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و  کل زندگی اش ضعیف  نااستوار است  و  الهیاتش ضعیف  که  لویْد جونز می گوید: »کسی  دکتر مارتین 
که شالوده و زیربنای الهیاتش سست و بی ثبات است با باِد هر تعلیم  نااستوار خواهد بود.« ایمانداری 
شکل  به  خدا  ملکوت  برای  او  بودن  سودمند  و  مفید  و  می شود  در  به  راه  از  برسد  راه  از  که  آموزه ای  و 
کتاب مقدس« بی نهایت مهم است. پل واشر،  کتاب »مطالعۀ  این رو،  از  چشمگیری محدود می گردد. 
کتاب  این  است.  نوشته  مختصر  و  ساده  کتابی  مسیحی  آموزه های  دربارۀ  کند،  ساده انگاری  بی آنکه 
را  که دلم می خواهد آن  کتابی است  اثری به یادماندنی خواهد بود. این  کتاب مقدس ریشه دارد و  در 

بدهم. کلیسایمان  در  نوایمانان  به دست تک تک 

نویسندۀ  و  در جمهوری دومینیکن   Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo کلیسای  میِشِلن، شبان  سوِگل   -
از خدا« پیش  و  »از خدا  کتاب 

کالم  موافق  داشتنش  نگاه  به  می سازد؟  ک  پا را  خود  راه  جوان  مرد  چیز  چه  »به  می پرسد:  مزمورنویس 
روحانی  رشد  و  روحانی  تندرستی  برای  واجب  و  الزم  پیش شرط  کتاب مقدس«  »مطالعۀ  کتاب  تو.« 
خواندن  با  می کند  کمک  نوایمان  هر  به  که  است  کرده  خلق  ساده  و  گویا  و  شیوا  اثری  واشر  پل  است. 
بر  که  دارم  ویژه  تشکر  واشر  پل  از  باشد.  استوار  و  محکم  قدم هایش  می رود،  پیش  که  مسیری  در  آن، 
کید  تأ برای رشد روحانی  آموزه ها  ایمانداران و ضروری بودن  آموزه های مسیحی در زندگی  حیاتی بودن 

بگیرند! برکت  کتاب  این  از  بسیاری  نماید  که خدا ممد  باشد  می نماید. 

دارد؟« ادامه  »آیا  کتاب  نویسندۀ  و  تعمیدی »عهد«  الهیات  دانشگاه  رییس  والدرون،  سموییل   -

و  ابتدایی  مقطع  در  ارشاد  و  تربیت  اهمیت  همواره  ندارند  ایمان  مسیح  به  که  کسانی  و  بی خدایان 
چون  مسیحیت،  در  ارشاد  و  تربیت  از  شرمنده اند  گویا  ما  زمانۀ  مسیحیان  اما  هستند.  متوجه  را  پایه 
ارشاد  و  تربیت  حال،  این  با  می بیند.  مغزی  شستشوی  هم ردیف  را  ارشاد  و  تربیت  تبلیغاتی  هیاهوی 
مؤثر  همانند  آن،  تحلیل  و  تجزیه  و  نقد  از  پیش  اطالعات،  کسب  در  مهارت  و  استادی  یعنی  اصل  در 
تاریخ  در  را  خودش  امتحان  که  مسیحیت«  اساسی  اصول  پاسخ  و  پرسش  »مجموعه  بودن  پرفایده  و 
انجام شده  ابتدایی  و  پایه ای  آموزش اصول  از  ارشاد در هر سطح  و  تربیت  این  کلیسا پس داده است. 
در  ارشاد  و  تربیت  این  چرا  حال،  تاریخ.  در  چه  علوم،  در  چه  زبان،  در  چه  ریاضیات،  در  چه  است، 
و  به موقع  کتاِب  این  مانند  جدی،  و  مهم  آثار  این گونه  به  گر  ا کلیسا،  نشود؟  انجام  کتاب مقدس  مورد 
نبرِد نظرها و عقیده های زمانۀ  با  نبرد، در رقابت  از آن بهره  و مرتب  و منظم  به هنگام، خوش آمد نگوید 

ما شکست می خورد.

East Caribbean Baptist Mission اجرایی سازمان خدمات مسیحی  و مدیر  ماِتنیا، شبان  آر.  آنتونی   -
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مقدمه

روش مطالعه
کالم خدا با خدا رو به رو شوند. شالودۀ  کتاب مقدس به وسیلۀ  گردان  که شا کتاب چیزی جز این نمی باشد  هدف اصلی این 
طراحی  شکلی  به  کتاب  این  است.  خدا  خطاناپذیر  کالم  و  خدا  الهام  کتاب مقدس  که  است  بنا  حقیقت  این  بر  حاضر  کتاب 
که  این است  روند. هدف  کتاب پیش  این  کتاب مقدس بسته در مطالعۀ  با  بتوانند  گردان  واقعًا محال است شا که  شده است 

نمایند: اطاعت   15 :۲ تیموتائوس  دوم  رسالۀ  در  پولس رسول  اندرز  از  کتاب  این  خوانندگان 

خوبی  به  را  خدا  کالم  و  نشود  خجل  که  عاملی  سازی،  خدا  مقبول  را  خود  که  کن  سعی  »و 
انجام دهد.«

کتاب مقدس، اختصاص دارد.  کالم خدا،  یا  الهی،  آموزه های مسیحی، مکاشفۀ  از  هر فصل به طور مشخص به یک جنبه 
را انجام دهند.  آنها قرار دارد تمرین ها  ی  که پیِش رو آیاتی  با توجه به  گردان می توانند به پرسش ها پاسخ دهند و  در هر فصل، شا
برای  گردان  شا قدر  هر  دهند.  توضیح  را  خود  دیدگاه  و  نمایند  تأمل  و  تفکر  نظر  مورد  آیات  بر  می شود  داده  انگیزه  گردان  شا به 
نامبرده  به حقایق  اندیشیدن  بدون  گر  ا بیشتری می برند.  بهرۀ  آن  از  کنند،  کتاب وقت صرف  این  کندوکاو در مطالب  و  مطالعه 
انجام  به صورت یک تکلیف  را  تمرین ها  را تشخیص دهند فقط  آنها  و مفهوم  آنکه معنا  بدون  و  پاسخ دهند  به پرسش ها  فقط 

