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 انجيل چيست؟

.  كتاب مقدس فكر مي كنيدپيامبسيار خرسنديم كه مي بينيم شما وقت صرف مي كنيد و به  
ما . رفتن به كليسا، انجام آداب ديني، پيروي از رسومات. باشيدشايد شما در مورد مذهب محتاط 

ان مردان و زناني است كه به كتاب مقدس به ما ياد مي دهد كه خدا در دل و ج. نيز با شما موافقيم
ما تنها مناسكي را انجام مي دهيم كه در كتاب مقدس به روشني شرح . كالم خدا گوش مي دهند

 ترويج تمعيد در آب مقدس و.  و مناسك كمي در كتاب مقدس آورده شده است-داده شده اند 
  .  به ياد عيسي مسيح دو آداب اصلي هستند کتاب مقدسهفتگي تعاليم

افراد عادي هستيد كه خدا را در زندگي خود مي خواهد، اما نمي خواهد آن يد شما يكي از يا شا
اكنون شايد در مورد بسياري از ما كه مي خواهيم مطالب مذهبي را مطالعه . بيش از اين پيش برود

.  اين مساله صادق است)،(كنيم، در مورد كتاب مقدس سخني بگوييم يا در مورد آن بحث كنيم
اما انتظار بيشتري بايد كشيد . است كه ما به وجود خدا اعتقاد داريم؛ و مطمئنا او وجود داردجالب 

 با مطالعه كالم خدا، كتاب مقدس مي توانيم او را بشناسيم و نقشي در نقشه ابدي او داشته -
 –ت اين كتاب با روح خدا به دست افرادي كه تحت تاثير او قرار كرفته اند نوشته شده اس. باشيم

  .به اين دليل است كه ارزش خواندن را داراست. اين كالم مانند دگير كتابها كالم انسانها نيست

شما به كتاب مقدس نگاه كرده ايد و آن را . يا شايد شما تصور مي كنيد كه همه آن را مي دانيد
ساس خالء هنوز آن اح. اما اگر بسيار صادق باشيد مي بينيد چيزي فراموش شده است. فهميده ايد

 آن شك و ترديد كه مانند سگي سياه... وجود دارد، ترس از آينده، عدم اطمينان از سرنوشت نهايي 
شايد . يك بار ديگر سعي كن: و شما، ما مي گوئيم. اغلب مردان و زنان را تا لب گور دنبال مي كند

متن كتاب مقدس به خود .  شما در مورد كتاب مقدس را خراب كرده استاتتعابير انساني تصور
  .بازگرديد

، تفريحي ديگر براي سرگرمي با آن، " يك ماجراي ديگرفقط"يا شايد شما مسيحيت را به عنوان 
زندگي .   كه مانند همه راه به يك جا مي برد-افسوني ديگر، شهري ديگر در اين راه دراز مي بينيد 
 در قبر خواهيد خوابيد، روزي نهايت روزي. كوتاه تر از آن است كه اينگونه با بدگماني رفتار كنيم

لطفا، . اكنون عادالنه به متن كتاب مقدس نگهاي بياندازيد. وحشت مرگ شما را فرا خواهد گرفت
صرفا به خاطر خودتان، چند دقيقه اي از زندگي خود را صرف اين كنيد كه ببينيد كتاب مقدس چه 

   .مي گويد
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   نجيل چيست؟ااكنون مي توانم اين سوال را مطرح كنم كه 
چنين مي . شرح ابتدايي متي در مورد انجيل اين است.  را باز كنيد۱:۱لطفا عهد جديد، متي 

  :خوانيم

  .كتابي است در باره سرگذشت عيسي مسيح، پسر داود، پسر ابراهيم
  

او مي گويد عيسي مسيح از نسل داود و ابراهيم . اين كامال آن چيزي نيست كه ما انتظار داريم
نگاهي به . پولس نيز آن را همانگونه مي بيند. اين مساله، در نظر متي، شروع انجيل استو . است

  :  بياندازيد۳:۸غالطيه 

پيش بيني كرده بود كه خدا مردم را به خاظر ايمانشان نجات مي دهد، از اين رو  و كتاب آسماني، 
  .باشند بخشوده خواهند شدوقتي خدا با ابراهيم سخن گفت به او فرمود، همه آناني كه مانند تو 

