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به سمینار کتاب مقدس
خوش آمدید

2

بیش از  400سال پیش  ،نسخه پادشاهی جیمز (یا مجاز) از کتاب مقدس “منصوب شد که در کلیساها خوانده شود”.
تا آن زمان مردان به دلیل تالش ب رای تولید کتاب مقدس به زبان انگلیسی زنده زنده سوزانده شده بودند.
ب رای مدت طوالنی کتاب مقدس کتاب پرفروش جهان است .اما آیا دیگر خوانده شده است؟
وقت آن است که نگاهی تازه به ادعاها و پیام آن بنگریم.
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این سمینار نشان میدهد ...
1

چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

2

منظور کلی کتاب چیست

3

چرا به انجیل نیازمندیم

در نهایت امیدواریم بپذیریم چرا انجیل حتی تا امروز مهم است
برای اطالعات بیشرت میتوانید فایل صوتی را دریافت کنید  ،اگر سوالی نیز دارید
از استوارت بپرسید
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چرا باید به انجیل اعتامد کنیم ...
ما رشوع میکنیم با ارائه  ۳دلیل برای اعتامد به انجیل

1

انجیل بعد از قرن ها حفظ شد

2

کار باستان شناسان این موضوع را اثبات میکند

3

پیش بینی های کتاب همیشه درست از اب در امده

– راهی که آن را حفظ کرده
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چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

کتاب مقدس چند ساله است ؟
عهد قدیم به شکل کامل ابرانیان را پیشبینی کرده است ،در
حدود  ۲۴۰۰سال پیش

عهد جدید حدود  ۲۰۰۰سال پیش با زبان یونانی نوشته شده
است

© The Trustees of the Chester Beatty Library, Dublin

© Abba Richman/Dreamstime.com

کتاب عهد جدید با زبان یونانی به صورت خطی

کتاب تورات یهودیان  ۵بخش اول کتاب مقدس را تشکیل میدهد

از آن زمان تا کنون کتاب مقدس محافظت شده برای کپی و ترجمه و استفاده متام مردم تا کالم خدا را بفهمند

– راهی که آن را حفظ کرده
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سمت چپ :صفحه ای از مزمورها به زبان التین از كتاب
مقدس فرانسوی قرن سیزدهم.
در زیر Septuagint :در ابتدا روی کتیبه های پاپیروس
نوشته شده و مهر و موم شده بود
(هامنندها).

چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

© The Trustees of the British Museum

نسخه یونانی کتاب
عهد قدیم که به
خاطر زبان یهودیان
قرن سوم میالدی
وجود دارد

بطلمیوس دوم فیالدلفوس (حاکم مرص  283-245پیش از میالد) می
خواست ترجمه یونانی ساخته شده از کتاب مقدس یهود را برای کتابخانه
.خود فراهم کند

سمت چپ :صفحه ای از
مزمورها به زبان التین از كتاب
مقدس فرانسوی قرن سیزدهم
درست :جروم  ،مرتجم Vulgate
St. Jerome in his Study (oil on linen paper on panel) by Eyck, Jan van
(c.1390-1441) (attr. to) Detroit Institute of Arts, USA/City of Detroit
Purchase/The Bridgeman Art Library

 The Vulgateیک ترجمه التین از کل
کتاب مقدس است که در سال 382-405
میالدی ساخته شده است تا جایگزین
نسخه های قبلی التین شود .صدها سال
این تنها کتاب مقدس بود که توسط
کلیسا برای استفاده در رسارس اروپا
تصویب شد.

اما بیشرت مردم منی توانستند التین بخوانند .بنابراین قرنها فقط روحانیت و فرهیختگان می توانستند آن را بخوانند.

– راهی که آن را حفظ کرده
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چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

The Venerable Bede translating the Gospel, illustration from ‘Hutchinson’s Story of the British
)Nation’, c.1920 (litho) by Penrose, James Doyle (1862-1932
Private Collection/The Stapleton Collection/The Bridgeman Art Library

 Venerable Bedeترجمه انجیل.
© The Trustees of the British Museum

جان ویکلیف در سال

پیروان ویکلیف  ،با نام مستعار  ،اغلب در زندانبودند یا در آتش
سوختند

کار او با تلخی مخالف بود .قانونی به تصویب رسید که
ممنوعیت ترجمه او و متام تالش برای تولید کتاب های انگلیسی
است.

© Anthony Baggett/Dreamstime.com

جان ویکلیف در سال  1384اولین کسی بود که کل کتاب مقدس
را به زبان انگلیسی تولید کرد .او این کار را با ترجمه Vulgate
التین انجام داد.

The Venerable Bede
(قرن هشتم میالدی) و پادشاه
آلفرد
(قرن نهم میالدی) دو نفر از
کسانی بودند که بخش هایی از آن
را ترجمه کردند
به آنگلوساکسون .انجیلهای
آنگلوساکسون (قرن  10میالدی)
نیز به شکلی از اوایل انگلیسی
بودند.
در  ، Wantageآکسفوردشایر

– راهی که آن را حفظ کرده
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چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

تاکنون کتاب هایی با دست تولید شده بود که کند و گران قیمت بود .یک کتاب
مقدس ممکن بود یک سال طول بکشد و بسیار گران و با آهستگی.
یک قدم بزرگ به جلو اخرتاع یوهانس گوتنربگ از چاپ مکانیکی بود .وی یک
 Vulgateالتین را در سال  1455-6چاپ کرد.
اکنون نسخه هایی از کتاب مقدس می تواند همزمان  ،رسیعرت و ارزان تر چاپ
شود.
چاپخانه اولیه

© Thomas Lammeyer/Dreamstime.com

سمت چپ :یک نسخه کپی از کتاب
مقدس “گوتنربگ” یا “خط  ، ”42نسخه
ای که در سال  1455در ماینز توسط
یوهانس گوتنربگ چاپ شده است.
درست :یادبود یوهانس گوتنربگ در
ماینز  ،آملان.

– راهی که آن را حفظ کرده
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چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

© iStockphoto.com/Hulton Archive

Little Sodbury Manor, Gloucestershire, the north west range leading up to the great hall, from ‘Country Houses of
the Cotswolds’ by English Photographer, (20th century)/© Country Life/The Bridgeman Art Library

ویلیام تیندل عهد جدید را در سال  1525از یونانی اصلی ترجمه کرد .او قبل
از پایان عهد عتیق اعدام شد.

باالتر Tyndale :ترجمه خود را در Little Sodbury
 Manor ، Gloucestershireرشوع کرد.

William Tyndale

سمت چپ :کتاب مقدس .Tyndale

© Mary Evans Picture Library

مردانی مانند این  ،راه را برای
مرحله بعدی بقای کتاب مقدس
یک کتاب مقدس رسمی انگلیسی
هموار کردند.

مایلز  Coverdaleآنچه
 Tyndaleآغاز کرده بود را به
دست گرفت .در سال 1537
چاپ دوم کتاب مقدس او اولین
کتاب مقدس انگلیسی بود که
در انگلستان چاپ شد.
Miles Coverdale
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– راهی که آن را حفظ کرده

کتاب مقدس ژنو ( )1560در خارج از کشور تولید شد و یک ترجمه
محبوب  ،مخصوصاً برای مصارف خانگی بود.

کتاب مقدس ( Douay-Rheimsیا  )Douay) (۱۶۸۲ ۱۵۸۲توسط
کاتولیک رومی تولید شده و ممنوعیت ترجمه آنها به التین را پایان
نداد.

چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

کتاب مقدس بزرگ ( )1539کار  Coverdaleبود .این اولین ترجمه
انگلیسی بود که توسط کلیسای انگلیس مجاز بود .در هر کلیسا یک
نسخه زنجیر شد.

کتاب مقدس اسقفها ( )1568پاسخ کلیسا به کتاب مقدس ژنو بود.

Photo: James Hardy
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چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

– راهی که آن را حفظ کرده

نسخه مجاز ( )1611نتیجه پادشاه جیمز اول بود که
موافقت کرد که باید کتاب مقدس انگلیسی جدیدی وجود
داشته باشد که برای همه جذاب باشد .امروزه اغلب به
عنوان نسخه پادشاه جیمز شناخته می شود .امروز به
عنوان اثری از ادبیات تحسین برانگیز است.
در حقیقت  90٪ ،کارهای ویلیام تینداله را که به دلیل
ترجمه کتاب مقدس اعدام شده بود  ،نگه داشته بود!
این چنان محبوبیت یافت که تقریباً  300سال هیچ
ترجمه جدید جدیدی از آن وجود ندارد.

© Anthony Shaw/Dreamstime.com

“Appointed to be read in churches”: the 1611 Bible.

باالتر :کاخ دیوان همپتون  ،محل برگزاری کنفرانس  1604که تصمیم به ترجمه جدید گرفت.