بنماید. آنها  به  یادی  ز کمک  نمی تواند  کتاب  این  قطعًا  دهند، 
رنگی،  تصویرهای  و  عکس ها  شامل  و  است  کتاب مقدس  پایۀ  بر  مطالعه ای  اصل  در  کتاب مقدس«  »مطالعۀ  کتاب 
تهیه  منبعی  که  است  بوده  این  نویسنده  دل  خواستۀ  نمی باشد.  الهیاتی  تفسیرهای  حتی  یا  جذاب،  و  قشنگ  داستان های 

و بس. گوید  کالم خدا سخن  تا  نماید،  راهنمایی  کتاب مقدس  به سوی  را  تا خوانندگان  نماید 
آموزشی  کالس های  یا  کتاب مقدس،  بررسی  کوچک  گروه های  برای مطالعۀ شخصی، مطالعه در  آزمون  و  تمرین  کتاب  این 
گردسازی  شا آموزشی  جلسه های  و  کالس ها  در  شرکت  از  پیش  گردان  شا می شود  پیشنهاد  بود.  خواهد  مفید  یک شنبه  روزهای 
را  تمرین ها  آموزگارشان  راهنمایی  با  یا  جمع  در  سپس  و  دهند  انجام  تنهایی  به  خودشان  را  فصل  هر  پرسش های  و  تمرین ها 

نمایند. بررسی  و  مطالعه 

گردان توصیه به شا
کشف  خود  زندگی  در  را  آموزه ها  این  واالی  جایگاه  و  کنند  مطالعه  را  کتاب مقدس  آموزه های  می کنیم  تشویق  را  گردان  شا
واقعی  ایماندار  ادامه دهد.  به حیاتش  این جدایی  با  یا  کند  را تحمل  و عقل  نمی تواند جدایی احساس  واقعی  ایماندار  نمایند. 
کتاب مقدس،  کند. به فرمودۀ  نمی تواند جدا بودن سرسپردگی به خدا را از آموزۀ شناخت خدا تاب آورد یا با این جدایی زندگی 
از  که  کتاب مقدس،  حقایق  فقط  باشند.  ما  مسیحی  زندگی  زیربنای  و  شالوده  می توانند  ما  تجربه های  نه  و  ما  احساسات  نه 
زیربنای  می توانند  می نماییم،  درک  هوشمان  و  عقل  با  را  آنها  و  می شوند  منتقل  ما  به  خدا  کالم  تعالیم  و  آموزه ها  مطالعۀ  طریق 
استوار  شالوده  آن  بر  ما  تجربه های  و  احساسات  اصالت  و  اعتبار  تشخیص  و  ما  کردار  و  رفتار  و  ما  باورهای  تا  باشند  محکمی 
گردد. ذهْن دشمن دل نیست و آموزه ها مانع و سد راه سرسپردگی ما نیستند. این دو امر، هر دو، ضروری و الزم هستند و نباید 
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یم )متی  کتاب مقدس به ما امر می نماید با همۀ دل و جان و فکرمان خداوند خدای خود را دوست بدار آنها را از هم جدا نمود. 
)یوحنا ۴: ۲۴(. بپرستیم  راستی  در  و هم  روح  در  را هم  و خدا   )37 :۲۲

کتاب مقدس هم یک انضباط عقالنی است و هم انضباطی ناشی از عشق و سرسپردگی. مطالعۀ آموزه ها  مطالعۀ آموزه های 
و  آنها  روحانی  تحول  و  تغییر  به  که  برساند  نقطه ای  به  را  خدا  کالم  گردان  شا باید  همواره  و  است  خدا  برای  شورمندانه  کاوشی 
گرفتار  چشمگیر  اشتباه  این  دام  در  و  باشد  حواسشان  باید  گردان  شا بنابراین،  شود.  ختم  قلب  صمیم  از  پرستش  و  اطاعت  به 
آن  در  معلومات  و  دانش  که  سرسپردگی  و  وقف  نه  بشناسند.  را  خدا  شخصًا  بی آنکه  بیندوزند،  دانش  بخواهند  فقط  که  نشوند 
حالت،  دو  هر  در  است.  سودمند  ساختن  ُپر  اطالعات  از  را  ذهن  و  اندوختن  دانش  فقط  نه  و  دارد  فایده  باشد  نداشته  جای 

جای خدا خالی است.

کتاب مقدس، معروف به ترجمۀ قدیم ترجمۀ 
کتاب مقدس، معروف به »ترجمۀ قدیم،« استفاده شود. ترجمۀ  کتاب، الزم است از ترجمۀ فارسی  برای انجام تمرین های این 
کتاب مقدس  داشتند  باور  که  ترجمه  این  مترجم های  استوار  و  راسخ  باور  و  اعتقاد   )1( کرده ایم:  انتخاب  دالیل  این  به  را  قدیم 

آن. زبان های اصلی  به  ترجمه  این  وفاداری  و  امانت   )۲( کالم خطاناپذیر خدا است؛ 

کالمی از نویسنده
کتاب آسمانی  کتاب مقدس یگانه  که یک نفر می تواند صاحب آن باشد. فقط  گنجینه ای است  کتاب مقدس ارزشمندترین 
نجات  شرح  ویژه  به  خدا،  اعمال  و  خدا  ارادۀ  خدا،  دربارۀ  که  می باشد  اشتباه  و  خطا  از  عاری  مکاشفۀ  و  الهی  الهام  که  است 
به  ایماندار نمی تواند در دیدگاه و چشم انداز خود نسبت  بیان می کند. یک  را  به واسطۀ عیسی مسیح حقیقت  و رستگاری بشر 
دیگر،  بسیاری دالیل  و  دلیل  این  به  کند.  نظر  آن  به  کالم خدا است  برازندۀ  و  آنچه شایسته  از  فراتر  یا  کند  مبالغه  کتاب مقدس 
با چنین  کتاب  این  بداند.  پایان عمر خود  تا  تکلیفی  را  آن  و  قرار دهد  زندگی خود  اولویت  را  کتاب مقدس  باید مطالعۀ  ایماندار 
کتاب مقدس  باید  کرد چرا و چگونه  کشف خواهند  کتاب  این  با مطالعۀ  نوشته شده است. دانش آموزان  و  تفکری طراحی  طرز 

نمایند. اطاعت  آن  از  و  را مطالعه 
ایوان، رووان،  از چهار فرزندم )ای آن،  که همواره پشتیبان و تشویق گر من بوده است. متشکرم  قدردان همسرم، چارو، هستم 
که چندین  HeartCry سپاسگزارم  در سازمان  فورست هایت، همکارم  آقای  از  که شادی همیشگی دل من هستند.  بران وین( 
کتاب بسیار شایان  این  برای شیواتر و خواناتر نمودن  او  کوشایی ویرایش نموده است. زحمات  با دقت و  را  کتاب  این  از  بخش 
این  انتشار  مرحلۀ  به  مرحله  در  که  دارم  را  تشکر  کمال  نیز   HeartCry سازمان  در  همکارانم  همۀ  از  است.  تقدیر  قابل  و  توجه 

