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 شخصاً 
       برای تو

نامه ای در دست گرفته اید که بسیار خاص است و 
شخصاً خطاب به شما نوشته شده است.

شاید فکر کنید که دوره نامه نوشتن به سر رسیده، 
که دقیقاً درست است. نامه ها جای خود را به 

پیغامهای دیجیتالی و ایمیل ها داده اند.

<< اما حتی در عصر دیجیتال هم ترجیح داده 
می شود نامه های خاص بر روی کاغذ نوشته 

شوند تا ارزش و اهمیت آنها را نشان دهند.

به طور مثال نمی توان تصور کرد که دعوتنامه  
جشن عروسی سلطنتی از طریق ایمیل فرستاده 

شود!
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کتاب مقدس- نامه ای برای تو
لطفاً زمانی الزم برای خواندن این نامه خاص در نظر 
بگیرید. بسیار مهم است. پس با دقت آنرا بخوانید . 

هرگز پشیمان نخواهید شد!

شما اطالعات مهمی در  این موارد کسب خواهید نمود:

< نامه  دیگری که بسیار خاص تر است

< با مفهوم ترین مدرک موجود در جهان

<  پیغام مهم تمام دورانها و ارتباط و اعتبار 
چشمگیر آن در زمان حال

این نامه خاص، کتاب مقدس، 
پیغامی شخصی  از جانب 

خدا برای شماست.

 <<< برکتی عظیم خواهید یافت اگر 
    آنرا بگشایید و بخوانید.

 کتاب مقدس شبیه پست هوایی
 است-منشأ آن آسمان است.

خداوند خالق شگفت انگیز این جهان است.

او همچنین به شما حیات بخشیده است و شما را  کامالً 
می شناسد. شما محصول شانس نیستید!

 او در پی برقراری رابطه با شماست و از طریق 
" نامه" خود درخواست مستقیم محبت دارد.

هنوز نامه خدا را نشناخته اید؟احتماالً یک جایی در خانه شما 
نخوانده رها شده است. 

شما هیچ موقع نامه شخصی را با چنین بی دقتی کنار نمی 
گذارید. بلکه با عالقه  وافر آنرا می خوانید.پس نامه خدا را  باز 

کنید_ کتاب مقدس را بخوانید!

هنوز کتاب مقدس ندارید؟ خوشحال 
خواهیم شد تا به صورت رایگان نسخه ای 

برایتان بفرستیم. در پایان این کتابچه راه 
مکاتبه با ما را درخواهید یافت.

5 4



خداوند از استعداد، تحصیالت، سابقه فرهنگی، 
سابقه اجتماعی و حتی روش نوشتار ایشان 

استفاده نموده است. 

 <<<  ایشان کلمه به کلمه  چیزی را نوشتند که 
خدا از آنها خواسته بود.

این  را " الهام " می نامیم. 

کتابهای کتاب مقدس
< کتاب مقدس دو بخش است:

 < عهد عتیق)39 کتاب(
< عهد جدید) 27 کتاب(

< محتوای عهد جدید  عبارت است از:
 < چهار انجیل

 < اعمال رسوالن
 < 21 رساله یا نامه

< مکاشفه
کتاب مقدس سواالت شما را در رابطه با 

زندگی پاسخ می دهد.
با خواندن آن ، شما این موقعیت را دارید 
که تغییر مثبت محبت خدا در زندگی خود 

را تجربه نمایید.

نامه ای  منحصر بفرد
کامالًدرست متوجه شده اید: کتاب مقدس، یعنی کالم خدا، 
مورد نظر ماست که در اینجا تیتر" نامه ای برای تو" بسیار 
بجاست. دلیل اهمیت  این نامه منحصر بفرد  این است که 

نویسنده آن خداوند است. 

ممکن است شما  در این باره بحث کنید:" اما کتاب 
مقدس طی قرنها توسط 40 شخص متفاوت نوشته شده 

است. اغلب حتی نام ایشان ذکر نشده است."

بله درست است. خداوند پیغام  
خود را  مستقیماً به افراد دیکته 

کرده است:

 زیرا که نبوت به اراده 
        انسان هرگز آورده نشد، 

     بلکه مردمان به روح القدس 
              مجذوب شده، 

  از جانب خدا سخن گفتند.
                                                               دوم پطرس 1: 21 

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه

یوشع
داوران

روت
اول سموییل
دوم سموییل

اول پادشاهان
دوم پادشاهان

اول تواریخ
دوم تواریخ 

عزرا
نحمیا
استر
ایوب

مزامیر
امثال سلیمان

جامعه
غزلهای سلیمان

اشعیا
ارمیا

مراثی ارمیا
حزقیال 

دانیال
هوشع 

یوییل
عاموس
عوبدیا 
یونس
 میکاه
ناحوم

حبقوق 
صفنیا 
حجی 

زکریا 
مالکی

متی
مرقس

لوقا
یوحنا

اعمال
رومیان

اول قرنتیان
دوم قرنتیان

غالطیان
افسسیان

فیلیپیان
کولسیان

اول تسالونیکیان
دوم تسالونیکیان
اول تیموتائوس
دوم تیموتائوس

تیتوس 
فیلیمون

نامه به عبرانیان
نامه یعقوب

نامه اول پطرس
نامه دوم پطرس

نامه اول یوحنا
نامه دوم یوحنا

نامه سوم یوحنا
نامه یهودا 

مکاشفه یوحنا
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 آیا کتاب مقدس
           هنوز به روز است؟

بسیاری از مردم باور دارند که ساده لوحانه است 
با کتابی کار کنیم که " مربوط به زمان باستان 

است" ایشان عقیده دارند که انسان مدرن 
نمی تواند به کتاب مقدس باور داشته باشد. 

چنین تفکراتی غالباً به وسیله رسانه ها 
حمایت می شوند و بدون پرسش پذیرفته 

می شوند. 

اگر چه، چنین تصوری که منطق و هوش 
باید کتاب مقدس را رد کند، تصور غلط 

بسیار معمولی است.

در صفحه های بعدی  حقایق بسیاری در 
رابطه با تأیید  رابطه و مفهوم کتاب مقدس 

خواهید یافت.

      خوشابحال آنانی که کالم
            خدا را می شنوند 

و آن را حفظ می کنند.        لوقا 11: 28

 "نسل سر به زیر"
آیا شما هم به این نسل تعلق دارید یا این 
عبارت معنایی برای شما ندارد؟ آیا شما 
همیشه سرتان پایین است وتمرکزتان بر 

روی تلفن همراه یا تبلتان می باشد؟

 دائم و همه جا  آنالین بودن شما را در 
سیل اطالعات اینترنتی غرق می کند. آیا 

چیزی غیر از چرخ زدن در اینترنت، چت کردن و 
توئیت کردن وجود دارد؟ ساعتها می گذرند بدون 
اینکه متوجه شوید و  حواس شما تحت بمباران بوده اند و 

چه بسا بعید نیست که روانتان آلوده شده است. این تنها 
مشکل نیست بلکه این پرت شدن حواس باعث می شود که از 

فکر کردن به خدا وپیغام او برای شما غافل بمانید.

اگر می خواهید خدا را شخصاً بشناسید، نمی توانید از نکته:
کتاب مقدس بگذرید. شما به سکوت احتیاج دارید که آن را 
بخوانید.بنابراین هر آنچه که ممکن است حواستان را پرت نماید 

خاموش کنید. تعجب خواهید نمود که چقدر این کاراثر خوبی 
خواهد داشت. افکارتان به شکلی مثبت و با خلوص تحت تأثیر 

قرار می گیرند که تجربه اش را قبل از این نداشته اید. 

با خواندن کتاب مقدس، شما قادر خواهید بودحقیقت را بیابید 
و کسی را خواهید شناخت که واقعاً به شما عالقه دارد ،عاشق 
شماست و می خواهدبه زندگی شما مفهومی عمیق و هدفی 

تحسین برانگیز بدهد.

در صفحات 62 و 63 توصیه هایی در مورد چگونه خواندن 
9لطفاً نگاهی بیاندازید!کتاب مقدس خواهید یافت. 8



معجزه هارمونی
یکی از آشنایان من موسیقی دان است که 
قادر به نواختن سازهای مختلفی است. او 
از کامپیوتر خود برای ضبط صدا استفاده 
می نماید و کارهای هنری بسیاری خلق 

نموده است. 

او توضیح می دهدکه "در ابتدا با ساز بادی 
قسمت سوپرانو را می نوازم که اولین نوای 

ضبط شده را شامل می شود.

دومین ضبط مربوط به صدای آلتو است که بدون اینکه 
اولین صدا را پاک کنم ، آنرا ضبط می نمایم.به این 
ترتیب 6 ساز دیگر را اضافه می کنم تا اینکه به بم 

ترین صدای بیس برسم.

سپس هر هشت صدا با هم ادغام می شوند. می 
خواهید کار نهایی را بشنوید؟"

آنچه که در آخر شنیدم سمفونی باشکوهی بود. باور کردنی نبود 
که یک موسیقی دان به تنهایی این کار را انجام داده است!

همین کار در مورد کتاب مقدس هم صادق است. این کتاب 
توسط بیش از  40 نفر نوشته شده است. همه از هنرمندی 
بینظیر ، خدا، روح القدس، که همه این 40" ساز "را ساخته 

است ، الهام گرفته اند.

هریک از کتابهای کتاب مقدس شخصیت خود را دارد اما همه با 
هارمونی در رابطه با نقشه خدا کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

این یکی از عجایب کتاب مقدس است!

 <<<  کتاب مقدس را به ترتیب بخوانید تا 
                    هارمونی بی نظیر آنرا کاوش نمایید!

انتظار 
عبث...