  
آن چيزي است كه پولس . به همين دليل، انجيل آن چيزي است كه به ابراهيم وعده داده شده بود

لذا، اگر درك كنيم كه خدا چه وعده اي به ابراهيم داده بود، مي توانيم درك كنيم كه . مي گويد
ما به . ه ابراهيم چه گفته استپس اجازه دهيد به عهد قديم برويم و ببينيم خدا ب. انجيل چيست

   :۱۷:۸  آفرينش اولين بخش كتاب مقدس مي رويم، آفرينش

  

ابد به تو  و به نسل تو خواهم و من تمامي سرزمين كنعان را كه اكنون در آن غريب هستي، تا 
  . بخشيد و خداي ايشان خواهم بود

  

. روي زمين زندگي خواهند كردپس به ابراهيم گفته شده است كه او و فرزندانش براي هميشه بر 
 چرا كه پيام - توجه كنيد  . لذا، زندگي ابدي عقيده اي است كه در عهد قديم مطرح شده است

 باز ۲۲:۱۷,۱۸  آفرينشچگونه اينطور مي تواند باشد؟ به . ضروري كتاب مقدس نيز همان است
  : گرديد
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اي دريا بي شمار شوند؛ آنها بر تو را چنان بركت دهم كه نسل تو مانند ستارگان آسمان و شنه
زيرا تو مرا اطاعت كرده قومهاي جهان خواهند شد؛ دشمنان خود پيروز شده؛ موجب بركت همه 

  .اي
گونگي چاكنون . ابراهيم وجود داشت تا از او فرزندي ايجاد شود كه باعث رحمت همه عالميان باشد

گونه خود كتاب مقدس خود را شرح مي نگاه كردن به كتاب مقدس بايد اينگونه باشد كه ببينيد چ
 در اعمال -اكنون آنچه را در باال ديديد  از عهد جديد . دهد و به ما تفسيري از خود مي بخشد

  . اجازه دهيد به آنجا برويم و تفسير را بيابيم.  نقل مي كنيم۳:۲۵,۲۶رسوالن 
   

كه تمام ان وعده داده است شما فرزندان همان پيغمبران هستيد و خدا به شما نيز مانند اجدادت
اين همان وعده اي است كه خدا به ابراهيم . مردم روي زمين را به وسيله نسل ابراهيم بركت دهد

از اين جهت خدا خدمتگزار خود را اول از همه نزد شما، بني اسرائيل فرستاد تا شما را از . داد
  .ت دهدراههاي گناه آلودتان باز گرداند و به اين وسيله به شما برك

  

و چه موهباتي او قادر است به مردان و زنان كل جهان . بنابراين، اصل ابراهيم كيست؟ عيسي
  : مي رويم۳:۱۶به غالطيه . اجازه دهيد بيشتر پيش برويم. ببخشد؟ موهبات بخشش و رستگاري

  

 كه خدا توجه داشته باشيد. او وعده هايي داد" فرزند"به همين ترتيب، خدا نيز به ابراهيم و به 
نفرمود اين وعده هاي را به فرزندن او خواهد داد كه منظور يهوديان باشد؛ بلكه فرمود كه وعده ها 

  .را به فرزند او  عطا خواهد كرد كه عيسي مسيح باشد
 

اما چطور يك نفر مي تواند به اين همه انسان تبديل . لذا اصل ابراهيم يك انسان است، تكي، عيسي
  :  را بخوانيم۳:۲۷,۲۹ در آسمان؟ بياييد غالطيه شود، مانند ستارگان

  

ديگر فرقي .  ما كه تمعيد گرفته ايم، جزئي از وجود مسيح شده ايم و مسيح را پوشيده ايمو همه
نمي كند كه يهودي باشيم يا غير يهودي، غالم باشيم يا آزاد، مرد باشيم يا زن، زيرا همه ما 