بودند. و دلگرمی من  تشویق  کتاب موجب 

منابع پیشنهادی برای مطالعۀ بیشتر
Profiting from the Word by Arthur W. Pink
The Scripture Cannot Be Broken by John MacArthur
The Implications of Inerrancy for the Global Church by multiple authors
Can I Trust the Bible? by R. C. Sproul
40 Questions About Interpreting the Bible by Robert L. Plummer
Scripture Alone by James R. White
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The Bible: God’s Inerrant Word by Derek W. H. Thomas
The Canon of Scripture by Samuel Waldron
The Canon of Scripture by F. F. Bruce
The Question of Canon by Michael J. Kruger
The Inspiration and Authority of the Bible by Benjamin B. Warfield (for advanced students)
The Doctrine of the Word of God by John M. Frame (for advanced students)

برنامه ریزی برای مطالعه )دلبخواهی(
اول آموزه های مسیحی، بخش  اول:  هفتۀ 

1 فصل  اول:  روز 
۲ فصل  روز دوم: 

1 فصل 3، بخش  روز سوم: 
۲ فصل 3، بخش  روز چهارم: 

بخوانید را  مزمور 119: 1- ۸۸  پنجم:  روز 

آموزه های مسیحی، بخش دوم دوم:  هفتۀ 
1 فصل ۴، بخش  اول:  روز 
۲ فصل ۴، بخش  روز دوم: 
1 فصل 5، بخش  روز سوم: 
۲ فصل 5، بخش  روز چهارم: 

بخوانید را  مزمور 119: ۸9- 17۶  پنجم:  روز 

کتاب مقدس بودن  امین  و  الهی  هفتۀ سوم: مکاشفۀ 
فصل ۶ اول:  روز 

۲ -1 زیربخش های   ،1 فصل 7، بخش  روز دوم: 
زیربخش های 3- ۴  ،1 فصل 7، بخش  روز سوم: 

۲ فصل 7، بخش    
فصل ۸ روز چهارم: 
فصل 9 پنجم:  روز 

کتاب مقدس و هدف  تاریخ  هفتۀ چهارم: 
1۰ فصل  اول:  روز 
11 فصل  روز دوم: 

۲ -1 فصل 1۲، بخش های  روز سوم: 
فصل 1۲، بخش های 3- ۴ روز چهارم: 

1 فصل 13، بخش    
۲ پنجم: فصل 13، بخش  روز 
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کالم خدا پنجم: قدرت  هفتۀ 
فصل 1۴ اول:  روز 

1 فصل 15، بخش  روز دوم: 
۲ فصل 15، بخش  روز سوم: 
1 فصل 1۶، بخش  روز چهارم: 
۲ فصل 1۶، بخش  پنجم:  روز 

۱ کتاب مقدس، بخش  به  ایمانداران  رویکرد  هفتۀ ششم: 
1 فصل 17، بخش  اول:  روز 
۲ فصل 17، بخش  روز دوم: 

فصل 1۸ روز سوم: 
فصل 19 روز چهارم: 
۲۰ فصل  پنجم:  روز 

کتاب مقدس، بخش ۲ به  ایمانداران  رویکرد  هفتۀ هفتم: 
فصل ۲1 اول:  روز 

1 فصل ۲۲، بخش  روز دوم: 
۲ فصل ۲۲، بخش  روز سوم: 

۴ -1 نکته های اصلی  فصل ۲3،    
نکته های اصلی 5- ۸ فصل ۲3،  روز چهارم: 

فصل ۲۴ پنجم:  روز 
پی نوشت   



بخش اول

مقدمه ای بر آموزه های مسیحی
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فصل ۱: آموزه های مسیحی

بررسی می نماییم. ایمانداران  زندگی  در  را  آن  اهمیت چشمگیر  و  تعریف می کنیم  را  »آموزۀ مسیحی«  این فصل،  در 

تعریف آموزۀ مسیحی
است  تخصصی  بسیار  موضوعی  این  آنها،  نظر  به  می افتد.  جانشان  به  ترس  »آموزه«  واژۀ  شنیدن  با  مسیحیان  از  بسیاری 
باید  فقط  موضوع  این  بررسی  و  مطالعه  مسیحیان،  از  بسیاری  اعتقاد  به  می باشد.  دشوار  معمولی  مسیحیان  برای  آن  درک  و 
»آموزه« دیدگاه  به مقولۀ  و نگرشی  یم چنین دیدگاه  کتاب، می آموز این  باشد. در  پژوهشگران متخصص  یا  الهیدانان  مخصوص 
»آموزۀ  می توانند  همه  نمایند.  مطالعه  را  مسیحی«  »آموزۀ  باید  همه  است.  کتاب مقدس  تعلیم  خالف  و  نادرست  نگرشی  و 
و  »آموزه«  از  را  و مفیدی  تعریف مختصر  این موضوع شگرف، الزم است  به  آغاز سفرمان  در  نمایند.  و درک  را مطالعه  مسیحی« 

بگیریم. یاد  »آموزۀ مسیحی« 

کلمه به معنای »تعلیم« است. در عهدعتیق، این واژه برگرفته  آموزه: این واژه به معنای واقعی 
یافت می شود« )تثنیه 3۲: ۲؛ ایوب  که به این معنا است: »آنچه در از واژۀ عبری ِلکاه می باشد 
یونانی  واژه ای  از  برگرفته  واژه  این  عهدجدید،  در   .)۲۴ :۲9 اشعیا  ۴: ۲؛  سلیمان  امثال  11: ۴؛ 
1۶؛   ،13 :۴ تیموتائوس  )اول  دادن«  »تعلیم  به  که  می باشد  »دیداسکالیا«   didaskalia نام  به 
دوم  15: 9؛  )متی  دارد  اشاره  می شود«  داده  تعلیم  »آنچه  یا   )1۶  ،1۰ :3 تیموتائوس  دوم  5: 17؛ 

تیموتائوس ۴: 3(.