مردی که هیچ اهمیتی برای کتاب مقدس قائل نبود سعی 
داشت جوانی مسیحی را قانع نماید که کتاب مقدس کتابی 

کتشافات مدرن می باشد. او می  به روز نیست و در تضاد با ا
خواست مقاله های  علمی و فلسفی منتخب در رابطه با این 

موضوع را برایش بفرستد.

اگر چه مرد جوان،  می دانست که در ایمان خود متزلزل نمی 
شود ولی  جواب داد:" اگر چیزی بهتر از  موعظه سر کوه 

) متی 5- 7(، هر چیزی نیکوتر از داستانهای سامری نیکو، 
پسر گمشده، یا زن سامری بر سر چاه سوخار )لوقا 10 و 

15، یوحنا 4(؛ اگر چیزی آرامش بخش تر از مزمور 23 دارید 
یا چیزی می شناسید که محبت خدا نسبت به من را بهتر از 

هدیه دادن پسر خود در کتاب مقدس آشکار نماید، یا می 
توانید چیزی به من بدهید که ابدیت  آینده را واضح تر از 

کتاب مقدس توضیح دهد: لطفاً هر چه زودتر آنها را برای من 
بفرستید!"

انتظار برای پاسخ انتظاری عبث بود.  

کتابی وجود ندارد که قابل مقایسه با کتاب 
مقدس باشد. دلیلش ساده است: کتاب مقدس 

کتاب خداوند است. 10



جدا از لوح ، چوب یا سنگ، مردم در قرنهای 
گذشته بر پاپیروس که محصولی از مغز ساقه 
گیاه پاپیروس بود می نوشتند. بعدها، مردم بر 

روی پوست نوشتند )  تهیه شده از پوست 
حیوانات( که به شکل طومار ساخته می شد.

به این ترتیب خداوند به شکلی شگفت 
انگیز در زمان نوشتن کتاب مقدس از آن 

محافظت نمود، روشی ساده و در عین حال سیستمی 
مشخص برای نوشتن در دسترس بود.

نوشتن، گرد آوری و ذخیره
موسی یکی از اولین نویسندگان کتاب مقدس بود.بارها می خوانیم 

که خدا کار نوشتن اتفاقات را به او واگذار می نماید.

از طریق افراد منتخب خدا، کتابهای مختلف عهد عتیق گرد آوری و  
و به دقت ذخیره شده اند. 

تقریباً 400 قبل از میالد عهد عتیق پایان یافت. به زبان عبری 
نوشته شده بود و تعداد معدودی از نوشته ها به  زبان آرامی 

بودند. 

فقط از زمان مرگ و صعود عیسی مسیح تا پایان قرن اول است 
که کتابها و رساله های عهد جدید به زبان متداول یونانی آن زمان 

نوشته شده اند.

موسی تقریباً 1400 قبل از میالد فوت کرد، پس می توان گفت که 
کتاب مقدس در دوره ای 1500 ساله به وجود آمده است. 

کتاب مقدس چطور به ما رسید
چطور و روی چه چیزی نوشته شده بود؟

5000 سال پیش اگر کسی می خواست "نامه ای" بنویسد از کاغذ 
و جوهر استفاده نمی کرد. مردم خط میخی داشتند – نشانه ها و 
سمبل هایی که روی لوح های سفالی خراطی می شدند  که بعداً 

خشک شده یا پخت می شدند.

در حفاریهای شهر های قدیمی که امروزه سوریه و عراق هستند 
هزاران لوح کوچک که چنین نوشته هایی داشتند یافت شد. 

تقریبا در همان زمان، مصریها دست خط سمبولیک و تصویری 
دیگری به وجود آوردند )هیروگلیف( که می توان آنرا در اهرام پیدا 

کرد.قرنها طول کشید تا زبان شناسان قادر به رمز گشایی این 
زبانهای قدیمی بشریت شدند.

این نوع دست خطها نقطه ضعف بزرگی داشتند: آنها صدها سمبل 
داشتند.تنها 1500 سال قبل از میالد  الفبا ابداع شدند.

با تغییراتی جزئی این الفبا به سرعت از 1000 سال قبل از میالد 
شروع به پخش شدن کردند. پایه الفبای التین امروزی ما همین 

است.
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تکمیل و نتیجه گیری
خیلی زود مسیحیان نخستین به واسطه روح القدس هدایت 

شدند که کدام کتابها به کتاب مقدس تعلق دارند و کدام را 
شامل نمی شود. ایشان معیار واضحی  داشتند برای شناخت و 
تشخیص کتابهای اصلی )کانونی( از کتابهایی که تعلق به کانون 
کتاب مقدس نداشتند.)کتابهای غیر و غیر کانونی  یا اپوکریفال ( 

مارتین لوتر این کتابهای غیر، را مورد قضاوت قرار داد و گفت" این 
کتابها با کتب مقدس برابر نیستند".وقتی مطالب آنها را مورد مطالعه 

قرار می دهیم متوجه می شویم که تضاد عظیمی با دیگر کتابهای 
کتاب مقدس دارند.

 در این کتابها افسانه هایی در رابطه با خداوند عیسی و رسوالن ، نامه 
هایی جعلی از اشخاص کتاب مقدسی و همین طور اشتباهات تاریخی 

و جغرافیایی یافت می شوند. در 1545، در شورای ترنت این کتابها  
همراه با مواردی دیگر به اشتباه " برابر" با دیگر کتابهای کتاب مقدس 
اعالم شدند تا آموزه های انحرافی شورا را حمایت نمایند.همه اینها به 

وضوح نشان می دهند که آن کتابهای غیر ریشه الهی ندارند. به همین 
خاطر شما باید کتاب مقدسی را بخوانید که نسخه بدون آنها باشد.

کالم خدا شامل دامنه  متنوعی از کتابهاست که با دقت و هدایت 
روح القدس انتخاب شده اند و برای تمام زمانها کامل شده است. 

کالم خدا به درستی کتاب مقدس خوانده می شود چون از جانب 
خداست نه قدرت و اختیار بشر.حتی امروز نیز باالترین قدرت 

برای ایمان و زندگی ماست.

        آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن 
سخنان من هرگز زایل نخواهد شد.      متی 24: 35

                                 نسخه های خطی
                          قابل استناد

بیش از 5000 نسخه خطی و 
بخش هایی از عهد جدید به 
زبان یونانی حفظ شده اند. 

معروفترین نسخه خطی 
کودکس سیناتیکوس  است، 

یک کتاب مقدس یونانی تقریباً 
کامالً حفظ شده از قرن  سوم 
میالدی که توسط  کنستانتین 

فون تیسکندورف در صومعه سنت کاترین در شبه جزیره 
سینا در سال 1859 پیدا شد. این گنجینه با ارزش کتاب 

مقدس نه تنها حاوی بخشهایی از عهد قدیم بود ، بلکه  عهد 
جدید کامل با 27 کتاب را نیز دربر داشت.

عالوه بر نسخه های خطی و متن های مختلف عهد جدید ، 
تقریباً 9000 ترجمه قدیمی از متون اصلی وجود داشته 

است. همراه با 36000  نقل قول كتاب مقدسی از به 
اصطالح پدران كلیسا، که تطابق تقریباً صد درصدی  با متن 

اصلی داشت.

حتی یک متن ، شکی در  حقیقت پیام خدا در عهد جدید  
بوجود نیاورد.

دقت انتقال متون کتاب مقدس در طول 
هزاران سال بی نظیر است.

صومعه سنت کاترین در کوههای سینا است. در 
آنجا بود که کنستانتین فون تیسکندورف  در 

اواسط قرن 19 کودکس سیناتیکوس را یافت.
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

غارهای کُمران
 در بهار سال 1947 ، پسری از قبیله ای بادیه نشین ، که گویا در 
جستجوی یک بز فراری بود ، ورودی یک غار پنهان در دامنه تپه 

ناهموار کُمران در ساحل غربی دریای مرده را پیدا کرد.

او سنگی به دهانه کوچک غار انداخت. با کمال تعجب او صدای 
شکستن چیزی شنید که به نظر می رسید از خاک رس باشد. 

در شگفتی به این فکر میکرد که چه چیزی می تواند  آنجا باشد.

او با کنجکاوی به درون این غار اسرارآمیز رفت و تعدادی کوزه 
سفالی یافت که در آنها رول هایی چرمی )طومارها( وجود 

داشت که در کرباس پیچیده شده بودند. این دست نوشته ها 
قدیمی و بسیار گرانبها بودند که حتی پس از گذشت 1900 
سال به شکلی حیرت انگیز هنوز در وضعیت  خوبی بودند.

پسر چوپان یکی از طومارها را با خود برد وبا  تعجب  دیدکه 
باستان شناسان به آن عالقه زیادی نشان می دهند. یافتن این 
نسخه های خطی جنگی بین ماجراجویان حریص و عالمان به 

راه انداخت.

قیمت این طومارها به میلیون ها دالر رسید. این کشف هیجان 
انگیز در غارهای کومران دنیای پژوهشگران را به حرکت درآورد.

برای ما طومار کتاب اشعیا مهمترین است زیرا قدیمی ترین 
نسخه کامل از کتاب مقدس است.

در مورد اصل بودن نسخه 
خطی ، که در قرن دوم 

قبل از میالد نوشته شده 

است ،هیچ تردیدی وجود ندارد. دانشمندان هنگام مقایسه آن با 
متن معاصر هزار ساله )متن عبری کتاب مقدس عبری( کتاب 
اشعیا ، با کمال تعجب دریافتند که اساساً هیچ تفاوتی وجود 

ندارد! متن ها با صحت حیرت انگیزی با هم منطبق شدند!

از آنجا که متن این طومار بدون وقفه بود ، همه منتقدان کتاب 
مقدس که ادعا می کردند کتاب اشعیا طی قرن ها تدوین شده 

و نادرست است ، رد شد.

