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  كتاب مقدس

  كالم خدا براي انسان

  

  

در بخش قبل مطالبي پيرامون كتاب مقدس را با شما در     

نظير كالم خدا براي انسان  ميان گذاشتيم و توضيح داديم كه اين كتاب بي

  يك .تواند دربارة خدا آگاهي بيابد ديديم كه انسان از دو طريق مي.  است

طريق آفرينش است كه بر آفريدگار پر قدرت و با فراست شهادت 

دهد، و طريق دوم كتاب مقدس است كه مكاشفة مخصوص خدا به  مي

تواند نجات بيابد و با خالق خود  انسان از طريق آفرينش نمي.  انسان است

رابطة شخصي پيدا كند؛ اما كتاب مقدس راه نجات را به انسان نشان 

س براي نجات انسان كتاب مقدس كه كالم خداست كامالً پ.  دهد مي

در بخش گذشته همچنين مشاهده كرديم كه هر دو .  باشد ضروري مي

نه فقط مدعي هستند ) يعني عهد عتيق و عهد جديد(قسمت كتاب مقدس 

در طول قرنهاي .  اند باشند بلكه اين ادعا را ثابت كرده كه كالم خدا مي

جود تمام مخالفتها و ضديتها پا برجا و استوار متمادي كتاب مقدس با و

  .مانده است و ثابت نموده كه كالم خدا براي انسان است
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  گذشتة غيرعادي كتاب مقدس

بسياري كتاب مقدس را بزرگترين مجموعة نوشته شدة عالم     

اش غيرعادي نبوده  هيچ كتاب ديگري مثل كتاب مقدس گذشته.  اند دانسته

مجموعاً از شصت و شش كتاب تشكيل شده است كتاب مقدس .  است

كتاب مقدس حدوداً در طول .  كه از نظر ضخامت با هم متفاوت هستند

 هزار و ششصد سال، يعني از سال هزار و پانصد قبل از ميالد تا سال صد

در بين .  بعد از ميالد مسيح بوسيلة تقريباً چهل نفر نوشته شده است

ان، كاهنان، وكال، چوپانان، ماهيگيران، و نويسندگان كتاب مقدس پادشاه

آنها در واقع نمايندگان تمام قسمتهاي .  خورند باجگيران به چشم مي

از صحراي سينا گرفته تا پرتگاههاي واقع در .  باشند دنياي قديم مي

عربستان، از شهرهاي كوچك فلسطين گرفته تا شهرهاي بزرگ در بابل، از 

  . در محل تبعيدصحنهاي معبد گرفته تا زندان

  

  يگانگي كتاب مقدس

با وجود اينكه كتاب مقدس توسط اشخاص مختلفي نوشته     

بردند، تمامي شصت و  شده است كه در زمانها و مكانهاي متفاوتي بسر مي

.  شش كتاب كتاب مقدس داراي يك موضوع مشخص و مركزي هستند

دارك خدا اين موضوع عبارتست از جدايي انسان از خدا بخاطر گناه و ت

شهادت سرتاسر كتاب مقدس .  براي بازگرداندن انسان به سوي خويش

تواند نجات بيابد؛  اين است كه انسان گناهكار از طريق اعمال خود نمي

بلكه نجات به سبب لطف و فيض خدا و از طريق ايمان به خدا و طرح 

 در اولين كتاب كتاب مقدس سقوط انسان و.  شود او، به انسان داده مي

جدايي او از خدا بخاطر گناه مطرح گرديده است و در آخرين كتاب 



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

ن در مشاركت با خدا ابديت را در اارد ايمانبينيم كه تمام  كتاب مقدس مي

  .حضور او خواهند گذراند

  