و  می کنند،  عمل  آن  به  دارند،  اعتقاد  آن  به  مسیح  ایمانداراِن  که  باوری  یعنی  مسیحی:  آموزۀ 
که  کتاب مقدس،  نظام مند  مطالعۀ  بر  اعتقاد  و  باور  این  اساس  و  پایه  می دهند.  تعلیم  را  آن 

بنا می باشد. و عهدجدید است،  شامل عهدعتیق 

که ما، ایمانداراِن مسیح، آنها را باور داریم، به آنها عمل می کنیم، و آنها  کتاب مقدس  به بیان ساده، آموزۀ مسیحی یعنی تعالیم 
آموخته های  یکبار  گر حتی  ا نموده اید.  را مطالعه  »آموزه«  نموده اید، پس  را مطالعه  کتاب مقدس  گر  ا تعلیم می دهیم.  دیگران  به  را 
به  ایماندار  بنابراین، در هر صورت،  تعلیم داده اید.  به دیگران  را  »آموزه«  گذاشته اید، پس  با دیگران در میان  را  کالم خدا  از  خود 

الهیدان است! مسیح یک 

نمایید.. 1 ُپر  مناسب  واژگان  با  را  دارد؟ جای های خالی  تعریفی  »آموزۀ مسیحی« چه  بیان شد،  کنون  تا آنچه  به  توجه  با 

که ایمانداراِن مسیح به آن     دارند، به آن    می کنند، و آن را     می دهند.      الف.      
بنا می باشد. و    است،  که شامل     کتاب مقدس،  بر مطالعۀ      اعتقاد  و  باور  این  و     

نمایید.. ۲ تعریف  زبان ساده  به  را  »آموزۀ مسیحی«  نمودیم،  بررسی  که  به حقایقی  توجه  با 
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نیز . 3 ایمانداران  همۀ  یا  است  متخصص  الهیدانان  مخصوص  فقط  »آموزه«  مطالعۀ  آیا  نمودیم،  بررسی  که  حقایقی  به  توجه  با 
توضیح دهید. را  پاسخ خود  نمایند؟  را مطالعه  آن  می توانند 

 

 

 

 

 

 

 

درونمایه های اصلی آموزۀ مسیحی
را  کتاب مقدس  آموزه های  که  است  مفید  دلیل،  این  به  می دهد.  تعلیم  کتاب مقدس  که  است  آنچه  هر  شامل  »آموزه«  واژۀ 
برجستۀ  و  مهم  آموزه های  و  یم  می رو پیش  شناخته شده  تقسیم بندی  این  با  مطالعه مان،  از  بخش  این  در  نماییم.  دسته بندی 

معرفی می نماییم. فهرست  در شانزده  را  کتاب مقدس 

مطالعه   = »لوگیا«   logia  + کتاب ها   = »بیبلیا«   biblia یونانی:  زبان  )در  کتاب مقدس شناسی 
الهی،  مکاشفۀ  دربارۀ  مطالعه  شامل  مطالعه  این  کتاب مقدس.  مطالعۀ  گفتمان(:  یا 
مسیحی  زندگی  در  کتاب مقدس  کاربرد  و  کتاب مقدس،  اقتدار  کتاب مقدس،  ساختار 
نیز می باشد )در زبان یونانی:  کتاب مقدس  کتاب مقدس شناسی شامل علم تفسیر  می باشد. 
و  قواعد توضیح  و  به معنای مطالعه دربارۀ اصول  که  نمودن(  تفسیر  »ِهرِمِنئو« =   hermeneuo

کتاب مقدس است. تفسیر 

یا  مطالعه   = »لوگیا«   logia  + خدا   = »تئوس«   theos یونانی:  زبان  )در  )الهیات(  خداشناسی 
گفتمان(: مطالعه دربارۀ خدا. این مطالعه شامل مطالعه دربارۀ ذات خدا، صفت های خدا، 
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تعلیم های  و  آموزه ها  همۀ  مطالعۀ  مورد  در  معمواًل  »الهیات«  واژۀ  می باشد.  خدا  کارهای  و 
کار می رود. به  نیز  کتاب مقدس 

یا  مطالعه   = »لوگیا«   logia  + مسیح   = »ِکریسُتس«   Christos یونانی:  زبان  )در  مسیح شناسی 
کارهای  و  مسیح  ذات  دربارۀ  مطالعه  شامل  مطالعه  این  مسیح.  دربارۀ  مطالعه  گفتمان(: 
مسیح می باشد، به ویژه مطالعه دربارۀ زندگی مسیح، مرگ مسیح، رستاخیز مسیح، و جالل 

یافتن مسیح.

یا  مطالعه   = »لوگیا«   logia  + روح   = »ِپنویما«    pneuma:یونانی زبان  )در  روح القدس شناسی 
و  روح القدس  ذات  دربارۀ  مطالعه  شامل  مطالعه  این  روح القدس.  دربارۀ  مطالعه  گفتمان(: 
کارهای روح القدس در خصوص توبه و نجات و زندگی  کارهای روح القدس می باشد، به ویژه 

مسیحی.

یا  مطالعه   = »لوگیا«   logia  + فرشته   = س« 
ُ
»آنِگل  aggelos یونانی:  زبان  )در  فرشته شناسی 

گفتمان(: مطالعه دربارۀ فرشتگان. این مطالعه شامل مطالعه دربارۀ ذات فرشتگان و خدمت 
که خدمتگزاران خدا هستند، می باشد. فرشتگان، 

گفتمان(:  یا  مطالعه   = »لوگیا«   logia  + دیو   = »دیمون«   daimon یونانی:  زبان  )در  دیوشناسی 
و داوری  کارهای دیوها،  این مطالعه شامل مطالعه دربارۀ ذات دیوها،  مطالعه دربارۀ دیوها. 

دیوها می باشد. و  نهایی شیطان 

مطالعه   = »لوگیا«   logia  + انسان   = »آنتروپوس«   anthropos یونانی:  زبان  )در  انسان شناسی 
سقوط  انسان،  آفرینش  دربارۀ  مطالعه  شامل  مطالعه  این  انسان.  دربارۀ  مطالعه  گفتمان(:  یا 

انسان می باشد. نیاز  و  انسان،  انسان، ذات 

یا  مطالعه   = »لوگیا«   logia  + نجات   = »سوِتریون«   soterion یونانی:  زبان  )در  نجات شناسی 
و رستاخیز مسیح  دربارۀ صلیب  این مطالعه شامل مطالعه  دربارۀ نجات.  گفتمان(: مطالعه 
دربارۀ  مطالعه  این  می باشد.  انسان  مسوولیت  و  خدا  کمیت  حا دربارۀ  مطالعه  این  می باشد. 
نهایی  جالل  و  شدن،  تقدیس  نجات،  از  اطمینان  عادل شمردگی،  اعمال،  ایمان،  توبه، 

ایمانداران می باشد.

