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  فصل اول
  مذاهب و اعتقادات 

  آمارهاي صحيحي در خصوص پيروان اديان وجود ندارد و به داليل مختلف آمارها تنظيم و ارائه 
  مي گردد.

آيا كشورهاي كمونيست را مي توان كشور المذهب ها خواند و در اين صورت تعدادي از مسلمانان و  - 
  مسيحيان و يهوديان از اصل آمارها كسر مي گردد. 

آيا كشور چين كمونيست مي باشد و لذا تعداد زيادي برهمايي، بودايي و مسلمان و .. را از ليست و آمار  - 
 پيروان اين اديان كسر نمود. 

آيا كشورهايي كه كمونيست نبوده و اما اكثريت و يا اقليت جمعيت آن المذهب مي باشند را چگونه در  - 
 آمارها تعديل مي نماييم.  

به عمل آمده صحيح مي باشد و كشورهاي چين و هند كه بيش از نيمي از جمعيت  اكثر شمارهايي كه - 
جهان را در خرد جاي داده اند، چگونه مورد ارزيابي هاي آماري قرار مي گيرند، در حالي كه يك اشتباه 
در آمارگيري و يا طرز تلقي هاي آماري مي تواند هر گونه آمارگيري را مختل سازد. يك درصد جمعيت 

كشور يا بيشتر را شامل مي شود. و كل جمعيت واتيكان،  10د و چين معادل جمعيت بيش از هن
 كشور پرجمعيت جهان هم نمي شود.  4درصد جمعيت 1نرامبورگ، امارات، و ... به اندازه الو

اعتقادات اگر به نقش نهايي آن محك زده شود و آمارگيري شود خود يك سلسله فلسفي در حاكميت  - 
باشد فردي كه با ظاهر دين، كافر و كسي كه بدون ظاهر ديني داراي اعتقادات محكم مي آماري مي 

 باشد چگونه رقم زده مي شوند. 

در اعتقادات فعلي شيعه در ايران معتقدان واليت فقيه، مسلمان واقعي محسوب مي شوند و مخالفين در  - 
رد، اهميت فردي را دارد كه حد غيرمسلمان تلقي مي شوند، مثال يك فردي كه شش كالس سواد دا

حتي در درجه دكترا دارد. مثال وكيل، وزير، رئيس جمهور و در ادارات مدير كل، مدير و يا رئيس نمي 
كالس سواد نمي تواند، اهميت  6شوند در اين صورت وقتي كه يك نفر با درجه دكترا در حد يك فرد با 

گروه شيعيان آمار مي شود. فردي كه از يك نظام آماري داشته باشد چگونه در آمارها صفت يابي و در 
ترياليستي مرتد محسوب مي گردد، اين فرد در چه گروهي مي تواند محاسبه آماري شود. و يا ما

 شخصي كه به واليت معتقد اما فاسق و فاجر است چگونه آمار مي گردد. 

يا اعتقادات واقعي و يا به هر صورت اين كه شناسنامه عامل گروه بندي اعتقادي و ديني باشد و  - 
 اعتقاداتي كه خود شخص اظهار مي نمايد نكته مهمي است. 

، آمارهاي مختلفي در دنيا در خصوص تعداد وجود دارددر مورد مسائل ظاهري نيز مسائل پيچيده اي  - 
پيروان مذاهب وجود دارد كه مشخص نيست كدام يك صحيح مي باشد؟ كشورهاي پرجمعيت و فقير 

خت هزينه براي آمارگيري را ندارد و يا آمارگيران كه يا فاقد دانش بوده و يا اطالعات كه توان پردا
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صحيح به آنها داده نمي شود چگونه صفت هاي آمارهاي گرفته شده را تبيين مي كند و براي افرادي 
 كه به دنيا بيايند در مقابل آنها كه در همان وضع مي ميرند چگونه به دست مي آيد.  

