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 داستان خدا و انسان، تا جايي كه خداوند مي خواهد:

 انسانها را براي حيات ابدي نجات دهد

 

 عهد قديم

 (١-٩؛ ١٢. موسوي١خداوند اينگونه با ابراهيم سخن گفت:)

مقرررر كررردد بررود. ايررن ابررراهيم ميبايسررت ان ووررن خررود هجرررت ميكرررد) يررا جررايي بررين اوعررارات و تيگررريي در عررراك امررروني( و جررايي مرري ر ررت كرره خرردا 
 سرنمين كنعان بود و امروند اسرائيل نام دارد. خداوند به ابراهيم بركت دادد و به او سه وعدد ميدهد:

 

 إسرائيلي و يا يهودي -خداوند ان نسل ابراهيم و عسرش إسحاك و عسر او يعقوب )اسم جديد اسرائيل ( يا قوم بنرگ تشكيل خواهد داد• ١

 علق به نسلهاي ابراهيم خواهد بود.سرنمين كنعان مت• ٢

اي جهران بركت براي تمام قومها ميبايست ان وريق ابراهيم و نسلهاي بعردي او يعنري إسررائيليان و يرا يهوديران بيايرد: ر ان وريرق ترو بايرد تمرام قومهر• ٣
 بركت بگيرند. ر

 انهاست بيايد.و ان اين قوم يهود ميبايست مسيح مسح شدد و كريستوي كه نجات دهندد همه انس

 

إسرحاك را ابراهيم عدر ايمان لقب ميگيرد نيرا او باالتر ان عقل خود به خدا اعتماد كرد و ان وون خود هجرت كررد، او ميخواسرت بره  رمران خردا عسررش 
ر خداونررد بررراي ماسررت. نيررن قربرراني كنررد كرره خداونررد در لحررره اخررر او را ان ايررن كررار منرري كرررد و ايررن ترررويري عيررامبر گونرره بررراي قربرراني كررردن عسرر

 (٢٢.موسوي١)

 اسحاك عسران دوقلو داشت به نامهاي عنا و يعقوب. يعقوب بركت را ان عدر به إرث برد و او ان خدا نام جديد اسرائيل را دريا ت كرد.

 

 دواندد عسر يعقوب به سوي مرر مي روند

 

عنوان بردد به تاجران مرري  روختند. در مرر يوسرف بره عنروان دومرين مررد ياندد عسر يعقوب نسبت به برادر خود يوسف حسودي كردند و او را به 
شريد و عر قدرت مرر بعد ان عادشاد شناخته شد. سالها بعد وقتي برادرانش دچار خشكسالي و قحوي شدند براي كما به مررر ر تنرد و يوسرف انهرا را بخ

 هودا نجات دهندد را براي عالم  رستاد.به نند خود در مرر آورد. ان دواندد عسر يعقوب خداوند ان نسل ي

بعرررد ان مررررگ يوسرررف و عادشررراد نسرررل هررراي بعررردي ايرررن دواندد عسرررر كررره قررروم بنرگررري را تشررركيل دادد بودنرررد بررره حرررال بردگررري برررراي مررررريان در آمدنرررد. 
 (٣٧-٥٠.موسوي١)

 

 خداوند قوم اسرائيل را آناد ميكند

 

ر كوچ دهد ولي  رعون مي خواسرت مراني ايرن كرار شرود. خداونرد مررريان را برا باهراي متفراوتي موسوي به  رمان خدا ميخواهد قوم اسرائيل را ان مر
 مجانات مي كند و اين مجانات ها براي دد مرتبه اتفاك ميا تد.

سرير كننرد دهمين با كشته شدن نخست نادگان مرريان بود كه بعد ان آن مرريان اجاند هجرت به إسرائيلي ها دادنرد ولري بعرد بران سرعي كردنرد آنهرا را  
رگنيردد خرود ميخوانرد. كه در دريا هاا شدند. خدا قوم را به كود سينا هدايت ميكند. در آنجا او به اين قوم دد  رمان را ميدهد و آنران را بره عنروان قروم ب
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سرتند بره كنعران ولي آنان بارها گناد كردند و براي اين خداوند آنان را براي چهل سرال در بيابران سررگردان كررد ترا اينكره  رننردان مهراجران إسررائيلي توان
 (.٣٢-٣٤ /١-٢٠.موسوي٢وارد شوند و به اين سرنمين حكومت كنند. )

 

 عادشاهي در اسرائيل

 

خداوند به خواسته قوم اسرائيل بره آنران يرا عادشراد مري دهرد بره نرام شرائول كره ان  رمران خردا سررعيچي ميكنرد. خداونرد او را برا چوعران  سال ٢٠٠بعد ان 
 (٥-٦؛ ٩سموئيل و اشعيا ٢و١جواني به نام داوود جايگنين ميكند. ان نسل بعدي داوود عادشاد مسيح نجات دهندد خواهد آمد. )