یا  مطالعه   = »لوگیا«   logia  + کلیسا   = کِلسیا«  »ِا  ekklesia یونانی  زبان  )در  کلیساشناسی 
کلیسا،  زیربنای  و  شالوده  دربارۀ  مطالعه  شامل  مطالعه  این  نجات.  دربارۀ  مطالعه  گفتمان(: 

کلیسا می باشد. و مسوولیت های  کلیسا،  آیین  کلیسا،  کلیسا، سازمان دهی  هدف 

 = »لوگیا«   logia  + ]چیزها[  آخرین   = »ِاسخاتوس«   eschatos یونانی:  زبان  )در  قیامت شناسی 
گفتمان(: مطالعه دربارۀ آخر زمان. این مطالعه شامل مطالعه دربارۀ مرگ، بهشت،  مطالعه یا 

نهایی خلقت می باشد. و سرنوشت  بازگشت مسیح،  جهنم، 
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اصول اخالقی )در زبان یونانی: ethikos »ِاتیکوس« برگرفته از واژۀ ethos »ِاتوس« = رسم، عادت 
جهان بینی  دربارۀ  مطالعه  شامل  مطالعه  این  اخالقی.  ارزش های  دربارۀ  مطالعه  اخالقی(: 
ایمانداران و نگرش ایشان به زندگی بشر و اصول اخالقی می باشد. کردار  ایمانداران و رفتار و 

در  که  است  روحانی  انضباط  و  نظم  دربارۀ  مطالعه  شامل  مطالعه  این  سرسپرده:  زندگی 
را  اصول  آن  کلیسا  یخ  تار سراسر  در  سرسپرده  ایمانداراِن  و  گشته  اشاره  آنها  به  کتاب مقدس 
کتاب مقدس، دعا، روزه،  به جا آورده اند. این نظم و انضباط روحانی شامل خواندن و مطالعۀ 

پرستش می باشد. و  و ستایش  تأمل،  و  تفکر  اعتراف، 

گون  گونا خدمت مسیحی: این مطالعه شامل مطالعه دربارۀ عطیه های روحانی و خدمت های 
و موعظۀ  بر خدمت شبانی  به طور خاص  این خدمت،  اما، در  کلیسای محلی می باشد.  در 

کید می گردد. تأ انجیل 

دربارۀ  تخصصی  مطالعۀ  خوش(:  خبر   = »یوآنِگلیون«   euaggelion یونانی:  زبان  )در  بشارت 
کتاب مقدس. بر  تکیه  با  دیگران،  به  آن  بشارت  و چگونگی  انجیل  و محتوای  بافت 

 = »لوگیا«   logia  + کردن  روانه  فرستادن،   = »میسیئو«   missio یونانی:  زبان  )در  مبشرشناسی 
مطالعه  شامل  مطالعه  این  کلیسا.  در  مبشران  خدمت  دربارۀ  مطالعه  گفتمان(:  یا  مطالعه 
گردان است. این مطالعه شامل مطالعه دربارۀ خواندگی  یت عظیم مسیح به شا دربارۀ آن مأمور
ایمانداران به خدمت مبشری، نیازهای روحانی جهان، و روش ها و شیوه های خدمت مبشران 

کتاب مقدس می باشد. مبنای  بر 

را . 1 خالی  جای های  سپس  شوند.  ذهنتان  ملکۀ  تا  نمایید  مرور  بار  چندین  را  مسیحی  آموزه های  دربارۀ  نامبرده  درونمایه های 
نمایید. ُپر  مناسب  گزینه های  با 

روح القدس.کتاب مقدس شناسی   کار  و  دربارۀ شخصیت  الف. مطالعه 
در مشاوره.ب. خداشناسی   کتاب مقدس  کاربرد  دربارۀ  مطالعه 
در نجات.	. مسیح شناسی   کار خدا  دربارۀ  مطالعه 
کلیسا.د. روح القدس شناسی   آیین  و  دربارۀ هدف، سازمان دهی،  مطالعه 

با 	.هفرشته شناسی   دیگران،  به  آن  بشارت  و چگونگی  انجیل  و محتوای  بافت  دربارۀ  مطالعه 
کتاب مقدس. بر  تکیه 

کتاب مقدس.و. دیوشناسی   در  اشاره شده  اخالقی  ارزش های  دربارۀ  مطالعه 
کتاب مقدس.ز. انسان شناسی   کاربرد  و  اقتدار،  دربارۀ ساختار،  مطالعه 

گشته ح. نجات شناسی   کتاب مقدس به آنها اشاره  که در  مطالعه دربارۀ نظم و انضباط روحانی 
آورده اند. به جا  را  آن اصول  کلیسا  یخ  تار در  ایمانداراِن سرسپرده  و 

انسان.ط. کلیساشناسی   نیاز  و  انسان،  انسان، ذات  انسان، سقوط  آفرینش  دربارۀ  مطالعه 
دیوها.	.يقیامت شناسی   و  نهایی شیطان  و سرنوشت  کارها،  دربارۀ ذات،  مطالعه 
اخالقی   کلیسا.	.ياصول  در  مبشران  و خدمت  یت عظیم  مأمور دربارۀ  مطالعه 
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کار عیسی مسیح.ل. زندگی سرسپرده   و  دربارۀ شخصیت  مطالعه 
فرشتگان.م. خدمت مسیحی   و خدمت  کار  دربارۀ  مطالعه 

شبانی ن. بشارت   خدمت  بر  خاص  کید  تأ با  محلی،  کلیسای  خدمت  دربارۀ  مطالعه 
انجیل. موعظۀ  و 

کارهای خدا.س. مبشرشناسی   و  دربارۀ ذات خدا، صفت های خدا،  مطالعه 
نهایی خلقت.ع. مشاوره   و سرنوشت  بازگشت مسیح،  زمان*  آخر  دربارۀ  مطالعه 
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فصل ۲: منبع آموزه های مسیحی

که  آموزه ای  منبع  باشد.  اعتماد  قابل  و  معتبر  آن  منبع  باید  باشد  صحیح  آموزۀ  یم  دار اعتقاد  آن  به  که  آموزه ای  آنکه  برای 
باشد.  بی اشتباه  و  بی خطا  می کند  بیان  خدا  تدبیر  و  خدا  کارهای  و  خدا  دربارۀ  آنچه  که  باشد  منبعی  باید  یم  دار اعتقاد  آن  به 
الهی  معتبر  منبِع  این  است.  الهی  معرفت  و  دانش  سرچشمۀ  که  دارد  وجود  باصالحیت  و  معتبر  منبع  یک  فقط  جهان،  کل  در 
کتاب مقدس  که  یم این است  کتاب می آموز ادامۀ این  که در  از مهم ترین و اساسی ترین حقایقی  »کتاب مقدس« می باشد. یکی 
از  ما  ایمان  آموزه های  همۀ  است.  ما  آموزه های  و  تعلیم  و  ما  کردار  و  رفتار  و  ما  اعتقاد  و  باور  برای  مطلق  اعتبار  و  اقتدار  یگانه 

کالم مقدس خدا سرچشمه می گیرند.

