آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن

ﮐﺘﺎبِ ﻣﻘﺪسِ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺘﺎﺑ اﺳﺖ؟ ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺤﺘﻮاﯾﺶ ﭼﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻒ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.

ﻧﺎم آن

ﮐﺘـﺎب آﺳـﻤﺎﻧ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن را »ﮐﺘﺎبﻣﻘـﺪس« ﻣﻧﺎﻣﻨـﺪ .در زﺑـﺎن ﯾﻮﻧـﺎﻧ ،آن را  Biblionﻣﻧﺎﻣﻨـﺪ،
ﯾﻌﻨـ» ﮐﺘـﺎب ﻋـﺎﻟ .«در زﺑﺎﻧﻬـﺎی ﻏﺮﺑـ ﻧﯿـﺰ از ﺷﻠـ از اﯾـﻦ ﮐﻠﻤـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨـﺪ )  The Bibleدر
اﻧﻠﯿﺴ.(

دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه

ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس از دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ و ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ.

ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻮرات ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؛ ﮔﺎه ﻧﯿﺰ »ﺗﻮرات و زﺑﻮر و
ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد .ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ

ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻋﻨﻮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﮥ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺬاری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺣﺎوی ﭘﯿﻤﺎن و ﻣﯿﺜﺎق ﮐﻬﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮﻣ ﻣﻘﺪس ﺑﺴﺎزد .وﻗﺘ زﻣﺎن ﻣﻮﻋﻮد ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎن
و ﻣﯿﺜﺎﻗ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻧﻮﯾﻦ را
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .از اﯾﻨﺮو ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤ را ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻣﯿﺜﺎق
ﻧﻮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﺸﺮ.

اﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺟﺰو ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣآورﻧﺪ؟ ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻬﻮارۀ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗﺎ دﯾﻨ
ﻧـﻮ ﺑﯿـﺎورد .او ﻧﯿﺎﻣـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﻮرات و ﮐﺘـﺐ اﻧﺒﯿـﺎی ﯾﻬـﻮد را ﺑﺎﻃـﻞ ﮐﻨـﺪ .او آﻣـﺪ ﺗـﺎ اﺻـﻮل ﺷﺮﯾﻌـﺖ ﻣﻮﺳـ و
ﭘﯿﺸﻮﯾﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎ را ﮐﻪ ﻫﻤ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﻮﻣﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﻋﯿﺴﺎی ﻧﺎﺻﺮی ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﺎی ﻣﻮﻋﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﺣﻮﻣﺖ اﻟﻬ ﺑﻮد .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺗﻤﺎﻣ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﯾﻬﻮدﯾﺎن را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣداﻧﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺷﻤﺎرﻧﺪ.

ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ

ﻣﺤﺘـﻮا و ﻣﻄـﺎﻟﺐ ﻋﻬـﺪﻋﺘﯿﻖ ﺑﻪﻃـﻮر ﮐﻠـ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از :ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻘـﺪس ﻗـﻮم اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ،اﺣـﺎم و
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ،وﺣﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎ ،ﺳﺮودهﻫﺎی روﺣﺎﻧ ،و ﺣﻤﺖ اﻟﻬ.

ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ  ۳۹ﮐﺘﺎب ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﺷﻮد:

ﺗﻮرات ۵ :ﮐﺘﺎبِ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ را ﺗﻮرات ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺗﻮرات ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ  ۵ﮐﺘﺎب ،اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد از زﻣﺎن آدم و ﺣﻮا ﺗﺎ زﻣﺎن ورود اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﺣﺎم و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮرات ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد .زﻣﺎن اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﺣﺪود ۴۰۰ر ۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ۱۲ :ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪی ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ،ﺑﻪ ﺷﺮح روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﭘﺮدازد .اﯾﻦ
روﯾﺪادﻫﺎ از ورود اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﯾﻮﺷﻊ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﺳ آﻏﺎز ﻣﺷﻮد .ﺳﭙﺲ
ﺷﺮح داده ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻨاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪﻣﺪت ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدان ﯾﺎ زﻧﺎﻧ اداره ﻣﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا
از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺰﯾﺪ؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد »داور« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻧﺪاﺷﺖ
و ﻓﻘﻂ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ داوراﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻓﺮﻣﻮد اداره ﻣﺷﺪ .از ﺣﺪود ۰۰۰ر ۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺧﺪا ﺑﻪدﻧﺒﺎل
اﺻﺮار ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺨﺼ ﺑﻮد ﺑﻪﻧﺎم ﺷﺎؤل.
ﭘﺲ از او ،داود ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﭘﺲ از او ،ﭘﺴﺮش ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ،آن ﻧﺒ ﻣﻌﺮوف ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﮐﺜﺮاً ﻣﺮداﻧ ﻓﺎﺳﺪ و ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .از
اﯾﻨﺮو ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪا اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد و در ﺣﺪود ۶۰۰ر ۲ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪدﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺸﻮﯾ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ،اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪدﺳﺖ ﮐﻮرش ﭘﺎرﺳ آزاد
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
 5ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪی را ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﻌﺮی و ﺣﻤﺖ ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰاﻣﯿﺮ داود و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان
ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮودهﻫﺎی روﺣﺎﻧ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ .ﮐﺘﺎب اﯾﻮب ﺟﺰو ﮐﺘﺐ ﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن ﻧﯿـﺰ در اﺻـﻞ ﺑﻪﺻـﻮرت ﺷﻌـﺮ ﻧـﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮐﺘـﺎب اﻣﺜـﺎل ،ﺟـﺎﻣﻌﻪ ،و ﻏـﺰل ﻏﺰلﻫـﺎ ،ﻣﻨﺴـﻮب ﺑـﻪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎوی اﻣﺜﺎل و ﺣﻢ و اﺷﻌﺎر ﺗﻐﺰﻟ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ  ۱۷ﮐﺘﺎب از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎی ﯾﻬﻮد ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻫﺸﺪار ﯾﺎ ﺗﺴﻠ ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﺎﺻ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﯿﺸﻮﯾﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد
ﺣﻮﻣﺖ ﺧﺪا و ﻣﺴﯿﺤﺎی ﻣﻮﻋﻮد در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد.

