 Aیک داستان اثبات شده :
❖ اولین پادشاهان
— برای مدتی از پادشاهان داوود و سلیمان به عنوان اسطوره یاد می شد .که بعدها  ،محل ِا ِفس
عزیقَه و ایال ( اردوگاه شائول) یافت شدند.
َدمیم (خیر ِبت قیافای فعلی) ،سوکو و َ
— نبرد بین داوود و ُجلیات در مکانی حقیقی و درمیان ارتشهای حقیقی صورت گرفت.
— نام یکی از پسران شائول ایشبَعَل بود ( 1تواریخ باب  8آیه  )33که آن را نوشته شده بر روی
گلدانی که  1000سال پیش از میالد مسیح ساخته شده بود یافتند .محل خانه داوود در کتیبه
َحزائیل ،پادشاه دمشق ذکر شده است.
❖ حمله آشوریان
— در سال  701پیش از میالد مسیح  ،سنحاریب به یهودا حمله کرد .او الکیش را ویران کرد و
اورشلیم را محاصره نمود .این امر درهنگام کشف کاخ وی در نینوا اثبات گشت.
— "کتیبۀ ِسنحاریب" شرح می دهد که وی چگونه نتوانست اورشلیم را فتح کند  ،اما " در مورد
حزقیال یهودی ،من وی را در شهر خود همچون پرنده ای در قفس پایبند نمودم".
❖ بابل
— هرودوت مورخ یونانی در(قرن پنجم پیش از میالد مسیح) تصور می کرد که سامورامات
ملکه بابل بود  ،و او بابل را دوباره از نو و باشکوه ساخت .وی هیچ چیز درمورد نبوکدنصر
صر نمی دانست
و بِل َ
ش َّ
— اما امروز می دانیم که سامورامات ملکه آشور بود  ،و این نبوکدنصر بود که بابل را بازسازی
صر به همراه پدرش نبونیدوس سلطنت کرد.
نمود و ِبل َ
ش َّ
— دروازه ایشتر یکی از دروازه های ورودی شهر بابل بود .که هم اکنون در موزه پرگامون
کشور آلمان به معرض نمایش گذاشته شده است.
❖ عیسی
— منتقدین عالی رتبه نیز وجود عیسی را زیر سوال بردند .آنها ادعا كردند كه فقدان سوابق
تاریخي از وي یا معاصرانش (پنتیوس پیالتس  ،قیافا و غیره) وجود دارد.

— بعدها ،یک اثر تاریخی مربوط به قرن اول پیدا شد که برآن کتیبۀ بعدی را نشان می داد:
"پونتیوس پیالتس  ،فرماندار یهودیه".
— تابوت قیافا و خانواده وی نیز پیدا شد .این یافته ها داستان اناجیل و گزارشات مورخ فالویوس
جوزفیوس را تأیید می کنند.
— باز هم ثابت شد كه كتاب مقدس از نظر تاریخی قابل اعتماد است.
 Bیک داستان قابل اعتماد
❖ همانطور که در بخش های قبلی دیدیم اکثر کتاب مقدس شامل وقایع تاریخی ،رویدادهای واقعی و
قابل اعتماد می باشد.
❖ شواهد باستان شناسی موجود می باشد که از قابل اطمینان بودن کتاب مقدس حمایت می کند  ،ولی
آنها نمی توانند پایه و اساس ایمان ما باشند.
❖ کتاب مقدس چیزی بیش از تاریخ است .وشامل داستان های مردان و زنان با ایمانی است که به
خداوند ایمان داشته و از فرامین او پیروی می کردند.
❖ اعمال اعتقادی و اطمینان آنها به ما این انگیزه را می دهد تا ازآنان به عنوان نمونه پیروی کنیم
(عبرانیان باب .)11
❖ کتاب مقدس می تواند زندگی ما را با کمک روح القدس متحول سازد.

خیربِت قیافا
قلعه نظامی ایال
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