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چرا مسیحیت؟

چرا انسان تصمیم می گیرد که مسیحی باشد؟ آیا مسیحیت 
ثل وقتیکھ  کسی ماشین یا یک خانھ را انتخاب می کند؟چطور کسی م‘یک انتخاب است"صرفا

می تواند فقط یک مذھب را انتخاب کند؟
انسان خوب چرا باید دین داشت؟ چرا نمی توان فقط یک "الاصو‘ادیان زیادی در دنیا وجود دارد

ت؟بود و کارھای خوب انجام داد ولی دین نداش
می تواند انسان خوبی باشد و ‘برای مثال کسیکھ بر مبنای علوم طبیعی معتقد است خدا وجود ندارد

پس چھ مشکلی است اگر مذھب یا دینی را انتخاب نکند؟‘بھ دیگران کمک کند
.مسیحی و غیره بنامد‘مانمسل‘چرا ھر کسی باید و نیاز داردا کھ خود را بودائی

هدف از دین و دانش

ما کھ ھستیم؟ از کجا   .ھدف نھائی دین تالشی است برای پاسخ دادن بھ سواالت زندگی"مسلما
او ‘آمده ایم؟ آیا چیزی فرای این زندگی وجود دارد؟ آیا خدا وجود دارد؟ اگر خدائی وجود دارد

 چیزی جھان را بھ وجود آورده است؟ آیا از من کیست؟ ماده از کجا آمده است؟ چھ کسی یا چھ
خواستھ شده کاری بکنم؟ مذھب بھ این سوالھا بیش از اینھا پاسخ می دھد و می گوید کھ پیروان 

ریشھ یک کلمھ مذھب از.مذھب چھ کارھائی را باید انجام دھد و چھ کارھائی را نباید انجام دھد
.بھ معنی محدودیت گرفتھ شده استکلمھ التین 

علم سواالت زندگی .علم و مذھب ھر دو سعی در پاسخ بھ سواالت مشابھ با مبنای متفاوت را دارند
در حالیکھ مذھب بر مبنای ماورا الطبیعھ استوار .را از دیدگاه طبیعی مورد توجھ قرار می دھد

کھ علم و مذھب سعی در پاسخ دادن بھ انھا را دارند بھ شرح ذیل می مھمترین سواالتی .است
:باشند

 ما کھ ھستیم؟-
 از کجا آمده ایم؟-
 بھ کجا می رویم؟-

در جستجوی حقیقت
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جقیقت بھ این معنی است کھ چھ چیزی واقعی و .علم و مذھب ھر دو مدعی جستجوی حقیقت ھستند
برای مثال وجود انسان ھا و .الزم است کھ حقیقت وجود داشتھ باشد"منطقا.چھ چیزی مجازی است

چگونھ بوجود آمده است؟ حال سوال اینجاست کھ این زندگی .قیقت استحیوانات یک ح
.مذھب و علم ھر دو در تالشند تا حقیقت زندگی را روشن سازند

او معتقد است حیات بر اثر .برای مثال انسانی را کھ معتقد بھ فرضیھ تکامل است در نظر بگیرید
ماوراء اتفاقی و بدون کمک نیروی تیکی نھای  یکسری جھش 
.بوجود آمده است)خدا(الطبیعه

"طبعا.مسیحیت معتقد است که حیات توسط خدا خلق شده است
ض با ھم قرار دارند و این یک اصل ‘ھر دو این نظرات نمی توانند درست باشند چرا کھ در تعار

ض نمی توانند  خدا نمی تواند ھم وجود .ن صحیح باشندمزماھمنطقی است کھ دو موضوع متناق
.شتھ باشد و ھم نداشتھ باشددا

جھ کمال رسانده   کھ او را بھ در‘یک بودائی معتقد است کھ بودا معرفت را دریافت کزده بوده 
.بوده است

یک مسلمان معتقد است کھ حضرت محمد حقیقت را از خدا دریافت کزده بوده و این حقیقت در 
داست و بھ خاطر گنا ھان بشریت یک مسیحی معتقد است کھ عیسی پسر خ.قرآن نوشتھ شده است

.کشتھ شده است و یک کافر معتقد است کھ ماده و زندگی بدون دخالت خدا بوجود آمده اند
از آنجائیکھ بسیاری از این اعتقادات .ھر کدام از این گروھھا معتقد است کھ حقیقت را بیان می کنند

ض با یکدیگرند .ھمگی نمی توانند صحیح باشند"طبعا‘در تعار
از آنجائیکھ ھمھ نظرات نمی توانند صحیح باشند باید راھی برای تشخیص حقیقت وجود داشتھ 

.آیا ما می توانیم واقعیات را بھ گونھ ای بیازمائیم تا حقیقت را دریابیم.باشد

آیا حقیقت مهم است؟

ا سواالت زندگی پس از مرگ وجود دارد؟آیا خدا وجود دارد؟ آیا این زندگی مھم است؟ اینھآیا 
.ما راه خود در زندگی را انتخاب می کنیم‘مھمی ھستند و بر مبنای اینکھ اعتقادات ما چھ باشد

عدم وجود خداست و این زندگی ھمھ آن چیزی است ‘اگر کسی معتقد باشد کھ حقیقتبطور مثال 
 و نگران او زندگیش را بر مبنای آنچھ کھ این دنیا عرضھ می دارد بنا می کند‘کھ وجود دارد

یک مسیونر مسیحی معتقد است این دنیا فانی است و .آنچھ پس از مرگ اتفاق می افتد نخواھد بود
لذا ممکن است زندگیش را در شرایط بسیار سختی در کشوری دور سپری ‘ابدیت در بھشت است

‘اریمبر مبنای آنچھ کھ حقیقت می پندما ھمگی .کند تا بھ مردم آنجا در رابطھ با مسیح یگوید
.عمل می کنیم

بنابراین این موضوع را نیز دنبال نمی ‘باشداگر کسی بھ زندگی پس از مرگ اعتقاد نداشتھ 
ما باید .مشکل این است کھ چگونھ میتوان تشخیص داد کھ آیا این موضوع مھم است یا نھ.نماید

ی پس از مرگ اگر شواھد حاکی از عدم اھمیت زندگ.بھ گونھ ای  بھ دنبال کشف حقیقت باشیم
در حالیکھ اگر شواھد حاکی از وجود زندگی پس از مرگ ‘پس چرا باید نگران مرگ بود‘باشد

آنگاه الزم خواھد بود بھ دنبال حقیقت ‘ما ابدیت ما را رقم بزندنیز باشند و وقایع این زندکی 
.باشیم
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واھد رفت ھم نگران اینکھ پس از مرگ بھ کجا خ‘کسیکھ باور دارد مرگ بی اھمیت است
آنگاه ممکن ‘)بھشت یا جھنم(حال آنکھ اگر ما پس از مرگ بھ دنیای دیگری برویم.نخواھد بود

است نگران مرگ و عواقب آن نیاشیم و ممکن است بھ دنبال نقشھ ای باشیم تا مسیر ما را بھ 
‘ستیک نقشھ در بسیاری جھات شبیھ حقیقت ا.گونھ ای مشخص کند کھ بھ مقصد دلخواه برسیم

بنابراین اگر بھشت و دوزخی وجود داشتھ باشد .راه را خواھید یافت‘اگر شما حقیقت را دریابید
آیا ما ":پس سوال این است .مھم است کھ بدانبم چگونھ بھ بھشت برویم و از جھنم دوری گزینیم

"باید نگران آنجھ پس از مرگ رخ خواھد داد باشیم؟
. اینگونھ در رابطھ با مقصد نھائی روح بھ ما می آموزداو.عیسی می گوید باید نگران بود

.او می گوید ارزش روح ھر کسی بیش از بدست آوردن  دنیاست
آیا ‘برای شما چھ فایده ای دارد اگر تمام دنیا را داشتھ باشید ولی زندگی جاوید را از دست بدھید"

16:26متی ."اشدچیزی پیدا می شود کھ قدر و قیمت آن از زندگی  جاوید بیشتر ب
آنگاه نباید بھ گفتھ ھای ‘آیا این گفتھ عیسی مسیح حقیقت دارد؟ اگر مسیحیت واقعیت نداشتھ باشد

ولی عیسی حقیقت را می گوید و جھنم یک واقعیت است و بنابراین .عیسی مسیح توجھی کرد
.ھیچ چیز مھمتر از کشف حقیقت نیست

عیسی تنها راه جنات

عیسی مسیح خود را حقیقت مطلق "اوال. حقیقت استمسیحیت مدعی بیان
عیسی می گوید آنان کھ بھ او "ثانیا.می داند بھ این معنی کھ تنھا راه رسیدن بھ خدا از طریق اوست

اینھا عباراتی محکم و واضح .ایمان داشتھ باشند در زندگی جاودانی خود ایمن خواھند بود
ی مبنی بر حقانیت ادعا ھای عیسی وجود دارد؟ولی آیا حقیقت دارند؟ آیا شواھد.ھستند

."ھیچ کس نمی تواند بھ خدا برسد مگر بوسیلھ من.زندگی منم.راستی منم.راه منم:عیسی بھ او فرمود"
14:6یوحنا 

ھان       زیرا خدا بھ قدری مردم ج‘جات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابندآنانکھ بھ او ایمان داشتھ باشند از گناه ن"
بلکھ زندگی      ‘را دوست دارد کھ یگانھ فرزند خود را فرستاده است تا ھر کھ بھ او ایمان آورد ھالک نشود

."بلکھ بوسیلھ او نجاتشان دھد‘خدا فرزند خود را فرستاده است نھ برای اینکھ مردم را محکوم کند.جاوید بیابد
173:15-یوحنا 

برای جنات چه باید کرد؟

‘نجات از چھ؟ مطابق انجیل بشری کھ توسط خدا آفریده شده است‘ممکن است کسی بپرسد نجات 
سوال این است کھ او کجا .ھمانند خدا جاودان است و کسیکھ آفریده شود ھیچگاه فنا نخواھد شد

تنھا راھی کھ کسی .خواھد بود؟ خدا عاری از ھر گونھ گناه است و گناه آنان باید پرداخت شود
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از خدا جدا ‘کسانیکھ با گناھانشان بکیرند.قربانی شدن خود اوست‘ھای گناه خود را بپردازد ب
را از آسمان بھ زمین خدا کھ بر درماندگی بشر آگاه است پسر خود عیسی مسیح .خواھند بود

‘وقتی کسی این ھدیھ نجات بخش خدا را بپذیرد.فرستاد تا بھای گناھان ما را بر روی صلیب بدھد
.بھای گناھان وی با آنچھ مسیح انجام داده است پرداخت می شود

 بھ داد مظلومان برسد پس اوخود آماده می شود کھ ایشان را نجات دھد، او تعجب می کند کھ چرا کسی نیست«
سراسر.خداوند عدالت را مانند زره می پوشد و کاله خود نجات را بر سر می گذارد.زیرا او خدای عادلی است

:1659-17اشعیا ».او از ظالمان انتقام خواھد کشید.استوجود او آکنده از حس عدالتخوا ھی 