لتوني، آذربايجان، ارمنستان، قزاقستان، تركمنستان متدين به كمونيست سابق و يا معتقدان كشورهاي  - 
به اسالم، مسيحيت و ... داراي تعاريف مختلف در مذهب شده اند و آقاي گورباچف توانست آمارهاي بي 
  ديني ها و با دين ها را به هم زند، دنگ شياپينگ چيني توانست با 

را تغيير  ينيندها، مسلمانان و آمار ملحدين و مت ، آمار بودايي ها، برهماييبي رنگ كردن كمونيست 
مي باشد، به دليل هزينه زيادي آمارگيري  ITداد. كشور هند كه داراي يكي از بهترين تكنولوژي هاي 

 صحيح، قادر به ارائه اعداد واقعي نمي باشد.

يشتر اعداد و آمار وجود دارد و در بعضي در بعضي مذاهب، تمايل به تبليغ مذهبي از طريق نمايش ب - 
اديان و با فرقه ها مسئله معكوس است، كليمي ها تمايلي به نشان دادن تعداد بيشتر آمار را ندارند و 
براي افزايش جمعيت يهودي نيز تالشي به عمل نمي آورند و بيشتر به اصالح نژاد مي پردازند، اما 

ايش تعداد جمعيت آنها مي شود، در بعضي از فرقه ها نيز چنين و يا بعضي فرقه ها تالش بر افز جمعيت
تمايلي وجود دارد، مثال فرقه هاي شيعه تمايل به نشان دادن و بيش از پيروان فرقه خود دارند و در 
بعضي ديگر بي تفاوتي در اين خصوص ديده مي شود. مثال زرتشتيان تمايالت خنثي در افزايش 

 جمعيت آماري خود دارند. 

يز مك سري آمارها نيز داراي صفت به خصوص به خود مي باشند مثال در فرقه هاي يهودي، كه شامل ي - 
راهي، اشكنازي و سفاردين مي باشد فرقه ارتدوكس تركيبي از سه فرقه مي باشد و يا يهوديان 

ان طرفداران شبيه مهدويت كه طرفدار ناجي موعود مي باشند از همين سه فرقه ناشي مي شوند يهودي
 طرفدار مسيحيت و معتقد به ناجي و جز منتظر ظهوران يهوه مي باشند.

  ه صهيون شامل شده اند كه معتقد به تقدس كوصهيونيست ها نيز از سه فرقه يهودي  - 
مي باشند، آنها كشور اسرائيل را جهت اين فرقه تشكيل داده اند، در حاليكه عده اي از آنها معتقدند كه 

ن غضب نمود و آنها را قوم سرگردان ناميد، بنابراين كساني كه در اسرائيل جز چون خداوند بر يهوديا
صهيونيست ها مي باشند معتقد به دستورات خداوند و تورات نمي باشند و باصطالح آنها را منحرف مي 
نامند و بنابراين آمارهاي ارائه شده جهت اين نوع اديان به شكل تلفيقي در سنجش هاي تخصصي مورد 

 ي قرار مي گيرد.بررس

ها نيز كه گفته مي شود يك پل بين اسالم و هند مي باشند نيز مورد خاص خود را دارند كه  كسي - 
 د.نبه صورت مستقل آمار مي شو ها فعالً كالبته سي

هندوها، برهمايي ها نيز داراي چنين وضعيتي مي باشند و به فرقه هايي مي رسيم كه به نحوي  - 
آمارهاي دوگانه مي تواند در رابطه با آنها مصداق يا بدو براي آمارگيري بايد جداول تلفيقي و تخصصي 

 مورد ثبت و ارائه آمار برداشت. 
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  (انجيل) بايبل
ز نسخه ها و مدارك كتاب هايي است كه مربوط مي شود به انجيل و يا كتاب مقدس مجموعه اي ا

 OLDكتاب مقدس مي باشد كه به تاناخ و يا  39يهوديان(تورات) و مسيحيان(انجيل) كه در دو قسمت و شامل 

TESTMENT  مي باشد كه كتاب هاي الحاقي آن مربوط به مسيحيت  
  سيحيت را تشكيل مذهب م NEW TESTMENTكتاب و نوشته هاي ديگر  27مي باشد و 

و يوناني نوشته شده و بعدها به دو هزار زبان ترجمه شد و  كمي دهد كه در بدو امر به زبان عبري، آر ماتي
در دنيا داشته است كه باعث توسعه انجيل شده و در ادبيات فرهنگ و تاريخ محاسبه را بيشترين فروش كتاب 

