ﭼــﺮا ﻋﯿﺴــ ﻣﺴــﯿﺢ ﭘﺴــﺮ ﺧــﺪا و ﯾــﺎﻧﻪ ﭘﺴــﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ؟

ﭼﺮا واژه “ﭘﺴﺮ ﺧﺪا” و “ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن” در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻫﻢ از زﺑﺎن ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﻢ

از زﺑﺎن ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در اﻧﺠﯿﻞ “ﻣﮋده ﺧﻮب و ﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش” ﺑﺎر ﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺪه ای
ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺪی از ﺳﻮی ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ

ﻗﺼﺪ اﯾﻨﻪ او را ﺧﺪا ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺎآﮔﺎﻫ ﻋﺰﯾﺰاﻧ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ آﺷﻨﺎ
ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﻪ دوﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﭘﯿﺎم ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ؟
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺷﺎﻣﻞ  ۶۶ﮐﺘﺎب ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  ۴۰ﻧﻔﺮ در ﻃﻮل  ۱۶۰۰ﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﯾ ﻣﺤﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ،ﯾﺪﯾﺮ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺘ در ﻗﺮﻧﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ  ۶۶ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺎﻗﻀ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸ از ﯾ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ در ﮐﻨﺎر ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮار
ﻣ ﮔﯿﺮد ﺻﺤﻨﻪ ای را ﺑﺎ ﯾ ﭘﯿﻐﺎم واﺣﺪ و زﯾﺒﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم داﺳﺘﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ

ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺪت دوﺳﺖ ﻣ دارد و ﻣﺸﺘﺎق راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾ و ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺎ او ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن  ،اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎر از ﺧﺪای ﭘﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه و در درد و رﻧﺞ و ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار

ﻣﯿﯿﺮد .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧ او را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣ
ﮔﺮداﻧﺪ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﺘﺎﺑ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﻟﻬﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
ﻫﻤ ﯾ داﺳﺘﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺐ روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ,داﺳﺘﺎن و ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧ در ﻣﻮرد ﺧﺪا را در ﻏﺎﻟﺐ
ﮐﻠﻤﺎت آورده اﺳﺖ  ) .دوم ﭘﻄﺮس  ، ۲۱ : ۱دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ( ۱۶ : ۳
ﮐﺘﺐ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ  ۳۹ﮐﺘﺎب و ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ  ۲۷ﮐﺘﺎب ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  .ﮐﻠﻤﻪ » ﻋﻬﺪ « ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ دوره ﺑﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨ » ﭘﯿﻤﺎن « ﻣ ﺑﺎﺷﺪ» .ﻋﻬﺪ« ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺑﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎﯾ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺘﺐ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب
ﻣﻼﮐ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ۳۲۰ﭘﯿﺸﻮﺋ از آﻣﺪن ﺧﺪای ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻠﻮت ﻋﻤﻠ ﺳﺎزد.
زﺑﺎن ﺗﻤﺎﻣ ۳۹ ﮐﺘﺎب در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ,ﻋﺒﺮی و زﺑﺎن ﺗﻤﺎﻣ ۲۷ ﮐﺘﺎب در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و
درک ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌ و درﺳﺖ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ و ﮐﻠﻤﻪ در ﻫﺮ دو ﻋﻬﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻫﺮ دو زﺑﺎن
دارد.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﺎﯾ ﮐﺘﺐ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎل  ۴۵ﻣﯿﻼدی

ﯾﻌﻨ از  ۱۰ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در داﻧﺸﺎه ﻫﺎ ,ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ,ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ و ﻣﺬﻫﺒ و ﻏﯿﺮه در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮای ﭘ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن و ﻋﻤﻠ اﺳﺖ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﭙ ﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ️❤️✝ .