 

 ات ميكندخداوند قوم خود را مجان

 

يم ميشرود. عادشاهان بعد ان داوود مرتكب گناد ميشوند و بعد ان عادشاهي عسر داوود سليمان، اسرائيل به دو بخش اسرائيل شمالي و يهوداي جنروبي تقسر
رف ديگرر قروم هرا در آمدنرد. خداوند به اين سرنمين بارها عيامبران خود را  رستاد تا به آنان هشدار دهد. ولي آنان توجهي نكردند و هر دو بخش به تر

جنروبي قروم  اسرائيل شمالي به وور كل ان بين ر ت و نسلي ان آنان باقي نماند و قوم يهوداي جنوبي نيرن بره  سريري برابلي هرا در آمدنرد. ان ايرن يهروداي
  ورشليم بانگردند. يهود شكل گر ت. بابل همين عراك امروني ميباشد. ان وريق كوروش اين قوم مجددا توانستند آناد شدد و به

 

يسري در  ورشليم سوري ها و قوم اسرائيل شمالي و يهوديان ساكن شدند. و آنان تحت سلوه روميان نندگي مي كردند. در نمان قيرر روم آگوستوي ع
مرگ و شيوان نجات خواهرد داد. ولري ميسح در نادگاد داوود به دنيا آمد. اين وعدد نجات همه انسانها و قوم هاي عالم بودد است. او انسان را ان گناد، 

 يهوديان انترار داشتند كه عيسي آنان را ان سلوه روميان نجات دهد و يا عادشاهي يهودي درست كند.

 

 عهد جديد

 عهد جديد خداوند با تمام قومها

 خداوند عسر خود را به اين دنيا مي  رستد تا همه را ان لعنت و مجانات نجات دهد

 

خود اسرائيل ان وريق عيامبران اين وعدد را دادد بود كه او مسيح نجرات دهنردد را خواهرد  رسرتاد و يهوديران منتررر يرا عادشراد عرر قردرت خداوند به قوم 
 بودند.

. شروهر دولي مسيح در يا وويله در بيت الحم به دنيا امد. مريم بأكرد او را حامله شرد) بردون هريا رابوره جنسري(، روس مقردي خردا مرريم را براردار كرر
 (١-٢١؛٢ /٢٦-٣٥؛١مريم يوسف نام داشت، او ان نسل داوود بود و به عنوان حر ه عيشه نجاري را در اختيار داشت. )لوقا

 

 در حدود سي سالگي مسيح شروع به موعره كردن مي كند: عادشاهي خداوند شروع ميشرود، چرون مرن آمردد ام. بره خردا رجروع كنيرد نيررا كره شرما گنراد
خود را تغيير دهيد. بشنويد و ايمان بياوريد به هر آنچه من مي گويم. به انجيل كه وعردد نيرا خداونرد اسرت. خداونرد مري خواهرد ان وريرق كرديد و نندگي 

 من گناهانتان را ببخشد و شما را ان مجانات جهنم و شيوان رها ساند.

 

ش دهيد به آنچه مرن ميگرويم و بنگريرد بره آنچره مرن انجرام ميردهم و ايمران عيسي انجيل را موعره ميكند و معجنات نيادي انجام ميدهد و مي  رمايد: گو
 آوريد كه من ان ورف خداوند هستم. خيلي ها به او ايمان مياورند ولي نه همه. ايمان بدان معني كه به خداوند و عسر او اعتماد كنند.
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يرد ترا ان مرن بيامونيرد و شراگردان مرن گرديرد. و نيرن ا رراد ديگرري را عيسري بره به ماهيگيران در كنار دريا عيسي  رمود: با من بياييد و مرا همراهي كن
 (٣و  رل  ١٦؛١نَفَر بودند. )مرقي ١٢عنوان شاگردانش خود برگنيد. در جمي اين شاگردان 

در برابر او همه گناهكاراند و مسرتحق عيسي به انسانها اين خوابه را ميخواند تا انها متوجه شوند كه چقدر در برابر خداوند نا رمان و ناقص هستند. و 
او  عذاب ميباشند. براي همين نين هر كي به بخشش گناهان نيانمند است. اين بخشش را خدا ميخواهد ان وريق عيسري بره مرا بدهرد، در ررورتي كره بره

بررراي ايررن موبرروع بررروي رررليب بميرررد ايمرران آوريررم. عيسرري در جايگرراهي ميباشررد كرره انسررانها را نجررات دادد و گناهرران آنرران را برره دوش كشرريدد و 
 (.٤٥؛١٠)مرقي

 (.١٥-١٦بعد ان آن عيسي دوبارد ان مرگ برخاست و به نند عدر در آسمان عروج كرد. )مرقي 

 