© Philip Mould Ltd

سمت چپ :پادشاه جیمز اول انگلیس و  VIاسکاتلند
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– راهی که آن را حفظ کرده

چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

ترجمه ولزی از عهد جدید در سال  1567چاپ شد  ،و كلیسای مقدس در
.1588
عهد جدید به زبان ایرلندی در سال  1602منترش شد .کتاب مقدس کامل
ایرلندی در سال  1690چاپ شد.
عهد جدید به زبان گلی در سال  1767منترش شد  ،و عهد عتیق در 1783-
.1801
بخش هایی از کتاب مقدس در قرن  18thبه کرنیش ترجمه شدند  ،اما تا
قرن بیستم کار دیگری صورت نگرفت.
چهل نسخه از کتاب مقدس مانکن در سال  1775منترش شد.
سمت چپ :مری جونز ،
که آرزوی خود را برای
کتاب مقدس ولسی خود
الهام بخش تأسیس
انجمن کتاب مقدس
انگلیس و خارجی در
سال .1804

Photo: Philip Evans

Wikimedia Commons

درست“ :کتاب مقدس
مقدس  ،شامل عهد
عتیقه و جدید”  -کتاب
مقدس ولزی.

– راهی که آن را حفظ کرده
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چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

ترجمه های جدیدتر تحت تأثیر کشف Codex Sinaiticus ، Codex
 Alexandrinusو  Scrolls of the Sea Deadو غیره قرار گرفته است.
سمت چپ :صومعه سنت
کاترین  ،سینا  ،که در آن
 Codex Sinaiticusیافت
شد.
Wikimedia Commons

© Tiantan/Dreamstime.com

سمت راست :بخشی از
.Codex Alexandrinus

اینها شامل نسخه اصالح شده  ،نسخه استاندارد اصالح
شده  ،كتاب مقدس اورشلیم  ،نسخه جدید بین املللی
است.
نسخه جدید  New King Jamesترجمه جدیدی به زبان
انگلیسی مدرن اما به سبک نسخه  1611است.
کار برای تولید کتاب مقدس انگلیسی تا حد امکان دقیق
و خواندنی ادامه دارد.

13a

– راهی که آن را حفظ کرده

چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

در همین حال  ،کل کتاب مقدس به نزدیک به  500زبان
دیگر ترجمه شده است.
© Francis Wong Chee Yen/Shutterstock

بنابراین بسیاری دیگر از مردم در رسارس جهان قادر به
خواندن کتاب مقدس خود هستند.

© Tim@awe/Dreamstime.com
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– راهی که آن را حفظ کرده

چرا باید به انجیل اعتامد کنیم

بنابراین کتاب مقدس به عنوان یک کتاب زنده مانده است .اما منت اصلی نیز
علی رغم کپی کردن بی پایان در سال های اولیه خود  ،به طرز شگفت انگیزی
زنده مانده است.

کتیبه ها در غارهایی در ساحل شامل غربی دریای مرده در
نزدیکیه قمر کشف شد .

© The Israel Museum, Jerusalem

ایعشا باتک زا هدرم یایرد باتک شیامیپ نیا :الاب رد
اه هبیتک زا هدش یرادهگن و نیرتهب و نیرتگرزب
.تسا

کتیبه های دریای مرده (مورخ  100سال قبل از میالد) از سال  1947به بعد پیدا
شد .آنها نشان می دهند که کلامت عهد عتیق به هیچ وجه مهم طی سالها تغییر
نکرده است.
کاتبان یهودی که نسخه های عهد عتیق را تهیه می کردند  ،طبق قوانین
سختگیرانه عمل می کردند .آنها کتیبه هایی را که اشتباه داشتند دور کردند و
دوباره رشوع کردند.
.دندوب هدش هتشاد هگن )تکام( اه هزوک رد اه هبیتک
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چون که خود مصون مانده
است

چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم
حدود  6000نسخه باستانی از قسمت
های عهد جدید یافت شده است .این
تعداد بسیاری از نسخه های بیشرت از
هر ادبیات باستانی دیگر است .قدمت
برخی از آنها به قرن دوم میالدی برمی
گردد.

اولین قطعه شناخته شده عهد جدید (کتابخانه جان ریالندز  ،منچسرت)  ،بخشی از یک کد
پاپیروس .تاریخ آن نیمه اول قرن دوم میالدی است .پاپیروس از دو طرف نوشته شده است.
سمت چپ حاوی انجیل یوحنا فصل 31-33 :18؛ طرف سمت راست فصل  37-38 :18دارد.

و اگر هر نسخه چاپ شده از عهد
جدید گم شد  ،می توان با استفاده از
 1000نقل قول در سایر نوشتارهای
اولیه مسیحی بازنویسی کرد.

بنابراین کتاب مقدس واقعا یک سند قابل اعتامد است.
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چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

تاریخچه کتاب مقدس را
جستجو کنید

اکنون به دومین دلیل برای اعتامد به کتاب مقدس :این یافته
توسط باستان شناسان پشتیبانی می شود

© Tupungato/Dreamstime.com
© Mike Thomas/Dreamstime.com

کتاب مقدس در مورد افراد واقعی  ،مکان ها و
وقایع است.

تاریخچه کتاب مقدس را
جستجو کنید
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چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

برج بابل

© Hardnfast/Wikimedia Commons

تسا هدش یزاسزاب یگزات هب روا رد تاروگیز نیا

به اصطالح برج بابل احتامالً زیگورات
بود .بقایای نزدیک به  30مورد از آنها
در خاورمیانه کشف شده است .این
یکی از مکان های باستانی بابل (“بابل”)
در عراق است.

اولین داستانهای کتاب
مقدس اسطوره نیستند

سدوم و گوموره

شام

نزدیکی قیر مرده و ذخایر نفتی و گوگرد و گاز طبیعی یافت
شده است .همچنین شواهدی در مورد آتش سوزی بزرگی
وجود دارد که باب ادرهرا و اطراف نعیمیرا را نابود کرده است.
این منت به کتاب مقدس سدوم و گوموره که توسط “آتش و
سنگ سنگی” از بین می روند  ،متناسب است.

روزی گفته شد كه اور  ،آنجا كه كتاب مقدس می گوید ابراهیم از آنجا آمده است  ،وجود
نداشت .اما سایتی در عراق با عنوان  Urباستان شناخته شده است .بسیاری از گنجینه های
آن در موزه بریتانیا قرار دارد.

© Sergey Ponomarev/Dreamstime.com

سپرده منکی در دریای مرده در نزدیکی سودوم که در آن است
کتاب مقدس می گوید همرس لوط به منک تبدیل شده است.

این اقالم توسط رس لئونارد وولی در اور یافت شد
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چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

تاریخچه کتاب مقدس را
جستجو کنید

شواهد حضور زود هنگام ارسائیل در کنعان

© Istock.com/doxadigital

کتیبه اوزیا یک لوح
است که پیدا شده
است که مکانی را که
در آن پادشاه اوزیا
(حدود  760سال قبل
از میالد) دوباره قدم
زده شده است نشان
می دهد .در این
کتیبه آمده است:
«استخوانهای اوزیا ،
پادشاه یهودا آورده
شد .باز نکن”.

Photo: A Firth

در  Tel Danمنطقه ای حفاری شده
است که پناهگاهی است که پادشاه
 Jeroboamاول ارسائیل (حدود 920
قبل از میالد) برای پرستش یک گوساله
طالیی ساخته است .سایر موارد مورد
استفاده در عبادت یافت شده است.

(کتیبه) حمله مرص به کنعان را در حدود
 1210قبل از میالد توصیف می کند .این قبل
از پادشاهان ارسائیل بود .در یک خط آمده
است“ :ارسائیل هدر می رود  ،بذر آن نیز
نیست ”.این نخستین ذکر نام “ارسائیل” در
خارج از کتاب مقدس است.

کتیبه اوزیا یک لوح است که پیدا شده
است که مکانی را که در آن پادشاه اوزیا
(حدود  760سال قبل از میالد) دوباره قدم
زده شده است نشان می دهد .در این
کتیبه آمده است« :استخوانهای اوزیا ،
پادشاه یهودا آورده شد .باز نکن”.
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تاریخچه کتاب مقدس را
جستجو کنید

© ginasanders/Dreamstime.com

کتاب مقدس حمله به اورشلیم
توسط فرعون شیشاک مرصی را
در حدود  925پیش از میالد
توصیف می کند .امداد شیشاک
در معبد کارناک در مرص حمله
وی به یهودا را تأیید می کند.

كورخ استال از شاملانزر سوم ،
شكست خود را در مورد پادشاه
آهاب ارسائیل در حدود سال 860
پیش از میالد رشح می دهد  ،كه
سلطنت آن در كتاب مقدس رشح
داده شده است.

چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

دشمنان ارسائیل تاریخ اولیه
آن را پرتاب می کنند

© The Trustees of the British Museum

سیاه رنگ رشمانیز سوم ،
مبارزات نظامی و پیروزی
های پادشاه آشوری را ذکر
می کند .این  5پادشاه را
نشان می دهد که ادای
احرتام و تعظیم پیش او می
شوند .یکی از آنها پادشاه
یهو ارسائیل (حدود سال
 830قبل از میالد) است که
سلطنت آن در کتاب مقدس
رشح داده شده است.

