 Aموضوع اصلی آن.
❖ مهمتر از همه  ،کتاب مقدس کالم خداوند است  ،و این پیغامی است که خداوند برای ما نوشت.
❖ این کدام پیغام است؟
— در دنیای مرگ ،خداوند خواستار عطای حیات به فراوانی به ما می باشد ( یوحنا باب 10
آیه )10
❖ چگونه او این کار را انجام می دهد؟
— موضوع اصلی کتاب مقدس  ،توسط عیسی مسیح .وی نوسیندۀ نجات ما می باشد (عبرانیان
باب  5آیه  .)9عهد عتیق وی را اعالم می دارد ،و عهد عتیق او را معرفی می نماید .هر
دوی آنها اقتدار منجی گری وی را اعالم می دارند و نوید آیندۀ پرجاللی را که وی برایمان
محیا ساخته است را به ما می دهند.
❖ من باید چکار کنم؟
— کتاب مقدس می فرماید که  ،خدواند از تو می خواهد عیسی را به عنوان ناجی خویش
بپذیری ،و به کالم وی وفاداربمانی و پیغام او را به جهانیان برسانی.
 Bسرچشمۀ آن.
❖ روح القدس سومین شخصیت خداوند است .او بر ذهن افراد مختلفی تاثیر گذاشت ،بنابراین
آنان پیغام خداوند را با کلمات خود نوشتند .آن افراد چه وجه تشابهی با یکدیگر داشتند؟
❖ شغلهای مختلف  ،سنین مختلف  ،سطح دانش متفاوت  ،ملیتهای مختلف  ،موقعیتهای
مختلف ...اما تمامی آنان مورد استفادۀ خداوند بودند.
 Cنبوت های آن.
❖ حدود  %35از محتوای کتاب مقدس نبوت می باشد .خداوند از پیشترفرمود که قرار است
چه ُرخ دهد .نبوتهایی درمورد زندگی و خدمت عیسی است  ،به طور ویژه ای قابل توجه
هستند.
❖ این نبوتها با دقت شگفت انگیزی محقق گشتند .و این اثباتی است محکم برآن که عیسی
همان مسیح موعود بود که از پیشتر پیامبران نوید آمدنش را داده بودند.
❖ عیسی نیز رویدادهای آینده را نبوت نمود :مرگ و قیام خویش ( لوقا باب  9آیه )22؛
ویرانی اورشلیم (متی باب  24آیه )2؛ و بازگشت ثانویه اش ( یوحنا باب  14آیات )3-1
❖ همه چیز درست برطبق گفتۀ او ُرخ داد ،پس بنابراین ما می توانیم این اطمینان را داشته
باشیم که آخرین نبوت وی به یقین محقق خواهد شد :که عیسی دوباره باز می گردد!
 Dموقعیت تاریخی آن.
❖ تمرکز عهد عتیق  ،تاریخ قومی است که در انتظار آمدن مسیح هستند.
❖ تمرکزعهد جدید تحقق آن وعده  ،عیسی  ،و واقعه تاریخی قیام وی می باشد.
❖ کتاب مقدس آن را شفاف میسازد  :که قیام عیسی یک واقعۀ حقیقی بود.

❖ همچنین کتاب مقدس اذعان میدارد که این " اولین ثمرۀ " قیامت آینده ما است (اول قرنتیان
باب  15آیه . )20
❖ بنابراین ،می توانیم این اطمینان را داشته باشم که قیامت ما نیز واقعه ای حقیقی خواهد
بود.
 Eقدرت دگرگون کنندۀ آن.
❖ هنگامی که یوشیا پادشاه " کتاب قانون " را یافت  ،عمیقا تکان خورد  .وی دیگران را
تشویق به ایجاد تحول در زندگی هایشان نمود ،و بدیان ترتیب کل ملل را متحول ساخت
(دوم پادشاهان باب  23آیات .)20-3
❖
❖ قدرت دگرگون کنندۀ کتاب مقدس یکی از ویژه ترین خصوصیات آن است .هزاران زندگی
دگرگون شده  ،این را اثبات می نماید که کتاب مقدس کالم آشکار خداوند است.