نون كه از آن مسيح شده ايم، فرزندان واقعي ابراهيم و اك. مسيحيان در عيسي مسيح يكي هستيم
  .مي باشيم و در نتيجه تمام وعده هايي كه خدا به ابراهيم داد به ما نيز داده است
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 وعده زندگي –تنها آنهايي كه در آب مقدس تمعيد كرده اند در قسمتي از اين وعده آمده اند پس، 
.  بايد تمعيد كنيم اگر مي خواهيم رهايي يابيماين دليل اين است كه. ابدي بر روي همين زمين
وقتي نيز با مرگ روبرو ). ۲۸:۲۰اعمال رسوالن (بوده است  "اميد اسرائيل"پولس مي گفت اميدش 

عهد جديد به .پس تمعيد چيست؟ اين كار آب پاشيدن نيست.  اميد اسرائيل-شد، اين اميدش بود 
از آن براي غوطه .  اي است از فرو رفتن واقعا عميقترجمه" تمعيد"يوناني نوشته شده است و معناي 

ور شدن كشتي، فرو رفتن آن در آب، يا يك تكه لباس كه با غوطه ور شدن در آب رنگش برگردد 
  :  مي اندازيم۳:۱۳,۱۶نگاهي به متي . استفاده شده است

  
ولي . ي تمعيد گيردتا در آنجا از يحيدر آن زمان عيسي از ايالت جليل تا رود اردن به راه افتاد، 

اما .  و گفت اين كار شايسته نيست و اين منم كه بايد از تو تمعيد بگيرميحيي مانع او شد
پس از تمعيد در همان . عيسي گفت مرا تمعيد بده زيرا اينچنين حكم خدا را بجا مي آوريم

شكل لحظه كه عيسي از آب بيرون مي آمد، آسمان باز شد و يحيي روح خدا را ديد كه به 
اين فرزند عزيز از آسمان فرا رسيد كه آنگاه ندايي . كبوتري پايين آمد و بر عيسي قرار گرفت

  .من است كه از او خشنودم
  

او وقتي بالغ بود تمعيد نمود، نه وقتي يك ". بيرون آمد"و از آن " فرو رفت"عيسي به درون آب 
ه اين دليل بود كه تمعيد در رودخانه ب. كودك بود و با فرو رفتن تمعيد نمود و نه با آب پاشيدن

اين فرو رفتن و بيرون آمدن مرگ و . و اگر او تمعيد كرده است، ما نيز بايد تمعيد كنيم. انجام شد
رستاخيز عيسي را نشان مي دهد و اينكه ما ما تصميم گرفته ايم كه مرگ او و رستاخيزش را مرگ 

. كار بايد به شكل غسل باشد و نه آب پاشيدنبه همين دليل است كه اين . و رستاخيز خود كنيم
  :  مي اندازيم۶:۳,۵نگاهي به روميان 

  
مگر نمي دانيد كه وقتي به عيسي مسيح ايمان آورديم و غسل تمعيد گرفتيم جزئي از وجود 

پس حال كه قدرت گناه در ما نابود پاك او شديم و با مرگ او، طبيعت گناه آلود ما نيز مرد؟ 
 مي توانيم باز به زندگي گناه آلود سابق خود ادامه دهيم؟ هنگامي كه مسيح شده است، چگونه

مرد طبيعت كهنه ما هم كه گناه را دوست مي داشت، با او در آب تمعيد دفن شد و زماني كه 
ندگي تازه و عالي خداي پدر با قدرت پرجالل خود مسيح را به زندگي بازگرداند، ما نيز در آن ز
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بنابراين، ما جزئي از وجود مسيح شده ايم و اكنون كه او پس از مرگ . شرايك خواهيم شد
زنده شده است، ما نيز در زندگي تازه او شريك هستيم و مانند او پس از مرگ زنده خواهيم 

  .شد
 آن را هدف زندگي خود قرار دهيد، عيسي مسيح –اين دليلي است بر اين كه شما بايد تمعيد كنيد 

د به عيسي، ما قسمتي از او مي شويم و بنابراين، اين وعده ما را نيز شامل مي با تمعي.را قبول كنيد
پس او باز مي گردد، ما نيز رستاخيز داريم، به محكمه كشانيده مي شويم و سپس، اگر ما با . شود