سنگ ( Moabiteدر زیر) یک کتیبه
قرن  9قبل از میالد است .این
پیروزی شاه مشاء موآب بر ارسائیل را
ثبت می کند .کتاب مقدس یک
اتفاق مشابه را ثبت می کند.

20

تاریخچه کتاب مقدس را
جستجو کنید

© The Trustees of the British Museum

پادشاه سارگون آشور در خارج از کتاب مقدس
ناشناخته بود .اما اکنون کاخ سارگون در خرس آباد
عراق کشف شده است .در آنجا او توضیح داد که
چگونه او حدود  720سال قبل از میالد پادشاهی
شاملی ارسائیل (ساماریا) را پایان داد« :در سال اول
من ساماریا را اسیر کردم .مردم رسزمین های دیگر
که من در ساماریا مستقر کردم “ .این با سابقه
کتاب مقدس مطابقت دارد.

حمله آشور :آغاز پایان

تالش های پادشاه
حزقیا برای
استحکام بیت
املقدس علیه
آشورها کاوش
شده است .این
شامل دیوار پهن ،
 23فوت عرض
است .تونل حزقیا
برای انتقال مسیر
آب به داخل شهر
ساخته شده است.

Image courtesy of www.holylandphotos.org

منشور تیلور از شاه
شاه سناخریب است
که از محارصه خود
در اورشلیم خرب
داده است .او گفت
که “حزقیا را مانند
یک پرنده در قفس
قفل کرد” در
اورشلیم ببندید .اما
او منی گوید که خدا
ارتش خود را با یک
معجزه نابود کرد.

چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

Broad Wall

Hezekiah’s Tunnel

تاریخچه کتاب مقدس را
جستجو کنید
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چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم
تواریخ بابل می گوید“ :در سال  ، 7thپادشاه
[نبوكدانوزر] شهر یهودا را محارصه كرد  ...او شهر را
ترصف كرد و پادشاه [یهویاچین] را به اسارت گرفت .او
در آنجا پادشاهی به نام خود [سدکیه] منصوب کرد ،
ادای احرتام سنگین آن را دریافت و آن را به بابل
فرستاد ” .این تأثیر کتاب مقدس (حدود  597سال قبل
از میالد) را تأیید می کند.

به اصطالح نامه های الشی  ،که بر روی قطعات سفالی
مانند این موجود در الشیش نوشته شده است  ،تخریب
شهرهای ارسائیل توسط ارتش به ظاهر غیرقابل توقف بابل
را توصیف می کند.

© The Trustees of the British Museum

هجومهای بابل و سقوط بیت
املقدس
© The Trustees of the British Museum

روزی گفته شد که پادشاهی بابلی
بنام بلشازار وجود ندارد ،
هامنطور که کتاب مقدس می
گوید .اما اکنون سیلندر نبونیدوس
یافت شده است .این دعای
پادشاه نبونیدوس را برای پرسش
بلشازار (حدود  550سال قبل از
میالد) تحمل می کند.

یک لوح در موزه
بریتانیا با قدمت
 595سال قبل از
میالد مسیح پیدا
شده است که نام آن
 Nebo-Sarsekimرا
بر عهده دارد .او یکی از افرسان بابل بود که کتاب مقدس نام آن را درگیر
در ترصف بیت املقدس عنوان کرد.

تاریخچه کتاب مقدس را
جستجو کنید
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چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

© bpk/Vorderasiatisches Museum, SMB/Eva-Maria Borgwaldt

قرص یاوکین که در ویرانه های بابل
یافت می شود  ،وعده های غذایی را
به زندانیان داده است .در یکی از آنها
“یاوکین  ،پادشاه رسزمین یهودا” و 5
فرزند پرسش ذکر شده است .یاوکین
پادشاه یهویاچین است .کتاب مقدس
می گوید که وی زندانی شد  ،به بابل
فرستاده شد (حدود  597سال قبل از
میالد) و به او جیره های روزانه داده
می شود.

Brooklyn Museum, Bequest of Theodora Wilbour from the
collection of her father, Charles Edwin Wilbour

 Elephantine Papyriبه نامه هایی که در قرن  5قبل از میالد
توسط یهودیان در مرص نوشته شده است  ،درخواست کمک می
کند .آنها از فرزندان سانبالالت  ،فرماندار ساماریا  ،و یوهوکانان
(جوهانان)  ،کاهن اعظم بیت املقدس تجدید نظر کردند .در
کتاب مقدس از بازگشت یهودیان به رسزمین خود  ،هر دو ذکر
شده است.

یهودیان به بابل
تبعید می شوند و باز
می گردند

سیلور کوروش ثبت می کند که چگونه پادشاه کوروش از ایران بابل را ترصف
کرد .همچنین سیاست او در مورد بازگشت تبعید به رسزمینهایشان و
بازگرداندن وسایل عبادت آنها را ترشیح می کند“ .من به این شهرهای مقدس
در آن طرف دجله بازگشتم .پناهگاههای آنها مدتهاست که در حال ویران شدن
هستند  ...من همه ساکنان آنها را جمع کردم و به سکونت آنها بازگشتم”.
کتاب مقدس توضیح می دهد که چگونه کوروش به یهودیان اجازه بازگشت به
رسزمین خود را (حدود  539سال قبل از میالد) داد.
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چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

اهل كتاب مقدس عالمت خود را می گذارند
تصور ساخته شده توسط مهر
اهاز  ،پادشاه یهودا (قرن
هشتم قبل از میالد) .حتی
دارای یک چاپ انگشت است
که احتامالً خودش است.

تصور ساخته شده توسط یک مهر
متعلق به جهرمای  ،ارسال شده
برای دستگیری نبی ارمیا (قرن
ششم قبل از میالد).

برداشتی از مهر كه متعلق به
 Gemariahاست  ،مردی كه از
پادشاه التامس می كند نبوت های
ارمیا را نسوزاند.

در زیر

مبارش (اشعیا .)15-16 :22

برداشت ساخته شده توسط یک
مهر و موم متعلق به شنبه ،
مبارش پادشاه حزقیا (دیدن در
رسارس).

© The Israel Museum, Jerusalem

کتیبه باالی آرامگاهی که در اورشلیم یافت شده است  ،مربوط به
سلطنت پادشاه حزقیا یهودا  ،این عبارت را شامل می شود“ :این [... ...
 ، iahمبارش سلطنتی است” .نام جزئی احتامالً شبنیایاهو (شبنا)  ،حزقیا
است

برداشت ساخته شده توسط یک
مهر متعلق به حزقیا  ،پادشاه
یهودا (قرن هشتم و هفتم قبل از
میالد).
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Courtesy of www.holylandphotos.org

عهد جدید از یک
استخر در اورشلیم
با پنج عکس یاد
می کند  ،به نام
بتسدا .وجود آن رد
شد .تا اینکه در
سال  1956کشف
شد!

© The Israel Museum, Jerusalem, Collection of the Israel Antiquities Authority

منتقدان می گفتند كه كتاب مقدس اشتباه است كه می گویند ناخن ها برای
مصلوب كردن عیسی استفاده شده اند .اما بقایای مرد صلیبی یافت شده است.
هنوز یک قوزک پا
با ناخن به مقداری
چوب وصل شده
بود .به مرد صلیبی
که خاکسپاری
مناسب یهودیان
داده شده بود ،
داده شده بود .اما
قبالً گفته می شد
اجساد جنایتکاران
همیشه در یک گور
مشرتک ریخته می شدند .بنابراین گزارش کتاب مقدس مبنی بر چگونگی دفن
شدن عیسی در یک مقربه خصوصی  ،یک افسانه نیست.

چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

نویسندگان انجیل
دقیق بودند

کتاب مقدس می گوید که پنتیوس پیالتس عیسی را کشته است .اما
قبالً هیچ مدرک بدنی مبنی بر وجود او وجود نداشت .اما کتیبه ای
که نام او را نشان می دهد در سزارین یافت شده است.

تاریخچه کتاب مقدس را
جستجو کنید
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چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

© The Trustees of the British Museum

كتیبه ای كه در محل تسالونیكای باستان كشف شده است “سیاكاران” (یا
مقامات شهری) آن را فهرست می كند .این اصطالح دقیقی است که لوک
استفاده می کرد  ،قبالً تصور می شد اشتباه است.

Courtesy of www.holylandphotos.org

کتیبه هایی از این دست از
یک مقام رسمی رومی
رسگیوس پائولوس یاد می
کنند .یکی از یافت شدگان
در قربس می گوید او
پروكسول بوده است .این
عنوان شغلی است که لوک به
او می دهد .اما قبالً تصور
می شد كه لوك اشتباه كرده
است.

