پاسخ های ایمان مسیحی " شماره پنجاه و سوم"

سوال :آیا کتاب مقدس به عیسی مسیح وحی شده است؟

جواب :به نظر بنده این سوال نشان میدهد که ،طبق سوال نویسنده عیسی ،فقط یک پیغمبر بود و مثل تمام
پیغمبران قبلی در عهد قدیم وحی داشت و طبق این وحی کتاب را نوشته است ،اما باید یاد آوری کنیم که خود عیسی
هیچ کتابی ننوشت  ،فقط روزی روی خاک با انگشت عالمت زد ،طبق انجیل یوحنا:
"...اما عیسی سر به زیر افکنده ،به انگشت خود بر روی زمین مینوشت .و چون در سوال کردن الحاح مینمودند،
راست شده بدیشان گفت ":هر که از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد" و باز سر به زیر افکنده ،بر زمین
مینوشت( ".باب  ۸آیه  ۶تا )۹
همانطور که روشن است ،توسط مقدّسین به اسم متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا ،با نور روح القدس و در کلیسا و برای
کلیسا و طبق سنت کلیسا ،چهار انجیل نوشته شده است ،چون کلیسا روح القدس یافته است که بتواند ماموریتی که
عیسی مسیح به رسوالن داده بود یعنی مژده مسیح را اعالم کنند ،این چهار انجیل پیامشان یکی میباشد ولی از
دیدگاههای مختلف نوشته شده اند ،چون راز عیسی مسیح را نمیتوان در یک کلمه و یک دیدگاه اعالم کرد ،به صورت
خیلی خالصه میتوانیم حرف پطرس رسول ،در روز نزول روح القدس را تکرار کنیم که اعالم کرد ،عیسی پس از سه
سال از ماموریتش که در آن نشانه های مختلف کالم خود را ثابت کرد و بعد بر روی صلیب کشته شد و سه روز بعد با
قدرت خدای پدر از مرگ برخاست ،همه دعوت هستند که به او به عنوان پسر خدا ایمان بیاورند .رجوع کنید اعمال
رسوالن باب  ۲آیه  ۲۲تا ۶۶
البته بعضیها به این شهادت کلیسا ایمان نمیآورند و مثال در اسالم ،عیسی مسیح را فقط یکی از پیامبران پیشین
می دانند عالوه بر این فکر میکنند که انجیل تحریف شده است که در جواب فقط اشاره کنیم برای مطالعه بیشتر به
کتابچه ای به عنوان "آیا کتاب مقدس تحریف شده " در سایت  ، www.irancatholic.comمراجعه کنید
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