کتاب مقدس یگانه منبع مقتدر و معتبر و برازندۀ . 1 بنا بر تعلیم پولس رسول در رسالۀ دوم تیموتائوس 3: 1۶، توضیح دهید چرا 
آموزه های مسیحی است.

 

 

 

 

 

َنَفس خدا«  یا  »َدم  کلمه  واقعی  به معنای  که  می باشد  »تئوِپنوستوس«   theopneustos یونانی  زبان  در  »الهام«  واژۀ  نکته: 
مفهوم  و  معنا  ایمانداران  برای  است  خدا  خطاناپذیر  کالم  و  خدا  الهام  کتاب مقدس  که  واقعیت  این  می شود.  ترجمه 
کالم  کالم خدا همیشه امین هستند. احکام و اصول  کاماًل قابل اعتماد است. وعده های  کالم خدا  واالیی دارد. تعلیم 
کتاب مقدس بنا سازد. خدا حکمت خوِد خدا می باشند. شخص باحکمت می تواند آموزه های خود و زندگی خود را بر 

و . ۲ اعتقاد  و  باور  پایه های  که  بسیاری  هستند  حال،  این  با  است.  مسیحی  آموزه های  برای  مطلق  اقتدار  یگانه  کتاب مقدس 
گزینۀ  با  را  خالی  جای های  می کنند.  بنا  نیستند،  اعتماد  قابل  و  معتبر  که  کتاب مقدس،  از  خار	  منابع  بر  را  خویش  کردار 

نمایید. ُپر  مناسب 

یا، و غیره(.ارمیا 17: 9   الف. تجربه های مذهبی یا ماورایی )پیغام از جانب فرشتگان، خواب و رو

آدمیزاد.ب. امثال سلیمان   دل 

دنیا.	. متی 15: ۶- 9   قواعد  و  و اصول  و سّنت،  فلسفه، رسم 

انسان ها.د. کولسیان ۲: ۸   و عقیدۀ  نظر  و  تفکر  روش ها، طرز  و  راه ها 

انسان ها.	.هکولسیان ۲: 1۸   قواعد  و  و اصول  و سّنت ها  آداب 
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بی نهایت  است  امری  است  ما  کردار  و  باورها  و  آموزه ها  برای  مطلق  اقتدار  یگانه  کتاب مقدس  یم  دار باور  اینکه  نکته: 
با  است  پایبند  آن  به  انسان  که  سّنتی  و  رسم  است.  خطاپذیر  انسان  ِخَرد  است.  فریبنده  انسان  دل  بااهمیت.  و  مهم 
قانون  یک  از  باید  پس  می دهند.  فریب  را  ما  یا،  رو و  خواب  جمله  از  مذهبی،  تجربه های  است.  تضاد  در  کتاب مقدس 
احساسی  هر  می آید،  ذهنمان  به  که  فکری  هر  که  است  این  بی نظیر  و  عالی  قانون  آن  نماییم.  ی  پیرو بی نظیر  و  عالی 
سازگار  کتاب مقدس  با  هرچه  بزنیم.  محک  خدا  کالم  با  می شنویم  هرچه  و  می بینیم  هرچه  و  می دهد،  دست  ما  به  که 

کشید. باطل  آن خط  بر  باید  نیست 

یکرد . 3 رو و  پاسخ  است،  مسیحی  آموزه های  کل  برای  اقتدار  یگانه  و  خطاناپذیر  منبع  تنها  کتاب مقدس  می دانیم  که  کنون،  ا
که در ادامه از عهدعتیق و عهدجدید به آنها اشاره می گردد به ما چه تعلیمی می دهند؟ ایمانداران باید چگونه باشد؟ آیاتی 

۸ :1 یوشع  الف. 

 

 

 

 

 

مزمور 119: 1۰5ب. 

 

 

 

 

 

متی ۴: ۴	. 
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آموزههایمسیحی منبع

متی 7: ۲۴- ۲7د. 

 

 

 

 

 

۲: 15	.ه تیموتائوس  دوم 

 

 

 

 

 

کولسیان 3: 1۶و. 

 

 

 

 

 

کتاب مقدس . ۴ آیا  دارد؟  مهمی  جایگاه  شما  روزانۀ  زندگی  در  کتاب مقدس  آیا  دهید.  توضیح  کتاب مقدس  با  را  خود  رابطۀ 
کنید؟ ایجاد  تغییری  اولویت های خود  در  آیا الزم است  کردار شما می باشد؟  و  رفتار  و  اعتقاد  و  باور  زیربنای  و  شالوده 
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کتاب مقدس مطالعۀ 
فصل ۳: اهمیت آموزه های مسیحی

بخش اول: آموزه و مسیحیت
یادی از مسیحیان، اغلب، به مطالعۀ آموزه های مسیحی اهمیت نمی دهند. معمواًل، برای بی اعتنایی و بی توجهی  جمعیت ز

را می آورند: بهانه ها  و  این عذرها  آموزه های مسیحی  به 

آموزه های مسیحی.« به  نه  دارند،  احتیا	  به عیسی مسیح  ۱: »مسیحیان  اعتراض شماره 

آیین عقل.« نه  آیین دل است،  ۲: »مسیحیت  اعتراض شماره 

را خاموش می کنند.« آتش غیرت مسیحی  »آموزه های مسیحی  اعتراض شماره ۳: 

دارند.« اندکی  کاربرد  زندگی مسیحی  در  و  نیستند  مقوله ای عملی  »آموزه های مسیحی  اعتراض شماره ۴: 

تفرقه می شوند.« »آموزه های مسیحی موجب  اعتراض شماره ۵: 