ايمان زندگي كرده باشيم بر اساس گفته خدا، به ما زندگي ابدي داده خواهد شد كه خود او اكنون 
اگر ما بر . و ما پس از آن براي هميشه در قلمرو خدا بر روي زمين زندگي خواهيم كرد.  تدارا اس

 كه داريم، درخواهيم با همه مشكالت مادي. اين باور داشته باشيم، زندگي معناي جديدي مي يابد
يافت كه اين مشكالت موقتي هستند و هنگامي كه عيسي باز مي گردد، او به ما يك زندگي جديد 

. اين امر دليل اين است كه در كتاب مقدس و در عيسي اميد واقعي وجود دارد. و ابدي مي بخشد
  .ظر نمي رسنداين اميد آنچنان اميد قوي است كه مشكالت كنوني ما در برابرش چيزي به ن

اما چگونه است كه اين مرد، عيسي مسيح مي تواند ما را نجات دهد؟ او نماينده ما بود، و به همين 
نگاهي به . دليل است كه ما بايد در مرگ و رستاخيزش تمعيد كنيم؛ چون او مانند ما بوده است

  : مي اندازيم۲:۱۴,۱۸عبرانيان 
 

د و داراي گوشت و خون مي باشند، او نيز گوشت و از آنجا كه اين فرزندان خدا، انسان هستن
زيرا تنها با انسان شدن مي توانست جانش را در راه ما فدا . و به شكل انسان درآمدخون شده 
. و با مرگ خود قدرت شيطان را نابود سازد، شيطاني كه صاحب اختيار مرگ بود. كند و بميرد

در وحشت مرگ بسر مي بردند ه در تمام عمرشان تنها از اين راه بود كه مي توانست آناني را ك
همه ما مي دانيم كه او براي كمك به فرشتگان نيامد بلكه به . و اسير ترس بودند رهايي دهد

مي باشند دستگيري " نسل ابراهيم"اين جهان آمد تا انسانهايي را كه به گفته كتاب آسماني از 
هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور به همين جهت الزم بود كه كه او نيز از . نمايد

ي دلسوز و وفادار و به هنگام كفاره گناهان بتواند در همان حال خدا، براي انسانها كاهن اعظم
زيرا از آنجا كه او . كه نسبت به انسان كريم و رحيم مي باشد نسبت به خدا نيز وفادار بماند

ن را به هنگام عذاب و وسوسه درك كند و به خود عذاب ديد و وسوسه شد قادر است درد انسا
   .كمك او بشتابد
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از آن به عنوان تجسم گناه استفاده . در متن مي بينيم كه شيطان يك حيوان يا يك اژدها نيست
قدرت " "شيطان"، اما در اينجا مي خوانيم كه  )۶:۲۳روميان " (جزاي گناه مرگ است. "شده است

آيه . عت خويش بجنگيم نه با موجودي ناديدني كه بيرون از ما استالزم است كه با طبي. دارد" مرگ
با اين .  او ، خودش، شبيه، همانند، با همان ذات مانند ما- اين مطلب را چندين بار ذكر مي كند ۱۴

اينگونه تدريس مي كنند كه سه خدا در يك ابديت وجود دارد، و " مسيحي"وجود اغلب گروههاي 
و بر طبق عبرانيان، درك .  اما اين چيزي نيست كه كتاب مقدس مي گويد.يكي از آنها عيسي است

 بار ۴نويسنده آن را . او دقيقا از ذات ما است. اين كه عيسي را درست درك كنيم حائذ اهميت است
و چطور ما وسوسه مي شويم؟ با طبيعت انساني . او مانند ما وسوسه شده است! تاكيد مي كند

   ۱:۱۳,۱۵ي كنيم به نامه يعقوب اجازه دهيد نگاه. خويش

  
زيرا فكر نكند كه خدا او را وسوسه مي كند، وقتي كسي وسوسه شد به گناهي كشيده مي شود 

وسوسه يعني . كسي را به انجام آن وسوسه و ترغيب نمي كندو خدا از بدي و گناه دور است 
اين افكار و اميال ناپاك او را به . اينكه انسان فريفته و مجذوب افكار و  اميال ناپاك خود شود

