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 مقدمه  ه 
 

  

  

  مقدمه
کنــیم.  هــائی از اقــدامات بشــارتی، در اطــراف خــود مشــاهده مــی  اینــک نشــانه

اي چه از دنیاي سیاست، ورزش و هنر، اخیـراً بـه مسـیحیت     ي برجستهاه شخصیت

هـائی در   هاي انتشاراتی حاکی از فروش باالي کتاب هاي سازمان اند. گزارش گرویده

هـا و مطبوعـات    هاي بشارتی مرتباً اخبار خبرگـزاري  باشند. هیئت حوزة بشارت می

را کشـف  » تولـد تـازه  «کننـد. اینـک عامـۀ مـردم مفهـوم       را، در این زمینه دنبال مـی 

  اند. کرده

خوشـحال   ماین تحول ناگهانی در سکوالریسم هم داراي دو جنبه است، یعنی ه

ها نفـر   بخش آن، فرصتی است براي میلیون بار. جنبه شادي کننده است و هم تأسف

شـوند. بـه مـدت نـیم قـرن اسـت کـه         آمریکائی که با انجیل عیسی مسیح، آشنا مـی 

هـا،   ها، روزنامـه  مسیحیت کتاب مقدس مورد تمسخر مبلغان فرهنگ آمریکائی ـ فیلم 

اند  م کار خود بودهرها و تلویزیون، قرار گرفته است. عامۀ مردم آنقدر سرگ داستان

اي دارنـد بـه انجیـل     اند. ولی امروز عده ه وقت براي گوش سپردن به انجیل نداشتهک

  دهند. گوش می

هاي ضـعیفی از آئـین تـازه مولـود شـده       بار این تحول نشانه و اما جنبۀ تأسف

  است: آئینی متمرکز بر تجربه و پوشیده در راز و رمز.

ه بـه فرضـیه و   مسیحیت کتاب مقدس داراي یک عنصر تجربی است، اما وابسـت 

  کنیم و بدان تعلق داریم. اندیشیم و تجربه می اینست که آنچه که ما می .است جسم

  د.نشو بدین سبب است که این کتاب و سایر نشریات در این زمینه، منتشر می



 مقدمه  و 
 

این هشت کتاب براي مطالعه فـردي و جمعـی و بـا هـدف شـهادت بـه حقیقـت،        

جامعـۀ آمریکائیـان بشـارت     هاً نبایـد بـ  اند. ما به عنوان مبشرین، صرف طراحی شده

  رویم به کالم خدا، بشارت دهیم. دهیم، بلکه باید به هر جا که می

  بروس ال. شلی
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1    

  مکاشفۀ خدا  

  

ندارند، اما انسان موجودي مذهبی اسـت. در دل و فکـر   اي باور  هر چند که عده

ام؟ بـه   توانند پاسخ دهند. من از کجا آمده او سؤاالتی مطرح است که اطرافیانش نمی

براي زنـدگی  روم؟ هدف از زندگی من بر روي این زمین چیست؟ چه دلیلی  کجا می

  مانند. خ میپاس و تاریخ وجود دارد؟ این سؤاالت بدون یک مکاشفه مقتدرانه، بی

  کند. دو شرط است که لزوم یک مکاشفه مقتدرانه را ایجاب می

یابی به پاسخ ایـن سـؤاالت    ط اول اینست که محدودیت انسان او را از دسترش

خـودش بایـد بـه آغـاز آفـرینش       منشـاء دارد. انسان براي شناخت  پایان، باز می بی

  لقت خود، شهادت دهد.تواند به خ که نمیاست برگردد، در غیر اینصورت بدیهی 

عالوه برآن انسان براي شناخت مفهوم و هدف زنـدگی بایـد بتوانـد بـه تمـامی      

اما هر انسانی جزئی بسیار کوچک از جریان زمان اسـت.  تاریخ احاطه داشته باشد. 

. ماشاید بتوانیم آنچـه را کـه   هستیم طوالنی یدر یک رژه نمایش یانپیما ما مانند راه

طـوالنی   راهبینیم، درك کنیم، اما جز آنکه کسی طرحی از این  در دور و بر خود می

  را به ما نشان ندهد، مفهوم کلی و مقصد آن را نخواهیم فهمید.

نمایـد، عقـل نـاقص انسـان اسـت. شـعور        مورد دومی که مکاشفه را الزامی می

 انسان نه تنها محدود است، بلکه در اثر گناه، ذاتاً محدودتر شده است. در حـالی کـه  
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ندارند، متفکران تمامی قرون بـه ایـن   ها این فرضیه کتاب مقدس را باور  تمام انسان

هـا و مـوانعی بـراي درك     اند که حتی در زندگی خودشـان، محـدودیت   نتیجه رسیده

اینـک شـهر یـاران کـه     «ا، وجود داشته است. شکسپیر گفتـه اسـت،   ه درست واقعیت

  »اند! ، از صدا افتادهپیچید شان در جهان می ها، آوازه مانند ناقوس

در عقـل خـود   «گوید که انسان در اثر گناه از خـدا جـدا شـده و     کتاب مقدس می

). 21:1و رومیـان   18:4 افسسـیان ». (در خیاالت خود، باطل گردیده است«و » تاریک

  اند. روانشناسان انسان را حیوان عقالنی، تعریف کرده

تـوانیم فـارغ    ما نمـی  .هماهنگ استگویند عقل ما با ارادة ما  با چنین تعریفی می

ناپذیري کارهاي مـا   از عقل و اراده خود عمل و زندگی کنیم. عقل ما به طور اجتناب

کنـد، حقیقـت    اش حقیقت را پیروي نمی کند. بدین ترتیب انسانی که اراده را توجیه می

دان قـرن ششـم پـیش از     سازد. فیثاغورث فیلسوف یونانی و ریاضی را منحرف می

شـناخت وظـایف   «میالد، به روشنی این مشکل را در انسان مشاهده نمود، و گفـت:  

آسان نیست، جز آنکه انسان، وظیفه خـود را از خـدا و یـا از شخصـی کـه از خـدا       

آموخته است، بیاموزد و یا شناخت الزم را از وظـایفش از طریـق ابـزاري خـدائی،     

  »کسب کند.

آنجـا کـه نـور مکاشـفه خـدائی را،       توانـد در  عقل چون یک آینه است، عقل مـی 

  منعکس سازد، پاسخ مشکالت زندگی را، به درستی بدهد.

  امکان مکاشفۀ خدا
گفتیم براي یافتن پاسخ بـه سـؤاالت مطـرح شـدة فـوق، نیـاز بـه یـک مکاشـفۀ          

پذیر اسـت؟ دلیـل مـا بـراي انتظـار چنـین        اي امکان روحانی داریم. آیا چنین مکاشفه

انسان و خدا نهفته است. انسان بـرعکس تمـام حیوانـات صـرفاً     اي، در ذات  مکاشفه



 مقدمه  3
 

منـد بـه    قانع به بودن در این جهان نیست. طبیعـت انسـان جویـاي کاملیـت و عالقـه     

چیزهاي بیشتري است. انسان از نظر جسمانی بخشی از طبیعت است، ولـی از بعـد   

رایش مهیـا  تواند بـ  روحانی فراتر از طبیعت و جویاي چیزهایی است که طبیعت نمی

فرمـا اسـت کـه ایـن      حکـم  يسازد. منطق قوانین خواستن و تدارك یافتن در قلمـرو 

هـا را بنـا    شوند. قطعاً هر کسی در انتظار خالقی است تـا واقعیـت   خ دادهپاسنیازها، 

سازگاري هـر چیـز را بـا     نیز ریزي نماید. حتی تکامل طبیعی به نیاز هر انسانی، پی

امـور در پیرامـون هـر مخلـوقی موجـب بقـاي آن       کنـد. بعضـی    محیطش ایجاب می

د، خواهد مرد. ابهامات همیشگی فکر انسان در مـورد  نباشند، و اگر نباش موجود می

مسـتلزم قلمـروي مـافوق طبیعـت      ـ  الطبیعی ـ حتی در اصل سیر تکامل  امور مافوق

است تا پاسخگوي انسان باشد. در غیر اینصورت توانایی انسان بـراي طـرح چنـین    

افی نـ ها پیش، از بین رفته بود. درواقع ایـن اصـل تکـاملی     بایست مدت التی، میسؤا

. چنـین  دانـد  مـی تفـاقی در طبیعـت،   ي اا که انسان را سـاخته است سیر تکامل طبیعی 

تعریفــی پاســخی بــه ســؤاالت انســان در امــور مــاوراي طبیعــت و موجودیــت او،  

ظار یک مکاشـفه بـراي پاسـخ بـه     توانیم چنین نتیجه بگیریم انت دهد. بنابراین می نمی

  نیازهاي طبیعت انسان، منطقی است.

شویم به همین ترتیب انتظـار داشـتن از او    اما باتوجه به ماهیت خدا، متوجه می

تــا خــود را بــر انســان مکشــوف ســازد، نیــز مــوردي منطقــی اســت. هــر موجــود  

اسـت.  مند بـه ارتبـاط بـا دیگـران و شناسـانیدن خـود بـه دیگـران          هوشمندي عالقه

بنابراین منطقی است که فرض نمود که شخص خدا هم مایـل بـه شناسـانیدن خـود     

خـوانیم کـه انسـان شـبیه خـدا       است وقتی در کتـاب مقـدس مـی    عجیبباشد. چقدر 

به نیازهاي مخلوقـات   هربانآفریده شده و خواهان ارتباط با خداست. قطعاً خداي م
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  دهد. است، واکنش نشان میته شخودش، بخصوص نیازي که در نهاد انسان، کا

اي از خـدا   اگر ما باور داشته باشـیم، آنچـه راکـه انتظـارش را داریـم، مکاشـفه      

پـذیر اسـت؟ آیـا     اي امکـان  ا چنـین مکاشـفه  آیاست، باتوجه به ماهیت انسان و خدا، 

 بـا  توانـد  خدایی که خارج از این جهان است وجـودي نامحـدود و ابـدي اسـت، مـی     

  انی است، ارتباط برقرار کند؟فو  انسان که موجودي محدود

توانیم موجودي را بشناسیم که هم ذات ما باشـد،   اي معتقدند که ما فقط می عده

توانیم خدایی را که کـامالً بـا مـا متفـاوت اسـت، بشناسـیم. مـا بایـد          و بنابراین نمی

ا اسـت.  همتـ  تصدیق کنیم خدائی که کتاب مقدس معرفی نموده اسـت، موجـودي بـی   

کنیـد تـا    پس مرا به که تشبیه مـی «ی خدا را اینگونه توصیف نموده است، اشعیاي نب

ش، بـه  تنهـای  هـاي بـی   ) اما چنین خدایی با تمام تفاوت25:40» (با وي مساوي باشم؟

صورت خدائی مکشوف شده است که انسان را به شـباهت خـود آفریـده. (پیـدایش     

26:1(  

صی با خـدا اسـت. قطعـاً    این شباهت خدائی شامل ظرفیت انسان در ارتباط شخ

اولین استفاده از این هدیـه، ارتبـاط بـا خـالق اسـت. اعـتالي عظمـت خـدا و سـپس          

موجودي که بتوانـد بـا او ارتبـاط برقـرار نمایـد،       محدودکردن قدرت او در آفرینشِ

د است. کسی که به ما چشم داده است تـا ببینـیم، گـوش داده اسـت تـا      روم کامالً بی

 رچنین ابزارهـایی خـود را بـ    باتواند  ست تا بفهمیم، قطعاً میبشنویم و شعور داده ا

  ما مکشوف سازد.

  ابزارهایی براي مکاشفه خدا
باشـد، تنهـا طبیعـت     چونکه خدا، خداي تمامی کائنات و حافظ مخلوقات خود می

شـود. بنـابراین    است که گواهی بر هستی او است، چون خدا در همه چیز دیـده مـی  
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را از راههـاي مختلـف نشـان داده اسـت، و معمـوالً از دو       کتاب مقدس مکاشفه خدا

 طریق مهم براي نشان دادن مکاشفۀ خدا استفاده نموده است:  

  ) مکاشفۀ خاص2) مکاشفۀ عام و (1(
اي اســت کــه همگــان همیشــه آن را مشــاهده  منظـور از مکاشــفه عــام مکاشــفه 

ر زمانهاي خـاص  اي است که خدا د دیگر مکاشفه خاص، مکاشفه سوسیکنند. از  می

» طبیعـی «ات مکاشـفۀ  ربندي گاهی اوقات در عبا به افراد خاصی داده است. این طبقه

توصیف شده است و مفروض بر اینست کـه مکاشـفۀ عـام از طریـق     » فراطبیعی«و 

گیرنـد.   هاي طبیعی و مکاشفه خـاص از طریـق مداخلـه طبیعـت، صـورت مـی       پدیده

شـود. برکهـوف    هـر یـک از آنهـا دیـده مـی     تفاوت بیشتر این دو مکاشفه در اهداف 

(Berkhof) گوید: دان، در این مورد می الهیات  

مکاشفه عام ریشه در خلقت دارد که خرد انسان را مخاطب قـرار داده اسـت   

منـد شـوند. مکاشـفه     خـدا را بشناسـند و از مشـارکت او بهـره    و تا خلقت او 

ر مخاطـب قـرار   خاص ریشه در طرح بخشایش خدا دارد و انسان را گناهکـا 

علیرغم بار گناهانی که بـر   ،توانند از طریق ایمان که تنها می نیاراکهداده، گنا

باشـند کـه    فـی خود دارند، پذیرفته و بخشوده شوند و در خدمت تحقق اهـدا 

خدا آنها را براي آن اهداف، خلـق نمـوده اسـت. (لـوئیس برکهـوف ـ الهیـات        

  )Grand Rapid: WM. B.Eerdmans-1941. P.37سینماتیک 

  مکاشفۀ عام
آنچنـان کـه قـبالً گفتـیم، خـدا خـود را از طریـق تمـام          ـ  ) انواع مکاشفه عام1

سازد. این مکاشـفه در دسـترس همگـان قـرار دارد و      هاي خود مکشوف می آفریده
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  دست یافت.بدان توان از دو طریق عمده، یعنی ذات کائنات و ذات انسان  می

طبیعـت مکاشـفۀ خـدا اسـت و هنــر     «نوشـته اسـت،    (Long Fellow)النـگ فلـو   

 بلکـه هـا و قـدرت اوسـت،     گر توانـائی نحتی گرچه اعمال انسان بیـا ». مکاشفۀ انسان

آسمان جـالل خـدا   « :سراید دهد. سراینده مزامیر می نشان مینیز هاي خدا را  ویژگی

اره بـه  ). جالل خدا اش1:19» (دهد. هایش خبر می کند و فلک از عمل دست را بیان می

هـاي او.   ذات واقعی خدا است که تجلی یافته است. اینست نمـایش صـفات و ویژگـی   

هـاي خـدا از طریـق طبیعـت      اش به رومیان نوشته است که ویژگـی  پولس در رساله

انـد   مکشوف شده است. و در رابطه با کسانی کـه مکاشـفه خاصـی دریافـت نکـرده     

  :نویسد می

ر ایشان ظاهر است زیـرا خـدا آن را بـر    توان شناخت، د چونکه آنچه از خدا می

ایشان ظاهر کرده زیرا که چیزهاي نادیدة او یعنی قوت سرمدي و الوهیتش از 

شـود تـا ایشـان را     حین آفرینش عالم به وسیلۀ کارهاي او فهمیده و دیده مـی 

عذري نباشد. زیرا هرچند خدا را شناختند، ولی او را چون خدا تمجیـد و شـکر   

ــه در ــده، دل بــی  نکردنــد بلک ــل گردی ــود باط ــک  خیــاالت خ ــان تاری ــم ایش فه

  )21ـ19:1رومیان گشت.(

را، آشـکار سـاخته   » الـوهیتش «و » قدرت سرمدي«بدین ترتیب خدا در خلقتش 

هایی است که او را به عنوان خدا و قابل پرسـتش   است. این ذات اشاره به شایستگی

گوینـد، بخشـی از    ن مـی دهد. هر چند که خـدا آنچنـان کـه بعضـی از ادیـا      نشان می

توان با چشم طبیعی او را دیـد، امـا    طبیعت نیست، و هر چند که او ناپیدا است و نمی

توانـد وجـود او    کس نمـی  است که هیچ کاربا این وجود در اعمال دستش آنچنان آش

  را منکر شود.  
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کنـد   داستان زوجی روسی را تعریف مـی  نویسندة ،راند خطیب و بریچارد وارم

انـد کـه خـدائی     باشند، و در تمام زندگی بـه آنهـا آموختـه    ساز می دو مجسمهکه هر 

  وجود ندارد:

کردیم. در حین کار همسـرم از مـن    زمانی ما روي ساختن مجسمه استالین کار می

شوهرم، اگر دستان این مجسمه را با چهار انگشت طراحی کنـیم و شسـت   «پرسید: 

توانـد   هیچ کاري با این دست خود نمینداشته باشد، چه خواهد شد؟ در این صورت 

اي نان. زندگی بدون ایـن   بردارد و نه کتابی و نه قطعهچکش تواند  انجام دهد، نه می

خواهیم بپرسیم چـه کسـی شسـت را     است. اما حاال می انگشت کوچک بسیار مشکل

دانـیم کـه آسـمان     ایم و می ساخته است؟ ما هر دو در مکتب مارکسیسم تربیت یافته

اند. اما اگـر خـدا آسـمان     ین قائم به خودشان هستند و توسط خدا آفریده نشدهو زم

و زمین را خلق نکرده باشد و فقط شست انسان را آفریده باشد براي ایـن آفـرینش   

  کوچک، قابل ستایش است.

آهن و چیزهاي  ما ادیسون و بل و استفنسون را به خاطر اختراع المپ و تلفن و راه

ما چرا نبایـد کسـی را کـه فقـط یـک شسـت را خلـق کـرده اسـت،          ستائیم. ا دیگر می

ســتایش نکنــیم؟ اگــر ادیســون در انگشــتان خــود شســت نداشــت، هــیچ چیــزي را  

توانست اختراع کند. بنابراین به نظر مـن بایـد خـدائی کـه شسـت را در انگشـت        نمی

  »انسان آفریده است، ستایش کنیم.

اي کـه خـدائی    و! تـو یـاد گرفتـه   مزخـرف نگـ  «گویـد   با عصبانیت به او میشوهرش 

دانیم آیا میکروفن در این اطاق نصب شده است یا نـه، ممکـن    وجود ندارد، و ما نمی

است دچار دردسر شویم. یک بار دیگر به فکر خود رجوع کن تـا بـدانی کـه خـدائی     

  »وجود ندارد، نه در آسمان و نه در زمین!
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جـود دارد کـه نیاکـان مـا بـه او      اگر در آسمان خدائی قادر مطلـق و «زن پاسخ داد: 

اند، به همان اندازه طبیعی است که ما داراي شست هسـتیم. یـک خـداي     ایمان داشته

تواند شست را هم خلـق   تواند انجام دهد، و بدین ترتیب می قادر مطلق همه کاري می

وجود ندارد، مـن بـه نوبـۀ خـودم از تـه قلـب آن       » کس هیچ«کند. اما اگر در آسمان 

  »ستایم. را که شست ما را آفریده است، می »کس هیچ«
(Richard Warmbrand Tortured for Christ. London: Hodder and Stoughton, 
1967, p. 23) 

نه تنها  وجود طبیعت اطراف ما، بلکه مراحل و رونـد طبیعـی زنـدگی، گـواه بـه      

  :خداوندهستی خدا است. 

نمـود و از آسـمان    ت نگذاشت، چون احسان میدشها با وجودي که خود را بی«

هاي ما را از خوراك و شـادي پـر    بارات بارانیده و فصول بارآور بخشیده، دل

  .)17:14(اعمال رسوالن » ساخت می

یم، امـا رسـول مسـیح    کن میتصور خدا  ها را از ناحیه ما معموالً بالیا و مصیبت

نـامیم،   آنهـا را قـانون طبیعـت مـی     گوید که منافع طبیعی روند طبیعت که ما غالباً می

بینـد کـه در تغذیـه     ی از خداست. براي نمونه عیسی دست خدا را مـی یمقمستنشانه 

وقتـی مـا نگـاه     .)30ــ 26:6هاي چمن در کار است (متـی   پرندگان آسمان و سوسن

اي از خـدا   خود را از جهان اطراف مستقیماً به خود معطوف سازیم، باز هـم نشـانه  

ن نشانه برآمده از شخصیت کلی انسان و به طور خاص طبیعت معنـوي  یابیم. ای می

را » یـک خـداي ناشـناخته   «انسان است. پولس در هنگام گفتگو با فیلسوفان آتنی که 

هاي ساخته انسـان و بـا اشـاره بـه طبیعـت       ستودند، راجع به ستایش تمامی بت می

  گوید: انسان می
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م چنانکه بعضی از شـعراي شـما   زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داری«

  ).29ـ28:17اعمال (» باشیم اند که از نسل او می نیز گفته

م بزرگ باشـم،  ه گوید اگر ما مخلوقات خدا هستیم، هر چقدر به کالمی دیگر می

  او از ما بزرگتر است، و این یعنی که او موجودي زنده است.

تواننـد   کردند که می می قرنها قبل از پولس اشعیاي نبی، درمقابل کسانی که فکر

  راه خود را فارغ از خدا پیش بگیرند، چنین استدالل نمود:
گر مثل گل محسوب شـود یـا مصـنوع     اي زیر و زبرکنندگان هرچیز! آیا کوزه«

دربارة صانع خود گوید مرا نساخته و یا تصویر دربارة مصـورش گویـد کـه    

  )16:29اشعیا » (فهم ندارد؟

اي از خـالقی بزرگتـر، یعنـی خـدا،      فضایل انسان نشانه ها و در ماوراي توانائی

  نهفته است.

باالترین مکاشفه خدا در کانال طبیعـی، در وجـدان یـا طبیعـت معنـوي انسـان،       

بینـیم،   شود. ما در این کانال نه تنها خدا را به عنوان یک خالق قدرتمنـد مـی   یافت می

کنـیم. ماهیـت تـاریخ     مـی بلکه او را به صـورت قانونگـذار معنـوي و داور مشـاهده     

  سازد. پولس رسول فرمود: انسان، حس راست و دروغ را در انسان، مکشوف می

هایی که شریعت ندارند کارهاي شـریعت را بـه طبیعـت بجـا      زیرا هرگاه امت«

آرند، اینان هرچند شریعت ندارند، براي خود شریعت هستند، چونکه از ایشان 

یشان مکتوب است و ضمیر ایشـان نیـز   شود که عمل شریعت بر دل ا ظاهر می

» آورنـد  کننـد یـا عـذر مـی      دهد و افکار ایشان یا یکدیگر یا مذمت می گواهی می

  .)15ـ14:2(رومیان 

سپس پولس رسول فرمود که ما از این شناخت امور خوب و بد، بـراي داوري  
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کـه کـار    کنـد  به ما کمـک نمـی   شناختی کنیم، ولی متأسفانه چنین دیگران استفاده می

  گیرد: درست انجام دهیم. و نتیجه می

کنی، هر که باشی عذري نداري زیرا که به آنچـه بـر    لهذا اي آدمی که حکم می «

کنی، همان کارها  دهی، زیرا تو که حکم می کنی، فتوا بر خود می دیگري حکم می

  .)1:2(رومیان » آوري را به عمل می

 حتی با نفـی کانت را بر آن داشت که ، پرفسور ایمانوئل »باید و شاید«این حس 

اقتدار کتاب مقدس، خدا را باور کند. به همین ترتیب سی. اس لوئیس، اسـتاد ادبیـات   

د کـه  اشـهادت د  نیزانگلیسی و احتماالً مشهورترین مدافع مسیحیت در دوران اخیر 

 الحـاد، بـاز   سوسـی قوانین معنوي خارج از انسـان، او را از گـرایش بـه     هاي نشانه

  .شته استدا

گویند، رعایت اصول معنـوي در وجـدان    برخی از دانشمندان علوم اجتماعی می

ها، فرآوردة جامعه است، در حـالی کـه واقعیـت اینسـت کـه ممکـن اسـت مـا          انسان

ا دیگران آموخته باشـیم،  یاي از اصول رفتاري پذیرفته شده را از والدین خود،  پاره

باشـند. گذشـته از    لم و تحصـیل علـم نمـی   هایی حاصل فراگیري از مع چنین آموخته

هاي قابل توجهی در کدهاي معنوي جامعه وجود دارنـد، امـا    آن، در حالی که تفاوت

هاي قابل توجهی نیز در سطوح بنیادي وجود دارنـد. بـه هـر حـال آزمـون       مشابهت

واقعی از حس معنوي، این نیست که ما در عمل دیگران را بستائیم. مکاشـفه واقعـی   

ستائیم. یک دزد ممکن اسـت مـورد    و بد آنچه هست که براي خود می بر خواز امو

دزدد، ولی آنگاه که مـال   دیگران را می لاحترام اطرافیان خود باشد، در حالی که ما

کنـد. بـه همـین ترتیـب کسـی کـه مرتکـب قتـل          دزدند، دزدي را تقبـیح مـی   او را می

رده شـود، ولـی آیـا کسـی     شود ممکن است در میان اطرافیان خود، محترم شـم  می
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  هست که احساس کند کشتن دوستی نزدیک و یا خودش، عملی شایسته است؟

علیرغم این استدالل متداول، حس خـوبی و بـدي و حـس ناخوشـایندي کـه در      

شهادتی از معنویات خـدا در   ،دهد هنگام نقض بعضی از استانداردها به ما دست می

مرا مجاب سازید ـ بایـد در   «نویسد:  می گنها است. روبرت براونی نهاد تمامی انسان

سـت، بایـد   ه جائی، کسی باشد که آماده انجـام تعهـد خـود باشـد، امـا اگـر تعهـدي       

  »پذیرفته شود، ولی کیست که بپذیرد؟

  ـ بازتاب مکاشفۀ عام2
پس مشاهده کردیم خدا از طریق مکاشفه عام، خود را به عنوان خدا، مکشـوف  

سـازند،   هاي بنیادي که او را خـدا مـی   و آن شاخصه سازد. او قدرت خالقه خود می

ها باید درمقابل آنها سر تعظـیم فـرود آورنـد و مطیـع      هایی که تمام انسان شاخصه

دهـد کـه    ها نشان می آن باشند، مکشوف ساخته است. عالوه بر آن او به همۀ انسان

و عـادل اسـت و روزي براسـاس معیـار خـودش جهــان را داوري       خـدائی معنـوي  

  اهد نمود.خو

ها، اینسـت کـه    ها، از این راه نیت خدا از مکشوف ساختن خودش به تمام انسان

ها اعمال او را درك و او را بجویند. پولس رسول براي عطف توجـه فالسـفۀ    انسان

) و 25:17)، قائم به ذات بودن خدا (24:17آتن به خداي واقعی، به خلقت خدا (اعمال 

  ) اشاره نمود.  26حاکمیت او بر تاریخ (آیه 

خدا را طلب کننـد کـه   «ها  پولس به این کارهاي خدا اشاره نمود، باشد که انسان

  ).27(آیه » از ما دور نیست یند، با آنکه از هیچ یکبایب ،شاید او را تفحص کرده

مکاشفه عام توسط گناه مخـدوش شـده اسـت. در آنجـا کـه       منظوردر هر حال 

)، در ضـمن  23ــ 18:1، اشاره نمود (رومیـان  پولس رسول به شناخت انسان از خدا
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  ).18(آیه » دارند راستی را در ناراستی، بازمی«به کسانی اشاره نمود که 

زیرا هر چند خدا را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید و شکر کردنـد، بلکـه   «

  ).21(آیه » در خیاالت خود باطل گردیده، دل بی فهم ایشان تاریک گشت

خواهد فلسفه خـود و افکـار انسـانی     پولس رسول، انسان میبراساس اظهارات 

  خود را جانشین صداي خدا نماید:  

ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت نمودند مخلوق را بـه عـوض   «

  .)25:1(رومیان » خالقی که تا ابداالباد متبارك است

از آن  روش فکري نیست، بلکـه اراده اسـت. حتـی    ،به هر حال مشکل در اساس

). 5:3جهـان شـد. (پیـدایش     واردزمان که گناه در اثـر وسوسـۀ هماننـد خداشـدن،     

ي اینکـه متکـی   جاشدن به تنها خداي واقعی، سرباز زده است. او به  انسان از تسلیم

به خدا باشد، متکی به خودش است. براسـاس ایـن بنیـاد نادرسـت، انسـان جویـاي       

یابـد،   مـی نمـا او هیچگـاه بـه حقیقـت دسـت      اي براي زندگی است. ا فلسفه قانع کننده

چونکه توجه او به ابزارهـاي مکاشـفه عـام معطـوف اسـت نـه بـه شـناخت خـدا و          

ادعـاي حکمـت   «فرمایـد چنـین افـرادي     شناخت تمام امـور از دیـدگاه خـدا. خـدا مـی     

  ).22:1(رومیان،  »]گردند می[ولی احمق  ]کنند می[

مشـاهده دسـتان او در مکاشـفه    علیرغم قصور انسان در شنیدن صداي خدا و 

هـا درواقـع خـدا را از     اي دیگر دارد. چونکه تمام انسـان  اي، فایده عام، چنین مکاشفه

). آنهـا  20:1اند، دیگر پیش خـدا عـذري ندارنـد (رومیـان      اختهشنطریق مکاشفه عام 

یعنـی  دیدند، ولی ندیدند، چونکه نخواستند ببینند. این وضـعیت،   بایست خدا را می می

از این حقیقـت کـه انسـان دیگـران را بـا برداشـت        تراشتن عذر و بهانه، حتی بیشند
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کند، آشکار شده است. اگر خـدا توجـه آنهـا     حسی خود از خوبی و بدي، داوري می

د، ونمـ  مـی آورنـد،   را معطوف به آنچه که براي متهم نمـودن دیگـران بـر زبـان مـی     

ور در زیسـتن برمبنـاي آنچـه    ند که درواقع باید خود را به خاطر قصدش متوجه می

نمودند. در حالی که مکاشـفه عـام مشـکل گنـاه را      پندارند محاکمه می که حقیقت، می

  کند. کند، اما به لزوم نجات اشاره می حل نمی

دیگر عذري پیش خدا ندارد، مکاشـفه عـام در بقـاي     یعالوه بر اینکه هیچ انسان

نیز اصول آن را در جوامع خود فرهنگ و جوامع انسانی، دخیل است و سایر ادیان 

انصـافی، ضـامن بقـاي نظـم      و بـی هاي راست و دروغ، انصاف  برند. ایده به کار می

مکاشفه عـام مـا را   د. کوتاه اینکه نباش گیري منبع این مکاشفه می درمیان مردم و پی

گنـاه و اغتشـاش آفرینـی و فسـاد،      سوسیکند تا میزان گرایش خود را به  کمک می

  نماید. طبیعت انسان را متمایل به حفظ نظم و تمدن می نهایتبیازمائیم، و در 

و در آخــر، مکاشــفه عــام در امــر بشــارت اثــر خاصــی دارد. پــولس رســول   

باشـند و نشـانه آن تبـدیل خـداي      ها از وجود خدا آگاه مـی  دانست که همۀ انسان  می

  ).23:17خته بود (اعمال واقعی به خدایان ناشنا

نمـود،   بنابراین پولس مردم را بـا اسـتفاده از مکاشـفه عـام، بـا خـدا آشـنا مـی        

همانطوري که با فالسفه یونانی صـحبت نمـود و اشـاره نمـود کـه شـناخت خـداي        

  پذیر است: واقعی در عیسی مسیح امکان

حکـم   هاي جهالت چشم پوشیده، االن تمام خلق را در هـر جـا   پس خدا از زمان«

فرماید که توبه کنند. زیرا روزي را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را بـه   می

انصاف داوري خواهد نمود به آن مردي که معین فرمود و همه را دلیـل داد بـه   

  ).31،  30:17(اعمال » داینکه او را از مردگان برخیزانی
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  لزوم مکاشفه عام
ذات انسان مکشـوف سـاخته اسـت.    در حالی که خدا خود را از طریق کائنات و 

خواهـد تـا راجـع بـه      اي در برگیرنده آنچه کـه خـدا از انسـان مـی     همکاشفاما چنین 

باشد. خدا انسان را براي خـودش آفریـد.    اش براي انسان بداند، نمی خودش و اراده

او انسان را آفرید تا با خالق خود مشارکت داشته باشد. آدم و حـوا در میـان تمـام    

ند تمـام شـاهکارهاي آفـرینش خـدا را ببیننـد، ولـی       تستوان اي باغ عدن، میه زیبائی

ي مسـتقیم بـا او داشـتند. بنـابراین خـدا از      وبراي شناخت شخص خدا نیاز به گفتگـ 

ابتدا، نه تنها خود را از طریق خلقـتش، بلکـه مسـتقیماً از طریـق کالمـش، مکشـوف       

  نمود.

بـا   آدم گیـرد.  نـدگی خـود فرامـی   انسان از طریق کالم خدا، ارادة او را بـراي ز 

عطف توجه به آفرینش و وجدان خود و بدون یـک رهنمـود خـاص از خـدا، هرگـز      

) و یـا اهـداف دیگـر خـدا را بـراي      15:2توانست باغ عدن را اداره کند (پیـدایش   نمی

  ).28ـ26:1حکومت بر زمین، تحقق بخشد (پیدایش 

د درخـت  رودرمـ ؛ نظـر خـود را   آدم خدا در ضمن براي آزمودن میزان اطاعت

  ).17ـ16:2شناخت نیک و بد، به او گفت (پیدایش 

اي بـوده   بدین ترتیب، مکاشفه عام از طریق طبیعت، از همان آغـاز، تنهـا زمینـه   

  انی خدا با انسان.باست براي ارتباط ز

راهـی بـراي    یـافتن  چونکه گناه وارد جهان شده است، بزرگتـرین نیـاز انسـان،   

اینجاست که کاري از مکاشفه عام ساخته نیست. طبیعت، وجـدان و   رهائی است، در

گویند که انسان به این نتیجه رسیده است که خـدائی وجـود دارد و جهـان     تاریخ می

 نظمتوانـد بـه طـور مـ     کس نمی را براساس قانونی معنوي، تشکیل داده است که هیچ
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در ذات انسـان راهـی   براساس آن قانون معنوي زندگی کند. اما نه در طبیعـت و نـه   

  شود. براي حل این معضل پیدا نمی

تاریخ ادیان نشان میدهد وقتی که انسان مکاشفه خاصی از خـدا دریافـت نکنـد،    

آورد. ادیـان بـراي پاسـخ بـه ایـن سـؤال شـکل         درك واقعی از گناه بـه دسـت نمـی   

 مـذهبی و  اند، اما بدون مکاشفه خاص که از طریق مسیح آمـده اسـت، انسـانِ    گرفته

یابـد، در   در همان مرحله مکاشفه عام متوقف و به حقیقت دست نمی ،جویاي حقیقت

  کند. نتیجه براي جبران کوتاهی خود، راههاي مخصوصی ایجاد می

باشـند.   گرا مـی  عمل ،اند به ناچار ادیانی که براساس مکاشفه عام، به وجود آمده

دون مکاشـفه خـاص مبنـی    باشند. ب نجات واقعی در آنها نیست، بلکه تعهد آفرین می

بر آمرزش توسط مسیح، هیچگاه از سنگینی بار گناه آسوده نخواهیم شد. سـراینده  

) و 1:19» (کنـد  آسـمان جـالل خـدا را بیـان مـی     «سـراید،   مزامیر در این مـورد مـی  

  )7:19» (گرداند شریعت خدا کامل است و جان را برمی«افزاید:  می

به حقـایقی اشـاره نمـوده اسـت کـه در       مکاشفه خاص از آغاز آفرینش، نه تنها

مکاشفه خدا در خلقت وجود ندارد، بلکه سخن از تمایل انسان بـه نفـی آنچـه کـه از     

تا انسان از طریق ارتباط شخصی بـا   .گوید مکاشفه عام بر او آشکار شده است، می

تواند جهـان اطـراف خـود را از دیـدگاه      خدا بازنگردد، نمی سوسیعیسی مسیح به 

و را نسـبت بـه واقعیـت    اتوانـد چشـمان    هده کند. تنها کار روشنگر خدا میخدا مشا

بینـد   گناه بگشاید. مزمور سراکسی است که شخصـاً جـالل خـدا را در آسـمان مـی     

اي  هم آن آسمان را از دیـدگاه خـود دیدنـد و بـه نتیجـه     خدا  بی). فضانوردان 1:19(

در  سوسـی دان و مصلح فران الهیاتالوین کمتفاوت با سراینده مزامیر رسیدند. جان 

لزوم مکاشـفه خـاص را بـراي انسـان بـه درسـتی تشـریح کـرده و         » کتاب طبیعت«
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  نویسد: می

توانـد زیبـاترین نوشـته را جـز      همانطوري که کسی با ضعف بینایی نمـی 

توانـد دو کلمـه از آن را    نـدرت مـی   خطوطی درهم برهم مشاهده کند و به

عینک تمام خطـوط را بخوانـد، کتـاب مقـدس      تواند با کمک بخواند، اما می

نیز به منزلۀ یک عینک است که اطالعات ناقص و مغشـوش از خـدا را در   

  کند. فکر ما روشن می
(Calvin Institutes of the Christian Religion, Philadelphia, The West 
Minester Press, 1960, 1, vi, 1) 

به اتفاق هم انسان را با خدایی آشـنا  مکاشفه خاص، مکمل مکاشفه عام است، و 

کنند که مبنا و اساس تمام زندگی است. خداوند کالم خود را در شرایطی خـاص   می

آورد. اما اگر کائنات با تمـام مراحـل    در ارتباطی خاص براي نیاز افراد، به زبان می

خـدا و تحـت حاکمیـت خـدا، انگاشـته نشـوند، چنـین ارتبـاطی          خلقـت  ،طبیعی خـود 

  نی است.مع بی
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2    

  مکاشفۀ خاص  

  

باشـد.   شناخت انسان از خدا موکول به مکاشفه سخاوتمندانه خدا از خویش می

ز یکسـو  مانـد. ا  دهد، انسان براي همیشه در تاریکی بـاقی مـی  نتا خدا خود را نشان 

خود را از طریق اعمال دستان خود مکشوف ساخته است. عـالوه بـر آن کتـاب     خدا

تـر در طـول    تر و خصوصـی  دارد که خدا خود را به طریقی روشن مقدس اعالم می

هـا   تاریخ به مخلوقش، آشکار نموده است. ماهیت و ابزارهاي این مکاشـفه، مخالفـت  

  هاي زیادي را برانگیخته است. و بحث

گوینـد کـه خـدا خـود را از طریـق اعمـال عظـیمش در         دانان می برخی از الهیات

المـش. دیگـران نیـز بـه مکاشـفه شخصـی خـدا در        تاریخ نشان داده است، نـه در ک 

 کنند، نه در اعمال او، نظر به اینکه کتاب مقدس مسیح را کلمـۀ خـدا   مسیح اشاره می

تواننـد، کـالم    گویند که کلمات کتاب مقدس نمی )، این افراد می1:1نامیده است (یوحنا 

بـه دسـت   گویند مسیح بس فراتر از کلمات محـض نوشـته شـده     خدا باشند. آنها می

طلبد کـه توجـه خـود را بـه      انسان است. این تعلیمات متضاد در کلیساي امروز، می

  آنچه که کتاب مقدس راجع به مکاشفه خاص خدا گفته است، معطوف نمائیم.
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  هاي متفاوت مکاشفه روش
کاتب رساله عبرانیان به درستی رونـد اصـلی مکاشـفه خـاص خـدا را در ایـن       

  کلمات بیان نموده است:

هاي مختلف به وساطت انبیا به  که در زمان سلَف به اقسام متعدد و طریق خدا«

پدران ما تکلّم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلّم شد که او 

(عبرانیـان  » هـا را آفریـد   را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیلۀ او عالم

  )2ـ1:1

شـفه خـاص در مواقـع خاصـی از تـاریخ بـه       گویند که مکا این سخنان به ما می

هاي مختلف و درنهایت در آمدن پسر خدا صورت پذیرفته است. اینـک مـا بـه     روش

  پردازیم. هاي مکاشفه می ترین این روش آخرین و مهم

از دو عبـارت   (Theophany)» تجلـی «کلمـه   ـ  ـ تجلی خدا به صـورت انسـان  1

مشـتق شـده اسـت.    » آشکارشـدن «یعنـی   (Phaino)و » خـدا «یعنـی   (Theos)یونانی 

بنابراین تئوفانی به معنی ظهـور خـدا اسـت. ایـن روش مکاشـفه در کتـاب مقـدس،        

  ترین نوع مکاشفه است. برجسته

. در یـک  ه اسـت هاي مختلفی به خـود گرفتـ   خدا، در مرئی نمودن خودش، شکل

و بـه آنهـا   اش رسـیدند   موقعیت، آنجا که ابراهیم به آن سه مردي که به درگاه خیمه

آمد گفت و آنها را پذیرائی نمود، خدا خود را مرئی نمـود. دو نفـر از آن سـه     خوش

و  19و  24؛ 22:18نفر فرشته بودنـد، امـا نفـر سـوم خـود خداونـد بـود (پیـدایش         

و  24:32گرفـت در پیـدایش    همچنین مراجعه کنید به مردي که با یعقوب کشـتی مـی  

سـوخت، بـا    بوتـۀ افروختـه از آتشـی کـه نمـی     . در موقعیت دیگر خدا در میـان  )30

گوید که خدا بارها به افـراد خاصـی ظـاهر     موسی سخن گفت. کتاب مقدس به ما می
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  ).2:26، 1:17؛ 7:12شده است (ر.ك پیدایش 

  ظاهر شده است.» فرشتۀ خداوند«به هر حال خدا اکثراً به صورت 

د که این فرشـته، موجـودي واالتـر از    نساز آیات زیادي این مورد را روشن می

)، و در 13ــ 11:31فرشتگان معمولی است. او به یعقوب گفت که خدا است (پیـدایش  

؛ داوران 13:16هاي دیگري هم به روشنی خود را خدا نامیده است (پیـدایش   فرصت

، خدا را ظـاهر کـرده اسـت    پسرگوید که  ). از آنجا که عهد جدید به ما می22ـ21:13

)، و این فرشته خاص پس از آمـدن عیسـی هرگـز ظـاهر نشـده اسـت،       18:1(یوحنا 

اند که آن فرشـته کسـی نبـوده     بسیاري از شاگردان مکتب کتاب مقدس بر این عقیده

لحـم در کسـوت و طبیعـت انسـانی، ظـاهر       ، قبل از اینکه در بیتپسراست جز خود 

  شود.

، امـا متفـاوت بـا    انسانی نیز نوعی تجلـی بـود   جسماز یک نظر آمدن مسیح در 

در تولـد   لیظاهر شده است، و متفاوت ها، خدا به شکلی در بقیه تجلی .ها سایر تجلی

  عیسی، خداي پسر طبیعت ناب انسان را به خود گرفت.  

اي در مکاشفه ندارند، امـا   هر چند که خوابها نقش عمده ـ  ها و رؤیاها ـ خواب2

مکاشـفه و دانیـال، کـالم خـدا را     هـاي   هاي خاصی، مخصوصاً در کتـاب  در فرصت

توان خـواب یعقـوب کـه از پلکـانی کـه از       اند که نمونه مشهور آن را می منتقل کرده

هاي یوسـف در   ) و خواب16ـ12:28رفت (پیدایش  آسمان به زمین آمده بود، باال می

خـواب سـلیمان    و) 9و  7ـ  5:37ش بر برادرانــش (پیـدایش    دي خوسروررابطه با 

کـه  باشـند   مـی )، 19و  13:2؛ 20:1) و یوسف شوهر، مریم (متی 5:3ان (اول پادشاه

  اي از خدا به خواب بینندگان رسیده است. ها مکاشفه در این خواب

ها و رؤیاها محدود به مردم خدا نیست. فرعـون و نبوکدنصـر نیـز     ن خوابددی
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ثرگـذار  بـر آینـده و دورة تـاریخ ا    کـه  انـد  هایی در رابطه با وقایع مهمی دیـده  خواب

  ). 3:2؛ دانیال 1:41اند (پیدایش  بوده

هــا توســط کســانی صــورت   بــه هــر حــال در هــر دو صــورت تعبیــر خــواب 

  اند. اند که مردم خدا بوده گرفته می

تـري در مکاشـفه    مورد دیگري که بسیار نزدیک به خواب است، امـا نقـش مهـم   

 سوســیهــاي انبیــا سرشــار از گزارشــات رؤیــایی از  دارد، رؤیاهــا اســت. نوشــته

خداست. در حالی که این رؤیاها گاه به صورت تصویري و گاه به صـورت کالمـی،   

)، در 3:8اند. حزقیال به روشنی معبد اورشلیم را در رؤیا دید (حزقیال  گزارش شده

). درواقـع  1:1(عـاموس  فـت حالی که عاموس نبـی در رابطـه بـا اسـرائیل، سـخن گ     

ند حقایقی را که خـواه بـه صـورت    دش نامیده می» پیشگویان« کسانی که اوقات یگاه

دانـیم،   شد، به طریقی که ما بـه درسـتی نمـی    تصویري و کالمی بر آنها مکشوف می

نمودند. شاید صرفاً به صورت نمادي خدائی در ذهـنِ برگیرنـده کـه درك     اعالم می

  الزم را هم به آنها داده شده بود.

خوانیم که خدا مستقیماً با انسـان   اکثراً در کتاب مقدس می ـ  ستقیمـ مکالمۀ م3

کـالم خداونـد بـر    «، »خدا گفت«صحبت کرده است، شهادت انبیا حاکی از اینست که 

ما به طور کامل مفهوم این نـوع گفتگـو را   » .بنابراین خداوند چنین گفت«و » من آمد

انـد. در بعضـی حـاالت،     اوت بـوده ، متفیرسد که چنین مکالمات دانیم. به نظر می نمی

شـنود   صداي خدا شنیده شده است، از جمله زمانی که پولس صدائی از آسمان مـی 

اي  ). در سـایر مـوارد مکالمـه   1) و احتماالً سموئیل (کتـاب اول سـموئیل   4:9(اعمال 

القدس با پطـرس   مانند وقتی که روح ،درونی، مانند مواقعی که در دعا با خدا هستیم

ش بـه  شـ ). و یـا سفار 19:10طلبنـد (اعمـال    سه مرد تو را مـی «د و گفت صحبت کر
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اي  ). این مکاشفه ماننـد مکاشـفه  2:13کلیسا براي فرستادن برناباس و شاول (اعمال 

  ).17ـ11:1است که پولس از مسیح در صحراي عربستان، دریافت کرد (غالطیان 

گفتگـو بـا موسـی    اما روش منحصر بـه فـردي از مکالمـه مسـتقیم خـدا را در      

خداوند با موسی روبـرو سـخن گفـت،    «خوانیم،  می 11:33بینیم. در سفر خروج  می

وقتی که مریم و هارون اقتدار موسـی  » مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید.

را زیر سؤال بردند، خدا جایگاه منحصر به فرد موسی را تائید نمـود. خـدا خـود را    

بیاي آن دوران مکشوف نمود، اما در مورد موسی، ها و رؤیاها به ان از طریق خواب

  ).8ـ6:12رودررو با او صحبت نمود (اعداد 

اش از  خوانیم که خدا براي انتقـال مکاشـفه   هر از چند گاه نیز می ـ  ـ فرشتگان4

ــراي رســانیدن مکاشــفه خــدا،     فرشــتگان اســتفاده نمــوده اســت. ایــن فرشــتگان ب

شدند. براي مثـال شـریعت    داد، ظاهر می میاي انجام  مخصوصاً هرگاه خدا کار تازه

  ).53:7و اعمال  19:3با وساطت فرشتگان به موسی داده شد (غالطیان 

فرشتگان در ضمن خبر خوش تولد نجات دهنده را بـه شـبانانی کـه در حـوالی     

هـاي   تـرین نمونـه   یکـی از جالـب   .)13و  10:2(لوقـا   نـد لحم بودنـد، اعـالم نمود   بیت

ته در رابطه بـا دانیـال اسـت. خـدا دو بـار دعـاي دانیـال را        مکاشفه توسط یک فرش

براي اسرائیل با فرستادن پیـامی توسـط فرشـته، پاسـخ داد. یکـی از آن فرشـتگان       

). در حـالی کـه وجـود فرشـتگان اعجـاب      21ـ10:10؛ 21ـ   20:9جبرئیل بود (دانیال 

ده کـالم. پطـرس   انگیزد، اما روشن است که آنها پیام آورند، نه گوینـ  انسان را برمی

(اول » نظـر کننـد  «گوید که حتی فرشتگان نیز مشتاقند که به اخبار انجیـل   رسول می

  )12:1پطرس 

رسـانید،   در زمانی که خدا مستقیماً کالم خـود را بـه انسـان مـی     ـ  ـ اعجازها5
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داد. منظـور مـا از    اي از حضـور خـود را نشـان مـی     غالباً توسـط اعجازهـا، نشـانه   

کاري است کامالً متفاوت با وقایع معمولی. قاعداً خـدا کائنـات را   معجزات، اشاره به 

کنـد. معجـزه زمـانی اتفـاق      نـامیم، اداره مـی   براساس آنچه که ما قوانین طبیعی، می

  انگیز براي مکاشفه خویش استفاده کند. افتد که خدا اراده کند به طریقی شگفت می

آنهـا اسـت. پطـرس بـا     بیان کتاب مقدس از معجـزات، حـاکی از الهـامی بـودن     

). ایـن  22:2نامید (اعمال » قوات و عجایب و آیات«اشاره به معجزات عیسی، آنها را 

، از سـه  نـد ، بلکه اشاره به یـک کارا دنباش میت اشاره به سه نوع کار متفاوت ناعبار

دیدگاه. کلمه اول قوات اشاره به عملی است که نتیجه نشان دادن قدرت اسـت. کلمـۀ   

ایـن  ایـم. از   را از آن استخراج کرده Dynamiteاست که ما کلمه  dunamisیونانی آن 

انـد. کلمـه    اي از این امور بنا بر ماهیت عجیبشـان، عجایـب نامیـده شـده     دیدگاه پاره

اي است. آیـات در   مستقیماً اشاره به هدف آنها به منظور بیان وقایع مکاشفه» آیات«

  نماید. توجه ما را به موردي معطوف میاي است که  کتاب مقدس به منزله عقربه

ها، مسـیحا خواهـد آمـد و معجزاتـی بـه نشـانه مسـیحابودنش،         براساس نبوت

بـه مـا چـه عالمتـی     «پرسیدند،  خواهد نمود. به این دلیل یهودیان مرتباً از عیسی می

(مـرقس   مـرد مفلـوج   ). اعجـاز شـفاي  1:16و  38:12؛ متـی  18:2(یوحنا » نمائی؟ می

ی در شـفاي مـرد مفلـوجی    ئانگر این سه جنبه اعجاز است. قدرت پویافصل دوم) بی

). اثـر ایـن کـار عجیـب     12که به ناگهان از بستر خود برخاست، صورت گرفت (آیه 

مثل این امر، هرگز ندیـده   :، خدا را تمجید نموده، گفتندهران شدحی ههم«این بود که، 

لـیکن تـا   «اعجاز را بیان فرمـود:  ان خود اثر نهائی ب). اما عیسی به ز12(آیه » بودیم

(آیـه  » بدانید که پسر انسان را استطاعت آمرزیـدن گناهـان بـرروي زمـین هسـت...     