از میان یافته های وسیع كومران ، حدود 250 طومار از متن 
كتاب مقدسی عهد عتیق بود كه ثابت كرد نسخه های خطی با 

دقتی استثنایی به آیندگان دست به دست شده اند.

خدا مراقب کالم خود بود تا ما آن را بدون 
تغییر در دست داشته باشیم. کالم خدا 

مانند صخره است: غیرقابل حرکت است.

      لکن کلمه خدا 
تا ابداآلباد باقی است.

                           اول پطرس 1: 25
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متن شناخته شده را تأیید می کنند. قدیمی ترین قسمت 
های کتاب مقدس ، که تقریباً 3500 سال پیش به وجود آمده 

اند ، دقیقاً به زمان ما منتقل شده اند.

چطور ممکن بود؟ یهودیان با احترام به کالم مقدس خدا ،  
قوانین  زیادی   برای اطمینان از نسخه برداری دقیق رعایت 
کردند. به عنوان مثال ، حروف منفرد یا  برخی کلمات به طور 

مکرر شمرده و بررسی می شدند.

امروزه می توان نسخه های زیادی  از 
کتاب مقدس را در چاپخانه ها با کمترین 

هزینه و در حداقل زمان تولید کرد.

در عین حال ، کتاب مقدسهای دیجیتالی 
و برنامه های کتاب مقدسی  آنالین نیزبه 

صورت رایگان در دسترس هستند.

محصوالت کتاب مقدس
     >> گذشته و حال <<

بیش از 500 سال پیش توسعه چاپ جهان 
را تغییر داد. قبل از این ، اگر کسی کتاب 
مقدس می خواست ، باید آن را با دست 

تکثیر می کرد ، که بسیار وقت گیر بود و در 
نتیجه هزینه زیادی هم به همراه داشت.

برای حفظ متن اصلی ، دانستن قدیمی 
ترین نسخه های خطی ضروری بود ، زیرا 

کپی برداری از آن به نسخه دیگر خطر تغییر 
را  به همراه داشت.

کتشافات متون چیزهای حیرت انگیزی را اثبات می کند:  ا
بیش از 3000 نسخه خطی شناخته شده قدیمی کتاب 

مقدس عبری به طرز چشمگیری با یکدیگر منطبق هستند و 

 اما کالم خدا نمو کرده،
      ترقی یافت .
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بنابراین علم پس از سالها تحقیق مجبور است بارها و بارها با کتاب 
مقدس موافقت کند. همچنین ، گزاره های کتاب مقدس با واقعیت 

های فعلی اثبات شده علمی و باستانی مغایرتی ندارند. چگونه کتابی که مدت ها پیش با بیاناتش درباره طبیعت و تاریخ 
نوشته شده است ، همیشه درست است؟ چرا انکار کتاب مقدس 

از نظر علمی امکان پذیر نیست؟ مثالهای بی شماری وجود دارد 
که در آنها علم مدرن مدتها طول کشیده است تا با بیانات کتاب 

مقدس همراه شود ، به دو مورد اشاره می کنیم:

آیا زمین گرد است؟
خداوند هرگز ادعا نکرد که زمین گرد است و 

خورشید به دور زمین می چرخد. این همان چیزی 
است که بسیاری از دانشمندان برای مدت زمانی 

طوالنی اعتقاد داشتند.
برعکس ، خداوند در یکی از قدیمی ترین کتاب های کتاب مقدس ، 
در ایوب 26 : 7 ، می گوید: شمال را بر َجْو پهن می کند، و زمین را 

بر نیستی آویزان می سازد. 

کتاب مقدس و علم

آیا می توانست  هیچ تفاوتی داشته باشد؟
آیا خداوند ، که جهان را آفرید و کالم خود )کتاب مقدس( 

را به ما داد ، باید با خودش تناقض داشته باشد؟
نه ، هر دو مکاشفه خداوند ، خلقت و کالم ، یکدیگر را 

تأیید می کنند.

آیا خرگوش صحرایی نشخوارکننده است؟
در کتاب الویان 11: 4 و 6 می گوید:  اما از نشخوار کنندگان 

و شکافتگان سم اینها را مخورید، ... و خرگوش، زیرا 
نشخوار می کند ولی شکافته سم نیست...

این اظهارات در مورد نشخوار خرگوش برای قرن ها 
نادرست بود.

با این حال ، دانشمندان در قرن نوزدهم دریافتند که خرگوش 
دارای دو نوع دفع مختلف است. یکی از آنها برای جذب مواد 

مغذی حیاتی دوباره خورده می شود.

21 20



پیغام کتاب مقدس
< خدا شما را آفرید

پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. او را بصورت خدا آفرید. ایشان 
را نر و ماده آفرید.   پیدایش 1: 27

شما مخلوق خدا هستید . در این دنیا فقط یکی از شما وجود دارد. 
عالوه بر این ، بدن شما و تمام عملکردهای آن - مغز ، سیستم ها ، 

اندام ها -  توسط خداوند خلق شده اند. هیچ  ربطی به زمان و 
شانس  ندارد - چیزی که نظریه اثبات نشده تکامل ادعا می کند. 

خداوند انسان را "به شکل خود" آفریده است ، تا نشان دهنده او  
در این آفرینش باشد.

 اگر چه ، انسان در گناه 
                     افتاد و از خدا دور شد.

< خدا شما را نیز گناهکار می داند.
زیرا که هیچ تفاوتی نیست زیرا همه گناه کرده اند واز جالل خدا 

قاصر می باشند.    رومیان 3: 23

گناه کردن یعنی  انجام عملی که تسلیم خدا نکرده ایم.فرقی نمی 
کند که  عملی قابل مشاهده باشد ، یا اگر با صدای بلند گفته شود ، 

یا شاید فقط در افکار ما باشد. خداوند عیسی  گفت که نفرت از 
یک شخص به  اندازه کشتن او گناه است!

< خداوند قاضی شما خواهد بود
چنانکه مردم را یک بار مردن و بعد از آن جزا یافتن مقرر است...

                                         عبرانیان 9: 27

خدا به واقع مقدس و صالح است. به همین دلیل است که او باید 
روزی درباره هر آنچه با ذات او سازگار نیست قضاوت کند. كتاب 

مقدس بدون ترديد روشن مي سازد كه هر کسي كه بدون آمرزش 
گناهان بميرد ، از خدا جدايي ابدي خواهد داشت. برخالف بهشت ،  که 

هر کسی که با خداوند عیسی  در رابطه است به آنجا خواهد رفت ، 
مکانی وجود دارد که کتاب مقدس آن را "جهنم" یا "دریاچه آتش" می 

نامد. خدا در آنجا نخواهد بود و دیگر امکان برقراری ارتباط با او وجود 
نخواهد داشت.

هنوز امید هست!

< خدا عالقه زیادی به شما دارد
محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینکه خدا پسر یگانه خود را 

به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم .
                                                   اول یوحنا 4: 9

به صلیب جلجتا نگاه کنید که عیسی مسیح با تحمل عذاب های 
وحشتناک مجازات خدا را تجربه کرد. او بر صلیب از طرف خدا ترک 
شد زیرا  گناهان ما را متحمل شده بود.  نمی توانیم تصور کنیم که 

این امر برای خداوند عیسی ، که کامالً بدون گناه بود ، چه  
احساسی می توانست  داشته باشد.

           آیا می بینید
چقدر خدا شما را دوست دارد؟
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عیسی مسیح زنده است! او از مردگان برخاست و دوباره به 
آسمان بازگشت.

این خبر خوب تقریباً 2000 سال است که موعظه می شود. 
بنابراین نجات می تواند به همه  داده شود. هر کسی که به 
عیسی مسیح - تنها و تنها منجی - ایمان داشته باشد ، از 

قضاوت ابدی خدا رهایی خواهد یافت. هر کسی که کار نجات 
عیسی مسیح را با ایمان بپذیرد ، در برابر خدا عادل شمرده 

خواهد شد.

کمک خدا + مفهوم نجات

ما با گناه از خدا جدا شده ایم. خدا نمی تواند تالش های 
ما برای بهبود خودمان را بپذیرد. خدا در قداست و پاکی 
خود باید بدی ها را قضاوت کند. تنها یک راه چاره وجود 

دارد: ما باید  نجات را که از جانب خود خداست ، بپذیریم.

 زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر 
یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هالک 

نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.     یوحنا 3: 16

برای نشان دادن خدا ، خالق شما ، عیسی مسیح جسم 
پوشید و نزد ما به زمین آمد.

عیسی مسیح محبت خدا را به ما نشان داده است. او با 
مردن برای شما  روی صلیب جلجتا آن را کامال اثبات کرد. 

اگر به او ایمان داشته باشید  او به عنوان نماینده شما ،  
مجازات گناهان شما را بر عهده گرفت .

اگر این را با ایمان بپذیرید و به گناهان خود اعتراف نمایید 
او شما را می بخشد و حیات ابدی می دهد.

 اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل 
است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر 

ناراستی پاک سازد.         اول یوحنا 1: 9

به فیض او مجانا عادل شمرده می شوند به 
وساطت آن فدیه ای که در عیسی مسیح است.

                                                            رومیان 3: 24 
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وعده های الهی

خالصه این که، نامه الهی، کتاب مقدس، می گوید:

<  او باید گناه را داوری خدا مقدس است.
کرده و جزا دهد!

<  او می خواهد همه گناهان خدا محبت است.
شما را ببخشد.

او می تواند شما و گناهانتان را ببخشد چون پسر او، عیسی 
مسیح جزای گناه را بر خود گرفت و هر آنچه که برای ذات 

مقدس خدا الزم بود را برآورده نمود.