انجام كارهاي گناه آلود مي كشاند و  اين كارها نيز منجر به مرگ مي شوند كه مجازات الهي 
  . است

 خدا نمي تواند وسوسه شود، او  . ذاتي مانند ذات انساني ما داشته استبه اين معني است كه عيسي
او يك . لذا عيسي خودش خدا نبوده است. مي گويد، اما بر طبق گفته عبرانيان عيسي وسوسه شد

در غير . انسان است، و به واسطه تولد فرزند خداست، و نواده داود و ابراهيم از طريق مريم است
ما . خدا هرگز نمي ميرد؛ اما عيسي مرد. اند به دنيا بيايد؛ اما عيسي به دنيا آمداينصورت خدا نمي تو

همچنين عيسي . نمي توانيم خدا را ببينيم؛ اما انسانها عيسي را ديده اند و با او سر و كار داشته اند
ا نگاهي مي اندازيم به لوق. او فرزند خدا از طريق مريم بود. قبل از تولدش وجود نداشته است

۱:۳۱,۳۵   
او مردي . به زودي باردار شده و پسري بدنيا خواهي آورد و نامش را عيسي خواهي نهادتو 

بزرگ خواهد شد، و پر خدا ناميده خواهد شد و خداوند تخت سلطنت جدش داود را به او 
تا براي هميشه بر قوم بني اسرائيل حكومت كند و اين حكومت هرگز پايان . واگذار خواهد كرد

اما مريم از فرشته پرسيد چگونه چنين چيزي ممكن خواهد بود ؟ هرگز دست . اهد يافتنخو
فرشته جواب داد روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر . مردي به من نرسيده است

  .فرزند خدا خوانده خواهد شداز اين رو آن نوزاد مقدس بوده . تو سايه خواهد افكند
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 -او فرزند خدا خواهد بود، مريم او را در رحم خود باردار خواهد بود ! "كنيدبه فعلهاي آينده دقت 

اين جايي است كه عيسي آغاز مي شود، بر خالف شعارهايي كه مي گويند عيسي همواره از ابتدا با 
عيسي نواده ابراهيم و داود . توجه كنيد كه مريم نيز يك انسان معمولي بوده است. خدا بوده است

اگر عيسي خدا بود، پس مريم مادر .  امر زماني درست است كه مادرش نواده آنان باشداست و اين
اگر بر طبق گفته كتاب مقدس عيسي فرزند خدا و همچنين . خدا است و او يك زن معمولي نيست

، نواده ابراهيم و داود از طريق مريم بوده است، واضح است كه مريم يك زن معمولي " فرزند انسان"
باور داشتن به نظام .  نظام باور درست، يا نظام باور غلط- اين يك امر همه يا هيچ است . تبوده اس

 نگاهي مي اندازيم به عبرانيان  .درست اهميت دارد، چون اين دكترين بر نحوه زندگي ما تاثير دارد
۴:۱۵,۱۶   

 ما بي خبر نيست، زيرا او خود در همين امور وسوسه شد، اما حتي اين كاهن اعظم از ضعفهاي
پس بياييد به حضور تخت پر فيض خدا برويم تا او . يكبار هم به زانو درنيامد و گناه نكرد

  .رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نياز ياري فرمايد
 

ما .  دعاهاي ما ميتواند با اطمينان از طريق او به خدا برسدچون عيسي از ذات ما بوده است، بنابراين
به يك كشيش انسان، ساختمان كليسا يا پيشواي روحاني نياز نداريم تا دعاهاي ما را مورد قبول 

  .قرار دهد

  :بنابراين مي توانم مطالب باال را در اين چند نكته خالصه كنم

  .تنها يك خدا وجود دارد، نه سه خدا .۱

ما همه .  پسر خدا است، نه خود خدا؛ او قبل از تولدش وجود نداشته استعيسي مسيح .۲
او در مرگي دردناك . وسوسه ها و تجربيات انساني را داريم، اما او هرگز گناه نكرده است

زندگي اش را به ما بخشيد، اما پس از آن، چون او هرگز گناه نكرده است، خدا او را بعد از 
 . مرگ رستاخيز مي كند