محسوب مي شوند. اما انجيل پروستان   N.TEST MENTستان ها، كاتوليك، ت(پرو مي شود. بيشتر مسيحيان،
 (كالً كتاب اضافه 7مي باشند و اين در حالي است كه انجيل كاتوليك  O.TESTMENTكتاب از  66ها شامل 

  كتاب) را شامل مي شود. 73
  كلمه مي باشد.  181و 253شامل  N.Tكلمه و  593و  493ستانها شامل تكتاب پرو

  
  نام:

  ناميده  BYBLOSداراي اصليت و ريشه باستاني بندر فنيقي ها مي باشد كه  BABLIكلمه 
كاغذ و ني به طور فراوان به كار  BYBLOSمي شود كه در نتيجه معامالت و ساخت ابزار و لوازم التحرير در 

د و بر اين اساس بوده و كلمات كتاب مي باش BIBLOSبرده مي شد به صورت طومار و يا كتاب. كلمه يوناني 
(كتاب)  TA BIBLIAكتاب كوچك را بيليون مي كند و در قرن دوم ميالد مسيحيان يوناني كتاب مقدس را 

حذف گرديد و در فرانسوي قديم وارد شد و كلمه به صورت انگليسي آن  TAناميدند كه در ترجمه آن به التين 
  معمول گرديد.  BIBLEبه صورت 

  
BIBLE )O.T (تست سنت قديم  

كتاب مي باشد كه در اصل به صورت عبري مكتوب شد. و  39عبري يا تا ناخ شامل  BIBLEكتاب تورات 
سپس به زبان آرامي(زبان فلسطيني ها) و سپس زبان يوناني پس از پيروزي اسكندر مقدوني به 

SEPTUAGINT  برگردان شد. يك كشيش به نامMELITOه) ، بيشاب(روخاني) ماردي و ليديا(امروزه تركي
به سه قسمت (تا ناخ) و در زبان  O.Tميالدي به كار برد.  170را در سال  OLD TESTMENTعبارت 

(نوشتار)، /KETVVIM(پيغمبر) و /NEVIJMكتاب موسي و  5يهودي ها تورات(قانون) و يا پنتاتويج، 
(HAGIOGRAPH) كار برده  تقسيم شد كه نوشته ها با متن قديم آن تفاوت دارد و كه توسط مسيحيان به

  مي شود و در هر صورت اصل آنها بايد يكي باشد. 
  

  تورات:
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  پنچ كتاب حضرت موسي به زبان هاي عبري و انگليسي عبارتند از:
BEREISHEET ) و يا (در شروعGENESIS )(اصل پيدايش  

SHEMOT  يا (شموت (نامهاEXODUS )(مهاجرت  
 VAYIKRA ) كلمات خداوند) ياLEVITICUS (سفر الويان)  

BEMIDBAR  (خشونت)،  ياNUMBERS 

DEVARIM ) كلمات ياDEUTERONOMY (كلمات قصار، و اشعار)  
مربوط به خلقت مي شود، و ارتباط خداوند با مردم اوليه را بازگو مي كند و داستان  GENESISفصل اول  11

ليه عبري مربوط به فصل بعدي مربوط به اصحاب كهف و مردم او 13و كشتي نوح را بيان مي كند.  حطوفان نو
حضرت ابراهيم، اسحق و يعقوب(يا اسرائيل) و بچه هاي وي مانند يعقوب مي باشد كه شروع باصطالح انتخاب 
قوم برگزيده و رفتار خداوند با ابراهيم است كه فاميل خود را به كنعان برد و اين كه بچه هاي اسرائيل چگونه به 

و داستان اسماعيل و هاجر مي باشد. باقي مانده تورات با مهاجرت مصر رفتند كه قسمت ديگر مربوط به هجران 
ها و داستان هجرت و فرا يهودي ها به راهنمايي موسي در مصر و بردگي مي باشد و بقيه سفر حضرت موسي به 

  (تورات) به وي مي باشد.  كوه تور و ارسال ده فرمان
  

NEVI, IM ) :(نوي  
اين نوشتار مربوط مي شود به داستان كشور عبري زبان و تحوالت وي براي تفكيك به دو پادشاهي جودا و 
اسرائيل مي باشند كه پيامبران قضاوت مي كنند در اين دو حكومت و تخريب معبد يهوديان در اورشليم و 

كتاب  12مي باشد اين نوشتار  NEVIپيامبران غيراولوالعزم در اين خصوص داراي نوشتار هاي كوچكتر به نام 
  مختلف تقسيم شده و بوديه، ميكا، باهرم، هكوك، زكرّيا، رفافيه، هاحي، ماالچي تبديل شد. 