ھفتصد سال قبل از میالد عیسی مسیح، اشعیای پیغمبر درباره او نوشتھ است و اینکھ چگونھ مرگ 
"ند زره خداو"کتاب مقدس، مسیح را بھ عنوان .او بھای گناھان ھمھ بشریت را خواھد پرداخت

عیسی مسیح ما وساطت ما را خداوند از طریق . معرفی می کند59:16 و 53:1در آیھ ھای اشعیا 
.کرده است چرا کھ شرایط و وضعیت ما ناامید کننده بوده است

خداوند از طریق جسم یک انسان وارد دنیای ما شد تا بخاطر گناھان ما بمیرد، تا ما بتوانیم بھ او 
.برسیم

رابر چشمان تمام قوم ھا قدرت مقدس خود را بھ کار خواھد برد و قوم خود را نجات خواھد داد تا خداوند در ب«
52:10اشعیا ».ھمھ آنرا ببینند

اما چھ کم ھستند کسانیکھ این حقیقت را باور می کنند و چھ کم ھستند کسانی کھ قدرت خداوند بھ آنھا آشکار شده «
53:1اشعیا ».است

جدا شده ایمما از خدا -1

ازه کھ آسمان بلند تر از زمین بھ ھمان اند«
راھھای من نیز از راھھای شما و است 

فکرھای من از فکرھای شما بلندتر و برتر 
55:9اشعیا ».است

پس آیا کسی می تواند خود را از من پنھان «
سازد؟ مگر نمی دانید کھ حضور من آسمان و 

23:24ارمیا »زمین را فرا گرفتھ است؟
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گناھان ما، ما را از خدا جدا ساختھ است-2

اما گناھان شما باعث شده او با شما قطع رابطھ «
59:2اشعیا ».کندو دعاھای شما را جواب ندھد

ھیچ کس :کتاب آسمانی نیز در این باره می فرماید«
می درستکار نیست و در تمام عالم یک بی گناه یافت ن

3:10و23رومیان ».شود

گناھان ما، باعث داوری و مرگ می -3
.شوند

وقتی آدم گناه کرد،گناه او تمام نسل بشر را آلوده «
در .ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جھان شد

نتیجھ ھمھ چیز دچار فرسودگی و تباھی گشت،چون 
5:12نرومیا».انسانھا ھمھ گناه کردند

چون جان ھمھ، برای داوری و محاکمھ در دست «
، چھ جان پدران،چھ جان پسران و قانون من من است

ھر کھ گناه کند فقط خودش :برای داوری این است
18:4حزقیال».خواھد مرد

زیرا ھمھ گناه کرده اند و ھیچکس بھ آن کمال «
».مطلوب و پر جاللی کھ خدا انتظار دارد نرسیده اند

3:23رومیان 
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عیسی مسیح آمد تا بھای گناھان ما را -4
بپردازد

زیرا خدا بھ قدری مردم جھان را دوست دارد کھ «
یگانھ فرزند خود را فرستاد تا ھر کھ بھ او ایمان 

یوحنا ».آورد،ھالک نشود بلکھ زندگی جاوید بیابد
3:16

او مجروح شد و برای برای گناھان ما بود کھ «
او تنبیھ شد تا ما .شرارت ما بود کھ او را زدند

از زخمھای او ما شفا .سالمتی کامل داشنھ باشیم
53:5اشعیا».یافتیم

ما ھمچون گوسفندانی کھ آواره شده باشند، گمراه «
راه خدا را ترک کرده بھ راھھای خود .شده بودیم
ات و گناھان با وجود این خداوند تقصیر.رفتھ بودیم

53:6 اشعیا ».ھمھ ما را بھ حساب او گذاشت

کسانیکھ بھ عیسی ایمان آورند، بخشوده -5
می شوند

زیرا ھر کھ گناه کند تنھا دسنمزدی کھ خواھد یافت «
مرگ است اما ھر کھ بھ خداوند ما،عیسی مسیح ایمان 

رومیان ».استآورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید 
6:23

ھر کھ بھ پیام من گوش دھد و :باز تکرار می کنم«
بھ خدا کھ مرا فرسناده است ایمان آورد،زندگی جاوید 
دارد و ھرگز بھ خاطر گناھانش بازخواست نخواھد 
شد بلکھ از ھمان لحظھ از مرگ نجات پیدا کرده بھ 

5:2یوحنا ».زندگی جاوید خواھد پیوست
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 ما باید بھ عیسی مسیح ایمان آوریم-6

پس خداوند ھر کس را بھ او پناه ببرد، نجات خواھد «
10:13رومیان ».داد

چگونھ می توان بھ عیسی مسیح بعنوان نجات دھنده 
ایمان آورد؟

یک دعای ساده و قلبی آماده، ھمھ آن چیزی است کھ 
.نیاز است

کھ یک گناھکارم و خدای بزرگ، من می دانم 
ھم اکنون من از .نمی توانم خود را نجات دھم

گناھان خود توبھ می کنم و تو را بھ عنوان تنھا 
راه نجات می پذیرم و از تو بخاطر نجاتم 

.آمین.بھ نام عیسی مسیح.سپاسگزارم

آیا مسیحیت حقیقت دارد؟

 دارد و عیسی آنچنانکھ خودش ادعا کرده است، پسر خدا برای درک اینکھ آیا مسیحیت حقیقت
.است یا نھ، الزم است پیش زمینھ ھا، باورھا و حقایق مسیحیت را فھمید

پیش زمینھ مسیحیت-1

 عھد عتیق)الف-1
.بھ معنی تعمید آمده استاز ریشھ یونانیChrist. آمده استChristلغت مسیحیت از کلمھ 

در کتاب عھد قدیم آمدن مسیح بھ .ین لغت مسیح برای کشیشان و پادشاھان استقاده شده استبنابرا
.عنوان کسیکھ جھان را نجات خواھد داد و گناھان را قضاوت خواھد کرد، وعده داده شده است
.مسیحیت معتقد است عیسی ھمان مسیح موعود است کھ پیامبران قوم اسرائیل آنرا وعده داده اند

امبران یک سری وقایع و مشخصاتی را   برای آمدن مسیح بیان کرده اند کھ فقط می تواند این پی
.بھ یکنفر کھ ھمان عیسی مسیح است ، مربوط باشد

بنابراین مسیحیت خود را تحقق وعده پیامبران یھودی می داند کھ گفتھ بودند مسیح بھ این دنیا 
زمانیکھ قوم اسرائیل عیسی را بھ عنوان . کردخواھدسان احیا نخواھد آمد و رابطھ خدا را با ا

عدم پذیرش .مسیح موعود قبول نکردند، خداوند برکات وی را بھ اقوام غیر یھود نیز گستدش داد
ھمچنانکھ پذیرش وی در آینده .وی توسط قوم اسرائیل، حتی پیش از آمدن او پیشگوئی شده بود

"من ھمانم کھ آنھا مرا مصلوب کردند"ا جملھ مسیح کھ ب.توسط این قوم نیز پیش بینی شده است
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شناختھ می شود، اولین بار آمد تا برای گناھان ھمھ جھان بمیرد،او دوباره با شکوه و افتخار باز 
 خواست و قوم در پایان ، ھمھ دنیا علیھ اسرائیل بر خواھد.می گردد تا بھ ھمھ ملل حکمرانی کند

.خواھد پذیرفتاسرائیل عیسی را بعنوان مسیح موعود 

 زده اند  نیزه كھمن ریخت ، و آنھا بر خواھم اورشلیم ساكنان را بر تمام و تضرع ترحم روحمن«
 ماتمتنھا فرزند خود عزا گرفتھ اند، و آنچنان براي گویي خواھند نمود چنانكھ و عزاداريخواھند نگریست

12:10 ذکریا ». استرده مارشدشان پسر گویي كھخواھند گرفت

این .خداوند کالم خود را از طریق فرزندان ابراھیم، اسحاق و یعقوب آشکار خواھد ساخت
فرزندان کھ بنام اسرائیل شناختھ می شوند، بنام یعقوب، کھ او نیز بھ این نام خوانده شده است، 

ازده قبیلھ اسرائیل نامیده شده یعقوب دوازده پسر داشت کھ فرزندان آنھا بنام دو.نامگذاری شده اند
خداوند از طریق قوم اسرائیل و توسط عیسی مسیح، ھدف خود )رجوع شود بھ جدول ذیل (.اند

برای رھائی بشر از گناه را بھ انجام خواھد

خالصھ کتاب عھد قدیم

نشیاز آفر
تا 

طوفان نوح

1-9آفرینش

. و روز ھفنم را استراحت کرددی  روز آفر6ا در  آسمان و بشر رن،یخدا زم
آنھا مختار بودند کھ از خداوند .دی مرد و زن، آدم و حوا را آفرنیخداوند اول

 گرفتند و بھ دهی آنھا فرمان خدا را نادی ولندی نمایچی از او سرپایاطاعت کنند 
 از فرمانیچیبا سرپ. فرشتھ مغضوب بود، پاسخ دادندکی کھ طانی شیندا

. دادتی نجات بشری را براحیاما خداوند وعده آمدن مس.خدا، نسل بشر تباه شد
)3:15نشیآفر(

جھی را مغضوب کند، کھ نتی تباه شده بشر باعث شد خداوند ھمھ نسل وعتیطب
بھ جز نوح و . بردنی را از بواناتی بود کھ ھمھ انسانھا و حرانگری ویلیآن س

. او بودندی کشت کھ سواریواناتیخانواده اش و ح
.انسان ھا نوادگان نوح و خانواده او ھستند

از طوفان نوح 
تا 

اسارت مصر

ق م تا 2500(
)ق م1540

فرود آمد و از )ارمنستان (بعد از طوفان نوح کشنی آنھا بر روی کوه آرارات
دوباره انسانھا .ل مھاجرت کردندآنجا انسانھا بعنوان یک قبیلھ بھ سرزمین باب

بنابراین خدا زبان ھای مختلف زا بین .شروع بھ نافرمانی علیھ خداوند کردند
این اختالف زبان باعث شد انسانھا در ھمھ زمین .نوادگان نوح بوجود آورد

.پراکنده شوند و اقوام مختلفی را بوجود آورند
خداوند .ترک کرد سمت اورشلیم ابراھیم بھ فرمان خدا شھر عور را در بابل بھ

اسحاق پسر ابراھیم، دو .بھ او قول داد تا از فرزندان او قومی بزرگ بسازد
 پسر داشت کھ بعدھا قوم 12یعقوب .پسر داشت بھ نامھای یعقوب و عیسو

.اسرائیل را بشکیل دادند
او در مصر .یوسف پسر یعقوب توسط برادرانش بھ مصریان فروختھ شد

وقتی قحطی سرزمین کنعان را فرا گرفت، برادرانش.زیر شدبعدھا نخست و
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10-50آفرینش
آنجا آنھا برادرشان را کھ سالھا پیش بھ .ناگزیر برای تھیھ غذا بھ مصر آمدند

یوسف آنھا را بخشید و آنھا در .عنوان برده فروختھ بودند، مالقات کردند
نھا بھ  سال پس از آن نوادگان آ400در .مصر بھ ھمراه یوسف ماندگار شدند