10(.  



 مقدمه  23
 

از الوهیـت   اي چنین قدرتی طبیعتاً به خدا تعلق دارد. بنابراین اعجازهـا مکاشـفه  

  خداوند ما بودند.  

آنها اشـاره  اینکه باشند. طریق اول ل مکاشفه از دو طریق مهم میماش معجزات ،

روي داده است. آنها توجـه مـا را بـه ایـن      اي به حقیقتی دارند مبنی بر اینکه مکاشفه

اي از  معجـزات پـاره   اینکـه  دارند که دست خدا در کار است. دوم حقیقت معطوف می

  سازند. ماهیت قدرت خدا را و هدف از اعمال معجزات را، آشکار می

قدرت خدا بـر طبیعـت، آنچنـان کـه در      دهههر چند که در بعضی از وقایع، مشا

تـر از سـایر مـوارد     کمرنـگ )، 2خوانیم (یوحنا فصـل   واقعه تبدیل آب به شراب، می

ها حاکی از قدرت خدا و غلبه بر گنـاه و اثـرات آن اسـت ـ      ـ چون بیشتر نشانه  است

اشاره بـه پیـروزي    یگمشفاي بیماران و مفلوجان و بازگرداندن بینائی به کوران، ه

و دیگـران توسـط عیسـی بیـانگر ایـن حقیقـت        ایلعازرخدا بر گناه است. زنده شدن 

باشند، با قدرت خـدا، مغلـوب    است که قدرت نهائی گناه و مرگ که دشمن انسان می

  شده است.

توان تنهـا   باشند، اهمیت کامل آنها را می در حالی که معجزات نوعی مکاشفه می

هـائی از رسـانندة کـالم،     ، بدین ترتیب معجزات نشانه، درك نموداز طریق کالم خدا

. پولس رسول نوشته است که معجزات شهادتی از ماهیت مسـیح، بـر   شوند تلقی می

مردم است. معجزات ارزش ماهیـت و کـالم اورا مبنـی بـر اعـالم ارادة خـدا، تائیـد        

سط مسیح انجـام  تو خدا که ینمایند. پولس رسول نیز اشاره نموده است معجزات می

  ).12:12واقعی است (دوم قرنتیان » رسول«اي از اینست که او  نشانه داد

معجزات اعتبارنامه و مبین اینست که کالم عیسـی داراي ارزش و اعتبـار کـالم    

  خداست.
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در این ایـام آخـر   «نویسد:  نویسنده رساله به عبرانیان، می ـ  ـ عیسی مسیح  6

). در این سـخن مکاشـفه   2:1(عبرانیان » تکلّم شدمبه ما به وساطت پسر خود  ]خدا[

هـاي   طریـق «سـخنان خـدا کـه قـبالً از     » اقسـام متعـدد  «رسـد.   خدا به اوج خود مـی 

یعنـی سـرّ   «هایی از اشـاره بـه آمـدن کسـی بودنـد،       آشکار شد، تنها بخش» مختلف

مـا در   .)3:2 کولسـیان » (اسـت  فـی مسیح که دروي تمامی خزاین حکمت و علـم مخ 

ایم مبنی بر اینکه او خـود   کرده یافتاي از خدا در ا آمدن مسیح اطالعات تازهرابطه ب

را به طریقی متفاوت مکشوف ساخته است. مسیح خودش مکاشفه خداسـت. مسـیح   

خدا در جسم است، یعنی خدا در کسوت انسانی است. شناخت هـر چـه بیشـتر یـک     

چگاه قابل مقایسه بـا  او، چیز دیگري که هی با نفر، یک مورد است و مالقات شخصی

  باشند. یکدیگر نمی

خدا را هرگـز  «نویسد،  جهان در عیسی مسیح با خود خدا روبرو شد. یوحنا می

). ایـن آیـه را   18:1(یوحنـا  » ، همان او را ظاهر کرد]او[کسی ندیده است، پسر یگانه 

 کرد که عیسی در میان معلمان گذشته صـرفاً یـک معلـم بـزرگ     رسیفنباید اینطور ت

حقایق خدایی بود. او خدا را آنگونه تعریف کرد که او را دیده است، حتـی آنطـوري   

» اي؟ شـناخته نام، آیا مـرا   اي فیلیپس در این مدت با شما بوده«که به فیلیپس فرمود، 

کـه در وي از جهـت جسـم، تمـامی     «توانست چنین بگوید، زیرا  ). او می9:14(یوحنا 

  .)9:2 کولسیانش در اوست (یبا تمامی کاملی ، یعنی خدا»پري الوهیت ساکن است

داد. مـردم او را   مکاشفۀ خدا در مسیح از طریق تعلیماتی بود که به دیگران مـی 

). او کـالم  2:3شناختند که خدا برایشان فرسـتاده اسـت (یوحنـا     به عنوان معلمی می

ه بـر  کس تاکنون توضیح نداده بـود. امـا عـالو    داد که هیچ خدا را آنچنان توضیح می

تفسیر کالم خدا، خدا در شخصیت و اعمال عیسی، با مردم سخن گفـت. ایـن سـخن    
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ت بیکـران  محبـ در مصلوب شدن عیسی و رستاخیز عیسی به اوج خود رسید. خـدا  

اش و همچنـین تقـدس و عـدالت بیکـران خـود را در       خود را در قربانی پسـر یگانـه  

ل شد و وعده حیـات جـاودانی   تدارك قربانی براي گناه، نشان داد. پیام آمرزش کام

  با برخاستن پسر خدا از مردگان، تائید گردید.

عیسی صرفاً اوج مکاشفه نیست، او کانون مکاشـفه اسـت. کتـاب مقـدس بـه او      

)، چونکه انبیـاي قبـل از او و رسـوالن پـس از او از     39:5شهادت داده است (یوحنا 

  ).10:19؛ مکاشفه 11:1القدس که روح مسیح است، الهام گرفتند (اول پطرس  روح

یک نوع دیگر و آخرین نوع مکاشفه در نگـارش کتـاب مقـدس اتفـاق      ـ  ـ الهام7

هاي کتاب مقدس حاوي مکاشفاتی بـه اشـکال مختلـف کـه      افتاده است. بیشتر بخش

د. در کتـاب مقـدس خوابهـا و رؤیاهـا، گـزارش      نباشـ  اخیراً بدانها اشاره کردیم، می

به هـر حـال نگـارش کتـاب      اند. اب به انبیا نوشته شدهاند، کالم مستقیم خدا خط شده

» الهـام «اي از مکاشـفه اسـت. ایـن نـوع مکاشـفه را       مقدس به نوبۀ خود نوع افـزوده 

شـود کـه آن را بـا سـایر انـواع       اند. ماهیـت ایـن مکاشـفه وقتـی آشـکار مـی       نامیده

ن از وقتی خـدا مسـتقیماً بـا انسـان سـخن گفـت، شـنوندگا        .ها مقایسه کنیم مکاشفه

بیننـدگان در   ،داد اعتبار کالم او آگاه بودنـد. وقتـی کـه خـواب و رؤیـایی روي مـی      

کنندگان انفعالی پیام خدا بودند. وقتی که خدا ده فرمان را با انگشـتان   اساس دریافت

خود برروي الواح سنگی نوشت، موسی کاري نتوانست انجام دهد، جز آنکـه الـواح   

  را پیش مردم بیاورد.

اي کـه خـدا بـه آنهـا      دیگر برعکس کسانی که کامالً از قدرت مکاشفه سوسیاز 

هـاي،   افرادي نظیر پولس رسول، بـدون داشـتن چنـان آگـاهی     ،داده بود، آگاه بودند

هـایی   جمله پولسهاي  . براي نمونه در نوشتهندو رساالت خود را نوشت ندسخن گفت
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شـود. بلکـه روح    ، یافت نمی»گوید خداوند می«و » دادن مه کالمی که خداوند ب«نظیر 

هاي پـولس آشـکار    خدا در ضمیر او کار کرد و او را کاشف حقیقت نمود. از نوشته

د. بـا ایـن   نمـو است که از فکر و احساس خودش براي بیـان حقیقـت خـدا، اسـتفاده     

نوشـت دقیقـاً مـواردي     کرد که آنچه کـه مـی   وجود روح خدا آنچنان او را کنترل می

واست بر زبان آورد. شاید بگوئیم که در این نوع مکاشفه خـدا و  خ ند که خدا میبود

کـه بـین خـدا و     اسـت  نزدیک به همان ارتباطی و این اند، زبان شده انسان، با هم هم

مسیح بود. این نوع مکاشفه کامالً طبیعی است که نخست در عهـد جدیـد، آنگـاه کـه     

ه نـوع مکاشـفه در عهـد    روح خدا در دل انسان، ساکن شد، اتفـاق بیفتـد. باتوجـه بـ    

کنـیم کـه    جدید و در نظر گرفتن برتري آن نسبت به سایر مکاشـفات، مشـاهده مـی   

نوعی پیشرفت بنیادي در انواع مکاشفات در تـاریخ مکاشـفه، الهـام صـورت گرفتـه      

تـوان بـه    هاي مکاشفه غیر از مکاشفه منحصر به فرد مسیح را می است. تمام روش

تجلی خدا، ارتباط مستقیم با نبوت و الهـام در حـالی   : سه شکل بنیادي خالصه نمود

 ،انـد  که این سه نوع مکاشفه در تمام اعصار از عهد موسی تا مسیح انجـام پذیرفتـه  

نخست پدیده ظهور، سپس نبوت و در آخـر الهـام. باتوجـه بـه ماهیـت ایـن اشـکال        

نظـور  مکاشفه، متوجه پیشرفتی از مکاشفات جزئی بیرونی تا مکاشفات درونی بـه م 

شویم. این مورد بـه روشـنی بیـانگر ارتبـاط کامـل خـدا بـا         تر می ارتباطی صمیمانه

انسان است. انسان در باغ عدن در اثر ارتکاب گناه، از خدا جدا شد. ولی خدا انسـان  

را در مسیح و آمرزش صلیب؛ نزد خود آورد و یـک روز بـه طـور کامـل در میـان      

با آدمیان است  و با ایشان سـاکن خواهـد   اینک خیمه خدا «انسان ساکن خواهدشد: 

کتاب مقدس تفـاوتی از  ها در انواع مکاشفه،  ). علیرغم این تفاوت3:21(مکاشفه » شد

  باشد. نظر ارزش الهامی، بین آنها قائل نمی
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  اعمال و گفتار
آید که او هـم از   از بحث مربوط به انواع مختلف مکاشفه خاص خدا، چنین برمی

هـاي   د. درواقـع تمـام روش  ماین میاستفاده  براي مکاشفه خوداعمال و هم از گفتار 

بنـدي نمـود. امـروز بسـیاري از      تـوان در زیـر ایـن دو عنـوان طبقـه      مذکور را مـی 

بلکـه   ،کنـد  کر این هستند که خدا در گفتار با انسان ارتباط برقرار میمندانان،  الهیات

کنند، ولی منکـر هـر کالمـی از     آنها بیشتر به اعمال قدرتمند خدا در تاریخ اشاره می

داننـد. براسـاس ایـن     باشـند و آن را کـالم خـدا نمـی     خدا، از جمله کتاب مقـدس مـی  

دیدگاه خدا عمـل کـرده اسـت و سـپس بـا روح خـود چشـمان اشـخاص خـاص را          

خـدا، در اعمـال او، دریابنـد. امـا      گشوده است تا چیزهایی در مورد ماهیـت و اراده 

خـدا بـه انسـان،     سوسـی اي مستقیم از حقیقـت از   گشودن چشمان درواقع مکاشفه

  نبود.

توانیم به عنوان نمونه به مصلوب شـدن عیسـی مسـیح، توجـه      در اي مورد می

 از بیـرون  در بسـیاري  جنایتکـاران  کنیم. براي یهودیانی که شـاهد مصـلوب شـدن   

ودند، مصلوب شدن عیسی هم، چون یکی از آنها بود. اما خـدا  دیوارهاي اورشلیم ب

فکر برگزیدگان خاصی را روشن کرد تا مشاهده کنند مصلوب شدن مسیح، اقـدامی  

ین در رابطـه بـا مصـلوب    ردر جهت نجات انسان است. به هر حال سخن ایـن مفسـ  

پـذیر انسـان    شدن مسیح را نباید کـالم خـدا محسـوب نمـود. آنهـا سـخنان لغـزش       

  هاي موافق در این زمینه چنین است: باشند. یکی از دیدگاه یم

د کـه  نوجود دار اي مکاشفه یچیزي به نام حقیقت مکشوف وجود ندارد. حقایق«

  »اند. باشند، ولی مستقیماً آشکار نشده نتایج تصور درست از مکاشفه می

در  انکار اینکه مطالب کتاب مقدس توسط خدا الهام نشـده اسـت، و تائیـد اینکـه    
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تجربه و تحلیـل نهـایی موجـب روشـن شـدن فکـر انسـان و داوري و سـنجش آن         

  شود، قاعداً باید بازتاب حقیقت در کارهاي خدا باشد. سخنان توسط اساتید ناقد می

در پاسخ به این ایده، کتاب مقدس بارها و بارهـا بـه ایـن حقیقـت تأکیـد نمـوده       

اند کـه کـالم خـدا را     یا اعالم نموده). انب1:1است که خدا سخن گفته است. (عبرانیان 

خداونـد،  «انـد کـه    اند و غالباً پیام خـود را بـا ایـن جملـه شـروع کـرده       دریافت کرده

بـود،   اگر بیان این جمله برآمده از روشن شدن فکرشان در تفسـیر مـی  » .فرماید می

واقعیت نداشت. پولس رسول مخصوصاً اعالم نموده است که آنچه کـه گفتـه اسـت    

  ).13:2(اول تسالونیکیان » کالم انسان«شنوید، نه  که از او می» خدا استکالم «

خـدا  » کـالم «ایمـان بـه    ،گذشته از آن وجود یک ایمان واقعی به سـبک ابـراهیم  

است. کتاب مقدس بارها نوشته اسـت کـه ایمـان ابـراهیم، عـدالت او محسـوب شـد        

  ).6:15؛ پیدایش 23:2؛ یعقوب 6:3؛ غالطیان 3:4(رومیان 

انـد، زیـرا    ابراهیم به اتفاق چند نفر دیگر در زمرة قهرمانـان ایمـان قـرار گرفتـه    

  ).39ـ33:11و به آن ایمان آوردند (عبرانیان » را پذیرفتند اوعدة خد«

تـوانیم بگـوئیم؟ او تائیـد     و اما در آخر، در رابطه با سخنان پسر خـدا چـه مـی   

ان و خـداي پـدر دارد (ر.ك   نمود که تعلیماتش از خودش نیست، بلکه ریشه در آسم

» کـنم  گویم، چنانکه پدر به من گفته است، تکلم مـی  آنچه من می). «28:8، 16:7یوحنا 

). اگر سخنان عیسی مکاشفه خدا نباشند، درك چنان اظهاراتی، واقعـاً  50:12(یوحنا 

  مشکل خواهد شد.

» مکـال «وقتی ما به ادعاي کتاب مقدس مبنی بر اینکـه خـدا حقیقـت را از طریـق     

رسیم که راه دیگري وجـود نـدارد کـه مـا      دارد، بیندیشیم، به این نتیجه می اعالم می

هاي بسـیاري   را براي خودمان درك کنیم. شهادت خدابتوانیم مفهوم اعمال و ارادة 
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در خروج از مصر و اسارت اسرائیل در بابل و مرگ مسیح و قبـر خـالی او وجـود    

شوند، بلکه تنها داوري خـود را   دا آشکار نمیدارند که جز با تفسیر واقعی توسط خ

  کنیم. دهیم و هرگز به طور قطع آن شهادات را، درك نمی انجام می

گوید که خدا مفهوم اعمال خود را بر مـا آشـکار سـاخته اسـت.      کتاب مقدس می

باشـند، از جملـه    اي از طریق پیشگویی، قبل از وقوع، می بعضی اوقات چنین مکاشفه

ش بـه آسـمان بـه آن    صـعود س در روز پنطیکاست، که مسیح قبل از القد آمدن روح

). بعضی اوقات در قالب زمان حال، مانند آن باري کـه  5:1اشاره کرده است (اعمال 

). درمواقع دیگر تفسـیر،  9و  8:2فرشتگان خبر تولد عیسی را به شبانان دادند (لوقا 

کامل وقایع بزرگ صـلیب و   آید. پیام رسوالن چیزي کمتر از تفسیر بعد از وقوع می

  باشد. دهنده نمی رستاخیز، نجات

کالم در ارتباطات اشاره کنیم، در حـالی کـه بیشـتر مـردم      سپس باید به اهمیت

دهند، ولی در واقع شخص کور کمتر از شخص کـر از   کري را بر کوري ترجیح می

. برنـارد  نظر عاطفی معذب است. علت آن، اهمیت استفاده از کالم در ارتباطات است

نویسد: م میر  

یک ارتباط گرم در زندگی حاصل گفتگو است، و انسـان کـر از ایـن نظـر بـه شـدت       

ــائی تاریــک اســت.   محــروم اســت. دنیــاي بــی صــدا بســیار مصــیبت  ــارتر از دنی ب

هاي تلویزیونی، بدون صـدا کـامالً    اند، ولی برنامه هاي رادیویی سرگرم کننده برنامه

  باشند. نامفهوم می

کننـد،   ها، این کلمـات اسـت کـه مفهـوم را منتقـل مـی       نامه گی نیز مانند نمایشدر زند

باشند، و کلمات است کـه مقدمـۀ یـک ارتبـاط گـرم       کلمات است که عنصر ارتباط می

  باشند. دوستانه می
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(B. Ramm, Special Revelation and The Word of God.) (Grand Rapids: WM. 

Eerdmans, 1971), p. 77. 

  

براساس سخنان خداوند، جوهر زنـدگی ابـدي مـا شـناخت خـدا اسـت. (یوحنـا        

). کلمۀ یونانی براي شناخت، بیانگر ارتباطی شخصی و تجربی است. اگـر خـدا   3:17

، نه تنها از بهترین وسیله بـراي ارتبـاط بـا    ه بودبا کالم خود، با ما ارتباط پیدا نکرد

  شد. با او به شدت محدود مید، بلکه ارتباط شخصی ما مون مخلوقش غفلت می

  ی و مکتوبشخصسخنان 

پسـر   با کلمۀ خدابودن معادل « گفته استارل بارث کسی سویر یدان شه الهیات

اي غیـرممکن   در رابطـه بـا کـالم خـدا بـه طـور ریشـه        هر فرضـیۀ دیگـري را   ،خدا

رد او در این نوشته یک ایراد متداول دیگر را به مکاشفه لفظی از خـدا، وا » سازد. می

تـر از گفتـار اسـت، و ایـن دیـدگاه       گوید دیـدار عملـی از انسـان مهـم     سازد و می می

دا رساند که خدا خود را شخصاً در مسیح، مکشوف ساخته است. مسیح کلمۀ خـ   می

 باشـند  ات کتاب مقدس، سخنان خدا میکلمکه  ن اینکهگفت). بنابراین 1:1است (یوحنا 

معتقدنـد کـه کلمـات کتـاب مقـدس، سـخنان خـدا        . درواقع کسانی که غیرممکن است

اینکه آنها کتاب مقدس را به جـاي  تر  همی با خود کالم دارند. روشنباست، ارتباط م

  ستایند. کلمه، یا پسر خدا می

ما باید تصـدیق کنـیم کـه برخـی از افـراد روي مکتوبـات کتـاب مقـدس بـدون          

نمایند. این بـود   گوید، تمرکز می متابعت از کلمه زنده که کتاب مقدس از او سخن می

مشکل بسیاري از یهودیان که عیسی را طرد نمودند. آنها کتاب مقدس را آموختـه و  

  دهد، اما عیسی فرمود. ایمان داشتند که کتاب مقدس راه نجات را نشان می
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برید که در انها حیات جاودانی داریـد؛   یش کنید، زیرا شما گمان میکتب را تفت«

خواهیـد نـزد مـن آییـد تـا حیـات        دهد. و نمی ه به من شهادت میو آنها است ک

  .)40ـ39:5(یوحنا » بیابید

ایمانداران بـه کتـاب   «امروز هم توسط کسانی که به اصطالح  فاحشاین خطاي 

ولـی   ،داننـد  شوند، و کسانی که همه چیـز را دربـارة حقیقـت مـی     نامیده می» مقدس

پـذیرد. عیسـی    انجـام مـی  ندارنـد،  ت، اي با مسیح که حقیقت محض اسـ  ارتباط زنده

کسی که به پسر حرمت نکند، به پـدري کـه او را فرسـتاده، احتـرام نکـرده      «فرمود: 

  .)23:5است (یوحنا 

اما اگر این جدایی اشتباه اسـت، بنـابراین جـدایی مخـالف آن کـه غالبـاً امـروز        

اقعـی  ت کتاب مقدس هـیچ جـدائی و  شود، اشتباه است. براساس مندرجا پیشنهاد می

بین کالم مکتوب و کالم شخصی وجود ندارد. ما در صـحبت کـردن بـا دیگـران، از     

طریق کلمات است که می توانیم آنها را بشناسـیم. شـما از طریـق کلمـات اسـت کـه       

. درواقـع ایـن کلمـات    دافکار و احساسات درونی طرف مقابل را درك کنیـ  دتوانی می

و شـنونده ایجـاد کننـد. بنـابراین خـداي      پلی ارتباطی بین گوینـده  توانند  است که می

زنده که در شخص پسرش، عیسی مسیح، بـه ایـن جهـان آمـد، دل و فکـر خـود را       

توسط زبان یا کلمات ـ کـالم خـدا ـ بـر انسـان مکشـوف سـاخت براسـاس بیانـات           

پطرس رسول، درنهایت این روح مسیح بود که کاتب کلمات در عهد عتیق بـود (اول  

  .)11:1پطرس 

آید و تعلیمات او را بـا الهـام بخشـیدن     ح بود که خداوند، وعده داد میهمین رو

  .)15ـ12:16دهد (یوحنا  به کاتبان عهد جدید، ادامه می

حرمـت سـاختن کلمـات     کوتاه اینکه کلمات کتاب مقدس، سخنان مسیح است. بی
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چونکـه کتـاب مقـدس سـخنان     مکتوب به معنی هتک حرمـت از نویسـنده آن اسـت.    

)، 12:4داراي همان شخصیت الوهی است. این کلمات زنده (عبرانیـان  مسیح است و 

  ).89: 119) و ابدي است (مزامیر 17:17؛ یوحنا 42:19؛ 8:19واقعی (مزامیر 
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3     

  منحصر به فرد بودن کتاب مقدس  

  

ست که مکاشفۀ خـاص خـدا   اکتاب مقدس، شامل عهد عتیق و عهد جدید، مدعی 

  درست است؟باشد. اما آیا ادعایش  می

بسیاري از ادیان هم بر این باورند که کتاب مقدسشان، مکاشفۀ خـدا اسـت. بـه    

گوینـد کـه جبرئیـل     عنوان مثال، مسلمانان معتقدند که قرآن، الهام خدا است. آنها می

گوینـد کـه    هـا نیـز مـی    فرشته مقرب، بر محمد ظاهر شد. به همین ترتیـب مورمـون  

هـا را نوشـته    یافتـه اسـت و کتـاب مورمـون     ژوزف اسمیت مکاشفه مستقیم از خدا

است. سایر ادیان نیز کتاب مقدس مخصوص بـه خـود را دارنـد کـه مـدعی هسـتند       

  باشند. مکاشفۀ خدا می

در میان تمام این ادعاهاي مکاشفه، امیـدواریم بتـوانیم مکاشـفه واقعـی خـدا را      

  بیابیم.  

ر بـه فـرد اوسـت.    اگر ما قراراست صداي خدا را بشنویم، کالم او تجلی منحص

هاي مدعی مکاشفه بودن مقایسـه کنـیم. متوجـه     اگر ما کتاب مقدس را با سایر کتاب

  هاي یک کتاب ماوراءالطبیعی را در خود دارد. شویم کتاب مقدس دقیقاً نشانه می
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  تعلیمات کتاب مقدس
شـویم کـه    شویم، متوجه می وقتی ما با تعلیمات کانونی کتاب مقدس روبرو می

اند، آن را بنویسند. نه تنهـا طـرح و عظمـت     توانسته و یا هیچ گروهی نمی هیچ انسان

ی فراتـر از فکـر   تـ هاي انسان اسـت، بلکـه بیـانگر حقیق    کتاب مقدس، فراتر از توانائی

  انسان است.  

اي بیانات خدا را از طریـق اشـعیا    هاي کتاب مقدس به طریق شایسته تمامی پیام

  نبی، روشن ساخته است:

... زیرا چنانکـه   نیهاي من  هاي شما، طریق افکار شما نیست، و طریقافکار من «

هاي شـما و افکـار مـن     هاي من از طریق آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریق

  ).9ـ  8:55(اشعیا » باشد از افکار شما، بلندتر می

کتاب مقدس از آغاز تا پایـانش روي خـدا تمرکـز نمـوده اسـت.       ـ مفهوم خدا:1

اي خداوند عظمت و جبـروت  «دورنماي خدا در کتاب مقدس، در این آیه آمده است، 

و جالل و قوت و کبریا از آن تو است، زیرا هر چه در آسمان و زمین اسـت، از آنِ  

» باشد. و اي خداوند ملکوت از آنِ تو است و تو بر همه سـر و متعـال هسـتی    تو می

رانـد، و   درتی است که بر کائنات حکم مـی ). خداوند، خداي قدر ق11:29(اول تواریخ 

رسـاند. در کنـار ایـن تصـویر مقتدرانـه از       همه چیز را براي جالل خود به پایان می

هـاي   خداوند براي همگان نیکو است و رحمت«خدا، او، مقدس، رحیم و رئوف است، 

خدا در اقتـدار، تقـدس و عـدالتش، واز     .)9:145(مزامیر  »او بر همۀ اعمال وي است

ناحیه محبت بیکـرانش طرحـی بـراي انسـان گناهکـار در دسـت دارد. ماهیـت خـدا         

را درك کنـد. تـاریخ    اوتوانـد   آنچنان مرموز است که هیچ انسانی به طور کامل نمی

ان بسیاري (چند خـدایی) و یـا یـک خـدا     ایدخها به  انسان نشان داده است که انسان
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به تنهائی خـدائی منحصـر بـه فـرد را      اند. اما کتاب مقدس (یکتاپرستی) اعتقاد داشته

 و کند که در عین حال در سه شخصیت متجلـی شـده اسـت ـ پـدر، پسـر       معرفی می

گوینـد، متنـاقض بـا عقـل      اي مـی  گانه از خدا، آنچنانکه عده این اقنوم سه .القدس روح

وجـود دارد کـه از ازل در   رد، بلکه یک وجود خـدائی  انسان نیست. سه خدا وجود ندا

اي متنـاقض بـا عقـل     یا شخص متجلی شده اسـت. در حـالی کـه چنـین ایـده      سه حالت

  اي از خدا است. انسان نیست، ولی ساخته انسان نیست، بلکه مکاشفه

به همین ترتیب، هـیچ انسـانی مثـل مسـیح در هـیچ مکاشـفۀ        ـ مفهوم مسیح:2

د دیگري، وجود ندارد. او زاده یک دختر باکره، در اوج حقارت اسـت. بـا ایـن وجـو    

است. خالق تمام مخلوقات است، با این وجود برروي صـلیب   اپسر ازلی و ابدي خد

رفت تا به دست انسان کشته شود. جـی. ان. دي محقـق توانـا در مقایسـه ادیـان بـا       

یکدیگر، جایگاه منحصر به فرد مسیح را در میان تمام ادیـان انسـانی، بـدین طریـق     

  بیان نموده است:

درواقع معتقد به یک خدا و یا خـدایانی باشـند کـه یـک یـا      سایر ادیان ممکن است و 

هاي خـدائی از فـردي بـه فـردي، متجلـی       چندین بار در قالب انسان و یا سایر جلوه

شده است. اما فقط مسیحیت این شهامت را دارد که ادعا کند، وجودي هست کـه در  

سـاطتی  همه جا حاضر است، داناي مطلق است، و بر تمام هسـتی برتـري دارد و و  

منحصر به فرد در میان مخلوقاتش دارد، نه فقط از طریـق ظهـور در انسـان، بلکـه     

عمالً با گرفتن جسم، نه با زیستن و تعلیم دادن، بلکه عمالً بـا مـردن، مردنـی چـون     

جانیــان، بــراي انســان و بــراي نجــات مــا، و بــا مهــر نهــادن بــر حقیقــت و کفایــت  

  ش، توسط برخاستنش از مردگان.وساطت
(J.N.D Anderson, Christianity and Comparative Religion, Downers Grove, 

ILL, Inter Varsity Press, 1970, P.51). 
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نظیر اسـت.   نه تنها مسیح و ماهیت مسیح، ریشه در خدا دارد، بلکه زندگی او بی

او به صورت یک انسان معمولی و در شرایط انسانی برروي زمین زندگی کرد، اما 

). او هیچگـاه نیـازي بـه    46:8ن حال مدعی شد که گنـاه نکـرده اسـت (یوحنـا     یعدر 

عذرخواهی و تقاضاي بخشش براي کارهـایی کـه انجـام داده بـود، نداشـت. سـایر       

دهنـد.   اند، تعلیم می باشند، راه زندگی را آنچنان که خود یافته رهبران دینی مدعی می

یـک از بانیـان تـاریخی     ). هـیچ 6:14اما مسیح ادعا کرد که راه حیـات اسـت (یوحنـا    

نـد کـه او   ا هان عیسی شهادت دادصرباشند. معا اند که تنها خدا می ادیان، مدعی نبوده

گفـت و   ). او با اقتدار سخن مـی 46:7(یوحنا  فتگ مانند هیچ انسان دیگري سخن نمی

طلبیـد. بـا ایـن وجـود در      هیچگاه از دیگران براي سخن گفتن اجازه و مشورت نمی

خود، هیچگاه مغرور نشد و یا تقدس نمـائی نکـرد و خـود را از دیگـران جـدا      کمال 

کردنـد، چگونـه    بـان انجیـل اگـر مکاشـفه خاصـی از خـدا دریافـت نمـی        تاکندانست. 

توانستند چنین تصـویري از مسـیح، ترسـیم نماینـد؟ طـرح چنـین تصـویري از         می

  اند. گرفتهمسیح توسط نویسندگان انجیل، گواه بر اینست که آن را الهام 

هـاي گونـاگون، پـی بـه گـرایش       قومکافیست که انسان با خواندن اساطیر دینی 

هـاي غیـر    . حتی نوشتهببرد ،طبیعی انسان براي پیراستن حقیقت با تصورات خیالی

اي  در رابطه با عیسی، از پسر بچگی و کـودکی و تحصـیالت مدرسـه    یکتاب مقدس

سـخن  هـاش از معجـزات او،    بـازي  و هـم  او، تسلط او به الفبا وشگفتی پدر و مـادر 

  اند. گفته

ساله بوده است در روز سـبت   15براساس این اناجیل جعلی، زمانی که عیسی 

سازد، وقتی یوسف پدرش از او دلیل چنـین کـاري را در    دوازده گنجشک از گل می
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هـاي گلـی،    کوبـد و گنجشـک   پرسـد، عیسـی دسـتانش را بـرهم مـی      روز مقدس می

، نـه  جعلیـاتی کنند! هدف این نویسندگان از نوشـتن چنـین    کنان، پرواز می جیک جیک

نمـائی مسـیح و نشـان دادن     سرگرم کردن خواننـدگان، بلکـه تجلیـل خـدا و بـزرگ     

  معجزات او حتی در دوران کودکی است.

  تعریف کتاب مقدس از انسان
سـیم،  پر وقتی به تصویر انسان از دیدگاه کتاب مقدس نگاه کنیم، بـه ناچـار مـی   

چه کسی چنین تصویري از انسان در کتاب مقـدس، کشـیده اسـت؟ گـرایش انسـان      

از  بـیش  از آنچه که باید باشد و یا تخریب خـودش اسـت  بیشتر تعالی خودش است 

انسـان، انسـان اسـت،    «آنچه که باید باشد. استاد هلندي آراسـموس، زمـانی گفـت،    

  »خواه خدا و خواه گرگ.

دانان اکثراً، انسان را در حـد خـدائی ارتقـاء     الهیاتدیگر، فیلسوفان و  سوسیاز 

انی و فـ هاي  خدایان، انسان«توس فیلسوف یونان باستان، گفته است، یاند. هراکل داده

هـا بعـد فیلسـوف آلمـانی جـورج هگـل از        مـدت » باشـند.  خدایان فـانی مـی   ها انسان

هـاي خـدائی در    . از شـراره دانـان  تلهیـا ها و ا تمامی انسان» قید و شرط الوهیت بی«

اند که نیاز به افروخته شدن دارند. تحت نفوذ اخیر تکامـل طبیعـی،    انسان سخن گفته

 انـد. براسـاس دیـدگاه بـی. اف.     فیلسوفان انسان را حیوانات نجیب، توصـیف کـرده  

انسان چیـزي بیشـتر از یـک انـدام پیچیـده کـه اعمـالش تحـت          ،اسکینر، روانشناس

که بیشتر شبیه، سگی است که آموختـه اسـت    ستنیکنترل محیط خودش قرار دارد 

  به اعمال خاصی، واکنش نشان دهد.

عظمت انسـان، آزادي انسـان و خالقیـت انسـان و توانـایی انسـان، مـافوق بـر         

تمامی جهان، توسط روان خودش مورد تائید قرار گرفته و در عین حال بـه عنـوان   
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محیط طبیعـی اسـت، و ایـن مـورد انسـان را در مـورد        به موجودي زمینی، محدود

هویت خود، سرگردان کرده است. تنها کتاب مقدس است کـه ذات واقعـی انسـان را    

ام؟  دهد. بزرگترین سؤال هر انسان اینست که: من کی هستم؟ از کجا آمـده  نشان می

تمـام ایـن سـؤاالت پاسـخ داده اسـت.       ههدف از این زندگی چیست؟ کتاب مقـدس بـ  

)، ولـی  7:2نسان موجودي است کـه از خـاك زمـین آفریـده شـده اسـت (پیـدایش        ا

درضمن به شباهت خدا، شکل گرفته است. او متعلق به این جهـان اسـت و بنـابراین    

باید در این خانه زمینی، کار کند تا امور خود را بگذراند. امـا در ضـمن خلـق شـده     

نـد تنهـا بـه طبیعـت متکـی باشـد.       توا است که با خدا در ارتباط باشد، بنـابراین نمـی  

مشکل هویت انسان تنها از سرشت او نیست، بلکه مشکل او گناه اسـت. اگـر انسـان    

کنـد؟ کتـاب مقـدس پاسـخ ایـن سـؤال را        شبیه خدا است، چرا چون خدا عمـل نمـی  

طوري داده است که انتظارش را از کاتبان انسانی، نـداریم. براسـاس کتـاب مقـدس     

ناه مخدوش شـده اسـت، گنـاهی کـه انسـان نسـبت بـه آن        عظمت انسان به خاطر گ

ور خـود را در انجـام آنچـه کـه بایـد انجـام دهـد،        قصـ مسئول است. مطمئناً انسان 

ها را به علت ناآگـاهی   دهد. بدون یک مکاشفه خدایی انسان این کوتاهی تشخیص می

کنـد. چنـین    اي از خـوي حیـوانی، تعریـف مـی     یا باتوجه بـه فرضـیه تکامـل نشـانه    

نگري و شانه خالی کردن از مسئولیت است، نه اعـالم عصـیان    تعبیرهایی یک جانبه

تکامـل شـده    اصـل ارادي در برابر خدا. بدین ترتیب گناه تبدیل به فرآوردة دردناك 

  است.

دارد که انسان، گناهکاري مسئول است، چنـین   به هر حال کتاب مقدس اعالم می

انحـراف از رفتـار انسـانی اسـت. بلـه!      دیدگاهی مؤید عظمت آزادي عمـل انسـان و   

است، اما ساقط شده اسـت. اینسـت شـرایط انسـان، آنطـوري کـه        شکوهمندانسان 
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  کتاب مقدس صراحتاً بدان اشاره نموده است.

کـر  منتواننـد   انـد، نمـی   حتی قهرمانان ایمان هم که مرتکب گناهان بـزرگ نشـده  

نجـات خـدا، گناهکـاران    ضعف خود باشند. مردان بـزرگ ایمـان نیـز در رابطـه بـا      

  تصور اوست. سوسیاند. بنابراین تصویر کتاب مقدس از انسان، فرا محسوب شده

  مفهوم نجات در کتاب مقدس
اي منحصر بـه   وقتی ما به مفهوم نجات در کتاب مقدس دقت کنیم، متوجه نشانه

شــویم. ابزارهــاي گونــاگون نجــات در ادیــان جهــانی یافــت  فــرد منبــع خــدائی مــی

اما با یک تفاوت بنیادي: یا کسب نجات از طریق اعمـال اسـت و یـا کسـب      شوند، می

باشند، آنچنـان   ر ادیان جهانی معتقد به کسب نجات از طریق اعمال میکثفیض خدا. ا

  کنیم: در رابطه با یک شخص هندي مشاهده می و ان زیرتسداکه در 

اي گلـی کوتـاه   پس از عبور از رودخانه وارد مسیري سنگالخی شدیم که با دیواره

شد. بعد از مـدتی کوتـاه    هاي خاردار، محصور شده بود، هوا داشت گرم می و بوته

به مرد جوانی رسیدیم که طاق بـاز روي زمـین خوابیـده بـود و ظـاهراً بـه نـوعی        

توانسـت دسـت چـپ خـود را دراز      نرمش مشغول بود. او بلند شد و تا آنجا که مـی 

برداشت، و به سمت دیگري غلطیـد و سـنگ   کرد و از یک توده کوچک سنگ، سنگی 

توانسـت بـه    مـی  را در دست راست قرار داد، آنگاه دست راست خود را تا آنجا کـه 

اي مشابه از سـنگ کـه در سـمت راسـتش      سمت راست کشید و آن سنگ را به توده

داد. دکتر گوونیدام به من گفت کـه ایـن مـرد جـوان مـادام کـه        قرار داشت، قرار می

توانـد صـحبت کنـد. در ایـن      کاري براي کسب شایسـتگی اسـت، نمـی   مشغول چنین 

عدد ریگ از توده سنگی کـه در سـمت چـپ قـرار      108بایست  بخش! می اقدام نجات

داشت، برداشته و به سمت راست منتقـل کنـد و هـر بـار بایـد بـدنش را بـه سـوئی         
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همـین ترتیـب   تواند، دراز کند تا ریگی بردارد و به  کشیده و دستش را تا آنجا که می

ها در سمت راست جمـع شـدند، آنگـاه     در سمت دیگرش قرار دهد. بعد از اینکه ریگ

بخـش و   دهد. این نذر و کار نجات او همین کار را دوباره از راست به چپ انجام می

آفرین، چه مدت ادامه دارد؟ یک هفته ـ شاید همه ماهها! پس از گذشـتن از    شایستگی

زن مسن رسیدیم. دکتر گوونیدام شـنیدم بـه مـا     یک بیوهآن صحنه، نذرکنندگان، به 

گفت که آن زن احتماالً براي کسب شایستگی براي همسـرش در دنیـاي دیگـر، نـذر     

کرده است. چند هفته بعد او را چند کیلومتر دورتر از محل اولیـه کـه دیـده بـودیم،     

هفته جـاي  رسید که او هر  مشاهده کردیم که مشغول آن کار است. چنین به نظر می

هـا، ادامـه    جا کردن ریـگ  کننده جابه دهد و به کار خسته خود را بیست متر تغییر می

  دهد. می
(K. Klosterm air, Hindu and Christian in Verindabam, London:SCM Press, 

1969, P.20 ff) 

  

اکثر ادیان غیرمسیحی خواه از طریق روش کسب عـدالت هندوئیسـم، خـواه بـا     

و نمـاز مسـلمانی، در    هو خواه بـا روز » راه میانه«به بودائیسم یعنی نظم هشت جان

تمایل طبیعی انسان براي کسب نجـات در ایـن    .باشند طلب نجات از طریق اعمال می

توان با اهتمـام بـه انجـام اعمـال نیکـو، وارد       شود که می عقیده متداول، مشاهده می

بخـش خـود را دارنـد کـه بـه       بهشت شد. به هر حال، بعضی از ادیان، خدایان نجات

دارند. آئین گسـترده بودائیسـم بـا آن همـه      نجات را عرضه میایمانداران خودشان 

، کـه چنـان   اسـت  پیروانش در ژاپن براساس داستان زندگی شخصی بـه نـام آمیتـا   

خته بود که عهد بست کسانی را کـه صـمیمانه بـه او متوکـل     واند راهایی  شایستگی
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را به صورت ورد تکرار کننـد و  » بودا میتادرود بر آ«عبارت  اًخود مرتب ابباشند و 

  کند. خلق میبهشت، دربارة آنها  در سرود زیر را بخوانند،

  عهد آمیتا بهما ایمان داریم 

  رساند که ما را به جاودانگی می

  به خاطر او و به خاطر فیض عظیمش

  نور باشکوه همیشه از آن تو باد
(H.D. Lewis and R.L. Slater, World Religios, London: C.A. Watts, 

1969, P. 78.) 

النهرین مرسـوم بـوده    بخش بسیار در مصر باستان و بین مفهوم خدایان نجات

است. اما باید توجه داشته باشیم حتی با وجود ایمانی سترگ بـه خـدائی کـه نجـات     

 بـوده  مـال بخشید، باز هم کسب لطف و نجات او مسـتلزم، انجـام یـک سـري اع     می

است. عالوه بر آن آنها هـیچ مفهـومی از نجـات در رابطـه بـا حقیقـت بـدیهی گنـاه         

عرضـه شـده در کتـاب مقـدس متفـاوت اسـت! تمایـل        ند. چقدر نجـات  شتانسان، ندا

طبیعی انسان براي کسـب شایسـتگی در آمـوزة کتـاب مقـدس جـائی نـدارد، تمـام         

ول غفـ ت تـاریخی گنـاه کـامالً م   حقیق در این ادیان شایستگی و جالل از آنِ خداست.

کـران خداسـت. خـداي نجـات،      مانده است. نجات حاصل محبت بیکران و تقـدس بـی  

بخش در ادیان جهان، ریشه در واقعه تاریخی مـرگ   اي نجات برعکس خدایان افسانه

فکر و اختراع انسان  سوسیو رستاخیز عیسی مسیح دارد. چنین نجاتی درواقع فرا

سرسخت و معتقد به کسب نجات از طریق اعمـال   اي یسیفراست. پولس رسول که 
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ات بیان کرد:رعد مافوق طبیعی نجات خدا را، در این عبابود، با شهامت تمام، ب  

زیرا خدا همه را در نافرمانی بسته است تا بر همه رحـم فرمایـد. زهـی عمـق     «

 دولتمندي و حکمت و علم خدا! چقدر بعید از غورسی است احکـام او و فـوق از  

  )33و  32:11رومیان » (هاي وي! کاوش است طریق

  هاي نبوتی نشانه
ــا نشــانه   ــاب مقــدس، هــر چــه بیشــتر ب ــه فردبــودن کت هــاي  اینــک منحصــر ب

هـا، خـواه در گذشـته و خـواه      شـود. انسـان   هایش آشـکار مـی   الطبیعی نبوتءماورا

هـا   مومـدی شناسـان،   ، ستارهفالگیراناند.  همیشه طالب درك وقایع آینده بوده مروزا

 افتـاد  می که در آینده اتفاق را آنچه بینان و پیشگویان، از طالع، (واسطۀ اظهار ارواح)

هـاي   یـک از اقـدامات آنهـا قابـل مقایسـه بـا نبـوت        نـد. ولـی هـیچ   کرد مـی پیشگوئی 

نبـی،   يد. خداي کتـاب مقـدس توسـط اشـعیا    نباش هاي) کتاب مقدس، نمی (پیشگویی

آنچـه را کـه واقـع    «ید و آینـده را اعـالم فرمـود،    خدایان دروغین را به چـالش کشـ  

خواهد شد نزدیک آورده، براي ما اعالم نمایید ... و چیزهایی کـه بعـد از ایـن واقـع     

). خـدا اعـالم   23و  22:41(اشـعیا  » خواهد شد بیان کنید تا بدانیم که شـما خدایانیـد  

چیزهاي «دهد:  ام میتوانند انجام دهند، انج دارد، آنچه را که خدایان دروغین نمی می

بـه   تـه غبدهان من صادر شده، آنها را اعالم نمـود،   اول را از قدیم اخبار کردم و از

  ).3:48(اشعیا » عمل آوردم و واقع شد

هــاي  تواننــد پیشــگوئی قطعــاً افــرادي هســتند کــه خــارج از کتــاب مقــدس مــی 

مقایسـه بـا   انگیزي مافوق ذهن انسـان محـض بنماینـد. ولـی هیچکـدام قابـل        اعجاب

. بعضـی از ایـن افـراد وقـایع خاصـی را پیشـگویی       باشـند  انبیاي کتاب مقـدس نمـی  
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اند. اما کدام پیشگو، یـا پیشـگویانی، ماننـد     اند، که در آینده نزدیکی، اتفاق افتاده کرده

ها، شهرها و افـراد،   ها، انسان انبیاي کتاب مقدس وقایعی فراوانی را در رابطه با قوم

  ند که حتی به صدها و هزاران سال بعد، موکول شده است؟ا پیشگویی کرده

اند که همه آنهـا   هایی نموده یک از انبیاء به جز انبیاي کتاب مقدس پیشگوئی کدام

را » دروغـین «اند؟ کتاب مقدس این شهامت را دارد تا برچسب  اتفاق افتادهدر تاریخ 

). 22ــ 20:18مایـد (تثنیـه   ه است، الصـاق ن یافتهایشان تحقق ن به انبیایی که پیشگویی

اري قرار دارد. نمونه بارز آن موارد نبـوتی در  معیتنها کتاب مقدس براساس چنین 

هـا،   ها در مورد قوم اسرائیل است. چند مـورد از ایـن پیشـگویی    کتاب مقدس، نبوت

اند، از جمله اسارت در سـرزمین دیگـر (مصـر)     صدها سال قبل از وقوع، بیان شده

)، جـدائی  10:49دایش )، پادشـاهان یهـودا (پیـ   16ـ13:15پیدایش سال ( 400به مدت 

 67 ـ 64:28ایمانی (تثنیه  در اثر بی ج)، پراکندگی و خفت و رن9:23(اعداد  قوم از هم

  ).29ـ25:11؛ رومیان 15ـ9:9)، حفاظت و بقاي نهائی (عاموس 24، 20:21لوقا  ـ

ه کامالً منحصـر بـه فـرد    ولی واقع ستا ر، هنوز کامالً تحقق نیافتهآخاین نبوت 

شدن قوم اسرائیل پس از قرنها تبعیـد، کـه    اي بود از جمع ، نمونه1948تاریخی سال 

هـایی در مـورد    یش از نبـوت بـ حتـی   .هـا  اي است به تحقق کامـل تمـام نبـوت    اشاره

هـاي قابـل تـوجهی از     هایی در مورد مسیح وجـود دارنـد کـه بخـش     اسرائیل، نبوت

قرعـه   ،)2:5هایی در رابطه با مکـان تولـد او (میکـا     پیشگوییباشند.  الهامات خدا می

) و 35:27؛ متـی  18ــ 14:22انداختن سربازان براي رداي او در پاي صلیب (مزامیـر 

وقایعی از زندگی او کـه صـدها سـال پـیش از آن پیشـگوئی شـده بـود. بعضـی از         

پیشـگوئی در مـورد مسـیح، تحقـق      333 اًاند که مجموعـ  اساتید به این نتیجه رسیده

میلیـارد،   83در  1خـاص تقریبـاً    یهایی در مورد شخصـ  . تحقق چنین نبوتندا یافته
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  احتمال دارد.

انگیز به روشـنی صـرفاً محصـول ابـداع و اختـراع       هایی چنین اعجاب پیشگوئی

تنهـا   کنـد،  داند و مسیر تـاریخ را تعیـین مـی    باشند. خدایی که آینده را می انسان نمی

  منبع نهائی چنین قدرتی است.

هـا،   نه تنها انبیـاي کتـاب مقـدس در شـهادت خـود نسـبت بـه تحقـق پیشـگویی         

گوئی انسان است. کنجکاوي و میل بـه   پایدارند، اما منظور آنها کامالً متفاوت با غیب

  بینی است.   قدرت، منبع اصلی طالع

هـا، پـرده    هـا و ملـت   وماش از آینـده قـ   اما خدا به منظور مکاشـفۀ خـود و اراده  

ست به مـردم را کمـک کنـد تـا     یهاي کتاب مقدس به این جهت ن دارد. پیشگوئی برمی

براي آن وقایع تاریخ بگذارند، بلکه به جهـت شـناخت خـدا و طـرح او بـراي تـاریخ       

هـا   است، باشد که زندگی خود را با اهداف او هماهنگ نمایند. بدین ترتیب پیشـگوئی 

  باشند. به فردبودن کتاب مقدس میاي از منحصر  نشانه

  اتحاد در کتاب مقدس
جاشوامک دوول خطیب مشهور مسیحی، داستان مواجهه خود را بـا شخصـی   

کنـد.   کند، تعریف می هاي بزرگ را در رابطه با دنیاي غرب، به او معرفی می که کتاب

هایی از متفکران برجسـته اسـت کـه تمـدن غـرب را       ها شامل نوشته این سري کتاب

یابـد تـا قـرن     اند، که از فیلسوفان بزرگ باستانی یونان شروع و ادامه می شکل داده

خوانـد و از او   ها، آن شخص را به چالش فرامـی  اخیر. جاشوا با اشاره به این کتاب

خواهد فقط ده نفر از این نویسندگان را نام ببرد که از یک سبک زنـدگی، در یـک    می

اي مکـث   اند. شخص مخاطب لحظه یک زبان بوده دورة زمانی، در یک مکان و داراي

هـا بـا هـم     نه، تمام آن نویسـندگان از ایـن دیـدگاه   «گوید،  کند و بعد در جواب می می
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وقتی ما واقعیت بدیهی ایـن تنـوع در افکـار انسـانی را بـا یکدسـتی       » اند. فرق داشته

یـن کتـاب،   اي مبنی بر مـافوق طبیعـی بـودن ا    کنیم به نشانه کتاب مقدس، مقایسه می

رسیم. کتاب مقدس نیز، آنچنان که بـه ده نویسـنده فـوق بـا اختالفـات زمـانی و        می

هاي چهل نفـر از تمـامی طبقـات     شان اشاره کردیم، ترکیبی از نوشته مکانی و زبانی

گـذاران،   ها، از جمله پادشاهان، شبانان، شاعران، فیلسـوفان، خطیبـان، قـانون    انسان

باشـد. ایـن افـراد کتـاب مقـدس را در یـک دورة        انبیا، مـی گیران، روحانیون و  ماهی

  اند.   ساله، نوشته 1500زمانی 

مختلـف ادبـی،    هـاي  انـد، و بـه سـبک    زیسـته  مختلـف مـی   هـاي  ا در فرهنـگ نهآ

هـایش بـا    ام کتاب مقدس نمایش پرشکوهی است که تمـام بخـش  پیاند. اما  نوشته می

  ند.شاب یکدیگر متناسب می

کتـاب مقـدس گویـاي     ،مکاشفه» بهشت بازیافته«دایش تا پی» بهشت گم شده«از 

  تحقق خواهد یافت. شنیت بزرگ خدا براي انسان است که از طریق پسر

). 39:5دهـد (یوحنـا    عیسی شخصاً اعالم نمود که کتاب مقدس به او شهادت می

عیسی مسیح و کارهاي اوست که عهد عتیق را به عنوان امید جهـان بـه    این شخصِ

  به عنوان تحقق امید، به هم پیوسته است. عهد جدید

شود بـا بـدن انسـان مقایسـه کـرد کـه هـر انـدام آن، تمـام           کتاب مقدس را می

هـاي نگـارش مختلـف رسـاالت در      کند. بنابراین سـبک  را تعریف می هاي دیگر اندام

باشـند. چنـین شـاهکاري کـه      ایـن بـدن مـی    لـف هاي مخت کتاب مقدس به منزلۀ اندام

و او روح باشـد  توانـد فقـط نوشـته یـک نفـر       می ،را دربرگرفته است ها زندگی نسل

جملـۀ  «سـراید،   خداست که همیشه همان است که بوده اسـت. سـراینده مزامیـر مـی    

(مزامیــر » کــالم تــو راســتی اســت و تمــامی داوري عــدالت تــو تــا ابــداالباد اســت 
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160:119(.  