  
  (KETUVIM)كتوويم

اين نوشتار شامل اشعار، فلسفه، اثار زندگي و نوشتار پيامبران و ساير رهبران يهودي مي باشد كه در تبعيد در 
  بابل بوده اند. 

  LAMENTATIONكتاب         مپسا ل
  كتاب دانيل        ضرب المثل
  استر        كتاب شكل
  عزرا(تفكيك شده به دو كتاب عزرا و نهاهيه در انجيل)      RUTHآواز آوازها 

معتقدند كه اين نوشتارها سخن خداوند است.  N.Tبراي  به وسيله انسان ها نوشته شده است اما O.Tگرچه 
س انفاس قدسيه مي باشد و براي آموزش و تصحيح و آموزش به نحو كشيش پاول، نوشت كه تمام اين نسخ مقد

تمام اين ها، شما بايد بدانيد كه هيچ عبارت انجيل بدون در صحيح الزم است. به همين نحو حواري پيتر نوشت، 
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تفسير پيامبرش نمي باشد. براي پيامبري هيچ گاه كلمات توسط خود پيامبران آمدن افراد نيست، اما مردم 
  ت مي كنند از طرف خدا و آنها هر كدام همراه با روح مقدس گفته شده است. صحب

  
  قسمت جديد N.Tانجيل 

كتاب و نوشته مي باشد كه به وسيله جامعه اوليه مسيحيان جمع آوري شده و به زبان  27كتاب انجيل مجموعه 
يوناني تحرير شده است و مبتني است بر زندگي، آموزش و هدايا و باقيمانده اشكال مركزي و اصلي كل كتاب، از 

  مسيح ناصري مي باشد كه به اشكال زير جمع آوري شده است. 
  

   (GOSPELS)ل گاسپ
مجموعه اي است شامل تاريخ مسيح و اعمال حواريون و مدارك تاريخي اوليه مسيحيت كه درست پس از گفتار 
مسيح جمع آوري شده و مرگ(مصلوب شدن و يا به آسمان رفتن وي) مي باشد كه از نويسندگان مانند مايتو، 

همراه پيتر بوده و گاسپل، اولين است كه نوشته  جان كه مسيح را ديده اند، آنها در زمان وي بوده اند. مارك
  مي باشد.  ACTميالدي مي باشد. لوك نويسنده احتمال گاسپل و 50شده است و مربوط به سال 

  مايتو      گاسپل
  مارك      گاسپل
  لوك      گاسپل
  جان      گاسپل
  حواريون      گاسپل

  
  :رساله پائولين

  به وسيله رساله پاول رساله ذيل مربوط مي شود به زمان هاي اوليه مسيحي
  رساله اول كورينيان    رساله رومن ها
  رساله دوم كورينيان  رساله گاالتيان 

  رساله اول تسالونيان  رساله فيليپين ها
  رساله دوم تسالوتيان  رساله فيل مون
  رساله اول تيموتي    رساله افسيان
  نرساله كولوسيا
  و يا ماتيوس رساله تيتوس

جان، جودا به زبان عبري و ساير نويسندگان مانند بارناباس، سيالس، استيفن، آبولوس، و رساله هاي جيمز، پيتر، 
  (نويسنده) اطالق مي شود.  و پيتر كه اكثر نوشتار
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REVELATION (كتاب مكاشفه)  

كتاب مكاشفه آخرين كتاب نوشته شده در انجيل مي باشد و مانند ساير كتاب ها در سند آخر قرن اول ميالدي 
كليساي اسيا از  7ده كه به وسيله حواري جان در به زبان يوناني جرير، پاتموس مربوط به شرايط، نوشته ش

  پرداخت عميق به آخرين روزهاي شروع دوران هزاره مسيح مي باشد.
  