برای مسیحیان معمولی دشوار است.« آموزه های مسیحی  »درک   :۶ اعتراض شماره 

و ِبجا نیستند و نشانۀ  اما اعتراض های درست  در دنیای مسیحیت این دوره و زمانه، این اعتراض ها خیلی طرفدار دارند، 
دو  در  و  فصل  این  در  است.  مکشوف  خدا  کالم  در  که  می باشند  خدا  ارادۀ  از  بی خبری  و  کتاب مقدس  مسیحیِت  از  گاهی  ناآ
زندگی  اندازه در  تا چه  کتاب مقدس  آموزه های  و نشان می دهیم  باطل می کشیم  اعتراض ها خط  این  بر  به یک،  فصل بعد، یک 

و حیاتی می باشند. مسیحی مهم 

مسیحیان به عیسی مسیح و به آموزه های مسیحی احتیاج دارند
آموزه های  از  شدن  گاه  آ بدون  حال،  این  با  یم.  دار احتیا	  مسیح  عیسی  به  یافتن  نجات  برای  کنیم،  نگاه  که  نظر  هر  از 
که  تعلیم می دهد مسیحاِن دروغینی می آیند  کتاب مقدس  را بشناسیم؟  کتاب مقدس، چگونه می توانیم عیسی مسیح حقیقی 
مسیح  و  می شناسند  را  مسیح  می کنند  ادعا  که  شناخته شده ای  و  معروف  بدعت های  بسیارند  چه  است.  ما  فریب  قصدشان 
چگونه  نکنیم،  مطالعه  او  کارهای  و  مسیح  شخصیت  دربارۀ  را  کتاب مقدس  آموزه های  و  کتاب مقدس  گر  ا می کنند!  موعظه  را 
ما  برای  کتاب مقدس  در  که  را  خدا  تعالیم  گر  ا این،  بر  عالوه  آورده ایم؟  ایمان  حقیقی  مسیح  به  باشیم  داشته  یقین  می توانیم 
در  است  قرار  گر  ا می کنیم؟  زندگی  خدا  ارادۀ  راستای  در  باشیم  داشته  یقین  می توانیم  چگونه  نکنیم،  مطالعه  است  مکشوف 
از  ضروری  و  الزم  بخش  آموزه ها  بپذیریم  باید  باشد،  سنجیده  ما  زندگی  و  درست  ما  ایمان  انسان ها  حضور  در  و  خدا  پیشگاه 

ما می باشند. زندگی  و  ایمان 

را تحسین می کنند؟. 1 انجیل متی 7: ۲۸- ۲9، جمعیت چه چیزی  فرمودۀ  به 
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»آموزه«  یا  »رهنمود«  می تواند  که  می باشد  »دیداخی«   didache یونانی  زبان  در  »تعلیم«  واژۀ  که  است  توجه  شایان  نکته: 
با  او،  است.  حیاتی  و  مهم  اندازه  چه  تا  آموزه  می داند  او  است.  آموزگار  بهترین  مسیح  عیسی  خداوند  شود.  ترجمه  نیز 
و  مداوم  می شدند،  جمع  او  کالم  شنیدن  برای  که  جمعیتی  و  خود  گردان  شا به  را  آن  آموزه،  اهمیت  از  گاهی  آ و  درک 
که خدا را بشناسد و ارادۀ خدا را درک نماید. مسیح به جهان آمد  پیوسته، تعلیم می داد. بزرگ ترین نیاز بشر این است 

نشان دهد. انسان ها  به  را  ارادۀ خدا  تعلیم خود  و  زندگی  با  و  نماید  آدمیان مکشوف  به  را  تا خدا 

درک . ۲ و  نهادن  ارزش  برای  آنها  مسوولیت  و  خود(  )آموزۀ  خود  تعلیم  دربارۀ  گردانش  شا به  مسیح   ،۲5 -۲۴ :۴ مرقس  انجیل  در 
آموزه چه هشداری می دهد؟ یا  تعلیم  آن  نمودن  و حفظ  کردن 

 

 

 

 

که دقیقًا به معنای  blepo »ِبلیپو« می باشد  که در اینجا »باحذر باشید« ترجمه شده است در زبان یونانی  نکته: عبارتی 
او )آموزۀ او( با دقت  یا »گوش فرا دادن« است. مسیح به ما هشدار می دهد باید به تعلیم  یا »توجه نمودن«  کردن«  »نگاه 
اراده اش  و  خودش  دربارۀ  خداوند  آن گاه،  دهیم،  اهمیت  کتاب مقدس  آموزه های  اهمیت  به  گر  ا دهیم.  فرا  گوش  بسیار 
کتاب مقدس  که بسیاری از مسیحیان یاد نگرفته اند قدردان تعالیم  ما را بیشتر تعلیم خواهد داد. اما چه غم انگیز است 

نیستند! بیش  زغالی  تکه  انگار  که  برخورد می کنیم  به شکلی  کالم خدا  الماس های  با  که  ما است  تقصیر  باشند! 

تعلیمی می دهد؟. 3 ما چه  به  آموزه ها  به  آنها  نگرش  و  اولیه  کلیسای  در  دربارۀ مسیحیان   ۴۲ :۲ اعمال رسوالن  کتاب 

. در       رسوالن        الف. 

کلیسایی زنده تر و پرجنب و جوش تر،  کتاب اعمال رسوالن فصل ۲ توصیف می شود  که در  کلیسایی  نکته: آیا از 
و  ایمان می آورند  روز  نفر در یک  آیۀ ۴1، می خوانیم سه هزار  ید؟ در  باشد، سراغ دار ُپر  از روح القدس  این چنین  که 
را  این  ولی  دارد.  یادی  ز دالیل  روحانی  جوش  و  جنب  این  چیست؟  روحانی  بیداری  این  کلید  می یابند.  تعمید 
یایی« است. مسیحیان،  که یکی از مهم ترین عوامل اصلی و اساسی این بیداری روحانی »صداقت و بی ر می دانیم 
واژۀ  که  یادآوری شود  نکته  این  بار دیگر، الزم است  تعالیم رسوالن می نمودند.  را سرسپردۀ  و بی وقفه، خود  مداوم 
که می تواند »رهنمود« یا »آموزه« نیز ترجمه شود. مانند خداوند  »تعلیم« در زبان یونانی didache »دیداخی« می باشد 
یده  گناهانشان آمرز عیسی مسیح )متی 7: ۲۸- ۲9(، رسوالن او نیز نیاز به تعلیم آموزه ها را تشخیص می دادند. مردم 
می گردد و روح القدس به آنها هدیه داده می شود )اعمال رسوالن ۲: 3۸(، اما باز هم به تعلیم یا آموزۀ رسوالن احتیا	 