  کتاب مقدس از بین نخواهد رفت
ها مـردم   کتابی که قرنیابد، اما  سال دوام می 25تنها یک اثر استثنائی در حدود 

هایی که مـردم بیشـتر از هـزار     خوانند، واقعاً کتابی غیرطبیعی است، کتاب آن را می

هـا،   . اما با این وجود، کتاب مقدس با ایـن شاخصـه  ندسال آن را بخوانند واقعاً نادرا

اي بـه مـوردي    ن است. رمز بقاي این کتاب اشارهمشهورترین کتاب موجود در جها

هـایی کـه در تـاریخ     باشد. در مقایسه این کتاب با تمام تـالش  خاص راجع به آن می

  شود. در جهت تخریب آن صورت گرفته است. ویژگی انحصاري آن، مشخص می

امپراتوران روم تالش کردند تا از دست کتـاب مقـدس    ،در آغاز حیات مسیحیت

چون به این نتیجه رسیده بودند که کلیسا براسـاس آن تشـکیل شـده     خالص شوند،

میالدي دیوکلتیان فرمانی ملوکانه صـادر کـرد مبنـی بـر اینکـه       303است. در سال 

هاي موجود سوزانیده شوند. او بسیاري از مسـیحیان را کشـت    تمامی کتاب مقدس

یحیت دیگـر بـه   را سوزانید، با این خیـال کـه آئـین مسـ     بسیارياي ه و کتاب مقدس

اي بــا ایــن نوشــته کــه  پایــان رســیده اســت، و جشــن پیــروزي را بــا ضــرب ســکه

، بـر پـا نمـود. و چـه تصـور      »ش خـدایان، احیـا شـد   رسـت مسیحیت پایان یافت و پ«

ائی بود، چرا که ده سال بعد کنسـتانتین امپراتـور روم، ایمـان آورد و مسـیحی     طخ

خـرج دولـت کپـی    مقـدس را بـه    جلـد کتـاب   50س را مأمور کرد که وشد و اوسیبی

  نماید.

در این روزگار هم کتـاب مقـدس تحـت حملـه محیالنـه روشـنفکران شـکاك و        

فیلسوفان ملحد قرار گرفته است، اما تالش آنها نیز مانند تالش آن امپراتـور رومـی   

تـا  «چنـین الف زد کـه    سوسـی گـراي مشـهور فران   بیهوده بوده است. ولتایر انسان
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  »  ان خبري از کتاب مقدس نخواهد شنید!پنجاه سال دیگر، جه

ــه    ــین گزاف ــه او چن ــی ک ــان وقت ــا در هم ــو   ام ــن میوزی ــود، بریتیش ــویی نم  مگ

نویسی به زبان یونانی از عهد جدیـد را از حکومـت روسـیه بـه مبلـغ پانصـد        دست

اش بـه   هزار دالر خریداري کرد، در حالی که اولین چـاپ کتـاب ولتـایر، هـر نسـخه     

شد. پنجاه سال پس از وفات ولتایر، کتـاب مقـدس توسـط     مبلغ هشت سنت فروخته

  اي که ولتایر در آنجا سکونت داشت، چاپ شد. انجمن کتاب مقدس جنوا، و در خانه

بینی نمـود کـه بـه زودي دیگـر      پیش» عصر خرد«ن نویسندة مشهور یتوماس پ

کنم که دیگر پنج جلـد کتـاب مقـدس در     من فکر می«کتاب مقدسی چاپ نخواهد شد: 

بیشتر از پـنج   ها ئیدر حالی که امروز بسیاري از امریکا» آمریکا، یافت نخواهد شد.

  هاي مختلف در اختیار دارند. با ترجمهکتاب مقدس  جلد

، کتاب مقدس و مسـیحیت را بـه صـورت تصـویري از یـک سـندان       سهاگیونو

  کوبیدند و زیر تصویرش نوشت.   کشید که سه آهنگر بر آن پتک می

  بکوبند و هر چه بیشتر فریاد زنندهر چه بیشتر 

  شود. هایشان فرسوده می بیشتر و بیشتر پتک

  راز بقاي کالم خدا، امروز مکشوف شده است:

گیاه است و تمام جالل او چون گُل گیاه. گیاه پژمـرده   مانند يهر بشر«زیرا که 

و این است آن کالمـی  » شد و گُلش ریخت. لکن کلمۀ خدا تا ابداآلباد باقی است،

  .)25ـ24:1که به شما بشارت داده شده است (اول پطرس  

  قدرت نفوذ کتاب مقدس
). 12:4اسـت (عبرانیـان   » زنده و مقتدر« و کتاب مقدس مدعی است که کالم خدا

اي زنـدگی انسـان و تولـد     کتاب مقدس ابزاري است که خدا از آن براي تحول ریشه
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)، 23:1، (اول پطـرس  »کالم خدا کـه زنـده و تـا ابـداالباد بـاقی اسـت      «تازه، در قالب 

) است. پیام کتاب مقـدس از  16:2(فیلیپان » کالم حیات«کند. کتاب مقدس  استفاده می

» دا اسـت، بـراي نجـات هـر کـس کـه ایمـان آورد       قدرت خـ «انجیل اینست که انجیل 

سـازد   هـاي حقیقـی کتـاب مقـدس مـا را از اسـارت رهـا مـی         ). وعده16:1(رومیان 

  .)32ـ31:8(رومیان 

نمایـد.   ادعاها را اثبات مـی  این نگاهی به قدرت نفوذ کتاب مقدس در طول تاریخ،

ته اسـت.  هیچ کتاب دیگري در مقایسه با کتـاب مقـدس چنـین قـدرت نفـوذي، نداشـ      

آموزند که تـا بـدانیم چگونـه در ایـن جهـان       هاي بزرگ نوشته انسان به ما می کتاب

سازند. بسیاري معتقـد بـه ایـن     یک از آنها انسان را متبدل نمی زندگی کنیم، ولی هیچ

باشند کـه علیـرغم بـه اصـطالح انفجـار علمـی در قـرن گذشـته،          تراژدي بزرگ می

بـت نمـودن بـه همـدیگر و ایجـاد صـلح در میـان        توانائی ما نسبت به گذشته در مح

هـا، حـاکی از اینسـت کـه      ها و انقالب پایان جنگ ها، کاهش یافته است. رژه بی انسان

  کند. ها را عوض نمی هاي انسان دل مغزهاگسترش 

هـا   هاي نافذ ازسایر ادیان هرگز موجب اعتال و تحول در زنـدگی انسـان   نوشته

باشـند، امـا قـدرت نفـوذ      حـاکی از قـوانین زنـدگی مـی    اند. بیشترین نقش آنها  نشده

ندارند. در بسیاري از موارد آنهـا فقـط پـذیرش نـوعی فلسـفه رواقـی از مشـکالت        

  باشند. کنونی می

تـرین   ترین و متمدن قوانین بنیادي بزرگ درنفوذ کتاب مقدس بر جوامع انسانی 

دیـده   سایر تحـوالت  داري و زن، لغو برده اده مقامجوامع، اصالحات اجتماعی و اع

  منتهی به تحولی منحصر به فرد در جوامع بشري شده است. شود که می

اطالعـات کـاملی از کتـاب     انـد و  حتی ایماندار نبوده خیاي که بر مردان برجسته
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اند، جایگـاه منحصـر بـه فـرد کتـاب مقـدس را در قـدرت نفـوذش در          مقدس نداشته

وجـود  «ت فیلسوف شـهیر نوشـته اسـت،    ناعمانوئیل ک اند. زندگی انسان، تائید کرده

تجربه شـده  ترین منفعت براي انسان است که تاکنون  کتاب مقدس براي مردم بزرگ

  »است.

اي را کـه   غیرممکن اسـت کـه فکـر انسـان و جامعـه     «نویسد،  هوراس گریلی می

خوانند، بـرده نمـود. اصـول کتـاب مقـدس زمینـه آزادي انسـان         کتاب مقدس را می

عاصر ما گواه صداقت بیانات گریلی است، هر جـا کـه کتـاب مقـدس     دنیاي م» است.

تـرین   اجازه نفوذ داشته باشد و مردم صادقانه بـه آن ایمـان داشـته باشـند، بـزرگ     

نفوذ کتاب مقدس به طور گسترده در جامعه، بهتـرین نشـانه اسـت در     .آزادي است

رهبـر مسـیحی   هـا. آگوسـتین    تک انسـان  اش براي متحول نمودن زندگی تک توانائی

سـال بـراي یـافتن حقیقـت تـالش کـرد تـا از عـذاب ادیـان و           31قرن پنجم به مدت 

هاي زندگی، رهائی یافت. او یک روز در بـاغی در شـهر مـیالن صـداي بچـۀ       فلسفه

او » ش و بخـوانش! ربگیرش و بخوانش، بگی«کشید،  می دادهمسایه خود را شنید که 

اول شـروع بـه خوانـدن نمـود تـا بـه        طومار کتاب مقدس خود را گشود و از فصل

نـد. پـس از   رسید، و این آیات بودند که بر زندگی او چنگ انداخت 14ـ13:13رومیان 

هایش برطـرف شـد، کتـاب را     جریانی از نور جانش را سرشار کرد و تمام شک آن

  بست.

  ترین رهبران مسیحی، کلیسا شد. او پس از رسوالن تبدیل به یکی از بزرگ

ترتیب، پس از اینکه خداوند چشـمانش را بـه حقیقـت ایـن آیـه از       لوتر هم بدین

)، اصالحات عظیم خـود را  حبقوق» (کند عادل به ایمان زیست می«کالمش گشود که: 

شماري از تمـام طبقـات در زنـدگی و شـهادات خـود، اثبـات        آغاز نمود. مردمان بی
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 ر زنـدگی اي بـ  کننده اثرات متحول ، آنچناناند که مطالعه و تأمل روي کالم خدا نموده

 چنـان اثراتـی بـر آنهـا نگذاشـته      قـبالً آنها به جا نهاده است، که هیچ نوشته دیگـري  

  است.

ویلیـامز   نیرمنحصر به فردبودن کتـاب مقـدس بـه شایسـتگی توسـط سـر مـو       

سال کتب مقدسۀ شرقی را مطالعـه نمـود،    42پروفسور ادبیات سانسکریت که مدت 

هـایی از حقیقـت    و شهادت داده است که در ابتدا تحت نفـوذ بارقـه  شده است. ا أئیدت

ا قرار داشت، و به این نتیجه رسید که این حقایق بـه  ه به طور پراکنده در این نوشته

بـه هرحـال پـس از    ب مقدس و مسیحیت دارنـد.  تاهایی با ک درجات کمتري مشابهت

ه ایده اصـلی بـه طـور    ک نتیجه رسدمطالعات بیشتر فکرش کامالً عوض شده به این 

 اي از حقیقت در فکر او آغـاز  ها تفاوت دارد. این تحول با بارقه اي با دیگر ایده ریشه

هـا را در سـمت چـپ میـز      تمام آن ایده«شد و از تاریکی مطلق رهائی یافت و گفت: 

مطالعه و کتاب مقدس را با فاصلۀ زیاد در سـمت راسـت میـز مطالعـۀ خـود، قـرار       

ایـد و کتـاب مقـدس     آنچه که از مطالعه کتب شرقی آموختـه  بیندي زیا صلۀفا دهید.

وجود دارد خلیجی پهناور در بین به اصطالح کتب شرقی، کـه انسـان را مأیوسـانه    

  »وجود دارد. کتاب مقدسبا د، ننمای به خود رها می
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4    

  الهام کتاب مقدس   

  

مقـدس الهـام خـدا    ها نیست. کتـاب   کتاب مقدس مدعی است که مانند سایر کتاب

اي از  به انسان است. عالوه بـر آن کتـاب مقـدس ایـن ادعـا را بـا نشـان دادن پـاره        

هـاي غیرمعمـولی تضـمین نمـوده اسـت، حـاکی از اینکـه چیـزي بیشـتر از           ویژگی

اند. کتاب مقدس، هـم در محتـوا و هـم در نفـوذ،      ها نوشته هایی است که انسان کتاب

  نظیر است. بی

ه کتاب مقدس الزم است که حقیقت و ماهیت آن را دریـابیم.  براي نگاهی دقیق ب

  دینی؟ یصادیدگاهی خ با آیا کتاب مقدس کالم خداست؟ و یا نوشته انسان است

 اسـت  آیا بخشی از کتاب مقدس کالم خداسـت و بخـش دیگـري سـخن انسـان     

  اي به نام الهام بپردازیم. الزم است که به فرضیه براي یافتن پاسخ این سؤاالت؟

  مفهوم الهام
رسـاله دوم پـولس   از که در کتاب مقـدس آمـده اسـت، برآمـده     » الهام«عبارت 

تمامی کتب (منظور رساالت عهـد عتیـق و   «فرماید   رسول به تیموتاوس است که می

ــام خداســت.    ــد اســت ـ م) اله ــد جدی ــی   »عه ــارت انگلیس ــن عب ــی ای متأســفانه معن

"inspiration" رسـاند. درواقـع بـه نـوعی گمـراه       یبه درستی مفهوم یونانی آن را نم
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مشتق شده اسـت کـه بـه معنـی      inspiroاز عبارت التینی  inspireعبارت  .کننده است

رسـاند کـه    باشد، و اطالق این معنی به کتاب مقدس این فرض را می می» دمیدن در«

خود را در کاتبان انسانی دمیده است و آنهـا را بـا نـوعی ارزش     خدا به نوعی نفس

ساخته است. ولی به هر حـال ایـن چیـزي نیسـت کـه پـولس رسـول تعلـیم          پویا پر

باشـد   می Theopneustosدهد. عبارت یونانی که پولس از آن استفاده نموده است  می

» تـنفس و دم «کـه بـه معنـی     pneustosو » خـدا «بـه معنـی    theosکه شامل دو کلمـه  

دمیـدن  «، نفس کشیدن یا دم برآوردن است، نـه الهـام و   علباشد. منظور از این ف می

پـولس رسـول   » دمیده شده توسط خدا اسـت «به معنی  theopnesustosبنابراین » در

گویـد کـه کتـاب مقـدس بـه انسـان دمیـده شـده، بلکـه           با استفاده از این عبارت نمی

 هـایی  رساند کـه کتـاب مقـدس نوشـته     محصول دم زدن خدا است. این دو معنی می

ب مقـدس  تـا کـه صـراحتاً بـه ک   آیه در عهد جدید برآمده از دمیدن خدا است. از این 

هـاي کتـاب مقـدس و بسـط      اطالق به تمام نوشته قابلکند، عبارت الهامی،  اشاره می

باشد، باشد که تمامی کتاب مقـدس بـه عنـوان     نفوذ خدائی بر نویسندگان بشري می

  محصول دم زدن خدا، درك شود.

  هاي گوناگون یدگاهاي از د پاره
از آنجا که قرن هیجدهم میالدي، قرن روشنگري نامیـده شـد، انسـان بـا الهـام      

هاي این دوره زیر سؤال بـردن   . یکی از ویژگیته اسکتاب مقدس، دچار چالش شد

تمام اقتدارهاي سنتی، از جملـه کتـاب مقـدس بـود. بـر ایـن بنیـان بـود کـه فلسـفه           

خود، منجر به این شد که فکر انسان، منبـع نهـائی   هاي مختلف  هنگرایی در گو انسان

پوپ شاعر انگلیسی، نتیجه چنین افکـاري را در کتـابش   تمام مفاهیم است. الکساندر 

  چنین بیان کرده است:» سنجش انسان«به نام 
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  نخست اینکه خدا فراتر است و انسان فروتر.

  توانیم بگوئیم؟ دانیم، چه می جز آنچه که می

  زمینی است.انسان موجودي 

  تواند تعقل کند، و از چه منبعی؟ پس چگونه می

  شماري در جهان، در مورد خدا مطرح است. هاي بی هر چند که عقیده

  جز آنکه خود، او را بجوئیم راهی نیست.

  

نیز اثرات بزرگی  ،مطرح شد 19نیسم از تکامل طبیعی که در قرن یفرضیه دارو

نهاد. فرضیه تکامل در اندیشه بسـیاري  بجا  بر دیدگاه انسان نسبت به کتاب مقدس،

  کتاب مقدس را در حد یک کتاب کامالً انسانی، کاهش داده است. ،ها از انسان

فرضیه تکامل موجب تضعیف قدرت کتاب مقدس در رابطـه بـا آفـرینش، حتـی     

در ذهن کسانی که مفـاهیمی از خـدا را در ذهـن خـود دارنـد، گردیـده اسـت. قطعـاً         

دم و حوا، بدون توجه به بازبینی مجدد، بـه سـختی قابـل پـذیرش     فرضیه آفرینش آ

  است.

کتـاب   ، از جملـه در بـراي تشـریح رشـد دینـی انسـان      در ضمن فرضیه تکامل

اند که دین اسرائیل از چندگانه پرسـتی   مقدس مورد استفاده قرار گرفت. برخی گفته

ی (پرسـتش یـک   پرسـتی و سـرانجام بـه یکتاپرسـت     پرستی، رفته رفته به یگانه و بت

تم پیش از میالد، منتهی شده است. بدیهی اسـت کـه   شخدا)، در دوران انبیاي قرن ه

  بازسازي کلی کتاب مقدس بوده است. شاملاند که این مسیر تکاملی  اي گفته عده

توانسـته اسـت    گویند قطعاً نمـی  براي نمونه، موسی آنچنان که از نظر سنتی می

نکتـه سـوم و    .)1:1باشد (مکاشفه  »یگانه خدائی«لب که نویسنده پنج کتاب اول در قا
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هـا تـأثیر نهـاد، شـروع      مهم دیگر که در رابطه با فرضیه الهام بر بسیاري از انسان

گرایـی و   هاي انسـان  نقد تاریخی بود. اساتید قرن نوزدهم و بیستم باتوجه به فلسفه

ز از جملـه کتـاب   اي تاریخی را ایجاد کردنـد مبنـی بـر اینکـه همـه چیـ       تکامل، فلسفه

مقدس در جریان تاریخ قرار دارند. فـرض بـر اینسـت کـه همـه چیـز مشـروط بـه         

اوضاع تاریخی است که در آن مسیر قـرار دارنـد. ایـن فلسـفه در اطـالق بـه کتـاب        

هـا   ها و براي تمام انسان مقدس بدین معنی است که درك مکاشفه خدا در تمام زمان

  غیرممکن است.

بایست چـون هـر کتـاب     تاریخی مدعی بود که کتاب مقدس میگذشته از آن نقد 

 ،نـد بـه کـار گرفت  دیگري تلقی شود. روشی که مورخان براي بررسی مفاد تـاریخی  

 انسـان،  اسـت بـا تجربیـات    مطـابق شود. فقط هر آنچه که  نامیده می» اصل تناسب«

  تواند تاریخی تلقی شود. می

کنند، بلکه هرگونه تالش ما  ا رد نمیالطبیعی ر چنین مورخانی الزاماً امور مافوق

کننـد. خـدا و وسـاطت خـدایی او در تـاریخ انسـان،        مـی  نفیرا براي تبدیل واقعیت، 

خارج از قلمرو تاریخ مانده است. گرایش چنین برخوردي با معجزات کتـاب مقـدس   

 سـطح گویند عیسی بر  باشند. براي نمونه می است که وقایعی طبیعی می حداکثر این

زده و اعجازي انجام نداده است. سایر معجـزات نیـز غالبـاً     احل قدمدیک سشنی نز

  شوند. به نظر آنان انسانی تلقی می

 نسـازد. ایـ   هاي زیادي را در مورد الهام، مطرح مـی  چنین دیدگاهی طبیعتاً بحث

موضوع از نظر کلیسـا، بسـیار مـورد مهمـی اسـت. ایـن مـورد نـه تنهـا تبـدیل بـه            

هـاي اخیـر    کار گردیـده، امـا در سـال    ها و مبشران محافظه برالاي در بین لی مجادله

اي در میـان مبشـران شـده     ابهام در ماهیت کتاب مقـدس، تبـدیل بـه بحـث گسـترده     
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است. از آنجا که این موضوع مستقیماً در ارتبـاط بـا اقتـدار کتـاب مقـدس و ایمـان       

اینکـه بـه کتـاب    انـد. قبـل از    مسیحیان است، آن را به درستی کـانون الهـات نامیـده   

انـد، رجـوع    مقدس برگردیم، الزم است به چندین تئوري از الهام کـه پیشـنهاد شـده   

  کنیم.

انـد.   انی است که دارنده نوعی اشراق غیرطبیعی بودهدـ کتاب مقدس نوشته مر1

هـاي طبیعـی خـاص     بعضی اوقات این دیدگاه از الهام در رابطه با کسانی که توانائی

رود. برخـی دیگـر الهـام را     ان، به کار میاند شاعران، موسیقی دارند، مثل هنرمندان،

نماینـد کـه نسـبت بـه سـایر ایمانـداران داراي        محدود به بعضـی از ایمانـداران مـی   

  باشند. ی مینهاي بیشتر روحا توانائی

به هر حال در هر دو حالت، الهام به عنوان کار منحصـر بـه فـرد خـدا، تصـور      

هـاي   شـود. نوشـته   در رابطه با دیدگاه دوم یافـت مـی  شود. یک فاکتور روشنگر  می

اي از  باتوجه به پاره ،س و چارلز وسلیتاسحاق وا معاصرنویسنده و انسان گراي 

 آنچنانکـه  ،سرودهائی روحانیشان در ستایش خدا که در کانون عبرانی قـرار دارنـد  

وه انـد. مخصوصـاً باتوجـه بـه سـرود پرشـک       گوئی در زمان داود و سلیمان زیسته

این اسـت نـوعی   «گوید:  می نویسنده، این »آه، اي عشق، رهایم مکن«جرج ماتسون، 

هـا تفـاوتی نیسـت و اگـر تفـاوتی       هاي سـراینده مزمـور. بـین ذهـن     الهام از سروده

  »بندي آنها است. موجود باشد، در درجه

هـایی غیـر از    هاي مسیحی و یا موعظه نوشته و چنین استداللی عظمت سرودها

ب اند و حاکی از بیان صـمیمانه حقیقـت کتـا    نویسندگان کتاب مقدس نوشتهآنچه که 

گیرند. به کالمی دیگر این دیـدگاه، کـار منحصـر بـه فـرد       باشند، ندیده می مقدس می

هــاي الهــامی بــراي  القــدس را در روشــنگري نوشــته متعاقــب روحالهـام و رســالت  
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  سازد. ایمانداران، مبهم می

الهامی است. این فرضیه گاهی اوقـات اشـاره بـه    ـ فقط بخشی از کتاب مقدس 2

اي از  درجات مختلف الهام دارد. عقیده بر این است که خـدا تنهـا کاتبـان را در پـاره    

و انسـانی خودشـان، هـدایت     معمـولی مندرجات کتاب مقـدس در اسـتفاده از خـرد    

ایـن  ها مستقیماً به آنها الهام بخشیده است. به هر حـال   کرده است و در سایر بخش

کنـد کـه در بیـان     دیدگاه از الهام به نویسـندگان انسـانی بـه آن انـدازه حمایـت مـی      

موارد ایمـانی  «ند. این دیدگاه را معموالً لغزش ناپذیري در ا ردهفرضیه نجات خطا نک

مواردي مثل ارتباط ما با خدا و سـلوك مـا در پیشـگاه او،    یا به کالم دیگر » و عملی

مـوارد تـاریخی و علمـی در کتـاب      دیگر اینکـه  نامند. می ،چه در دنیا و چه در کلیسا

ها از کتاب مقدس ممکن اسـت   مقدس، الهامی نیستند، بنابراین، نویسندگان این بخش

  مانند سایر نویسندگان مرتکب خطا شوند.

گویند که کاتبان کتاب مقـدس درك نـامفهومی مربـوط بـه      بدین ترتیب به ما می

زمـین و  » ارکـان «دهند. سـخن گفـتن از    ائنات به ما میدورة قبل از علوم جدید، از ک

عــالم امــوات و تصــوراتی اینچنینــی و زمــین مســطح، بهشــتی در بــاال و جهــنم و  

اي از آتش در زیرش، کـامالً بـا علـوم جدیـد ناسـازگار اسـت. آنچـه را کـه          دریاچه

نامند، امروز بر ما آشکار شده است کـه یـک نـوع بیمـاري      روزي تسخیر ارواح می

  وانی است.ر

به هر حال در فرضیه الهام محدود، چندین مشکل وجود دارد. اول اینکـه کتـاب   

(دوم تیموتـاوس  » تمـامی کتـب از الهـام خداسـت    «دارد،  مقدس صراحتاً اعـالم مـی  

16:3.(  

» ایمـان و عمـل  «در هیچ کجاي کتاب مقدس محدودیتی در الهامی بودن مـوارد  
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نتوانسته است به روشنی به ما نشان دهد کـه مـرز   کس  وجود ندارد. دوم اینکه هیچ

  ایمانی را مشخص کنیم.   بین ایمان و بی

براي نمونه داستان قیامت مردگان موردي تاریخی یا ایمانی است؟ اگـر چنـدین   

مشکل تاریخی در هماهنگی بیانیـه نویسـندگان چهـار انجیـل در ایـن زمینـه وجـود        

ئیم نویسـندگان در تـاریخ مرتکـب اشـتباه     توانیم به همین سـادگی بگـو   دارد، آیا می

ــه نحــوي حقیقــت قیامــت مردگــان را تحــت یــک الهــا   شــده م انــد ودر عــین حــال ب

اند؟ چنین تفکیکی به نظـر غیـرممکن اسـت. اگـر وقـایع       ناپذیر خدا، حفظ کرده لغزش

فرضیه قیامت مردگان را به عنوان حقیقـی  توانیم  تاریخی واقعیت ندارند، چگونه می

براسـاس دیگـري غیـر از منـدرجات کتـاب مقـدس،       آنکـه  جـز   ،حفظ کنیمدر ایمان 

  قضاوت کرده باشیم؟

هاي ایمان کتاب مقدسی بر سایر ادیان باسـتانی، در ایـن حقیقـت     یکی از برتري

نهفته است که بیشتر از آنکه از افسانه ریشه گرفتـه باشـد، از تـاریخ ریشـه گرفتـه      

اي از مشـکالت حـل نشـده، موجـب      دلیل پارهاست. محروم کردن تاریخ از الهام به 

شود. چرا باید خدا بـه طریقـی مـاوراءالطبیعی بـر تفسـیر دینـی        تضعیف حقیقت می

بخش تاریخی، نافذ باشد تـا منظـور خـود را     نویسندگان کتاب مقدس از اعمال نجات

هـا را مشـمول    بدون لغزش و خطا برسانند، و در عین حال بخـش تـاریخی نوشـته   

  ی شود؟خطاي انسان

ـ کتاب مقدس الهامی است، نه کالم خدا. براساس این دیـدگاه خـدا بـه طریقـی     3

هاي نویسندگان کتاب مقدس را الهـام نمـوده اسـت، سـپس آنهـا       ماوراءالطبیعی ایده

اند. بنابراین کتاب مقدس الهام شـفاهی خـدا    ات خود نوشتهرهاي خود را در عبا ایده

  نیست.  
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مشکل مهم است. اول اینکه متضاداست با تعلیمـات  این فرضیه حداقل داراي دو 

آنچنان که بعداً خواهیم دیـد، نویسـندگان کتـاب مقـدس      .کتاب مقدس در مورد الهام

باشـند. براسـاس فرمـوده     اند که بیـانگر سـخنان خـدا مـی     بارها و بارها اعالم کرده

وم است و از طریق الهام نوشته شـده اسـت (د  » هامیلا«پولس رسول، کتاب مقدس 

دوم اینکه از دیدگاه منطقی، تفکیک افکار از کلمـات، مشـکل اسـت.     .)16:3تیموتاوس 

زبـان و  « شکتـاب  ربـان در اندیشیم. ویلبـر مارشـال او   ما به عنوان انسان زبانی می

تمامی مفـاهیم، درنهایـت   «نویسد،  می (Select Bibligraphic, Reprint, 1939)واقعیت 

  »باشند. زبانی می

تـوانیم مفـاهیم را از طریـق     دهنـد. مـا مـی     ین واقعیت را نشـان مـی  تجارب ما، ا

اندیشـیم، عملـی    نمادهایی مثل خنده، برسانیم، اما به محض اینکه به مفهوم خنده می

کنـیم. بنـابراین الهـام تفکـرات بـدون اینکـه        را در مفهوم کلمات مکتـوب تصـور مـی   

  باشد. ند، مقدور نمیند، تا آن را بیان کنمشمول کلمات نباش

ـ کتاب مقدس الهامی است، چونکه، تبدیل به کالم خدا شده است. گاهی اوقـات  4

شـود. در هـر    ، بیان می»کتاب مقدس حاوي سخنان خدا است«این دیدگاه در عبارت 

تـري   شود. شاید تعریف روشن دو تعریف، کتاب مقدس مستقیماً کالم خدا، تلقی نمی

آنکـه بـه سـخنان کـارل بـارث در ایـن مـورد،        از این فرضیه، نتوانیم پیدا کنیم، جز 

  بیندیشیم:

الهام شفاهی به معنی لغزش ناپذیري عبارات کتاب مقدس در قالب زبـانی، تـاریخی   

باشـد. ایـن یعنـی کـه کـالم نارسـا و معیـوب انسـانی          و الهیاتی و گفتار انسان، نمی

، پذیرفتـه  بایست علیرغم جایزالخطا بودن انسان توسط خدا به کار رفته است، و می

  و مسموع شود.
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(Church Dogmatics Edinburgh, T. & T. Chark, 1956, 1/2, 533). 

نـد، اینسـت کـه خـدا     تقـدان بـه چنـین دیـدگاهی متـداول، بـاور دار      آنچه کـه مع 

رد تـا شـاهدان خـاص کارهـاي     یـ گ نویسندگان کتاب مقدس را تحت نفـوذ خـود مـی   

  ن باشند.خصوص مکاشفه او در مسیح، در این جهاب ،عظیمش

دارد تا راجع به این وقایع و مواجـه شخصـی    این نفوذ خدایی آنها را بر آن می

فرسـایی کننـد کـه خـدا بتوانـد از       خودشان با خدا، از طریق این وقـایع آنچنـان قلـم   

هـا را   سخنان آنهـا بـراي انتقـال پیـامش و سـخن گفـتن بـا کسـانی کـه آن نوشـته          

ن افکار خود را براساس زبـان روزگـاري کـه    خوانند، استفاده کند. این نویسندگا می

  اند. اند، در قالب کلمات نوشته در آن زیست کرده

هــاي  اي از اســاتید مـدرن، انبیــا و رسـوالن از داســتان   براسـاس تفکــرات عـده  

  اند. اي و معجزات براي رسانیدن حقایق روحانی استفاده نموده افسانه

بایسـت از حالـت    باشـند، مـی   اکثر آن مواردي که ظاهراً گزارشات تـاریخی مـی  

و بـه لبـاس حقیقـت ملـبس شـوند تـا حقـایق روحـانی را بـه           هاي خارج شد افسانه

درستی منتقل نمایند. چون چنین کاري غیـرممکن اسـت، براسـاس چنـین دیـدگاهی      

متعادل نمودن، هر یک از اظهارات عملی کتاب مقدس با سـخنان خـدا، مشـکل اسـت     

  گوید. دانیم، خدا چه می زیرا ما نمی

گویـد آنهـایی کـه طرفـدار ایـن نظریـه از کتـاب         انگلدر میوقتی تئودر بنابراین 

منکر معجزه توسط خدا و دریافت کتابی الهامی و بـدون خطـا از   «باشند،  مقدس می

باشند، اما معتقدنـد کـه خـدا هـر روز معجـزات بزرگـی در        خدا به بشر می سوسی

سخنان لغزش پـذیر خـود را در سـخنان    دهد تا بتواند  انجام میجهت تقویت انسان 

، اشاره به (Christian Dogmatics Concordia, 1960)» ناپذیر خدا، مشاهده کند لغزش
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  نماید. بعد جالبی از این فرضیه می

دارد و کالم خـدا  ن یبدیهی است که چنین تفسیري از الهام، پشتوانه کتاب مقدس

تواننـد   افراد مختلـف مـی   کهد یانم میرا تبدیل به موردي وابسته به طرز تفکر فردي 

  توانند دقیقاً بدانند دیدگاه چه کسی درست است. آن را با تفاوت بشنوند و نمی

ـ کتاب مقدس توسط خدا به کاتبان دیکته شده است. هر چنـد کـه ایـن دیـدگاه     5

در تاریخ کلیسا مورد پذیرش تعداد اندکی بوده است، اما به طور کلی مورد پـذیرش  

باشـند. حـداقل ایـن     انی است که معتقد به الهـام شـفاهی کتـاب مقـدس مـی     تمام کس

بایست براي نوشتن کتاب مقـدس   ، مبنی براینکه خدا مینظریه در حد یک اتهام است

  استفاده نماید تا سخنان او را دیکته کنند.از چند منشی 

ه بـه هـر حـال بارهـا و بارهـا چنـین       زمینـ هاي مبشران پیشگام در ایـن   نوشته

از کتـاب   17و  16گـران قـرون    اي از اصـالح  اند. وقتی عـده  اي را انکار کرده ضیهفر

نامیدند و از عبـارت   می» القدس دیکته شده توسط روح«گفتند آن را  مقدس سخن می

 را دیکته شده به صورت تمثیلی براي بیان این حقیقت که نویسندگان انسـانی آنچـه  

وجه منکر ایـن حقیقـت    کردند. آنها به هیچ ند، استفاده میشتنو خواست می که خدا می

  نبودند که دست انسان نیز در نگارش کتاب مقدس، در کار است.

که خدا مستقیماً آنها را بر الواح سـنگی نوشـت،   » ده فرمان«بعضی موارد نظیر 

هـاي کتـاب مقـدس بـه      اند. اما در تجزیـه و تحلیـل نهـائی نوشـته     از ناحیه خدا آمده

باشـند.   فردي نویسـندگان آنهـا مـی    و شخصیتسبک تفاوت در دهنده  روشنی نشان

بخش خود، انسانی را که خلق کـرده بـود، بـه کنـاري ننهـاد، بلکـه        خدا در کار الهام

افراد متفاوتی را که براي خدمت به خودش آمـاده نمـوده بـود برگزیـد و از طریـق      

امـروز نیـز چنـین بـه     خواست، بیان نمود.  کارهاي جایزالخطاي آنها، آنچه را که می
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هایی بـراي انجـام    رسد که خدا از ایمانداران به طریق مشابه به عنوان کانال نظر می

نفـوذ او   ،تنها فرق موجود در اینست کـه در الهـام بخشـیدن    .کند ش، استفاده میتنیا

  کند. ام را تضمین میتآنچنان است که حقیقت 

حـال، سـخنان نویسـندگان    ـ کتاب مقدس تماماً کـالم الهـامی خـدا و در عـین     6

انسانی است. الهام تأثیرپذیري فکر کاتـب کتـاب مقـدس اسـت، باشـد کـه سـخن او        

صرفاً انسانی نباشد، بلکه خدائی باشد. الهام حاکم بـر مبشـرین و کاتبـان در طـول     

  تاریخ کلیسا بوده است.

  برآورد فرضیه الهام
الهام، درست اسـت.   با طهها در راب یک از این دیدگاه خواهیم بدانیم کدام حال می

و درنهایــت منجــر بــه دو  اًشــود کــه تقریبــ بــراي ایــن کــار دو روش پیشــنهاد مــی

هـاي کتـاب مقـدس را     شوند. روش اول اینست کـه تمـام داده   گیري متضاد می نتیجه

. تنها با ایـن آزمـون اسـت    یا نه باشند بیازماییم تا ببینیم درواقع تماماً بدون خطا می

الهامی است و میـزان الهـامی بـودن آن را     واقعاًانیم که کتاب مقدس توانیم بد که می

تشخیص دهیم تا متوجه شـویم بخشـی از آن الهـامی اسـت و یـا تمـام آن الهـامی        

  است.

هاي مربوط به الهـام در کتـاب مقـدس اسـت،      مطالعه بخش ور وروش دیگر مر

  را، تفسیر کنیم. هاي مربوط به الهام براساس این روش، ما باید دقیقاً تمام بخش

  از فرضیه الهام است. ما برآورد چنین تفسیري الزاماً برآورده

تـوان باتوجـه بـه امثـال خاصـی در کتـاب مقـدس،         تفاوت این دو روش را مـی 

هـا نامیـده اسـت.     روشن نمود. عیسی در رابطه با دانۀ خردل، آن را ریزتـرین دانـه  

کـوچکتر از دانـه خـردل، خبـر     هـایی   شناسـی از دانـه   اهیـ ). ولی علـم گ 32:13(متی 
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  دهد. می

روش اول در کنار آمدن با این آیـه از کتـاب مقـدس کـه ظـاهراً از نظـر علمـی        

باشد، اینست که هر قسمت از کتاب مقدس که الهـامی اسـت، بایـد داراي     درست نمی

بیانیـه   .باشد، از جمله به همین آیـه » خطاها«اي از  چنان ماهیتی باشد که شامل پاره

، باید به روشی محـدود تفسـیر   »تمامی کتب از الهام خداست«نی بر اینکه، رسول مب

بـه کالمـی دیگـر چنـین تفسـیري       .باشـد  در آن خطاهائیین چنشود که جایی براي 

مؤید اینست که تعلیمات کتاب مقدس از الهام باید آنچنان تفسیر شـود کـه هماهنـگ    

. اگر ما اشـتباهی تـاریخی و   ایم با برآوردي باشد که از آزمودن آن، به دست آورده

تـوانیم آن را بـا بیانـات دیگـر      اي از یک نویسنده بیـابیم کـه نمـی    یا علمی و یا بیانیه

» خطاهـا «نویسندگان هماهنگ کنیم، در اینجاست که باید الهام را در هماهنگی با این 

  تعریف کنیم.

هـا و دانـش انسـان اسـت کـه       مشکل بزرگ چنین برخوردي اینست که بررسی

عیاري از حقیقت را براي تعیین اینکه کدام بیانیه از کتاب مقدس درست و یـا خطـا   م

دهـد کـه ایـن مشـکالت      است، ساخته است. تاریخ تحقیقات در کتاب مقدس نشان می

ها دارند. حکـم نهـائی    شناسی و زبان و دست نوشته ریشه در سطوحی مثل باستان

اي،  بـا دریافـت اطالعـات تـازه     را امروز صادرکردن، در حالی که ممکن است فـردا 

موضوع روشن شود، گستاخانه است. روش دوم هم که بر آن است تا مفهوم الهام 

را مستقیماً از خود کتاب مقدس به دست آورد، با چنین مشکالتی مثـل دانـۀ خـردل    

مواجه است اما چنین روشی نخست به بررسـی آنچـه کـه کتـاب مقـدس راجـع بـه        

خواهد مشـکالتی نظیـر دانـه خـردل را، بـا       د، سپس میپرداز خودش گفته است، می

  تعلیمات کتاب مقدس از خودش، هماهنگ سازد.
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دهد که هم مسیح و هـم کاتبـان    مطالعۀ دقیقی از تعلیمات کتاب مقدس نشان می

انـد، درحـالی کـه چنـین      کتـاب مقـدس را تعلـیم داده    ۀکتاب مقدس، الهامی بودن کلی

شکل است که هماهنگ با چنان تعلیماتی باشند. اگـر  روشی به دنبال تعریفی از این م

تعلیمـات   تبـدیل شود که راه حل مناسبی ندارد، توجیه مناسبی براي  مشکلی پیدا می

هاي ما به عنـوان انسـان نیـز بایـد      باشد. شناخت محدودیت صریح کتاب مقدس نمی

پـیش  مد نظر قرار گیرد. روشی که ما در برخورد با سایر فرایض کتاب مقـدس در  

هـاي فـوق درسـت     تواند ما را کمک کند تـا بـدانیم کـدام یـک از روش     گیریم، می می

گناهی مسیح براساس آیـاتی مثـل    است. کلیساي بشارتی همیشه الوهیت کامل و بی

خواهیم با بررسی تعلیمـات کتـاب    ، تأکید کرده است. اما فرض کنید ما می1:1یوحنا 

که آیا او خدا بود، یا نبود. عیسی در لوقـا  درباره مقدس به این نتیجه برسیم  سیحم

گـوئی، و حـال آنکـه     هر چه مرا نیکو میباز «به آن مرد جوان ثروتمند گفت،  19:18

شـود بـه سـادگی     چنین سخنانی را می» کس نیکو نیست، جز یکی که خدا باشد. هیچ

چنین تفسیر نمود که عیسی خود را کسی کمتر از خدا معرفـی نمـوده و حتـی او را    

سـازد. در موقعیـت دیگـري عیسـی بـه عـدم آگـاهی خـود از روز          گناهکار هم مـی 

 »دانـد  تنهـا پـدر آن روز را مـی   «بازگشتش اعتراف نموده اسـت، و گفتـه اسـت کـه     

تـوان خیلـی    ). ولی چون یکی از صفات خدا دانائی مطلق اوسـت، مـی  32:13قس مر(

کلیسا از چنـین آیـاتی بـراي    ساده از این آیه نتیجه گرفت که عیسی، خدا نیست. اما 

تقلیل الوهیت مسیح، استفاده نکرده اسـت. اسـاتید ایمانـدار چنـان تفاسـیري از ایـن       

گنـاهی   اند که هماهنگ با تعلیمات صریح و روشن الوهیت و بـی  قبیل آیات ارائه داده

  باشند. مسیح می

روش متداول درك تعلیمات کتاب مقدس در رابطـه بـا یـک فرضـیه پیشـنهادي      
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شـود، و در   شه با بررسی بیانات صـریح در رابطـه بـا آن فرضـیه شـروع مـی      همی

رابطه با فرضیه الهام هم باید چنین برخوردي صورت بگیرد. در فصـول آینـده بـه    

  بررسی آنچه که کتاب مقدس راجع به الهام تعلیم داده است، خواهیم پرداخت.
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5    

  شهادت کاتبان کتاب مقدس  

  

کـاویم، انتقـاداتی مطـرح     بـراي الهـامی بـودنش مـی     وقتی مـا کتـاب مقـدس را   

  ها غیرمنصفانه. شوند، نظیر استفاده از یک حلقه استدالل می

ما ممکن است به دو طریق واکنش نشان دهیم، اول اینکه اگـر بـه کسـی اجـازه     

دهیم تا حرف خودش را بزند و بالفاصله او را متهم به دروغگوئی نکنیم، به همـین  ن

مقدس اجازه نخـواهیم داد، تـا از خـودش سـخن بگویـد. عیسـی در       ترتیب به کتاب 

دهـم، شـهادت    هر چند من بر خود شهادت می«یان فرمود، سدفاع از خود مقابل فری

نی، تائیـد  ) ارزش کتاب مقدس با دالیل ظـاهري و بـاط  14:8(یوحنا » من راست است

  ست.ادعاي کتاب مقدس در مورد خودش شایسته توجه ا شده است. بنابراین

دانند کـه کتـاب مقـدس اسـاس تمـامی فـرایض        دوم اینکه مسیحیان ایماندار می

  باشد.   بزرگ ایمان نظیر الوهیت مسیح و نجات از طریق مرگ و رستاخیز او می

حقـایق فـوق بـدانیم،     سوسـی اگر ما کتاب مقدس را به عنوان راهنماي خود به 

  ریم؟چرا نتوانیم تعلیمات آن را در مورد ذات خودمان بپذی

هـاي   ترین نشـانه  خواهیم نگاهی داشته باشیم به بعضی از مهم در این بخش می

خارجی مبنی بر حقانیـت کتـاب مقـدس در تعلیمـات مسـیح. در بخـش بعـد هـم بـه          
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بررسی دیدگاه عیسی نسبت به کتاب مقدس و استفاده او از کتاب مقدس و متابعـت  

  او از کتاب مقدس خواهیم پرداخت.

  دو بخش قدیمی
دهـد.   رسی فرضیه الهام، ما را به دو بخش کلیدي از کتاب مقدس ارجـاع مـی  بر

. این دو بخش در ارتباط اسـت بـا   21ـ20:1و دوم پطرس  17ـ16:3دوم تیموتاوس 

فرضیه الهام و نگارش کتاب مقدس و نفوذ خاص کتاب مقدس بر کسـانی کـه آن را   

  اند. نوشته

رسـول، تیموتـاوس پسـر     در این بخـش پـولس  ـ   17ـ16:3ـ دوم تیموتاوس 1

نماید. ایـن بخـش    جوان خود را تشویق به ایمان و عمل بدانچه که آموخته است، می

اي اسـت کـه تیموتـاوس آنهـا را از مـادر بـزرگ       »کتـب مقدسـه  «شامل اشـاره بـه   

افزاید که  خداپرست خود از کودکی آموخته است. سپس پولس موردي را بر آن می

  ی کتاب مقدس در مورد الهامی بودن آن باشد:  ترین بیانیه در تمام شاید مهم
تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیـه و اصـالح و تربیـت در    «

» عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هـر عمـل نیکـو آراسـته بشـود     

  .)17ـ  16:3(تیموتاوس 

ی کتـب از  تمـام «شـوند:   این آیات در ترجمه انگلیسی با این عبـارت شـروع مـی   

ــت. ــام خداس ــه » اله ــی از ترجم ــه در برخ ــاي   از آنجــا ک ــه ج ــا ب ــه) از  "All"ه (هم

کنـد کـه    (هر کدام) استفاده شده است، این فکر را به خواننده القاء مـی  "Eery"عبارت

هـاي جدیـد،    ممکن است بعضی از رساالت الهامی نباشند که خوشبختانه در ترجمـه 

  شده است.استفاده  "All"این مهم رعایت و از 

ــی   ــولس رســول چــه م ــه پ ــراي درك اینک ــه    ب ــی کلم ــد معن ــت بای ــد، نخس گوی
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"Scripture" باشـد. ولـی    مـی » مکتوب«و » نوشته«را بدانیم. این کلمه یونانی به معنی

یهودیان از دیدگاه خاصی براي اشـاره بـه مکتوبـات مقـدس خـود، از ایـن عبـارت        

جا به رساالت عهـد عتیـق اسـت کـه     نمودند. بنابراین اشاره پولس در این میاستفاده 

  ها پیش از او به عنوان کانون و مکتوبات مقدس پذیرفته شده بودند. مدت

گفت، هنـوز عهـد جدیـد تکمیـل نشـده بـود. هنـوز         وقتی پولس این سخن را می

  هاي معتبر مسیحی، صورت نگرفته بود. آوري نهائی از نوشته جمع

ت عهـد جدیـد مسـیح، دالیلـی     به هر حال براي اطالق سخنان پولس بـه رسـاال  

هاي مقـدس کـه    نوشته هتوسط کلیساي اولیه ب» مقدس«منطقی وجود دارند. عبارت 

همراه با عهد عتیق پذیرفته شده بودند، اطالق گردید. بنابراین بیانیـه پـولس رسـول    

هـاي   اي کلی در مورد ماهیت کتاب مقدس است. وقتی که عهد جدید به نوشـته  بیانیه

  اي قرار گرفت.   فزوده شد، تحت چنین بیانیهمقدس کلیسا ا

هایی در دست است که در عهد جدید (منظـور دوران رسـوالن اسـت. م)،     نشانه

س طـر ند. پدشـ  نامیده می» مقدس«اند که  هاي مسیحی وجود داشته بعضی از نوشته

مقایسه نمـوده و آنهـا را مقـدس    » سایر رساالت«هاي پولس را با  رسول هم نوشته

از هاي خـود را   ). نویسندگان عهد جدید به روشنی نوشته16:3(دوم پطرس نامد  می

انـد. پطـرس بـه     هـاي عهـد عتیـق تلقـی نمـوده      ا نوشـته بـ کامالً مساوي نظر الهامی 

  خوانندگانش این مهم را یادآوري نمود:

اند و حکم خداوند و نجات  تا به خاطر آرید کلماتی که انبیاي مقدس، پیش گفته«

  .)2:3دوم پطرس » (به رسوالن شما داده شد دهنده را که

بنابراین بیانات پولس در مورد الهام ممکن است به طور منطقی به تمامی کتـاب  

شـویم.   مهم مـی  اي تر به این بیانیه، متوجه تأکیدیه مقدس اطالق شود. با نگاهی دقیق
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 دري بایست کـاري نفـوذ   اول اینکه کتاب مقدس الهامی است. بدیهی است که خدا می

این کاتبان داشته باشد ولی پولس در اینجا آن را بـه نوشـته، کلمـه و جملـه، تعبیـر      

  نموده است.