با این حال برای بخشیده شدن باید شخصاً به حضور خدا 
بیایید و به گناهانتان اعتراف نمایید و ایمان داشته باشید که 

عیسی مسیح برای شما به عنوان نجات دهنده و رهایی 
بخش بر روی صلیب جان خود را فدا کرد.

 خدا بیش از هزار وعده الهی و برگشت ناپذیر
در کالم خود یعنی کتاب مقدس برای شما دارد.

تعدادی از آنها را می توانید اینجا بیابید. <<<

آنکه به پسر ایمان آورده باشد، حیات جاودانی 
دارد و آنکه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد 

دید، بلکه غضب خدا بر او می ماند.
                                                                       یوحنا 3: 36

آمین آمین به شما می گویم که ساعتی می آید 
کنون است که مردگان آواز پسر خدا را  بلکه ا

می شنوند و هر که بشنود زنده گردد.
                                                              یوحنا 5: 24

اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد 
تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او 

ایمان آورد.                              یوحنا 1: 12

مترس زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به 
اسمت خواندم پس تو از آن من هستی.

                                                                     اشعیا 43: 1
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لیکن پدر به غالمان خود 
گفت، جامه بهترین را از 

خانه آورده، بدو بپوشانید و 
انگشتری بر دستش کنید و 

نعلین بر پایهایش،  و 
گوساله پرواری را آورده ذبح 

کنید تا بخوریم و شادی 
نماییم.  زیرا که این پسر من 

مرده بود، زنده گردید و گم 
شده بود، یافت شد. پس به 
شادی کردن شروع نمودند. 
»اما پسر بزرگ او در مزرعه 

بود. چون آمده، نزدیک به 
خانه رسید، صدای ساز و 

رقص را شنید.  پس یکی از 
نوکران خود را طلبیده، 

پرسید: این چیست؟  به وی 
عرض کرد، برادرت آمده و 

پدرت گوساله پرواری را 
ذبح کرده است زیرا که او را 

صحیح باز یافت.  ولی او 
خشم نموده، نخواست به 

خانه درآید، تا پدرش بیرون 
آمده به او التماس نمود.  

اما او در جواب پدر خود 
گفت، اینک سالها است که 

من خدمت تو کرده ام و 
هرگز از حکم تو تجاوز 

نورزیده و هرگز بزغاله ای به 
من ندادی تا با دوستان 

خود شادی کنم.  لیکن چون 
این پسرت آمد که دولت تو 

را با فاحشه   ها تلف کرده 
است، برای او گوساله 

پرواری را ذبح کردی.  او وی 
را گفت، ای فرزند، تو 

همیشه با من هستی و 
آنچه از آن من است، مال تو 

است.  ولی می بایست 
شادمانی کرد و مسرور شد 

زیرا که این برادر تو مرده 
بود، زنده گشت و گم شده 

بود، یافت گردید.
لوقا 15: 11- 32

         داستانی از کتاب مقدس
پسر گمشده

شخصی را دو پسر بود.  
روزی پسر کوچک به پدر خود 

گفت: ای پدر، رصد اموالی 
که باید به من رسد، به من 

بده. پس او مایملک خود را 
بر این دو تقسیم کرد و چندی 

نگذشت که آن پسر کهتر، 
آنچه داشت جمع کرده، به 
ملکی بعید کوچ کرد و به 
عیاشی ناهنجار، سرمایه 
خود را تلف نمود. و چون 
تمام را صرف نموده بود، 
قحطی سخت در آن دیار 

حادث گشت و او به محتاج 
شدن شروع کرد.  پس رفته، 

خود را به یکی از اهل آن 
ملک پیوست. وی او را به 

امالک خود فرستاد تا 
گرازبانی کند.  و آرزو 

می داشت که شکم خود را از 
خرنوبی که خوکان 

می خوردند سیر کند و هیچ 

کس او را چیزی نمی داد. 
»آخر به خود آمده، گفت، 

چقدر ازمزدوران پدرم نان 
فراوان دارند و من از 

گرسنگی هالک می شوم!  
برخاسته، نزد پدر خود 

می روم و بدو خواهم گفت، 
ای پدر به آسمان و به حضور 

تو گناه کرده ام،   و دیگر 
شایسته آن نیستم که پسر 

تو خوانده شوم؛ مرا چون 
یکی از مزدوران خود بگیر 

»در ساعت برخاسته، به 
سوی پدر خود متوجه شد. 

اما هنوز دور بود که پدرش او 
را دیده، ترحم نمود و دوان 
دوان آمده، او را در آغوش 

خود کشیده، بوسید. پسر وی 
را گفت، ای پدر به آسمان و 

به حضور تو گناه کرده ام و 
بعد از این الیق آن نیستم که 

 پسر تو خوانده شوم.  
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 مذاهب بسیار-
       همه یک خدا دارند؟

یک ایده رایج در جهان وجود داردکه همه ادیان به روشهای 
مختلف به یک خدا منتهی می شوند.

این طرز فکر کامالً متناقض با پیام اصلی کتاب مقدس از دهان 
عیسی مسیح است: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس 

نزد پدر جز به وسیله من نمی آید.  )یوحنا 14: 6(. امروزه این 
حقیقت به طور کلی انکار می شود.

به عنوان مثال ، این مقایسه قرآن و کتاب مقدس به وضوح 
نشان می دهد که "هللا از اسالم" نمی تواند  همان خدای کتاب 

مقدس باشد.

...بنابراین به خدا و پیامبرانش ایمان داشته باشید و نگویید: 
"سه" ... خدا فقط یک خداست. او بسیار واال است و بزرگتر 

از آن است که پسر داشته باشد..   قرآن - برگرفته از سوره 4

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود 
را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هالک نگردد بلکه 

حیات جاودانی یابد.     یوحنا 3: 16

و به گفتن آنها ، "در واقع ، ما مسیح ، عیسی ، پسر مریم ، 
پیامبر خدا را کشته ایم." آنها نه او را كشتند و نه او را مصلوب 
كردند. بلکه شخص دیگری که شبیه او بود به آنها تحویل داده 

شد.                        قرآن - برگرفته از سوره 4

زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که 
ناجیان هستیم قوت خداست...  لکن ما به مسیح مصلوب 
وعظ می کنیم که یهود را لغزش و اّمت ها را جهالت است. 

اول قرنتیان 1: 18 و 23

قرآن به روشنی  این حقیقت که "هللا" یک پسر دارد ، تثلیث خدا 
و این واقعیت که عیسی مسیح بر روی صلیب مرد  را انکار می 
کند ! اما خدای کتاب مقدس خدای زنده  است. او از روی عشق 

به من و شما ، فرزند خود را به عنوان قربانی گناهان داد - در این 
صورت مسیح تحت قضاوت خدا رنج برد و  مرگ را پذیرفت. 

بنابراین "هللا" نمی تواند خدای کتاب مقدس باشد که پدر خداوند 
عیسی مسیح است.

به هر حال: مسیحیت مذهب نیست!
در ادیان مختلف این جهان ، انسان سعی می کند با تالش خود 

راهی برای رسیدن به خدا پیدا کند

اما کتاب مقدس خدای مقدسی را به ما نشان می دهد که  در پسر 
خود عیسی مسیح به نزد ما آمد ، تا هر کسی که به او ایمان داشته 

باشد و به گناهان خود اعتراف کند نجات یابد.

 اما کسی که عمل نکند، بلکه ایمان آورد به او که بی دینان را عادل 
می شمارد، ایمان او عدالت محسوب می شود.    رومیان 4: 5
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نگاهی به آینده
کتاب مقدس اظهارات موثقی در مورد 

آینده به ما می دهد.

ما این روزها با اضطراب و اندوه 
محاصره شده ایم: مرگ ، بی اخالقی ، 

خشونت ، قحطی ، جنگ ، بالیای 
طبیعی ، بحران های مالی ، فجایع ، 

تروریسم ...!

با این حال ، عیسی مسیح به زودی برمی گردد! خداوند در کتاب 
مقدس به وضوح به ما می گوید که کمی قبل از آمدن او چنین 

وقایعی رخ خواهند داد. کتاب مقدس همچنین ادامه می دهد که:

 خدا جهان را  که از او روی برگردانده و در گناه غرق شده است 
،داوری خواهد نمود اما، اآلن تمام خلق را در هر جا حکم می فرماید 
که توبه کنند.  زیرا روزی را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به 

انصاف داوری خواهد نمود ... ) اعمال 17: 30 و 31 (.

این امر توسط پسر او عیسی مسیح انجام خواهد شد که به زودی 
از آسمان  برای قضاوت باز خواهد گشت.  او که حقیر و مصلوب 

شد، به عنوان شخصی پیروز و با اقتدار عالی ترین قاضی باز خواهد 
گشت. کسی که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان 

باشد. ) اعمال 10: 42 (

داوری قطعی است- اما برای شما امید وجود دارد!

کتاب مقدس با جزئیات درباره تولد عیسی مسیح و همچنین مرگ 
و قیام او قرن ها پیش پیشگویی کرده است. همانطور که عیسی 

مسیح جان خود را برای شما داد ، خدا حتی امروز نیز فیض و 
بخشش خود را به شما هدیه می دهد.

خدا می گوید امروز بیا- ممکن است  فردا دیر باشد:

اینک الحال زمان مقبول است؛ اینک اآلن روز نجات است.
                                                                    دوم قرنتیان 6: 2

پیشنهاد خدا را بپذیرید ، و از این داوری الهی نجات ابدی خواهید 
یافت. برای انجام این کار ، باید در اعتراف به گناهان خود نزد او 

بیایید.

 نبوتهای خدای عظیم کامالً صادق بوده اند هیچ کس نمی تواند 
چنین کاری کند. صدها پیشگویی در کتاب مقدس به طور قابل 
تأیید تحقق یافته اند. کتاب مقدس درباره: امپراطوری ها، تولد 

کندگی یهودیان  عیسی مسیح ،تخریب اورشلیم در سال 70 م ، پرا
در سراسر جهان و غیره قرن ها پیش پیشگویی کرده است.