بیش از یک ملیون رسیدند ولی تحت بردگی فرعون جدید زندگی می 
آنھا دست دعا بسوی خداوند بلند کردند و خدا موسی را برای نجات آنھا .کردند

.موسی یک عبری بود کھ در خانھ فرعون بزرگ شده بود.فرستاد

 بھ بابلاز مصر

 ق م تا 1450(
)ق م539

خروج تا دوم 
پادشاھان، 

اشعیا، ارمیا 
وحزقیال 

وسی خدا را بھ فرعون معرفی کرد و نھایتًا فرعون قبول کرد کھ قوم م
بھ )اسرائیل (موسی نوادگان یعقوب را .اسرائیل را از بردگی رھا سازد

در طول راه قوم اسرائیل علیھ موسی شوریدند .سرزمین کنعان راھنمائی کرد
بازگردند و بھ ھمین علت آنھا مجبور شدند بھ مدت و خواستند کھ بھ مصر 

رھبری موسی سرگردان باشند تا ھمھ نسل چھل سال در صحرای سینا تحت 
جاشوا قوم اسرائیل را پس از موسی بھ سرزمین کنعان ھدایت .نافرمان مردند

قوم اسرائیل بخشی از سرزمین را تصرف کردند و یک اجتماعی متشکل .کرد
خداوند بر این قبائل از طریق .عب از یعقوب تشکیل دادندقبیلھ منش12از 

قاضیان حکم می راند و مردم از خداوند پادشاھی مانند دیگر اقوام خواستند و 
.بر آنھا حاکم کردو داوود را پس از او  را بعنوان اولین پادشاه شائولخداوند 

 خداوند .داوود شھر اورشلیم را تصرف کرد و آن را شھر داوود نام نھادند
توسط پیامبران تاج سلطنت داوود را ابدی ساخت تا نھایتًا این تاج بھ مسیح کھ 

سلیمان پسر داوود .روزی در اورشلیم بر ھمھ دنیا پادشاھی خواھد کرد،برسد
.معبدی را در اورشلیم بنا ساخت کھ بھ معبد سلیمان معروف گشت

روی برگرداندند و ولی قوم اسرائیل از خداوند ابراھیم، اسحاق و یعقوب 
خداوند از .شروع بھ پرستش بتھا در سرزمین ھای کنعان، بابل و غیره کرد

طریق پیامبران بھ این قوم اخطار داد تا بدانند کھ این اعمال بھ نابودیشان 
منتھی خواھد شد ولی آنھا این پیام ھا را کھ از طریق پیامبران مختلف  بھ آنھا 

. پرستش بتھا را ادامھ دادندابالغ شد را نادیده گرفتند و
 قبل از میالد بھ این نافرمانی ھا 722خداوند با فرستادن لشگر بابل در سال 

 قبل از 586 تا 605از .آنھا بخش شمالی اسرائیل را اشغال کردند.پاسخ داد
میالد بابلی ھا اورشلیم را ویران کردند و معبد سلیمان را تخریب کردند و ھمھ 

در پایان  ھفتاد .ده مانده بودند، برای ھفتاد سال بھ بابل بردندکسانی را کھ زن
سال ایرانیان تحت فرمان کوروش کبیر بابل را تصرف کردند و او بھ یھودیان 

.اجازه داد بھ سرزمین اسرائیل بازگردند

خداوند بھ بابلی ھا خدمت می کردند اگر چھ در آنجا  اسرائیلدر بابل قوم
پیامبرانی مانند دانیال را مبعوث کرد، کھ ھمچنین بھ مقام تحت وزیری بابل 
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 تا بابلاز 
مکابیز

 ق م تا 539(
)ق م4

دانیال تا     
ماالشی

از طریق دانیال خداوند ھدف خود .در زمان پادشاھی نبوکد نصر دست یافت
او .ترا کھ ھمان آمدن مسیح بود، برای قوم اسرائیل و ھمھ جھان آشکار ساخ

.حتی ماه، سال و روز مرگ مسیح را نیز خبر داد
او . قبل از میالد کوروش کبیر پادشاه ایران زمین، بابل را فتح کرد539در 

بھ یھودیان اجازه داد تا بھ سرزمین اسرائیل باز گردند و معبد خود را دوباره 
ین معبد  یال بعد از تخریب معبد ، دوم70 قبل از میالد، 516در سال .بسازند

پیامبرانش ذکریا، مالکی، حجی با در اینمدت خداوند از طریق .تکمیل شد
مردم صحبت کرد تا قوم اسرائیل را در خصوص ھدف خود برای رھائی آنھا 

.از طریق مسیح آگاه سازد
اسکندر ھمانگونھ کھ در کتاب دانیال گفتھ شده بود، پادشاھی ایران زمین را 

بعد . یونانی ھا کنترل اسرائیل را بدست گرفتند ق م فتح کرد و331در سال 
تولمی و .از مرگ اسکندر پادشاھی او بین چھار تن از سردارانش تقسیم شد

سولسید دو بخش این پادشاھی را در اختیار گرفتند و ھر دو برای بدست 
.آوردن کنترل اسرائیل جنگیدند

یدھا بود، تالش کرد  ق م آنتی کوس اپی فانیس کھ از سولس165نھایتًا در سال 
ھویت یھودیان را با ساختن بتی از زئوس و قربانی کردن یک خوک در معبد 

رسوم یونانی را بھ مقدس یھودیان  از بین ببرد و او یھودیان را مجبور کرد تا 
این اعمال باعث جنبشی شد کھ بھ ایحاد یک ایالت یھودی .عمل آورند

اختالفات .دشاھی مکابیز منتھی شد سال بھ نام پا100خودمختار برای حدود 
 ق 63بین رھبران یھودی باعث شد سرداری بنام پومپی ، اورشلیم را در سال 

 را بعنوان پادشاه منطقھ فلسطین منصوب یسبعدھا رومیان ھرود.م فتح کند
.کردند و این شروع فرمانروائی رومیان بر اسرائیل در زمان عیسی مسیح بود

.مرد ق م 4 در سال یسھرود

 کتاب عھد جدید)ب-1

او در شھر بیت الحم متولد . ق م قبل از مرگ ھرودیس متولد شد4عیسی مسیح تقریبًا در سال 
. پیش بینی شده بود5-2شد ھمانگونھ کھ در میکاه 

خالصھ عھد جدید
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تولد عیسی تا 
دوران کشیشی

30 ق م تا 4(
) مب

700 ، 5-2بدنیا آمد ھمانگونھ کھ در کتاب میکاه ت الحم عیسی در شھر بی
یوسف و مریم بھ فرمان خدا بھ بیت الحم .سال قبل از آن پیش بینی شده بود

مریم در آن زمان حاملھ .رفتند چرا کھ رومیان در حال انجام سرشماری بودند
ی او عیس.بود ولی این حاملگی نھ از یوسف بلکھ از طریق روح القدس بود

کسیکھ باید بھ این دنیا می آمد تا بشریت را رھائی  .مسیح را باردار بود
 سال قبل از آن پیش بینی شده 800کھ این باز ھم توسط اشعیای پیغمبر .بخشد

)7:14اشعیا .باکره ای حاملھ خواھد شد.(بود
تقریباً دو سال پس از تولدش، سھ ستاره شناس از مشرق زمین در جستجوی 

در اورشلیم بھ آنھا گفتھ شد بھ بیت الحم . یھود، مسیح، بھ اورشلیم آمدندپادشاه
یوسف .کھ در کتب مقدس بعنوان محل تولد مسیخ بھ آن اشاره شده بود، بروند

.در این ھنگام از بیت الحم بھ مصر گریخت تا از چنگال ھرودیس بگریزد
 نوزادان پسر پس از این ھرودیس کھ نگران از دست دادن سلطنتش بود ھمھ

.زیر دو سال را کشت
بعد از مرگ ھرودیس ، یوسف از مصر بازگشت و در ناصره اقامت 

30بعد از اقامت یوسف و مریم و عیسی در ناصره در خصوص حدود .گزید
بھ جز ھنگامیکھ عیسی برای .سال بعد از آن اطالعات زیادی در دست نیست

 سالگی در معبد گم 12در سن پسح بھ اورشلیم رفت و والدینش او را جشن 
41:2-49لوقا .کردند

سال ھای 
رسالت

 ب م      30(
) ب م33تا 

 بعد از میالد، یوحنا تعمید 29در پانزدھمین سال سلطنت سزار و حدود سال 
لوقا .(دھنده دوران رسالت خود را بعنوان پیش زمینھ ظھور مسیح آغاز کرد

یوحنای تعمید دھنده بودو سھ سال و نیم بھ طول رسالت مسیح در ادامھ )3:1
مسیح موعود بھ قوم اسرائیل معرفی در این مدت ائ خود را بعنوان .انجامید

کرد و معجزاتی از قبیل عالج نابینا و ناشنوا و زنده کردن مرده را انجام 
عیسی .قوم اسرائیل عیسی را بعنوان مسیح موعود پیامبرانشان نپذیرفت.داد

 برای گناھان ھمھ مردم دنیا بمیرد، ھمانگونھ کھ اشعیای پیغمبر و دانیال آمد تا
)9:24-27 و دانیال 53:12 و 52:13اشعیا .(نبی پیشگوئی کرده بودند
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سال ھای پسح

 م ب33

 بعد از میالد ، عیسی مسیح بھ صلیب کشیده شد و 33در روز عید پسح سال 
 سال قبی از تولد وی 539تاریخی بود کھ توسط دانیال نبی، این دقیقًا ھمان 

مسیح کشتھ شد تا کفاره گناھان ھمھ )9:24-27دانیال  .(پیش بینی کرده بود
.او آمد تا بھای گناھان ما را بپردازد.جھان را بدھد

عیسی مسیح تخریب معبد مقدس را پس از رد وی توسط قوم اسرائیل پیش 
)24:1 و 23:37ی مت.(بینی کرده بود

قبل از مصلوب شدن مسیح، او از روزی خبر داد کھ وی با شکوه و قدرت 
او بر تخت پادشاھی خواھد .باز خواھد گشت تا ھمھ دنیا را قضاوت کند

و قوم )25:30 و 24:30متی (.ھد کردات خوونشست و ھمھ ملل را قضا
)23:39متی .(ذیرفتاسرائیل در آینده او را بھ عنوان مسیح موعود خواھد پ

     کلیسا

 تا  م ب33
کنون

پنجاه روز پس از عید )1:10-11اعمال (بعد از اینکھ عیسی بھ بھشت رفت 
حواریون شروع بھ )2اعمال .(پسح روح القدس بھ حواریان ظاھر شد

این خبر خوش این بود کھ مرگ .گسترش پیام مسیح از بیت المقدس کردند
صلیب بھای گناھان ھمھ بشریت را پرداختھ است و با قبول وی مسیح بر 

.بعنوان سرور و ناجی خود، گناھان نیز بخشیده می شود
خبر خوش این است کھ گناھان شما بھ واسطھ آنچھ عیسی بر صلیب انجام داد 

.می تواند بخشیده شود
.این پیام روح مسیحیت است

این دنیا آمد تا بھای گناھان خدا در قالب انسان و بنام عیسی مسیح بھ -1
.بشریت را بپردازد