و یـا آنچنـان کـه مشـاهده     » الهـامی «ها  دوم اینکه ادعا شده است که این نوشته

باشـند. بنـابراین کتـاب مقـدس بـه مـا        خدا، مـی » دمیده شده توسط«کردیم به معنی 

  است. گوید که حاصل تنفس خدا می

ایدة تنفس خدا براي کسانی که با عهد عتیق آشنا بودند، بسیار آشـنا بـود. ایـن    

گویـد. سـراینده    القـدس، سـخن مـی    کلمه به روشنی از اعمال خالقه خدا توسط روح

به کالم خدا آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها، بـه نفخـۀ دهـان    «گوید،  مزامیر می

، تبـدیل بـه   »او روح حیـات دمیـد   یدر بینـ «ه خدا ). انسان، آنگاه ک6:33(مزامیر » او

دوبــاره  4:33). همـین ایــده را در رســاله ایــوب  7:2نــده شــد (پیــدایش زموجـودي  

هـر چنـد    .روح خدا مرا آفریده، و نفخۀ قادر مطلق مرا زنده ساخته اسـت «یابیم،  می

سان است، اما پـولس رسـول در مـاوراي تمـام     نا هاي که کتاب مقدس شامل نوشته

دارد. اینست روح قدوس خالق و کسی کـه   نفخۀ (نفس) خدا را، ملحوظ می آن، اتآی

باشد. پـولس رسـول فرمـود تمـام یـا       مصنف نهائی کلمات مکتوب کتاب مقدس، می

از کتب مقدسه نفخۀ خدا است، نه فقط بخشی از آن. در هیچ کجاي کتـاب  » هر کدام«

ب مقـدس کـه در رابطـه بـا     هـائی از کتـا   مقدس هیچگونه ذکري از تفاوت بین بخش

انـد،   هایی که بیشتر به موارد دنیایی اشاره نمـوده  باشند، یا بخش انسان یا نجات می

به میان نیامده است. معترضان بـه الهـامی بـودن کلـی کتـاب مقـدس غالبـاً اشـاره         

هـاي   گویـد کـه نوشـته    ، آنجا که پولس رسول بـه تیموتـاوس مـی   15آیه  به کنند می

در حـالی کـه نجـات قطعـاً     » حکمـت نجـات را بیـاموزد.   «به انسـان  توانند  مقدس می
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دارد تـا بـه    اي کسی را مجاز مـی  قانون کتاب مقدس است. مشاهده اینکه چنین بیانیه

هایی از کتاب مقدس که مسـتقیماً از حقـایق روحـانی     این نتیجه برسد که فقط بخش

تی از چنـین  باشـند، مشـکل اسـت. پـولس هـیچ شـناخ       گوینـد، الهـامی مـی    سخن می

اي در کتاب مقدس نداشت. کتاب مقدس براي او کالً، الهام شـده، توسـط    بندي تقسیم

  خدا بود.

، 16:3اگر پولس در رساله دوم تیموتاوس  ـ21ـ20:1ـ رساله پطرس رسول 2

ماهیت واقعی کتاب مقدس را بـه مـا نشـان داده اسـت، بخـش کلیـدي دوم، نوشـته        

هـاي مـاوراي طبیعـی،     گوید چگونه ایـن نوشـته   به ما می کهباشد  می پطرس رسول

زیرا که نبوت بـه ارادة انسـان هرگـز آورده نشـد، بلکـه      «گوید،  اند. او می تولید شده

(دوم پطـرس  » نـد القـدس مجـذوب شـده، از جانـب خـدا، سـخن گفت       مردمان به روح

21:1(.  

، در ایـن بخـش، صـرفاً اشـاره بـه پیشـگوئی آینـده و یـا حتـی          »نبوت«عبارت 

باشد. کلمه نبی یعنی کسـی   یمشدند، ن ی نامیده مینبهاي خاصی از افرادي که  نیهبیا

آورد. این مفهوم از سخنانی که هارون به جاي موسـی   که سخن خدا را بر زبان می

شود. هارون سخنگوي موسـی بـود. وقتـی موسـی از      آورد، آشکار می به زبان می

بــدو «د، خــدا بــه او گفــت، گالیــه نمــوبــه خـدا  عـدم توانــائی خــود در ســخن گفــت  

(منظورهارون است ـ م) سخن خواهی گفـت و کـالم را بـه زبـان وي القـا خـواهی        

م سخن خواهد گفت، و او مر تو را به جـاي زبـان خواهـد    وکرد... و او براي تو با ق

خـدا وظیفـه    اً). و بعـد 16ــ 15:4(خـروج  » بود، و تو او را به جاي خدا خـواهی بـود  

برادرت هارون، نبـی تـو خواهـد    «ی، اینگونه تعریف نمود، هارون را نسبت به موس

وقتـی   آورد. ). به همین ترتیب نبی خدا، سخن خدا را بـر زبـان مـی   1:7(خروج » بود
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میا خـود را الیـق ایـن منصـب     رمنصوب نمود، ا» ها نبی امت«خدا ارمیا را به عنوان 

). خـدا در پاسـخ   6ــ 5:1(ارمیـا  » دانـم  کردن را نمـی  من تکلم«ندانست و به خدا گفت، 

به هر چه تو را امر فرمایم تکلم «و نحوه سخن گفتن را به او آموخت: » نبی«مفهوم 

). بعدها ارمیا نبـی  9ـ7:1(ارمیا » اینک کالم خود را در دهان تو نهادمخواهی نمود... 

 و کسـی کـه کـالم   » به مشورت خداوند واقف شده اسـت «واقعی را کسی خواند که 

). نبـی سـخنگوي   22و  18:23کند (ارمیـا   می» بیان«خدا را شنیده و آنها را به مردم 

اي بـود بـه    شـد، اشـاره   خدا است، بنابراین طبیعی بود که هرگاه اشاره به نبوت مـی 

اي متـداول در کلیسـاي اولیـه در     حکمت کتاب مقدس به عنوان کالم خدا و این بیانیه

  اشاره به سراسر عهد عتیق بود.

هاي سخنگوي خودش و نویسندگان کتاب مقدس مـوردي   نفوذ خدائی بر انسان

» نبـوت بـه ارادة انسـان   «است که پطرس رسول بدان اشاره نموده، مبنی بـر اینکـه   

القدس مجذوب شدند از جانب خـدا   مردمان به روح«نیست، بلکه در نتیجه اینست که 

بـه  «و یا بهتر اسـت بگـوئیم   » مجذوب شدن«عبارت کلیدي در این آیه » سخن گفتند.

  باشد.   می» حرکت درآمدن

در زبان یونانی از ایـن عبـارت آنگـاه کـه کشـتی بادبـانی توسـط بـاد حرکـت          

کـرد، وقتـی    وزید کشـتی بادبـانی حرکـت مـی     شد. وقتی باد می کرد، استفاده می می

تـوانیم بـه    شـدن مـی   شـد. بـراي روشـن    شد، کشتی هم متوقف مـی  رام میآوزش، 

ه چوب در جریان آب، اشاره کنیم. میزان حرکت این چـوب و مسـیر آن   حرکت قطع

رانـد. ایـن عبـارت     مستقیماً در ارتباط با لطف جریان آب اسـت کـه آن را پـیش مـی    

القـدس   ان روحدسـت مفروض بر اینست که نویسندگان کتاب مقـدس، ابزارهـایی در   

و چـه بنویسـند. فـرض     کرد تا کی القدس آنها را هدایت می اند. روح خالقۀ خدا، بوده
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انـد، بلکـه کارهـاي آنهـا      بر این نیست که آنها به طور کلی نویسندگان منفعلـی بـوده  

خواســت  القــدس مــی القــدس بــوده اســت. آنهــا آنچــه را کــه روح تحــت کنتــرل روح

القدس بوده اسـت کـه مصـنف کتـاب مقـدس       نوشتند، بنابراین درنهایت این روح می

  اند. را نوشته ها فقط کتاب مقدس انسانو است 

آموزند که کلمات مکتـوب کتـاب مقـدس محصـول      این دو بیانیه کلیدي به ما می

القـدس   اند. روش تولید آنها تحت کنترل و نفوذ روح دمیدن خدا و روح خالّق او بوده

کاتبان انسانی بوده است. در هر دو از این آیات، تأکیـد روي ایـن حقیقـت اسـت      در

انسان نبوده اسـت، بلکـه سـخنانی اسـت کـه       ییت عملکتاب مقدس درنها که نگارش

  خواست بگوید. خدا می

  ادعاي نوشتن سخنان خدا
شـویم کـه    وقتی به سخنان نویسندگان کتاب مقدس گوش بسپاریم متوجـه مـی  

در اولین بخش کتاب مقدس، متوجـه  اند.  آنها مدعی هستند که سخنان خدا را نوشته

ده بـار تکـرار شـده اسـت. بسـیاري از       کـه حـداقل  شـویم   مـی » و خدا گفت«عبارت 

خداونـد چنـین   «شـود:   جمالت مقدماتی در کتاب مقدس، با ایـن عبـارت شـروع مـی    

بایوت صـ دهان یهوه ). «11:8(اشعیا » خداوند به من گفت). «13:1(عاموس » گوید می

  ).4:4(میکا » تکلم نمود

 3808ه اسـت  یک نفر برآورد نموده است که جمالتی نظیر آنچه که در باال آمـد 

بار ادعا نمـوده اسـت کـه     20اند. فقط اشعیا نبی حداقل  بار در عهد عتیق تکرار شده

). ارمیاي نبی هم تقریباً صد بـار ادعـا   10:1نویسد (ر.ك اشعیا  را می» کالم خداوند«

). حزقیال نبی 1:2 و 4و  2:1(ر.ك ارمیا » کالم خدا بر وي نازل شد«نموده است که 

  ).16:3ادعایی نموده است (ر.ك حزقیال  بار چنین 60نیز 
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اند که خـدا بـه آنهـا فرمـان داده      گذشته از آن نویسندگان عهد عتیق تائید نموده

  :است تا کالم او را بنویسند. موسی فرمود که خداوند به او گفت

این سخنان را تو بنویس، زیرا که به حسـب ایـن سـخنان، عهـد بـا تـو و بـا        «

  .)27:34خروج سفر » (ام اسرائیل بسته

  :ارمیا نیز به این مورد اشاره نموده است

گوید: تمامی سخنانی را که مـن بـه    لّم نموده، چنین میتک لیاسرائ يخدا هوهی«

  .)2:30ارمیا » (ام، در طوماري بنویس تو گفته

القدس از طریق نویسندگان عهد عتیق سـخن گفتـه اسـت و بنـا بـر       درواقع روح

انـد. حزقیـال نبـی     القـدس بـه حرکـت درآمـده     سط روحاظهار پطرس رسول، آنها تو

  فرموده است:

فرمایـد:   بگو که خداوند چنین مـی «ن نازل شده، مرا فرمود: روح خدا بر مگاه نآ

گویید و اما من خیاالت دل شـما را   اي خاندان اسرائیل شما به اینطور سخن می

  ).5:11(حزقیال »  دانم. می

روح خداوند به وسـیلۀ مـن مـتکلم    «داشت،  داود در لحظات آخر زندگیش اعالم

بندي کلی چنـین   ). در جمع2:23(دوم سموئیل » شد و کالم او بر زبانم جاري گردید

نبـی   يمیـا نحهاي بسیاري با قومش سخن گفتـه اسـت.    گیریم که خدا سال نتیجه می

معهذا سالهاي بسیار با ایشـان مـدارا نمـودي و بـه روح خـویش بـه       «نوشته است، 

. همچنـین رجـوع   30:9میا نح» (واسطۀ انبیاي خود، براي ایشان شهادت فرستادي...

  )20کنید به آیه 

ــد مخصوصــاً در مقدمــه رســاله  ــه صــراحتاً  نویســندگان عهــد جدی هایشــان ب
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انـد، الهـامی    گان عهـد عتیـق اعـالم کـرده    هاي خود را آن طوري کـه نویسـند   نوشته

در ماوراي بیانیه این نویسندگان وعده مسیح بـه رسـوالن خـود اینسـت      .اند نامیدهن

هـا بـا شـاگردانش     صحبت ینالقدس آنها را تعلیم خواهد داد. عیسی در آخر که روح

رسـالت   کـه القدس اشاره نمـود   به آمدن روح ،»اطاق طبقه باال«در جایی موسوم به 

و را از طریـق شــاگردان ادامــه خواهــد داد و حتــی آن را گســترش خواهــد داد. او  ا

تعلـیم خواهـد داد و آنچـه را کـه بـه       ]آنها[همه چیز را به «القدس  وعده داد که روح

  ).26:14(یوحنا » خواهد آورد. ]آنها[گفته است به یاد  ]آنها[

تعلیمـات تـازه از    القدس عالوه بر به خاطر آوردن تعلیمات تاریخی عیسی، روح

  خداوند، بعد از صعودش به آسمان، خواهد آورد. عیسی به شاگردش گفت

دیگر نیز دارم به شما بگویم، لکن اآلن طاقت تحمـل آنهـا را    يزهایچ اریو بس«

ندارند. و لیکن چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راسـتی هـدایت   

ند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد ک خواهد کرد زیرا که از خود تکلّم نمی

  ).14ـ12:16(یوحنا » گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد.

باشـند مبنـی بـر اینکـه  چشـمان       القـدس مـی   هایی از روح این آیات حاوي وعده

دهد. شاید ایـن مـورد    گشاید و حقیقت کالم خدا را به آنها نشان می ایمانداران را می

راجع بـه رسـالت    ،القدس باشد، اما درس مستقیم از این بیانات عیسی کار دوم روح

ــود   ــد ب ــول و شــاهدان او خواهن ــده رس ــه درآین ــانی ک ــیآن ــا  باشــد ، م (ر.ك یوحن

  ).27ـ26:15

آنچنان که عیسی قبالً گفته بود، تعلیمـات آنهـا، تعلیمـات عیسـی خواهنـد بـود،       

ــنیده...  « ــرا ش ــنود، م ــما را ش ــه ش ــا » آنک ــ 16:10(لوق ــه  در ض ــد ب ــوع کنی من رج

  ).20ـ19:10متی



 مقدمه  74
 

 اعالم نموده و تائید نمود کـه هاي خداوند را،  بعداً پولس رسول تحقق این وعده

القـدس   نه به سخنان آموخته شدة از حکمت انسان، بلکه به آنچه کـه روح «رسوالن، 

انجیل عیسی نـه از جانـب انسـان،     ).13:2گویند (اول قرنتیان  سخن می...» وزدآم می

). مسـیحیان  8و  4ــ 3:3 افسسیان؛ 12:1بود (غالطیان » به کشف عیسی مسیح«بلکه 

الحقیقـه   کالم انسانی نپذیرفتنـد، بلکـه چنانکـه فـی    «را هاي پولس  تسالونیکیه موعظه

کـه از جانـب خـدا     نداطمینان یافته بود و )13:2(اول تسالونیکیان » است، کالم خدا...

  ) 3ـ2:1طس ی(ت گوید سخن می

به خاطر آرید کلماتی کـه  «یه نمود، صاش تو به خوانندگان رسالهپطرس رسول 

دهنـده را کـه بـه رسـوالن شـما       اند، و حکم خداوند و نجـات  انبیاي مقدس پیش گفته

). اودر این بیانیه دو ادعا نمود. اول اینکه سـخنان خـود   2:3(دوم پطرس » داده است

نسـت و آنهـا را حاصـل    و رسوالن دیگر را مساوي با سخنان انبیاي عهـد عتیـق دا  

). سـپس تائیـد   21ــ 20:1القدس بر نویسندگان توصیف نمود (اول پطرس  روحنفوذ 

نمـود کـه رسـوالن دسـتور از خداونــد دارنـد. یوحنـاي رسـول، کتـاب مکاشــفه را         

بایـد زود   خدا به او داد تا اموري را که می«معرفی نمود که  »مکاشفه عیسی مسیح«

(مکاشـفه  » فرسـتاد  ۀ خودر سازد و به وسیله فرشتواقع شود، بر غالمان خود ظاه

1:1.(  

نامۀ یوحناي رسول خطاب به هفت کلیسا، گفتگوي مستقیم خداونـد قیـام کـرد،    

). این نامه شامل تقاضـاي برکـت بـراي    8و  1:2کلیسا است (مکاشفه با از مردگان، 

و  خوانـد  خوشـا بـه حـال کسـی کـه مـی      «پذیرند:  کسانی است که این مکاشفه را می

» دارنـد...  آنچه در آن مکتوب است نگـاه مـی   ، وراشنوند کالم این نبوت  آنانی که می

افزاینـد و یـا    ). این نامه حاوي لعنت کسانی است که چیزي به کالم مـی 3:1(مکاشفه 
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  کاهند: از آن می

که اگر کسی  مده این کتاب را بشنود، شهادت می هرکس را که کالم نبوت رایز«

» ، خدا بالیـاي مکتـوب در ایـن کتـاب را بـر وي خواهـد افـزود.       برآنها بیفزاید

  )19ـ18:22(مکاشفه 

تواند بدین معنی باشد که یوحنا نوشـته خـود را کـالم     چنین زبانی قوي تنها می

تـوان نـام    هایی را می هاي زیادي از چنین ادعاها و مکاشفه نمونه .داند مقتدر خدا می

دال بر اینکه تنها بخشی از آنها از ناحیـه  اي  هیچگاه اشارهبرد. در رساالت رسوالن 

شود. از این نظر ما بایـد توجـه    خدا و بخشی از آنها از ناحیه انسان است، یافت نمی

شود. پـولس در   کنیم به دو بیانیه پولس رسول که گاهی اوقات از آن سوءتفاهم می

نویسـم،   من می«رت ایمانان، از عبا هایش در رابطه با ازدواج ایمانداران با بی توصیه

). ایـن عبـارت، ایـن مفهـوم را     12:7، استفاده نموده اسـت (اول قرنتیـان   »نه خداوند

کند که کالم او ارزش و اقتدار کالم خداوند را نـدارد. در مقایسـه بـا آیـه      منتقل نمی

او به تعلیمات عیسی است، آنگاه که بـرروي زمـین   شود که اشاره  دهم مشخص می

له طـالق قـبالً مطـرح شـده بـود، پـولس توانسـت براسـاس         چونکه مسـئ  ،زیست می

مخـتلط، یعنـی ازدواج   ). اما موضوع ازدواج 12ـ3:19تعلیمات عیسی فتوا دهد (متی 

ــی  ــا ب ــداران ب ــورد ایمان ــان م ــودایمان ــولس   ي نب ــرده باشــد. در نتیجــه پ اشــاره ک

توانست سخن خود را به خداونـد منتسـب نمایـد، بلکـه فتـواي خـود را در ایـن         نمی

نماید. بیانیه جالب دیگر از پـولس رسـول در    میمورد به عنوان رسول عیسی اعالم 

همان فصل آمده است. پولس رهنمود خود را در رابطـه بـا زنـان بیـوه در شـرایط      

امـا بـه   «رسـاند.   ان مـی خاصی که مختص به آن زمان بود، با ایـن سـخنان بـه پایـ    

بمانـد، و مـن نیـز گمـان      ]اگـر بیـوه  [تـر اسـت،    خوشـحال  ]زن بیوه[حسب رأي من 
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). هر چند که ایـن آیـه در نگـاه اول    40:7(اول قرنتیان » برم که روح خدا را دارم می

شـود کـه اینچنـین     تـر، مشـخص مـی    نافی الهام خدا به اوست، ولی با بررسی دقیق

گویـد، و نـه فرمـان مسـتقیم      خـود مـی  » بـه نظـر  «ورد را نیست. وقتی پولس این مـ 

) 40القدس (آیه  و الهام شده توسط روح» با رحمت خداوند«خداوند، او نظر خود را 

  گرداند. ، نافذ می

کـرد،   داد، و هـدایت نمـی   او به عنوان یک ایماندار معمولی دیگران را اندرز نمـی 

  بلکه به عنوان یک رسول عیسی.

  خدا تصویب شده استکتاب مقدس توسط 
هـاي فـراوان    قـول  ها از الهـامی بـودن عهـد عتیـق، نقـل      ترین نشانه یکی از قوي

وجر نیکـول پروفسـور الهیـات در دانشـگاه     رهایی از آن، در عهد جدید است.  بخش

بـار   295گویـد عهـد جدیـد     گوردون کان ول، به بررسی این مـورد پرداختـه و مـی   

هـایی   هاي روشـن و بخـش   وده است. اگر ما اشارهمستقیماً از عهد عتیق نقل قول نم

از عهد جدید را که به طور مستقیم از عهـد عتیـق نقـل نکـرده، بلکـه تلویحـاً اشـاره        

بـار   4105محققـان بـه    بـرآورد  ایـن عـدد براسـاس    به حساب آوریم، نموده است،

ة نقـل  اند؛ بلکه نحـو  ها به عنوان آیاتی معتبر نقل قول شده رسد. نه تنها این بخش می

قول آنها براي شناخت تعلیمات کتاب مقدس راجع به الهام، بسـیار مهـم اسـت. ایـن     

فـراهم سـاخته   تعلیمـات کتـاب مقـدس    جریان فضائی عالی براي مطالعه و بررسی 

ــا    ــد ب ــد از دو طریــق برخــورد نویســندگان عهــد جدی اســت، امــا در ضــمن مــا بای

نها از نگارش دوگانـه آن یعنـی   نویسندگان عهد عتیق، آگاه باشیم. راه اول شناخت آ

تا کالمی کـه خداونـد   «اند،  هاي زیر تائید گردیده انسانی و خدائی، است، که در بخش

» گویـد  القـدس مـی   داود در روح«)؛ 22:1(متـی  » به زبان نبی گفته بـود، تمـام گـردد   
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القدس به  روح«)؛ 16:1(اعمال » القدس از زبان داود، پیش گفت روح«)؛ 36:12(مرقس 

). هنگامی که ما از صـحت نگـارش دو جانبـه    25:28(اعمال » وساطت اشعیاي نبی...

گوئیم، از این آیات روشن است که نویسندگان کتاب مقدس، بـه   عهد عتیق سخن می

بخش خـود،   ه کتاب مقدس خداست که با روح الهامولیاند که مصنف ا درستی فهمیده

  در کار بوده است.

دهد که نویسندگان عهد جدیـد در مـورد نگـارش     مینمونۀ دوم، مستقیماً نشان 

بار گفته است که خدا، مصـنف عهـد    65اند. عهد جدید  عهد عتیق چه تصوري داشته

و  نبـی  نقـل قـولی از اشـعیاي    35ــ 34:13عتیق است. براي نمونـه در کتـاب اعمـال    

گویند که عهد عتیق سخنان خـدا اسـت. مخصوصـاً     و میمزامیر آمده است که هر د

سـخنان انسـان خطـاب بـه      واقعها در  جالب این است که بسیاري از نقل قول مورد

انـد، تمامـاً حـاکی از     نقل شـده  12ـ7:1خدا است. مزامیري که در رساله به عبرانیان 

باشند، با این حال بـه عنـوان سـخنان خداونـد و      ستایش مزمور سرا از خداوند، می

امـروز کـاش آواز او را   «گویـد،   یکـه مـ   7:95اند، مزمور  مساوي با آن معرفی شده

کاتـب رسـاله بـه     .، سخنان خداوند، معرفی شده اسـت 7:3، در عبرانیان »شنیدید می

عبرانیان، این سخنان را براي امروز ما که قرنها بعد از وفات نویسندگان عهد عتیـق  

  داند. کنیم زنده و مقتدر می زندگی می

پـردازیم.   فصل بعد بـه آن مـی  جدا از اهمیت شهادت شخصی خداوند ما، که در 

گـذارد کـه    این بررسی از دیدگاه کتاب مقدس از الهـام، هیچگونـه شـکی بـاقی نمـی     

نویسندگان کتاب مقدس، خود را به عنوان کانالی براي مکاشـفه خـاص خـدا، قبـول     

ند، آنهـا  ا ه، به او نسبت داداند اند. آنچه که آنها به عنوان سخن گویان خدا گفته داشته

هـاي بعـد و بـه مـا      هـا را بـه نسـل    دند که با امانت و وفاداري این مکاشـفه مدعی بو
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حتـی  «گویـد:   حقق در کتاب مقدس مـی مند. ویلیام تمپل نویسنده معاصر و ا یدهرسان

توان جـدا از نفـوذ و قـدرت خـداي قـدوس در کتـاب مقـدس، پیـدا          یک جمله را نمی

  »  نمود.
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  دیدگاه مسیح راجع به کتاب مقدس  6

   

نامند و او را به عنوان کسـی کـه نـه     تمامی مسیحیان مسیح را خداوند خود می

شناسـند. از آنجـا کـه هـدایت مسـیح شـامل        تنها راه نجات، بلکه راه حیات است، می

شـمارند.   تعلیمات او اسـت، مسـیحیان همیشـه سـخنان او را محتـرم و مقتـدر مـی       

تنها سـخنان پـدرش کـه او    زیست، ادعا نمود که  هنگامی که عیسی برروي زمین می

  خوانیم: می متی ). در انجیل16:7آورد (یوحنا  را فرستاده است، بر زبان می

خنان را ختم کرد، آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند، س نیا یسیعو چون «

(متـی  » داد و نـه مثـل کاتبـان    زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلـیم مـی  

  ).29ـ28:7

شـود، لـیکن    آسـمان و زمـین زایـل مـی    «لیماتش چنین بـود،  راجع به تع اونظر 

آورد  سخنانی که عیسی به زبـان مـی   .)31:13(مرقس » کلمات من هرگز زایل نشود

ــا    ــود (یوحن ــد نم ــوارد  48:12در روز آخــر انســان را داوري خواه ــن م ــام ای ). تم

 باشند کـه سـخنان   هایی براي آراستن کتاب مقدس و همچنین بدین منظور نمی زینت

  عیسی را به نحوي معتبرتر از بقیه کتاب مقدس جلوه دهند.  

سخنان خدا از زبان انبیا و رسوالن و با وساطت روح القـدس، محتـواي کتـاب    

با این وجود تعلیمات عیسی به خاطر جایگاه منحصر به فرد او بـه  باشند.  مقدس می

خداونـد مـا    باشـند. اگـر او   عنوان پسر یگانه خدا، از اهمیت خاصـی برخـوردار مـی   
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است، ما نیز باید تعلیماتش را راجع به کتاب مقدس قبـول کنـیم و دیـدگاه او نسـبت     

  به کالم خدا، دیدگاه ما باشد.

  پذیرش کتاب مقدس توسط مسیح
کننـد،   شنویم کسانی که بسیار نزدیـک بـه خداونـد سـلوك مـی      گاهی اوقات می

» مـردم کـالم  «توسط کتاب مقدس اشباع شـده اسـت،    انکسانی که گفتار و رفتارش

عیسی بهترین نمونه از چنـین کسـانی    .هاي اناجیل براساس نوشته .شوند نامیده می

بود. ممکن است برخی تصور کنند که چون عیسـی پسـر خـدا بـود و سـخنان پـدر       

نمـود. ولـی بـا     تر از کتاب مقـدس اسـتفاده مـی    آورد، کم ش را بر زبان میا نیماآس

شـود. در هـر    اهی به زنـدگی و رسـالت او، عکـس چنـین تصـویري، معلـوم مـی       نگ

کرد و در تعلیمات خود بـه   خوانیم که عیسی از کتاب مقدس نقل قول می موردي می

کـرد و زنـدگی شخصـی او تـابع قـدرت و اعتبـار        مندرجات کتاب مقدس، اشاره می

  کتاب مقدس بود.

سـخنان عیسـی خـواه در     ـ   ودنم ـ عیسی بارها از کتاب مقدس استفاده می1

اش در بیابان، خـواه در دادن تعلیمـات بـه     در زمان تجربه ،کشمکش خود با شیطان

هـایی از کتـاب عهـد      انبوه شنوندگان و یا تربیت شاگردانش، همراه بود با نقـل قـول  

  عتیق.

کشید، بر زبـانش   مندرجات عهد عتیق در دعا، حتی زمانی که بر صلیب درد می

آنها بـراي   اندیشه او چنان اشباع شده با آیات کتاب مقدس بود که از شد. جاري می

  نمود. بیان احساسات خود استفاده می

پدر، «آنگاه که عیسی برروي صلیب فریاد برآورد،  ،ها پیش اندوه داود، در قرن

  ). بیانگر عذاب او برروي صلیب بود.46:27(متی » پدر چرا مرا ترك کردي
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روح خـود را  « :او در سخنان سراینده مزامیر متجلی شد به همین ترتیب، ایمان

  ).46:33؛ لوقا 5:31(مزامیر » سپارم به دست تو می

در کتـاب  کاویـد.   عیسی حتی پس از صعودش به آسمان، کتـاب مقـدس را مـی   

آیه فقط در اناجیل چهارگانه وجود دارند براسـاس   3779مقدس ترجمه کینگ جیمز 

عدد از این آیات چه در کـل و   1934 ،(Graham Scroggie)ی جرکونظریه گراهام اس

آیـه یـا    180آیه تقریبـاً   1934از این  .باشند چه در جزء مرتبط با سخنان مسیح می

10
  باشند. ها و یا اشاره به عهد عتیق می از این آیات شامل تعلیمات، نقل قول 1

ق سراسـر سـیماي تـاریخی آن را    عالوه بر آن ارجاعات خداونـد از عهـد عتیـ   

گیرد. مسیح در اشاره به افـراد و وقـایع بسـیار در عهـد عتیـق، بـه خلقـت         دربرمی

)، روزگـار  35:23)، مرگ هابیل (متی 6ـ4:19تشکیل ازدواج در عهد عتیق (متی انسان و 

)، تجلـی  56:8)، ابـراهیم (یوحنـا   29:17)، ویران شدن سدوم (لوقـا  37:24نوح (متی 

)، رسالت الیـاس (لوقـا   3:12)، زندگی داود (متی26:12وتۀ فروزان (مرقس خدا در ب

)، اشاره نموده است. مـورد جالـب توجـه    35:23) و شهادت زکریاي نبی (متی 25:4

تـا  «اینست در آخرین موردي که از این اشارات ذکر کردیم، مسـیح فرمـوده اسـت،    

بیـل صـدیق، تـا خـون     هاي صادقان که بر زمین ریخته شـد ... ازخـون ها   همۀ خون

براساس ترتیب کتـب در عهـد عتیـق در دوران عیسـی، کتـاب پیـدایش در       » زکریا...

، بنـابراین  انـد  دانیم دو کتاب تواریخ ایام، در آخر قرار داشـته  صدر و تا آنجا که می

سراسر کتاب مقدس را در اشـاره بـه مـرگ     ،عیسی در ارجاعات خود به عهد عتیق

اي در اشـاره   ه است. نشانه مشابه دیگري از چنین احاطـه هابیل تا زکریا پوشش داد

باشد. در آن روزگـار   ) می44:24(لوقا » تورات موسی و صحف انبیا و زبور«او به 

هـا. مزامیـر    شد: شـریعت، نبـوت و نوشـته    عهد عتیق به سه بخش بزرگ تقسیم می
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) 45(آیـه  » کتـب «اشاره خود به در ها بودند. بنابراین عیسی  اولین بخش این نوشته

  این سه بخش را در نظر داشته است.

 اشـاره » صحف انبیـا «و » تورات«در جاي دیگر عیسی به کتاب مقدس در قالب 

  .)17:5نمود (متی 

بسیاري از اسـاتید جدیـد قبـول ندارنـد      ـ  ـ نفی نقدهاي مدرن توسط عیسی2

 نامنـد  مـی » تـورات «که موسی نویسنده پنج کتاب اولیه کتاب مقدس کـه اکثـراً آن را   

، باشد. با این وجود عیسی بارها به نوشـته شـدن ایـن کتابهـا توسـط موسـی،       بود

بار متذکر شده است کـه موسـی تـورات را نوشـته      24اشاره نموده است. او تقریباً 

فرمـوده   19:7بار از تورات نقل قول نموده است. او به روشی در یوحنا  16است و 

  »نداده است؟آیا موسی تورات را به شما «است، 

انـد و   گویند که رساله اشعیاي نبـی را دو یـا (چنـد نفـر) نوشـته      این محققین می

توسط نفـر دوم   66ـ   46این رساله توسط یک نفر و فصول  39ـ1گویند فصول  می

نوشته شده است. اما عیسی ضـمن نقـل قـول از سراسـر رسـاله      » اشعیاي ثانی«یا 

است. در یـک نمونـه خـاص عیسـی هـم از       تهنساشعیاي نبی، آن را نوشته اشعیا دا

ته اسـت  نساشعیا نقل قول و هر دو را منتسب به اشعیا دا 6و هم از فصل  53فصل 

  .)41ـ38:12(یوحنا 

یز عهد عتیـق، مخصوصـاً وقـایع اولـین فصـل کتـاب       انگبعضی از وقایع اعجاز

خی پیدایش، بسیاري را مرعوب نموده است. به هر حال عیسی آنها را از نظـر تـاری  

)، 4:19پذیرفته است. براساس فرمودة خداونـد مـا، خـدا آدم و حـوا را آفریـد (متـی      

) و در زمان نـوح طوفـانی بـزرگ اتفـاق     51:11اند (لوقا  قابیل و هابیل وجود داشته

  .)38:24افتاده است (متی
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م راتوسط آتش و گوگرد و داستان همسـر لـوط را   ودسعیسی واقعیت ویرانی 

) و حتـی  26ــ 25:4). عیسی معجزات الیاس (لوقـا  32ـ29:17ا تائید نموده است (لوق

تـوانیم   ). بنـابراین مـی  40:12داستان یونس و نهنگ بزرگ را، تائید نموده است (متی

بگوئیم حتی یک نمونه از سخنان عیسی دال بر عدم اعتبار و اقتدار منـدرجات عهـد   

  عتیق، وجود ندارد.

ام عیسی براي کتـاب مقـدس،   احتر ـ  ـ متابعت شخص عیسی از کتاب مقدس3

اش  یابد، بلکـه در متابعـت شخصـی    فقط در تعدد اشارات او به عهد عتیق، تجلی نمی

و یـا  » شـنونده «از اقتدار عهد عتیق. آنچنانکه یعقوب فرموده است، عیسی تنهـا یـک   

ر د). عیســی 23ـــ22:1داد (یعقــوب  نبــود، بلکــه کــالم خــدا را انجــام مــی» گوینــده«

ابان در مقابل شریر مقاومت نمود. عهـد عتیـق خـالف آنچـه را کـه      اش، در بی تجربه

خواست، به او فرمان داد و عیسی اطاعـت نمـود. کارهـایی کـه      شیطان از عیسی می

داد بارها با واکنش خصمانه رهبران دینـی مواجـه و او را محکـوم     عیسی انجام می

کسـان بـود.   نمودند ولی پاسخ عیسی بـه آنهـا همیشـه ی    به نقض شریعت موسی می

شـدند کـه او یـک مـرد      دانسـتند، متوجـه مـی    اگر آنها معنی واقعـی شـریعت را مـی   

). این مشکالت ناشی از این بود که رهبران دینـی آن  21:7شکن نیست (یوحنا  قانون

  .)6:15نموده بودند (متی » به تقلید خود حکم خدا را باطل«روزگار 

 ،افت که براي تحقـق ارادة خـدا  اطاعت کامل عیسی از عهد عتیق در آنجا تجلی ی

  رنج و مرگ را به جان خرید.

اي که پدر به او داده بود و الزمـۀ تکامـل کـالم خـدا      او اطاعت خود را از وظیفه

» بـا گناهکـاران محسـوب   «بـرود و  » بـه اورشـلیم  «بایست  بود، تعریف نمود. او می

ا دربـارة پسـر   بـه زبـان انبیـ   «تـا آنچـه را کـه     بودشود، چونکه چنین مراحلی الزم 
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  .)37:22و  33ـ31:18بود، انجام پذیرد (لوقا » انسان نوشته شده

اي از پـدر آورد، امـا کـامالً مطیـع      بدین ترتیب حتی گرچه عیسی مکاشفۀ تـازه 

سخنانی بود که خدا از پیش در عهد عتیق گفته بود. این سـخنان در مـورد او کـامالً    

  .)17:5د (متی نبایست تماماً تحقق یاب هماهنگ با گفتار و کردار او بود و می

  استفاده مسیح از کتاب مقدس
مسیح نه تنها با کتاب مقدس آشـنا بـود، بلکـه فکـر او از حقـایق کتـاب مقـدس        

اشباع شده بود، و به طـور مرتـب در طـی رسـالتش از آیـات عهـد عتیـق اسـتفاده         

ش آن و حقانیـت  کرد به عظمت و ارز نمود. هرگاه که او به عهد عتیق مراجعه می می

  نمود. مطلق آن در هر موردي، تأکید می

علیـرغم ایـن حقیقـت کـه عیسـی       ـ  ـ کتاب مقـدس اسـاس تعلیمـات او بـود    1

را از پدر یافته بود، بیشتر تعلیمات او در رابطه با اصول بنیـادي و طبیعـی    مکاشفه

براســاس آیــات عهــد عتیــق بــود. اعــالم ملکــوت خــدا توســط او برگرفتــه شــده از 

). 64:2؛ دانیـال  17:4دانیـال بـود (متـی     صـحیفۀ  هاي عهد عتیق و مخصوصـاً  نبوت

به حقیقت تولد تازه اشاره نمود و تصـریح کـرد    نیقودیموسش با یعیسی در گفتگو

؛ حزقیـال  5:3انـد (یوحنـا    که حزقیال نبی و دیگر انبیا در مورد تولد تازه سخن گفته

  ).37ـ25:36

اساس الهیات و داستان پیـدایش، پاسـخ داد.   عیسی در رابطه با مسئله طالق، بر

شـوند. ایـن تعلیمـات     خدا انسان را زن و مرد آفریـد و هـر دو در ازدواج یکـی مـی    

  .)6ـ4:19براساس عهد عتیق و ارادة خدا است (متی 

عیسی در فرصت دیگري شناخت خود را از وظیفه نهایی انسان در مقابل خـدا،  

پس یهوه خداي خـود را بـه تمـامی جـان و     « ، خالصه نمود:5:6براساس سفر تثنیه 
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الئی اخالقی کـه  ط). حتی قانون به اصطالح 37:22(متی »تمامی قوت خود محبت نما

، را عیسـی جـوهر   »پسـندي، بـه دیگـران مپسـند     آنچه را که به خـود نمـی  «گوید  می

  نامید.» شریعت و انبیا«

روزگـار خـود   عیسی سخنانی که اشعیاي نبی چندین قرن پیش در مورد مردم 

  قرن اول میالدي نمود: فریسیان گفته بود نیز، منتسب به کاتبان و

هـاي خـویش مـرا     جویند و بـه لـب   هاي خود به من تقرّب می این قوم به زبان«

کننـد   نمایند، لیکن دلشان از من دور است. پس عبادت مـرا عبـث مـی    تمجید می

، نقل قول از 9ـ   8:15(متی  »دهند زیرا احکام مردم را به منزلۀ فرایض تعلیم می

  ).13:29اشعیا 

عیسی بعضی اوقات جمله یـا فکـري جزئـی بنـا بـر شـرایط آن روزگـار بیـان         

کـه بارهـا در عهـد عتیـق آمـده      » گوسفند بدون شـبان «فرمود. عیسی از عبارت  می

؛ اعـداد  6:9بسیار متناسب با مردم روزگار خودش بود، استفاده نمود (متی  واست 

). عیسی در مورد غصب جایگاهی که شایسته انسان نیسـت و  5:34ل ؛ حزقیا17:27

)، و ایـن حقیقتـی   11ــ 7:14نشستن در جایی که شایسته او است، هشدار داد (لوقـا  

بدان اشاره نمـوده اسـت. عیسـی در مـورد      7ـ6:25است که سلیمان در کتاب امثال 

  ، سخن گفت.11:15تداوم فقر براساس بیانیه مستقیم سفر تثنیه 

شود اشاره کـرد، ولـی ذکـر ایـن چنـد       هاي فراوانی می در این مورد به موقعیت

دادن اینکه عیسی عهد عتیـق را منبعـی غنـی بـراي تعلیمـات خـود        مورد براي نشان

د که نـه از جانـب خـود، بلکـه     نمودعا اتر اینکه او  دانست، کافی است و حتی مهم می

). بنـابراین عهـد   50:12؛ 28:8(یوحنا آورد، از جانب پدر است  کلماتی که بر زبان می

  توان رهنمود خاص پدر، نامید. عتیق را می
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تر از تمام ایـن مـوارد، عیسـی از عهـد عتیـق بـراي نشـان دادن ماهیـت و          مهم

رسالت خودش در این جهان، استفاده نمود. ما قبالً دیدیم که عیسـی چگونـه بعـد از    

در رابطه با موادي در ارتبـاط بـا   برخاستنش از مردگان، کانون اصلی عهد عتیق را 

ولی مـدتها قبـل از ایـن جریـان او بـه تکمیـل شـدن         ،خودش به شاگردانش آموخت

  :کتاب مقدس در خودش اشاره کرده بود، و فرمود

ام تـا   ام تا تورات یا صحف انبیـا را باطـل سـازم. نیامـده     گمان مبرید که آمده«

  ).17:5(متی » باطل نمایم بلکه تا تمام کنم

مأموریت یحیی تعمیددهنده که پیشگام عیسی بـود تکمیـل نبـوت اشـعیاي نبـی      

آوري فرسـتاده خواهـد شـد تـا راه را بـراي خداونـد، آمـاده         بود مبنی بر اینکه پیام

). عیسی رسالت خود را در ناصره با گشودن تومار در کنیسه و 10:11سازد (متی 

  :، شروع نمود1:61خواندن اشعیا 

ن است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا روح خداوند بر م«

فرستاد تا شکسته دالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاري و کوران را بـه  

  .)18:4(لوقا  »بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم

  ).21و سپس اعالم کرد که این نبوت در او تحقق یافته است (آیه 

ر، وقتی کـه شـاگردان عیسـی از او پرسـیدند کـه آیـا او واقعـاً        در موقعیت دیگ

همان کسی است که قرار است بیایـد، عیسـی هویـت واقعـی خـود را بـا اشـاره بـه         

د مسـیحا و زمـان   ربـی در مـو  نداد و تحقـق نبـوت اشـعیاي     معجزاتی که انجام می

  )6ـ5:35، و رجوع کنید به اشعیا 6ـ1:11آمدنش، به آنها نشان داد (متی 

توانست به درستی اعمـال خـود را    تا، نمیجعیسی در هیچ کجا جز در واقعه جل
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هاي عهد عتیق، بیان کند. او در اطاعت از نیـات خـدا، آنچنـان کـه در      در تحقق نبوت

کتاب مقدس آمده است، سلوك نمـود. در ایـن اطاعـت در ضـمن اعـالم کـرد کـه او        

اش بـه روي صـلیب،    پایان شـکنجه کتاب مقدس را کامل گردانیده است. این ادعا در 

اثبات گردید. او قـبالً جریـان تسـلیم شـدن و دستگیرشـدن و جداشـدن خـود را از        

شاگردان و مرگ خود را اعالم نمود که تا کتاب مقدس تکمیل شود، ولی هنـوز هـم   

یابـد یـا    ها در مورد او تحقق می تا آخرین لحظه زندگیش نگران بود که آیا این نبوت

  :یوحنا نوشته است کهنه! انجیل 

که همه چیز به انجام رسیده است تا کتاب تمـام شـود،   دید  یسیو بعد چون ع

  ).28:19یوحنا » (ام تشنه«گفت: 

نبوت سراینده مزامیر در مورد اینکه خادمان رنجبر خدا نوشیدنی نـاگوار   یحت

را  تمـام شـد و سـر خـود    «هاي او تحقق یافـت و گفـت:    گیرند، در رنج میرا از خدا 

). وقتی آنچـه را کـه عهـد عتیـق راجـع بـه او       30:19(یوحنا » پایین آورده، جان بداد

ئی کرده بود، کامل شد، رسالتی را که پدر براي نجات ما  بدو بخشـیده بـود،   وپیشگ

  تمام کرد.

لیم دینـی  اتعلیمات عیسی مغایر با بیشتر تع ـ  ـ آخرین درخواست در مباحثه2

شـنیدند، بـه چـالش     توسط کسانی که تعلیمات او را می روزگار خودش بود، و اکثراً

خواست چشمان آنهـا را بـا طـرح سـؤاالتی      شد. بعضی مواقع عیسی می کشیده می

ژرف، بر حقیقت بگشاید. عیسی در مواجهه با مخالفانش به کتاب مقدس بـه عنـوان   

 شد. عیسی در تمثیل تاکستان داستانی بیان کرد کـه  قدرت نهائی خودش متوسل می

(لوقـا   ندبه روشنی وجدان شنوندگان را که او را به عنـوان پسـر خـدا قبـول نداشـت     

  )، به درد آورد.17ـ16:20
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ایمـان   در این مثل نتیجه طرد پسر صاحب باغ این شـد کـه بـاغ از یهودیـان بـی     

گرفته شد و به کسانی داده شد که پیام خدا را پذیرفته بودند. امـا شـنوندگان فریـاد    

). عیسی باتوجه به عهد عتیق در 16گز چنین واقع نخواهد شد (آیه هر» حاشا«زدند 

). 17(آیـه  » زاویه شده است سرسنگی را که معماران رد کردند، همان «پاسخ گفت، 

عهد عتیق در این لحظه مناسب با شرایط عیسی سخن گفـت، چونکـه کتـاب مقـدس     

  ساخت. مطلقاً قدرتمند است و ایراد آنها را منتفی می

یسی اکثراً در صدد بودند که او را با طـرح سـؤاالتی زیرکانـه، بـه دام     ع رقباي

اندازند. یک روز صدوقیان که رستاخیز را قبول نداشـتند، بـه ایـن فکـر افتادنـد کـه       

فرضیه رستاخیز را با مثالی از زنی که با هفت برادر ازدواج کرده بـود، رد کننـد و   

). 33ــ 23:22ق خواهـد گرفـت؟ (متـی    در روز قیامت آن زن به کدام برادر تعل ندگفت

گمراه هستید از این رو که کتاب و قـوت خـدا را در   «عیسی پاسخ آنان را چنین داد، 

  :) و درسی کوتاه از عهد عتیق به آنان آموخت29(آیه » اید نیافته

شوند بلکه مثـل مالئکـۀ    کنند و نه نکاح کرده می مت، نه نکاح میایکه در ق رایز

اید کالمی را کـه   باشند. اما دربارة قیامت مردگان، آیا نخوانده میخدا در آسمان 

خدا به شماگفته است، من هستم خداي ابراهیم و خداي اسحاق و خداي یعقوب؟ 

  ).32ـ30:22(متی   »خدا، خداي مردگان نیست بلکه خداي زندگان است

براهیم، اسـحاق  ، اما ا»من هستم« :ان رسیدیاه پاین مباحثه با این بیانیه از خدا ب

اند، ولی خدا هنوز خداي آنهاست و اثبات نمود کـه   و یعقوب دیگر از این جهان رفته

زندگی پس از مرگ و قیامت وجـود دارد. جالـب توجـه اینکـه آن طـور کـه عیسـی        

  شد. می» خوانده«ی سخن گفت که عباراتفرمود خدا در 

گردانش در عیسـی را در مـورد کارهـاي شـا     فریسـیان  در فرصتی دیگر وقتی
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آیـا در  «روز سبت به چالش کشیدند، عیسی پاسخ ایراد آنها را چنین به زبان آورد: 

غفلـت از تـورات نبـود، بلکـه      قـط ). خطـاي آنهـا ف  5:12(متی ...» اید؟  تورات نخوانده

قصور آنها عدم درك معنی واقعی تورات بـود. بنـابراین خداونـد بـه آنهـا توصـیه       

گناهـان   ، بـی »خواهم نه قربانی می رحمت«کردید که  ك میین معنی را درنمود، اگر ا

  )6:6به نقل از رسالۀ هوشع نبی  7(آیه » کردید را مذمت نمی

عیسی بارها و بارها در بحث با مخالفان خودش از عهد عتیـق بـه عنـوان رأي    

اش، استفاده نمود. حتی وقتی با اتهام جدي کفرگوئی مواجه شد، پاسخ او ایـن   نهائی

). اسـتفاده درسـت از   34:10(یوحنـا  » آیا در تورات شما نوشته نشده اسـت؟... «بود 

عهد عتیـق چنـین   بدانند عهد عتیق، قابل انکار نیست، و براي مخالفانش کافی بود که 

  گفته باشد، تا بپذیرند.

  تعلیمات روشن مسیح از عهد عتیق
مطلـق   خـدمت بـه دیگـران، اطمینـان     ومسیح شخصاً به عهد عتیق براي هدایت 

ب مقـدس داشـته باشـد، جـز آنکـه      تواند چنان اعتمادي بـه کتـا   کس نمی داشت. هیچ

  باشند. ایمان داشته باشد که سخنان خدا می

واقعیت اینست که ما استدالل زیادي در رابطه با ماهیـت کتـاب مقـدس، توسـط     

ایم، چون معاصران او هرگز در مورد اعتبـار عهـد عتیـق از او چیـزي      عیسی نیافته

نپرسیده بودند، چونکه آنها نیز نگرش واالیی نسبت بـه عهـد عتیـق داشـته و ایمـان      

که مکتوب مقدسی است. به هر حال در بعضی از تعلیمـات پراکنـده عیسـی،     ندداشت

از شـناخت او از ماهیـت   چندین بیانیه ساده دربارة عهد عتیق وجود دارند که حاکی 

  کنیم. ترین آن تعلیمات اشاره می این کتاب است. در این جا به بعضی از مهم

چونکه عیسی مذهب رسمی بسیاري از هم عصران خـود را   ـ18ـ17:5ـ متی 1
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ب عهد عتیق و عصـیان در مقابـل   تعدم توجه به ک به زیر سؤال برده بود، متهم بود

اتهام با چنان کلماتی پاسـخ داد کـه حـاکی از دیـدگاه     فرامین آن. او در پاسخ به این 

  او نسبت به این کتاب بود:

ام تـا   ام تا تورات یا صحف انبیـا را باطـل سـازم. نیامـده     گمان مبرید که آمده«

گویم، تا آسـمان و زمـین    باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می

هرگز زایل نخواهـد شـد تـا همـه واقـع       اي از تورات زایل نشود، همزه یا نقطه

  .)18ـ17:5(متی » شود

هاي عهـد   ، به تمام نوشته»انبیا فصح«و » تورات«عیسی با استفاده از عبارات 

نگرنـد، بـه آن زمـانی کـه      ها به آینده مـی  عتیق اشاره نمود. او فرمود که این نوشته

درسـت و بایـد تمامـاً    گوینـد مطلقـاً    طرح خدا تحقق یابد. هر آنچه که این آیـات مـی  

تـرین حـروف در    تحقق یافته و در تائید دیدگاهش حتی به همزه یا نقطه کـه کوچـک  

  باشند، اشاره نمود. الفباي عبرانی می

تـرین   بنابراین عیسی با این سخنان اعتبار مطلق عهـد عتیـق را حتـی در جزئـی    

ریح نظـم  کند. بعضی از این رسـاالت نظیـر آنهـایی کـه بـه تشـ       مطالب آن اعالم می

 در به عنـوان کـالم خـدا   اند، در عیسی مسیح تحقق یافتند، اما  قربانی کردن پرداخته

  ند.ا هعهد عتیق باقی ماند

تـرین بیانـات در رابطـه بـا ماهیـت کتـاب        یکی از قـدیمی  ـ36ـ34:10ـ یوحنا 2

مسـیح در پاسـخ بـه     .شود در دفاع مسیح از ادعاي خـدائی خـودش   مقدس یافت می

  عهد عتیق نمود: بهارجاع جالبی  ام کفرگوئیهات

نوشته نشده است که من گفتم شما خـدایان هسـتید؟ پـس     در تورات شماآیا «

آنانی را که کالم خدا بدیشان نازل شد، خدایان خوانـد و ممکـن نیسـت کـه      اگر
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کتاب محو گردد، آیا کسی را که پـدر تقـدیس کـرده، بـه جهـان فرسـتاد، بـدو        

یوحنـا  » (گـویی، از آن سـبب کـه گفـتم پسـر خـدا هسـتم؟        گویند کفر مـی  می

  )36ـ34:10

را کـه انسـان    اگـر کتـاب مقـدس داوران اسـرائیل    «استدالل مسیح این بود کـه  

آنکه کفري گفته باشـد، پـس چگونـه شـما مـرا کـه        نامیده است، بی "خدایان"بودند، 

  »کنید؟ باشم، به کفرگوئی متهم می مدعی هستم که پسر خدا می

وقتی که عیسی با قطعیت اعالم کرد بزرگتر از داوران عهد عتیـق و پسـر خـدا    

فرگوئی استفاده نمـود تـا بتوانـد    است، از این آیه از مزامیر براي رفع اتهام فوري ک

فرصتی به مخالفان خود بدهد تا بیشتر در مورد حقیقت ادعایش تفکـر کننـد (آیـات    

  .)38ـ37

نخواهد شـد. نقـل قـول    » محو«ا اینست که عهد عتیق ه به هر حال، اوج این بحث

از آن » تـورات «است، که عیسی در قالب عبارت  6:82از مزامیر » خدایان«عیسی از 

) تا نشان دهد که نه تنها فرامین را در عهد عتیق، بلکـه تمـامی   34اده نمود (آیه استف

و  یحتوضـ » تـورات «داند. او این عبارت مترادف را در قالـب   عهد عتیق را معتبر می

  اعالم کرد که عهد عتیق محو نشدنی است.