نویسنده «اعامل رسوالن» دقیق بود
یک کتیبه قرن اول میالدی در  Corinthوجود دارد که از یک
مقام به نام  Erastusیاد می کند .احتامالً این هامن مقام قرنتی
بود كه در كتاب مقدس به ثبت رسیده است.
Courtesy of www.holylandphotos.org

Courtesy of www.holylandphotos.org

در معبد آپولو در دلفی (یونان)
یک سنگ کشف شده است .کتیبه
ای بر روی آن کپی از نامه ای از
امپراتور کلودیوس به شهر است.
در آن او گالیو را به عنوان
پروكسول آشایا نامید .این شهرت
لوک را به خاطر صحت تأیید می
کند.
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© Kirill Bodrov/Dreamstime.com

بسیاری از سایت ها هنوز مورد کاوش قرار دارند و
هنوز  1000تبلت قابل ترجمه نیستند

چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

حامیت بیشرت از کتاب مقدس به آرامی آشکار می شود

© Sanghyun Paek/Dreamstime.com

این به ما اطمینان می دهد که کتاب مقدس قدیمی
است اما سامل است

با این حال  ،این هامن چیزی است که کتاب مقدس
می گوید بهرتین دلیل اعتامد به آن است ...
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کتاب مقدس می تواند آینده
را پیش بینی کند

کتاب مقدس تنها کتاب مقدس است که وقایع
آینده را پیش بینی می کند.
• آزمایش نهایی این است :آیا پیش بینی های
آن به واقعیت می پیوندند؟
اگر چنین است  ،ما هر دلیلی برای اعتامد به
کل کتاب مقدس داریم.
مدل کبد گوسفند که مرشکان
برای آینده از خواندن مطالب
مختلف استفاده می کردند
(از اصل در موزه انگلیس).

چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

اکنون سومین دلیل
اعتامد به کتاب مقدس:
کتاب مقدس می تواند
آینده را پیش بینی کند
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کتاب مقدس می تواند آینده
را پیش بینی کند

چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

نبوت در مورد ارسائیل :آنچه که کتاب مقدس گفته است
اما روزی به سوی او و
رسزمین ارسائیل باز می
گردند.

© Exploretimor/Dreamstime.com

© Berthold Werner/Wikimedia Commons

© iStockphoto.com/ratluk

بسیاری از
یهودیان هنوز
هم در دیوار
غربی (والیت)
در اورشلیم
دعا می کنند
تا خدا شکوه
سابق را به
آنها بازگرداند

اگر آنها از او پیروی می کردند  ،او
آنها را برکت می داد .اگر اینگونه
نباشد  ،او آنها را از رسزمینی که
به آنها داده بود تبعید می کرد.

خداوند یهودیان را به عنوان قوم
خاص ارسائیل برگزید.

در کوه سینا خدا نقشه های خود را برای مردم
ارسائیل به موسی گفت.

عیسی مسیح بر معبد اورشلیم گریست.
او می دانست که رومی ها آن را در 70
میالدی نابود می کنند.

“خداوند  ،خدای شام  ،شام را مجدداً از متام ملتهایی که خداوند  ،خدای شام  ،شام را پراکنده کرده است ،
جمع خواهد کرد  ...و شام دوباره از صدای خداوند پیروی خواهید کرد”.
سفر تثنیه NKJV 3،8 :30
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چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

پیشگویی در مورد ارسائیل:
چه اتفاقی افتاد
ارسائیل تصمیم به نافرمانی
خدا گرفت .آشوریان  ،بابلی
ها و رومی ها آنها را از
رسزمین خود تبعید کردند.

قوس تیتوس در روم شکست
امپراتور تیتوس از شورش یهودیان
را در  70میالدی جشن می گیرد.
این تسکین  ،غنای گرفته شده از
معبد در اورشلیم را نشان می
دهد.

© Yehuda Bernstein/Dreamstime.com

اما در برابر همه شانس
ها آنها به عنوان یک قرش
مشخص زنده ماندند ،
درست هامنطور که خدا
پیش بینی کرده بود.

“اگرچه من متام کشورهایی را که شام را پراکنده کرده ام  ،پایان می دهم
 ،اما من متام تو را پایان منی دهم ”.ارمیا NKJV 30:11

نزدیک به  2000سال  ،یهودیان تحت آزار
و اذیت جهانی قرار گرفتند .رسزمین آنها
به یک بیابان تبدیل شد.
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کتاب مقدس می تواند آینده
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پیشگویی در مورد ارسائیل:
چه اتفاقی افتاد
Photo: Wikipedia

در قرن بیستم  ،بسیاری از یهودیان در
حال بازگشت به فلسطین بودند.

در سال  1948دولت ارسائیل تأسیس شد
Photo: Tal/Rue des Archives/Mary Evans

چگونگی گزارش روزنامه محلی در  16مه .1948

حزقیال NKJV 36:11

© Jfragments/Dreamstime.com

“من شام را مانند زمان های قبلی سکونت
خواهم داد و بهرت از شام در ابتدای امر برای
شام بهرت عمل می کنم .سپس می دانید که
من خداوند هستم“ .

Photo: Mary Evans Picture Library/Weimar Archive

“اولین کشور مستقل یهودی در  19قرن”:

تشکیل کشور ارسائیل توسط دیوید بن
گوریون  ،نخستین نخست وزیر آن اعالم
شد

با وجود تهدیدهای
زیادی که درباره
وجود آن وجود دارد ،
هنوز هم وجود دارد.
اورشلیم امروز
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پیشگویی در مورد وقایع جهان :آنچه کتاب مقدس گفت
 2500سال پیش  ،یک پادشاه بابل خواب دید .دانیال نبی خدا
توضیح داد که این یک چشم انداز از برنامه خدا برای جهان است.

پیش بینی می کرد که امپراتوری بابل توسط یک رسی از امپراطوری ها دنبال
می شود .رسانجام پادشاهی خدا برپا می شود که کل جهان را در بر می گیرد.
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رس طالیی
امپراتوری بابل
سینه و سالح های نقره ای
امپراتوری پارس

معده برنز و رانهای
امپراتوری یونان
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پاهای آهنین
امپراتوری روم
پای آهن و خشت ملل
مختلف امپراتوریهای
قدیمی در وسط را
جایگزین کرده اند

سنگ پادشاهی
آینده خدا  -برای
اشغال کل جهان
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چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

پیشگویی در مورد وقایع جهانی :چه اتفاقی افتاد
© Stefan Baum/Dreamstime.com

چهار امپراتوری بزرگ در رویای ،
دقیقاً پیش بینی شده اند و رفته اند.
همه آنچه مانده است خراب است.
متام آنچه از امپراطوری بابل به جا مانده است ،
ویرانی هایی در عراق است.

ویرانه های پایتخت فارسی تخت جمشید در ایران.
کولئوس در رم  ،احتامالً بیشرتین
یادگار معروف امپراتوری روم.

تئاتر یونان باستان در دلفی

““عالیرتین در پادشاهی مردان حاکم

© Misterbeautiful/Dreamstime.com

© Manolis Tsantakis/Dreamstime.com

است و آن را به هر کس که او
انتخاب کند می بخشد”.
دانیل NKJV 4:25

بنابراین می توانیم به کتاب مقدس نیز اعتامد کنیم وقتی که از روزی که آنها می گویند صحبت می کند
“پادشاهی های این جهان به پادشاهی پروردگار و مسیح او تبدیل شده اند و او برای همیشه و همیشه سلطنت خواهد کرد”.
مکاشفه NKJV 11:15

35

کتاب مقدس می تواند آینده
را پیش بینی کند

چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

پیشگویی در مورد عیسی مسیح :آنچه که کتاب مقدس
گفته است  ،به حقیقت پیوست
او در بیت لحم متولد می شود
© Joseppi/Dreamstime.com

والدین واقعی او خدا ویک باکره خواهند
بود
او خربهای خوب را از خدا می آورد

© Ellah/Dreamstime.com

مریم  ،مادرش و همرسش یوسف به بیت لحم رفتند
و در آنجا به دنیا آمدند.

“اما شام  ،بیت لحم  ...از شام به نزد من
بیایید تا در ارسائیل حاکم شوید”.

© Abasile/Dreamstime.com

بعد از اینکه در رود اردن تشییع
شد  ،مسیح رشوع به تدریس کرد

او با االغ وارد اورشلیم میشود

میکا NKJV 2 :5
در آخرین بازدید خود از اورشلیم  ،عیسی سوار االغ شد.
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چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

پیشگویی در مورد عیسی مسیح :آنچه که کتاب مقدس
گفته است  ،به حقیقت پیوست
او درجوانی خود خواهد مرد

ناخن های اصلی
رومی از این نوع
استفاده می شود که
یک جنایتکار را به
صلیب می کشاند.

• او با مصلوب شدن مرد
• او برای نجات مردم از گناهان خود می
میرد

© iStockphoto.com/jesuskindofmusic

© Carlos Fuentes Otero/shutterstock.com

آنها دست و پای من را سوراخ کردند .من
می توانم متام استخوان هایم را بشامرم ...
آنها لباس های من را بین خود تقسیم
کردند“ .
مزمور NKJV 16-18 :22
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کتاب مقدس می تواند آینده
را پیش بینی کند

چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

پیشگویی در مورد عیسی مسیح :آنچه که کتاب مقدس
گفته است  ،به حقیقت پیوست
او از مردگان برخاست
© iStockphoto.com/bdnegin

او در بهشت به پدرش می رفت
او تدریس خود را در رسارس جهان
می فرستاد
کوه زیتون در خارج از اورشلیم  ،نزدیک
جایی که عیسی به بهشت برخاست.