  تاريخ انجيل:
ار كتاب پنجگانه تورات و جاب مي باشد در كتاب اول سليمان بنيانگذ ل)، قطعاًيب(با O.Tقديمي ترين كتاب 

سال پس از سلطنت سليمان ساخته  4ز خروج بين اسرائيل از مصر) كه اپس  480(در سال  اولين معبد بوده
قبل از ميالد نشان مي دهد و در  1441قبل از ميالد كه بر اين اساس مهاجرت موسي در  961شده است، سال 

چهار كتاب  NT, NEBOقبل از ميالد،  1400سال كتاب تورات و جاب را موسي مي نويسد و در  40مدت 
در دوران مختلف، از  O.Tنوشته شد در زمان و به دست موسي مي باشد. كتاب هاي باقي مانده  بعدي شروع به

قبل از ميالد در زمان هاي مختلف توسط افراد مختلف يكي  455مرگ موسي با ماالچي و آخرين كتاب آن در 
سانسور از وضعيت  با دقت بيشتر و آن ديگر بدون دقت بيشتر نوشته شده است. طومارهاي قديمي با تخريب و

نرمال روبرو بوده و تورات هاي دست نوشته هاست كه به شدت و دقت در غارها و مراكز امن نگهداري شده 
  است. 
پيدا شده و به عنوان طومارهاي بحرالميت  1948در سال  QUMRANقديمي ترين نسخ كه در غاري  اخيراً

(DEAD SEA SCROLLS)  بعد از ميالد، مكمل طومار است كه 70سال قبل از ميالد تا  250بين سالهاي
  سال قبل از ميالد. 150مربوط مي شود به 

سال قبل از ميالد، زبان سپتاجيت يكي زبان يوناني تورات تكميل شده اي وجود دارد كه اين با  200در حدود 
توجه به گستردگي زياد زبان و فرهنگ هلينزم در يونان كه مناطق وسيعي از خاورميانه را در بر مي گرفت كه به 

ن زماني است كه اولين تورات به زبان يوناني علت پيروزي اسكندر مقدوني زبان يوناني زبان غالب گرديد و اي
  ترجمه گرديد. 

  
  )APOCRYPHA(ابوكريفا  مشكوك (O.T)تورات 

و تولد حضرت مسيح به وجود  O.Tسال بين آخرين كتاب  400تورات هاي مورد شك نوشته شده در زمان 
د كه توسط يهوديان تنظيم آمده است. اين كلمه كه از ريشه يوناني(به معني مخفي شده، پنهان شده) مي باش

شده كه در مواردي مورد قبول روحانيون هر دو مذهب نمي باشد. چه از نقطه نظر اماكس مذهبي با خصوصيات 
مختلف تاريخي، جغرافيايي، ادبي و صحت و دقت و مورد تعارض در آموزش ها قرار مي گيرد. كاتوليك روحي، 
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ود. كه آنها را مخفي شده مي نمايند. ليست اين نوشتارها و ارتدكس شرقي اين موارد و نوشتارها يافت مي ش
  كتب به شرح ذيل مي باشد:

  كتاب توبيت          1اسدراس 
  كتاب جوريا          2اسدراس 

  كتاب هوشياري          نوشتار جرمي
  كتاب براوچ          موزانا ننماز گزارا

  1مكابيون           دعاهاي ناشه
  2مكابيون       ستر 1يك سري كتاب هاي ديگر 

ميالدي، كنسول يهوديان يامينا، تورات به زبان عبري مطمئنا با  95-90گفته مي شود اين كتب بين سال هاي 
OT  قبل از ميالد كه مورد شك است  400منطبق دارد گفته مي شود در فلسطين كتاب هاي مكتوب مربوط به

  حذف شده است. 
  