 همه اینها به طریقی منحصر به فرد ثابت 
می کنند که کتاب مقدس کالم خداست.

برای مثال کتاب مقدس در مورد یهودیان)مردم اسرائیل( در تثنیه 
28: 64 و 65 می گوید: و خداوند تو را در میان جمیع امت ها از 

کنده سازد ...و در میان این امت ها  کران زمین تا کران دیگرش پرا
استراحت نخواهی یافت و برای کف پایت آرامی نخواهد بود.

شما خود قضاوت کنید که آیا این نبوت تحقق یافته است یا خیر!
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زندگی کوتاه است
و همچون فیلم می گذرد

پس روزی می رسد که خیلی دیر شده است!آیا همچنان می خواهید به رو برگرداندن از خدا ادامه دهید؟ امروز باید خود را برای مالقات با خدا آماده نمایید.

خیلی جوان
خیلی بی خیال

خیلی با اعتماد به نفس
خیلی خوشحال

خیلی مشغول
خیلی نگران

خیلی سالخورده
خیلی دیر

بنابراین:
       با خدا

   مصالحه کنید.
                        دوم قرنتیان 5 : 20

35



 اظهارات چشمگیری
      درباره کتاب مقدس

"من 40 سال كتاب مقدس را با جزئیات مطالعه كردم و 
امروز ایمان من نسبت به 40 سال قبل قویتر شده  است. 

همه وعده ها قابل اعتماد و درست هستند. "
هادسون تیلور )1905-1832( ، مبلغ در چین

"من كتاب مقدس را به طور منظم و متفكرانه خوانده ام ، و 
فكر مي كنم كه اين كتاب قديمي ... از عظمت و زيبايي زباني 

بیشتری بيش از ساير كتاب ها ، از هر زمان و زباني كه باشند ، 
برخوردار است".

سر ویلیام جونز )1794-1746( ، یکی از بزرگترین افراد 
با استعداد  از نظر زبانی )28 زبان( و متخصص شرق

" سخنان فالسفه ما در مقایسه با کتاب مقدس با تمام 
تناقضاتشان چقدر فقیر و چقدر حقیر هستند. آیا ممکن است 
کتابی که بسیار ساده و در عین حال بسیار کامل است ، فقط 

از سخنان انسانی تشکیل شده باشد؟ " 
ژان ژاک روسو )1778- 1712 ( ، فیلسوف

"کتاب مقدس هم یک سند منحصر به فرد تاریخی و هم یک 
کتاب منبع تاریخی قابل اعتماد است. این کتاب منجر به هزاران 

یافته باستان شناسی شده و ادبیات گسترده ای در مورد 
فرهنگ های قدیمی ایجاد کرده است. کتاب مقدس همیشه 

نشان داده است که  در هر کجا که تأیید شود ، در توصیف 
جزئیات  و همچنین در توصیف وقایع بزرگ درست است. "

دیو بالسینگر و چارلز ای .سلر ، باستان شناس آمریکایی

"در کتاب مقدس می توانید حقایق بزرگی  پیدا کنید که فراتر 
از قطب نمای ذهن انسانی ما هستند و به ما نشان می دهند 

که چقدر  منطق محدود ما مسطح است.
با این حال ، در بیان اصلی و اساسی آن ، درک کتاب مقدس 

دشوار نیست. "
چارلز اچ اسپرجن )1892-1834( ،  واعظ نهضت بیداری

"کتاب مقدس تنها سند اطالعات ازخدا است که ما به زبان 
چاپی و  انسانی داریم وهمین دلیل منحصر به فرد بودن و 

كامالً كامل بودن كتاب مقدس در مجموع گفته های آن است. 
این علم ، فلسفه یا ایدئولوژی نیست که بتواند کتاب مقدس 

را تصحیح کند. برعکس ، کتاب مقدس قادر است سیستم 
فکری ما را پاک کند. "

پروفسور دکتر ورنر گیت ، رئیس پیشین بخش 
فناوری اطالعات در پی تی بی براونشویگ 

متهم كردن كتاب مقدس به عدم صحت آسان است ، 
اما اثبات واقعی این امر كامالً متفاوت است.
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ترجمه از متن اصلی
ترجمه کتاب مقدس کار دشواری است.

هر دو متن عبری عهد عتیق و متن یونانی عهد جدید فقط حروف 
بزرگ دارند که همه آنها بدون توقف و عالمت ویرگول بسیار نزدیک 
به هم نشسته اند. به همین دلیل تشخیص اینکه یک جمله جدید از 

کجا شروع می شود برای زبان شناسان کار سختی است.

به عالوه، در زبان عبری حروف صدا دار  وجود ندارند و  فقط حروف  
صامت کاربرد دارند.  

شما باید حروف صدا دار را به آن اضافه کنید.  در غیر این صورت 
پیدایش 1: 1   به این شکل  می شد:

درابتداخداسمانهازمینرافرید

در زبان انگلیسی ترجمه 
های متعددی از کتاب مقدس 

وجود دارد. تفاوت آنها به 
ویژه در مورد این سوال 

است چقدر  متن اصلی  را 
با دقت حفظ کرده اند. متأسفانه ، برخی از ترجمه های مدرن کتاب 
مقدس چنان از متن اصلی فاصله می گیرند که ممکن است برخی 

از کلمات جدی بودن خود را از دست بدهند ، به عنوان مثال اگر 
"گناه" را  "اشتباه" ترجمه کرده باشند.

اگر می خواهید اطمینان حاصل کنید که آنچه خدا در کتاب مقدس 
نوشته است را خوانده اید ، به شما توصیه می کنیم ترجمه ای از 

کتاب مقدس را که نزدیک به متن اصلی است ، تهیه کنید.
در حال حاضر ، کتاب مقدس یا بخشهایی از کتاب مقدس به بیش 

از 2900 زبان در دسترس است. تقریباً 97٪ از جمعیت جهان امکان 
خواندن بخشهایی از کالم خدا را دارند.

با این وجود هنوز مترجمانی وجود دارند که در دورترین نقاط کره 
کارانه به زبان های بیشتری ترجمه می  زمین کتاب مقدس را  فدا

کنند. اغلب ، این کار  بسیار دشوار است زیرا آنها ابتدا باید یک زبان 
نوشتاری ایجاد کنند.  آیا می توانید جمله زیر را از این ترجمه تشخیص دهید: 

"در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید"؟ 

بنابراین باید از عالمانی که به جستجوی این دست نوشته های 
قدیمی پرداختند ، آنها را پیدا کردند و ترجمه کردند بسیار 

سپاسگزار باشیم.

کینگ جیمز نیز تقریباً 400 سال پیش سهم مهمی در  
ترجمه کتاب مقدس  داشت. از آن زمان ، بسیاری از 

زبان شناسان این کار را ادامه داده اند تا کتاب مقدس 
را با دقت بیشتری ترجمه کنند و از قابل فهم بودن 

آن اطمینان حاصل کنند.

کتاب مقدس  شناخته شده ترین و گسترده ترین کتاب ادبیات جهان  
شده است. تعداد ترجمه ها )گاهی  ترجمه های بخشی از آن  ( به 

زبان های دیگر طی دویست سال گذشته به سرعت رشد کرده است.
ترجمه به 75 زبان تولید شده بود. تا سال 1800، 

567 ترجمه وجود داشت. تا سال 1900 ، 
1167  ترجمه وجود داشت. تا سال 1953 ، 

این تعداد به 1600 رسیده بود. در سال 1978 ، 
تا سال 2017 ،  کتاب مقدس )یا بخشهایی از آن(  تقریباً به 3000  زبان 

ترجمه شده بود!
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کتابی برای همه مردم
< نوشته شده توسط 40 نفر

< ترجمه شده به دست صدها 
< چاپ شده به دست هزارها

< خوانده شده توسط میلیونها

هیچ کتاب دیگری به اندازه کتاب مقدس به  زبان ها و 
فرهنگ ها ی بسیار پخش نشده است. این کتاب 

پرخواننده ترین کتاب در جهان است.

در سه صفحه بعد ، آیه کتاب مقدسی یوحنا 3: 16 را 
می توان به زبانهای مختلف خواند.

 زیرا خدا جهان را اینقدر محبت 
نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر 

که بر او ایمان آورد، هالک نگردد 
بلکه حیات جاودانی یابد.

این آیه ، که "قلب کتاب مقدس" نیز نامیده می شود ، 
خالصه ای از مژده خدا به بشریت است:

<  خدا آنقدر شما را دوست داشت که پسر 
خود را به خاطر شما فدا کرد.

< با ایمان به او نجات خواهید یافت.

هند بنگالی  

اسپانیا اسپانیایی    
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,

mas tenga vida eterna.

مجاری     مجارستان

میانمار برمه ای 

عبری    اسرائیل

ترکی     ترکیه
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روسیه روسی 

اتیوپی امهری 

و خاور میانه / ک عربی مصر 

یونان یونانی 

            

چین چینی 

ژاپن ژاپنی 

لهستان لهستانی 

پرتغال پرتغالی 

هند تلوگو 

آلمان آلمانی 
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 شما می توانید کتاب مقدس 
        را به روشهای مختلفی بخوانید:

ه
ج

تو
ب 

ال
کوچکترین کتاب مقدس چاپ  شدهج

                                < کتاب مقدس کامل
کوچکترین کتاب مقدس چاپ شده  ای که ما می شناسیم کمی بزرگتر از 

یک سکه 2 یورویی است. این کتاب مقدس 2.8 سانتی متر طول ، 3.4 
سانتی متر عرض و 1 سانتی متر ضخامت و 1514 

صفحه دارد. می توان همه چیز را با ذره بین به 
خوبی مطالعه کرد.