خ ، معموالً براي بیان از بین رفتن قدرت فرامین و در نتیجه منسو»محو«عبارت 

  رفت. شدن آن، به کار می

عیسی تعلیم داد که عهد عتیق داراي ماهیتی است کـه غیـرممکن اسـت محـو و     

  هر کلمه آن معتبر است.و منسوخ شود 

هاي دیگر عهد جدید، هر چند که مسـتقیماً   یکی از بخش ـ  الی آخر 4:19ـ متی 3

عتیـق اسـت.    ربطی به ماهیت کتاب مقدس ندارد، بلکه بیانگر برداشت مسیح از عهـد 
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  ، نقل قول نمود.24:2عیسی در بحث خود دربارة ازدواج از سفر پیدایش 

رسـد کـه    وقتی ما این آیات را در سفر پیدایش بخوانیم، ظاهراً چنین به نظر می

رهنمودي از موسی است و داراي منشاء نگـارش انسـانی اسـت، نـه کـالم مسـتقیم       

  خدا.

مگـر  «گویـد،   سـازد و مـی   ط مـی به هر حـال عیسـی ایـن آیـه را بـا خـدا مـرتب       

ایـن جملـه یـا آیـه از آن     » در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید...؟اید که خالق  نخوانده

شـروع شـده باشـد. هـر     » گویـد  خداوند چنـین مـی  «ها نیست که با عبارت  سبک آیه

عبارتی در عهد عتیق سخن خدا است، هر چند که از زبان انسـان صـادر و مکتـوب    

  شده باشند.

  نسبت به تعلیمات مسیحما دیدگاه 
عیسی دیدگاه واالئی نسبت به عهـد عتیـق داشـت. عهـد عتیـق از نظـر او کـالم        

الهامی خدا بود. بسیاري از منتقدان لیبرال عهـد عتیـق کـه ارزش کمتـري بـراي آن      

  خطا ایمان داشته است. دارند که عیسی به کتاب مقدس بی باشند، اعالم می قائل می

براي اینکه چرا آنان در عین حال کتـاب مقـدس را بـه عنـوان      توضیحات چندي

گویند عیسـی بـه کتـاب مقدسـی معتبـر       و در ضمن میکنند،  کتابی ارزشمند نفی می

  ایمان داشت، وجود دارند.

این باورند که عیسی خود را با باورهـاي معاصـرانش تطبیـق داد. او     راي ب عده

کـه   ندکه شنوندگان تعلیمـاتش ایمـان داشـت   به نفوذ و اعتبار کتاب مقدس به دلیل این

نمود، ولی خودش معتقـد نبـود. چنـین تعریفـی      کتاب مقدس الهامی است، استناد می

حداقل به دو دلیل درست نیست. اول اینکه مندرجات انجیـل ایـن را روشـن سـاخته     

است که عیسی از چالش با معاصران خود، آنگاه که بـا دیـدگاه آنـان موافـق نبـود،      
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بایسـت بـه قـول معـروف بـا خطاهـاي کتـاب         دلیل او میچه ایستاد. پس به  یمباز ن

مقدس، خود را تطبیق دهد؟ دوم اینکه، از آنجا که عیسی باور داشت کـه خـودش و   

هاي عهد عتیق است، ولی در عین حال بـاور داشـته باشـد     رسالتش تحقق پیشگوئی

  مکن است.هاي انسانی پر از خطاست، غیرم که عهد عتیق صرفاً نوشته

گویند که وقتی او انسان شد، شـناخت   برخی دیگر در رابطه با تعالیم عیسی می

شـد. چنـین    هـاي اشـتباه مـی    و آگاهیش محدود شد. این محدودیت شامل امکان ایده

کنـد. اول   هاي زیادي دارد، ولی تنها دو پاسخ براي این اتهام، کفایت می اتهامی پاسخ

طـا نیسـت. اگـر عیسـی در مـورد کتـاب مقـدس کـه         اینکه محدودیت الزاماً شامل خ

مشـکل بتـوان    کرد، پس دیگر تعلیمات خود را براساس آن قرار داده بود، اشتباه می

بـود. شـهادت    به او اعتماد نمود و دیگر تعلیمات او، براي ایمانداران فاقد ارزش مـی 

 اچ. سی. جی. مول در رابطه با این موضوع را بایـد هـر شـخص مسـیحی ارزیـابی     

او مطلقـاً بـه کتـاب مقـدس اعتمـاد      «نویسـد،   کند. اسقف مول در رابطه با مسیح مـی 

اي است، من نه بـا چشـم بسـته     داشت، هر چند که این کتاب حاوي معماهاي پیچیده

بلکه با احترام تمام به این کتاب به خاطر دیـدگاه مسـیح نسـبت بـه آن، اعتمـاد تـام       

  ».دارم
(John BattersbyHarford and Frederick Charles Mac Donald, The Life of 

Bishop Moule. London: Hodder and Stoughton, 1922, P.138). 
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7    

  کتاب مقدس الهامی و بدون خطا است  

 

تـک   انـد؟ آیـا تـک    هاي کتاب مقدس به طور مسـاوي الهـام شـده    آیا تمام قسمت

مقدس از الهـام بـدین معنـی     ؟ آیا تعلیمات کتابباشند میکلمات کتاب مقدس، الهامی 

است که کتاب مقدس بدون خطاست؟ این سؤاالت در رابطه با ماهیـت کتـاب مقـدس    

باشند. بررسی کوتاهی از تاریخ فرضیه الهـام از زمـان    مطرح و کانون مباحثات می

  کند تا موضع کلیسا را راجع به کتاب مقدس درك کنیم. عهد جدید، به ما کمک می

  الهام جامع شفاهی
یسی و نویسندگان کتاب مقدس نگرش مثبتی نسـبت بـه الهـامی بـودن کتـاب      ع

مقدس، به مفهوم الهام جامع شفاهی، داشتند. تفسیرهاي مختلفی از ایـن موقعیـت را   

الهـام را در   ،اسـتاد الهیـات   جدخـوانیم. چـارلز هـو    اساتید کتاب مقـدس مـی   توسط

که آنها را بـراي انتقـال    یدهالقدس در افکار برخی افراد برگز نفوذي از روح«عبارت 

  ، تعریف نموده است.»سازد بدون خطاي فکر و ارادة خدا، آماده می

او را بزرگتـرین مـدافع الهـامی     تـوان  بنیامین بی. وارفیلد شاید کـه احتمـاالً مـی   

بودن کتاب مقدس در قـرن گذشـته، نامیـد، الهـام را اینگونـه تعریـف نمـوده اسـت:         

مقدس توسط روح خدا اسـت کـه بـدان     کتاب سندگاننفوذي ماوراي طبیعی بر نوی«
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القـدس در الهـام    کنتـرل روح » شود. هاي آنان داراي ارزش الهامی می وسیله نوشته

نماید. اشـخاص خاصـی بـه طریقـی      خطاناپذیربودن آن را تضمین می ،کتاب مقدس

 هاي اولیـه  القدس کالم خدا را، بدون خطا در نسخه ماوراءالطبیعی و تحت نفوذ روح

  ) مراحل الهام.2) دامنه الهام و (1نوشتند. این فرضیه شامل دو حقیقت مهم است: (

دامنه الهـام در عبـارت جـامع و شـفاهی تعریـف شـده اسـت.         ـ  ـ دامنه الهام1

منظور از عبارت جامع اینست که سراسر کتاب مقدس، الهامی است و تمـامی کتـاب   

است. به هر حال ممکن است کتاب مقـدس، کتـابی دنیـائی     خدامقدس حاصل دمیدن 

به نظر برسد. منظور ما این نیست که بگـوئیم تمـامی کتـاب مقـدس در یـک سـطح،       

رسـاله بـه   تـواریخ ایـام، ماننـد    هـاي خاصـی از کتـاب     باشند. مثالً بخـش  الهامی می

ي تـر  باشـند، ولـی آنهـا هـم در سـطح پـایین       رومیان متمرکز بر ایمان مسیحی نمـی 

هـایی   توانیم کتاب مقدس را با بدن خود مقایسه کنـیم. بخـش   میباشند. ما  میالهامی 

اي از بـدن مـا    هـاي زنـده   اهمیت قلـب را ندارنـد، امـا در هـر حـال بخـش       دن مااز ب

هاي متفاوت کتـاب مقـدس وظـایف متفـاوتی انجـام       باشند. به همین ترتیب بخش می

باشند، اما همۀ آنها یـک کلیـت سـازمان     یتر م مادوندهند، بعضی نسبت به بقیه،  می

باشند. الهام جامع یعنی تمامی کتاب مقدس شـامل درجـه خاصـی از الهـام      یافته می

باشـند، در حـالی کـه در     باشند. بعضی از مندرجات آن مکاشفۀ مستقیم خدا مـی  می

شناسی، بدیهی اسـت کـه نویسـندگان بـراي      هاي شجره هاي دیگر نظیر نوشته بخش

انـد. امـا ایـن تفـاوت در سـطح الهـام        ها به اسناد تاریخی دسترسی داشتهنوشتن آن

شـود. الهـام کتـاب مقـدس      الهام نیست. الهام به سخنان مکتوب اطالق می در تفاوت

هـاي مقـدس اسـت کـه پـولس آن را، دمیـدن خـدا، نامیـده اسـت (دوم           است، نوشته

  .)16:3تیموتاوس 
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سـی و نویسـندگان کتـاب مقـدس،     چنین مفهوم جـامعی از الهـام در دیـدگاه عی   

هاي الهـامی و نیمـه الهـامی کتـاب مقـدس قائـل        بدیهی است. آنها تمایزي بین بخش

  نبودند، و تمامی کتاب مقدس را تماماً به عنوان الهامی باور داشتند.

مبنـی بـر اینکـه الهـام چـه       ،اسـت  اوريدانکار الهام جامع کتاب مقدس مستلزم 

موجب محـدودیت   کتاب مقدس ندارد واي جایی در  هست و چه نیست. چنین داوري

کنجکـاوي   شـود بـه   موکول میقدرت نهائی آن  شود، ولی در کلیسا میکتاب مقدس 

  کنند. که آن را نیمه الهامی تصور می منتقدینی

لیورپول و نویسـنده قـرن نـوزدهم بـه نتیجـه خطرنـاك        قفجی. سی. رایل اس

  چنین تصوري اشاره نموده است:

هرگونه شکی به الهام جامع هر بخشی از کتاب مقدس وارد آوریم، کالم خدا اگر ما 

کنـد.   ایم. چنین شکی نه تنها چشمه، بلکه سرچشمه را مسـموم مـی   را دروغ انگاشته

انـدازد. هرگونـه شـکی در     را به خطر می هرگونه شکی در این مورد اساس دینی ما

وسـیله اجـازه    سـت، و بـدین  این مورد به منزلـه خزیـدن کرمـی در ریشـه الهیـات ا     

رفتـه فاسـد    هـا و بـرگ و میـوه رفتـه     ایم که کرم ریشه را بجود، و اگـر شـاخه   داده

دانم که کلیت موضوع الهام، مشکل اسـت، امـا آنچـه     شوند، نباید تعجب کنیم. من می

اي از مشکالت که شاید نتـوانیم آنهـا را حـل کنـیم،      خواهم بگویم علیرغم پاره می که

سالم و قابل دفاع اینست که بر این فرضیه پایدار باشیم کـه هـر فصـل و     تنها زمینه

اند. مـا نبایـد ایـن اصـل      اي در کتاب مقدس، توسط خدا، الهام شده هر آیه و هر کلمه

تـوانیم آن را هضـم کنـیم، منکـر      بزرگ الهیات را صرفاً بدین جهت کـه ظـاهراً نمـی   

  شویم.
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اي از آن  اسـت، اینسـت کـه هـر کلمـه      منظور از اینکه الهام کتاب مقدس جـامع  

الهامی است. انبیا کسانی بودند که خدا کالم خود را در دهان آنان نهـاد (ر.ك ارمیـا   

آمـوزد   القـدس بـه انسـان مـی     د کـه روح گوی سخن میکلماتی ). پولس رسول از 9:1

انـد. (ر.ك متـی    ). کلمات کتـاب مقـدس، سـخنان خـدا تلقـی شـده      13:2(اول قرنتیان 

. در چندین مورد بحث عیسی و سایر نویسندگان کتـاب مقـدس مبتنـی بـر     )5ـ4:19

در » خـدایان «کلمات خاصی از کتاب مقدس بوده است. عیسی با استفاده از عبـارت  

نمـوده  متهم کردن کسانی که او را به کفرگوئی  مزامیر به عنوان کلیدي براي محکوم

» نسـل «سـفر پیـدایش بـه     ). وعـده خـدا در  35ــ 34:10بودند، استفاده نمود (یوحنـا  

بـا غالطیـان بـود     سو ایـن مـورد مهمـی در بحـث پـول     » هـا  نسل«ابراهیم است، نه 

  ).16:3(غالطیان 

رسند، درواقع هـیچ راه   هاي کتاب مقدسی که قطعی به نظر می جدا از این نشانه

دیگري براي اینکه بدانیم کتاب مقدس الهامی است، وجود ندارد، جـز اینکـه بپـذیریم    

اش الهامی است. سخن گفتن از تفکـرات الهـامی، و    ی جامع است، یعنی هر کلمهالهام

شـوند.   نه سخنان، غیرممکن است. افکار از کلمات شکل گرفته و در کلمات بیـان مـی  

مفهوم درست یک بیانیه مستقیماً در اسـتفاده از کـالم اسـت. غالبـاً چنـین اسـتدالل       

وجـب از دسـت دادن خاصـیت    شود که تمرکـز روي کلمـات در کتـاب مقـدس م     می

روح تفکـر توسـط   «گویـد،   یـک سـاور مـی   درشود. اما آنچنانکه  روحانی تفکرات می

 انـدام فکـر نامیـد، کـه بـه فکـر جـان       شـود کـه کلمـه را،     می« .شوند کلمات منتقل می

آلـود   ، بنابراین اگر کلمه نامفهوم باشد، فکر هم نامفهوم است همه چیز مـه بخشد می

 .اسـت  "کلمه بدون روح"معادل  "روح بدون کلمه" ،بنابراین گفتنشود.  می بیروحو 

 عیسی نیز همین مهم را درنظـر گرفـت.  » معنی) است. روح (بی اي بی و آن کلمهاست 
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گـویم روح و حیـات    کالمی کـه مـن بـه شـما مـی     «او در مورد سخنان خود فرمود، 

وجز بـه خـوبی   ). چارلز اسپورجیون، این مورد را در کالمـی مـ  23:6(یوحنا » است

و ایمـان داریـم کـه هـر کالمـی در کتـاب مقـدس        ایم  ما قانع شده«بیان نموده است، 

القدس است. درواقع ما ایمان داریم؛ هیچ نوع الهامی دیگـر وجـود    الهام شفاهی روح

  »رود. از بین می جمله ندارد. اگر کلمات را از ما بگیرند مفهوم دقیق

گـوئیم، بایـد    سـخن مـی  » الهـامی «در قالـب  وقتی ما از هر کلمه در کتاب مقدس 

هـا   هاي اولیه کتاب مقدس و یـا نویسـندگان آن   کنیم که مخصوصاً به نسخه حتسری

هـاي اولیـه باقیمانـده، از کتـاب مقـدس را در       یـک از نوشـته   کنیم. ما هـیچ  اشاره می

باشـند. تعـداد    از نسخه اصـلی مـی   یوشتهاي مقدس کنونی رون اختیار نداریم. کتاب

انـد   بـرداري نمـوده   هـا و دقتـی کـه نویسـندگان در نسـخه      رونـویس این فراوانی از 

(باتوجه به مدارك تاریخی)، اساتید را قـادر سـاخته اسـت تـا از طریـق دانـش نقـد        

هایی بسیار نزدیـک بـه نسـخه اصـلی دسـت یابنـد. مطمئنـاً         رونویس به متون ادبی،

به معادل دقیق آنهـا را در نسـخۀ    یما سهوز نتوانکه هن وجود دارند هایی اندك تفاوت

. بنابراین اگر بخواهیم از نظر فنی صحبت کنیم باید بگـوئیم کتـاب   اصلی دست یابیم

مادام که پیام شفاهی نوشته اصلی را توسـط مردانـی کـه توسـط      ،مقدس کنونی ما

  باشد. ساند، الهام جامع میبرخدا برگزیده شده بودند، 

کارهـاي متعـددي   دقیق مراحل الهام، حتی باتوجـه بـه   ماهیت  ـ  ـ مراحل الهام2

چگونـه خـدا انسـان     . اینکهانسان انجام داده است، هنوز هم یک راز است که خدا در

دهـد تـا یـک ایمانـدار      سازد و سپس کاري در دل انسان انجام می را از نو متولد می

ان تحـوالت  شبیه پسرش شود، مـوردي ناشـناخته اسـت. قطعـاً مـا همیشـه از چنـ       

مـا   باستیم. ما ایمان داریم که خدا، هر چند که ما نیز در کاریم، نیدرونی خود، آگاه 
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پولس رسول از ارتباط انسان و عمل خدائی، آنگـاه  کند.  اش کار می براي تحقق اراده

ریـد...  نجـات خـود را بـه عمـل آو    «داد سخن گفـت،   که ایمانداران فیلپیه را اندرز می

  ).13ـ12:2(فیلیپان » کند ر شما کار میزیرا خداست که د

آمـوزد کـه خـدا توسـط روح خـودش در       الهام به ما مـی  یفرضیه کتاب مقدس

نویسندگان کتاب مقدس آنچنان کار کرده اسـت کـه شحصـیت فـردي آنهـا نیـز در       

ش (ارمیـا)  تـ ی براي برخی از آنان از جمله آئبیان پیام، دخیل بوده است. انگیزه خدا

(عـاموس)، بسـیار قـوي بـوده اسـت، در حـالی کـه سـایر مـوارد          ا غرش شـیر  یو 

انـد. علیـرغم تفـاوت در تجـارب روحـانی       قـدرتی خـدائی نداشـته    چنیناي از  نشانه

  نویسندگان کتاب مقدس، حاصل نهائی کار آنان برابر است با الهام خدا.

قابـل  شخصیتی در نگارش کتـاب مقـدس بـه سـادگی     هاي  تفاوت از یئها نشانه

است. سبک شـاعرانه مزامیـر در تضـاد بـا مطالـب تحلیلـی و منطقـی در         تشخیص

هـاي یوحنـاي رسـول و     هاي پولس رسول است. مطالعه کوتـاهی از نوشـته   نوشته

  سازد. لوقا تفاوت فاحش آنها را در گفتار و سبک نگارش، آشکار می

  نامند. می» نبی گریان«انگیز نگارشش  ارمیا را معموالً به خاطر سبک حزن

هـاي نویسـندگان کتـاب     هـاي سـبک نگـارش و گفتـار، ویژگـی      وه بر تفاوتعال

انـد، تشـخیص داده    هایی که از تجارب دست اول خـود نوشـته   مقدس معموالً از پیام

  شود.   می

بینـد،   مـی » و عـالی  بلنـد خداوند را نشسته بـر کرسـی   « آنگاه که،اشعیا،  یايور

سـراینده مزامیـر    .فصـل ششـم)  مستقیماً مرتبط بود با دعوتش به رسـالت (اشـعیا   

  نویسد: وقتی می

من جوان بودن و اآلن پیر هستم و مرد صـالح را هرگـز متـروك ندیـدم و نـه      
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  .)25:37(مزامیر  نسلش را که گداي نان بشوند

کنـد. فرهنگـی کـه کاتبـان      تجربه خود را بیـان مـی  سراینده مزامیر در این آیات 

شـد.   هایشـان نشـان داده مـی    نوشـته انـد از طریـق    زیسـته  کتاب مقـدس در آن مـی  

 ،هلـوانی و حقـوقی  پی، مـ هایی از زندگی یونـانی ـ رو   ت متعدد پولس و تمثیلاارجاع

  تاریخی زندگی او است.تاب باز

نوشـته  دهنـد کـه کتـاب مقـدس درواقـع یـک        تمام این عناصر انسانی نشان می

بزارهـاي  توانسـته اسـت از ا   القـدس چگونـه مـی    انسانی و خـدائی اسـت. اینکـه روح   

سـت، ولـی   نیفاده کنـد، کـامالً بـر مـا آشـکار      ت، اسـ اهاي خد انسانی براي انتقال پیام

هاي کتاب مقدس در رابطـه بـا آمـدن پسـر خـدا بـرروي        ی در نوشتههماهنگی جالب

الخطا بـود، نـزول    جایزه و القدس بر مریم که درواقع انسان زمین، وجود دارد. روح

مراحـل رشـد متـداول، پسـر      و ارتباط فراطبیعی نمود. با این وجود توسط او و یک

خـدا جســم انسـانی بــر خـود گرفــت و بــه صـورت یــک انسـان متولــد شــد. او در      

  شخصیت کامل انسان و خدا، متولد شد.  

را آلوده نکرد و خطـا   عیسیحتی مریم و ذات انسانی گناه آلودش از نظر ذاتی 

ود. روح خـدا بـر نویسـندگان    و گناه انسان بر او اثر ننهاد و بـدون عیـب و گنـاه بـ    

هایشان خدائی ـ انسـانی شـود. تمـام      نازل شد و آنها را بر آن داشت تا نوشتهگناهکار 

  باشند. هنوز یک راز می این مراحل

  الهام بدون خطا
خطاست؟ یعنی آیـا تعلیمـات    آیا الهام جامع شفاهی بدین معنی است که الهام بی

  است؟ا کتاب مقدس، یکالم بدون خطاي خدا،  حاکی از کتاب مقدس از الهام
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  و شایسته دقت کامل است. بسیار مهماین سؤال 

خطائی غالباً در اصطالحات علمی، مغشوش  موضوع بی ـ  خطائی ـ مفهوم بی1

خطـا بـودن    پذیر است، اما بینا اي بر این باورند که کتاب مقدس لغزش شود. عده می

را دوسـت ندارنـد، چونکـه داراي    » خطا بی«لفظ هاي دیگر  شوند. عده آن را منکر می

  بار منفی است. پس بهتر است که در اینجا نخست معنی این دو عبارت را بدانیم.

بدون لغـزش، مـوردي   «را در عبارت » لغزش ناپذیر«فرهنگ لغات اولین مفهوم 

مسـتثنی  «گویـد   مـی » بدون خطا«اب ب و در کند، تعریف می ،»که مشمول خطا نیست

کـاربرد معمـولی   اگـر مفهـوم دیگـري بـراي     » اشتباه، بدون لغزش. ز؛ بري ااز خطا

شویم، این دو عبـارت الزامـاً متـرادف یکـدیگر     ن، قائل »بدون خطا«و » بدون لغزش«

شـود، کتـاب مقـدس     جائی که مفهوم این دو عبارت تمیز داده مـی بهترین باشند.  می

پیام بنیادي کتاب مقـدس در  شود به  است. بدون لغزش بودن به طور کلی اطالق می

بدون خطا بـودن در ارتبـاط   دیگر  سوسیرابطه با نجات و ارتباط انسان با خدا. از 

توانـد از بـدون    با تمامی محتویات کتاب مقدس است. با ایـن مفـاهیم هـر کسـی مـی     

لغزش بودن کتاب مقدس دفاع کند و نه از بدون خطا بـودن آن. بـراي اینکـه بـدانیم     

نویسنده این عبارات را دقیقاً به چـه مفهـومی بـه کـار خواهـد بـرد، بایـد        گوینده یا 

بسیار دقت کنیم. ما در حالت عـادي از ایـن دو عبـارت بـه طـور متـرادف اسـتفاده        

خطایی یعنـی اینکـه کتـاب مقـدس بـدون غلـط        بی کنیم، اما در مورد کتاب مقدس می

  .ا حقیقت استاست، هیچ اشتباهی در آن نیست و تمام مطالب آن مطابق ب

هر چند کـه کتـاب مقـدس از     ـ  خطائی هاي کتاب مقدس در مورد بی ـ آموزه2

ــام و   » خطــا بــی«عبــارت  ــا فرضــیه کتــاب مقــدس از اله اســتفاده نکــرده اســت، ام

ئی آن را خطــا بــی مفهــومهــایی در بیــان ماهیــت محتویــات کتــاب مقــدس،   نوشــته
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  ند.انرس می

مقـدس ایمـان داشـتند کـه تمـامی       تاکنون دیدیم که مسیح و نویسـندگان کتـاب  

تمـامی کتـب   ««کتاب مقدس کالم الهامی خدا است. پولس رسول اعالم داشـته اسـت   

)، و عیســی مســیح خداونــد 16:3(دوم تیموتــاوس » (کتــاب مقــدس) الهــام خداســت

). عالوه بر آن مشاهده 35:10شود (یوحنا  نمی» محو«فرموده است که کتاب مقدس 

هـاي مطلقـاً    هاي مختلف عهد عتیق بـه عنـوان نوشـته    بخش کردیم که آنها چگونه از

اي دال بـر اینکـه    انـد و در هـیچ کجـاي کتـاب مقـدس اشـاره       معتبر، نقل قول نمـوده 

بخشی از عهد عتیق نامعتبر و یا به نحوي غیرالهامی اسـت، پیـدا نکـردیم. تعـاریف     

مزامیـر  خطائی مطلق آن، مطرح شده است. سـراینده   خاص دیگري در حمایت از بی

 تـو جمیـع فـرایض   «؛ )160:119(مزامیـر  ». جملۀ کالم تو راستی اسـت «اعالم نمود، 

امـین   دشریعت خداوند کامـل اسـت... شـهادت خداونـ    «)؛ 7:111(مزمور » امین است

). نویسـنده کتـاب امثـال    9ــ 7:19» (احکام خداوند حق و تماماً عدل اسـت... » «است...

). 5:30(امثـال  » کلمـات خـدا مصـفّی اسـت     تمـامی «نیز به همین ترتیب گفتـه اسـت،   

انـد. لوقـا گفتـه اسـت      تک نویسندگان به ارزش و اعتبار کتاب مقدس اذعان کرده تک

اي،  که تا صحت آن کالمی را که در آن تعلیم یافتـه «هایش اینست  که هدف از نوشته

  .)35:19) یوحنا نیز صحت کالم خدا را تائید نموده است (یوحنا 4:1(لوقا » بیابی

وقتی ما این سخنان را در کنـار تعلیمـات کلـی در مـورد الهـام و اعتبـار کتـاب        

د. وکه کتاب مقدس را لغـزش پـذیر تصـور نمـ     است دهیم، غیرممکن مقدس قرار می

دهنـد   چنین تعلیماتی مطلقاً با ادعاهاي نویسندگان کتاب مقدس هماهنگ و نشان مـی 

اسـت (اشـعیا   » خـداي حـق  «اند. خدا برجسـته و   که آنها سخن خدا را گفته و نوشته

). اگـر کتـاب مقـدس    2:1گویـد (تـیطس    که هیچگاه دروغ نمی است خدائیو )؛ 16:65
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مکاشفه حقیقت خدا پذیرفت. وقتی سـخن   عنوان توان آن را به مینشامل خطا باشد، 

 تـر بـه مفهـوم آن پرداختـه شـود.      آید، باید عمیق به میان میمقدس از واقعیت کتاب 

اي را راست پنداریم، اما درواقـع دروغ باشـد. مـا     براي نمونه ممکن است که ما گفته

ممکن است چیزهایی بگوئیم که از نظـر علمـی درسـت نباشـند. بنـابراین آنچـه کـه        

ور مـا  منظـ این مورد به کتاب مقدس،  . با اطالقنویسنده قصد دارد بگوید، مهم است

  سندگانش بدون خطاست.اینست که کتاب مقدس باتوجه به نیت نوی

نخست اینکه آیا نویسنده چیـزي را دروغ   :دنچندین سؤال الزم است مطرح شو

خوانده است، با خودش دروغ گفته است؟ در سفر پیدایش موسی بـه دروغ شـیطان   

در آنجا که به حوا گفت اگر میوه ممنوعه را بخورند، نخواهنـد مـرد، اشـاره نمـوده     

  در اینجا حقانیت این گزارش است.خطائی  ). بی4:3است (پیدایش 

ثانیاً: باید بپرسیم، آیا نویسنده در نظر داشته است با زبان عامیانـه مطلـبش را   

کنـیم کـه از    ان فنی و علمی؟ ما از طلوع و غروب آفتاب صحبت مـی بز بابنویسد یا 

کنـد، نـه خورشـید. مـا      دیدگاه ما واقعیت دارد ولی از نظر علمی زمـین حرکـت مـی   

، محکوم ندکن اي خود را وقتی که زمان طلوع و غروب خورشید را اعالم میه هناسر

  کنیم. مینبه دادن اطالعات غلط 

سوم اینکه، نویسنده ممکن است از یک عدد روند صحبت کنـد، نـه اینکـه قصـد     

اسـت، دروغـی    یداشته باشد عیناً آن عدد را بگوید. اگر عددي که گفته اسـت تقریبـ  

  نگفته است.

اي صـحبت   خواهـد اسـتعاره   ما باید برآورد کنیم که آیا نویسنده میدر آخر، و 

اي ممکن است نویسندگان کتاب مقدس را باتوجه بـه دانـش کیهـان     کند یا علمی. عده

هـاي   روزن«) یـا  12:11(اشـعیا  » طـرف زمـین  چهـار  «شان  در اشـاره بـه    شناسی
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انی در حـس  بـ ) محکوم به دروغگـوئی کننـد. وقتـی چنـین ز    11:7(پیدایش » آسمان

ـ    ت نویسـنده چنـین بـوده اسـت،     تمثیلی قابل درك باشند، آنچنان که بـدون شـک نی

  خطائی وجود ندارد.

بنـدي براسـاس نمونـه     خطاي دستوري، آنگاه که اساس جمله دربعضی اوقات 

ي درسـت صـحبت   رشود. ما خواه از نظر گرامـ  متداول نباشد، بحث خطا مطرح می

ربطی به حقانیت موضوع ندارد. گذشته از آن دالیـل  کنیم یا درست بنویسیم یا غلط 

هاي گرامـی متفـاوت    خوبی براي چنین مواردي که نویسندگان کتاب مقدس با سبک

  .، وجود داردصحبت کرده باشند

بنابراین بـدون لغـزش بـودن یعنـی وقتـی کـه باتوجـه بـه مفهـوم مـورد نظـر            

شـویم کتـاب مقـدس     ه مـی نویسنده، دقت کامل در بیانات کتاب مقدس بنمائیم، متوج

الً در تمام بیاناتش، صادق است. تعلیم اولیه کتاب مقدس در رابطه بـا برنامـه   امما ک

بزرگ آمرزش خدا، توسط مسیح است. اما در تحقق این نجات، خدا وارد جهـان مـا   

شد تا در تاریخ و جغرافیاي ما ، با ما برخورد نماید، و بنابراین داستان نجـات خـدا   

ق روحانی حوزه دیگري از آگاهی است. این کتـاب در ازل نگاشـته شـده    مانند حقای

است و الهـامی اسـت و کـالم بـدون خطـاي خداسـت. ایـن بـدین معنـی نیسـت کـه            

انـد و یـا در تمـام     بیشتر از دانشمندان ما از تـاریخ و علـم آگـاه بـوده     شنویسندگان

از آنچه که بـه مـا    هاي علمی داناي مطلق بوده باشند. این بدین معنی است که حوزه

  .باشند انحراف مبرا میگمراهی و  ز، اندا گفته

  خطائی در تاریخ کلیسا بی
تواند منبع نهائی ما بـراي اعتبـار کـالم خـدا باشـد، بلکـه        باور کلیسا صرفاً نمی

خود کتاب مقدس منبع نهائی ما است. با این وجود جالـب اسـت کـه بـدانیم رهبـران      
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ینـد. در قـرن دوم مـیالدي ژوسـتین شـهید، یکـی از       گو کلیسا در این مورد چه مـی 

ما نبایـد توجـه خـود را معطـوف بـه گـویش کسـانی کـه الهـام          «پدران کلیسا گفت، 

اند بنمائیم، بلکه معطوف به کالم خدائی که آنهـا را بـه حرکـت درآورده اسـت،      شده

  »بنمائیم.

هـاي   بخـش تمامی «رینیوس هم که معاصر او و اسقف الینز بود، اعالم نمود، یا

کتاب مقدس، همانطوري که خدا آن را به مـا سـپرده اسـت، کـامالً بـا هـم متـوازن        

ترین مردان در تاریخ کلیسا در ارتبـاط بـا کتـاب     یکی از بزرگ آگوستین ».باشند می

من بـراي  «اي شهادت داد،  م در نامهجروسخن گفت و » قلم معکوس روح«مقدس از 

اند، احترام فراوانی قائلم و اکیداً ایمان دارم کـه   تمام رساالتی که کانونی نامیده شده

مـارتین لـوتر گفتـه    » انـد.  هیچ کدام از نویسندگان آنها در نوشتن مرتکب خطا نشده

کتــاب مقــدس «و » القــدس اختصــاص دارد سراســر کتــاب مقــدس بــه روح«اســت، 

  ».تواند خطا باشد. نمی

الهامی بودن کتـاب مقـدس تأکیـد نمـود، و گفـت:       بهبارها ایمان خود را  نکالوی

ما کامالً بر این باوریم که تصویر خدا در کتاب مقدسی که خدا به ما داده است، بـا  «

  »ابزاري به نام انسان، و از زبان خدا، نقش بسته است.

چنین اظهارنظرهایی بارها و بارها از زبـان رهبـران کلیسـا از قـرن هیجـدهم،      

ور شدند، بیـان شـده اسـت.     اي انتقادي به اعتبار کتاب مقدس حملهه آنگاه که دیدگاه

در بـه خـوبی سـنت کلیسـا را      1925بیانات کیرسوپ الیک اسناد برجسته در سـال  

  رابطه با این مورد خالصه نموده است:

اي که اطالع کمی از الهیات تـاریخی دارنـد بـه اشـتباه      افراد تحصیل کرده

ی از تفکـر اسـت. ولـی    و عجیبـ  کل جدیـد ی شـ ئکنند که بنیادگرا تصور می
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و عوامانـه از الهیـاتی اسـت کـه      نارسـا اینگونه نیست. ایـن یـک بررسـی    

بـراي نمونـه چنـد نفـر در      .انـد  روزگاري تمام مسیحیان بدان معتقد بوده

بـودن و الهـامی    اخطـ  بـی بـه  کلیساهاي مسیحی در قرن هیجدهم نسـبت  

حال شـاید   ؟ خیر!ار کمی؟ شاید تعداد بسیندبودن کتاب مقدس شک داشت

ایـم، نـه    ها جدا افتاده کنند، ولی این مائیم که از سنّت بنیادگرایان اشتباه می

راجـع  ا بنیادگرایان بکوشند  کسانی که می فرجامآنها و من متأسفم براي 

هـاي   ، بحـث کننـد. کتـاب مقـدس و نوشـته     به اساس اعتبار کتـاب مقـدس  

  باشند. الهیاتی کلیسا، بنیادي می
(Kirsop Lake, the Religion of yesterday and tomorrow Boston: 

Houghton, 1926, P.61) 
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8    

  بررسی مشکالت در کتاب مقدس  

  

 .شـویم  در مطالعه دقیقی از کتاب مقدس با مشکالتی در صفحات آن مواجه مـی 

شکاکان و ناقدان از این مشـکالت بـراي زیـر سـؤال بـردن حقانیـت کتـاب مقـدس،         

کنند. به هر حال اساتید معتقد به کتـاب مقـدس همیشـه ایـن مشـکالت را       استفاده می

هام، هماهنـگ  لتشخیص داده و در صددند آنها را با تعلیمات کتاب مقدس در مورد ا

  سازند.

  علت این مشکالت
ه فرضیه الهام فـرض کنـیم کـه هـیچ مشـکلی در کتـاب       ممکن است ما باتوجه ب

مقدس وجود ندارد، اما توجـه انـدکی در ماهیـت کتـاب مقـدس، ایـن ایـده را منتفـی         

آور  ها در کتـاب مقـدس بیندیشـیم، تعجـب     و تنوع فرهنگ ها به دورهسازد. وقتی  می

نـیم.  تـوانیم آنهـا را درك ک   که امروز نمـی  شویمنخواهد بود اگر با مواردي روبرو 

یا اصطالحاتی که آنهـا   رفتار آنان وفرهنگ کنونی ما مانند فرهنگ پدران ما نیست، 

اند، منوط به روش زندگی آنها بـوده اسـت کـه ممکـن اسـت از آنهـا        برده به کار می

شناسـی و تـاریخی در حـل مشـکالت کمـک فراوانـی        آگاه نباشیم. تحقیقات باسـتان 

  اند. نموده
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هـاي تـاریخی    نوشـته  ،هاي ماهیت این مشـکالت  يگر یک نمونه جالب از روشن

هاي طـوالنی در طـول تـاریخ     مربوط به دوران پادشاهان اسرائیل است. براي مدت

شده است، یکی سالی که از بهار و دیگـري سـالی    الاقل از دو نوع تقویم استفاده می

  شده است. که از خزان، شروع می

سالهاي حکومت پادشـاهان، از دو  عالوه بر آن مورخین عبرانی براي محاسبه 

هـا، هـر بخـش از     اند. براساس یکی از ایـن سیسـتم   کرده سیستم مختلف استفاده می

تقویم مربوط به یک سال سلطنت بوده است. بنابراین بـراي مثـال و بـا اسـتفاده از     

، اولـین سـال   سـت نش مـی تقویم کنونی اگر پادشاهی در دسامبر یک سال بـر تخـت   

  شد. و دورة دوم سلطنتش در ژانویه شروع میمبر نتش پایان دساسلط

براساس سیستم دیگـر اولـین سـال سـلطنت فـارغ از اینکـه سـال پـیش چقـدر          

اخت چنـین  شـن شد. بدیهی است کـه بـدون    سلطنت نموده است، از ژانویه شروع می

آمـد کـه غیـرممکن بـود، حـل       اي به وجود مـی  هیدهایی، مشکالت تاریخی عد سیستم

هـاي   شناسان و مـورخین بـراي یـافتن داده    ا ادامۀ تحقیقات باستانهمزمان ب .شوند

  ند.ا جدید، چنین مشکالتی کاهش یافته

گـردد کـه مـا بـه      اي از مشکالت موجود در کتاب مقدس به این مورد برمی پاره

هاي اولیه آن دسترسی نداریم. کتاب مقدسی کـه مـا اینـک در اختیـار داریـم،       نسخه

ست که بارها و بارها از آنها نسخه برداري شـده اسـت.   هایی ا نویس براساس دست

ها دقت شده باشد، بـاز هـم    هر چقدر هم در نوشتن این نسخ خطی و نسخه برداري

شـود در اعـداد    ت مـی یافـ امکان اشتباه وجود دارد. نمونه بـدیهی چنـین اشـتباهی،    

  .9:36و دوم تواریخ  8:24مذکور در دوم پادشاهان 

م پادشاهان، وقتـی یهویـاکین هیجـده سـاله بـوده بـه       براساس نوشته کتاب دو
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کنـد. امـا کتـاب اول     نشیند و سه سال قبل از اینکه اسیر شـود سـلطنت مـی    تخت می

گوید که او هنگام نشستن بر تخت سلطنت هشت ساله بـوده اسـت و    تواریخ ایام می

ه چنین تضـادي در اعـداد، نتیجـ   کند. بدیهی است که  سه سال و ده روز، سلطنت می

و » هشت«ان عبرانی به صورت بدر ز 18برداري است، چونکه عبارت  خطاي نسخه

نوشـته  » ده«رسـد در دوم تـواریخ ایـام عبـارت      شد، و به نظـر مـی   نوشته می» ده«

  نشده است.

انـد، ولـی در    در کتاب پادشاهان به صورت صحیح به هم پیوسته 10و  8اعداد 

دار، ده روز اضـافه را اسـتنتاج نمـوده    ، نسـخه بـر  »10«کتاب تواریخ ایـام، از عـدد   

اي)  هـاي سـریانی (سـوریه    هاي یونانی و ترجمه است. درواقع بعضی از خط نوشته

سـال   18از کتاب تواریخ ایام، حـاکی از اینسـت کـه یهویـاکین وقتـی پادشـاه شـد،        

باشـند، بلکـه    دلیل اختالفات فراوان مـی نه تنها داشت. چنین خطاهاي نسخه برداري 

دهند که امکـان   این است که چنین اختالفاتی وجود دارند و به ما هشدار می حاکی از

وقتـی مـا بـه ماهیـت واقعـی کتـاب مقـدس فکـر          .خطا در کتاب مقـدس وجـود دارد  

هاي واقعـی   کنیم، باید انتظار چنین اختالفاتی را داشته باشیم. روح خدا در انسان می

کار شخصیت آنها و زندگی آنهـا را   کار کرد تا کتاب مقدس را بنویسند. خدا در این

گرفـت و آنهـا را در   ناند، ندیـده   زیسته باتوجه به شرایط دورة تاریخی که در آن می

موضعی قرار نداد که همگی مانند هم سخن بگویند. هـر کـدام از آنهـا کـالم خـدا را      

انـد.   براساس شرایط خود و نیازهاي متفاوت و گویش منحصر به خودشان نوشـته 

تعجب نیست که هماهنگی کامل در همه جاي کتاب مقـدس وجـود نداشـته    پس جاي 

اي بر علیـه اقتـدار کتـاب     از چنین هماهنگی به عنوان نشانه بودباشد. درواقع ممکن 

  د.ومقدس مبنی بر وجود تبانی و همدستی نویسندگان و جعل وقایع، استفاده ش
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در طـول تـاریخ    کنـد.  بدین ترتیب حضور مشکالت، فرضیه الهام را ملغـی نمـی  

کلیسا، ایمانداران با آگاهی کامل از این مشکالت به الهامی بودن کتاب مقدس اذعـان  

باشـند. ولـی    اند. آنها به دنبال راه حل و پاسخ به بسیاري از این مشکالت مـی  نموده

کـه بـدان ایمـان    ناتوانی آنها در پاسخ به این مشکالت دلیل کافی بـراي تـرك آنچـه    

  باشد. ب مقدس، نمیدارند و طرد کتا

  اي و اخالقی مشکالت عقیده
اي و اخالقـی را در کتـاب مقـدس بررسـی      اي از اظهـارات عقیـده   وقتی ما پـاره 

شوند. اکثر چنین اختالفاتی وقتـی کـه بـدانیم کتـاب      سؤاالتی چند مطرح می ،کنیم می

د، گوید، خود به خود رفع خواهند شد. به هر حال در سایر مـوار  مقدس عمالً چه می

منتقدان کتاب مقدس  بـا اخالقیـات کتـاب مقـدس،     شود که  اختالف از آنجا ناشی می

، فرض کنیم دیدگاه معترضـان درسـت باشـد   باشند. در اینجاست که اگر  موافق نمی

  م.  تصور کنی یالهام مشکالت ات را ناشی ازفالختاین ا

در شـود.   غالب اوقات سرشماري داود از مردم یک تضـاد الهیـاتی تصـور مـی    

خوانیم کـه خـدا داود را برانگیخـت تـا قـوم اسـرائیل و        می 1:24کتاب دوم سموئیل 

خـوانیم کـه شـیطان     می 1:21یهودا را سرشماري کند. اما در کتاب اول تواریخ ایام 

گویند که ایـن دو آیـه اشـاره     اي می عده» داود را اغوا نمود که اسرائیل را بشمارد.«

یکـی اینکـه خـدا جهـان را تحـت کنتـرل دارد و        :جداگانه الهیـاتی اسـت   بحثبه دو م

ا دکند. وقتی ما اندکی از ارتبـاط بـین خـ    ن میاجه ردیگري اشاره به کنترل شیطان ب

و شیطان آگاهی داشته باشیم، حل این مشـکل سـاده اسـت. خـدا غالبـاً بـه شـیطان        

تـر، اعمـال نمایـد. در ایـن     اش را به جهت تحقق اهـدافی بزرگ  دهد که اراده اجازه می

حالت است که خدا به عنوان علت نهائی بـراي انگیـزش شـیطان بـراي اغـواي داود      
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گـذارد   نمونه دیگر آن اینست که خدا شیطان را آزاد مـی  .شود بدین عمل، معرفی می

بـراي آزار   ریر) و دیگر فرستادن روحی شـ 6:2و  12:1تا به ایوب حمله کند (ایوب 

  ).14:16وئیل شاول است (اول سم

براي یافتن راه حلی براي چنین مشکالتی، مهـم اینسـت کـه مـا درك کـاملی از      

تعلیمات کتاب مقدس راجع به موارد فوق داشته باشیم. یک آیه گویاي یـک جنبـه از   

رسـد کـه بـه جنبـه متفـاوت آن موضـوع        موضوع اسـت و آیـه دیگـر بـه نظـر مـی      

ظر برسـند، درواقـع هـر دو بخشـی از     پردازد. وقتی که این دو جنبه متضاد به ن می

  باشند. یک واقعیت می

عالوه بر آن ما باید به معنی کلمات در آن بخش مربوطـه توجـه کنـیم. مشـکل     

ظاهري بین پولس و یعقوب در مورد عادل شدن، آنگاه که راه مخصـوص اسـتفاده   

ا شود. پولس اعـالم کـرد کـه مـا بـ      از کلمات مشابه را درك کنیم، به سادگی حل می

). امـا یعقـوب   9ـ   8:2 افسسـیان ، 5:4ن شـویم (رومیـا   ایمان، بدون عمل، عـادل مـی  

). اگر ما کـاربرد عبـارت   24:2سازد (یعقوب  گوید که ایمان و عمل ما را عادل می می

آن » ایمـان «شویم که منظور یعقوب از  را بررسی کنیم، متوجه می» عمل«و » ایمان«

گویـد کـه چنـین     ). او مـی 19:2ارنـد (یعقـوب   نوع ایمانی است که حتی شیاطین هم د

اي براي نجات کافی نیست. ایمانی زنده و پویا کـه در زنـدگی و عمـل     ایمان و عقیده

بخـش   کافی است. عمل از نظر یعقوب حاصل ایمـان نجـات   متجلی شود، براي نجات

  است.

باوري ناب اسـت کـه در عمـل نشـان      »ایمان«دیگر منظور پولس از  سوسیاز 

(غالطیـان  » کنـد  بـه محبـت عمـل مـی    «کند که  او از ایمانی صحبت می» شود یداده م

دهد، منظـورش مـاهیتی    را در مقابل هم قرار می» عمل«و » ایمان«). وقتی که او 6:5
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توانند، شایستگی الزم را در پیشگاه خـدا، دارا   شرعی است که مردم بدان وسیله می

  شوند.

عبارت در محتواي خودشان دقـت کنـیم،   بدین ترتیب وقتی ما به مفهوم این دو 

باشند. هر یک از آنها بـه جنبـه خاصـی     هم پولس و هم یعقوب به یک چیز معتقد می

شـویم،   اند. پولس ایمان داشت که ما فقط با ایمـان عـادل مـی    از یک واقعیت پرداخته

م، شـوی  اما ایمانی زنده. یعقوب هم به همین ترتیب معتقد بود که ما با ایمان عادل می

  طین.اما، نه ایمانی از جنس ایمان شیا

در رابطه با تعلیمات معنوي باید دقت کنیم کـه کتـاب مقـدس دقیقـاً چـه چیـزي       

محتویات آن بخش از کتاب مقـدس توجـه کـافی مبـذول بـداریم.       به دهد و تعلیم می

دانـد،   شود که عهد عتیق چند همسري را مجاز مـی  براي نمونه، گاهی اوقات گفته می

و ایـن یـک نـوع تضـاد را موجـب شـده اسـت. کتـاب          ،داند عهد جدید، مجاز نمیاما 

اي از  گوید چند همسـري رسـمی بـوده اسـت کـه حتـی پـاره        مقدس ضمن اینکه می

گویـد کـه نقشـه خـدا بـراي ازدواج،       اند، ولی هیچگاه نمی کرده رهبران بدان عمل می

  چنین بوده است.

یت رشد در مکاشفه خـدا و تقاضـاي او   واقع ،هاي اخالقی ما باید در تمام حوزه

  را از انسان، در نظر داشته باشیم.

شـویم کـه رابطـه     رسیم، متوجـه مـی   وقتی که ما از عهد عتیق به عهد جدید می

تر شده و آگـاهی بیشـتري از خـدا بـه دسـت آورده اسـت؛ در        انسان با خدا نزدیک

وجه بدین معنـی نیسـت    طلبد. این به هیچ تري از انسان می نتیجه خدا چیزهاي بزرگ

. بلکـه بـدین معنـی اسـت کـه خـدا       باشدکه خدا استاندارد کامل خود را عوض کرده 

دهـد. یـک پـدر     استاندارد خود را سخاوتمندانه و براساس شرایط انسان، انجام مـی 
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سـالگی   5تواند با رفتارهاي خاصی از فرزندش برخورد نماید که در سـن   آنگاه می

این بدین معنی نیست که یک عمل در یک وهله درست اسـت  سالگی.  18باشد، نه در 

و در وهله دیگر غلط، بلکه مشعر است بر اینکه این استاندارد براساس مراحل رشـد  

دورة تاریخی کتـاب مقـدس، خـدا یـک نـوع برخـورد بـا        این شود. در  قابل اجرا می

  انسان داشته است.