زﻣﺎن ﻧﺎرش ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ

ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ،ﻧﺎرش ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ در ﺣﺪود ۴۰۰ر ۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻮﺳ آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺣﺪود ۴۰۰ر۲
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻼﮐ ﻧﺒ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.

ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﻧﺰد ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﻬﺎ

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ۳۹ﮐﺘﺎب رﺳﻤ) ﮐﺎﻧُﻨ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ (ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ  ۹ﮐﺘﺎب دﯾﺮ
ﻧﯿﺰ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺎﻧُﻨ ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ  ۹ﮐﺘﺎب ،در ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﯾﻮﻧﺎﻧ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺑﻪﻧﺎم ”ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻔﺘﺎدﺗﻨﺎن“ ) (Septuagintوﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻔﺘﺎدﺗﻨﺎن در ﺣﺪود
 ۲۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در ﻣﺼﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﺳﻨﺪرﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .رﺳﻮﻻن ﻣﺴﯿﺢ از اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺑﺮای ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،اﯾﻦ  ۹ﮐﺘﺎب در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺎﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ اﺻﻼﺣﺎت ،اﯾﻦ  ۹ﮐﺘﺎب را ﺟﺰو ﮐﺘﺐ ﮐﺎﻧُﻨ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،وﻟ
ﻣﻄــﺎﻟﻌﮥ آﻧﻬــﺎ را ﺧــﺎﻟ از ﻓﺎﯾــﺪه ﻧﻤداﻧﻨــﺪ .ﭘﺮوﺗﺴــﺘﺎﻧﻬﺎ اﯾــﻦ  ۹ﮐﺘــﺎب را ”آﭘﻮﮐﺮﯾﻔــﺎ“ ﻣﻧﺎﻣﻨــﺪ ،ﯾﻌﻨــ

ﻣﺠﻬﻮلاﻻﺻﻞ.

ﺳﻪ ﮐﺘﺎب از ﮐﺘﺐ ﮐﺎﻧﻨ ﺛﺎﻧﻮی ﺣﺎوی داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺧﻼﻗ اﺳﺖ .دو ﮐﺘﺎب دﯾﺮ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻗﯿﺎم

ﯾﻬﻮدﯾﺎن را در دورۀ ﺳﻠﻄﮥ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﮐﻨﺪ .دو ﮐﺘﺎب ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل اﺳﺖ .و دو
ﮐﺘﺎب دﯾﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ و ﮐﺎﺗﺒﺶ ﺑﺎروخ ﻣﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻧﻨ ﺛﺎﻧﻮی ﻣﺪﺗ ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد.

دوران ﺳﻮت

ﭘﺲ از ﻣﻼﮐ ﻧﺒ در ﺣﺪود  ۴۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﯾﺮی در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﺸﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﺘﺎﺑ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ دوره را دوره ﺳﻮت ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺗﺎ آﻧﻪ در ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی،
ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪدﻫﻨﺪه رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑ ﻧﻨﻮﺷﺖ .او آﻣﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮو و ﻣﻨﺎدی ﻇﻬﻮر ﻣﺴﯿﺤﺎی
ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﯾﺤﯿ را ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻧﻈﺎم ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣآورﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ او ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ از دورۀ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﻣزﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ

ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺎوی زﻧﺪﮔ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺴﯿﺢ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی رﺳﻮﻻن او ﻣﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺸﯿﻞ

ﻣدﻫﻨﺪ .ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۷ﺟﺰء ﯾﺎ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ »اﻧﺠﯿﻞ«
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﻤﺎن و ﻣﯿﺜﺎق ﻧﻮﯾﻨ ﻣﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ او را ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ،رﺳﺘﺎری ﺑﺨﺸﺪ.

ﭘﺲ از زﻧﺪه ﺷﺪن و ﻋﺮوج ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ،رﺳﻮﻻن او ﭘﯿﺎم ﻧﺠﺎتﺑﺨﺸﺶ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن
ﻣرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ و زﻧﺪه
ﺷـﺪﻧﺶ ،راه ﺑﺨﺸـﺎﯾﺶ ﮔﻨﺎﻫـﺎن اﻧﺴـﺎن و رﺳـﺘﺎری او را ﻓﺮاﻫـﻢ آورد .ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳـﺎل ﭘـﺲ از ﻋـﺮوج ﻣﺴـﯿﺢ،
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺎم ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،روحاﻟﻘﺪس رﺳﻮﻻن را ﻫﺪاﯾﺖ
ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣدادﻧﺪ ،ﺑﻪﻧﺎرش در آورﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ در آﻣﺪ.