کوچکترین عهد عتیق
                                     < بر روی یک ریز تراشه دیجیتالی

در سال 2008 ، دانشمندان اسرائیلی از موسسه فناوری در حیفا موفق شدند 
عهد عتیق را روی نیم میلی متر مربع بنویسند. بیش از 300000 کلمه عهد عتیق 

به زبان عبری در یک تراشه سیلیکون به اندازه یک دانه قند ذخیره شد. تنها با 
کمک فناوری نانو بود که می توان چنین حامل مینی داده ای را ساخت. برای 

خواندن متن ، داده ها باید تبدیل شده و سپس 10 هزار بار بزرگ شوند.

آیا می تواند کوچکتر باشد؟
DNA محیط ذخیره سازی آینده >

خدای خالق ، یک محیط ذخیره سازی عالی در سلولهای بدن ما کاشته است. 
ظرفیت ذخیره سازی آن  بیش از هر چیزی است که تاکنون برای ما شناخته 
شده است  این محیط ، رشته DNA است که قطر آن دو میلیون میلی متر 

است. در داخل آن اطالعات بی شماری در مورد موارد ژنتیکی هر انسانی وجود 
دارد.

اگر از مواد DNA به اندازه یک دانه قند با مهارت نوشتن و خواندن مربوطه 
برخوردار بودیم ، می توانستیم تقریباً یک میلیارد کتاب مقدس کامل را روی آن 
"ذخیره" کنیم. دانشمندان بر این باورند که ذخیره سازی غول پیکر DNA ظرف 

چند سال دیگر در دسترس خواهد بود.

 می توانید آنرا به عنوان
  بخشی از ادبیات باستان بخوانید تا کنجکاویتان 

برطرف شود.

 می توانید آنرا به عنوان 
کتابی تاریخی بخوانید تا از زمان گذشته اطالعات 

کسب کنید.

 می توانید آن را  صرفاً 
از نظر عقلی به منظور تحلیل و قضاوت انتقادی در 

مورد گفته های آن بخوانید.

 حال اینکه می توانید کتاب مقدس را 
با ایمان بخوانید تا پیغام مستقیم خدا برای خود را 

امروز بیابید.

اگر کتاب مقدس را به عنوان پیامی از خدا بخوانید ، 
محبت  خدا که می توان آنرا در عیسی مسیح مشاهده 

کرد می تواند با قلب شما صحبت کند. در این صورت 
وجدان شما نیز از نظر الهی  روشن می شود. همانگونه 

که عیسی با اعمال و گفتار خود  نور می تاباند.
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اما چه  خبر خوشی!  مرگ بر خداوند عیسی غالب نشد.  او از 
کنون در آسمان است. او ما را می  قبر برخاست. او زنده است و ا

بیند و به ما رحم می کند. او شما را می شناسد و می خواهد 
همه گناهان شما را ببخشد اگر از گناهان خود متاسف باشید و 

آنها را به او ، مانند زنی که قبالً به آن اشاره شد، اعتراف  کنید.

کنون  "بله" ، همان چیزی است که او بعد از آن خواهد گفت  ،"ا
می توانم گناهان شما را ببخشم زیرا مجازات آنها را بر روی 

صلیب تحمل کردم."

عیسی- بهترین دوست ما
بچه ها  مجذوب او بودند. او با کمال میل بچه 

های کوچک را در آغوش خود می گرفت.

او قدرتمند بود! طوفان امواج را به هم می زد و 
قایقی که در آن نشسته بود در خطری جدی بود. 

او باد را امر فرمودو دريا آرام گرفت.

او بیماران را شفا می داد و به همه مردم – فقیر 
وغنی - ترحم می کرد.

او گناه را در قلب آنها که منشأ همه بدبختی ها  است می دید. با 
این حال زنی که خوشنام نبود از او نمی ترسید. با گریه بر 

شرارت خود ، نزد او آمد و او همه گناهان او را بخشید.

یک روز او را دستگیر کردند! آنها تصمیم گرفتند که  برود. او بسیار 
خوب و پاک بود - و با شرایط گناه  آلودآنها مطابقت نداشت. 

بنابراین فکر کردند بهتر است که از وجود او خالص شوند.

او مصلوب شد تا بمیرد.
اما آنها  نفهمیدند که او همه چیز را از قبل می دانست! 

او ، پسر خدا ، به زمین آمده بود تا بمیرد. او می 
خواست همه ما را از مرگ ، مرگ ابدی نجات دهد.

و سپس یک داستان جدید آغاز می شود: داستان زندگی جدید 
و تغییر یافته شما ، زیرا با آنچه که تا به حال حاضر بوده است 
کامال متفاوت خواهد بود. او بهترین دوست شما خواهد شد. 
شما می توانید در مورد همه چیز با او صحبت کنید )این کار 

"دعا" نامیده می شود(. سپس می خواهید خودتان کتاب 
مقدس را بخوانید تا او را بیشتر بشناسید.

کتاب مقدس برای شما به کتابی جذاب تبدیل خواهد شد. 
مطمئناً می خواهید هر روز چیزی از خداوند عیسی بخوانید.

    او فقط می
 خواهد بهترین 

    دوست شما
           باشد!
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پاکسازی بزرگ
دیوار اتاق خواب مرد جوان چقدر وحشتناک به نظر می رسید!

پر از عکس و پوسترهای نامناسب بود.  روزی عمویش ، که یک 
هنرمند بود ، برای مالقات آمد. او از این منظره ناراحت بود اما 

چیزی نگفت.

چند روز بعد ، برادرزاده یک نقاشی خاص، جذاب و گرانبها از 
عمویش دریافت کرد. این اثر هنری جایگاه افتخاری  خاصی روی 

دیوار اتاق خواب را به خود اختصاص داد و چند عکس به خاطر آن 
برداشته شدند.

از همان لحظه به نظر می رسید که فضای متفاوت و خالص تری 
در این اتاق حکم فرما شده و پوسترها یکی پس از دیگری ناپدید 

می شوند. به زبان ساده آنها دیگر مناسب نبودند.

اگر شروع به خواندن کتاب مقدس کنید ، ممکن است چیزهایی از 
روی دیوار ، قفسه کتاب یا سی دی هایتان حذف شوند. شاید 

برخی از داده ها ، بازی ها یا لینکهایی در رایانه شخصی یا تلفن 
هوشمند شما حذف شوند.  کسی چه می داند - شاید چیزی از 

گوشه های تاریک قلب شما نیز ناپدید شود.

 پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه ای است؛ 
چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده 

است. و نور را با ظلمت چه شراکت است؟
دوم قرنتیان 5: 17 ، 6: 14

 جالب ترین کتاب
                داستان در جهان

مامان، قطعش نکن، ادامه بده! داستان هیجان انگیزی است، لطفاً 
تا آخر بخوان! به واقع، داستان واقعاً هیجان انگیز است:

یوسف، مورد نفرت برادرانش قرار گرفت، 
او را به چاه انداختند سپس او را بیرون 

کشیده و به عنوان برده به مصر فروختند. 
در حالی که بی گناه بود به زندان رفت. با 
این حال نخست وزیر مصر شد که باعث 

نجات جان خانواده خود و کل کشور در 
زمان قحطی بود.

کتاب مقدس پر از داستان های واقعی هیجان انگیزی از این دست 
است که قابل تأمل و در عین حال دلچسب هستند.

در مورد سه دوست دانیال فکر کنید 
که در برابر بت پادشاه تعظیم نکردند 
پس در آتش انداخته شدند تا بسوزند 

اما ایشان به سالمت از آتش خارج 
شدند.

                  کتاب مقدس حتی برای جوانان 
                         هم کتابی هیجان انگیز است!
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این مزمور به هر شخصی مربوط است.آیا چیزی بهتر از این 
می توان گفت: خداوند شبان من است؟

در زمان نیاز حتی در روبرو شدن با مرگ نیز، این شخص 
تسلی می یابد:  بله "چون در وادی سایة موت نیز راه روم ...تو 

با من هستی."  

حتی آن را وارد خانه خود نکنید! از هر آنچه با اندیشه های خدا مطابقت 
ندارد پرهیز کنید. خدا می خواهد ما را از نفوذ گناهان و راه های 

شیطانی حفظ کند و اگر کتاب مقدس را بخوانیم چنین خواهد کرد. 
کالم خدا ناب و واقعی است ، زنده و ابدی است. راه رسیدن به شادی 

و آرامش واقعی را به شما نشان می دهد.

       آیا تا بحال 
بالدون خورده اید؟

                                 )آتروپین بالدون(

سم گیاه بالدون تهدید کننده زندگی است. "اما من می خواهم آن را 
امتحان كنم ، زیرا مطمئن هستم كه به من به اندازه دیگران آسیب نمی 

رساند."

اگر کسی اینگونه صحبت کند ، واضح است که  می توان به سالمت 
عقل او شک کرد. با این حال ، آیا ما گاهی اوقات همان طور عمل نمی 
کنیم؟ ما عمیق و عمیق تر در دنیای رسانه ها فرو می رویم ، جایی که 
اصول خدا در مورد ازدواج و خانواده زیر و رو می شود. ما رمانهایی را 

می خوانیم که در آنها کاربرد اعمال غیب توصیف شده است ، دروغها و 
دسیسه ها در دستور کار است. ما می خواهیم این موارد را "امتحان 

کنیم" تا به خود ثابت کنیم که برتر از آسیب  آنها هستیم.

کتاب مقدس می گوید ما باید گوشهای خود را "بگیریم" و "چشمهای 
خود را ببندیم" تا شریر را نشنویم  یا نببینیم )اشعیا 33: 15(. بنابراین 

یک توصیه خوب این است:

   <<<  گیاه بالدون نخورید!