  پيشگويي كتاب مقدس

كند كه كتاب مقدس كالم  دليل ديگري كه ما را متقاعد مي    

هزاران سال پيش .  شر كنترل داردخداوند است اين است كه بر تاريخ ب

كتاب مقدس در مورد ملل مختلف پيشگويي نموده كه قسمتي در گذشته 

.  به وقوع پيوسته است و قسمتي هم در آينده به وقوع خواهد پيوست

گرچه انسان در مواقع بسياري برخالف ميل خدا عمل نموده، اما كتاب 

  .نترل خداوند استكند كه تاريخ انسان در ك مقدس به ما ثابت مي

  

  تاثير خوب كتاب مقدس

واقعيت اين است كه هر كجا كتاب مقدس بطور صحيح و     

واضح تعليم داده شده است، مردان رهايي يافته و زنان به مقام و منزلتي 

هر چند افراد مغرض در .  اند كه خدا براي آنها در نظر داشته است رسيده

تعاليم مسيحيت را رد نموده و ) مخصوصاً افراد منكر خدا(سرتاسر جهان 

اند كه تعاليم مسيحيت مردان و زنان را در اسارت نگاه  به غلط گفته

اند در اسارتهاي  ولي در واقع آنانيكه تعاليم مسيحيت را نپذيرفته!  دارد مي

  .گردند برند كه اين اسارتها از گناه ناشي مي گوناگون بسر مي

  

  صحت شگفت انگيز كتاب مقدس

كند كه  يگر از داليلي كه وجود دارد و ما را متوجه مييكي د    

كتاب مقدس كالم خداوند است صحيح بودن اظهارات موجود در كتاب 
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اگر چه كتاب مقدس مدعي نبوده كه يك كتاب علمي .  مقدس است

است، اما جالب اين است كه در كتاب مقدس موضوعات علمي گوناگوني 

كتاب .   است خالف آنها را ثابت كندوجود دارد كه تاكنون علم نتوانسته

اين كتاب حدوداً هزار و .  ترين كتاب در كتاب مقدس است ايوب قديمي

يعني در حدود سه هزار (پانصد سال قبل از ميالد مسيح نوشته شده است 

بينيم كه چگونگي تشكيل باران ذكر  در كتاب ايوب مي) و پانصد سال قبل

شود، بخار آب به آسمان باال   مياين مطلب كه آب تبخير.  شده است

ريزد در كتاب  شود و بصورت باران به زمين فرو مي رود، سرد مي مي

اينك خدا متعال است و او را "فرمايد  مي.  شود ايوب يافت مي

هاي  زيرا كه قطره.  شناسيم، و شمارة سالهاي او را تفحص نتوان كرد نمي

كه ابرها آن .  چكاند ات آن ميكند و آنها باران را از بخار آب را جذب مي

آيا كيست كه بفهمد .  چكد ريزد، و بر انسان به فراواني مي را بشدت مي

ايوب فصل  ("شوند، يا رعدهاي خيمة او را بداند؟ ابرها چگونه پهن مي

  )29-26سي و ششم، آيات 

كنند  دهيم كه ما را متوجه مي هاي ديگري را به شما ارائه مي اكنون نمونه

در كتاب .  ليم كتاب مقدس از لحاظ علمي هم صحيح و معتبر استكه تعا

 ذكر شده است كه زمين در فضا آويزان 7ايوب فصل بيست و ششم، آية 

او شمال را بر جو پهن "فرمايد  مي.  است و بر چيزي وصل نيست

باز در كتاب ايوب نوشته .  "سازد كند، و زمين را بر نيستي آويزان مي مي

اي بر سطح آبها ترسيم نموده است، در مرز  و دايرها"شده است كه 

  ).10ايوب فصل بيست و ششم، آية  ("روشنايي و تاريكي

دهد كه شب و روز به علت گردش زمين در رابطه با  اين آيه نشان مي

امروزه وقتي ما اين مطالب را در كتاب مقدس .  آيد خورشيد بوجود مي

آيند چون حقايقي علمي  مار ميخوانيم برايمان موضوعاتي عادي به ش مي
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اما بايد در نظر داشته باشيم كه خدا اين اطالعات را .  و ثابت شده هستند