“شام اجازه نخواهید داد که مقدس
شام فساد را ببیند .شام مسیر زندگی
را به من نشان خواهید داد“ .

© iStockphoto.com/swilmor

عیسی در مقربه دفن شد اما زنده شد
سه روز بعد.
عده ای که از عیسی پیروی می کردند  ،دیدند
که او را به آنجا بردند آسامن ها و ابرها

مزمور NKJV 16:10
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چرا باید به کتاب مقدس
اعتامد کنیم

کتاب مقدس می تواند آینده
را پیش بینی کند

پیشگویی های کتاب مقدس با جزئیات شگفت انگیز محقق می شوند.
بنابراین می توانیم به آنچه که کتاب مقدس در مورد وقایع هنوز اتفاق می
افتد اعتامد کنیم.
چه کسی غیر از خدا می تواند آینده را پیش بینی کند؟
بنابراین خدا باید نویسنده کتاب مقدس باشد.

© riderofthestorm/Dreamstime.com

“من خدا هستم و هیچ کس مانند من
نیست  ،که پایان را از ابتدا اعالم می کند ،
و از زمان های بسیار قدیم چیزهایی که
هنوز انجام نشده است”.
اشعیا NKJV 9-10 :46
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چرا می توانیم به کتاب مقدس اعتامد کنیم ...
کتاب مقدس قرن ها حفظ شده است  -بنابراین ما امروز قادر
به خواندن آن هستیم.

© riderofthestorm/Dreamstime.com

این به درستی آینده را پیش بینی می کند  -بنابراین می
توانیم مطمنئ باشیم که این کالم خدا است.
دلیل؟
“ ...مردان مقدس خدا هامنطور که به آنجا منتقل شده اند صحبت کردند
روح مقدس”.
 2پیرت NKJV 1:21

© kirill bodrov/Dreamstime.com

چنان اثبات وجود دارد که تاریخ آن دقیق است  -بنابراین می توانیم
به آن اعتامد کامل داشته باشیم.
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 66کتاب  ،یک پیام

همه کتاب مقدس در این
مورد است

اکنون به بخش دوم این جلسه رسیدیم .
کل کتاب مقدس راجع به اینموضوع
است
کتاب مقدس در طی قرنهای متامدی توسط
نویسندگان مختلف گردآوری شده است  ،اما
فقط یک مولف دارد  -خدا
 ۶۶کتاب در دو بخش ،اما یک پیام
مانند یک اره منبت کاری اره مویی دارای
قطعات زیادی است اما یک عکس دارد
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

پیدایش :کتاب آغازها
همه ی ما از کجا آمده ایم

آفرینش  -بزرگرتین منایش روی زمین
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

پیدایش :کتاب آغازها
گناه و مرگ از کجا آمده اند
• خدا به آدم و حوا همه آنچه را که الزم داشتند و آزمایشی برای دیدن
اینکه آیا از او پیروی می کنند یا خیر.
© Cenk Unver/Dreamstime.com

• گناه آنها به همه انواع مشکل از جمله مرگ منجر شد ...
•  ...اما همچنین امیدواریم که “بذر” حوا “رس” شیطان را کبود کند
 -پیشگویی که عیسی مسیح گناه را شکست داده و بر مرگ غلبه کند.

“همه چیز روشن و زیبا”  -خدا به آدم و حوا بخشید

• پیدایش گناهان رو به رشد برش را ثبت می کند .اما برخی از مردان
خوب مانند ابراهیم با هم ایستادگی می کنند.

دنیایی کامل

در عرق صورت خود نان خواهید خورد تا وقتی که به زمین برگردید  ،زیرا
از آن شام گرفته شده است .برای گرد و غبار شام و به گرد و غبار شام
© Ivonne Wierink/Dreamstime.com

© Keith Gentry/Dreamstime.com

باید برگردد “ .پیدایش NKJV 3:19

مجازات خدا برای گناه  ،مرگ است که فقط از آن
او می تواند ما را نجات دهید

اما جهان به زودی از گناه نابود شد.
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کتاب های عهد قدیم

پیدایش :کتاب آغازها
کتاب مقدس از کجا آمده است
از آنجا که ابراهیم کامالً به خدا ایامن داشت  ،به او قول داده شد:
• او اجداد یک ملت بزرگ خواهد بود.
• به او و فرزندانش (فرزندان) برای همیشه رسزمینی داده می شود.
• از طریق او همه ملتها برکت خواهند یافت.
© istock.com/narvikk

او هرگز زندگی نکرد تا این وعده ها را برآورده کند  ،اما آنها از طریق عیسی مسیح  ،واالترین فرزند ابراهیم
خواهند بود.

خدا به ابراهیم گفت“ :من فرزندان شام را به عنوان
ستاره های بهشت رضب می کنم”.

“و کتاب مقدس  ...پیش از این  ،انجیل را به ابراهیم موعظه کرد  ،گفت ”:به خاطرشام همه ملت ها برکت
خواهند یافت ““ .
Galatians 3: 8 NKJV

بعضی از مناطق کنعان (ارسائیل کنونی) که وعده داده شده به ابراهیم:

© goisrael.com

© goisrael.com

© Issidora/Dreamstime.com

© Sokolovsky/ Dreamstime.com

صحرای یهود

رود اردن

جلیل

منطقه دریای مرده

کتاب های عهد قدیم
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

خروج از تثنیه:
برخورد خدا با ارسائیل
یک قانون برای یک رسزمین
© istock.com/duckycards

“ملت بزرگی” که خدا به ابراهیم قول داد
ارسائیل بود
(یهودیان)

The 10 commandments.

در سفرشان  ،خداوند به آنها قوانینی
داد (“قانون موسی”) در مورد
چگونگی رفتار و چگونگی پرستش او.
این شامل فداکاری ها  ،کاهنان و یک
شی تابناک  -مکان پرستش قابل
حمل.

موسی آنها را از بردگی در مرص از طریق بیابان
بیرون کشید
به سمت رسزمین موعود  -کنعان (ارسائیل).

کاهن اعظم مسئول عبادت ارسائیل از
خدا بود.

خروج NKJV 5-6 :19

© kavram/shutterstock.com

“ ...اگر واقعاً از صدای من پیروی می کنید و میثاق مرا حفظ می کنید  ،باالتر از
همه مردم  ...و یک ملت مقدس یک گنج ویژه برای من خواهید بود”.
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

یوشع به ساموئل :وعده خدا با ارسائیل است
برای رسیدن به رسزمین موعود  ،ابتدا ارسائیل از رود اردن
باید عبور میکرد.
Samson and Delilah, by Anthonis van Dyck
courtesy of Free Christ Images

© Lili Rozet/Dreamstime.com

سامسون  ،یکی از قضات  ،توسط دلیله فریب
خورد و توسط دشمنانش کشته شد

قومی در رسزمین خود
یوشع ارسائیل را به رسزمین موعود سوق داد .در ابتدا آنها توسط قاضیانی اداره می
شدند که به آنها در شکست ملل متجاوز کمک می کردند.

بعدا ً آنها پادشاهانی چون دیوید و سلیامن داشتند.
خدا به داود وعده داد (فرزندی) که او نیز فرزند خدا خواهد بود و بر ارسائیل حکمرانی خواهد
کرد .این قول فراتر از سلیامن به عیسی مسیح نیز نگاه كرد.
)The Visit of the Queen of Sheba to King Solomon (colour litho
)by Poynter, Sir Edward John (1836-1919) (after
Private Collection/The Stapleton Collection/The Bridgeman Art Library

“من بعد از شام دانه شام را تنظیم خواهم کرد که از بدن شام بیرون می آید و پادشاهی او را برپا
خواهم کرد”.

دیدار ایالتی ملکه شبا از پادشاه سلیامنa.
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کتاب های عهد قدیم

پادشاهان به نعیمیه  ،وعده خدا به ارسائیل
جنگ داخلی و تبعید
© istock.com/ivan-96

© Dimitry Romanchuck/Dreamstime.com

یک رسباز آشوری.

© 2005 Biblical Studies Press, all rights reserved

بیت املقدس پس از محارصه طوالنی به دست بابل ها افتاد.

پادشاهی به دو بخش تقسیم شد -
ارسائیل (شامل) و یهودا (جنوب) .آنها
اغلب در جنگ بودند.
هر دو از پرستش بتها به سمت خدای
واقعی روی آوردند.