با پذیرش عیسی مسیح بعنوان سرور و ناجی ، شما ھدیھ زندگی -2
.نجام داد، دریافت می کنیدجاودان را با آنچھ عیسی بر صلیب ا

عیسی با قدرت و افتخار دوباره بازخواھد گشت و در آن ھمگام او را -3
.بعنوان مسیح موعود خواھند پذیرفت
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 اعتقادات مسیحیت-2

ھد رو بخش از .اعتقادات مسیحیت بر پایھ ھر دو بخش انجیل، عھد عتیق و عھد جدید می باشد
دست نوشتھ ھای اولیھ بدون .طرف خدا می باشند و از طریق پیامبرانش بھ مردم نازل شده اند
بھ ھر حال این .م می خورداشتباه می باشند ولی در انتقال و ترجمھ برخی اشتباھاتی بھ چش

.اشتباھات جزئی بوده و پیام کلی را تحت تاثیر قرار نمی دھند
)یونانی (و دست نوشتھ ھای عھد جدید )ھبرو و آرامایک (با وجود کتابھای عھد قدیم متعدد

برخی کشفیات اخیر در دریای مرده، تاکیدی است بر دقت .میتوان بھ صحت انجیل مطمئن بود
.تھ ھای ھبرو در طول زماندست نوش

:برخی مبانی اعتقادی مسیحیت

خدا

خدا زمین و آسمان و ھمھ .مسیحیت معتقد است کھ فقط یک خدا وجود دارد
خدا خود را بعنوان پدر، پسر و روح القدس یعنی .موجودات را آفریده است

)تثلیث .(یک خدا در سھ قالب معرفی کرده است

 درستيعملپرستي بت كنید كھ بیاورید و ثابتتوانید دلیل كنید، و اگر ميمشورتبا ھم
خواھد شد؟ غیر از  عملي چیزھا در مورد كوروش این كھ گفتھ كسي چھغیر از من!است
بھ بت كدامتا حال!نیست و دیگري ھستم دھنده و نجات عادل خدايمن. نیست خدایيمن

)45:21اشعیا ( خواھد داد؟ رخ وقایع این كھ استشما گفتھ

مسیح

مسیحیت معتقد است کھ عیسی ھمان مسیح موعود اسرائیل است کھ آمد، 
اشعیا .(ھمانگونھ کھ در متون فبل از وی پیش بینی کرده بودند، و زجر کشید

نجیل پیش بینی شده است پسر و مسیح ھمانطور کھ در ا)52:13 و 53:12
.او پسر داوود و پسر خداست.او آمد تا بر تخت داوود پادشاھی کند.خدا است

 شد  منقطعزندگان او از زمین تفكّر نمود كھ او كھو از طبقھ. شد گرفتھ و از داورياز ظلم
)53:8اشعیا  ( گردید؟ مضروب من قوم گناه جھتو بھ

خواھد بود و  او بر دوش شد و سلطنت ما بخشیده بھ و پسري زاییده ما ولدي برايھزیرا ك
ترقّي. خواھد شدخوانده و سرور سالمتي قدیر و پدر سرمدي و مشیر و خداي او عجیباسم

نصاف ا را بھ انتھا نخواھد بود تا آنوي داود و بر مملكت او را بر كرسي و سالمتيسلطنت
 را بجا خواھد  این صبایوت یھوهغیرت.و استوار نمایدباد ثابت´ تا ابداال́ن از االو عدالت

)9:6-7اشعیا (.آورد

       مرگ
وقتی کسی می میرد، شانس .مسیحیت معتقد است کھ ما فقط یک زندگی داریم

کھ وجود دارد معجزه تنھا استثنائی .دوباره ای برای زندگی کردن وجود ندارد
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، مانند نشان دادن قدرت مسیح بر مرگ ھنگامیکھ مرده را بھ زندگی شدن است
)11یوحنا .(برای مثال ایلعارز بھ زندگی برگردانده شد.بر گرداند

       گناھان

کسانیکھ بھ مسیح بھ عنوان نجات دھنده و سرور اعتقاد دارند، گناھانشان 
مسیح بھای گناھان تمامی انسانھا را بر روی زمین .بخشیده خواھد شد

پرداخت ولی پرداخت وی تنھا کسانیکھ این موضوع را باور دارند، این ھدیھ 
.را دریافت خواھند کرد

یکدیگر اما ، اگر در نور بسر می بریم ــ ھمانطور کھ خدا در نور است ــ در آن صورت با
.ا را از ھمًھ گناھانمان پاک می سازداتحاد داریم و خون عیسی ، پسر او ، م

.دوریماگر بگوئیم کھ بی گناه ھستیم خود را فریب می دھیم و از حقیقت
کنیم زیرا او بھ حق عمل می اما اگر ما بھ گناھان خود اعتراف نمائیم ، می توانیم بھ اواعتماد

.سازدخطاھایمان پاک می کند ــ او گناھان ما را می آمرزد و ما را از ھمھ
)1:7-19یوحنا(

دھد چونكھمي ضّد ما شھادت ما بھ و گناھان حضور تو بسیار شده ما بھ خطایايزیرا كھ
)59:12اشعیا (.دانیم خود را مي و گناھان ما با ما استخطایاي

بھشت
ت می روند تا با مسیح باشند نھ بھ خاطر بعد از مرگ نجات یافتھ ھا بھ بھش

کسانیکھ .حقیقت و درستی اعمال شان، بلکھ بخاطر حقیقت و درستی مسیح
مسیح را می پذیرند، بھای گناھانشان پرداختھ شده و آنھا حقیقت مسیح را 

.دریافت می کنند

بین .انتخاب کنم رااما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده ای انجام دھم ، من نمی دانم کدام
و با مسیح باشم کھ خیلی بھتر کنم دو راھی گیر کرده ام ، اشتیاق دارم کھ این زندگی را ترک

(است )231:22-فیلیپیان .

میبرم تا پس از اینکھ رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره میآیم و شما را پیش خود
)14:3حنا یو(.جائیکھ من ھستم شما نیز باشید

       جھنم

انسان ھای گناھکار پس از مرگ بھ آنجا می روند و .جھنم یک حقیقت است
شانس دوباره ای برای انسانھائیکھ در جھنم .منتظر حسابرسی می مانند

مسیح در مورد جھنم دو برابر بھشت صحبت کرده است .ھستند،وجود ندارد
. یک حقیقت استکھ بھ انسانھا یادآوری کند کھ جھنم

نیز مرد و او را  دولتمند بردند و آن ابراھیم آغوش، او را بھ فقیر بمرد وفرشتگان آنباري
، و ابراھیم یافترا در عذاب، خود گشوده اموات خود را در عالم چشمان پس. كردنددفن

، بر من ابراھیم پدر من، اي بلند گفت آوازبھ آنگاه. دیدرا از دور و ایلعازَر را در آغوشش
 سازد،  مرا خنك زبان تر ساختھ آب خود را بھ تا سر انگشتبفرست فرما و ایلعازَر راترحّم
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)16:22-24لوقا (.نار معذّبمزیرا در این

)20:15مکاشفھ (. شـد افكنـده آتش دریاچھ نبود، بھ در دفتـر حیات نامـشھر كـھ

دالیل صحت مسیحیت

سوالی کھ زیاد ممکن است از خودتان بپرسید این است کھ چرا باید باور کنم مسیحیت حقیقت 
این سوالی است کھ ھر کسی کھ بھ چیزی اعتقاد .است؟پرسیدن این سوال حق ھر کسی است

.دارد باید از خودش سوال کند
اگر خدا .حتیاج دارد کھ این سوال را از خود بپرسد،او ھم اکافر، کسیکھ خدا را قبول ندارد

وجود ندارد، چطور جھان بوجود آمده است؟ بودائی ھا باید از خود بپرسند، چھ مدرکی وجود 
دارد کھ بودا متمایز و برتر شده است؟ چطور من بدانم کھ ھندو و بودا حقیقت است؟ مسلمانھا 

دریافت کرده است؟باید بپرسند آیا محمد مکاشفھ را از جبرئیل 
کافر !چرا ما باید سوال کنیم؟ برای اینکھ چیزی را کھ اعتقاد داریم درست است شاید اشتباه باشد

کھ زندگی خودش را خودش کنترل می کند،ممکن است در انتھای دنیا مجبور شود فکر کند کھ 
نسھای بی پایانی  بودائی کھ مطمئن بوده است کھ شا.چرا بررسی وجود خدا را انجام نداده است

 بوده ییق تناسخ بھ او داده شده است، ممکن است بھ این حقیقت برسد کھ فقط یک زندگراز ط
 مسلمانی کھ پیرو محمد است و مردن مسیح را .رگ خیلی دیر خواھد بودماست و مسلمًا بعد از 

بر روی بر روی صلیب باور ندارد، ممکن است بعد از مرگ بھ این باور برسد کھ عیسی مسیح 
.ھا امید آنھا برای نجات بوده استصلیب تن

دالیل و مدارک ماوراالطبیعھ

این کتاب دقیقًا یک مجموعھ از کتابھای .کتاب انجیل با تمام کتابھای روی زمین متفاوت است
.عھد عتیق بھ زبانھای عبری و آرامی وعھد جدید بھ زبان یونانی می باشد

)7 الی 2دانیال بخش ھای (
این چیزی است کھ جدا می کند کتاب انجیل را از بقیھ کتابھای موجود با توجھ بھ ماورا الطبیعھ 

ماورا الطبیعھ بدان معنی است کھ آن فراتر از .بودن و شواھدی کھ در صفحات آن نھفتھ است
، برگشتن از دنیای پس از مرگ این دنیای طبیعی است، مرگ یک چیز طبیعی است برای ھمھ

.دگی دوباره یک فوق طبیعی است، فراتر از این دنیای طبیعی استبھ زن
زمانیکھ مسیح بھ این دنیا آمد، او فقط ادعای مسیحیت نکرد، پسر خدا بودن، اما از طریق مسائل 

عیسی مسیح انسانھا را از مرگ بھ زندگی .ماورا الطبیعھ تشریح کرد کھ او چھ کسی است
او این کارھا را انجام داد تا بھ . نابینا و ناشنوا و فلج را شفا دادبرگرداند، طوفان ھا را آرام کرد،

.انسانھا نشان بدھد کھ او پسر خداست
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.این شواھد دال بر وجود مسیح بیشتر از آن چیزی است کھ دو ھزار سال پیش وجود داشتھ است
سیح را برای ھمھ حتی قبل از اینکھ مسیح بھ این دنیا بیاید، خدا از طریق پیامبرانش مشخصات م

خدا ماورا الطبیعھ بودن انجیل را با بیان حوادثی کھ اتفاق نیافتادند، بیان و .معلوم کرده بود
.تشریح می کند

 و كسي خدا ھستمزیرا تنھا من.ام ساختھآگاه آینده بارھا شما را از رویدادھاي من باشید كھ یاد داشتھو بھ
 خواھد شد و ھر  واقع بگویمآنچھ. خواھد داد رخ چھبگوید در آینده شما بتواند بھ كھ نیستدیگر مانند من