  هاي اوليه N.T)تاريخ انجيل 
كارگران ثروت استخدام شان است يا چيزي شبيه به اين عبارت كه در كتاب  در آخرين تالموت پل كنت كه

سال بعد از ميالد.  60و مينر و ميتر و پاول آمده است مربوط به  LUKEماتيو در جاي ديگر وجود ندارد و در 
بان باشد و در بخش (م) كه به زمي ميالدي يك راه به انجيل  100گفته مي شود كاسپل(اسپوريوس) در سال 

بعد از ميالد مي باشد كه به مايتو، لوك، كوريناس،  95خودش نوشته شده براي حلول مجدد روح در سال 
  عبري، تالموت اول و پيتر اول نوشته شده است. 

يك مقايسه مي تواند مسائلي را آشكار سازد بين نوشته هاي يوناني، مانند كتاب هاي هرو دوت، افالطون، هور، 
سال مي باشد و كتاب  200وجود دارد اما بين نوشتارهاي تست سنت هاي جديد و قديم فاصله هزار سالي 
  بعد از ميالد مي باشد. 117- 138گاسپل جان بين 

  
VULGATE زبان رسمي انجيل به زبان التين  

و دومين كتاب اصالح  براي آموزش و اصالح نسخ مذهبي داشتجرمي كه يك كشيش محقق بود تمايل زيادي 
داشته است. رواج جيل را نوشت(به زبان التين) كه اين زبان اصلي التين انجيل مي باشد كه سال ها نيز شده و ان
جرومي به فلسطين رفت تا اصالحات الزم را در انجيل انجام دهد و انجيل جود را با تطابق با زبان  382در سال 

دي او تصميم گرفت كه مجددا تورات را ميال 390و 405به صورت تصحيح شده ارائه دهد و بين سال يوناني آن 
براي كه  بودرومي با نفوذترين كتاب استاندارد بابيل التين  VULGATEمستقيما از عبري ترجمه كند. و لذا 

  تبديل شد.  NOVA VULGATEبه كتاب جديدتر  1979فزون بوده است كه در 
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BIBLE گوتمبرگ  
مي باشد كه ماشين چاپ را اختراع كرده و با توجه به ثابت  يكي از انواع انجيل ها مربوط مي شود به گوتمبرگ

 نويس به دست آمد ماشين گوتمبرگ مربوط به بودن كلي است و صفحات انجيل هاي يكسان و ارزانتر از دست
نسخه  180بوده و  VAGUATE اولين كتاب چاپي وي بوده است اين كتاب همان كه ظاهراً است 1448سال 
  چاپ رسيد.  موقع بهدر آن از آن 

WYCLIFS BIBLE )(انجيل واي كليف  
بوده است كه به كمك  1380به انگليسي تحت نظارت كيش جان واي كليف در سال  BIBLEاولين ترجمه 

كليساهاي  ازت مردم مستقيما استفاده نمود اما باقي سد بنگالدش هرفورد و جان يوروي تنظيم شد و از گفت در
انگليسي روبرو شد. در واقع مخالفان كليف مانند هنري تايتون معتقد بود كه ترجمه آن باعث كاستن از مفاهيم 

  واقعي آن باشد. ارك بيشاب، آروندل از كليساي كانتربوري، انجيل هاي انگليسي را تحريم نمود. 
ه كاربرد آنها به شدت سخت بود (به عنوان مثال ترجمه كليف بر اساس نوشتار التين، يوناني و عبري بود كه البت

افعال متمايل به آمدن در آخر جمله مي بودند). ترجمه دوم كليف در راس زمان وجود آمد كه سعي مي كرد از 
اين مسائل رهايي يابد. نسخ دستي بسيار گران تمام مي شد و در قرن بعد شكل انگليسي انجيل معمول شد و 

  ند ويليام تيندال بود كه در واقع نوع جديد ترجمه به حساب مي آمد.انگليسي پروتستان مان
  

  TYNDALEتيندال 
  . س مي شد كه در دست افراد قرار گرفتاحساس نياز به استفاده از كتاب مقد 16در ميانه قرن 

اصالح طلبان در خصوص تفاوت هاي بين انجيل كاتوليك رومي و انجيل هاي تهيه شده قديمي دچار تعارض 
  مختلف شد و به اكثر زبان هاي اروپايي ترجمه شد.گرفته دند و تصميم بر ترجمه انجيل به زبان هاي ش