هردو توسط ملل بیگانه مورد حمله قرار گرفتند و ارسائیل به
تبعید تبعید شدند  ،یهودا توسط بابلی ها.
Courtesy of www.holylandphotos.org

 2 ”.تواریخ NKJV 36:16

© Wally Gobetz/flickr.com

“اما آنها رسوالن خدا را به سخره گرفتند  ...تا اینکه خشم
خداوند بر علیه قوم او قیام کرد

یهودیان رشوع به بت پرستی کردند که
در اینجا تصور می شود طوفانی است

پادشاه  Jeroboamاول ارسائیل باعث شد که
قوم خود را در مکانهای مقدس مانند این یکی
در  Danبت پرستش کنند.

کتاب های عهد قدیم
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

کار به آهنگ سلیامن:
چه چیزی دوست دارد که از خدا اطاعت کنیم
ملت نتوانست به خدا خدمت کند  ،اما همیشه افرادی بوده اند که
سعی کرده اند او را خوشحال کنند ...
© Noel Powell, Schaumberg/shutterstock.com

کتاب های شغل و مزامیر نشان می دهد که بندگان خدا از طریق
سختی می آموزند که راه او بهرتین است و می توانند به کمک او
اعتامد کنند.
“خداوند چوپان من است .من منی خواهم .او باعث می شود که در مراتع سبز بخوابم“ .
مزمور NKJV 1 :23

آهنگ سلیامن یک داستان عاشقانه در مورد خدا و مردمش است که
آرزو دارند متحد شوند  ،هامنطور که در پادشاهی خدا خواهند بود.
روی زمین.

Courtesy of James and Sarah Eagle

© gabo/shutterstock.com

“فرشته خداوند همه کسانی را که از او می ترسند و آنها را تحویل
می دهد محارصه می کند”.
مزمور NKJV 7 :34
“ ...برای كسانی كه به همه زندگان ملحق شده امیدی است”.

“محبوب من مال من است و من مال او
هستم”.
آهنگ NKJV 6 :2

رضب املثل ها و کلیساها می آموزند که زندگی بدون خدا و خرد او
بی معنی و رضایت بخش نیست.

کلیساها NKJV 4 :9
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اشعیا به ماالچی :پیامربان خدا آینده را پیش بینی می کنند
یک گروه از پیامربان خدا  -از
جمله اشعیا و میکاه  -هشدار
داد که خداوند آشوریان را برای
حمله به آنجا می فرستد .آنها
نادیده گرفته شدند و پادشاهی
شاملی ارسائیل در سال 722
قبل از میالد به دست گرفت

گروه دیگری  -از جمله ارمیا و حزقیال  -به مردم
یهودا هشدار دادند که خداوند با استفاده از بابلی ها
آنها را مجازات خواهد کرد .کمرت کسی گوش کرد ،
بنابراین بیت املقدس در سال  586قبل از میالد ویران
شد .اما برخی از این پیامربان نیز
© Steve Estvanik/Dreamstime.com

گزارش داد که خداوند باعث می شود یهودیان به
رسزمین خود بازگردند.
کامنداران بابلیa.

بعدا انبیاء هاگی  ،زکریا و ملکی صحبت کردند

دیوارهای اورشلیم .

“من آنها را به این مکان باز می گردانم و باعث می
شود که آنها با امنیت بیشرتی زندگی کنند ”.ارمیا
NKJV 32:37

© Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Commons

به یهودیانی که پارسیان اجازه بازسازی اورشلیم را
دادند.

پادشاه آشور حمالت علیه ارسائیل را رشوع کرذ که باعث سقوط
آن شد
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اشعیا به ماالچی :پیامربان خدا آینده را پیش بینی می کنند
به پیام حزقیال چشم انداز داده شد كه یهودیان دوباره در رسزمین خود ملتی شوند.

© Ferdericb/Dreamstime.com

“من روح خود را در شام قرار خواهم داد  ،شام زندگی خواهید کرد و شام را در رسزمین خود قرار می دهم”.
حزقیال NKJV 37:14
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کتاب های عهد قدیم
پیامربان خدا غالباً فراتر از آینده نزدیک
بودند .خداوند به آنها وحی كرد كه
یهودیان نیز در روزگار ما به رسزمین
ارسائیل باز خواهند گشت .این اولین
قدم در جهت برپایی پادشاهی خدا بر
روی زمین خواهد بود.

اشعیا NKJV 1 :35

© istock.com/milehightraveler

“صحرا مانند گل رسخ شاد و
شکوفا می شود”.

اشعیا به ماالچی :انبیاء خدا
پادشاهی خدا را پیشگویی کنید

© goisrael.com

© alan egginton/shutterstock.com

“زمین با دانش جالل خداوند پر
خواهد شد  ،زیرا آب ها دریا را
پوشانده است”.
Habakkuk 2:14 NKJV

© ilker canikligil/shutterstock.com

آنها شمشیرهای خود را در گلدان ها و نیزه های آنها را
به قالب های هرس می زنند .ملت نباید شمشیر را بر
علیه ملت بلند کند  ،و
دیگر جنگ نخواهد
آموخت“ .
اشعیا NKJV 4 :2

“قدس را تاج و تخت
خداوند می نامند  ،و همه
ملل به سمت آن جمع می
شوند”.
ارمیا NKJV 3:17
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کتاب های عهد قدیم

اکنون به پایان عهد عتیق رسیده ایم.
اما کتاب مقدس دو کتاب نیست بلکه یک کتاب است.
عهد جدید پیام انجیل را ادامه می دهد.
عهد جدید دامئاً از آنچه در گذشته گذشت  ،یاد می
کند .برای درک آن باید عهد عتیق را نیز بخوانیم.

“ ...با رشوع از موسی و همه انبیا  ،او (عیسی) در همه
ی كتاب ها چیزهای مربوط به خود را برای آنها رشح
داد”.
لوقا NKJV 24:27

دالیل
خواندن عهد
عتیق
© Tyler Panian/shutterstock.com

و عیسی مسیح از عهد عتیق تعلیم می داد  ،پس از
همه ...

همه کتاب مقدس در این
مورد است

کتاب های عهد جدید
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

انجیل ها  :داستان عیسی مسیح
مردی که هرگز کار اشتباه و
گناهی نکرد

“نه وصیت من  ،بلکه مال شام انجام می
شود ”.درست قبل از دستگیری و مرگ ،
عیسی واقعاً در باغ گتسیامن با گناه
مبارزه می کند.

© Spinu Tudor/Dreamstime.com

© goisrael.com

بعضی شب ها عیسی متام شب را با
خدا راز و نیاز میکرد  ،برای کمک

تولد عیسی معجزه بود .او یک مادر انسانی داشت  ،اما خدا
پدر او است.
• مانند پدرش از گناه متنفر بود .او مانند بقیه ما وسوسه شد
کارهای خود را انجام دهد  ،نه آنچه خدا می خواست.

Ecce Homo (oil on canvas) by Ciseri, Antonio
(1821-91) Galleria d’Arte Moderna, Florence/
The Bridgeman Art Library

• برخالف هر کس دیگر  ،او هرگز نگفت و یا کار اشتباهی
انجام داده است .زندگی او نربد مداوم با گناه بود  -و او
پیروز شد.

Even the Roman Governor said, “I find no
fault in Him at all”.

• اگرچه او بی گناه بود  ،اما هنگامی که تنها  33سال داشت ،
دشمنان او را دستگیر و کشتند.

او “بذر زن” است  ،که گناه را “کبود” کرده است.

(نگاه کنید به صفحه )42
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

انجیل ها  :داستان عیسی مسیح
مردی که می تواند زندگیها را نجات دهد

© istock/stevenallan

دریای جلیل که بعضی اوقات
عیسی از قایق به جمعیتی که
در ساحل جمع شده بودند
صحبت می کرد.

نام “عیسی” به معنی “خدا نجات” می دهد .یک فرشته
گفت“ :او قوم خود را از گناهان آنها نجات خواهد داد”.

Christ in the Storm on the Sea of Galilee by
Ludolf Backhuysen 1695, courtesy of Free Christ Images

یکی از معجزاتی که عیسی
انجام داد این بود که
طوفان را از غرق شدن او
و یارانش متوقف کندa.

“او به عنوان یک بره به
کشتار هدایت شد”.
© Aleksandr Frolov/Dreamstime.com

اشعیا NKJV 7 :53

• در سن  30سالگی  ،او رشوع به آموزش یهودیان کرد تا روش خود را تغییر
دهند و سعی کنند از خدا اطاعت کنند.
• او معجزات بسیاری انجام داد  ،مردم را درمان كرد و حتی مردگان را زنده
كرد تا ثابت كند كه تعالیم او از جانب خدا بوده است.
• از آنجا که عیسی زندگی کاملی را پشت رس گذاشت  ،مرگ او قربانی
است که خداوند “ما را از گناهان ما نجات می دهد” .مهم نیست که ما
یهودی باشیم یا نه  ،تا زمانی که ما از آنچه عیسی آموخته است پیروی
کنیم.