. خواھد رسید انجام بھكنم ارادهچھ
46: اشعیا  9-10

آنھا را بھ ناگھان و آنگاهدادم شما اطالع بھ دھد، از مدتھا پیش رخبایست مي را كھآنچھ«:گویدخداوند مي
 آنچھ بود كھاین. است سخت ماننـد آھن و سرھایتـان سنگھمچـون دلھایتان كھدانستممي. آوردملعم
.اند آنھا را بجا آوردهبتھایتان تا نگوئید كھ شما خبر دادم بھ از مدتھا پیش دھم شما انجام برايخواستممي

48: اشعیا  3-5

مدارک فوق بشری بودن عیسی مسیح:

1-قبل از آمدن مسیح موارد مربوط بھ مرگ وی و انکار شدنش گفتھ شده بود:

پیامبران عھد .عیسی توسط قوم اسرائیل ھمانگونھ کھ در دست نوشتھ ھا موجود است، انکار شد
قوم (بھ ما گفتھ بودند، کھ چطور مردم خودش )مسیح (عتیق مواردی را در مورد مرگ عیسی 

در کتاب اشعیا . بار اول او را قبول نخواھند کرد ولی مرتبھ دوم او را خواھند پذیرفت)اسرائیل 
 ، انکار شدن او کھ ھفتصد سال قبل از تولد مسیح نوشتھ شده و 53:12 و 52:13بخش ھای 

.مرگش را بخاطر مقامش نشان میدھد

 با  از مردمبسیاري.افراز خواھد شد و بسیار سر در كار خود كامیابخدمتگزار من":فرمایدخداوند مي
ض او بقدريشوند، زیرا صورت او متحیر ميدیدن  خود را او خون. ندارد انسان دیگر شكلكھ شده عو

 درحضور او دھان جھانپادشاھان. خواھد ساخت پاكآنھا را از گناه بسیار خواھد پاشید وبر قومھاي
را  و چیزھایي نكرده آنھا تعریف براي كسي را خواھند دید كھا چیزھایي، زیربستخود را خواھند

." بودند نشنیده از كسيخواھند فھمید كھ
) سال قبل از میالد710 )52: اشعیا  13-15
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او .رو برگردانیدیم ما از اوھمھ. كرد را تحمل، اما او درد و غم و رد كردیمما او را خوار شمردیم
. ندادیم اھمیتخوار شد و ما ھیچ

او .رو برگردانیدیم ما از اوھمھ. كرد را تحمل، اما او درد و غم و رد كردیمما او را خوار شمردیم
. ندادیم اھمیتخوار شد و ما ھیچ

53:3, اشعیا  7-8

2-محل تولد مسیح بھ ما گفتھ شده است:

تائید کردن محل تولد مسیح با تمام جزئیات .ولد مسیح را تائید می کنندپیامبران عھد قدیم، محل ت
احتمال اینکھ کس %99.99مکان موردنظر کھ مسیح در یک شھر مشخصی بھ دنیا می آید، 

.دیگری روی کره زمین مسیح باشد را از بین می برد

او .رو برگردانیدیم ما از اوھمھ. كرد را تحمل، اما او درد و غم و رد كردیمما او را خوار شمردیم
. ندادیم اھمیتخوار شد و ما ھیچ

میکاه5:2) سال قبل از میالد 700(

3- بھ ما گفتھ شده کھ مسیح بخاطر ردش بھ صلیب کشیده خواھد شد:

پیامبران قبل از آمدن او پیشگوئی کردند کھ مسیح بھ صلیب کشیده خواھد شد و انکار خواھد شد 
 تشریح می کند مزامیرداوود در کتاب .و بھ صلیب کشیده شدنش یکی از نشانھ ھای ھویت اوست

.مصلوب شدن او را ھزار سال قبل از تولد او
ذکریا تائید می کند نجات یافتن یھودیان را در آخر زمان، ھمان کسی کھ آنھا او را بھ صلیب 

.کشیدند

 مرا دستھا و پاھاي.اند نموده بدكار و شرور مرا احاطھمردم.اند، دور مرا گرفتھ مانند سگدشمنانم
 مرا رَخت.اند شده خیره من بھشوند؛ بدكارانمي دیده استخوانھایم تمام الغري از فرط.اند كردهسوراخ
. انداختند قرعھ منكردند و بر رداي خود تقسیمدر میان

18-16:رمزامی) سال قبل از میالد1000(22

 زده اند  نیزهكھ ریخت ، و آنھا بر من خواھم اورشلیم ساكنان را بر تمام و تضرع ترحم روحمن
فرزند خود عزا گرفتھ اند، و  تنھا براي گویي خواھند نمود چنانكھ و عزاداريخواھند نگریست

.ت اسمرده پسر ارشدشان گویي كھ خواھند گرفت ماتمآنچنان
) سال قبل از میالد520(12:10ذکریا 

4- بعد از مرگ مسیح اورشلیم ومعبد ویران خواھند شد:
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 سال قبل ازتولد مسیح، ماه و سال مرگ مسیح را پیشگوئی می کند و اتفاقاتی کھ بعد 539دانیال 
70 در سال این وقایع دقیقًا.شھرو معبد یھودیان ویران خواھد شد.از کشتن مسیح رخ می دھد

.بعد از میالد، زمانیکھ رومی ھا شھر و معبد را ویران کردند، اتفاق افتاد

سپس .خودش، آن رھبـر برگزیده كشتھ خواھد شد، ولي نھ بـراي»ھفتھ«پس از آن دوره شصـت و دو
مان مانند آخر ز.خواھد كردپادشاھي ھمراه سپاھیانش بھ اورشلیم و خانھ خدا حملھ برده، آنھا را خراب

.خود خواھد آوردطوفان فراخواھد رسید و جنگ و خرابیھا را كھ مقرر شده، با
) سال قبل از میالد 539(9:26دانیال 

5- مسیح توسط مردم آزار و اذیت خواھد شد:

قبل از اینکھ مسیح بھ صلیب کشیده شود، توسط یھودیان و رومی ھا مورد آزار و اذیت قرار 
. سال قبل از تولدش در کتاب اشعیا بھ تصویر کشیده شده است700مورد گرفت، کھ این 

6- ماه و سالی کھ مسیح خواھد مرد:

دانیال از نقطھ آغازین . سال قبل از تولد مسیح، دانیال مدت زندگی مسیح را بھ ما می گوید539
نحمیااز میالد  قبل 444ماه مارس .(اتفاقات تا دوباره ساختھ شدن اورشلیم را پیشگوئی کرد

.، مسیح کشتھ خواھد شد و بھ دنبال مرگ او اورشلیم ویران خواھد شد483بعد از سال )2:8
)ھفتاد ھفتھ (

و شصت »ھفتھ«ھفت بدان و آگاه باش كھ از زمان صدور فرمان بازسازي اورشلیم تا ظھور رھبر برگزیده خدا،
كوچھ ھا و حصارھایش بازسازي خواھد اع بحراني، اورشلیم باطول خواھد كشید و با وجود اوض»ھفتھ«و دو 

.شد
سپس پادشاھي .نھ بـراي خودش، آن رھبـر برگزیده كشتھ خواھد شد، ولي»ھفتھ«پس از آن دوره شصـت و دو

آخر زمان مانند طوفان فراخواھد.را خراب خواھد كردھمراه سپاھیانش بھ اورشلیم و خانھ خدا حملھ برده، آنھا
.شده، با خود خواھد آوردرسید و جنگ و خرابیھا را كھ مقرر

( 9: 25- 26  دانیال (

7- مسیح سوار بر خر در اورشلیم نازل خواھد شد، زمانیکھ بھ آخر دنیا یک روز 
مانده است:

در انجیل دو تصویر از مسیح وجود دارد،یکی در نقش خدمتگزار بخشنده است و دیگری ناجی 
ان در زمان عیسی مسیح نفھمیدند کھ مسیح یک بار بھ عنوان خدمتگزار بھ این دنیا می یھودی.دنیا

مسیح اولین جائی .آید، طرد می شود و دوباره بعداً در مقام پادشاه دنیا بھ این جھان برمی گردد
کھ وارد می شود در اورشلیم است و سوار بر یک خر در مقام پادشاه اسرائیل ، کھ قبًال توسط 

.وانش طرد شده بود، بازمی گرددپیر
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 ھمھبرآورده ، براي فریاد شادي پیروانش انبوه رسیدند، گروه زیتون كوه سرازیري بھوقتي
 باد مبارك«:و مي گفتندمي كردند، بود، خدا را شكر داده انجام كھ عجیبي و كارھايمعجزات
«! بر خدا باد و جالل در آسمانامشآر! خداوند مي آید نام بھ كھپادشاھي

)19:38 و 19:37لوقا (

اھمیتشرحمدارک و شواھد

مدارک تاریخی در رابطھ با قوم 
اسرائیل و یھودا

در مقام یک ملت و مردم، اسرائیل و 
یھودا، یکسری مدارک تاریخی در 

رابطھ با پادشاھان ، شھرھا، جنگھا و 
.ھ ملتھا وجود داردتعامل داشتن با بقی

کتاب انجیل در رابطھ با پیدایش قوم 
اسرائیل و یھودا و ارتباطشان با خدا و 

بقیھ انسانھای اطرافشان صحبت می 
.کند

امروزه ما می توانیم بھ شھرھا و 
ما .دھات اطراف اسرائیل برویم

می توانیم در مورد ساختمانھا ، 
جاده ھا، کوه ھا و رودخانھ ھا 

قیق انجام دھیم و آنھا بررسی و تح
با .را با تاریخ موجود مقایسھ کنیم

استفاده از علم باستان شناسی ما 
می توانیم بر موارد ذکر شده در 

.کتابھای قدیم دقیق شویم

ما می توانیم نوشتھ ھای باستانی 
بھ جا مانده از بقیھ ملتھا و 

نویسندگان شان را در رابطھ با قوم 
ما می .نیماسرائیل با ھم مقایسھ ک

توانیم از حقایق ذکر شده در کتاب 
افرادی مانند .انجیل حمایت کنیم

رامسس دوم از مصر، پادشاه 
نبوچادنزار از بابل و کوروش 

کبیر ، تمامی طبق مدارک تاریخی 
مستند با قوم اسرائیل و مردم 

ما می توانیم .یھودی ارتباط داشتند
این مدارک و شواھد را با آنچھ کھ 

 ھای این ملتھا در رابطھ با نویسنده
کتاب انجیل و وقایع مربوط بھ آن 

.گفتھ اند، مقایسھ کنیم

تاریخ مدارک تاریخی در رابطھ با 
ایرانیان 

 ایران زمین مردم قوم اسرائیل و مردم
333 قبل از میالد تا 539در سالھای 

.قبل از میالد با یکدیگر ارتباط داشتند

 بابل و پادشاه ایران زمین مردم
یھودیان را در جنگ شکست میدھد 

و زمین ھایشان را تحت کنترل 
نام .خودشان قرار میدھند

پادشاھان، شھر ھا و شرح حوادث 
ص، ذکر  در طول این زمان مشخ

.شده اند

ما می توانیم مدارک مستند تاریخی 
مربوط بھ تاریخ ایران زمین را با 

نوشتھ ھای کتاب انجیل مقایسھ 
ی توانیم ببینیم کھ تاریخ ما م.کنیم

از مدارک و شواھدی کھ در کتاب 
انجیل کھ توسط نویسنده ھا نوشتھ 

.شده است، حمایت می کند



20

روم مدارک تاریخی 

 یھود با مردم قوم اسرائیل و مردم
 قبل از میالد تا 54رومی ھا از سال 
در ابتدا روم بھ .حال ارتباط داشتند