تاب مقدس، در آنجا یافـت  ترین موانع براي پذیرش الهامی بودن ک یکی از بزرگ

شـویم بـا فرامینـی کـه خـدا بـه قـومش در رابطـه بـا           یشـود کـه مـا مواجـه مـ      می

بایست در حین فتح سـرزمین   قوم اسرائیل به فرمان خدا می .دشمنانشان داده است

  ). 18ـ16:20موعود، تمامی دشمنان خود را نابود سازند (تثنیه 

جوئی تصـور کنـیم کـه بارهـا      انتقام یم این واقعیت را ناشی از روحهخوا ما می

). 137، 109، 79، 59، 55قوم اسرائیل نسبت به دشمنان خود انجام دادنـد (مزامیـر   

هاي غیراخالقی، بلکه مغـایر بـا    ها از کتاب مقدس نماد اعمال دیدگاه نه تنها این بخش

سایر تعلیمات کتاب مقدس، مخصوصاً در رابطه با مسئولیت ما در جهت محبـت بـه   

  باشند. ) می36ـ35:6شمنان (لوقا د

هـا، بـه بحـث     هدف ما این نیست که تمام تعلیمات کتاب مقدس را در ایـن زمینـه  

باشـند. در طـول کتـاب     بنشینیم. به هر حال چندین فاکتور داراي اهمیتی خـاص مـی  

کـران، بلکـه داور عـادل،     مقدس خدا نه تنها به صورت خدائی بـا مهـر و محبـت بـی    

وقتی ما واقعیت داوري آینده را که به روشنی در عهـد عتیـق    بلکه، ظاهر شده است

شـویم   در نظر داشته باشیم، متوجـه مـی   ،)12ـ11:19پیشگوئی شده است (مکاشفه 

که قطعاً هیچ تفاوتی بین خداي عهد عتیق و عهد جدید، وجود ندارد. درواقع عیسـی  

خـدا بـاز    سوسـی به ي کسانی که ابدوت مبیشتر از نویسندگان عهد جدید در مورد 
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ان بـ نگردند، سخن گفته است. فریادهاي انتقام خدا از دشمنان خدا و اهـداف او از ز 

اجـراي  رابطـه بـا   در اي از مشـارکت مـردم بـا خـدا، و      سراینده مزامیر، تنها نشانه

کننـد کـه گنـاه نـابود و      باشند. این فریادها اشاره به زمـانی مـی    عدالت و حقیقت می

  ود.ش عدالت پیروز می

توانیم در کشتار مسـیحیان، مشـاهده کنـیم. خـدا بـر       ما عمق این دشمنی را می

علیه دشمنان مسیحیان که آنها را کشتند برنخاست تا پیالۀ شرارت آنها مملو شـود.  

). سپس به دلیل افزایش گناهان بزرگ که سراسر 30ـ24:18، الویان 16:15(پیدایش 

از طریق مردم خود آغاز نمود. پروفسـور   جامعه را فاسد کرده بود، خدا داوري را

  آرنلت این شرایط را به خوبی تشریح نموده است:

  

آلود خود، پیاله گناهان خود را لبریز کردند. وقتی کـه   قبایل کنعانیان با گناهان شرم

مجازات شدند تمامی آنها خواه زنان، خواه کودکان نـابود شـدند. ایـن کـار تقصـیر      

سانی بود که قوانین عدالت را لگدمال نموده بودند. وقتی کـه  خدا نبود، بلکه متوجه ک

نمودنـد، آن کشـتی    هایشان را به عنوان بـرده سـوار کشـتی    دیگران آنها و خانواده

تبدیل به مکانی شد پر از شرارت و سپس همگی در طوفـانی ناگهـانی نـابود شـدند.     

ت کـه چـون   هاي ترسـناك گنـاه فریادهـائی اسـ     چه کسی مقصر است؟ یکی از جنبه

کشـد... زنـان    مکد و بـه اعمـاق فـرو مـی     گردبادي هر آنچه را در اطرافش هست می

داشـتند، و   را از سلوك در راه حقیقت بـازمی  کنعانی هرزه بودند و مردان اسرائیلی

براي کودکان کنعانی نیز بهتر این بود کـه در شـیرخوارگی نـابود شـوند، تـا اینکـه       

  د و مرتکب شرارت شوند.ها را پرستش کنن رشد کنند و بت
(W. Arnnlt,Bible Difficulies, St. Louis, Concordia publishing House, 1932, PP. 

53-54. 
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  مشکالت تاریخی
ایرادهایی تاریخی از کتاب مقدس خواه از منابع خارجی، و خـواه در رابطـه بـا    

ب شـوند. اعتراضـات بیرونـی از کتـا     به اصطالح تناقضـات درونـی آن، مطـرح مـی    

العـاده اسـت،    هاي تاریخی در رابطه با امور خـارق  فرض مقدس معموالً به دلیل پیش

گوینـد کـه پـنج     ها و فرهنگ آنها، مـی  نه عملی. براي مثال، منتقدین با ارزیابی انسان

تواند متعلـق بـه دوران موسـی     نامند، نمی کتاب اول کتاب مقدس که آن را تورات می

. سـپس  سـت ا اند و موسی هم قادر به نوشتن نبوده بودهسواد  باشند، زیرا مردم بی

قبـل از   1728قانون حمورابی کشف شد و از آن به بعد کتاب مقدس در حدود سال 

کننـد. از   میالد، نوشته شد و بدین ترتیب نگـارش تـورات را توسـط موسـی رد مـی     

ب هایی کـه در کتـا   دیگر چون تاریخ غیردینی هیچ ذکري از مکان و یا مکان سوسی

شناسـی   پندارند. میلربـاروس باسـتان   رده است، آنها را افسانه میکاند، ن مقدس آمده

  د:نویس یل به منبع واقعی چنین مشکالتی اشاره کرده مییاز دانشگاه 

 .کنـد  ها دیدگاه منتقدین مـدرن را تکـذیب مـی    شناسی در بسیاري از موقعیت باستان

دروغ و ها براساس حدسـیات   دیدگاهکه این  شود هاي فراوانی مشاهده می در نمونه

  هاي ساختگی از رشد تاریخی است.   غیرواقعی و طرح

ك، وشناسان معاصـر و اسـتاد یهـودي نلسـون گلـ      ترین باستان یکی از معروف

  کند: هاي خود را در رابطه با واقعیت تاریخی کتاب مقدس، چنین بیان می یافته

شناسی نـافی ارجاعـات    کشفیات باستانیک از  شود قاطعانه گفت که هیچ درواقع می

شناسی، با قاطعیت تمام جزئیـات تـاریخی    د. معیارهاي باستاننباش کتاب مقدس نمی

  اند. کتاب مقدس را تائید نموده
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با چنین اظهاراتی، دیگر اصـرار بـه اینکـه مشـکالت هنـوز در ایـن زمینـه حـل         

  اند، نوعی تعصب کورکورانه است. نشده

اصـطالح تضـادهاي تـاریخی در کتـاب مقـدس نگـاه کنـیم،         بـه  وقتی ما به این

باتوجه به تمام این اطالعات، توضیح قابل قبولی بـراي آن داریـم. تنـوع گزارشـات     

. یکــی از نــدا اناجیــل از یــک واقعــه بــراي بســیاري تبــدیل بــه ایــن مشــکالت شــده 

ها در این مورد انکار پطـرس و بانـگ خـروس اسـت. براسـاس       ترین نمونه برجسته

)، در حالی کـه متـی و   72و  30:14آورد ( خروس دو بار بانگ برمی مرقسارش گز

گویند قبل از اینکه خروس بانگ برآورد، پطـرس سـه بـار خداونـد را انکـار       لوقا می

  .)61ـ60؛ 34:22؛ لوقا 75ـ74، 34:26خواهد کرد (متی 

ت شود. متی و لوقـا در مخالفـ   به هر حال تضاد مستقیمی در اینجا مشاهده نمی

زدن خـروس   گزد. بلکـه فقـط بـه بانـ     بانـگ اند که خروس یـک بـار    یا مرقس نگفته

ه و بیـانی بـراي   ، اشـار »خروس گبان«اند. اگر به خاطر داشته باشید که  اشاره کرده

تـوانیم متوجـه شـویم کـه ایـن سـخنان کـامالً هماهنـگ          آغاز روز است، آنگـاه مـی  

ا بـ ی از شـام و نصـف شـب    ، سـاعت رومـ  35:13باشند. براساس انجیل مرقس  می

در نیمه شـب   زودتر وتواند  نام برده است. اما خروس در ضمن می» بانگ خروس«

هم بخواند. متی و لوقا نکته اصلی پیشگوئی عیسی را در رابطه با اینکه پطرس قبـل  

شود، سه بار او را انکار خواهـد کـرد،    از شروع صبح که با بانگ خروس شروع می

دیگر مرقس به جزئیات بیشتر از سـخنان عیسـی پرداختـه     سوسیاند. از  به ما گفته

  باشند. است، و هر دو گزارش درست می

مشکالت مربوط به تنوع گزارشات نظیر آنچه که در مورد بانـگ خـروس گفتـه    

شـوند.   ، به سادگی حـل مـی  باشیمچنانچه ما اصول خاصی را در ذهن داشتیم شد، 
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باشـیم کـه جریـان مـاجرا یکـی اسـت، نـه دو        داشـته  هرچیز را باید اطمینان قبل از 

ممکـن اسـت    جریان مشابه. دوم اینکه باید به خاطر داشته باشیم کـه هـر نویسـنده   

هـاي   القدس هدایت شود، کـه تأکیـدات متفـاوتی حتـی نسـبت بـه بخـش        توسط روح

  مختلف یک مکالمه، داشته باشد.

  مشکالت علمی
س مطرح شده اسـت ریشـه   د کتاب مقدموربیشتر مشکالت علمی که امروز در 

دربـر  الطبیعـی را   از یک به اصطالح برخورد علمی با وقایعی است که امـور مـافوق  

  .  گیرند می

دلیل اینکه متنـاقض بـا قـوانین طبیعـت     به  عنوان افسانه ومعجزات را به امروز 

به هر حال وقتی که واقعیتی به نام خدا پذیرفته شـود، هـیچ   اند.  باشند، منکر شده می

الزم الطبیعی او، در هر کجـا و هـر زمـان کـه      منطقی براي انکار دخالت مافوق دلیل

گزارش کتاب مقدس از اعمال دیوها واقعـاً   ایراد دیگر اینست که، وجود ندارد. بدانند

هـاي اثبـات نشـده، و نـه دانـش واقعـی، غیرعلمـی و         فـرض  براساس باور به پـیش 

  خرافاتی است.

بـه  بین کتاب مقـدس و فرضـیه تکامـل     را شمکشک ینبیشتر ،داراین مواحتماالً 

. از آنجا که فرضیه تکامل هرگز از دیدگاه علمی اثبات نشـده اسـت،   اند وجود آورده

سـرائی وجـود نـدارد. فرضـیه      اساسی براي محکوم نمودن کتاب مقدس به افسـانه 

تکامل صرفاً یک فرضیه اثبات نشده است کـه مـورد پـذیرش دانشـمندانِ معتقـد بـه       

  مندان به این فرضیه، قرار نگرفته است. بسیاري از عالقه ومقدس کتاب 

کتـابی   ،جرالد. الف. کرکوت که معتقد به اصل آفرینش در کتـاب مقـدس نیسـت   

 ELMS Ford, New York: Perganom)نوشـته اسـت تحـت عنـوان کـاربرد تکامـل.       
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Press 1960) 
کـرده اسـت. امـا     او در این کتاب براي فرضیه تکامل هفت اصل بنیادي را ذکـر 

  اند. هیچ کدام از این اصول هرگز ثابت نشده

از جمله اینکه کتـاب مقـدس فاقـد     .است اعتراضات دیگري بر کتاب مقدس وارد

 سـخن ترین نمونـه در ایـن بـاب را     باشد، و یکی از قدیمی اطالعات علمی درست می

) نـام  23:32(متـی  » هـا کـوچکتر اسـت    دانه خردل از سایر دانـه «گوید  عیسی که می

انـد،   هـایی کـوچکتر از خـردل را، نـام بـرده      شناسان دانـه  از آنجا که گیاه و برند می

انـد. جـدا از ایـن حقیقـت کـه مـا        بنابراین عیسی را محکوم به خطـاي علمـی نمـوده   

توانیم چنین سخنانی را از زبان عیسی، با ادعـاي او مبنـی بـر اینکـه حقیقـت را       نمی

گر ایـن سـخن را در جـاي خـود اسـتفاده کنـیم، کـامالً        ولی اگوید، تطبیق دهیم،  می

تـرین دانـه    کاشـتند، خـردل کوچـک    مناسب است. در میان بذرهائی که یهودیان مـی 

و  20:17ترین دانه شده است (متـی  بوده است، به همین دلیل دانه خردل نماد کوچک

  .)6:17لوقا 

نمـود. اگـر او   عیسی از این تمثیل براي روشن نمودن حقیقتی روحانی استفاده 

هـا را شـامل شـود،     فقط قصد داشت عبارتی علمی بـه زبـان آورد کـه تمـامی دانـه     

  توانیم او را محکوم به خطا کنیم. می

  اند خطا نبوده هاي اصلی، بی نویس دست
کتاب مقـدس، از آنجـا ناشـی     ين خطادواعتراضات در رابطه با الهامی بودن ب

هـاي عبـري و    نـویس  اختیار نداریم. دسـت هاي اولیه آن را در  که ما نسخه دشو می

هـاي کـاملی از نسـخه اولیـه      یونانی کتاب مقدسی کـه مـا در اختیـار داریـم، نسـخه     

ناد نمـائیم.  تخطا در اختیار نداریم کـه بـه آن اسـ    ی بیئها باشند، بنابراین نوشته نمی
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 اي معتقدند که چون ما نسخه اصلی را در اختیار نداریم، پس دیگر بحـث کـردن   عده

  خطائی و الهامی بودن کتاب مقدس، بیهوده است. از بی

هر چند چنین استداللی ممکن است منطقی باشد، ولی بررسـی بیشـتري نشـان    

شـوند. در درجـه اول    چنین برداشتی، حقایق مهمی ندیده انگاشته مـی در دهد که  می

ار ایـن ادعـا قـر    رخطابودن کتـاب مقـدس، درنهایـت بـ     باور ما به الهامی بودن و بی

ایـن حقیقـت    رتوانیم ثابت نمائیم که کتاب مقدس بدون خطا است، بلکه ب ندارد که می

و ایـن   انـد  استوار است که مسیح و کاتبان کتاب مقدس، این حقیقت را به ما آموخته

انـد.   اولیه، حتی با وجودي که از بین رفتههاي  اعتقاد به بدون خطابودن نوشته یعنی

ــ   ــه ق ــم ک ــان داری ــی اذع ــا همگ ــه م ــاي موجــود موب ــاس وانین و معیاره ــو براس  م

ــام       ــتانداردها در واشــنگتن، انج ــی اس ــع در ادارة مل ــتانداردهاي اصــولی واق اس

شاید مـا از وجـود چنـان معیـاري      اي با آنها مطابقت دارند. شوند، بلکه تا درجه نمی

اساسی آگاه باشیم، با این وجود، حتی کاربرد ناقص آنها به خـاطر اینکـه براسـاس    

  استاندارد مطلق قرار دارند، شایسته است. یک

به همین ترتیب کتاب مقدس کنونی ما، حتی با نواقص اندکش، ارزشـمند اسـت،   

  ها قرار دارد. چونکه یک استاندارد مطلق در وراي آن

یـابی بـه حقیقـت     خطا بودن نسخه اولیه راهی مطمـئن بـراي دسـت    اعتقاد به بی

تـاب مقـدس اصـلی و اولیـه بـدون خطـا بـوده        است. اگر ما باور داشته باشیم که ک

، تغییـر  باشند هایی از آن را که حاوي تعلیمات علمی می توانیم، بخش است، آنگاه می

  .تر به منبع اصلی آن باشد دهیم تا هرچه نزدیک

توجـه بـه    بـا  هاي اصلی بـاور نداشـته باشـیم،    خطا بودن نوشته وقتی ما به بی

م کتاب مقدس را براسـاس اسـتانداردهاي خـارج    توانی میاستاندارد ظاهري حقیقت، 
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  کنیم. پذیریم و یا رد میاز آن ب

اسـتفاده از  در عقیده به یک نسخه اولیه بدون خطا و تغییرناپذیر، بر دیدگاه مـا  

  گذارد. مان، اثر می کتاب مقدس کنونی

هـا را بـدون توجـه بـه نزدیکـی کتـاب مقـدس         به هر حال ما نباید این اعتـراض 

  نسخه اصلی، ندیده بگیریم.کنونی با 

هـاي قـدیمی، کتـاب مقـدس      هـاي کوچـک نسـخه    اي از تفـاوت  ما تاکنون به پاره

ها که در اختیار داریم، این امکـان را   کنونی اشاره کردیم. تعداد زیادي از این نوشته

هاي الزم را انجام دهند. یکـی از اسـاتید    د تا مقایسهنساز براي اساتید فنی فراهم می

هـاي   قرائـت «نویسـد:   د به نـام اف. اف. بـروس، در مـورد عهـد جدیـد مـی      عهد جدی

ا ایمـان و عمـل   یـ اثري بر وقـایع تـاریخی    ،متفاوت از موارد مورد شک حل نشده...

  »گذارد. مسیحی نمی

شود با قاطعیت تمام تائید نمود کـه   نمی«اي دیگر در این زمینه، گفته است:  خبره

سخه اولیه است. بخصوص در مـورد عهـد جدیـد    ماهیت کتاب مقدس کنونی، مانند ن

 رابطه بـا  هاي قدیمی آن و ابهاماتی در ترجمهها و  تعداد رونوشتکنونی، باتوجه به 

تـوان قرائـت    مـی نزیاد اسـت کـه عمـالً     ابهامات هاي کلیسا، آنقدر ترین نوشته قدیمی

پیدا هاي معتبر قدیمی  درست از هر بخش مشکوك را در یک یا بعضی از این نسخه

  »نمود.

  بررسی نهائی
شویم، بایـد چنـد نکتـه را     هرگاه با موضوع مشکالت در کتاب مقدس روبرو می

اي مشـکالت حـل نشـده وجـود      که هنـوز هـم پـاره    نددر خاطر داشته باشیم. هر چ

توان کتاب مقـدس را باتوجـه بـه     دارند، اما باید در نظر داشته باشیم که هیچگاه نمی
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هاي باسـتانی مقایسـه نمـود. اریـک      هاي آن با سایر نوشته هانگیز و پدید دقت شگفت

  ساور در نوشته زیر به حقایق جالبی اشاره نموده است:

موسی در حکمت مصریان کامالً تربیت یافته بود. چه چیزي موجب شد کـه تـورات   

را بدون استفاده از گاه شماري باستانی مصریان، که بعدها مانتو ایـن مـورد را در   

شماري باستانی مصریان از سی هـزار سـال پـیش از     هایش ذکر کرد که گاه  نوشته

چه چیزي بـر دانیـال کـه در علـوم کلـدانیان      میالد مسیح شروع شده بود، بنویسد؟ 

خبره بود، اثر نهاد تا گوش به افسانۀ هیوالهاي کلدانی و آفـرینش جهـان، نسـپارد.    

تـوانیم در   چـرا مـا نمـی   ترین علـوم عصـر خـود آشـنائی داشـت،       پولس که با عالی

اي مشابه ایرادهاي تمسخرآمیز آگوستین از فرضـیه نقـاط تقابـل و     سخنان او کلمه

یا دیدگاه آمبروس مبنی بر اینکه خورشید آب بر خـود پاشـید تـا خنـک شـود و از      

 ,Grand Rapids: Eerdmans, 1954، »ابدیت تا ابدیت«العاده بیاساید (از  گرماي فوق

P.106 م؟) پیدا کنی  

 1189و  رسـاله  66اي طبیعی تنها راه براي صحت کتـاب مقـدس در   ماورالهام 

است، مخصوصاً وقتی که آن را با خطاهاي فـاحش چـه در حـوزه انسـانی و      فصل

هاي باستانی مقایسه کنیم. تعداد مشـکالت حـل    سایر نوشته باچه در حوزه خدائی، 

دانش جدیـدي ظهـور   وقتی  نشده درواقع بسیار کم است. تاریخ نشان داده است که

کـه  کنـد   پـس حکمـت ژرف اقتضـاء مـی     اند. نموده است، مشکالت بسیاري حل شده

، نـه اینکـه در عمـل بـه عنـوان یـک       همیشه نیم نگاهی به این مشکالت داشته باشـیم 

ــرغم تمــام کشــفیات     ــیم. علی ــه خطــا کن ــدس را محکــوم ب ــاب مق ــت نهــائی کت حقیق

گویند، ایـن   این حوزه آگاهی دارند، به ما می شناسی تا امروز، کسانی که در باستان

باشـند. باتوجـه بـه     خطاها در مقایسه با متون امروزي، خراشی سطحی بـیش نمـی  
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هاي مثبت در رابطه با فرضیه الهام جامع، کامالً منطقی است که باز هم بـراي   نشانه

  تري که باستان شناسی افشا خواهد نمود، منتظر بمانیم. هاي تازه نشانه

دگاه آگوستین نسبت به مشـکالت کتـاب مقـدس بسـیار منطقـی اسـت. او در       دی

اگر در هر کجا راجع به موردي کـه ظـاهراً بـا حقیقـت     «نویسد:  م میجرواي به  نامه

وب اسـت بـا متـرجم دقیقـاً     عیـ گویم که نوشـته م  وم، نمیش دچار شکتوافق ندارد، 

ــت، بلکــه مــی   ــل نکــرده اس ــی را منتق ــار نویســنده اول ــن موضــوع را گــویم افک ، م

  »ام... نفهمیده

  مراجع
1- William Arndt, Does the Bible Contraict Itsesf?  

 (ST.Louis: Concordia, 1967) 

Bible Dificulties (ST.Louis Concordia, 1975) 

John W.Haley, An Examination of the Alleged Discrepancies of the Bible. 
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9    

  مقدس کانون رسالت کتاب   

  

باشـد، و   مـی » نـی «برآمده از یک واژة یونانی است که به معنـی   ”Canon“کلمۀ 

رساند، و مفهـوم دیگـر آن    می  گیري اندازه معیاراي مستقیم را به عنوان  مفهوم میله

هاي مختلف از آن استفاده نمود. بـراي   توان از راه باشد و می می» مجاز هنجار«یک 

هاي مجاز در اخالقیـات، هنـر و گرامـر. پـولس از ایـن کلمـه بـراي         نمونه استاندارد

  ).16:6اصول رفتاري مسیحیان غالطیه استفاده نموده است (غالطیان 

از و بخشـی از  شـد کـه مجـ    هائی اطالق می به نوشته» کانون«در کلیساي اولیه 

هاي پذیرفته شدة مجاز در کلیسا، کـانونی   ند. نوشتهدش محسوب می» اصول ایمان«

» کـانون کتـاب مقـدس   «هـائی در قالـب    ند که شـامل مجموعـه نوشـته   دش نامیده می

کتـاب مقـدس احتمـاال توسـط آگوسـتین       دربودند. اولین کاربرد روشن این عبارت 

  میالد بوده است. پس از 350اسقف اسکندریه در حدود سال 

کنـیم بایـد دقیقـاً آگـاه باشـیم کـه        وقتی ما از کانون کتاب مقـدس صـحبت مـی   

رسالۀ کتـاب مقـدس شـامل     66آوري  منظورمان چیست. چونکه دورة تاریخی جمع

اند. ولـی ایـن مـورد     بررسی زندگی کسانی است که مواردي را کانونی اعالم نموده

، معتبر اسـت.  هاآن ی بودنهاملبا توجه به ا هاي کتاب مقدس تنها کافی نیست، نوشته

انـد، کـانونی    از همان لحظه که نگاشـته شـده   ،باشند ها کالم خدا می چون این نوشته
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هــاي کــانونی  بــه عنــون نوشــته اهــ انــد. مــردان خــدا در پــذیرش ایــن نوشــته بــوده

گویـد،   اند. آنطوري که جیمز پـارکر مـی   ها ذاتاً کانونی شده دانستند که این نوشته می

از قـانون   فراتـر عهد جدید کانونی را به مـا عرضـه داشـت و ایـن چیـزي       يکلیسا«

عهد جدیـد  کانون با  و ،جاذبۀ اسحاق نیوتون بود. خدا با آفرینش خود قانون جاذبه

  .عرضه داشتبه ما  را تک تک رساالت ،توسط الهام
(J.J. Parker, God Speaks To Man, London: Hodder - and Stoughton 1965, 

P. 81) 

اي بوده است. امـا گفـتن    واقعیت این است که داوري انسان در این مورد مرحله

  ر کانون است، کافی نیست.ااینکه داوري انسان عنصر کلیدي در استقر

نخست اینکه براي تشخیص واقعیت چیزي باید معیـاري بـراي واقعیـت وجـود     

الهـامی بـودن کتـاب مقـدس، آن را الهـامی      نسان از اداشته باشد. بدین ترتیب تأئید 

  سازد، الهامی بودن آن مقدم بر تأئید انسان است. نمی

هاي مختلـف   دوم اینکه، این حقیقت زائیده مراحل تاریخی کانونی نمودن، نوشته

مـا ایـن نوشـته را    «است. ما هرگز شورائی کلیسائی را سراغ نداریم که گفته باشـد،  

  »ه رسیدم که خوب است و باید مشمول کانون شود.بررسی کردیم و به این نتیج

به جاي مشورت روي کانونی بودن یک کتـاب، صـدور رأي همیشـه براسـاس     

انـد. در   اي بوده است که قبالً آن کتاب را کانونی اعالم کـرده  شناخت مجامع پراکنده

 ،پذیرفتـه شـود  اي مشکالت در رابطه با تشخیص دقیق اینکه جزئیات  مواجهه با پاره

الهـام  » انـد.  هائی هستند که از قبل پذیرفته شده کتاب«رأي شورا بدین شرح بود که، 

ده اسـت. آنهـا توسـط خـدا     وهاي کتاب مقدس توسط خدا، آنها را کانونی نمـ  نوشته

اند و سپس توسط مردم خدا تشخیص و بـه عنـوان الهـام او و کـالم      محافظت شده

 »القـدس  الهـام روح « بـه نـام   اش میال.گوسـن در کتـاب قـدی    اند. قدس پذیرفته شدهم
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(Chicago: Moody Press, 1949)  مراحل گزینش کتاب مقدس را با تصویري از یک ،

هـا را   زند، نشان داده است. او ضـمن قـدم زدن در بـاغ گـل     زن که در باغی قدم می

کند. اینک سبد گـل او بـه    چیند تا اینکه سبدي از گل براي خودش پر می یکی یکی می

همان گل اولی است که چیده است. بدین طریق کانون از آن لحظـه کـه اولـین     منزلۀ

نوشته الهامی توسط خدا به انسان داده شـد، در میـان مـردم خـدا بـوده اسـت. در       

خواسـت   هاي دیگـر را کـه خـدا مـی     هاي اولیه که خدا داد، قوم او کتاب همین نوشته

  رفتند.را تکمیل نماید، پذی سبدان وسیله کانون کتاب مقد

  تیقعهد عکانون 
تاریخی کاملی از پذیرش هر یک از کتب عهد عتیق، بـه عنـوان کـانون،    ا شرح م

هاي آن با توجـه بـه برخـورد     هائی به عنوان پذیرش نوشته نداریم. به هرحال نمونه

  مردم خدا با آن، با کتاب مقدس در اختیار داریم.

خدا، آنچنانکه در سفر خـروج  هاي موسی بالفاصله به عنوان کالم مقتدر  نوشته

  خوانیم، پذیرفته شدند: ، می3:24

، همۀ سخنان خداوند و همۀ این احکام را بـه قـوم بـاز گفـت و     آمد یپس موس

فته است، گهمۀ سخنانی که که خداوند «تمامی قوم به یک زبان در جواب گفتند: 

  »بجا خواهیم آورد.

نوشـته شـد (یوشـع    » خـدا  کتـاب تـورات  «خوانیم که سخنان یوشع در  بعداً می

26:24.(  

و ایـن  » در کتـاب نوشـته شـد و در نـزد خـدا آورده شـد      «رساله سموئیل نیـز  

در جامعه مردم خدا. دانیـال معاصـر    رساالت اي است دال بر اعتبار مطلق آن نشانه



 مقدمه  126
 

هـایی را کـه کـالم     من دانیـال عـدد سـال   «، وقتی نوشت راجوان ارمیا سخنان ارمیا 

 ،)2:9(دانیـال  » ا به ارمیاي نبی نازل شده بود، از کتـب فهمیـدم...  خداوند دربارة آنه

  کالم خدا، تلقی نمود.

گویان خدا را بـه عنـوان    نسخیا هاي انبیا  روشن است که مردم خدا نیز نوشته

  کالم خدا پذیرفته و کانونی اعالم نمودند.

مبنـی بـر اینکـه     شـود  مـی  هاي مخصوص منجر به سؤال بزرگـی  شناخت کتاب

چنـدین   ؟باشـد  معیار مردم براي تشخیص و تعیین کتابی خاص در کانون، چـه مـی  

  بودند، مطرح شد. اه پیشنهاد توسط اساتید لیبرال که منکر الهامی بودن این نوشته

اگـر کتـاب قـدیمی بـود، کـانونی       .شـد بـه سـن کتـاب     مربـوط مـی   هامعیاراین 

  ب قدیمی، پذیرفته نشدند.شد. مشکل اینست که سایر کت محسوب می

معیار دیگر این بود که کتاب به زبان عبري نوشته شده باشد. به هرحال سـایر  

شـده  نکتب عبري از جمله بخشی از کتاب دانیال و عذرا که به زبان عبرانـی نوشـته   

  می نوشته شده بودند، در کانون پذیرفته نشدند.ابودند، بلکه به زبان آر

هائی که با تورات یا رسـاالت موسـی هماهنـگ     ه نوشتهک این بودپیشنهاد دیگر 

هماهنـگ بـا    کـه در حالی که بقیه عهد عتیـق   ،باشند، کانونی تشخیص داده شدند می

، در نبودنـد هاي یهودیان که هماهنـگ بـا تـورات     هاي موسی، و سایر نوشته نوشته

  کانون پذیرفته نشدند.

دینی باشـد   ارزشابی که داراي اند که هر کت اي نیز پیشنهاد کرده و در آخر عده

هـائی هـم وجـود دارنـد کـه ارزش دینـی دارنـد، ماننـد          شامل کانون شود. اما کتاب

نویسـند، ولـی هرگـز در کـانون کتـاب مقـدس        هائی که امروزه مسـیحیان مـی   کتاب

  اند. پذیرفته نشده
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در تجزیه و تحلیل نهائی در پاسـخ بـه ایـن ابهامـات نهایتـاً بـه موضـوع الهـام         

انـد، توسـط مـردم،     هائی که توسط خداونـد الهـام شـده    کتاب مبنی براینکهسیم ر می

  اند. کانونی تشخیص داده شده

هـاي خاصـی داراي ارزش الهـامی     دهنـد کـه نوشـته    مردم چگونه تشخیص می

وجود داشـته اسـت، اصـل اول     صباشند؟ دو اصل اساسی براي چنین تشخیص می

ه در میان مردم. مردم خدا الهـام خـدائی   یحضور مردان و زنانی به عنوان نبی و نب

را به انبیائی که رسالت داشتند الهام خدا را به مردم برسانند، قبـول داشـتند. چنـان    

وقـایع آینـده و ماهیـت      بینـی  ال معجـزات و پـیش  مـ رهبرانی پیام خود را توسـط اع 

 بخشیدند. نمونه روشن آن موسـی بـود کـه خـدا بـه او      سندیت می ،پویاي پیام خود

قدرت داده بود تا با اعمال اعجاز بر مردم اثبات نماید که فرسـتادة خـدا اسـت (ر.ك    

  الی آخر). 1:4خروج 

اصل دوم کار روح خدا در میان مردم بود تا بتواند صداي خـدا را در سـخنان   

(یوحنـا   »شـنوند  وسـفندان مـن، آواز مـرا مـی    گ«انبیا، تشخیص دهنـد. عیسـی فرمـود:    

27:10.(  

بران عهد عتیـق، درسـت ماننـد روزگـار عیسـی، بعضـی افـراد،        در دوران پیام

ي مجـاز بـراي زنـدگی تشـخیص     هنجارهاي نبوتی به عنوان  صداي خدا را در پیام

هاي مقـدس   القدس تشویق به پذیرش نوشته دادند. مردم تنها از طریق نفوذ روح نمی

  به عنوان کالم معتبر خدا، شدند.

براي تشخیص ماهیـت نبـوتی یـک نوشـته     لی دیگري مبدون شک فاکتورهاي ع

ها را، فاقد ماهیـت نبـوتی    اي از نوشته اند. خطاهائی واقعی طبیعتاً، پاره وجود داشته

نمود. اخـتالف عقایـد در پـذیرش اسـتاندارد کـالم خـدا موجـب پذیرفتـه نشـدن           می
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توسـط   رسـاله شد. و در آخر، مورد پذیرش واقع شدن یـک   ها می اي از نوشته پاره

 آن رسـاله ردم آن روزگاري که نوشته شده بود، یکی از معیارهاي پذیرفته شـدن  م

بود. به هرحال استانداردهاي مقبول در پذیرش یک کتاب این بود کـه آن کتـاب آیـا    

  واقعاً نبوتی و الهام خدا است یا نه؟

البته در رابطه با مسیحیان، اعتبار نهائی کتـب عهـد عتیـق در بیانـات عیسـی و      

شـود. وقتـی عیسـی از شـریعت و انبیـا و مزامیـر        یافت مـی ان عهد جدید، نویسندگ

هـا کـه    کتـاب  ن)، به سه جنبه کانون عبـري کـه حـاوي آ   44:24گفت (لوقا  سخن می

ب، کتـاب مقـدس   انمود. این سه جنبه یا انشع همان عهد عتیق امروز است، اشاره می

دانسـت (یوحنـا    ی، مـی دادنـد کـه عیسـی آن را کـامالً معتبـر و کـانون       را تشکیل می

35:10.(  

و بـا نقـل    ندا هاي عهد جدید، الهامی بودن تمامی عهد عتیق، تأئید شده در نوشته

هاي آن، معتبر بودن آن هم تأئید گردیده است. در عهـد جدیـد از    قول از تمام بخش

 ي هـا  دیا، ناحوم، عزرا، نحمیا، استر، غـزل غـزل  بتمام کتب عهد عتیق بجز رساله عو

هـائی از یـک    دیا بخشبوم و عوحو جامعه، نقل قول شده است. به هرحال نا سلیمان

شدند. رساالت عـزرا و   کتاب در کانون عبرانی بودند که کتاب دوازده نبی نامیده می

ي سـلیمان و   هـا  نحمیا در اصل یک کتاب بودند با منشاء تاریخی. استر، غـزل غـزل  

شـدند و مزامیـر    نامیده مـی » ها نوشته«ها بودند که  جامعه متعلق به گروهی از کتاب

توانیم بگوئیم که نویسـندگان   بندي، ما می هم از آن زمره بود. با توجه به این تقسیم

بـه کـانونی بـودن     خـود را  عهد جدید از هر بخش از عهد عتیق نقـل قـول و اعتقـاد   

  اند. همگی آنها، اعالم نموده
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  گسترش کانون عهد عتیق
هـاي مختلـف    آوري کتـاب  ورد مراحل واقعی جمعکتاب مقدس چیز زیادي در م

هـا مـورد پـذیرش     ، چونکـه ایـن نوشـته   نداردي تعجب هم اکانونی، نگفته است و ج

مردم خدا قرار گرفته بودنـد. هـیچ رهبـر و یـا شـورائی بـراي کـانونی نمـودن آن         

هـائی از گسـترش تـدریجی کـانون، در      الزامی نداشت. با این وجـود، ایـده   ها نوشته

  داریم. اختیار

آوري  اي شدند براي جمع هاي موسی بالفاصله پذیرفته و تبدیل به زمینه نوشته

هاي نبوتی بیشتري به آنهـا افـزوده شـدند. شـریعت      باهاي معتبر که بعداً کت نوشته

نـان  ه) و کا26ــ 24:31موسی در خیمه اجتماع کنار صندوق عهد قرار داشت (تثنیـه  

) و پادشـاهان  11:31ثنیـه  تخواندنـد (  ائیل مـی اسـر  جماعـت بنـی   تمامیآنها را براي 

  ).18:17هائی از آن را در اختیار داشتند (تثنیه  شتنوور  هندآی

کرده بود که انبیاي آینده مبعوث خواهند شد تـا کـالم     بینی موسی از ابتدا، پیش

). در ضمن موسی به مردم یـادآوري نمـود   19ـ15:18خدا را به مردم بگویند (تثنیه 

نـد، حتـی   نک ي دروغین، که شما را به پیروي از خدایان دروغین تشـویق مـی  از انبیا

). بـدین ترتیـب مـردم بـه     22ــ 20:18و  5ــ 1:13دوري کنید (تثنیـه   ،اگر اعجاز کنند

هاي نبوتی را شناخته و پذیرفتند. یوشع نیـز سـخنان    اي از نوشته تدریج چنان حلقه

رسـوم  «، و سـموئیل نیـز   )26:24(یوشـع  » کتـاب تـورات خـدا نوشـت     در«خود را 

(اول  »سلطنت را بر قوم بیان کرده، در کتاب نوشت و آن را به حضور خدا گذاشـت 

هـاي   ). نویسندگان کتب پادشاهان و تواریخ ایام از بسـیاري از پیـام  25:10سموئیل 

، 29:29اسرائیل را از داود تا تبعید (اول تـواریخ   نبوتی که تمامی دوران تاریخی بنی

کـالم  «داد، آگاه بودند. دانیال نیز در زمـان خـود بـه     )، پوشش می29:9 دوم تواریخ
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 6و  2:9اشاره نموده است که شامل انبیا و شریعت موسی بوده است (دانیـال  » خدا

  ).11و 

هـاي قـدیمی    هاي بعـدي براسـاس نوشـته    نوشته ،هاي بیشتر رشد کانون نشانه

تـر را تأئیـد نمودنـد. سراسـر      هاي قـدیمی  بودند که بدان وسیله ماهیت معتبر نوشته

؛ اول پادشـان  7:1کتاب مقدس مشحون از نقل قول از رساالت موسی است (یوشـع  

ل ). تـاریخ اسـرائی  8:2و  1:1است (م برده ا). کتاب داوران از یوشع ن4:4؛ مالکی 3:2

تـا   1:1تواریخ ایام، مرور شده اسـت (اول تـواریخ   از پیدایش تا پادشاهان در کتاب 

هـاي سـلیمان،    به امثال و غـزل غـزل   2:9و دانیال  32:4). کتاب اول پادشاهان 15:2

  اند. اشاره کرده

تـوان اشـاره نمـود، ولـی تـا ایـن انـدازه کافیسـت تـا           به مراجع دیگري نیز مـی 

آوري  مردم خدا در دوران عهـد عتیـق بـه تـدریج بـراي جمـع      اطالعاتی از آنچه که 

  ها داده بود، انجام دادند، به دست آوریم. می که خدا بداناهاي اله نوشته

هـاي کـانونی،    وقتی که دوران نبوت به پایان رسید، هیچ کتاب دیگري بـه کتـاب  

اسـت،  د که معرف باورهاي یهودیان باستانی است، آمده وملافزوده نشد. در کتاب ت

» القدس از اسرائیل رخت بربست. بعد از یحیی نبی، رکریاي نبی و مالکی نبی، روح«

وتی را ممنـوع  بالقدس دیگر رسالت ن این بیانیه به روشنی حاکی از این است که روح

  نمود.

هـا   ژوزهین مورخ یهودي قرن اول پیش از میالد گفته است، هرچند کـه نوشـته  

انـد، امـا مسـاوي بـا      قبل از مـیالد)، محفـوظ مانـده    424ـArtaxeryes )464از زمان 

چونکه دیگر انبیـائی جـایگزین انبیـاي قـدیم     «اند،  هاي مقدس قدیمی تلقی نشده نسخه

  »نشدند.
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  گسترش کانون
هاي کـانونی طـی دو    هاي بنیادي موسی و سپس انبیا، نوشته با توجه به نوشته

و ایـن روش ترجیحـی    آوري شدند: شریعت موسی و کتـب نبـوتی.   بخش مهم جمع

؛ اعمـال  31، 29، 16:16؛ لوقـا  17:5بود که عهد جدید بدان اشاره نموده است (متـی  

15:13.(  

تر نیز در این سه بخش با روشـی کـه در کتـاب     هاي قدیمی ظاهراً گروهی کتاب

انـد.   هـا وجـود داشـته    شود، یعنی شریعت، انبیا، و نوشـته  مقدس امروز مشاهده می

انـد   اند که داراي ماهیت دوگانه بوده هاي خاصی بوده شامل کتاببندي  آخرین دسته

). اما این ماهیت دوگانه بـه هـیچ   44:24که ظاهراً مسیح از آنها آگاه بوده است (لوقا 

وجه از قدرت و اعتبار آنها نکاسته است، چونکه مزامیر هم از زمـره ایـن گـروه از    

  ها است. کتاب

ابی کـانونی پذیرفتنـد، و بعـدها مسـیح و     یهودیان عهـد عتیـق را بـه عنـوان کتـ     

هـاي   کتاب موجود در کتاب مقدس را، به عنوان نوشته 39کلیساي اولیه، دقیقاً همان 

کتاب بـه عنـوان    24کانونی پذیرفتند. بیشتر اساتید کتاب مقدس معتقدند که در ابتدا 

رجنت وتاند. بعدها ترجمه یونانی کتاب مقدس تحـت عنـوان سـپ    کانونی پذیرفته شده

هاي متفـاوت، بـه    معرفی نمود. این ترتیبکتاب  22قبل از میالد)، آنها را  150ـ250(

انـد.   کتـاب مقـدس کنـونی جـدا شـده      ازاند که  ها بوده اي کتاب سادگی مرکب از پاره

  اند. هاي اول و دوم پادشاهان، یک کتاب را تشکیل داده براي نمونه کتاب

انـد. گـاهی اوقـات     جـدل پذیرفتـه نشـده   هـا بـدون بحـث و     هیچ یک از این کتاب

هاي سلیمان، جامعه، استر، حزقیال و امثـال، مطـرح    ابهاماتی در رابطه با غزل غزل

اند. این ایرادهاي مختصر هیچگاه نظر شـوراها را در رابطـه بـا کـانونی بـودن       شده
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هاي قدیمی بسـیاري از ورود بـه کـانون،     غییر نداد. به هرحال نوشتهاین رساالت، ت

  مشکوك نامیدند.یا  Pseudepigraphaها را  از ماندند. این دسته از نوشتهب

Pseudepigrapha 200هـاي   هاي یهودي در بین سـال  نام گروه بزرگی از نوشته 

شـد توسـط آدم و خنـوخ و     کـه ادعـا مـی    نـد پس از مـیالد بود  200قبل از میالد تا 

هـا   ودن آنها بودند. این کتابهامی بلاند، چونکه معتقد به ا ه شدهتموسی و عزرا نوش

در هـاي دروغـین    هاي تاریخی تا رویا و خـواب  انهافسهاي مختلف از  حاوي نوشته

هـاي غیرمعمـولی بودنـد. ادعـاي      رابطه با نقل ایمـان یهـودي طـی دورانـی از رنـج     

اي  آمیز آنهـا از پـاره   شان، همراه با ماهیت توهم دروغین آنها مبنی بر اعتبار خدائی

ول نمودن آنهـا در کـانون بـه    شماي تعلیمات دروغین، یهودیان را از م ارهوقایع و پ

  هاي مقدس، باز داشت. عنوان نوشته

، موجب بحـث و جـدل فراوانـی در کـانونی     15و  14هاي مشکوك شماره  کتاب

ها را بجز سـه جلـد، بـه عنـوان      بودن آنها شد. کلیساي کاتولیک روم تمام این کتاب

هاي کانونی پذیرفت، اما یهودیان و کلیساي پروتسـتان، هیچکـدام را نپـذیرفت.     کتاب

بعـد از مـیالد، حـاوي     100د تـا  قبل از میال 200هاي  این کتب نوشته شده بین سال

هـاي   یـان امـور دینـی، سیاسـی و شـرایط اجتمـاعی سـال       بصحت قابل توجهی در 

هـایی بـراي مطالعـه چیزهـاي      د کـه زمینـه  نباش حدفاصل عهد عتیق و عهد جدید می

  اند. هاي عهد جدید، فراهم ساخته خاصی از نوشته

هـائی از ایـن    نقـل قـول  هاي مسیحیان قدیمی ظاهراً  در حالیکه بعضی از نوشته

باشند، دالیل چندي براي نپذیرفتن آنها بـه عنـوان    ها، به عنوان منابع معتبر می کتاب

هاي عبري عهد عتیـق حـاوي    کتب کانونی، وجود دارند. اول اینکه، هیچ یک از کانون

. دوم اینکه، وقتی که نویسـندگان عهـد جدیـد و مسـیح از     باشند میهائی ن چنین کتاب
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اند، اما هیچگاه از کتـب مشـکوك بـه عنـوان کتـب مقدسـه        نقل قول نمودهعهد جدید 

ورجنت یـا  تانـد. جالـب اینجاسـت کـه رسـوالن بارهـا از سـپ        معتبر، نقل قول نکـرده 

  اند. نانی عهد عتیق موجود در آن زمان، بارها نقل قول نمودهوترجمه ی

پـس از  ورجنت که مـا در اختیـار داریـم (قـرن چهـاردم      تترین نسخه سپ قدیمی

، و اگـر در عهـد جدیـد نیـز     باشـد  مـی ها یفا میالد)، شامل رساالت مشکوك یا اپوکر

بـود، اجتنـاب عیسـی و     میچنین اتفاقی افتاده باشد، ما اطالعی نداریم. اما اگر چنین 

  عهد جدید از نقل قول از آنها، اهمیت فراوانی دربر دارد. نویسندگان

ناي مختصـر،  استثکه با چند  اینست نم پذیرش آنها در کانوددلیل سوم براي ع

هاي کـانونی در چهـار قـرن اول مـیالدي، نـامی از       هاي کتاب در هیچ یک از فهرست

  آنها برده نشده است.

هـا، برعلیـه کـانونی بـودن آنهـا       دلیل چهـارم اینسـت کـه محتویـات ایـن کتـاب      

مثـل   نیـز باشند، فرایض نادرسـتی   باشند. در حالیکه شامل حقایق ارزشمندي می می

سـازند.   هـا را غیـرممکن مـی    هاي قدیمی، الهامی بـودن ایـن نوشـته    رسوم و افسانه

ها هم ادعائی مبنی بر الهـامی بـودن خـود ندارنـد و در واقـع       عالوه بر آن این کتاب

  اند. مربوط به دوران عدم حضور پیامبران در اسرائیل بوده

ك را بـه عنـوان کتـب    هاي مشـکو  به این دالیل، کلیسا به طور عام هیچگاه کتاب

کانونی نپذیرفته است. پذیرش آنها توسط کلیسـاي کاتولیـک روم، بـا ایـن اسـتدالل      

توجیه شده است که کتب اپوکریفا، حامی بـاور کاتولیـک روم مبنـی بـر دعـا بـراي       

هـاي یهـودي و پروتسـتان، یافـت      مردگان است کـه چنـین کـاري هرگـز در کـانون     

  شود. نمی
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  کانون عهد جدید
آوري کتب عهد عتیق در مورد عهد جدیـد هـم مصـداق     خیص و جمعول تشصا

ها اسـت.   طول زمان الزم براي پذیرفتن این کتاب اکند. فرق عمده در بین آنه پیدا می

کلیسا مانند جامعه مردم خدا در عهد عتیق درهم تنیده نشده بود، بلکـه در سراسـر   

  جهان پراکنده بود.

  هاي کانونی تشخیص نوشته
د جدید در دورة زمانی کوتاهی نوشته شدند. به این دلیل ما اشـاره  رساالت عه

  هاي بعدي پذیرفته شده داریم. کمی در کتاب مقدس از گزینش

). پـولس هـم   16ــ 15:3هاي پولس را، مقدس خواند (دوم پطرس  پطرس نوشته

ب مقـدس یـاد   ا، بـه عنـوان کتـ   18:5احتماالً از انجیل لوقا در رساله اول تیموتـاوس  

هـاي عهـد جدیـد در     بینیم کـه نوشـته   ). با این وجود می7:10(انجیل لوقا  است کرده

شـوند (اول   هـاي عهـد عتیـق خوانـده مـی      جلسات عـام کلیسـاها همـراه بـا نوشـته     

  ).13:4؛ اول تیموتاوس 3:1؛ مکاشفه 16:4؛ کولسیان 27:5تسالونیکیان 

نامیـده شـدند،    هـا معتبـر   پرسند با کدام معیاري بعضی از کتـاب  وقتی از ما می

رسـوالن   با مفهوم قدرت رسالتی در کلیساي عهـد جدیـد، مواجـه شـویم.     بالفاصله

او مأمور شدند که شاهدان مجاز او باشـند.   سوسیتوسط مسیح دعوت شدند و از 

 کـه  القدس را خواهند یافت تا آنها را هـدایت کنـد   به آنها وعده داده شد که الهام روح

ی بودنـد کـه   دعهاي خـود، مـ   ). آنها در نوشته16ـ12:16 حقیقت را بیان کنند (یوحنا

آورنـد. کلیسـا، نفـوذ تعلیمـات مسـیح را در تعلیمـات        خدا را بـر زبـان مـی   مکاشفه 

، همچنـین ر.ك  42:2ند (اعمـال  دنامیده ش» تعلیم رسوالن«رسوالن تشخیص داد که 
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  ).20:2افسسیان 

رســوالن و  معیــار کــانونی بــودن آنهــا تشــخیص منشــأ نگــارش آنهــا توســط

نویسندگانی نزدیک به رسوالن بود، مانند مرقس که همراه با پطرس بود و لوقا کـه  

و در  .انـد  همراه پولس بود، و یا رساالتی که به روشنی فرایض رسـالتی را نوشـته  

  اي که خطاب مستقیم رسوالن به کلیسا بوده است. هر نوشته ،آخر

  توسعه کانون عهد جدید
هـاي دروغ و   تفـاوت بـین نوشـته    شـناخت  جه به نیـاز بـه  کلیساهاي اولیه با تو

واقعی، وارد مرحله گزینش شد. لوقا، انجیل خـود را بـراي شـناخت درسـت وقـایع      

ایمانـداران تسـالونیکیه راجـع بـه      بـه  ). پـولس 4ـ1:1زندگی مسیح نوشته بود (لوقا 

ینـی  ). فرام2:2رساالت دروغ موجـود در آن زمـان، هشـدار داد (دوم تسـالونیکیان     

انتخـاب کارهـاي    و هاي معتبر و مجـاز در توسـعه   مبنی بر مطالعه و بررسی کتاب

  .ندکانونی دخیل بود

موجـب پیوسـتن   » کتـاب مقـدس  «هاي پولس به عنـوان   ارجاع پطرس به نوشته

  هاي کانونی عهد عتیق شد. آنها به مجموعه

دن و رسـیدیم کـه پـدران کلیسـا هـم الهـامی بـو        هبعد به این نتیجـ  هاي قرندر 

انـد. جـدا از    کانونی بودن. تمـامی رسـاالت عهـد جدیـد کنـونی مـا را، تأئیـد نمـوده        

هاي ناچیز در رابطه با این حقیقت که بعضـی از رسـاالت در شـرق و یـا در      تواتف

هـاي کـانونی از قـرون دوم و     هـا و فهرسـت   غرب مقبولیت بیشتري دارنـد، ترجمـه  

 393. بـا توجـه بـه شـوراهاي هیپـو (     انـد  سوم، اعتبار آن رسـاالت را تأئیـد نمـوده   

رساله موجـود در   27اي  کلیسا به طور گسترده ،میالدي) 397ها (ژمیالدي) و کارتا

عهد جدید را به عنوان رساالت کانونی، پذیرفته است، چونکـه در آن زمـان هیچگـاه    
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هـا وجـود نداشـته و چیـزي بـه آنهـا        چالشی جدي در رابطه با ارزش ایـن نوشـته  

  و چیزي از آنها کاسته نشده است. افزوده نشده

  گسترش کانون
در اولین قرن میالدي، تقریباً سیصد نوشته مربـوط بـه کلیسـا، پـا بـه عرصـه       

آمیـز بودنـد و    ها به طور عمـده الحـادي و تـوهم    میدان نهادند. محتویات این نوشته

کتـاب   ، رد نمود. چند»کامالً پوچ و ملحدانه«جریان اصلی مسیحیت آنها را به عنوان 

ن شدند که بیشـتر در مـورد عبـادت و فـ    دیگر به عنوان عهد جدید دروغین شناخته 

شـدند، امـا    هـاي محـدودي پذیرفتـه مـی     خطابه بودند، که به طور موقت در موقعیت

  یت کانونی را در کلیسا کسب نکردند.عهرگز موق

رد هائی که به دروغ به عنوان عهد جدید پذیرفته شـدند، هفـت مـو    در میان کتاب

  از آنها براي مدتی مورد بحث و جدل بودند.