او “بذر ابراهیم” است که از طریق آنها “همه ملت ها برکت خواهند یافت”( .به صفحه  43مراجعه کنید)
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

انجیل ها  :داستان عیسی مسیح
انسانی که برای پادشاهی به دنیا آمد

• یهودیان در انتظار یک مسیح متفاوت بودند  ،که رومی ها را از کشورشان
بیرون می کرد.
• اما عیسی گفت که آنها او را خواهند کشت .سپس او به بهشت می رفت
و به سلطنت خدا بر كل زمین باز می گشت.
• بنابراین او آموخت که چگونه اکنون زندگی کند تا در بازگشت وی ،
زندگی ابدی در پادشاهی خدا به دست آید.

او “بذر داوود” است  ،که برای همیشه پادشاه ارسائیل و
کل جهان خواهد بود( .به پانل  45مراجعه کنید)

رسبازان تاج خار را بر رس او می گذارند
(ماکت ساخته شده از خارهای واقعی از ارسائیل).

© Daniel Boiteau/Dreamstime.com

“مسیح” عنوانی است که به معنای “مسح”  ،مسیح یا پادشاه است .یک
فرشته به مادر عیسی گفت  ...“ ،از پادشاهی او پایان نخواهد یافت”.

عیسی به مرگ
خود به االغی ،
به یك تاج و
تخت  ،وارد
اورشلیم شد.
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

انجیل ها  :داستان
عیسی مسیح
مردی که مرگ فرار کرد

• از آنجا که عیسی انسان بود  ،او مانند ما درگذشت.
• از آنجا که او بدون گناه بود  ،خداوند  3روز بعد او را به زندگی
بازگرداند.
• هفته ها بعد به بهشت رفت تا در کنار پدرش باشد.
• اکنون او منتظر دستور خدا است تا به زمین بازگردد و پادشاهی خدا
را راهاندازی کند.

“عیسی مسیح با رستاخیز از مردگان به عنوان پرس
خدا اعالم شد”.
رومیان NKJV 4 :1

56

فرشته ای به كسانی كه به
جستجوی جسد عیسی در
مقربه می پرداختند  ،گفت:
«چرا به دنبال یک زنده در
مردگان هستید؟ او اینجا
نیست  ،اما برخاست! به یاد
داشته باشید که چگونه او با
شام صحبت کرد “ ...پرس
انسان باید به دست انسانهای
گناهکار تحویل داده شد  ،به
صلیب کشیده شد  ،و روز
سوم دوباره برخواست”.

کتاب های عهد جدید
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

اعامل رسوالن
چگونه پیروان عیسی موعظه كردند انجیل
© goisrael.com

عیسی از کوه زیتون به بهشت رفت.

بعد از اینکه او از مردگان برخاست  ،از عیسی سؤال شد که آیا پادشاهی خدا را در آنجا مستقر
خواهد کرد یا خیر .او پاسخ داد که آنها منی دانند چه زمانی خواهد بود.
• پیروان او دیدند که او به بهشت برخاست تا در کنار پدرش باشد .فرشتگان به آنها گفتند“ :همین
عیسی مسیح هامنگونه که شام دیدید که به بهشت می رود  ،چنان خواهد شد”.

Photo: David Dunstan

• آنها كسانی را كه ایامن آوردند و از گناهانشان توبه كردند  ،تعمید دادند.
آنها مردم را با قرار دادن کامل آنها در زیر آب  ،تعمید
می دهند.

“برو به متام جهان و
موعظه انجیل به هر
موجودی”.
عالمت گذاری NKJV V 15-16 :16

در زمان حوض های تعمید در مکانهای عبادت گنجانده شد.

58

در سال  ، 1871كتیبه ای در اورشلیم كشف شد كه به زبان یونانی بر روی سد دیوار سنگی نوشته شده است (به تصویر زیر
مراجعه کنید) .این امر به ملتها (غیر یهودیان) هشدار داد كه از منطقه معبد دور شوند.
رسول پولس هنگامی که در مورد آنچه عیسی برای یهودیان و غیرتها انجام داده بود به آن اشاره کرد“ :اما اکنون در مسیح
عیسی شام که زمانی دور بودید  ،به خون مسیح نزدیک شده اید .زیرا او صلح ما است  ،او هر دو را ساخته و دیوار میانی
جدایی را شکسته است“ .
افسسیان NKJV 13-14 :2
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

اعامل رسوالن
• رسول پیرت عمدتاً به یهودیان موعظه می كرد.
رسول پولس در رسارس امپراتوری روم سفر کرد
تا انجیل را به یهودیان و ملتها بربد.
• هر دو با زندان و مرگ روبرو بودند اما
خوشحال بودند که با رنجهای عیسی در ارتباط
بودند.

چگونه پیروان عیسی
موعظه كردند انجیل

• با پایان اعامل رسوالن  ،انجیل از اورشلیم به
روم سفر کرده بود.
مکانهایی که پولس بازدید کرده است.

Trial of the Apostle Paul (oil on canvas) by Bodarevski,
Nikolai K. (1850-1921) Regional Art Museum,
Uzhgorod/The Bridgeman Art Library

ماکت آرمتیس یا هامن
دایانا  ،الهه افسس.
هنگامی که پولس در
آنجا درباره یک خدای
واقعی موعظه کرد ،
یک شورش رخ داد.
پل چند بار دستگیر شد.
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

نامه ها

معنی دنبال کردن عیسی مسیح چیست

چند رسول  ،به ویژه پولس  ،نامه هایی به پیروان عیسی نوشتند.

)St. Paul the Apostle (oil on canvas) by Vignon, Claude (1593-1670
Galleria Sabauda, Turin, Italy/Alinari/The Bridgeman Art Library

یک نامه قرن اول احتامالً
به این شکل بود.

• آنها درباره آنچه خدا برای آنها انجام داده است ،
به آنها بیشرت آموختند.
• از آنها خواستند كه در عشق و اتحاد رشد كنند.
پولس چندین نامه از زندان نوشت.

• به آنها گفتند كه از تعلیم و آزار و اذیت های
دروغین خودداری كنند.
• آنها هنگام بازگشت عیسی به آنها امید به زندگی
ابدی را یادآوری کردند.

“شایسته خدائی باشید که شام را به
پادشاهی و جالل خود فراخواند”.
 1تسالونیکیان NKJV 2:12
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همه کتاب مقدس در این
مورد است

کتاب مکاشفه
آنچه دنیا به آن می رسد

به رسول جان تصویری از وقایع اتفاق افتاد كه در آینده رخ خواهد
داد .این موارد شامل:

• رشد یک کلیسا
• آزار و اذیت مؤمنان واقعی
احکام خدا در مورد دنیای
شیطانی
• راه اندازی پادشاهی خدا بر روی
زمین
Images courtesy of www.davidmiles.net

این دعا به پایان می رسد “حتی پس  ،بیا  ،ای خداوند
 ،عیسی!”

مکاشفه پر از سمبل است.
سوارکاران و اژدهاها در
مقابل قدرتهای جهانی
ایستاده اند .برداشت
محصول داوری های خدا در
روی زمین است.
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موضوع بزرگ کتاب
مقدس

ما به قطعات اره منبت کاری اره مویی نگاه کرده ایم .چه چیزی است
عکس بزرگ کتاب مقدس؟
خداوند زمین را آفرید تا همه چیز منعکس کننده عظمت و خوبی
های او باشد .اما نسل برش این کار را نکرده است  ،حتی مردم منتخب
خدا نیز ارسائیل را انتخاب نکرده اند.
بنابراین خداوند پرسی  ،عیسی مسیح را تولید کرد که با اطاعت کامل
او بازتاب کاملی انسانی برای خود او بود .از طریق مرگ پرسش  ،خدا
نادیده می گیرد
گناهان کسانی که سعی کنید لطفا او .در پادشاهی خدا به آنها زندگی
ابدی خواهد بخشید .عیسی حکومت خواهد کرد و جهان رش را خالص
خواهد کرد.
و خداوند هدف خود را برآورده خواهد کرد.

همه کتاب مقدس در این
مورد است

چرا ما به کتاب مقدس
احتیاج داریم
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این می گوید آنچه خدا برنامه ریزی می کند
برای فرزندان و نوه های ما چه خواهد بود؟
• کتاب مقدس دالیل واقعی برای امیدوار بودن به ما می دهد.
• خدا برنامه ای برای درست کردن همه چیز دارد.
• او عیسی را برای تأسیس پادشاهی خود بر روی زمین می فرستد.

آمدن حرضت عیسی طلوع
عرص جدید را نشان می دهد.

© Oleg Doroshin/Dreamstime.com

بدون کتاب مقدس ما این را منی دانستیم.

جهان در یک آشفتگی
وحشتناک و بدتر
شده است.

چرا ما به کتاب مقدس
احتیاج داریم
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این می گوید آنچه خدا می تواند برای ما انجام دهد
اما شخصاً در مورد ما چطور؟
© Yuri Arcurs/Dreamstime.com

• گناهان ما مانع بین ما و خدا می شود .گناهان فقط قانون
را زیر پا منی گذارند  -همه ما مرتكب گناه می شویم كه
هرگاه نافرمانی خدا كنیم.
• اما به دلیل عیسی می توانیم به خدا دعا کنیم تا ما را
ببخشد.
• و او حتی بیشرت قول می دهد  -زندگی ابدی در دنیای
جدیدی که او برنامه ریزی می کند  ،عاری از گناه.

