


خیلی از افراد این سؤال را می پرسند و یا اینکه این اتهام 

چرا . را بر کتاب مقدس وارد می کنند که تحریف شده است

این سؤال را می پرسند؟ آنها با پرسیدن این سؤال در واقع 

مسلمانان . می گویند که کتاب مقدس قابل اعتماد نمی باشد

همچنین. نیز به خاطر تعلیمات قرآن اینگونه فکر می کنند

کامال ( پیامبر اسالم) محتوای کتاب مقدس با تعالیم محمد 

. متفاوت است



عهد قدیم شامل پیشگویی ها و وعده هایی در مورد یک 

نجات دهنده می باشد که از یک باکره در بیت لحم به دنیا 

او معجزاتی دارد، توسط یک دوست مورد خیانت . می آید

واقع می گردد، توسط پیروان خود مورد انکار قرار می 

گیرد، با بیرحمی با او رفتار می گردد و ترد می شود، با 

دو دزد به صلیب کشیده می شود و در مقبره یک دوست 

مسیح از مردگان قیام می کند و سپس . مدفون می گردد

خداوند و نجات دهنده افرادی می گردد که به او ایمان می 

عهد جدید بیان می کند که تمام این وعده ها و . آورند

پیشگویی ها در یک فرد یعنی عیسی مسیح خالصه می 

ه پیامبران پیش از عیسی نیز گفته اند که نجات دهند. گردد

وعده داده شده پسر خدا می باشد که مانند خدا از ازل وجود 

به عنوان بشر به جای . داشته است و انسان می گردد

گناهکاران می میرد و مجازات آنها را به گردن می گیرد و 

.    به عنوان خدا قربانی او ارزشی بینهات خواهد داشت



عهد قدیم و عهد جدید را می توان به لب های خدا تشبیه 

کرد که در واقع از یک صوت بر می خیزد و بنابراین 

. هیچگونه ضد و نقیضی در آن وجود ندارد

خیلی ها ادعا می کنند که پس از تکمیل کتاب مقدس، 

اما مکاشفات آنها همواره . مکاشفاتی را دریافت کرده اند

.بر خالف کتاب مقدس می باشد



چرا؟ . مسیحیان هرگز کتاب مقدس را تحریف نمی کنند

آنها ایمان دارند که این کتاب درست، کامل، بدون نقص 

می باشد و اگر چیزی به متن آن اضافه و یا از آن کم 

کنند، باعث عوض شدن پیام اصلی آن می گردد و سبب 

مسیحیان . می گردد که مردم یک دروغ را باور کنند

ن همچنین باور دارند کسانی که فکر می کنند می توانند ای

مکاشفه خدا را کامل تر کنند و یا به دلیل اینکه با آن 

اختالف نظر دارند، می خواهند آن را تغییر دهند، مورد 

.قضاوت خدا قرار خواهند گرفت



وقتی فردی . در خاتمه این را به خاطر داشته باشیم

اتهامی را وارد می کند، خود فرد باید اسناد مربوط به آن 

آن افرادی که ادعا می کنند کتاب . را نیز فراهم کند

مقدس تحریف شده است، هرگز قادر نبوده اند اعالم کنند 

چه چیزی و در چه زمانی و چرا و توسط چه کسی 

هیچ سندی که این اتهام وارده را . تحریف شده است

امروزه هزاران سند و نقل قول . پشتیبانی کند وجود ندارد

از کتاب مقدس در منابع اصیل در دسترس هستند و ما 

این منابع قدیمی . قادر هستیم از روی آنها ترجمه کنیم

کتاب ٦٦ثابت می کنند آنچه امروزه به عنوان ترجمه 

موجود درمتون مقدس در دسترس داریم همان کالم قابل 

اعتماد خدا می باشد که قادر است شما را به رستگاری 

.در خداوند عیسی مسیح هدایت کند



.لطفا برای کمک بیشتر با ما تماس بگیرید

http://persian.jesus-islam.com/contact-us/