بعضی از رهبران کلیسا در رابطه با تعلیمات خاصـی در رسـاله بـه عبرانیـان،     

یعقوب، دوم پطرس، دوم و سـوم یوحنـا، یهـودا و مکاشـفه، ابهامـاتی داشـتند. در       

رابطه با رساله به عبرانیان منشاء رسالتی آن مشخص نبود. بـه هرحـال براسـاس    

قدما، آنگاه که حقایق در مورد این رسـاالت آشـکار شـدند، همگـی آنهـا بـه        شهادت

عنوان رساالت کانونی، پذیرفته شدند. وقتـی ایـن حقـایق در اختیـار تمـام کلیسـاها       

نها را به عنوان رسـاالت کـانونی پذیرفتنـد. در قـرن چهـارم      آبالفاصله قرار گرفت، 

کـالم خـدا، مصـوبۀ جهـانی را بـه       رسله عهد جدید به عنـوا  27بعد از میالد تمامی 

  دند.ورعنوان کالم خدا، به دست آ
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10    

  القدس و کلمه روح  

  

هـاي دیگـر    ها، کتاب مقدس منحصـر بـه فـرد اسـت. کتـاب      در میان تمامی کتاب

هاي انسان، بـه انسـان اسـت. امـا کتـاب       ساختۀ فکر انسان و به جهت انتقال اندیشه

خدا به انسان. خدا در میان کتاب مقدس بـا دل و فکـر    سوسیمقدس پیامی است از 

دهـد و   القـدس خـودش انجـام مـی     گفت و ایـن کـار را توسـط روح    انسان سخن می

القدس با استفاده از سخنان انسان در کتاب مقـدس، پیـام خـدا را مسـتقیماً بـه       روح

ري کتـاب  گـ  دانان این مراحل را کار روح در روشن کند. الهیات روح انسان، منتقل می

  اند. مقدس نامیده

  نیاز به روشنگري
القدس را نیـازي مطلـق بـراي درك کتـاب مقـدس،       دو قلم عمده روشنگري روح

  سازند. می

قلم اول در رابطه با ماهیت کتاب مقدس است. کتاب مقـدس حقیقـت خـدا اسـت،     

تـوانیم   نه فکر انسان. قلم دوم در رابطه بـا اثـرات گنـاه در افکـار مـا اسـت. مـا مـی        

ایـن درة   سوسـی اي عمیـق تصـور کنـیم. در یـک      مشکالت خود را به صـورت دره 

دگیـر فکـر انسـان.     سوسیعمیق حقیقت خدا در کتاب مقدس قرار گرفته است و در 
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براي پل زدن به این فاصله که این دو را از هم جدا کرده است بـه چـه چیـزي نیـاز     

  داریم؟

القـدس خـود، وارد    ریـق روح براي پل زدن به این فاصله کافیست کـه خـدا از ط  

  عمل شود.

خـواهیم خـدا را بشناسـیم، الزم     اگر ما مـی  ـ  شناسد القدس خدا را می ـ روح1

است که او خود را بر ما مکشوف سازد. خدا کسی و چیزي نیست که کسـی بتوانـد   

د. خـدا یـک شـخص اسـت، و     او را تشریح کند و یا با قـدرت اسـتدالل او را بشناسـ   

توانیم او را بشناسیم مگر اینکـه هسـتی خـود را     ري، واقعاً نمیدیگ مانند هر شخص

  بر ما آشکار سازد.

القـدس   بـه تشـریح رسـالت روح    شا هاي کلیـدي رسـاله   یکی از بخشدر پولس 

هاي مـا   د و گوشنینبب گوید که چشمان ما نمی سخن از چیزهایی می و پرداخته است

کـه مـافوق درك طبیعـی     شنوند، چونکه امـوري هسـتند در سـطوحی متفـاوت     نمی

تواند آنها را ببیند و بشنود. سپس بـه تشـریح    القدس می باشند و تنها روح انسان می

«...  :القـدس شـناخت   توان تنها از طریق کـار روح  پردازد که خدا را می این حقیقت می

کنـد. زیـرا کیسـت از     هاي خـدا را نیـز تفحـص مـی     زیرا که روح همه چیز حتّی عمق

  باشد. ور انسان را بداند جز روح انسان که در وي میدمان که اممر

همچنین نیزامور خدا را هیچ کس ندانسـته اسـت، جـز روح خـدا... لـیکن مـا آن       

ایم]، تا آنچه که خدا به ما عطا فرموده است، بدانیم. کـه   روح را که در خداست [یافته

بلکه بـه آنچـه کـه    کنیم، نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان،  میآنها را بیان 

  ).123ـ10:2(اول قرنتیان » آموزد... القدس می روح

تواند خدا و طریق او را واقعاً بشناسـد جـز اینکـه     میانسان ن آیاتبراساس این 
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القـدس و موعظـه    القدس بر او آشکار سازد. این مکاشفه حاصـل تعلیمـات روح   روح

سـخنی در جهـت   ند توانسـت  القدس، رسـوالن نمـی   رسوالن است. بدون رسالت روح

هـا و ارواح   القدس آنها را قـادر سـاخت تـا در دل    مکاشفه خدا بگویند، بلکه تنها روح

مستقیم بین فکر خـدا و  القدس است که حلقۀ اتصال  مردم، نفوذ کنند. چون تنها روح

  فکر انسان است.

دانـد،   القدس به این دلیل که تنها اوست که فکر خـدا را مـی   روحـ   ـ کوري گناه2

باید روشنگر کالم و معلم نهائی کالم باشد، بلکه باید کالم را براي چشـمانی  نه تنها 

تشـریح کنـد. در بـاغ عـدن قبـل از       انـد،  لیل گناه نابینا شدهکه از نظر روحانی و به د

القـدس   انسان براي شناخت قلبی و واقعـی خـدا بـه روح    جهان شوداینکه گناه وارد 

کتـاب   به جهـان، ایـن نیـاز بـه وجـود آمـد. براسـاس        ورود گناهنیاز نداشت. اما با 

القدس لمس نشده باشند، کالً احترامـی بـراي حقیقـت     مقدس، کسانی که توسط روح

  چنین کسانی: باشند. خدا قائل نمی

در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم، به سبب جهالتی که به جهت 

  .)18:4دلی ایشان در ایشان است (افسسیان  سخت

القـدس را   باشند، و حتّی مادام که روشـنگري روح  آنها پذیراي امور خدائی نمی

  ).14:2اند (اول قرنتیان  پذیرند، جاهل توصیف شدهن

چشمان نجات نیافتگـان را   تا عالوه براثر نابینائی گناه، شیطان نیز در کار است

  ببندد. پولس رسول نوشته است:

کان مخفی است، که در ایشان خداي ایـن  ما مخفی است، بر هال اگر بشارت کنیل

ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلّی بشـارت جـالل    هاي بی جهان فهم

  .)4ـ3:4مسیح که صورت خدا است، ایشان را روشن سازد (دوم قرنتیان 
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شـود. سـخنان    القدس از پیام کتـاب مقـدس پـرده برداشـته نمـی      بدون کار روح

توانـد نـور حقیقـت را در     رد. تنها خدا با روح خودش مـی ب انسان کاري از پیش نمی

  تاریکی بتاباند.

شخص نجات یافته، متفـاوت اسـت. تولـد تـازه شـامل توانـائی مشـاهده امـور         

  شود. ناه موجب کوري انسان میگروحانی است. با این وجود حضور 

ر سـتند تعلیمـاتی د  توان به تشبیهی دیگر پولس فرمود که ایمانداران قرنتس نمـی 

، بنـابراین  وجـود داشـت   انرا پذیرا باشند، چونکه گنـاه در آنـ  » غذاي مقوي«حدود 

). به همـین ترتیـب کاتـب    3ـ1:3(اول قرنتیان  به آنان اکتفاء نمود» غذاي رقیق«دادن 

اش را خطاب به آنـان نوشـته    رساله به عبرانیان مدعی شد که ایماندارانی که رساله

  ).14ـ7:5یان عبران» () سنگین شده استن (به دلیل گناههایشا گوش«بود 

القدس در روشنگري کالم خدا بـراي ایمانـداران و هـم     بدین ترتیب رسالت روح

ایمانان، الزم است. ما نزد مسیح به عنوان روح روشنگر حقیقـت نجـات بـر     براي بی

 کنیم. تنهـا او  القدس، رشد می ایم و در حقیقت تنها از طریق کار روح هایمان، آمده دل

  تواند اثرات تیره گناه را در زندگی ما، خنثی سازد. می

  کار روشنگري
گــوئیم، وارد ســطحی  القــدس ســخن مــی وقتــی مــا از وظیفــۀ روشــنگري روح

شویم، ولـی در عـین حـال امـوري اسـرارآمیز وجـود        العاده مهم از حقیقت می فوق

. روشـنگري در  باشـد  دارند. مکاشفه و الهام در ارتباط با انتقال ذهن خدا به مـا مـی  

هـا و فکرهایمـان. اعمـال خـدا تـا       مکاشفه و کاربرد کالم خـدا در دل  با ارتباط است

اي متوجه ذات ما اسـت کـه همیشـه در مـاوراي ادراك مـا قـرار دارد. بـراي         اندازه

القدس را در تولـد تـازه توضـیح دهـد. بـا ایـن        تواند وظیفه روح نمونه چه کسی می
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بـا   ،القـدس  حقایق بنیانی را در رابطه بـا رسـالت روح   اي از وجود، کتاب مقدس پاره

  کالم خدا، آنچه را که الزم است بدانیم بر ما آشکار ساخته است.

القـدس   شاید ما بتوانیم روشنگري را در قالب کـار روح  :ـ تعریف روشنگري1

گوینـد کـه ایـن     دانـان مـی   براي تفهیم کتاب مقدس، تعریف کنـیم. بعضـی از الهیـات   

شـود کـه    القـدس موجـب مـی    ا براي ایمانداران است. اما کـار دیگـر روح  رسالت تنه

ت نـزد مسـیح بیایـد. روشـنگري بـراي      اپیام نجات را درك کنـد و بـراي نجـ   انسان 

آن القدس است در جهت رشد مـا در شـناخت و کـاربرد     روح ستمرمسیحیان، کار م

  .هایمان در زندگی

کـالم در رابطـه بـا مکاشـفه و     تري از روشـنگري   توانیم شناخت گسترده ما می

  برداري و یا مفهوم نمودن حقیقت خدا است. الهام به دست آوریم. مکاشفه پرده

زبـان  بـر   آورد تا بیانیـه درسـتی از آن حقیقـت    الهام این امکان را به وجود می

القـدس حقیقـت خـدا را بـه      . انبیـا و رسـوالن تحـت رسـالت روح    جاري شود انسان

حقیقـت خـدا بـراي مـا آشـکار       ،د. هم در مکاشفه و هم در الهامان دیگران انتقال داده

  ما است. خارج ازسازند که  شود. یعنی ما را با موردي مواجه می می

هـا   قیماً بـه دل انسـان  گیـرد و آن را مسـت   القدس کالم را می در روشنگري، روح

کـه   ده و گفته است کـه همـان روح  ود. کالوین این مورد را برجسته نمساز منتقل می

هاي ما نفوذ کند و پیام را بارها براي مـا   باید به دل ،گفت که از زبان انبیا سخن می«

یک جنبۀ دیگـر از تعریـف مـا در اینجـا شایسـته بررسـی اسـت و آن         »تکرار نماید.

  سازد. القدس کالم را روشن می اینکه روح

ور هر از چند گاه در طول تاریخ کلیسا مدعیانی بـه عنـوان سـخنگوي خـدا ظهـ     

اند و حقایقی تـازه کشـف    القدس تنویر شده اند که توسط روح اند، و ادعا نموده کرده
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مبنـاي ادعـاي خـود را ملهـم از     » انبیا«اند. غالباً این  اند که در کالم خدا، نیامده نموده

. مبتنـی بـر   (دوم قرنتیـان فصـل سـوم)   » روح«و » هرسـال «ین ر بـ مقایسه پـولس د 

  دانند. می، »خود«ها توسط  مستقیم حقیقت به دلارجحیت 

تواند مـورد نظـر پـولس باشـد. در طـول صـفحات کتـاب         اما چنین تفکیکی نمی

القـدس آنگـاه کـه     اند. روح القدس را به کالم خدا پیوسته مقدس رسوالن رسالت روح

نویسندگان انسانی را برانگیخت تا کـالم خـدا را بنویسـد، کـالم را بـه وجـود آورد       

و آن را  دریافت کـرد القدس وقتی چنان حقیقتی را با الهام  ح). رو21:1(دوم پطرس 

ها آموخت و روشن نمود، خود، خدا بود. این کالم خدا است که شمشـیر روح   به دل

، اول 18:1). کـالم ابـزار خـدا در اعجـاز تولـد تـازه (یعقـوب        17:6است (افسسـیان  

  ).17:17) و تقدیس مردم خدا است (یوحنا 23:1پطرس 

 القدس کتـاب مقـدس   اب مقدس است، روحمسیح موضوع و کانون کت از آنجا که

  راهی براي شناخت او با تمامی جاللش باشد. تا تبدیل بهکند  را آنچنان روشن می

  ماهیت روشنگري
براي هرکسی در مراحل ایمان آوردن آغاز  ،القدس از کالم کار روشنگري روح

توانـد کتـاب مقـدس را     مـی نالقـدس   شود. یک انسان معمولی بـدون داشـتن روح   می

بخوانـد،   وردتواند کتاب مقدس را بخواند و حتی پیام آن را به صورت  بفهمد. او می

خواند، بـرایش مفهـوم نیسـت. اشـعیاي نبـی بـه تعریـف چنـین          ولی آنچه را که می

هـا را   داري، گـوش  بینـی، امـا نگـه نمـی     چیزهاي بسیار می«شرایطی پرداخته است، 

). وقتـی کـه پـولس انجیـل را موعظـه      20:42(اشعیا » شنود نمیگشاید لیکن خود  می

موجـب  غیریهودیان  براينمود، انجیل براي بسیاري از یهودیان موجب لغزش و  می

  ).23:1شد (اول قرنتیان  میحماقت 
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علت چنین واکنشی، براساس سخنان پولس حـاکی از ایـن حقیقـت بـود کـه آن      

القـدس،   موختـه شـده اسـت، و بـدون روح    القدس به انسـان آ  کالم تماماً توسط روح

). در 14:2(اول قرنتیـان  » پـذیرد زیـرا کـه نـزد او جهالـت اسـت       امور روح را نمـی «

هاي کور بـر   ل شدن و ایمان آوردن روح خدا پرده را از چشمان و دلوحمراحل مت

باشـند. ایـن    گوید تا در یابند که واقعـاً چـه مـی    دارد و حقایق خدا را به مردم می می

القدس در شخص ایمانـدار، در قالـب رشـد در شـناخت خـدا از طریـق        سالت روحر

نـه بـه سـخنان    «شـود، و پـولس رسـول فرمـود کـه ایمانـداران        کالمش، متجلی می

(اول قرنتیـان  » آمـوزد  میروح آموخته شدة از حکمت انسان، بلکه به سبب آنچه که 

فکـر  «شـخص ایمانـدار، داراي    ،القدس . در نتیجه تعلیمات روحندا )، هدایت شده13:2

  ).16شود (آیه  می» مسیح

هـاي کتـاب مقـدس در رابطـه بـا روشـنگري        تـرین بخـش   یکی از برانگیزاننده  

شــود. معلمــان دینــی ماننــد صــوفیان  القــدس در رســالۀ اول یوحنــا یافــت مــی روح

ستودند. آنها معتقد بودند که کلید معرفـت را در اختیـار    را براي نجات می »معرفت«

توانـد از طریـق تعلیمـات انحصـاري      خواهد می دارند، و هر آنکس که آن کلید را می

آنان صاحب شـود. یوحنـا در واکـنش بـه ایـن تعلیمـات، اصـرار داشـت کـه تمـام           

  ).20:2 (اول یوحنا »اند یافته مسحاز آن قدوس، «ایمانداران 

نداشت کـه متعلـق بـه هرکسـی     پ خدا می سوسیاي از  القدس را هدیه یوحنا روح

اش فرمـود شـما    است که به مسیح ایمان آورد. در نتیچه یوحنا به خوانندگان رساله

که کسی شمار را تعلیم دهد، بلکه چنانچه خود آن مسـیح شـما را از    حاجت ندارید«

  ).27(آیه » مانید میدهد... در او ثابت  هرچیز تعلیم می

هـاي   این بخـش ندارنـد و تمـامی معلـم    از بعضی از مسیحیان برداشت درستی 
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ما نیازي نداریم که کسی چیزي بـه مـا یـاد    « گویند  دانند و می انسانی را مطرود می

  »القدس به طور مستقیم به ما تعلیم داده است. دهد، روح

ا بر اینست که خدا تعلیم مـ هاي کتاب مقدس مبنی  چنین موضعی غفلت از نشانه

یوحنا به ما سفارش نکرده است که تمام معلمـان را حقیـر    .را به کلیسا سپرده است

که ما نباید کامالً وابسـته بـه تعلیمـات معلمـان بشـري در       ستا بشماریم، بلکه گفته

کنند تا کالم خدا را درك کنیم، امـا   ها ما را کمک می رابطه با حقیقت خدا باشیم. معلم

  آموزد. هاي ما می ایت حقیقت کالم را به افکار و دلنهالقدس است که در  وحر

تعریـف نمـوده اسـت و    » ضـد مسـیح  «اند که یوحنا آنها را  احتماالً افرادي بوده

دادنـد   اند که تعلیماتی برخالف حقیقت، در مورد عیسی مسـیح، مـی   آنها کسانی بوده

توانـد حقـایق    موضوع کـه ایمانـدار مـی   ). یوحنا با تأکید براین 23ـ18:2(اول یوحنا 

 شالقـدس اسـت کـه کـار     مربوط به عیسی مسـیح را درك کنـد، چونکـه داراي روح   

  ).14:16(یوحنا  ، پاسخ آنان را دادتجلیل نمودن مسیح براي مردم خداست

علیمـات او مسـیحی   زي را نوشته است کـه در اثـر ت  امیکائیل گرین داستان سرب

د. نفرسـت  آورد او را به شمال آفریقا می از اینکه ایمان میه بعد شود و از بالفاصل می

اي از  تواند حقایق بنیادي ایمان را به او بیامورد. چند مـاه بعـد، نامـه    گرین دیگر نمی

رسد مبنی بر اینکه کالس آمـوزش کتـاب مقـدس را در     سرباز جوان به دست او می

  خود تشکیل داده است. اقامتگاه

با درجات بـاال از کـالس او    یرفتند، بلکه افسران کالس مینه تنها همکاران او به 

نســانی، ایـن ایمانــدار از  نمودنــد. در ایـن نمونــه بـدون کمــک معلمـان ا    اسـتفده مـی  

القدس حقـایق کتـاب مقـدس را تـا آن درجـه آموخـت کـه حتـی دیگـران را در           روح

  شناخت آن هدایت نمود.
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دهــد چیســت؟ آیــا  القــدس در ایــن رســالت انجــام مــی مــورد خاصــی کــه روح

دهد؟ آیـا شـهادت او جـاي     میهاي مشکل را به ما  روشنگري او تفسیر واقعی بخش

گیرد؟ در پاسخ به این سؤاالت کتاب مقدس چنـدین جنبـه    یانه ما را میعآموزش سا

  سازد. القدس را، آشکار می بنیادي از کار روشنگري روح

مفهوم کتاب مقدس را در یـابیم. منظـور    اسازد ت القدس ما را قادر می اول: روح

القدس کامالً ناتوان از یک تفسـیر درسـت از آنچـه     ست که کسی بدون روحنی ما این

  باشد. گوید، می که کتاب مقدس می

ایمانان بر کتاب مقـدس اشـراف کامـل دارنـد. تعلیمـات اسـتادانه        بسیاري از بی

یونـانی، بسـیار مفیـد و مهـم     آنها در رابطه با پیشـینه تـاریخی و مفـاهیم عبـري و     

اي فراتــر از شــناخت روحــانی، عرضــه   القــدس درك هوشــمندانه باشــند. روح مــی

سـپارد نـه بـه مغزهـا،      ها می القدس مفاهیم را به دل دارد. یا به عبارت دیگر روح نمی

القـدس برخـوردار نیسـت، نـه نفهمیـدن کلمـات در        مشکل شخصی که از کمک روح

آفرینـد.   او نمـی ینست که ایـن سـخنان حـس خـوبی در     صفحات کتاب مقدس، بلکه ا

  خواهد مفاهیم را در رابطه با خودش در یابد. نمی

ممکن است ما این مفهوم را با توجه به سـخنان والـدینی مهربـان کـه فرزنـدان      

کننـد، روشـن    شـیرینی زیـاد منـع مـی     خـوردن  جوان خود را از بازي با تفنگ و یا

دان کامالً روشـن و قابـل درك اسـت. امـا مشـکل      سازیم. سخنان والدین براي فرزن

د. نـ کن د، در نتیجه آنها را نفی مـی نپذیر آنها را به عنوان حقیقت نمی ها که بچه اینست

و اهمیـت سـخنان    صـداقت شوند، نه تنها متوجـه   به هرحال بعداً وقتی که بزرگ می

انشـان  اکثـراً خودشـان چنـان رهنمودهـائی بـه فرزند      بلکـه شـوند،   والدین خود می

القـدس بـه چنـین     دهند. به همین ترتیب وقتی که کتـاب مقـدس بـدون کمـک روح     می
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فهمنـد و در   افرادي آموخته شود، هیچگاه مفهوم واقعی پیـام کتـاب مقـدس را نمـی    

  برند. زندگی خود به کار نمی

یه شـده  صـ گیرد. به مـا تو  جاي آموزش را نمیالقدس،  بنابراین روشنگري روح

) و کتـاب مقـدس   15:2دهیم (دوم تیموتـاوس  » الم خدا را انجامک«عیانه سااست که 

). امـا آمــوزش  11:17یه نمــوده اسـت (اعمــال  صـ تفتـیش دقیــق مفهـوم خــود را تو  

  ند.رسا اقعی پیام کتاب مقدس را نمیالقدس، هیچگاه فهم و د روحدیانه بدون مساع

 تـازه سـاختن کتـاب مقـدس اسـت. سـراینده       ،القدس ه دوم، روشنگري روحنبج

» چشـمان مـرا بگشـا تـا از شـریعت تـو چیزهـاي عجیـب ببیـنم         «مزامیر دعا نمود، 

). چیزهاي عجیب در رابطه با کتـاب مقـدس اینسـت کـه آنهـا را از      18:119(مزامیر 

خوانـد  بتواند آنهـا را   سازد، و دیگر اینکه انسان می می متمایزهاي دیگر  تمام نوشته

بیابـد. آنهـا ماننـد خزاینـی      هـا د را در آناي از حقیقتـی جدیـ   و در هر خواندنی بارقه

اي کشـف   هاي تـازه  تواند دائماً، گنج باشند که هرکسی آنها را بخواند می پایان می بی

هـائی گشـوده شـده توسـط خـدا و از طریـق        هـا بـا چشـم    به هرحال ایـن گـنج   .کند

کتـاب مقـدس را از زبـان     وقتـی ی اوقـات  گاه شوند. القدس کشف و ذخیره می روح

هـاي   هاي درازي صرف مطالعه آن نموده اسـت، از دیـدگاه   شنویم که سال یکسی م

آوریم، هرچند که آنهـا را بارهـا و    می به دست اي که از هر صفحه کتاب مقدس تازه

هاي افـزوده شـده و کـاربرد آنهـا در      شویم. این دیدگاه ایم، متعجب می بارها خوانده

، تـأثیرات شـگرفی بـه جـا     ایـم  تـه خالقـدس، آمو  زندگی که در مکتب خـدائی، یـا روح  

  گذارد. می

القدس همیشـه متمرکـز بـر کتـاب      جنبۀ سوم روشنگري اینست که رسالت روح

مقدس و اهداف آن براي زندگی ما است. عیسی اعالم فرمود که کتاب مقـدس بـه او   
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گـري کتـاب    القـدس ضـمن روشـن    ). بـدین ترتیـب روح  39:5دهد (یوحنا  شهادت می

کنـد. نجـات دهنـده کسـی      و اشاره میانجات دهنده و کار  به مقدس، به طور مستمر

هاي ما درخشید تا نور معرفت و جالل خدا در چهرة عیسی مسیح،  که در دل«است 

  ).6:4(دوم قرنتیان » از ما بدرخشد

القدس، او را جالل و بـه او شـهادت خواهـد داد (یوحنـا      مسیح قول داد که روح

است. هدف کتاب مقدس اینست که مـا خـدا را    ). علت آن هم روشن26:15و  14:16

ی همـان خـدائی را کـه خـود را در شـخص مسـیح و کـار او، بـر مـا          نعیبشناسیم، 

  مکشوف ساخته است.

ها و افکار مـا،   القدس، این مکاشفه را در دل بدین ترتیب رسالت روشنگري روح

دهـد،   القدس بدین معنی است کـه وقتـی مـا را تعلـیم مـی      سازد. تمرکز روح کامل می

ما را از تاریخ مردم باستانی خدا و یا حتـی در قالـب کتـاب تعلیمـات دینـی،      نخست 

مکاشفه خدا از خودش در عیسی مسـیح  دهد، بلکه توجه ما را معطوف به  تعلیم نمی

  ).17ـ16:1نماید (ر.ك افسسیان  می

ست که ما بدانیم چگونـه بـا خـدا سـلوك کنـیم.      یناي ا اهمیت این رسالت مکاشفه

را از کالم خدا ببیند، باشد کـه  » چیزهاي عجیب«اشتیاق سراینده مزامیر این بود که 

مین ترتیـب دعـاي پـولس رسـول     ). به ه18ـ17:19ید (مزامیر انم »حفظ«کالم او را 

از کمال معـرف ارادة (خـدا) در هـر حکمـت و     «براي ایمانداران کولیسه این بود که، 

طریـق شایسـتۀ خداونـد بـه کمـال رضـامندي       بـه  فهم روحانی پر [شوند]، تا [آنها] 

). رسیدن به آگاهی، از طریق تنـویر کتـاب مقـدس    10ـ9:1(کولیسان » فتار [نمایند]ر

  شود. زندگی عابدانه، ممکن می دردس الق توسط روح

القـدس در روشـنگري    اوج نتیجـه نهـائی رسـالت روح   ـ   ـ نتیجۀ روشـنگري 3
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ها و فکرهاي ما اینست که خدا را خواهیم شـناخت. شـناختی    نمودن کالم خدا در دل

. اسـت  )2:2(کولسـیان  » سـرّ مسـیح  «القدس اسـت از   که فقط نتیجۀ روشنگري روح

    :را گفته است یوحنا نیز مشابه این

که پسر خدا آمده است و به ما بصـیرت داده اسـت تـا حـقّ را      میاما آگاه هست

عیسی مسیح هستیم. اوسـت خـداي حـقّ     او بشناسیم و در حقّ یعنی در پسر

  .)20:5حیات جاودانی (اول یوحنا 

کاشـته  چه نزدیک است این آگاهی از خدا با سخنی که کتـاب مقـدس در مـورد    

و برخـی آن راچنـین تعریـف     .)21:1ایمانداران گفته است (یعقوب  شدن کالم در دل

این حضور پایدار کالم خدا اسـت کـه   » گیرد. میکالم عمیقاً در شما ریشه « :کنند می

). بـدین  4:2و  10و  8:1کنـد (اول یوحنـا    میشخصی را به عنوان مسیحی مشخص 

خـدا، یکــی   ناخت واقعـی شـ القـدس و   ترتیـب، حضـور کـالم بـه دلیـل رســالت روح     

باشند. مارتین لوتر، رهبر اصالحات، این یگانگی را بـا سـخنان زیـر نشـان داده      می

  است:

هاي مقدس، واقعـی، درسـت، رایگـان و سـخنان آرام بخـش و       آنجا که این وعده از

ها با ایمانی قوي آمیخته شود، با آنهـا متحـد    سرشار از نیکویی است، جانی که بدان

شـود   مـی شود، بلکه اشباع و مجذوب آنها  شود و نه تنها در قدرت آنها جذب می می

ی شـفابخش اسـت، چقـدر بیشـتر ایـن      کند. اگر تنها یک لمس عیس و در آنها حظ می

تماس لطیف روحانی، این کالم جذاب خدا همـه چیـز را کـه بـه کالمـش تعلـق دارد،       

  سازد. منتقل می
(“The Freedom of a Christian” Lather’s Worke, XXXI, 349). 
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  پذیرش روشنگري
افتد. بلکه مستلزم اینست که رهنمـود   میتنویر کتاب مقدس خود به خود، اتفاق ن

القدس، پیروي کنیم. این رهنمـود شـامل دیـدگاه و     رسالت روحخدا را براي پذیرش 

  اعمال ما است.

کنـد، امـا فروتنـان را     خدا متکبران را مخالفت مـی « ـ  ـ دیدگاه ایمان فروتنانه1

  ).6:4(یعقوب » بخشد فیض می

مـا   ومی از ناحیه فیض خـدا اسـت   م واقعی کتاب مقدس، اقداوآشکار شدن مفه

ا یـ م اسـت و  فهـی توانیم تنها فروتنانه مطیع آن باشیم. هرکسی کـه معتقـد اسـت     می

خواهد حکمت را از کتـاب مقـدس و از طریـق آکادمیـک کسـب کنـد،        میهرکسی که 

القدس را تجربه نخواهد کرد. خدا حقایق خـود را از   روح بخش نجاتهیچگاه رسالت 

سـاخته اسـت (لوقـا    » کودکـان مکشـوف  «مخفی داشته و بـر  » داندانایان و خردمن«

21:10.(  

را آشکار است، کسی کـه خـود   سدیدگاهی فروتنانه از ایمان در سروده مزمور 

چشـمان مـرا بگشـا تـا از     «کنـد:   مـی پندارد، بلکه دانـائی را از خـدا طلـب     را دانا نمی

ود را بـر مـن   طریـق فـرایض خـ   «)؛ 18:119» (عجیـب ببیـنم   هـاي  شریعت تو چیزي

  ).34و  33(آیات » بیاموز... مرا فهم بده...

رشـد در آگـاهی از کتـاب مقـدس تحـت هـدایت       ــ   هاي خدا اطاعت از یافتهـ 2

دهـد. مصـیبت بـزرگ     ا از آنچه هست که او به ما میم القدس موکول به تابعیت روح

ي کـه  پنداشـتند و روي از نـور   در روزگار عیسی این بود که همه خود را عادل مـی 

هـا   کتاب مقدس به آنان تابانده بود، برگردانیده بودند. در نتیجه عیسی از طریق مثل

انش که مایل بـه شـناخت حقیقـت خـدا بودنـد آن را      پیروبه آنان تعلیم داد، باشد که 
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درك کنند، و کسانی که واکنش منفی نسـبت بـه مکاشـفه بودنـد، کـور بودنـد (متـی        

  ).16ـ13:13

القـدس از طریـق گـزینش     توانند نسبت به تعلیمـات روح  مسیحیان امروز هم می

راه جسمانی خود، کندذهن باشند. یکی از اعضاي کلیسا روزي با غرور اعالم کـرد  

کتـاب  «او پاسـخ داد  بـه  خوانـد. کشـیش    نج بار تمام کتاب مقـدس را مـی  پسالی که 

ن کتـاب  اک فرمـ یـ  درك سـلو تـالش جـدي بـراي    » خواند؟ مقدس چند بار تو را می

  گردد. مقدس موجب شناخت بیشتر آن، بدون تالش براي اطاعت از آن می

رشد در آگـاهی واقعـی از کتـاب مقـدس مسـتلزم      ـ   کتاب مقدسـ تأمل روي 3

حقـایق آن قـرار   اینست که ما وقتی به آن اختصـاص دهـیم و خـود را در معـرض     

از «میر نوشته اسـت،  ایندة مزادهیم و فعاالنه روي سخنانش تأمل و تعمق کنیم. سر

دارم... و در فـرایض تـو تفکـر     مـی ذ خواهم یافت که آنها را دوسـت  وصایاي تو تلذ

هـاي شـب    دارم... چشـمانم برپـاس   مـی خواهم نمود... شریعت تو را چقـدر دوسـت   

  ).148، 97، 48ـ47:119(مزامیر » سبقت جسته است تا در کالم تو تفکر نمایم

هـاي یـک    ر مطالعه کتاب مقـدس بـه خـوبی در فعالیـت    برخورد متفاوت مردم د

پروانـه بـراي یـک یـا دو      .شود پروانه ویک گیاه شناس و یک زنبور، نشان داده می

هـاي   کند و گـل  گل دیگر پرواز می سوسیشود و سپس به  لحظه شیفتۀ گلی زیبا می

ود را شـناس وقـت خـ    برد. گیـاه  کند، اما بهرة زیادي از آنها نمی بسیاري را لمس می

هـاي زیـادي از آن    آزماید و یادداشـت  کند و آن را دقیقاً می میصرف یک شاخه گل 

بندد و فکر خود را متوجه چیزهـاي   دارد. وقتی کارش تمام شد دفترش را می بر می

دارد. ولـی زنبـور روي    کند و بیشتر اطالعات خود را در دفتر بسته نگه می دیگر می

کند و پرواز کرده از بـاغ   ا با گرده و شهد پر میگذارد، و شکمش ر میهر گلی وقت 
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  رود. می

کننـد، از اینجـا    به همین ترتیب بعضی از افراد وقتی کتاب مقدس را مطالعه مـی 

برنـد.   خواننـد، ولـی بهـرة کمـی از آنهـا مـی       پرند، چند آیه دلخواه را می به آنجا می

فـرایض را در مغـز    کننـد. حقـایق و   بعضی دیگر با جدیت کتاب مقدس را مطالعه می

هـاي آنـان را    القـدس دل  دهند کـه روح  میکنند، ولی در واقع اجازه ن میخود انباشته 

اي هـم مثـل زنبـور هسـتند. وقـت کـافی بـراي مطالعـه کـالم           تعلیم دهد. ولـی عـده  

کننـد تـا فکـر خـود را بـا       خوانند و روي آن تأمل می دهند، کالم را می اختصاص می

هایشـان را در   هـا گـام   تـا هرگـاه الزم شـود ایـن اندوختـه     حکمت آسمانی پر کننـد،  

  هاي زندگی، هدایت کنند. راه

  

   



 مقدمه  152
 

 

11    

  قدرت کالم خدا  

  

وقتی عیسی توسط توسط شیطان تجربه شد که سنگ را به نـان تبـدیل کنـد و    

کنـد،   انسان نه محـض نـان زیسـت مـی    «گرسنگی خود را رفع کند، به شیطان گفت، 

هـا قبـل موسـی     ). قـرن 4:4(متـی  » از دهان خدا صادر گـردد  اي که بلکه به هر کلمه

  ).3:8چنین گفته بود (تثنیه 

عیسی بدین وسیله ارزش کانونی کتاب مقدس را صحه نهاد مبنی براینکه کـالم  

اي اسـت کـه از طریـق آن خـود را بـه       زنده و مقتدر و پویـاي خـدا اسـت و وسـیله    

بیـانگر جایگـاه منحصـر بـه فـرد      جهانیان مکشوف ساخته است. این حقیقت همیشه 

هاي مـردم خـدا اسـت. هـیچ کتـاب دیگـري جـز کتـاب          کتاب مقدس در زندگی و دل

  .اس خود خداوند و الزمۀ زندگی باشدمقدس وجود ندارد که براس

ــه کلمــات  ایــن ادعــا بالفاصــله ســؤاالت بســیاري را موجــب مــی  شــود. چگون

ــده باشــنــتوان مخصــوص نوشــته شــده بــر کاغــذ مــی  ــد  چگونــه مــی د؟.ند زن توانن

بخشند؟ این سؤاالت از دیدگاه مـا نسـبت،    بخش باشند؟ چه چیزي را تحقق می حیات

  باشد. کاربرد کتاب مقدس در زندگی روزانۀ خودمان، حیاتی می
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  انرژي کالم خدا
). 11:8بزرگی کالم خدا را به بذر تشـبیه نمـود (لوقـا     ،مشهور یعیسی در مثال

اي پیچیـده نیسـت. در واقـع بـدون شـک       ر ظاهر مادهدانۀ خشکی از گندم یا ذرت د

توان نوع مصنوعی آن را ساخت به طوري که با دیدن و لمـس کـردن نتـوان آن     می

را از دانه حقیقی تشخیص داد. امتحان واقعی کاشتن آن در خاك اسـت. دانـۀ زنـده    

  شود. دهد، در حالی که دانۀ مصنوعی در خاك مدفون می میثمر زنده 

هـا باشـد،    تیب ممکن است کتاب مقدس در نگاه اول مانند سایر کتاببه همین تر

  انگیز در ایجاد زندگی روحانی است.   قدرت اعجاب داراي ،ولی وقتی پذیرفته شود

با فروتنی کـالم  «یعقوب با اشاره به مثَل عیسی دربارة دانۀ گندم، نوشته است، 

(یعقـوب  » نجـات بخشـد   هـاي شـما را   کاشته شده را بپذیرید که قادر است که جـان 

ثمـرة آن حیـات    اسـت کـه  اي طبیعـی   ). کالم خدا، بذر خدا است که ماننـد دانـه  21:1

  است.

، بـه خـوبی تعریـف    عبرانیانارزش زنده بودن کالم خدا توسط کاتب رساله به 

 یـز ممتر است از هر شمشـیر دودم... و   م خدا زنده و مقتدر و برندهکال«شده است: 

توسـط  » زنده«)، جالب اینست که عبارت 12:4(عبرانیان » ب استهاي قل افکار و نیت

؛ 14:9؛ 12:3همان کاتب بارها و بارها بـه خـود خـدا اطـالق شـده اسـت (عبرانیـان        

است و کسی اسـت کـه کـالم خـود را بـا حیـات       » خداي زنده«). خدا، 22:12؛ 31:10

  خود فرستاده است.

 Energesباشـد. عبـارت یونـانی     نیـز مـی  » فعـال «است، » زنده«چونکه کالم خدا 

است و اشاره بـه چیـزي قدرتمنـد،     ”Energetic“و  ”Energy“ریشۀ عبارت انگلیسی 

ت براي بیان کار خـدا در مـا و   ورت صفکند. از همین عبارت به ص اکتیو و مؤثر می
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). بدین ترتیب همانطوري که حیـات  13:2اش، استفاده شده است (فیلپیان  تحقق اراده

ق پذیرش کالم خدا بر ما آمده است، انرژي و قدرت خدا توسط کـالم او  خدا از طری

، سـخنان پـدر آسـمانی اسـت (ر.ك     کند. عیسی تعلیم داد که سـخن او  یدر ما کار م

(یوحنـا  » گویم، روح و حیات است کالمی که من به شما می«) و فرمود 14:17یوحنا 

63:6.(  

وقتی کـه عیسـی چنـین سـخنی بـر زبـان آورد، بسـیاري از کسـانی کـه او را          

کردند، به او پشت نمودند. اما شاگردانش سـخنان عیسـی را دریافتنـد و     متابعت می

ت آنها را تجربه کردند. وقتی عیسـی از آنهـا پرسـید، آیـا آنهـا هـم او را تـرك        قدر

گفـت پاسـخ داد،    مـی  کنند، پطرس که بدون شک از جانب همـۀ شـاگردان سـخن    می

). خـدا در مـتهم   68:6» (خداوندا نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو اسـت «

» هـیچ نفـع  «گوینـد و بـه مـردم     نمودن انبیاي دروغین که از جانب خود سـخن مـی  

آیا کالم من مثل آتـش  « :)، قدرت واقعی خود را اعالم نمود32:23رسانند (ارمیا  مین

). او بـه ارمیـاي نبـی    29(آیـه  » کنـد؟  که صخره را خُـرد مـی   نیست، و مانند چکشی

همانا من کالم خود را در دهان تو آتـش و ایـن قـوم را هیـزم خـواهم      «اعالم نمود 

  ).14:5ساخت و ایشان را خواهد سوزانید (

مثـل  ] [دلـش «وقتی که ارمیا مدتی از کالمی که خدا به او داده بود، سخن نگفت، 

  .)9:20(ارمیا » هایش] بسته گردید و [اسنخوان آتش افروخته شد

هاي آتش و چکش که فرض بر قدرت مخرب کـالم اسـت، اشـعیا     تمثیل برعکسِ

اي از قدرت مؤثر کالم خدا دانست. خـدا در رابطـه بـا     عناصر مولد طبیعت را نشانه

  نجات به نبی گفت:

د بلکـه زمـین را   گرد بارد و به آنجا بر نمی و چنانکه باران و برف از آسمان می
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سازد و برزگر را تخم و خورنده را نان  سیراب کرده، آن را بارور و برومند می

ثمـر   بخشد، همچنان کالم من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی می

نخواهد برگشت بلکه آنچه را که خواستم بجا خواهد آورد و براي آنچـه آن را  

  .)11ـ10:55شعیا فرستادم کامران خواهد گردید (ا

این سخنان در رابطه با زنده بودن و فعال بودن کالم خـدا نبایـد اینطـور تلقـی     

نمـوده اسـت،    شود که کالم خدا فقط در مقـاطع زمـانی خاصـی کـه خـدا اراده مـی      

کنـیم   مـی ندر هیچ کجاي کتاب مقدس این فـرض را مشـاهده    ومصداق داشته است 

ه باشد. واقعیت اینست که اثـرات ایـن کـالم    که کالم خدا در مقاطع خاصی، پویا بود

باشد، و ایـن موکـول بـه قصـور انسـان در فهـم آن اسـت.         زنده همیشه آشکار نمی

واقعیت اینکه یک بذر باید کاشته شود تا ثمر دهد، به هیچ وجه نـافی حیـات در بـذر    

  نیست.

انکـار   تر اینکه، آنچنانکه خواهیم دید، حتی وقتی کالم خدا ندیـده انگاشـته و   مهم

  شود، باز هم در روز داوري مؤثر خواهد بود.

  نجات توسط کالم خدا
دهد کـه مـا هـدف     میاگر کالم خدا با قدرت خدا در میان ما متجلی شود، نشان 

نیت بزرگ او در نجات هستیم. همانطوري که مسیح در کلمۀ خدا آمد تـا گمشـده را   

 .انتقـال نجـات بـه انسـان     يبرا بجوید و نجات بخشد، کتاب مقدس نیز ابزاري است

ا ایمـان آن  بـ براي برخورداري از نجات، دو نکته خیلی مهم است: شناخت انجیـل و  

  د.نیاب را پذیرفتن، و هر دو نکته از طریق مکاشفۀ خدا در کتاب مقدس، تحقق می

جایگاه کالم خدا در طرح نجات توسـط پـولس رسـول     ـ  ـ انجیل در کالم خدا1

خدا بـدین رضـا داد کـه بـه     «اش به قرنتیان گفته است،  سالهبیان شده است. او در ر
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). بـه همـین   21:1(اول قرنتیـان  » دوسیلۀ جهالت موعظه، ایمانـداران را نجـات بخشـ   

به شـاگردانش تعلـیم داد کـه کتـاب مقـدس       تقدسترتیب عیسی در مقایسه نجات با 

ال شـما بـه   الحـ «یابیم. و به شاگردنش گفت  ابزاري است که توسط آن ما، نجات می

  ).3:15(یوحنا » ام، پاك هستید سبب کالمی که به شما گفته

جایگاه کتاب مقدس در نجات با توجه به درخواست خدا مبنی بر اطاعت انسـان  

از او، روشن شده است. در صحیفه اشـعیاي نبـی خـدا مـا را چنـین دعـوت نمـوده        

هـاي خـود را    وشگوش داده، از من بشنوید و چیزهاي نیکو را بخوریـد... گـ  « :است

). خـدا  3ــ 2:55(اشـعیا  » فرا داشته نزد من بیائید و تا جان شما زنده گردد، بشـنوید 

نجـات خـود را از طریــق شـنیدن کالمـش، مقــرر نمـوده اسـت. تنهــا کتـاب مقــدس        

  ).15:3(دوم تیموتاوس » تو را حکمت آموزد براي نجات«تواند،  می

راي حذف کتاب مقدس، آشـکار  هاي دشمن ب اثرات کالم خدا در نجات، در تالش

قبـل از اینکـه مسـیحیت آئینـی      ،شده است. در آخرین دورة عذاب بزرگ مسـیحیان 

و بارها تالش کردند تـا   اقانونی در امپراطوري روم تلقی شود، حاکمان رومی باره

مسیحیت را براي همیشه از بین ببرند. یک مسیحی به اصطالح کافر وقتی شنید کـه  

سـوزانیدن  «گوینـد، گفـت:    خن از سوزاندن تمام مسیحیان میشوراي امپراتوري س

اي ندارد، چون اگر امروز تمام مسیحیان را بسوزانید، امـا یـک جلـد     مسیحیان فایده

در نتیجه امپراتـور  » کلیساي مسیح فردا شکوفا خواهد شد.کتاب مقدس باقی بماند، 

  فرمانی مبنی بر از بین بردن کتاب مقدس صادر نمود.

کتاب مقدس ابزاري است براي نجات، چونکه بشارت نجات را در عیسی مسـیح  

به رومیـان بـه قـدرت نجـات بخـش کتـاب مقـدس        ولس در هنگام شهادت پدهد.  می

  :اشاره نمود
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زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست، براي نجات هر کس که 

  .)16:1ایمان آورد، اول یهود و پس یونانی (رومیان 

از یک دیدگاه تمرکـز انجیـل روي مـرگ مسـیح بـراي گناهـان مـا و رسـتاخیز         

 کلیـت تـر،   ). به هرحال از دیدگاهی گسترده4ـ1:15پیروزمندانه اوست (اول قرنتیان 

نجات خدا است، و از این نظر کتاب مقـدس را   وآلود ما  کتاب مقدس بیانگر ذات گناه

ا از نور کالم خدا که وضعیت گمشده مـا  توان انجیل (خبر خوش) نامید. چون جد می

مسیح بیهوده خواهد بود. بدین ترتیب تمامی کتـاب   کارسازد، مکاشفه  کار میآشرا 

هـائی کـه    مقدس، کالم خدا است. خدا کالم خود را به صورت بذري روحـانی در دل 

  اند، کاشته است. آن را پذیرفته

بلـه، کـالم خـدا    «بگـوئیم،  شاید وسوسه شویم و  ـ  ـ ایمان از طریق کالم خدا2

بذري حیات بخش است، اما این بذر باید پذیرفته شود. آنچه الزم اسـت اینسـت کـه    

کالم حیات بخش خـدا وسـیله مقـرر    به هرحال » آن را بپذیریم و بدان ایمان آوریم.

را  هـا  و دل هـا  هـا را آمـاده و گـوش    القدس جان شده، براي ایمان است. مطمئناً روح

القـدس چنـین کـاري را توسـط کـالم       ه کالم خدا ایمان آورند، اما روحگشاید تا ب می

یدن اسـت و  نشـ ز ایمـان ا «دارد،  مـی دهد، حتّـی گرچـه رسـول اعـالم      خدا انجام می

  ).17:10(رومیان » شنیدن از کالم خدا

کــه  و اجـازه دهـیم   خـود را در اختیـار کــالم خـدا قـرار دهــیم     آنگـاه کــه فقـط  

از چشمان ما بـر دارد، آنگـاه بـه کـالم خـدا ایمـان        اب راجحالقدس  روشنگري روح

خواهیم آورد. تنها وقتی که نگاه خود را بر کلمۀ خدا که همـان نجـات دهنـده اسـت     

الل دهد، خـود  جالقدس او را در پیش چشمان ما  متمرکز کنیم و اجازه دهیم که روح

  او تسلیم خواهیم نمود. هرا ب
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کنـد، اسـتفاده از آن    ن اسـتفاده مـی  اایم از آنجا که خدا از کالمش براي انگیزش

ون مـدیر یـک   رتبعضی از دوسـتان رالـف. سـی نـو     .در بشارت مطلقاً الزامی است

هـایش از کتـاب مقـدس بـه طـور       د او تقریباً در تمام نوشـته نگوی میبشارتی،  هیئت

اگـر کسـی کـه ایمـان نیـاورده،      «پرسند:  می ونرنوت از کند. و انحصاري استفاده می

ون رنـوت » کنیـد؟  مـی کتاب مقدس را به عنوان یک منبـع معتبـر نپـذیرد، شـما چکـار      

بسیار خوب، اگر من یک شمشیر دموکلس زیبا و دو لبه برنده داشـتم در  «گوید،  می

جنگ آن را به خاطر اینکه طرف دیگر باور ندارد که شمشیر من برنده است، غـالف  

ها براي موثـق بـودن کتـاب مقـدس      اصل براین نیست که بررسی نشانه »کردم. مین

ارزشی ندارد. دلیل براي باور نمودن کتاب مقدس، کمک بـه درك حقـایق آن اسـت.    