© Brian A Jackson/Shutterstock.com

• وقتی عیسی می آید که پادشاهی خدا را برپا کند  ،کسانی را
که پیام انجیل را می شناسند قضاوت می کند و داوری
خواهد کرد که برای همیشه زنده خواهند ماند.

بدون کتاب مقدس ما این را منی دانستیم.

چرا ما به کتاب مقدس
احتیاج داریم
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این می گوید آنچه خدا از ما می خواهد
خدا پرس خود را به ما داده است.
او از ما چه می پرسد؟
• ما باید در عیسی مسیح غوطه ور شویم که در آب
غرق بشویم تا “گناهان خود را شستشو دهیم”.

• ما باید از گناهان خود پشیامن شویم و
زندگی جدیدی را برای اطاعت از او آغاز
کنیم.

Photo: Michael Owen

© Elultimodeseo/Dreamstime.com

© Wellford Tiller/Dreamstime.com

بدون کتاب مقدس ما این را منی دانستیم.

• ما باید به متام آنچه او در
کتاب مقدس به ما می گوید
ایامن داشته باشیم.

چرا ما به کتاب مقدس
احتیاج داریم
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این کتاب راهنامی خدا برای زندگی است
خواندن منظم کتاب مقدس به اندازه غذا برای کسانی که به عیسی
ایامن دارند مهم است.
• به آنها تعلیم می دهد که
عیسی می تواند در هر زمان
برگردد.

• به آنها یادآوری می کند که
خدا همیشه به فرزندان خود
که در مشکل هستند کمک
می کند.

• این تنها اختیار آنها برای
اعتقاد و انجام آن است

• این کمک می کند تا آنها بر
آنچه خدا انتظار دارد از آنها
مترکز کند.

“روز خداوند به عنوان دزد شب می آید”.
من تسالونیکیان NKJV 2 :5

© Martine de Graaf/ Dreamstime.com

© Lisa F Young/Dreamstime.com

© istock/Brad Wieland

© Sharpshot/Dreamstime.com

ما بدون کتاب مقدس منی توانیم انجام دهیم.

چرا ما به کتاب مقدس
احتیاج داریم
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اکنون شام میدانید
• چرا می توانیم به کتاب مقدس اعتامد کنیم
• آنچه در كتاب مقدس وجود دارد
• چرا ما به کتاب مقدس احتیاج داریم

© Tyler Panian/shutterstock.com

حاال می دانید  ،آیا اجازه خواهید داد زندگی
شام تغییر کند؟

نحوه یادگیری بیشرت
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خواندن کتاب مقدس
اما کدام ترجمه کتاب مقدس بهرتین است؟ همیشه جدیدترین یا خواندنی
ترین نیست .تقریباً  2نوع وجود دارد.
© Dmitry Melnikov/Shutterstock.com

اگر می خواهیم معنای کلی را بخواهیم  ،اگر به معنای کلی
بخواهیم  ،فقط اگر به نظر مرتجامن درست باشد  ،منت پیام
را به ما می دهد .منونه هایی از عبارات عبارات :کتاب
مقدس خوب  ،کتاب مقدس زندگی می کند.
این منایشگاه از نسخه جدید پادشاه جیمز * استفاده
می کند و به دالیل مختلف ما این موضوع را به
خوانندگان جدید کتاب مقدس پیشنهاد می کنیم.
نقل قول های کتاب مقدس با عنوان  KNJVاز نسخه جدید پادشاه جیمز گرفته شده است
©  1982توسط توماس نلسون  ،رشکت استفاده شده توسط اجازه .کلیه حقوق محفوظ است.
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به صورت حضوری و به وسیله پست
به صورت حضوری
© Monkey Business Images/Dreamstime.com

کریستادلفینی ها برای کمک به کسانی که می خواهند با آنها آشنا شوند سمینارهای
رایگان را در رسارس انگلیس برگزار می کنند

آنها همچنین برای مقابله با موضوعات مهم کتاب مقدس جلسات هفتگی منظم را
در مکانهای عبادت محلی خود برگزار می کنند.

توسط پست
© Nicholas Moore/Dreamstime.com

درباره کتاب مقدس در خانه و با رسعت خود بیشرت بدانید .یک معلم برای شام
درس می فرستد  ،پاسخ های شام را عالمت گذاری می کند و به هر سؤالی پاسخ
می دهد .برخی از این دوره ها می توانند بصورت آنالین تکمیل شوند.

Courtesy of Southampton Christadelphians

کتاب مقدس آنها  6تا  12هفته به طول می
انجامند.
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نحوه یادگیری بیشرت

آنالین
یعضی از وب سایت های مفید
برای جزوات قابل بارگیری thechristadelphians.org.uk
 gladtidingsmagazine.orgبه صورت مجله رایگان از طریق پست الکرتونیکی یا پست
 thisisyourbible.comبرای نزدیکرتین دوره های کریستادلفیا و کتاب مقدس شام
© Robert Byron/Dreamstime.com

 thebibleexhibition.orgبرای کسب اطالعات بیشرت در مورد این منایشگاه و مکان بعدی
در آن قرار دارد
 e-sword.netبرای منابع مطالعه شخصی کتاب مقدس
 youversion.comبرای یک برنامه تلفنی با ترجمه های کتاب
مقدس  ،به گونه ای که می توانید برنامه رایگان خواندن کتاب مقدس
ما را دنبال کنید اطالعات محلی
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اطالعات محلی
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مواد اولیه رایگان

© Yuri Arcurs/Shutterstock.com

© istock.com/SondraP

© JHershPhoto/Shutterstock.com

در اینجا مطالبی را در اختیار شام قرار
می دهیم که به عنوان یادآوری بازدید
شام یا برای آنها  ،مفید است
اطالعات بیشرت.
لطفا از خودت پذیرائی کن .همه آنها
رایگان هستند.
اما لطفاً به یاد داشته باشید که آنها
جایگزین خود کتاب مقدس نیستند .شام
باید پیام خدا را برای خودتان بدانید نه
اینکه به آنچه دیگران به شام می گویند
تکیه کنید.

73

زندگی شام چطور میگذرد
آیا شام یک پایان نا امید کننده دارید ؟

© istock.com/digitalskillet

برنامه ریزی آینده خود را با کتاب مقدس

© Stephen Paul Pepper/Shutterstock.com

یا یک امید پایان ناپذیر

در مورد کریستا دلفین ها
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ما کی هستیم
این مقاله توسط کریستادلفینی ها تنظیم شده است
نام ما به معنی “برادران و خواهران مسیح” است و
برای اولین بار در قرن  19استفاده شد .اما تاکنون
در قرن  1گروه های همفکر وجود داشته اند.
دیرتویت  ،ایاالت متحده

© Leahcat/Dreamstime.com

آنچه ما با هم مشرتک هستیم این است که کتاب مقدس
پیام خدا برای همه ما است .ما مشتاقانه منتظر بازگشت
عیسی مسیح به عنوان پادشاه منصوب شده خدا برای
تنظیم پادشاهی خدا بر روی زمین هستیم.
ما می خواهیم این را با شام در میان بگذاریم.

در مورد کریستا دلفین ها
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آنچه ما باور داریم
یک خدا وجود دارد که همه چیز را خلق کرده است .کتاب مقدس پیام بی انتها او است و ما باید
اعتقادات خود را پایه گذاری کنیم و بر اساس آن زندگی کنیم.
از آنجا که ما از خدا نافرمانی می کنیم  ،می میریم .اما در رحمت او  ،خدا از طریق پرسش به ما امید
داده است .گرچه انسان  ،عیسی گناه نکرد .بنابراین خداوند مرگ خود را فداکاری می کند که از طریق
او می بخشد تا گناهان ما را ببخشد.
وقتی مبیریم  ،دیگر وجود نداریم .تنها امید ما این است که عیسی در بازگشت خود ما را از قرب بلند
کند و ما را شایسته داوری کند تا برای همیشه در پادشاهی خدا در این زمین زندگی کنیم.
عیسی برمی گردد تا این پادشاهی را برپا کند .او بر جهانی جدید از خیر و صلح از بیت املقدس حاکم
خواهد بود .خدا باستان خود را تحقق می بخشد
وعده آینده بزرگی برای مردم خاص خود ارسائیل.
برای اینکه از گناه و مرگ نجات پیدا کنیم  ،باید به آنچه او می گوید ایامن بیاوریم و با غوطه ور شدن
در آب به عیسی تعمید داده شویم .سپس با تالش برای پیروی از تعالیم او  ،آمادگی او را آماده خواهیم
کرد.

در مورد کریستا دلفین ها
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آنچه انجام می دهیم
مسیحیان کریستادلفین در بیش از  ۱۰۰کشور جهان هستند

Photo: Mark Whittaker

Photo: Jon Wisner

بالروس

آفریقای جنوبی

عبادت  ،رفاه و شاهد  -برخی از کارهایی که انجام می دهیمa.

جامائیکا