نياز گرديد و تعداد زيادي انگليسي را آورد و گفت كه مردم نيز به دانستن كلمات خداوند تايدل مامور كار ويليام 
كپي از انجيل به وجود آمد و در انگلستان  600حدود  1525- 1526دارند تا انحصار در نزد پاپ ها و لذا در سال 

 TYNDALEتعداد زيادي انجيل را چاپ و انتشار دادند و كوشش  1536پخش شد، مخالفين نيز در سال 
مي كرد كه انجيل را بر اساس  شناخته شد و نهايتا وي را كشتند و كتاب هاي وي را از بين بردند وي كوشش

  درصد به آن نحو بود. 90نسخ ماتيو و انجيل و نهايتا به نسخ شاه جيمز ترجمه كند كه 
 

  نگ جيمر:ينسخ آزاد ك
نفر مترجم دارد را جمع آوري نمود تا انجيل استاندارد را تهيه نمايند. آنها با  41شاه جيمر اول  1601در سال 

 كه توسط يهوديان استفاده مي شد و بهترين ترجمه يوناني حساب مي شد MASORETICاستفاده از ترجمه 
شروع نمودند اين كشيشان و محققين تحصيل كرده به شش كميته در  RECCPTUS)(به خصوص در سن

 1611آكسفورد، و كمبريچ با تعاون با يكديگر و چك كردن يكديگر انجيل را اصالح و هماهنگ نمودند. نتايج در 
لغات متفاوت برخورد كردند و با تاثير از  2500ه نام نسخه انجيل شاه جيمر در آمريكا معروف شد كوشش ها با ب
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ير تنظيم درآمد جان بيلتون نكات مختلف را از تصوراتش از انجيل درآورند(در بهشت گمشده). نحوه سپآثار شك
قرار گيرد. اشعار و نوشتارها مانند هرمن  و شكل تنظيم نوشتار باعث شد كه اين انجيل در دسترس مردم عادي

ملويل، والت وايت من، اميلي ديكسنون و تعدادي ديگر روحيه بخش آن بود وقتي كه اين اثار به ملكه ويكتوريا 
  انگليسي و نيروي نهفته و بزرگي در اين زبان.زبان  داده شد وي گفت كه اين است زيبايي

  
  ساير نسخ

انجيل وجود دارد و به تمام زبان هاي دنيا حتي زبان هاي جديد نيز ترجمه شده و  امروزه ترجمه هاي زيادي از
به همين در برنامه هاي كامپيوتري گنجانيده شده است و لذا به تمام موارد انجيل دسترسي بسيار سريع و ارزان 

  ممكن است و لذا خداشناسي را بسيار ساده تر مي كند. 
  

  انجيل عملي براي يادگيري
ي بودن مي باشد و براي دانشمندان مسيحي مانجيل عبادي است كه امروزه عقيده بر عل ءعملي در ورا انجمن

پاسخ داده شد و مطالب عملي مربوط به زمان  GENESISمسايل آفرينش ، شهودات و سئواالت بسياري در 
در خلقت و يكي اعالم نموده كه انجيل  CREATION MINISTRIES INTLنزول آن وجود داشته است. و 

  يك مفهوم علمي دارد. 
  
  
  

  مسائل نامناسب در انجيل
 :1 و .. مي باشد. به عنوان مثال زبه خصوص تورات، شامل مسائل و رويدادهاي خنده دار، سحر آمي BIBLEدر 

يكي از  :2 خود گرفت. مثلوقتي كه پدر زن يعقوب البان با وي رفتار خوبي ننمود او تصميم به فرار با فاميل 
همسران يعقوب، يك مجسمه پدر خود را دزديد. پدر وي البان، آن را كشت و آنان را در كوهستان محبوس كرد. 
پدر را شل به وي گفت چرا خداي مرا دزديده ايد. (البان به يعقوب) جواب داد كه اين نمي تواند به اندازه كافي 

كل راشل مربوط به رفتار زنان به شكل زنانه نشان مي دهد. مجسمه ها به خدا باشد كه بتوان آن را دزديد. ش
  اندازه كافي احترام ندارند. 
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