 کالم تو برای پایهای من چراغ، و برای
راههای من نور است.           مزامیر 119: 105 

مزمور 23
                     << متنی بسیار معروف از کتاب مقدس >>

خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز 
نخواهم بود.  

در مرتع های سبز مرا می خواباند. نزد آبهای 
راحت مرا رهبری می کند.  

جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به 
راههای عدالت هدایتم می نماید.  

چون در وادی سایة موت نیز راه روم از بدی 
نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی؛ عصا و 

چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد.  
سفره ای برای من به حضور دشمنانم 
می گسترانی. سر مرا به روغن تدهین 

کرده ای و کاسه ام لبریز شده است.  
هرآینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در 
پی من خواهد بود و در خانة خداوند ساکن 

خواهم بود تا ابداآلباد.       مزموری از داود
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در بازار، میوه فروشی  پشت دکه اش نشسته بود. وقتی 
مشتری نبود ، او از هر لحظه برای خواندن کتاب مقدس خود 

استفاده می کرد ، کتابی که برای او بسیار ارزشمند بود.

"چه کتابی می خوانید؟"  یکی از مشتری ها پرسید. "کتاب 
مقدس  ، کالم خدا". "خوب ، از کجا می دانی که این کالم خدا 

است؟ چه کسی گفته؟ "" خود خدا. "  مشتری با تمسخر 
پرسید"اوه ، آیا خدا خودش با تو صحبت کرده است؟" 

 فروشنده برای لحظه ای گیج شده بود زیرا نمی دانست 
چگونه ثابت کند کتاب مقدس کالم خدا است. اما سپس او 

به خورشید تابناک اشاره کرد و به مشتری خود گفت: "آیا می 
توانی ثابت کنی که این خورشید است؟" او جواب داد. "ثابت 

می کنم این خیلی ساده است. بهترین اثبات این است که 
به من نور و گرما می بخشد. "

فروشنده جواب داد "دقیقاً ، همین طور است!" "بهترین 
اثبات  در مورد کالم خدا بودن این کتاب همین است: چرا 

که از درون به من نور و گرما می بخشد."

بهترین مدرک
کتاب مقدس پخته

جان هاس)یان هوس( را می توان هم اصالحگر و هم شهید بوهمیا 
نامید. با شهادت زنده او ، چشم هزاران نفر نسبت به کار کامل نجات از 

طریق عیسی مسیح باز شد.

اما این بیانیه عمومی انجیل مدت زیادی در این کشور دوام نیاورد. 
جان هاس در آتش سوزانده شد ، خون مسیحیان دیگر همچون 

سیالبی جاری بود و  فرمان جستجوی کتاب مقدس مردم و  از بین 
بردن آنها اجرایی می شد.

ای یهوه خدای من، در تو پناه می برم. از همة تعاقب 
کنندگانم مرا نجات ده و برهان.           مزمور 7: 1

در این زمان ، زنی ، که بزرگترین گنجینه او کالم 
خدا بود ، برای پخت نان جلوی اجاق  ایستاده بود. 
ناگهان او شنید كه مردان تفتیش عقاید در روستا 
به را ه افتاده اند و هر كسی را كه با كتاب مقدس 

پیدا  كنند دستگیر می كنند.

او به سرعت کتاب مقدس خود را گرفت و  در یک تکه بزرگ خمیر 
پیچید ، و آن را به درون اجاق گاز و نانهای دیگر پشت آن فشار داد.

اندکی بعد ، خانه او نیز مورد تفتیش قرار گرفت. همه چیز از زیرزمین تا 
زیر شیروانی گشته شد ، اما بی فایده بود.

بعد از اینکه آنها  از خانه خارج شدند ، نان  ها پخته و از اجاق گاز بیرون 
آورده شدند. اما کتاب مقدس به همان  اندازه که  سه مرد ، شدرک ، 

میشک و عبدنغو در کوره در حال سوختن  ، خسارت دیده بودند، کتاب 
هم به همان اندازه خسارت دیده بود و سالم بیرون آمد. کتاب مقدس 

به ما می گوید که چگونه خداوند آنها را بدون آسیب از کوره بیرون آورد. 
دانیال 3

53 52



     

وسط خال

پیتر به دوست خود گفت: "کتاب مقدس برای من 
نیست چون چیزهای زیادی دارد که من نمی 

فهمم".

کیان برای لحظه ای فکر کرد. او به خوبی  می 
دانست که پیتر بهانه می گیرد. همین دیروز بود که 

او وسیله ای را از حیاط همسایه دزدیده بود. 
بنابراین کیان جواب داد: " یک چیز در کتاب مقدس 
گفته شده که به خوبی برای تو قابل فهم است" " و 

آن این است که دزدی نکن"!

این حرف مثل تیر کمانی بود  که به وسط قلب پیتر 
اصابت کرد. او به دیروز فکر کرد و به آرامی دور شد.

 کسی که دل کج دارد نیکویی 
             را نخواهد یافت. 

      و هر که زبان دروغگو دارد در بال 
                 گرفتار خواهد شد.     امثال 17: 20 

کتاب مقدس دور انداخته شده
آخر هفته در راه خانه ، چندین سرباز با هم همسفر  بودند و بسیار پر 

سر و صدا به یکدیگر طعنه می زدند و شوخی می کردند.

یک سرباز جوان در گوشه کوپه قطار نشسته بود و کتاب مقدس 
جیبی خود را می خواند. ناگهان ، سربازی دیگر از جا پرید و گفت: 

"بگذارید کمی  سر به سرش بگذاریم" با گفتن این سخنان ، او کتاب 
مقدس را از دست آن جوان ربود و آن را از پنجره به بیرون پرتاب کرد.

همه اینها درچند ثانیه اتفاق افتاد و کتاب مقدس روی ریل قطار قرار 
گرفت. آیا سرباز جوان حاال با عصبانیت از جا خواهد  پرید؟ نه ، او 

سخنان خداوند عیسی را به خاطر آورد: "من حلیم و افتاده دل 
می باشم" )متی 11 :29(. او  غمگین بود اما سکوت کرد.

چند هفته بعد  سرباز جوان بسته ای شامل  انجیل خود 
دریافت کرد.  نامه جالبی همراه آن  بود. یک کارگر راه آهن  ، کتاب 

مقدس را پیدا کرده بود. وقتی آن را باز کرد و شروع به خواندن کرد ، 
خدا با قلب او صحبت کرد. تا آن زمان او به دلیل وجدان گناهکارش 

بسیار  می ترسید  ، اما با خواندن کتاب مقدس  و ایمان به کار 
نجات عیسی مسیح، هدیه بخشش گناهان را یافته بود .پس سرباز 

فهمید که چرا باید چند هفته بدون کتاب مقدس می بود.  خدا 
راههای شگفت انگیزی برای رسیدن به قلب انسانها دارد و شیطان ، 

دشمن بزرگ خدا ، دوباره شکست خورد.

       شما دربارة من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن 
قصد نیکی کرد...        پیدایش 50: 20
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دهه ها پیش ، در یک شهر کوچک حراج کاالهای خانگی 
برگزار شد. در میان آنها یک کتاب مقدس بزرگ وجود داشت 

اما هیچ کس عالقه ای به آن نشان نمی داد. سرانجام ، یک 
خریدار پیشنهادی  ارائه داد و توانست آن را در ازای چند پنی 

به خانه ببرد .

این خریدار عمالً  می خواست 
از صفحات برای بسته بندی 

کاالهایی که می فروخت 
استفاده کند. اما  فکر نمی کرد 
که صفحات این کتاب چه ارزش بزرگی دارند. خداوند فرموده 

است : ")کالم من ( نزد من بی ثمر  نخواهد برگشت" 
) اشعیا 55: 11 (. 

در این شهر مردی نیز زندگی می کرد که دائماً با این فکر که 
او مقصر مرگ  شخصی است، عذاب می کشید. شب و روز 
نمی توانست آرامش پیدا کند. کلمه "قاتل" به طور مداوم با 
حروف درخشان در مقابل چشمان او  بود. روزی پسرش را 

برای خرید  به آن مغازه فرستاد. پسر با کاالی درخواستی که 
در صفحه ای از این کتاب مقدس قدیمی پیچیده شده بود، 

برگشت. ناگهان این آیه از عبرانیان 9: 22 را در مقابل چشمان 
خود یافت: "بدون ریختن خون، آمرزش نیست."

کتاب مقدس پاره
در ابتدا این کلمات برای او قابل درک نبود. با این حال او به 

دنبال بخشش بود. او باید به هر قیمتی بیشتر در مورد آن می 
فهمید. بنابراین او دوباره پسر خود را به نزد فروشنده فرستاد ، 

که شروع به پاره کردن صفحات  نامه اول یوحنا کرده بود. 
وقتی که این مرد عذاب کشیده آن صفحه را خواند به یکباره بار 

سنگینی از روح و روانش برداشته شد. او خوانده بود: "خون 
پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد و  اگر به 
گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما 

را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد ." )اول یوحنا 1: 7 و 9(

این کلمات مانند نوری در روح تاریک او  درخشید. او تجربه 
کرد که خون خداوند عیسی مسیح ، که  بر روی صلیب ریخته 

شد ، قادر به شستن تمام گناهان است. به این طریق ، 
هرکسی که به گناه خود در برابر خدا اعتراف کند ، می تواند به 

آرامش کامل در قلب و ضمیر خود برسد.

کالم خدا برای میلیون ها نفر برکت بوده است. غالباً 
فقط یک آیه یا صفحه ای از کتاب مقدس کافی بوده 

است. کالم خدا   زنده و مقتدر... و برنده "است 
)عبرانیان 4:12(. اینگونه است که خداوند بسیاری از 

قلبهای سخت یا شکسته را تکان داده است.