به عنوان افراد بالغ با تمعيد به عيسي با فرو رفتن در آب در مرگ و رستاخيز او شريك ما  .۳
 . مي شويم
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پس وقتي عيسي مسيح باز مي گردد ما رستاخيز مي شويم، به محكمه آورده مي شويم و  .۴
اين قلمرو مانند .  كه همينجا در همين زمين است–در قلمرو او زندگي ابدي مي يابيم 

 و ختي بهتر –در باغ عدن بوده است ، مانند هنگامي خدا انسان را آفريد جهاني است كه 
 جنگ، قحطي، ناراحتي، حتي خود - همه مشكالتي كه اكنون بر روي زمين داريم . از آن

 . مرگ براي هميشه تمام خواهند شد

 .دارد" قبر"تنها معني " جهنم "–بعد از مرگ ما از خود بيخود هستيم  .۵

جان نيروي حيات .  از خاك آفريده شده ايم و به خاك باز مي گرديمروح ابدي نيست؛ ما .۶
ما بعد از مرگ به . در درون ما است، كه خدا وقتي مي ميريم آن را از ما پس مي گيرد

 . هيچ شكلي آگاه نيستيم

سمبلي است از عاليق پست انساني در درون ما، و ما بايد با آن مبارزه كنيم؛ نام " شيطان" .۷
او قدرت . قدرتمند است% ۱۰۰خدا .  عفريتي كه وجود داشته باشد نيستيك اژدها يا

همه مسائل ما از سوي خدا است و نه از سوي . تقسيم نمي كند" شيطان"خود را با 
 .شيطان، و بنابراين يك هدف معنوي مثبت در آنها وجود دارد

 .دريابيمبا خواندن كتاب مقدس باري خودمان مي توانيم راه درست به سمت خدا را  .۸

  

من از شما مي خواهم كه اين مطالب را مطالعه كنيد، و به خودتان يك لحظه آرامش ندهيد تا 
من اميدوارم كه شما دوره رايگان كتاب مقدس را مطالعه . دريابيد كه انجيل درست كدام است

 شما سپس. خودتان هدف مي دهيد، تا يك روز تمعيد شويد با فرو رفتن در آب خواهيد كرد؛ و به
. خوب، ما نمي توانيم زندگي ابدي را تصور كنيم. مي توانيد واقعا به زندگي ابدي اميد داشته باشيد

كه تا مسافتها ادامه دارد؛ و را تصور كنم توانم يك خط طوالني طوالني، بدون انتها را من تنها مي 
با عيسي است، اگر ما اين واقعا اميد ما . استدر ابتداي آن تنها ميلي متري ما در اين زندگي 

همه اين مطالب را جدي بگيريد، من از شما درخواست كردم كه . تمعيد كنيم و با او زندگي كنيم
  . و آن را مانند مذهب صرف و چيزي معمولي تصور نكنيد

 

Duncan Heaster 



 10 

 
 ياد بگيريم آتاب مقدس را درست بخوانيم

 
 رايگان

ما پيشنهاد مي كنيم خودتان كتاب .  وجود داردي كليسا تعداد زيادامايك كتاب مقدس وجود دارد 
ما بر اين باوريم كه تنها يك خدا وجود . مقدس را براي خود بخوانيد تا پيام واقعي آن را درك كنيد

ما بايد با فرو رفتن دارد، كه عيسي فرزند خدا است، كه او ذاتي انساني مانند ما داشته است و اينكه 
به زودي او باز خواهد گشت تا . م تا از مرگ و رستاخيرش بهره مند شويمكامل در آب تمعيد شوي

براي دريافت كتابچه رايگاني كه به شما در . بنا نهد) نه در آسمان(قلمرو خدا را بر روي زمين 
  .خواندن درست كتاب خدا كمك مي كند درخواست زير را پر كنيد

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 _________________________________________________________________: نام
 

 _______________________________________________________________: نشاني
 

 ____________________________: تلفن______________________________
 

   :زبان
 

  : ارسال به
 

Bible Basics, 49 Woodfields, South Croydon, Surrey CR2 0HJ ENGLAND 
 

 
 
 
 
 