در حدود سي و پنج قرن قبل در اختيار انسان قرار داده است و در آن 

موقع علم انساني به چنين حقايقي پي نبرده بود آياتي را كه از كتاب ايوب 

هاي بسياري هستند كه در كتاب  نمونهنقل كرديم فقط چند نمونه از 

كنند كه كتاب مقدس از لحاظ علمي نيز  شوند و ثابت مي مقدس يافت مي

  .صحيح و معتبر است

  

  حكمت عظيم كتاب مقدس

كتاب مقدس نه فقط سرشار از حقايق است، بلكه حكمتي     

كه در آن وجود دارد بيش از حكمتي است كه در مجموع تمام كتابهاي 

كتاب امثال سليمان نبي خود به تنهايي براي زندگي .  شود  ميدنيا يافت

در اينجا .  فردي و اجتماعي انسان پندهاي بسيار خوبي را ارائه داده است

از كتاب امثال سليمان نبي كه بيش از سي فصل است آياتي را انتخاب 

اين آيات كه مثل مشتي در مقابل خروار .  نويسيم ايم و برايتان مي كرده

باشند بيان كنندة حكمت عظيمي هستند كه در كتاب مقدس يافت  مي

ات قصد بدي مكن، هنگامي كه او نزد تو  بر همسايه"فرمايد  مي.  شود مي

با كسي كه به تو بدي نكرده است، بي سبب .  در امنيت ساكن است

  ).30-29امثال فصل سوم، آيات  ("مخاصمه منما

اههاي او تامل كن و حكمت را اي شخص كاهل نزد مورچه برو، و در ر"

اما خوراك .  كه ويرا پيشوايي نيست، و نه سرور و نه حاكمي.  بياموز

سازد، و آذوقة خويش را در موسم حصاد جمع  خود را در تابستان مهيا مي

اي كاهل تا به چند خواهي خوابيد، و از خواب خود كي خواهي .  كند مي

اندكي برهم نهادن دستها به برخواست؟  اندكي خفت و اندكي خواب، و 
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پس فقر مثل راهزن بر تو خواهد آمد، و نيازمندي بر تو .  جهت خواب

  )11-6امثال فصل ششم، آيات . ("مانند مرد مسلح

شش چيز است كه خداوند از آنها نفرت دارد، بلكه هفت چيز كه نزد "

چشمان متكبر و زبان دروغگو، و دستهايي كه .  جان وي مكروه است

كند، پايهايي كه  دلي كه تدابير فاسد را اختراع مي.  ريزد گناه را مي بيخون 

شاهد دروغگو به كذب متكلم شود، و .  باشند در زيان كاري تيزرو مي

  )19-16امثال فصل ششم، آيات  ("كسي كه در ميان برادران نزاعها بپاشد

هدف كتاب مقدس اين است كه انسان را به آغوش سرشار از بركت و 

.  كتاب مقدس حقيقتاً كالم خدا براي انسان است.  بت خدا برگرداندمح

تمام كتاب مقدس از الهام خداست و براي تعليم "پولس رسول نوشت 

حقيقت، سرزنش خطا، اصالح معايب و پرورش ما در نيكي مطلق مفيد 

رسالة دوم  ("است تا مرد خدا براي هر كار نيكو كامآلً آماده و مجهز باشد

  )17-16تاوس فصل سوم، آيات به تيمو

اي خدا را خدمت  اگر شما برادر و خواهر مسيحي مايليد بطرز شايسته

كنيد و ملكوت او را توسعه بدهيد الزم است كه با جديت و پشتكار كتاب 

توانيد در جهت  آموزيد فردا مي آنچه را كه امروز مي.  مقدس را بياموزيد

ا اين است كه تمام فرزندان دعاي م.  گسترش ملكوت خدا بكار ببريد

ان خدا به ارزش كتاب مقدس پي ببرند و به منظور خيريت خود و ديگر

  . آمين. از كتاب مقدس استفاده كنند