حتی یک کتاب مقدس پاره  می تواند مردم را به 
سوی شادی واقعی سوق دهد ...
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کالم خدا حقیقت است
کالم خدا حقیقت است.به ضمیر افراد وارد می شود ، به 

آنها نشان می دهد که کجا اشتباه کرده اند و آنها را بی 
قرار و نا آرام می کند. این باعث می شود بسیاری از 

مردم از کتاب مقدس بترسند و در نتیجه برخی سعی 
دارند آنرا حذف نمایند.

کالم خدا تا ابد باقی است
 اما خدا مراقب کالم خودش است و هرگز از بین

 نخواهد رفت.

همه کتابهایی که خالف 
کتاب مقدس هستند  را 

روی هم بچینید  بلندتر از 
اهرام جیزه خواهند بود. 

سپس کتاب مقدس را در 
کنار این توده قرار دهید. 

کتاب مقدس بی نقص و 
کامل است. این کتاب  

پیروز است و از همه 
آنانی که نسبت به آن 

خصمانه بوده اند بیشتر 
عمر داشته است.

          لکن کلمه خدا تا 
              ابداآلباد باقی است.

                                                       اول پطرس 1: 25

           ای خداوند کالم تو تا ابداآلباد 
     در آسمانها پایدار است.

                                                                   مزامیر 119: 89

 جمله کالم تو راستی 
       است و تمامی داوری 

                 عدالت تو تا 
              ابداآلباد است.

                                                    مزامیر 119: 160
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کتاب مقدس شبیه...
نان استنان است

این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از 
آن بخورد نمیرد.      یوحنا 6: 50

آتشآتش
خداوند می گوید: »آیا کالم من مثل آتش 

نیست؟        ارمیا 23: 29

نورنور
کالم تو برای پایهای من چراغ، و برای راههای 

من نور است.       مزامیر 119: 105

شیرشیر
چون اطفال نوزاده، مشتاق شیر روحانی و 

 بی غش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید.
                                          اول پطرس 2: 2

عسلعسل
 ... از شهد شیرینتر و از قطراِت شانة عسل. 

                                   مزامیر 19 :10 

طالطال
 از طال مرغوب تر و از زرِ خالِص بسیار.

                         مزامیر 19: 10 

نقرهنقره
کالم خداوند کالم طاهر است، نقرة مصفای در قاِل 

زمین که هفت مرتبه پاک شده است.   مزامیر 12: 6

آینهآینه
زیرا کالم خدا ... برنده تر است از هر شمشیر دو دم و فرو 

رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار 
و نیتها و هیچ خلقت از نظر او مخفی نیست. عبرانیان 4: 12 و 13

چکشچکش
9 خداوند می گوید: »آیا کالم من مثل آتش نیست 
و مانند چکشی که صخره را خرد می کند؟ ارمیا 23: 2

شمشیرشمشیر
  ... شمشیر روح را که کالم خداست بردارید.   

                                     افسسیان 6: 17 و عبرانیان 4: 12

دانهدانه
از آنرو که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه 

از غیرفانی یعنی به کالم خدا که زنده و تا 
ابداآلباد باقی است.            اول پطرس 1: 23

عسل
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نکاتی برای مطالعه کتاب مقدس
کتاب مقدس را بخوانید تا با خدا تماس مستقیم داشته باشید. 

برای مثال می توانید با انجیل لوقا در عهد جدید ، روایتی از 
زندگی عیسی مسیح ، شروع کنید. بعالوه ، عهد جدید کلید 

درک عهد عتیق است.

اگر می خواهید کتاب مقدس را با خوشی و 
پرفایده بخوانید ، هفت نکته زیر مفید هستند:

2. وقت بگذارید
تصمیم بگیرید که هر روز یک ربع ساعت وقت آزاد برای 	 

داشتن "سکوت وآرامش" در مالقات با خدا بگذارید.
هر روز 96 ربع ساعت است یکی از آنها را به خدا بدهید . او می خواهد با شما 

صحبت نماید.

3. سکوت الزم است.
کتاب مقدس را در جایی ساکت مطالعه کنید	 

در واقع ، شما می توانید کتاب مقدس را به صورت آنالین بخوانید ، یا از طریق اپلیکیشن 
های رایگان مطالعه نمایید. اما با خواندن کتاب مقدس به صورت کتاب ، حواس شما  

کمتر پرت می شود و می توانید تمرکز بهتری داشته باشید.

4. دعا کنید
از خدا بخواهید شما را یاری نماید تا آنچه می خوانید را درک نمایید.	 

هیچ کس به اندازه او که نویسنده آن است نمی تواند توضیح بهتری از آن ارائه کند.

از خدا بپرسید: می خواهی چه چیزی  به من بگویی؟ و چگونه می 	 
توانم آنرا عملی کنم؟

تنها او درون قلب شما را می بیند و سختیها و شرایط شما را می داند.

خدا را به خاطر کالم با ارزش شکر نمایید.	 
خواندن کالم برکات و سود وافری به همرا می آورد. مزمور 119: 162 را بخوانید

5.  تعمق کنید
در مورد آنچه خوانده اید فکر کنید.	 

اگر کالم را عجوالنه بخوانید بهره کمتری می برید. مزامیر 119: 15 و 27 و 48 را بخوانید

زیر متنهای مهم خط بکشید و  از پاراگرافهای موازی نت بردارید.	 
بعد ها می توانید راحت تر آنها پیدا کنید و به خاطر بیاورید.

6. آیه ها را  حفظ کنید
آیه هایی که برای شما مهم هستند را حفظ کنید.	 

هر وقت بخواهید می توانید آنها را به یاد آورید. بنابراین در موقعیت های مختلف زندگی به 
کمک شما خواهند آمد. مزامیر 119: 11 و کولسیان 3: 16 را بخوانید.

7. کالم را به کار ببرید 
آنچه خدا به شما نشان می دهد و در کتاب مقدس می گوید را 	 

انجام دهید.
اطاعت از خدا شما را خوشحال می کند و رابطه تان با او را عمیق تر می نماید. 

یعقوب 1: 22 را بخوانید

 بلکه خوشابحال آنانی که کالم خدا را می شنوند
        و آن را حفظ می کنند     .لوقا 11: 28

1.از ترجمه خوبی استفاده نمایید
از کتاب مقدسی استفاده کنید که قابل فهم  و در عین حال 	 

نزدیکترین ترجمه به متن اصلی است.
)متأسفانه ، نسخه هایی از کتاب مقدس وجود دارد که در آنها می توان انحرافاتی 

از پیام واقعی کتاب مقدس پیدا کرد.(
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تصمیمی الزم است!
شما پیشنهادهای بی شمار و اطالعات زیادی در مورد کتاب 

مقدس ، "نامه" خدا به شما دریافت کرده اید. لطفاً االن به خدا 
کنون درک میکنید  پاسخ دهید. تصمیم گیری را به تأخیر نیاندازید! ا

که گوش دادن به خدا چقدر مهم است. شاید فرصتی دیگر نباشد.

خدا می خواهد با مهربانی وفیض پیش شما بیاید نه به عنوان داور. 
او تو را می خواند تا به سوی او برگردی. اما اگر با بی اعتنایی ادامه 

دهید و پیام خدا را رد کنید ، در این صورت مسیر شما به جدایی 
ابدی از خدا منتهی می شود ، که مقصدش جهنم است.

اما خدا از طریق پسر خود ، عیسی مسیح به شما پیشنهاد 
شگفت انگیزی می دهد:

در دعا  با کلمات ساده و صادقانه می توانید از تمام گناهان 
خود رهایی یابید. وقتی گناهانتان را به حضور او می آوریداو با 

خوشحالی گناهان شما را می بخشد .به او بگویید که شما 
بدون او زندگی کرده اید و علیه او گناه کرده اید. اگر این کار را 

واقعاً انجام دهید ، مطمئناً می توانید باور داشته باشید که 
عیسی مسیح جزای گناهان شما را بر روی صلیب  با مرگ 

خویش پرداخت کرد.

اگر این هدیه بزرگ را با ایمان بپذیرید ، راه آسمان، مکانی ابدی 
و مشارکتی مملو از شادی با خدا  برای شما  باز می شود. به 

این ترتیب زندگی شما هدف خواهد داشت.

خدا عالقه زیادی به شما دارد. بنابراین او از طریق نامه خود ، کتاب 
مقدس ، با شما صحبت می کند. او می خواهد شما نجات پیدا کنید 
و به آرامش واقعی برسید. او واقعاً و صادقانه شما را دوست دارد و 

به شما اهمیت می دهد.

لطفا کتاب مقدس را بدون شرط و با قلبی باز بخوانید. جواب خدا رو 
بدهید! در دعا از او تشکر کنید که کالم خوب او به شما رسیده است 

و شما آن را پذیرفته اید. این بزرگترین شادی برای خدا خواهد بود!

        به شما می گویم که بر این منوال خوشی در 
آسمان رخ می نماید به سبب توبه یک گناهکار .

                                                                 لوقا 15: 7
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برای شما شادی عظیمی خواهد بود اگر قادر بودید به او 
بگویید:

به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی 
نداشتـم. گفتـم: عصیـان خـود را نـزد خداوند اقـرار 

می کنم. پس تو آالیش گناهم را عفو کردی. 
                                                                       مزامیر: 32: 5 

پس از این وعده های ابدی خدا نیز از آن شما خواهند بود:

و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد 
هالک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست 

من نخواهد گرفت.
                                                   یوحنا 10: 28

  و اینک مـن هـر روزه تا انقضای 
            عالم همراه شما می باشـم.

                                                متی 28: 20

در اینجا خواهید یافت
"نامه ای برای تو"

-و نوشته هایی بیشتر –
به زبانهای مختلف:
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