کنترل .آمدمخالفت با پادشاه یھودیان 
روم بر این کشور در دوره مسیح 

.وجود داشت

تاثیر گذاران روم مانند سزار، 
آگوستوس، نرو و بقیھ در کتاب 
.عھد جدید نامشان برده شده است

سربازان رومی، شھرھا، سکھ ھا، 
لباسھای مخصوصشان ھمھ اینھا 
بخشھائی ھستند کھ کتاب انجیل 

عھد جدید بھ آنھا اختصاص داده 
است و تاریخ روم می تواند شده 

دقیقًا با مردم و شھرھا مقایسھ 
.بشود

تاریخ روم با مکتوبات کتاب عھد 
خیلی سالھا .جدید مستند می شود

قبل جزئیات کوچک در رابطھ با 
مردم و شرایطشان در کشفیات 

ص شده  باستان شناسی کامًال مشخ
مدارک موجود از پونتوس .است

ن سوال پیلت بوسیلھ خیلی منتقدا
شد اما کشفیات اخیر این مدارک 
موجود را تائید کرده است مانند 

.دولت یھود

باستان شناسیمدارک 

باقیمانده ھای شھر باستانی بابل 
پایتخت پادشاھی بابلی ھا منطقھ ای 

 آر 3000 تا 2000است بھ مساخت 
 مایلی جنوب بغداد در عراق 56در 

.کنونی

کی از باقیمانده ھای شھر بابل ی
زیگورات ھا را در ان منطقھ 

.شامل می شود
بعدًا این یافتھ ھا شامل باقیمانده 

ھای قصر پادشاه نبوچادنزار می 
(شود )4:29دانیال .

قصر نبوچادنزار، کسیکھ اورشلیم 
 قبل از میالد 586را در سال 

ویران کرد و یھودی ھا را بھ تبعید 
فرستاد، مکان جشن در کتاب 

ارمیا موجود است، 5خش دانیال ب
در کتابش نوشت کھ پادشاه ، بابل 

را برای ھمیشھ متروک خواھد 
)51 و 25:12 ارمیا .(ساخت

باستانی یادبود سیاه از پادشاه مدارک 
شالمنزر

 فوت 6.5این یاد بود سنگ سیاه بطول 
عکسھا و نوشتھ ھائی را در مورد 

)شالمنزر سوم (پادشاھی آسیریان 
.یدھدنشان م

این یادبود سیاه در یک قصر در 
 کشف شده 1846نیمرود در سال 

)یھو (است و پادشاه اسرائیل 
زانو زدن و آوردن ھدایا برای 

را )شالمنزر سوم (پادشاه آسیریان
 قبل از 841تاریخ .(نشان میدھد

)میالد 

این یافتھ ھا تنھا مدرک موجود 
است کھ ما در رابطھ با پادشاھی 

.ئیل در آن دوره دور داریماسرا
این اولین چیزی است کھ ھدایای 

داده شده بھ آسیریا را بوسیلھ 
منطقھ .(اسرائیلی ھا ذکر می کند

پادشاھی یھود ذکر شده در 
)9-10پادشاھان 
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باستان شناسی سنگ موبیتمدارک 

 یک مبلغ آلمانی یک 1868در سال 
 فوت را در 3تختھ سنگ صاف بطول 

.ی سیاه پیدا کردشرق دریا
نوشتھ روی سنگ یکی از 
در )میشا (دستاوردھای پادشاه موآب 

 قبل از میالد می 850حدود سال ھای 
.باشد

موآبیتھای باستانی از نسل ھای قوم 
طبق آفرینش .(اسرائیل بوده اند

روی این تختھ سنگ )19:37
پادشاه مشا اسرائیل ھا را از 

دو .کشورش بیرون کرده است
شاه بھ ما می گویند کھ پادشاه پاد

موآب بعد از مرگ پادشاه اسرائیل 
بنام اھب، با اسرائیلی ھا دشمنی 

.می کند

این سنگ موآبیتی یکی از یافتھ 
ھای اولیھ است کھ اشاره بھ مردم 

این سنگ بھ ما می .بابل می کند
گوید کھ پادشاه آمری و پسرش 

اھب برای چندین سال از موآب 
بعد از مرگ اھب .اطاعت کردند

پادشاه مشا گفت کھ او یک 
پیروزی بزرگ بر خاندان اھب 

داشتھ و اسرائیل برای ھمیشھ از 
.بین رفتھ است

بعضی از مدارک می گویند کھ این 
"خانھ داوود "تختھ سنگ بھ 

.اشاره کرده است

باستانی کنده کاری سیلوممدارک 

دو تا پسر بچھ این اثر تاریخی را 
این کتیبھ کنده کاری شده .ندکشف کرد

عبری بر روی سنگ دیوار یک تونل 
وقتیکھ آن دو داشتند از .قرار دارد

یک مسیر آبی کھ بھ جنوب تونل ختم 
می شد عبور می کردند این کتیبھ را 

)1880سال .(دیدند

این کتیبھ مربوط بھ دوران ھزکیا 
می ) قبل از میالد 701سال (

تور داد او کسی بود کھ دس.باشد
تونل ساختھ شود تا از این طریق 
آب از چشمھ جیحون در اورشلیم 
بھ شھر داخل مخازن دست ساز 

(آنھا برود این )استخر سیلوم .
تونل آب اورشلیم را در طول 

پادشاھی سناچریب، دوره آسیریا 
.ھا، تامین می کرده است

این کتیبھ اعالم می کند جشن 
ن برگزار شده بھ خاطر تکمیل ای

تونل کھ در کتاب پادشاھان دوم 
 اول تواریخ 2و20:20بخشھای 
. بھ آن اشاره شده است32:20

باستانی طومار دریای مرده مدارک 

طومارھای دریای مرده دقیقًا صدھا 
طومار و دست نوشتھ ھستند کھ 

قبل از 300تاریخشان بھ بین سالھای 
. بعد از میالد بر می گردد70میالد و 

 در یک 1947مار در سال اولین طو
7غار در نزدیکی دریای مرده حدود 

.مایلی جنوب جریچو پیدا شد

بعضی از این طومارھا در شیشھ 
نصف این دست نوشتھ .پیدا شدند

ھا شامل کپی ھائی ازبخشھای 
این کپی ھا .کتاب عھد قدیم ھستند

ھزار بار قدیمی تر از بیشتر دست 
نوشتھ ھایی ھستند کھ قبًال در 

دسترس برای مطالعھ و ترجمھ 
.بوده اند

یکی از مھمترین کشفیات در این 
تاریخ است بخاطر اینکھ نشان 

میدھد کھ کتاب عھد قدیم خیلی با 
دقت در طول قرنھا کپی شده 

موقعیکھ این دست نوشتھ ھا .است
با متن ھای قدیمی مقایسھ می شود، 
چیزیکھ بیشتر ترجمھ ھای جدید بر 

 است، فقط تفاوتھای پایھ آن استوار
لذا ما می .ناچیزی یافت شده است

متنھای موجود االن توانیم بھ 
.مطمئن باشیم
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دست نوشتھ ھای  ھفتاد سالھ 

این یک ترجمھ یونانی است از کتاب 
عھد قدیم کھ تاریخش متعلق بھ سالھای 

. قبل از میالد می باشد250 تا 300

بعد از غلبھ اسکندر بر پادشاھی 
ن زمین، نوشتن خیلی از ایرا

فرھنگھا بھ زبان یونانی تغییر کرد 
کھ این شامل کتاب عھد قدیم ھم 

کھ این ترجمھ ھا بنام دھھ .می شود
.ھفتاد نامیده شده است

این ترجمھ دھھ ھفتاد در کلیساھای 
اولیھ بعنوان کتاب انجیلشان استفاده 

اما این کتاب قبل از .می شده است
بین سالھای (دوران مسیخیت است 

این کتاب دقیقًا عین )300 تا 250
.اصل کتاب انجیل عبری است

مافوق طبیعی

پراکندگی اسرائیل :پیمان موسی 

 سال پیش موسی پراکنده 3450
شدن فرزندان اسرائیل را پیشگوئی 

.می کند

دو بار در تاریخ اسرائیل، آنھا 
بعنوان یک ملت پراکنده و پخش می 

اولین بار در دوران حکومت .شوند
 قبل از میالد 608بابلی ھا در سال 

و دومین بار در زمان اشغال رومی 
 قبل از میالد تا 54ھا بین سالھای 

. بعد از میالد638

 بعد از میالد ژنرال 70در سال 
رومی ھا و فرمانروایان آینده روم 

معبد و شھر یھودی ھا را ویران می 
پراکنده کردن مردم کنند و شروع بھ 

یھود از طریق امپراطوری روم می 
این حوادث توسط یک .کنند

تاریخدان و نویسنده یھودی بنام 
و .فالویوس جزفوس ثبت شده است

رومی ھا پیروزی روم بر اورشلیم 
.را جشن می گیرند

جمع شدن اسرائیل :پیمان موسی 

 سال پیش موسی جمع شدن 3450
یشگوئی می فرزندان اسرائیل را پ

.کند

، فرزندان تاریخ طولدو بار در
اسرائیل بعنوان یک ملت پراکنده 

بار . می شونددوباره دور ھم جمعو
اول بعد از پیروزی ایرانیان بر 

بابلی ھا و دومین بار پیدایش 
سرزمین اسرائیل در ماه می سال 

. است1948

بوجود آمدن کشور اسرائیل بعد از 
 بوسیلھ  سال دوره اشغال2000

نیروھای خارجی،قسمتی از عھد و 
پیمان موسی بود کھ انجام شد اما 

پیامبران دیگر ھم مثل ارمیا، اشعیا، 
حزقیال، یوئیل، عاموس و میکاه 

ھمگی در مورد دور ھم جمع شدن 
ملت یھود متالشی شده صحبت 

.کردند
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حزقیال (جمع شدن قوم اسرائیل 
36:37(