سـخنان مـا نیسـت،    » شمشـیر روح «ولی ما باید همیشه به خاطر داشته باشـیم کـه   

 هاي افکـار  مقدس در تاریکیالقدس با استفاده از نور کتاب  بلکه کالم خدا است. روح

  ).17:6ن اکند (افسسی ان نفوذ میانس

یک فیزیکدان برجسته در مواجهه با دي. ال. مودي متوجه نفوذ او شـد و تأئیـد   

که اشکاالت زیـادي در   اًدانم که مودي دانشمند نیست و مطمئن من می« :نمود و گفت

قـدس را جملـه بـه جملـه بـر      او کتـاب م  !توانم بینم نمی اما می ،کنم سخنانش پیدا می

نشـیند.  ب نکند تا درست مثل یک گلوله فشنگ از تفنگ بـه قلـب مـ    میروح من شلیک 

بگذارید به شما بگـویم کـه قـدرت مـودي در اینسـت کـه کتـاب مقـدس نـوك زبـان           

  »اوست.

  رشد مسیحائی از طریق کالم خدا
اي بـراي   وسـیله کالم خدا تنها در آوردن ما در پیشگاه مسیح، فعال نیست، بلکه 

رشد در مسیح است. شهادت یک پیرمرد مسیحی منعکس کننده افکـار درونـی تمـام    
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آلـود داشـتم. و هرچـه را کـه اراده      من ذاتی بسـیار فاسـد و گنـاه   « :ن استاایماندار

توانستم خود را پاك کنم. کاري هم از دوستانم براي  میدادم و ن کردم، انجام می می

توانست مـرا   آمد نمی اي هم از آسمان می حتی اگر فرشتهاصالح من ساخته نبود، و 

اصالح کند، تنها یک چیز مرا اصالح کرد. خواندن کتـاب مقـدس و ایمـان آوردن بـه     

  »آن است.که در آنچه 

حبت نمـود، بـه ایـن حقیقـت اشـاره کـرد،       صـ اش  وسوسه کننده اعیسی وقتی ب

کـه از دهـان خـدا صـادر      اي کند، بلکه هر کلمه میانسان نه فقط محض نان زیست «

). غذاي جسمانی الزمۀ رشد جسمانی است، و به همین ترتیب رشد 4:4(متی » گردد

  روحانی مستلزم کالم خدا است.

پـدر، ایشـان را بـه    «یش براي پیروان خود، از پدر تقاضـا نمـود   اعیسی در دع

از  ). بعدها پطرس بعـد 17:17(یوحنا » س نما. کالم تو راستی استیراستی خود تقد

شـود، ارزش غـذایی    اینکه تعلیم داد ایماندار از طریق کالم خـدا در مسـیح زاده مـی   

چـون  «) و افـزود  23:1خدا را به شیر براي کودکان تشبیه نمـود (اول پطـرس    ۀکلم

» غش باشید تا از آن براي نجـات نمـو کنیـد    اطفال نوزاد، مشتاق شیر روحانی و بی

ه ما از کالمی تغذیه کنیم کـه حیـات را برمـا    ). رشد مسیحائی مستلزم اینست ک2:2(

  بخشید.

  :اثر کالم خدا را بر ایماندار، چنین خالصه نمود ،پولس رسول
تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلـیم و تنبیـه و اصـالح و تربیـت در     

دوم عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشـود ( 

  )17ـ  16:3تیموتاوس 

کاربرد و مفهوم این حقیقت چه در رفتار افراد و چه عملکرد کلیسا، بسیار مهـم  

کـالم مسـیح   «ه، برکت طلبید: یکولساست. پولس به دلیل قدرت کالم براي ایمانداران 
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). وقتـی مـا   16:3(کولسـیان  » در شما به دولتمندي و به کمال حکمت سـاکن شـود...  

کـالم خـدا و تشـابه آن بـا     در ثرات ساکن شـدن  خوانیم، متوجه ا میها را  این بخش

  ).20ـ18:5شویم (ر.ك افسسیان  حیات پر از روح، می

شود که بدانیم روح از طریق کالم در کار است و فقـط   این پري وقتی مفهوم می

)، بلکه وسیلۀ خـدا بـراي   17:6شمشیري بر علیه دشمنان روحانی نیست (افسسیان 

ان ایمانـدار خـود را در افسـس بـه واالتـرین      رشد ما اسـت. پـولس توانسـت پیـرو    

الحال اي برادران شما را به خدا و به کالم فـیض او  «شان در زندگی بسپارد،  حامی

سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میـان جمیـع مقدسـین شـما را میـراث       می

  ).32:20(اعمال » بخشد

دهـد،   مـی تعلـیم  کتاب مقدس نه تنها قدرت خود را در گسترش رشـد روحـانی   

  کند. میهائی را نیز براي این تکامل، پیشنهاد  بلکه طریق

). کتـاب  17:17عیسی فرمود کالم خدا نافذ است، چونکـه حقیقـت اسـت (یوحنـا     

بـه دلیـل دانسـتن و خوانـدن آن، اعمـال       مقدس کتـابی جـادوئی نیسـت کـه صـرفاً     

د. کتـاب مقـدس تنهـا    ندن ما باید تـوأم بـا فهمیـدن باشـ    اانگیزي بیافریند. خو اعجاب

  د.پذیرفته شووقتی مؤثر است که مفهوم و 

یق خُردریـزي کـه خـدا در کتـاب مقـدس بـه مـا        ابه هرحال، برشمردن تمام حق

یت نجـات دهنـده،   شخصـ مکشوف ساخته است، دشـوار اسـت. بررسـی و مطالعـه     

مهـم در   و ترین حقایق در کتاب مقدس است. به هرحال دو موضـوع بنیـادي   شیرین

) 1باشـند: (  قدس آشکار شده است که مشتمل بر حقیقـت رشـد روحـانی مـی    کتاب م

) نشـان دادن نجـات دهنـده. رشـد در زنـدگی مسـیحائی       2نشان دادن گناهان ما و (

  مستلزم تأثیر قدرت این دو حقیقت بنیادي از طریق ایمان ما در زندگی است.
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اسـتانداردهاي   کـالم خـدا   ،سازد. در مکاشـفه گنـاه   کالم خدا، گناه را آشکار می

گویـد،   مـی کند. سـرایندة مزامیـر    عدالت خدا و کوتاهی ما در اجراي آنها را افشا می

م تـو  سازد؟ به نگـاه داشـتن موافـق کـال     به چه چیز مرد جوان راه خود را پاك می«

)9:119.(  

تـوانیم   کنـد کـه در آن خـود را مـی     مـی اي تشـبیه   آینـه ه یعقوب کالم خـدا را بـ  

اوسـت  » شریعت کامـل «استاندارد خدا یا  آینهبینیم. معیار در این آنچنانکه هستیم، ب

بازتـاب   آینـه تشـبیه  ). در حالی کـه  25ـ23:1دهد (یعقوب  که نواقص ما را نشان می

گویـد کـه کـالم خـدا      کاتب رساله به عبرانیـان مـی  کند،  اي منفعل را تداعی می دهنده

مانـد. تعریـف کـالم خـدا در      ن نمـی کاود. هیچ چیز ما از نظر او پنها فعاالنه ما را می

، در زبان یعقوب بـدین معنـی   »تر از هر شمشیر دودم زنده و مقتدر و برنده«ت دابع

مـا را  » هاي قلب افکار و نیت«کند و  هاي وجود ما نفوذ می است که کالم خدا بر عمق

و هـیچ خلقـت از نظـر ا   «). نتیجۀ نفوذ کالم خدا این است که 12:4کاود (عبرانیان  می

 فشـ نیست، بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با وي است، برهنـه و منک  فیخم

  ).13باشد (آیه  می

یک مرد چینی بعد از اینکه براي اولین بار پیام کتاب مقدس را شـنید بـه مبشـر    

  »گوید که چه هستم! ت، چونکه به من میسدانم که این کالم خدا میمن «گفت، 

کـالم خـدا را بـراي ایمانـداران در تجربـۀ پطـرس        تـوانیم اثـرات کاونـده    ما می

مشاهده کنیم. در شبی که عیسی دستگیر شد، پطرس بالفاصله بعـد از اینکـه بـراي    

خداوند رو گردانیده به پطرس نظر افکند، پـس پطـرس   «سومین بار او را انکار کرد، 

ي که بـه  ). چیز61:22(لوقا » آن کالمی را که خداوند به وي گفته بود به خاطر آورد

بـود، و ایـن اصـلی اسـت کـه در تمـام        اوکار نیاد پطرس آمد، پیشگوئی عیسی از ا
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د شـخص ایمانـدار   وشـ  کند. این کالم خداست که موجـب مـی   موارد مصداق پیدا می

شـریعت خداونـد   «سـراید:   گناه خود را مشاهده کند و توبه کند. سراینده مزامیر می

  ).7:19میر (مزا» گرداند کامل است و جان را بر می

مشـاهده اسـتاندارد مقـدس خـدا در کتـاب       ـ حاصل کالم خدا، نجـات اسـت.  2

هایمـان در رسـیدن بـه آن و نحـوة      زم شدن به کوتاهیملتمقدس یک مورد است و 

عملکرد ما در رسیدن به آن، چیز دیگري است. یک شب در سر میز شام، دخترمـان  

البته این براي من کشـف جدیـدي   کرد و گفت که بینی من کج است.  نگاه به بینی من

آن را به من نشان داده بود. مشکل این بود کـه کـاري از مـن     آینهنبود، چون بارها 

گنـاه نیـز همـین طـور اسـت. کتـاب مقـدس         بـا  مشکل ما براي حل آن ساخته نبود.

. امـا  انـد  ها گناهکارند و از طرح خدا براي زندگی کوتاه آمـده  گوید که همۀ انسان می

اي  اگـر آن را نفهمـیم، فایـده    ولیکه چنین اکتشافی براي ما سودمند است، همانقدر 

    به حال ما نخواهد داشت.

اي بـراي   آینـه به هرحال کتاب مقدس چیزي بیشتر از مکاشفه استاندارد خـدا و  

ما است. کتـاب مقـدس شـامل کـالم خـدا و کـار عظـیم نجـات          هاي مشاهده کوتاهی

بـه   ،نامیـد » قدرت خدا براي نجات«انجیل را توسط مسیح است. وقتی پولس رسول 

  کند. نجات طرحی است که خدا براي ما در فکر داشته است. این مهم اشاره می

کنیم. وقتـی   کنیم، و با انجیل رشد می ما در انجیل زندگی مسیحائی را شروع می

خواست ایمانداران روم را دعوت به تقدس و رشد روحانی بنمایـد   پولس رسول می

  ).11ـ1:6آنها را معطوف به نحوة نجات یافتنشان نمود (رومیان توجه 

اي در او  آنها با مسیح مرده بودند و با مسیح برخاسـته بودنـد تـا حیـات تـازه     

  اي شده بودند. هاي تازه آغاز کنند. گناهان آنان آمرزیده شده بود و تبدیل به آدم
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انجیـل و زیسـتن    هاي بـزرگ  براساس بیانات رسول کلید رشد توجه به واقعیت

دارد کـه   براساس آنها است. براي عملی نمودن چنین زیستی، کتاب مقدس اعالم می

ایـم،   . ما از بندگی گنـاه رهـا شـده   ما باید هر روزه با ایمان حقیقت انجیل را بپذیریم

القـدس در حیـات و قیـام مسـیح زنـدگی       اند و توسـط روح  گناهان ما بخشوده شده

تمندانه موضـوع کـانونی انجیـل اسـت. بنـابراین وقتـی       وزش سـخا رکنیم. این آم می

هـاي مـا روشـن     خـوانیم، روح خـدا، کـالم او را در فکرهـا و دل     کتاب مقدس را می

آفریند. روشـنگري قداسـت و تـازگی و قـدرت      گرداند و ایمانی تازه را در ما می می

اسـت  کالم خدا در عهد عتیق و داستان قربانی نمودن گاو مـادة سـرخ، بیـان شـده     

  ).19اعداد فصل (

بایست قبل از اینکـه جایگـاه    بود می میبراساس شریعت موسی کسی که ناپاك 

تی، گـاو  سهر نجا زخود را در اجتماع به دست آورد، تطهیر شود. براي پاك شدن ا

قسـمتی از  کردند.  مادة سرخی را گرفته و در بیرون از لشکرگاه اسرائیل قربانی می

شـد.   هفت بار به عنوان قربانی براي خداوند بر خیمـه اجتمـاع پاشـیده مـی     آن خون

شـد. و خاکسـتر آن بـا آب     شد تا تبدیل به خاکسـتر مـی   ن کامالً سوخته میآبعد از 

اسـرائیل نجـس    ). وقتـی کـه بنـی   9شد (آیـه   نامیده می» آب تنزیه«شد و  مخلوط می

دند. اثرات این آب ایـن بـود کـه    نمو یر خود استفاده میهشدند از این آب براي تط می

کردنـد، فوایـد و    و هر بار که مـردم از آن اسـتفاده مـی    ،شامل خاکستر قربانی بود

شد. در مورد کتاب مقدس نیـز چنـین اسـت.     منافع آن قربانی به ایشان یادآوري می

کتاب مقدس شامل کار ایثارگرانۀ مسیح براي پاك نمودن مـا اسـت (ر.ك افسسـیان    

و براي همیشه در جلجتا بر صلیب افشـانده شـد، ایمانـداران    یکبار  کهخونی ). 26:5

را وارد ارتباط با خـدا نمـود. ولـی مـادام کـه زنـده هسـتیم و در ایـن دنیـا زنـدگی           
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بـه کـاربرد مجـدد و مجـدد      منـد شـویم و نیاز  کنیم، به ناچار آلوده و نجـس مـی   می

این پیامی در کـالم خـدا    باشیم. میدر حیات او،  ه شدنپیروزي مسیح به گناه و تاز

خطاب به ما است. وقتی ما این پیام را بخوانیم و روي آن تأمل و تعمـق کنـیم، روح   

  کند. هایمان، استفاده می براي تطهیر زندگی» آب تنزیه«خدا از آن به عنوان 

کتاب مقدس عالوه بر مکاشفه نـاجی بـه عنـوان کسـی کـه زنـدگی مـا را پـاك         

نظیر او را نیز بـر مـا آشـکار سـاخته اسـت. او سـر و        خلوص و پاکی بی ،سازد می

). مراحـل شـبیه   29:8و ما باید به صورت او متشکل شویم (رومیان الگوي ما است، 

  تشریح شده است: 18:3شدن ما به مسیح توسط پولس رسول در دوم قرنتیان 

 نگـریم، از جـالل   نقاب جالل خداوند را در آینه می با چهرة بی همه ما چون کنیل

  شویم، چنانکه از خداوند که روح است.  تا جالل به همان صورت متبدل می

القـدس و   القدس در این پروسـه مکاشـفه جـالل مسـیح اسـت. روح      جایگاه روح

  ).39:5شهادت او کانون اصلی کتاب مقدس است (یوحنا 

بخشد، نور خود را بـر مسـیح و    همانطور که روح خدا کتاب مقدس را تنویر می

). پـولس  14:16نـد تـا مـا او را در جاللـش مشـاهده کنـیم (یوحنـا        اتاب مـی جالل او 

  شویم. بینیم، رفته رفته شبیه او می گوید، وقتی مسیح را می می

سـی در ارتبـاط باشـیم کـه او را     دانیم که اگـر مـدت زیـادي را بـا ک     همۀ ما می

او را اي از خصوصـیات فـردي    ترام قائل هستیم قطعـاً پـاره  حیم و برایش ائاست می

  کنیم. تقلید می

مسیح وقـت بگـذاریم    رايگیري آنگاه قرین موفقیت خواهد بود که ب شکل لحامر

کنـد   و روي کالم خدا تعمق و تأمل کنیم. از این طریق قدرت روح خدا در ما کار مـی 

  تا ما را شبیه مسیح سازد.
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کـالم  «گوید،  مکاشفۀ مسیح قطعاً بیانیه بزرگ سراینده مزامیر است، آنجا که می

). براي ممانعـت  11:119» (تو را در دل خود مخفی داشتم، که مبادا به تو گناه ورزم

ر همیشـگی خداونـدمان در ذهـن و    یاز گناه در زندگی هـیچ قـدرتی بـاالتر از تصـو    

  مطالعۀ مستمر کالم خدا، وجود ندارد.

  داوري در کالم خدا
بلکـه تـا جهـان را نجـات     ، متا جهان را داوري کن ما نیامده«من فرمود که  یعیس

)، با این وجود آمدن او با نـور  17:3، و رجوع کنید به یوحنا 47:12(یوحنا  »مبخشد

). کـالم خـدا   19:3کند (یوحنا  خدا، داوري را به کسانی که او را رد کردند، اعمال می

همین اثر همه جانبه را دارد و مـا قـدرت او را در نجـات و تغذیـه حیـات روحـانی،       

قدرت بدون توجـه بـه قـدرت داوري کـالم،     توانیم از این  کنیم، ولی نمی مشاهده می

هرکه مرا حقیـر شـمارد و کـالم مـرا قبـول نکنـد،       «کنیم. عیسی فرمود،   گیري نتیجه

کسی هست که در حق او داوري کند، همان کالمی که گفـتم در روز واپسـین بـر او    

  ).48:12(یوحنا » داوري خواهد کرد

از حیـات  «کـه   اسـت ي طـر ع مثابـه به رسالت کالم خدا به دیدگاه پولس رسول 

براي کسـانی کـه   » از موت الی موت«پذیرند و  ، براي کسانی که آن را می»الی حیات

  ).17ـ15:2کنند (دوم قرنتیان  میبه آن پشت 

بایـد تصـمیم    وزنده است و در تقمکالم خدا شامل داوري و موت است، چونکه 

  در مقابل پیامش مقاومت نمود.گرفت یا آن را پذیرفت و یا 

هائی در پی دارد که نهایـت آن مـوت    بل کالم خدا، سختیاادامۀ ایستادگی در مق

القدس را با خورشید مقایسه کنیم. بعضـی از مـواد    توانیم کارهاي روح است. ما می

باشند، و چنـین   شوند، در حالیکه مواد دیگر سخت می در زیر نور خورشید ذوب می
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اي  کنند و عـده  سازد و توبه می اي را متقاعد می کالم خدا: کالم خدا عدهاست دربارة 

  شوند. کنند و سرانجام مجازات می کشی می دیگر گردن

  سفارش پولس رسول
کاربرد قدرت کالم خدا به خوبی در سفارش پولس به تیموتـاوس جـوان بیـان    

  ).2:4(دوم تیموتاوس » به کالم موعظه کن«شده است: 

ایـم   او نیست. ما دعوت شـده  سالح، ولی این تنها »مشیر روح استش«کالم خدا 

و از آن استفاده کنیم. قـدرت روح در آن وجـود دارد،   » شمشیر روح را برداریم«تا 

و بر ما است که آن قدرت را مشاهده کنیم. اگر ما به طور جدي شروع بـه آمـوزش   

م که نجـات نیافتگـان را   یریگ یاد میکتاب مقدس نمائیم و روي انرژي آن تأمل کنیم، 

  زندگی مسیحائی را عملی سازیم. ،فردي و چه در کلیسابه صورت چه  و در یابیم
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12    

  استفاده از کتاب مقدس   

  

آموزش فرایض کالم خدا در صـورتی کـه همـراه بـا اسـتفادة عملـی از آن در       

خـواهیم روي سـه    از این کتاب می بخشزندگی نباشد، مفید نخواهد بود. در آخرین 

موضوع حیاتی و مهم بـراي کاشـتن حقـایق کـالم در زنـدگی خـود، تمرکـز کنـیم.         

قادر مطلق که بـا اقتـدار    ينخست اینکه باید کالم خدا را محترم بشماریم ـ کالم خدا 

دوم اینکه بایـد آنچـه را    ـ  باشد ب نظر میاحت تام در تمام مراحل زندگی، صیافو ک

و در آخر باید کـالم را   .فکر خود به آن نیفزائیمگوید بدانیم و چیزي از  می که واقعاً

  بشنویم و یا به اصالح کتاب مقدس، توجه کنیم و اطاعت کنیم.

  احترام به کالم خدا
. مثالً فرزندان مـا  شویم روبرو میمختلفی  هاي درخواستدر طول زندگی با ما 

خـواهیم کـه    هائی از ما دارند. و ما مـی  هطلبند، رؤساي ما خواست چیزهائی از ما می

. امـا خـواه کـه بـا     انجـام دهـیم   صـداقت هر نوع درخواستی را محترم شمرده و با 

یا ندهیم، بخشی موکول به اینست کـه ایـن    تقاضاي کتاب مقدس واکنش نشان دهیم

رانـد و کـالم    ان مـی گوید بر ما فرم با ما سخن می ،کیست. اگر کسی سوسیپیام از 

ما است، آنگاه باید گوش خـود را بـاز کنـیم و پیـام را بشـنویم و       اً خطاباو شخص
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تـوانیم   دیگر متوجه قدرت گوینده نشویم، غالبـاً نمـی   سوسیعت کنیم. اما اگر از ااط

  تصمیم بگیریم. فرمان اوراجع به پذیرش یا رد کردن 

تـوانیم کتـاب    این اصل در مورد کتاب مقدس هم صادق اسـت. تنهـا وقتـی مـی    

  دس را احترام بگذاریم که آن را در آنچه که هست بپذیریم و اطاعت کنیم.مق

کنیم بـه   همۀ ما وقتی رهبري کسی را بر خود قبول میـ   کتاب مقدساقتدار ـ 1

هاي او آگاهی داریم. این ممکن است بستگی بـه احسـاس شخصـی     اي از قدرت پاره

آنهـا احتـرام قـائلیم و یـا      باشد، ممکن است، دیدگاه کسانی را پیروي کنیم که بـراي 

در میـان بسـیاري از    امـروز  مکاشفه ماوراي طبیعی باشد. ناشی از یک ممکن است

ایمانداران متداول است که تجارب شخصی خود را براي معیار اقتدار کتـاب مقـدس   

کنند. کتاب مقدس ممکن است چیزي به یک نفر بگویـد، ولـی بـه دیگـران      استفاده می

  ئل است.اچیزي نگوید، هرکسی به نحوي مفهوم و اقتداري خصوصی برایش ق

ر واقع انکار قـدرت مطلـق کتـاب مقـدس     چنین موضعی نسبت به کتاب مقدس د

گویـد، در واقـع حقیقتـی    باست. اگر کتاب مقدس حقایق مختلف را به افـراد مختلـف   

رساند. اما اگر دیدگاه هرکسی درسـت باشـد    دربر ندارد. حقیقت خالف دروغ را می

نه دروغی وجود دارد و نه حقیقتی. چنین منبع خصوصی از حقیقت در واقع یـافتن  

  خودمان و به زبان کتاب مقدس گذاشتن است.حقیقت در 

توانـد   ن نمـی یس زمانی در رابطه با اخالقیات گفته اسـت کـه انسـا   ئسی. اس. لو

فکر انسان قدرتی براي خلق یـک ارزش  «د و نوشته است که معیار نهائی را بنیاد نه

اي در طیـف،   جدید باالتر کاشتن خورشید جدید در آسـمان و یـا ایجـاد رنـگ تـازه     

شـود گفـت. مـا بـه عنـوان موجـوداتی فـانی         در مورد حقیقت نیز چنین مـی » .دندار

توانیم منبع حقیقت نهائی باشیم.راه دوم براي درك قـدرت کتـاب مقـدس دیـدن      نمی
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ا کلیسا اسـت. ایـن یـک موضـع سـنتی از کلیسـاي       یآن از دیدگاه جامعه ایمانداران 

نویسـد،   روح کاتولیک، مـی  آدم در کتاب لکاتولیک روم است. نویسنده کاتولیک کار

  »کتاب مقدس مستقل از کلیسا نیست.«

اي از اساتید لیبرال پروتسـتان، ارتقـاع یافتـه     امروز چنین دیدگاهی توسط پاره

است. آنها با توجه به باور موجود مبنی بـر الهـامی بـودن و قـدرت کتـاب مقـدس،       

بـا حقانیـت صـداي    یعنی آنچه که کلیسا در تاریخ خودش در رابطه تجربه کلیسا را 

. بـدین ترتیـب کتـاب    پندارنـد.  به عنوان داور نهائی حقیقت مـی  ،خدا، تعلیم داده است

مقدس نه به عنوان کالم مقتدر خدا، بر کلیسا تفوق بخشـیده اسـت، بلکـه کلیسـا در     

یــان چگــونگی هنجارهــا، بــر کتــاب مقــدس تفــوق جســته اســت. در نهایــت چنــین  ب

ع اولیه دارد، یعنی فکر انسان. تنهـا در ایـن حالـت    موضعی، ریشه در حقیقت آن منب

  آید. الب میغفکر فردي بر  جمعیي و فردمشارکت است که 

که کتاب مقدس توسط خـدا از طریـق کسـانی کـه خودشـان بخشـی از        ندهرچ

تـوان آن را محصـول    اند، داده شده است، به هـیچ وجـه نمـی    جامعه مسیحیان بوده

از  شـان انـد کـه قدرت   کلیسا و تحت نفوذ کلیسا، تصور نمود. رسوالن اصرار داشـته 

شـده اسـت. کتـاب    کلیسا ناشی نشده است، بلکه مستقیماً از ارباب کلیسـا، برگرفتـه   

انـد (افسسـیان    دهد که انبیـا و رسـوالن، اسـاس کلیسـا بـوده      مقدس به ما تعلیم می

اسـاس  کتاب مقـدس  )، نه اینکه محصول کلیسا باشند. بدین ترتیب کالم الهامی 20:2

اختصـاص داده  » تعلیمـات رسـوالن  «در کلیسا است. کلیسا خود را به  ملایمان و ع

). کلیسـا بایـد پیـرو    8:1و همچنین غالطیان  42:2اعمال است، نه به تعلیمات کلیسا (

آورند (اول قرنتیـان   فرامین رسوالن باشد، چونکه رسوالن کالم خدا را بر زبان می

  ).13:2؛ اول تسالونیکیان 37:14
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قدرت کتاب مقدس، نگاه خارج از ذهـن خودمـان بـه     راه دیگري براي تشخیص

س قبلـی مشـاهده کـردیم کتـاب مقـدس      مکاشفه مشهود خدا است. آنچنانکه در درو

اي، و کالم الهامی خدا است و به همین ترتیـب مـدعی قـدرت     مدعی است که مکاشفه

  باشد. ها می تمامی انسان رمطلق ب

ین گـوش  مـ ز يان بشـنو و ا مسآاي « :شود نبوت اشعیا با این کلمات شروع می

ردم از اطاعـت خـدا   ). وقتـی بعـدها مـ   2:1(اشعیا » گوید بگیر، زیرا خداوند سخن می

بود، پیروي کردنـد،   گفته سر پیچیدند و صداهاي دیگري را غیر از آنچه که نبی خدا

به شریعت و شهادت (توجه نمائید) و اگر موافق این سـخن نگوئیـد، پـس    «نبی گفت: 

  ).20:8(اشعیا » براي ایشان روشنائی نخواهد بود

اد بـ ملعـون  «نسبت به چنین قدرتی در کالم خدا، اخطار داده اسـت:  ارمیاي نبی 

). افـزون بـر بسـیاري از بیانـات در     3:11(ارمیاي » شنودنکسی که کالم این عهد را 

خـود را بـه    اوج احتـرام رابطه با شاد بودن در شریعت خداونـد، سـراینده مزامیـر    

ف تـو برخاسـته   خـو از  موي بدن من«کند:  این سخنان، بیان می ا، بشریعت خداوند

  ).120:119(مزامیر » هاي تو ترسیدم است و از داوري

در عهد جدید هم پطرس رسول به قدرت کتاب مقدس اشاره نمـوده اسـت (دوم   

و  خداونـد ). عالوه بر تمام این موارد، عیسی که کلیسـا او را بـه عنـوان    2:3پطرس 

ذیرفتـه و سراسـر   استاد خـود تأئیـد نمـوده اسـت، قـدرت کامـل کتـاب مقـدس را پ        

  حقیقت و قدرت آن تسلیم نموده است. را به اش زندگی

کاربرد این اقدام براي کتاب مقـدس بـه عنـوان صـداي خـداي کائنـات، فـراوان        

شود. فکـر او   است. این کاربرد در هیچ کجا به اندازه زندگی خداوند ما، مشاهده نمی

وقـت خـود را صـرف     سرشار بود از تعلیمات کتاب مقدس و نشـان داد کـه بیشـتر   
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نماید. او قطعاً همان دیـدگاهی را نسـبت    مطالعه و تفکر روي حقایق کتاب مقدس می

بـرد کـه سـراینده مزامیـر      به کتاب مقدس داشت، و همان لذت را از کتاب مقدس می

). چنــین شــناختی از کتــاب مقــدس بــه 97و  48ـــ47و  16و  14:119؛ 2:1(مزامیــر 

، عیسی را برآن داشت که مطیـع کامـل رهنمودهـاي    عنوان کالم مقتدر پدر آسمانی

  آن باشد.

شناخت و حرمت به قـدرت مطلـق آن،    با اینبرخورد ما نیز با کتاب مقدس باید 

کنـد.   شروع شود. این خداي قادر مطلق است که در کتاب مقدس با مـا صـحبت مـی   

 شناخت ما از این حقیقت، باید موجب آرامـش و شـادي بـزرگ مـا شـود، آنچنانکـه      

  سراینده مزامیر در کالم خدا احساس آرامش و شادي دارد.

اش را بـراي   خود فرا خوانده است و نه تنها اراده سوسیخداي کائنات ما را به 

زندگی ما اعالم نموده است، بلکه در محبت و فیض خود به ما قول داده است که مـا  

ت کتـاب مقـدس   را قادر خواهد ساخت تا با او مشارکت داشته باشیم. شـناخت قـدر  

آفرینـد،   هاي ما نسبت به حضور خـودش مـی   به زودي هیبتی توأم با احترام در دل

ایـم کـه از خداونـد     د. بارهـا و بارهـا خوانـده   یـ رفر دل سراینده مزامیـر آ دآنچنانکه 

) 27:14(امثـال  » چشـمه حیـات  «) و 10:11(مزامیر » آغاز حکمت«بترسیم. این ترس 

  کالم او نیست.او و مفهوم هراسیدن از  قطعاً ترس از خداوند بهاست. 

ما نه تنها باید نسـبت بـه قـدرت کتـاب مقـدس متقاعـد        ـ  یت کتاب مقدساـ کف2

شویم، بلکه باید ایمان داشته باشیم که محتویت آن الزمـۀ زنـدگی مـا اسـت. ممکـن      

باشـند؟ و یـا    است محتویات کتاب مقدس ارزشمند باشند، اما براي نیاز ما کافی مـی 

  اي دیگري پناه ببریم؟باید ج

گیـریم کـه    رسول می پولس پرسیم، پاسخ خود را از وقتی ما این سؤاالت را می
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دانـد (دوم تیموتـاوس    کتاب مقدس را براي کاملیت و عمل نیکوي انسان، کـافی مـی  

). عیسی نیز انسان را از افزودن هر کالمـی توسـط خـودش بـه پیـام مکتـوب       17:3

  ).6و  3:15کتاب مقدس منع فرمود (متی 

ا همیشــه آن را پاســخی بــراي زنــدگی مــاســت کــه » شــریعت و شــهادت«ایـن  

  ).20:8دانیم (اشعیا  می

به هرحال ادعاي تکافو باید از محتوا و اهداف کتاب مقـدس، درك شـود. کتـاب    

مقدس هیچ ادعائی در رابطه با شناخت کامل از تمام علوم نـدارد. بـدیهی اسـت کـه     

د. هـدف کتـاب مقـدس    نشـو  ی در کتاب مقدس یافت نمیشناس از زیستحقایقی مثالً 

). اینـک نجـات در   15:3(دوم تیموتاوس » حکمت آموزد براي نجات«اینست که ما را 

مفهوم کاملش یعنی یک زندگی کامل برآمده از شناخت خدا و ارادة او و سـلوك در  

  نور کامل مکاشفه او.

تـام کتـاب مقـدس اسـت      هدایت او براي زندگی کفایتو چنین آکاهی از خداوند 

در کتاب مقدس نوشته نشده ما فضـانورد شـویم،   «آنچنانکه متیو هنري گفته است، 

  »مقدس شویم. باید بلکه نوشته شده ما

کتاب مقدس حاوي تمام چیزهائی است که مـا الزم داریـم بـراي     به طور خاص

در بدین جهت است که پـولس رسـول   نجات و مسیحائی زیستن از آنها آگاه شویم. 

  ).22:26و  2:17(اعمال » کرد میکتاب مباحثه «ها براي مسیح از  هنگام شکار جان

کالم موعظـه کنـد و بشـارت دهـد     «تیموتاوس جوان را اندرز داد که به  ،پولس

). مورد خاص دیگـر پاسـخ عیسـی بـه مـردي بـود کـه از        5و  2:4(دوم تیموتاوس 

اه کنـد، عیسـی در پاسـخ گفـت:     نش را از حقیقت آگدرااي طلبید تا برا عیسی معجزه

هرگاه موسی و انبیا را نشوند، اگر کسی از مردگان نیز برخیـزد، هـدایت نخواهنـد    «
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). انجیل قدرت خدا است براي نجات، و هیچ انجیلی جز آنچـه کـه   31:16. (لوقا »یافت

  در کالم خدا هست، وجود ندارد.

سـیحائی مـا،   ت کامـل خـود بـراي سـلوك م    فـا به همین ترتیب کتاب مقدس به ک

هـاي سـراینده    ها در این رابطه، سـروده  ترین بیانیه دهد. بعضی از عمیق شهادت می

 49امیـد (آیـه   باشـد. مزمورسـرا در کـالم خـدا      مـی  119مزامیر در مزمور بـزرگ  

) را یافته است. در کالم خـدا تسـلی و زنـدگی را یافتـه اسـت      4:15همچنین رومیان 

دشمنان خود و بصیرتی مافوق جمیـع معلمـان از   ). حکمتی بزرگتر از تمام 50(آیه 

  ).99ـ98کالم خدا یافته است (آیات 

از مشـایخ  «گویـد   آگاهی نتیجه تجربه و پیري اسـت، امـا سـراینده مزامیـر مـی     

کـالم تـو   ). «104و  100(آیـات  » خردمندتر شدم زیرا که وصایاي تو را نگاه داشتم

این نور و آگاهی  ).105(آیه » ر استهاي من نو هاي من چراغ، و براي راه براي پاي

  در نجات متمرکز است، نه در علوم انسانی.

حقایق کتـاب مقـدس تـأثیر خـود را از دسـت       تحت تأثیر هیچ قلمروي از دانش

اند، کتاب مقـدس نـه تنهـا آشـکارکننده خـداي ناشـناخته بـه         اي گفته نداده است. عده

مکاشفه خـدا کلیـدي بـه مـا     در « انسان است، بلکه تفسیر بزرگ خدا از طبیعت است.

فلسـفه، تـاریخ، و تمـام    » .ترین رموز آفـرینش اسـت   شود که گشاینده عمیق میداده 

در جهت اهـداف خـدا اسـتفاده     هاند تا از آنا دهش تأئیدسطوح علمی توسط کالم خدا 

کنـیم. دیگـر اینکــه کتـاب مقـدس اســتاندارد اسـت. توسـط کتــاب مقـدس اسـت کــه         

گی و چگونگی تحقق اهداف خدا را براي زنـدگی خودمـان، درك   توانیم معنی زند می

  کنیم.

هـاي نابینـا هسـتیم کـه در راه زنـدگی       بدون کتاب مقدس ما تنها گروهی انسان
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  توانیم در نور آن قدم برداریم. سرگردانیم. اما با کتاب مقدس می

  م خدادرك کال
کـنم،   تـدریس مـی  دانست من در دانشگاه الهیات  چند ماه پیش همسایه ما که می

هـاي مختلفـی را از تلویزیـون     سؤالی پرسید و گفت که موعظه کتاب مقدسراجع به 

اي انتخـاب کـرده و در    شنیده است و متوجه شده است کـه واعظـان هـر کـدام آیـه     

آیا تمام رسـاالت کتـاب مقـدس بـا     «کنند. و پرسید  سخنرانی خود از آن استفاده می

  »یکدیگر تطبیق دارند؟

هــا کتــابی بســته اســت، چونکــه آن را  بــراي بســیاري از انســان کتــاب مقــدس

انـد،   هواقـع شـد  هـا پـیش    ی عجیب از اتفاقاتی که مدتانزب اند. کتاب مقدس با نفهمیده

گوید. به همین علت کلیساي قرون وسطی غالباً مردم عادي را از اسـتفاده   سخن می

  نمود. از کتاب مقدس منع می

تشـاش شـد.   غفقط موجـب ا آنان داشت، عدم آگاهی که ریشه در استدالل چنین 

د، بـرعکس چنـین دیـدگاهی    بـو در کلیسـا   دتفسیر کتاب مقدس فقط برعهـده اسـاتی  

م نمودنـد. منظـور   پروتستان صراحت و روشنی کتـاب مقـدس را اعـال    گران حالصا

آنها از این صراحت این نبود که همه چیز در کتاب مقدس مطلقاً روشن اسـت. بلکـه   

این بود که پیام بنیادي کتاب مقـدس توسـط مـردم متوسـط قابـل درك       منظورشان

باشد. داشتن مهارت در زبان اصلی کتاب مقـدس و آگـاهی از تـاریخ و فرهنـگ      می

هاي مشکل کتاب مقـدس بسـیار مـؤثر اسـت، امـا       دوران کتاب مقدس، در فهم بخش

هـم باشـد.   حقایق اساسی نجات و سلوك ما با خدا ممکن است براي همه کس قابل ف

خطـاب بـه رهبـران    صـرفاً  پشتوانه چنین دیدگاهی خود کتاب مقـدس اسـت، چـون    

  باشند. شده است، بلکه مخاطب آن تمام مردم خدا میننوشته 
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 16:4شـد (کولسـیان    بایست در کلیساها خوانده می عالوه برآن کتاب مقدس می

م خـدا  ی کـه از کـال  ). و در آخر، این مردم بودند که با توجه به حقایق3:1و مکاشفه 

و  5ــ 1:13کسی راست است (تثنیه  چه ه بودند تشخیص دهند که ادعايددریافت کر

  ).9ـ8:1غالطیان 

در فهم آنچـه کـه خـدا در کتـاب مقـدس      را کلی هست که ما در اینجا چند اصل 

  کند. میگوید، کمک  می

تفسیر طبیعی کتاب مقـدس ایـن اسـت کـه مـا زبـان کتـاب         ـ  ـ تفسیر طبیعی1

کنیم، تصور نکنـیم. خـدا بـه نویسـندگان      زبانی جز آنچه که بدان تکلم می ،س رامقد

بایسـت کلیـدي بـراي     میود ب ن میاگر چنی ،انسانی نوعی زبان مرموز را الهام نکرد

آمـوزد کـه خـدا توسـط      داد. فرضیه الهام بـه هرحـال بـه مـا مـی      میدرك آن به ما 

  یقت خود، استفاده نمود.عادي براي انتقال حقالقدس از زبان مردم  روح

زبان معمولی انسان تشکیل شده است از کلماتی که در ارتبـاط گرامـی خاصـی    

تشکیل شده است. ما پیامی را بـا توجـه بـه مفـاهیم ایـن کلمـات و ارتبـاط آنهـا در         

هاي کتاب مقـدس   شویم. به همین ترتیب نیز متوجه پیام میساخت یک جمله، متوجه 

کنـد.   هاي مختلفـی اسـتفاده مـی    زبان معمولی از کلمات از راهشویم. عالوه برآن  می

ي اهـ  شویم و گاهی اوقت از تنوع بیانیه گاهی اوقات مستقیماً متوجه مفهوم جمله می

تمثیلی، از جمله، تشابهات، استعارات، مبالغه و امثـال. نویسـندگان کتـاب مقـدس از     

و مهـم اینسـت کـه مـا      ها بـراي رسـانیدن پیـام خـود اسـتفاده نمـوده،       همین نمونه

اي ضـمنی از   توانیم آنها را تشخیص دهـیم. بـراي تشـخیص تفـاوت بـین جملـه       می

  دانش روز استفاده کنیم. زتمثیلی، ما باید از تمام تعلیمات کتاب مقدس و آگاهی ا

ت مـا از  ناخکنـد، شـ   صـحبت مـی  » هاي باد بال«براي مثال وقتی کتاب مقدس از 
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دیگـر   سوسیفاده شده است. از تاي اس به طور استعاره گوید که از بال باد به ما می

(دوم تیموتـاوس  » بر کـروبین سـوار شـد   «کند که خدا  وقتی کتاب مقدس اشاره می

ایم، نتیجه بگیریم که عبـارت کـروبین    )، نباید بالفاصله چونکه کروبی را ندیده11:22

  اي است. استعاره

بـه سـرعت نتیجـه     د کـه بسـیاري  نشـو  هـاي علمـی موجـب مـی     امروز واقعیت

باشند کـه   چون شامل وقایعی می ،گیرند که بخشی از کتاب مقدس تاریخی نیست می

هرگز انسان آنها را تجربه نکره است. سـقوط انسـان، بـراي نمونـه براثـر خـوردن       

 را میوة درخت شناخت نیـک و بـد و صـحبت بـا مـار و یـا یـونس و مـاهی بـزرگ         

کننـد. بـه هرحـال     یقی روحانی، تصور مـی ااي براي آموزش حق هائی افسانه داستان

به خداي کتـاب مقـدس کـه در کـار مخلوقـات خـود و       که تصور اینکه چگونه کسی 

ایـن وقـایع مـافوق     و در عـین حـال   کنـد، ایمـان دارد،   مـی براي خیریت آنها مداخله 

  انکار کند، مشکل است. طبیعی را با توجه به اینکه هرگز ندیده است

از اصولی که ما را در تفسیر درست و کاربرد کتـاب   یکی ـ  ـ تفسیر مشروط2

حـاوي  کتاب مقدس  .کند اطالع از ساختار اساسی کتاب مقدس است مقدس کمک می

ي از آسمان بـر دل تـاریخ بارانیـده باشـد، نیسـت،      نحوکه خدا به  یناپای بی یحقایق

ول هـاي متمـادي طـ    از مکاشفه خدا با قومش در تاریخ است که قـرن  یبلکه برداشت

  کشیده است تا خدا سراسر تاریخ را از اهداف خود، مطمئن ساخته است.

شـده اسـت،    فاشاش  ها آنگاه که برنامه برخورد خدا با قومش در طول این قرن

عوض شده است. بدین ترتیب در برخورد با هر بخش از کتاب مقدس حـائز اهمیـت   

بـراي  » شـده اسـت؟  خطاب به کی نوشـته  و  یاین بخش ک: «دفراوان است که بپرسی

هایش بـه قـوم اسـرائیل داده شـد و براسـاس       نامه مثال شریعت موسی با تمام آئین
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). در حالیکـه  25ــ 24:3(غالطیـان   رسـالتش تمـام شـد   کتاب مقدس با آمدن مسـیح  

باشـند و بـه کلیسـاي     مـی اصول عدالت که در شریعت موسی آمده اسـت جـاودانی   

د خاصـی از  رار داشـته باشـیم کـه مـوا    انـد، مـا نبایـد اصـر     عهد جدید تسري یافتـه 

براي صالح قوم اسرائیل در دورة زمانی خاصی در تاریخ بـوده اسـت،   که شریعت 

کـن اسـت کسـی فکـر کنـد کـه       مد. مـثالً م نها، اجرا شـو  توسط مردم در تمام دوران

یم غذائی، براي سالمتی مفید باشد. اما اصـرار براینکـه   ژقوانین خاصی مربوط به ر

  باشد، برداشتی کامالً نابجاست. ها می خدا براي تمام زمانهن انیآنها قو

نه تنها ما باید زمان و مردم خاص و شرایط آنها را درنظر داشته باشـیم، بلکـه   

م خدا خطاب به آنان است، درنظر داشته باشـیم. کتـاب   کسانی را که کال باید فرهنگ

راي زنـدگی  مقدس خطاب به افرادي خاص نوشته شده و رهنمودهاي مخصوصی ب

تـوان در   داده اسـت. نمونـه روشـن ایـن مـورد را مـی       به آنهـا  در فرهنگ خودشان

(اول » مقدسـانه تحیـت نمائیـد    بوسـۀ جمیع برادران را بـه  «سفارش پولس مبنی بر 

  )، یافت.14:13(یوحنا » هاي یکدیگر را بشوئید پاي«) و یا 26:5تسالونیکیان 

بپرسد آیا اقدام به چنـین کارهـائی، یـک    هائی از این دست، مفسر باید  در نمونه

فرمان جهانی است، و یا حاکی از برداشت فرهنگ خاصی از اصـول جهـانی اسـت.    

هرچند که بعضی مسیحیان هنوز هم رسـم پـاي یکـدیگر شسـتن را در کلیسـا نگـه       

هـائی فرهنگـی بـراي     اند، اما بیشتر مسیحیان این دو فرمان را به عنوان نمونه داشته

اند. محبت در بـین بـرادران یـک اصـل      محبت از اصول روحانی، پذیرفته بیان اظهار

حبتی در آن فرهنـگ خـاص در بوسـیدن، همـانطوري کـه      مهمیشگی است، و چنین 

هـا، متـداول اسـت و شسـتن پـا بـه عنـوان اوج         امروز هـم در بسـیاري از فرهنـگ   

دمت در شده است. اصول پایدار تعهـد بـه خـ    در آن روزگار، ابراز میاري، زخدمتگ
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  ار است.گهر فرهنگی، ماند

آنهـا بـا    شناخت اندکی از مراسم مختلف دوران کتاب مقدس و مطالعـه ارتبـاط  

پایدار که خدا به مـا گفتـه اسـت،     بندي حقایق روحانی حقایق روحانی، ما را در طبقه

اي مبنی براینکه بوسیدن در سراسر کتـاب مقـدس متـداول     اشاره کند. هیچ میکمک 

مستقیم بـه  غیر به طوریا حتی تکلیفی براي همۀ مردم بوده است. و یا  بوده است، و

  وجود ندارد.اعمالی،  ان چنتأثیر روحانی 

تن به اصـل مهـم دیگـري    یوریتوماس واتسون، کشیش پ .Holistic(1)ـ تفسیر 3

کتاب مقدس مفسر خـودش  «براي فهمیدن کتاب مقدس اشاره نموده و نوشته است، 

گویـد، المـاس را فقـط المـاس      القدس در آن سـخن مـی   گر روحاست، یا به عبارت دی

هرچنـد کـه    »تواند کتاب مقدس را تفسیر کند، جز کتاب مقدس. برد، هیچ چیز نمی می

کتاب مقدس توسط نویسندگان انسانی طی قرون متمـادي نوشـته شـده اسـت. امـا      

ته کامالً یکدست و هماهنگ است، چونکه همزمان و توسـط یـک روح حقیقـت، نوشـ    

  شده است.

باشند و باید با توجـه   مختلف کتاب مقدس از هم جدا نمیهاي  بدین ترتیب بخش

به حقیقت کلی سراسر کتاب مقدس، تفسیر شوند. وقتی ما بیانیه خاصـی را جـدا از   

  شویم. کنیم، مرتکب اشتباه می یر میعبحاوي آن حقیقت، تهاي  سایر بخش

یگران را منع نمـود (متـی   ي نمودن دخوانیم که عیسی داور براي مثال وقتی می

)، باید آن را با توجه به تعلیمات پـولس رسـول، مبنـی براینکـه ایمانـدارن نبایـد       1:7

هاي کافران برونـد، بلکـه اختالفـات خـود را      براي فیصله دعواي خودشان به دادگاه

تـوان   مـی )، تفسیر نمائیم. مشـابه آن  2ـ1:6در کلیسا حل و فصل کنند (اول قرنتیان 

بخشـاید،   به فرمان خداوند مبنی بر بخشش دیگران، همانطوري که خودش ما را می
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اشاره نمود، که مفروض براین نیست که سخاوتمندانه هر عمل خطائی را که نسـبت  

دهند، فراموش کنیم، ولی در ضمن باید به خاطر داشته باشـیم کـالم    میبه ما انجام 

). 3:17(لوقـا  » توبـه کـرد، او را بـبخش   «مسیح را مبنی براینکه اگر طـرف خطاکـار   

تفسیر درست هر بخش از کتاب مقدس، زمانی است که آن را با توجه به کـل کتـاب   

  مقدس تفسیر کنیم.

بدیهی است که تفسیر هر موردي در کتـاب مقـدس، فراتـر از آگـاهی سـطحی،      

اي از کسـی کـه دوسـتش     ن و تالش و آموزش است. امـا اگـر مـا نامـه    امستلزم زم

یم، داشته باشیم، حتی اگر به زبان دیگري نوشته شده باشد، تمـام تـالش خـود    دار

بریم. ماهیت کتاب مقدس به عنوان کـالم خـدا و    آن، به کار می اتجندررا در درك م

درك آن  بـراي حیات بخش آن براي زندگی ما، آن را شایسته براي تالش ما  حقایق

  نماید. می

  شنیدن کالم
  د کتاب مقدس در زندگی، شنیدن است.آخرین حلقه براي کاربر

خدا سخن گفته است و خدادوسـتی و خداپرسـتی   «جی.اي. بارکر نوشته است، 

ریم، بـه  اشنیدن کالم خدا یعنی گوش خـود را بـه آن بسـپ   » یعنی شنیدن سخنان او.

هـاي   آن توجه کنیم، آن را یاد بگیریم و تمرین کنیم. چنین شنیدنی یعنی وقتی وعـده 

کنیم. ما بـا ایمـان    کنیم، آنها را تمرین می انیم و مفهوم آنها را درك میخو خدا را می

  باشند. می اباشیم، چونکه سخنان مقتدرانه خداي م متکی به ارزش کالم خدا می

شنیدن کالم خدا همچنین بدین معنی است که اصول آن را در هر گونـه ارتبـاط   

ــین انســان و خــدا، زن و شــوهر   ــی ارتبــاط ب ــدگی، یعن ــدین،  ، بچــهدر زن هــا و وال

  ایم. شهروندان و حاکمان، حتی در رابطه با دشمنان و دوستان، اطاعت نموده



 مقدمه  180
 

هـاي زودگـذر،    آنگاه شنونده راستین کالم خدا هسـتیم کـه آن را بـر شـادي    ما 

هـاي شـادي    مقدم بشماریم، چونکه ایمان داریم به کسـی کـه خیلـی بهتـر از مـا راه     

  شناسد. واقعی را می
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    ، یعنی تفسیر یک جزء براساس کل کتاب.Holisicـ تفسیر 1