ی  سال پیش یک کشیش یھود2600
جزئیات جمع شدن فرزندان اسرائیل 

.را پیشگوئی می کند

حزقیال تشریح می کند کھ قوم یھود 
 سال پراکنده شدن، 1900بعد از 

مردم .چطور دور ھم جمع می شوند
دنیا دور ھم جمع می یھود از تمام 

شوند و تحت عنوان یک ملت 
.دوباره متولد می شوند

 سال بعد از اینکھ 1900تقریبًا 
تش روم یھودی ھا را از ار

سرزمینشان بیرون می کند و آنجا 
را فلسطین نام می نھد، آنھا بر می 

 سال قبل از اینکھ 600اما .گردند
آنھا پخش و پراکنده شوند حزقیال بھ 

ما اطالعات دقیقی میدھد کھ 
چطورآنھا بر می گردند بھ 

.سرزمینشان ولی بدون ھیچ امیدی
قوانین جزئیات وعده الھی از تمام 

حزقیال پیامبر .محکم تر است
یکسری حوادث آینده را در آن 

.زمان گذشتھ می دانست

جمع شدن یھودی ھا از اتیوپی 

 سال قبل از میالد اشعیا در 750
 کتابش جمع شدن 11:11بخش 

یھودی ھا را از اتیوپی تشریح می 
.کند

 معروف بھ عملیات 1980در سال 
 معروف بھ 1991سلیمان و سال 

عملیات اکسودوس، مردم می 
دانستند کھ یھودی ھای اتیوپی بھ 

.اسرائیل برده خواھند شد

 سال قبل در کتاب اشعیا 2750
پیشگوئی شده کھ یھودی ھا از 

ملتھای مختلف شامل اتیوپی دور ھم 
تقریبًا بعد از ازبین .چمع می شوند

ھواپیماھای رفتن قوم اسرائیل ، 
فرستاده می شوند تا باری بھ اتیوپی 

بازمانده ھای یھودیان را کھ متعلق 
.بودند را نجات دھند"دن "بھ 

اورشلیم مرکز توجھ ملتھا  

2550 ، 12:3در کتاب ذکریا 
سال پیش در مورد مرکز توجھ 

بودن اورشلیم توسط ملتھا پیشگوئی 

بھ ما گفتھ شده کھ اورشلیم یک مانع 
 برای جنگ و در دنیا و موضوعی

ملتھای دنیا با .نزاع خواھد شد
بازماندگان قوم اسرائیل وارد جنگ 

.می شوند

 سال قبل اورشلیم با بقیھ 2550
شھر ھای بزرگ دیگر خیلی تفاوت 

3اما امروزه بیش از .نداشتھ است
)نصف جمعیت دنیا (بیلیون نفر 

ادعای ارتباط داشتن با اورشلیم را 
مسلمان ادعا  میلیارد 3/1.دارند

دارند کھ شھر و مسجد القصی بھ 
مسلمانھا تعلق دارد و مسیحی ھا ھم 

معتقدند کھ بخاطر مسیح بھ آن 
ذکریا در مورد این .ارتباط دارند
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آینده در زمان گذشتھ بھ ما گفتھ .شده بود
.است

12:2-3آفرینش(موقعیت ابراھیم 

ابراھیم شکوه و بزرگی را در دنیا 
.وعده داده است

4000راھیم تنھا کسی است کھ اب
سال قبل در شھر اور زندگی کرده 

ولی آیندھاش  طبق موارد .است
:ذیل پیشگوئی شده است 

ملت بزرگی از بازمانده -1
.ھای او خواھد امد

اسم بزرگ-2
تمام مردم دنیا بخاطر او -3

مورد لطف خدا قرار 
.میگیرند

 سال زمان زیادی است کھ 4000
اب شود و یک نفر بین بقیھ انتخ

بعنوان کسی کھ روی زمین بزرگ 
4000در .خواھد بود معرفی بشود

سال بعد در آینده کھ تقریبًا غیر 
این چیزی است کھ .ممکن است

قدرت خیلی زیادی دارد نسبت بھ 
زمان و مکان و می تواند آینده را 
در گذشتھ نشان بدھد یا یک حدس 

در حقیقت اسم .خوش بینانھ است
م بسیار معروف در ابراھیم یک اس

.دنیا است

ھفتاد ھفتھ از دانیال
)9:24-27دانیال(

دانیال در مورد تاریخ مرگ مسیح و 
ویران شدن اورشلیم و معبد و 

.ساختھ شدن دوباره آن می نویسد

ماه و سال دقیق مرگ مسیح توسط 
بھ دنبال .دانیال پیشگوئی شده است

او شھر و معبد ویران خواھند مرگ 
شد ولی معبد دوباره ساختھ خواھد 

.شد

 بعد از میالد 33مسیح در سال 
 سال قبل از 500بیش از .مرد

مرگش دانیال ماه و سال مرگش را 
ھمانطوریکھ .پیشگوئی کرده بود

پیش بینی کرد کھ رومی ھا شھر 
اورشلیم و معبد را ویران می کنند و 

.ساختھ می شوددر آینده دوباره 
جزئیات پیشگوئی دانیال مانند 

ماوراء یک حدس خوش شانس می 
منابع نوشتھ ھای دانیال .باشد

.ماوراء زمان و مکان است



25

اشعیا   (مسیح طرد شده
53-52:13(

فردیکھ در کتاب اشعیا تشریح می 
شود کسی است کھ مقامش از ھمھ 

کشتھ باال است اما اول طرد و 
.خواھد شد

عیسی ادعا کرد کھ مسیح است اما 
گفت کھ او باید اول بھ خاطر گناھان 

بشریت رنچ بکشد و انکار 
 سال قبل از تولدش اشعیا 750.شود

حوادثی را کھ موازی با زندگی 
مسیح استو ھمگام و ھمعقیده با 
.اھدافش است را تشریح می کند

عیسی کھ ادعا می کند مسیح است 
ومی ھا بھ صلیب کشیده توسط ر

اشعیا حوادثی را کھ ماورا .شد
کنترل طبیعت بشر است را 

زنده شدن و ".پیشگوئی کرده بود
شوکھ شدن و "ابتدا "بھ آسمان رفتن 

سوراخ شدن بھ "، "ناراحت شدن
، شکنجھ "خاطر مخالفت با حکومت

دیدن "، "با افتخار مردن"،"شدن
 سال قبل از 750را "نور زندگی

مسیحیان امروزه یکی از .تولدش
.مذاھب معروف در دنیا ھستند

منبع اشعیا چھ بود؟

)24:2متی (ویران کردن معبد 

عیسی پیشگوئی می کند خراب شدن 
معبد یھودی ھا را کھ ھر سنگش بھ 

.پائین پرتاب می شود

 بعد از میالد رومی 70  در سال 
ھا تحت فرمان تیتوس معبد را 

 سال بعد 37.دویران می کنن
حواریون معبد را کھ کامًال ویران 

.نند:شده است را تائید می ک

 بعد از میالد رومی ھا 70در سال 
طالی .معبد را بھ آتش می کشند

معبد ذوب می شود و داخل سنگھا 
سربازان رومی تمام .می رود

طال ھا را سنگھا را جمع می کنند تا 
آنچھ مسیح.از توی آن ھا در بیاورند

پیشگوئی  کرده بود، دقیقًا رخ 
آینده در زمان گذشتھ پیشگوئی .داد
.شد

پیشگوئی ھای مسیحیت در کتاب عھد قدیم

وقوع در کتاب عھد جدیدمرجع در کتاب عھد قدیمپیشگوئی

2:14 و عبرانیان 4:4غالطیان 3:15فرینش آاز بطن یک زن
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6:36لوقا 9:27فرینش آاز طریق فرزندان نوح

16 و 3:8 و غالطیان 1:1متی 12:3فرینش آاز نسل ابراھیم

11:18 و عبرانیان 9:7رومیان 17:19فرینش آاز نسل اسحاق

3:8غالطیان 18:18فرینش آلطف خدا بھ ملت ھا

6:14 و عبرانیان 9:7رومیان 21:12فرینش آاز نسل اسحاق

6:14 و عبرانیان 16و 3:8یان غالط26:4و 22:18فرینش آلطف خدا بھ بی دینان

6:14 و عبرانیان 16و 3:8غالطیان 28:14فرینش آلطف خدا از طریق ابراھیم

5:5مکاشفھ 49:10فرینش آاز قبیلھ یھود

19:36یوحنا 9:12 و اعداد 12:46خروج بدون استخوان شکستھ

2:23لوقا 13:2خروج لطف خدا بھ اولین فرزند

وقوع در کتاب عھد جدیدجع در کتاب عھد قدیممرپیشگوئی

15-3:14یوحنا 921:8-اعداد ابلیس در بیابان

و مکاشفھ 1:33,78 و لوقا 2:2متی 1924:17-اعداد یک ستاره خارج از یعقوب
22:16

 واعمال رسوالن 6:14,7:40یوحنا 18-19 و 18:15تثنیھ مانند یک پیامبر
3:22-23
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3:13غالطیان 21:23ھ تثنینفرین بر درخت

تخت پادشاھی داوود برای ھمیشھ 
پایھ گذاری شد

267:12-13,16,25-دوم سموئیل 
27-14,23-17:11اول تواریخ 

21:7دوم تواریخ 

,19:28,21:4متی  و مرقس 25:31
12:37

 و اعمال 7:4 و یوحنا 1:32لوقا 
2:30,13:23رسوالن 

2:8 ودوم تیموتائوس 1:3رومیان 
4:4و غالطیان 29-5:28یوحنا 27-19:25ایوب ده داده شدهرھائی وع

1:7,11,14وافسسیان 

 و اعمال 1:11 و مرقس 3:17متی 12-2:1مزامیر اعالم پسر خدا بودن
وعبرانیان 26,13:33-4:25رسوالن 

-2:26 ومکاشفھ 1:5,5:5
27,19:15-16

2:27,13:35,26:23اعمال رسوالن 10-16:8مزامیر دوباره زنده شدن مسیح

36-27:31,35متی 31-22:1مزامیر دستھا و پاھای سوراخ شده

59-43,45-27:39متی 8-22:7مزامیر مسخره شدن و توھین شدن

سربازھا برای تصاحب لباسش 
قرعھ انداختند

 و لوقا 15:20,24:25,34مرقس 22:18مزامیر 
-19:15 و یوحنا 19:24,23:35
 و اعمال رسوالن 18,23-24,34

2:23-24
:27مزامیر بوسیلھ شواھد غلط متھم شد 61-26:60متی 12

او خدائی بودن خود را بھ انجام 
می رساند

:27مزامیر  61-26:60متی 12

19:36یوحنا 34:20مزامیر ھیچ استخوان شکستھ ای نیست

وقوع در کتاب عھد جدیدمرجع در کتاب عھد قدیمپیشگوئی

-14:57 و مرقس 61-26:59متی 35:11مزامیر  شدبوسیلھ شواھد غلط متھم
58

25-15:24یوحنا 35:19مزامیر بدون دلیل منفور شد
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دوستانش دور ایستادند و کمکی 
نکردند

 و لوقا 15:40 و مرقس 27:55متی 38:11مزامیر 
23:49

9-10:5عبرانیان 8-40:6مزامیر آمده ام تا فرمانت را انجام دھم

 و مرقس 16,47,50-26:14متی 41:9مزامیر  بھ او خیانت شدبوسیلھ یک دوست
23-22:19 و لوقا 14:17-21

19-13:18ویوحنا 
9-1:8عبرانیان 7-45:2,6مزامیر بھ درستکاری شناختھ شده است

16:6مرقس 49:15مزامیر زنده شدن دوباره او

13:18یوحنا 14-55:12مزامیر بوسیلھ یک دوست بھ او خیانت شد

4:8افسسیان 68:18مزامیر عروج عیسی مسیح

15:25یوحنا 69:4مزامیر بدون دلیل منفور شد

15:3 و رومیان 2:17یوحنا 69:9مزامیر با عیبجوئی ھا بھ او نیش می زدند

 و 15:23 و مرقس 27:34,48متی 69:21مزامیر شراب با مواد مخدر بھ او داده شد
19:29 و یوحنا 23:36لوقا 

11-2:9 و فیلیپیان 2:2متی 19-72:1مزامیر وسیلھ خدا پرستش شدب
1:8وعبرانیان 

35-13:34متی 78:2مزامیر او با تنثیل صحبت می کند

و اعمال رسوالن 1:32لوقا37-29,35-4,19,27-89:3مزامیر از نسل داوود پرستش شده
 و دوم 1:3 و رومیان 13:23,2:30

2:8تیموتائوس 

وقوع در کتاب عھد جدیدمرجع در کتاب عھد قدیمپیشگوئی

10-12:5 و مکاشفھ 21:24,27لوقا 102:16مزامیر پسر آدم با شکوه می آید

12-1:10عبرانیان 27-102:24مزامیر تو تا ابد باقی ھستی
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23:34لوقا 109:4مزامیر برای دشمنانش دعا می کند

پیشگوئی ھای درست در رابطھ 
با یھودا

20-1:16اعمال رسوالن 8-109:7امیر مز

-12:35 و مرقس 45,26:64-22:41متی 7-110:1مزامیر یک کاھن مانند ملک صادق
 و 7:56 واعمال رسوالن 37,16:19

 و عبرانیان 1:20 و کولسیان 1:20افسسیان 
1:13,2:9,5:6,6:20,7:21,8:1,10:11-

13,12:2
 و لوقا 11-12:10 و مرقس 21:42متی 23-118:22مزامیر سنگ بنای اصلی

 و اعمال رسوالن 1:11 و یوحنا 20:17
2:4 و اول پطرس 2:20 و افسسیان 4:11

 و لوقا 11:9 و مرقس 21:9,23:39متی 118:26مزامیر پادشاھی بھ اسم خدا می آید
12:13 و یوحنا 13:35,19:38

132:11مزامیر نسل داوود بر تخت سلطنت
-13,16,25-7:12دوم یموئیل 

26,29

1:1متی 

فرزند خدا بودن را اعالم می 
کند

 و لوقا 62-14:61 و مرقس 3:17متی 30:4امثال 
 و 38,11:21-3:13,9:35 و یوحنا 1:35

 و دوم پطرس 9-4,10:6-1:2رومیان 
1:17

24:47لوقا 4-2:2اشعیا ندامت برای ملتھا

 و 40-12:39 و یوحنا 15-13:14متی 10-6:9اشعیا قلبھا سخت شدند
27-28:25اعمال رسوالن 

23-1:22متی 7:14اشعیا از باکره متولد شد

2:8 و اول پطرس 9:33رومیان 15-8:14اشعیا یک سنگ جرم

2:32 و لوقا 16-4:14متی 2-9:1اشعیا نور خارج از تاریکی

 و یوحنا 33-1:32 و لوقا 1:21,23متی 7-9:6اشعیا خدا با ما است
5:19 و دوم قرنتیان 8:58,10:30,14:19

2:9و کولسیان 

وقوع در کتاب عھد جدیدمرجع در کتاب عھد قدیمپیشگوئی

 و رومیان 3:34 و یوحنا 3:16متی 10-11:1اشعیا مملو از خرد و قدرت
1:9 و عبرانیان 15:12

33-1:31لوقا 5-16:4اشعیا پادشاھی با بخشندگی
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3:7مکاشفھ25-22:21اشعیا میخ محکم

15:54اول قرنتیان 12-25:6اشعیا پیروزی در مرگ متاثر کننده

2:6 و اول پطرس 9:33رومیان 28:16اشعیا یک سنگ در صھیون

آدم کر می شنود و آدم کور می 
بیند

9:39 یوحنا  و11:5 و 5:3متی 19-29:18اشعیا 

19:16,20:6مکاشفھ 4-32:1اشعیا پادشاه  پادشاھان و خدای خدایان

 و اول تیموتائوس 1:32لوقا 33:22اشعیا عظیم ترین فرزند

متی 10-35:4اشعیا شفا برای نیاز
9:30,11:5,12:22,20:34,21:14

5:9 و یوحنا 7:30و مرقس 
5-3:4 و لوقا 1:3 و مرقس 3:3متی 5-40:3اشعیا آماده کردن راه خدا

1:23و یوحنا 

 و 13:20 و عبرانیان 10:11یوحنا 11-40:10یا اشعچوپان برای گوسفندانش می میرد
25-2:24اول پطرس 

2:32 و لوقا 21-12:17متی 16-42:1اشعیا خدمتگزار فروتن و مھربان

 و دوم قرنتیان 13:47اعمال رسوالن 12-49:6اشعیا نوری برای بی دینان
6:2

 و مرقس 26:67,27:26,30متی 50:6اشعیا تازیانھ و سیلی خورد
 و 19:1 و یوحنا 14:65,15:15,19

65-22:63لوقا 
14,38-2,12-8:7,27:1متی 52:13,53:12اشعیا بوسیلھ مردمش انکار شد

وقوع در کتاب عھد جدیدمرجع در کتاب عھد قدیمپیشگوئی

 و لوقا 28-4,27-15:3مرقس 5-53:4اشعیا بسیار رنج برد
23:1-25,32-34

52-1:29,11:49یوحنا 53:7اشعیا زمانیکھ متھم شد، سکوت کرد
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 و اعمال رسوالن 38-12:37یوحنا 53:12اشعیا مصلوب شد
8:28-35

 و 39-10:43,13:38اعمال رسوالن 53:9اشعیا با افتخار دفن شد
 و 1:7 و افسسیان 15:3اول قرنتیان 
 و اول یوحنا 25-2:21اول پطرس 

1:7,9
 و 26-9:25 و رومیان 18:37یوحنا 5-55:4اشعیا قوم ھای بیگانھ مطیع خواھند شد

1:5مکاشفھ 

27-11:26رومیان 20-59:16اشعیا خارج شدن از صھیون

2:32لوقا 3-60:1اشعیا ملتھا داخل نور قدم می گذارند

 و اعمال رسوالن 18-4:17لوقا 3-61:1اشعیا مژده آزادی بھ اسیران
10:38

3:12 و مکاشفھ 2:32لوقا 3-62:1اشعیا با نام جدید خوانده شد

21:5متی 62:11اشعیا پادشاھی سوار بر کره االغ

19:13مکاشفھ 3-63:1اشعیا لباس در خون فرورفتھ

40-25:34متی 9-63:8اشعیا آزار و اذیت با آزار و اذیت

 و 7:14 و عبرانیان 11:5,7رومیان 65:9اشعیا انتخاب باید موروثی باشد
5:5مکاشفھ 

21:1 و مکاشفھ 3:13دوم پطرس 25-65:17اشعیا  و زمین جدیدبھشت

 و 4-1:3 و رومیان 21-2:19یوحنا 6-23:5ارمیا خداوند درستکار ما
2:5 و اول پطرس 21-2:20افسسیان 

وقوع در کتاب عھد جدیدمرجع در کتاب عھد قدیمپیشگوئی

یک پادشاه زاده شد
30:9ارمیا 

1:5 و مکاشفھ18:37یوحنا 

18-2:17متی 31:15ارمیا قتل عام نوزادان
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1:35 و لوقا 1:20متی 31:22ارمیا روح مقدس را دریافت کرد

-14:22 و مرقس 29-26:27متی 34-31:31ارمیا یک قرارداد جدید
 و اول قرنتیان 20-22:15 و لوقا 24

-12,10:15-8:8 و عبرانیان 11:25
17,12:24,13:20

21-2:20 و افسسیان 21-2:19یوحنا 17-33:15میا اریک خانھ معنوی
2:5اول پطرس و 

32-13:31متی 24-17:22حزقیال درختی کھ خدا انرا کاشت

1:52لوقا 27-21:26حزقیال تنھائی ستایش شده

10:11یوحنا 24-34:23حزقیال چوپان خوب

12-4:10اعمال رسوالن 35-2:34دانیال سنگ بدون دست بریده شد

 و 15:24 و اول قرنتیان 1:33لوقا 45-2:44دانیال پادشاھی پیروزمندانھ
11:15مکاشفھ 

 و مرقس 24:30,25:31,26:64متی 14-7:13دانیال تسلط داشتن کامل
11-1:9 واعمال رسوالن 14:61-62

 و 15:24 و اول قرنتیان 1:33لوقا 7:27دانیال پادشاھی برای سلطنتھای دنیا
11:15مکاشفھ 

3:1 و لوقا 21-24:15متی 27-9:24دانیال زمان تولدش

27-11:25 و رومیان 18:37یوحنا 3:5ھوشع جمع شدن دوباره اسرائیل

2:15متی 11:1ھوشع پرواز بھ مصر

وقوع در کتاب عھد جدیدمرجع در کتاب عھد قدیمپیشگوئی

 و رومیان21-2:17اعمال رسوالن 32-2:28یوئیل قول معنوی
10:13

 و 2:20 و اعمال رسوالن 24:29متی 8:9عاموس تاریکی خورشید
6:12مکاشفھ 

18-15:16اعمال رسوالن 12-9:11عاموس احیای اسرائیل
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10:14,26یوحنا 13-2:12میکاه جمع شدن دوباره اسرائیل

1:33لوقا 8-4:1میکاه پادشاھی پایھ گذاری شده

10:11 و 2:4 و لوقا 2:1متی 5-5:1میکاه در بیت لحم متولد شد

-21:23 و مکاشفھ 11:26رومیان 2:14عبرانیان زمین با علم بر شکوه خدا پر شد
26

5-5:13,6:9,21:24,22:1مکاشفھ 13-2:10ذکریا بره بر تخت سلطنت

21-2:20 و افسسیان 21-2:19یوحنا 3:8ذکریا یک دوران کشیشی مقدس
2:5و اول پطرس 

 و 10-11:9 و مرقس 5-21:4متی 13-6:12ذکریا مندانھورود پیروز
12:13 و یوحنا 20:38لوقا 

15-26:14متی 10-9:9ذکریا بخاطر سی تکھ نقره فروختھ شد

27:9متی 13-11:12ذکریا پول در مقابل ارزش او

19:34,37یوحنا 12:10ذکریا سوراخ کردن بدنش

زدن چوپان و پراکنده شدن 
گوسفندان

16:32 و یوحنا 26:31متی 7-13:1,6یا ذکر

 و لوقا 1:2 و مرقس 11:10متی 3:1مالکی باز کننده راه
7:27

وقوع در کتاب عھد جدیدمرجع در کتاب عھد قدیمپیشگوئی

گناھان ما پاک شد
3:3مالکی 

1:3عبرانیان 

 و دوم 1:9,12:46 و یوحنا 1:78لوقا 3-4:2مالکی نور جھان
و مکاشفھ 1:19پطرس 

2:28,19:11-16,22:16
12-17:10و 11:14متی 6-4:5مالکی آمدن ایلیای نبی