باشند. تأثیرگذار  و  مفید  انجیل شاهدانی  برای  و  را خشنود سازند  زندگی خود خدا  در  بتوانند  تا  دارند 
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اول( آموزههایمسیحی)بخش اهمیت

رشد . ۴ به  را  آنها  و  شود  داده  تعلیم  ایمانداران  به  مسیحی  آموزه های  باید  که  دیگری  دلیل   ،15 -1۴ :۴ افسسیان  رسالۀ  گفتۀ  به 
برساند چه می باشد؟ روحانی  بلوغ  و 

 

 

 

 

نگاه  که  طرف  هر  می کند.  ظهور  مذهبی  فرقۀ  یک  و  هزار  مسیحیت،  یخ  تار در  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز،  نکته: 
با  آسمان  تا  زمین  که  می کنند  تبلیغ  را  آموزه هایی  و  می شود  پیدا  نوظهور  بدعت  یک  و  آیین  یک  روز  هر  می کنیم، 
کتاب مقدس  کدام است؟ فقط با درک درست و سنجیده از آموزه های  ُکهن فرق دارد. اما حقیقت  مسیحیت اصیل و 
گونه سردرگمی  کشمکش و هر  گونه  که می توانیم حقیقت را تشخیص دهیم. نخستین قدم برای برطرف شدن هر  است 

مورد چه می گوید؟« این  در  »کالم خدا  پرسش است:  این  طرح 

گرد جوان خود، تیموتائوس، چه توصیه می کند؟ چگونه اندرز پولس نمودار . 5 پولس رسول در رسالۀ اول تیموتائوس ۴: 1۶ به شا
آموزه ها می باشد؟ اهمیت 

 

 

 

 

 

که »رهنمود« یا »آموزه« نیز ترجمه می شود.  نکته: در متن یونانی این آیه، واژۀ »تعلیم« didaskalia »دیداسکالیا« می باشد 
فقط  یافتن،  نجات  برای  دارد!  بستگی  آن  به  ما  نجات  بگوییم  که  است  درست  نظر،  یک  از  است؟  مهم  چقدر  آموزه 
نجات  را  ما  دارد  قدرت  که  باشیم  داشته  ایمان  کسی  به  یا  چیزی  به  باید  نیست،  بسنده  یم  دار ایمان  بگوییم  اینکه 
تعلیم  را  ما  و  کیست،  منجی  آن  می دهد  توضیح  ما  به  می رساند،  حقیقی  منجی  به  را  ما  چون  است،  مهم  آموزه  دهد. 

ما چه می خواهد. از  آن منجی  می دهد 

کتاب مقدس . ۶ کدام آموزه ها به راستی بر پایۀ  گفتۀ رسالۀ اول تیموتائوس 3: ۶، با چه مشخصاتی می توانیم تشخیص دهیم  به 
بنا هستند؟

 heterodidaskaleo آن آموزه نباید جدا از تعلیم رسوالن مسیح باشد و     تعلیم دهد. این عبارت در زبان یونانی الف. 
دادن(. تعلیم   =  didasko  + دیگر  یا  متفاوت   =  heteros( »هیِترودیداسکاِلئو« می باشد 
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گیانو« ب.  hugiaino »ها کالم      خداوند ما عیسی مسیح موافق باشد. این واژه در زبان یونانی  آن آموزه باید با 
که  که سالم و درست است، برخالف آنچه ناسالم و نادرست است. آموزۀ راستینی  که اشاره به چیزی است  می باشد 

روحانی می انجامد. به سالمت  باشد  بنا  کتاب مقدس  پایۀ  بر 

و 	.  پارسایی  به  که  می باشد  »یوِسبیا«   eusebeia یونانی  زبان  در  واژه  این  باشد.  طریق        به  باید  آموزه  آن 
دارد. اشاره  به خدا  به سرسپردگی  به خدا،  نهادن  به حرمت  پرهیزکاری، 

مسیحیت آیین دل است و عقل
قواعد  و  اصول  دربارۀ  آموزشی  کتاب  یک  یا  آموزه  سری  یک  شناخت  »مسیحیت  می گویند:  زمانه  و  دوره  این  مسیحیان 
می شود.«  خالصه  خود  قوم  با  خدا  صمیمی  و  شخصی  رابطۀ  در  مسیحیت  است.  دل  آیین  مسیحیت  نیست؛  کتاب مقدس 
این توصیف از ایمان مسیحی رگه هایی از حقیقت را در خود دارد، اما رگه هایی از اشتباه نیز در آن به چشم می آید. این درست 
درست  هم  این  ولی  است،  مسیحیت  تمام نمای  آینۀ  خدا  با  صمیمی  و  شخصی  رابطۀ  و  است  دل  آیین  مسیحیت  که  است 
بنا  کتاب مقدس  آموزه های  از  درست  و  دقیق  شناخت  پایۀ  بر  اصل  در  و  نمی گذارد  کنار  را  هوش  و  عقل  مسیحیت  که  است 
از  را  تجربه  نمی کند،  جدا  را  احساسات  و  عقل  است  استوار  کتاب مقدس  پایۀ  بر  و  اصیل  و  سرزنده  که  مسیحیتی  می باشد. 
جدی  آسیبی  جنبه  دو  این  از  یک  هر  به  بی اعتنایی  هستند.  ضروری  و  الزم  دو  هر  نمی کند.  جدا  کتاب مقدس  مطلق  حقایق 

کلیسا می باشد. و  ایمانداران  به 

بنا . 1 کتاب مقدس  بر  اندازه  چه  تا  توصیه  این  است.  کلیسا  و  دنیا  زبان  ِورد  معمواًل  جمله  این  بسپار!«  گوش  دلت  ندای  »به 
اعتمادند؟ قابل  ما چقدر  ندای دل  و  تمایالت  و  ارمیا 17: 9، احساسات  کتاب  گفتۀ  به  است؟ 

 

 

 

 

به . ۲ که  ایمانداری  می رود.  سو  آن  و  سو  این  به  وزش  هر  با  و  است  باد  حزب  ما  دل  برود.  خطا  به  کاماًل  می تواند  ما  دل  ندای 
که  می شود  تبدیل  بی ثباتی  شخص  به  می کند  بنا  خود  دل  ندای  بر  را  خویش  زندگی  و  می دهد  گوش  می گوید  دلش  هرچه 
راهنمای آن نیست  و  کتاب مقدس هادی  آموزه های  که  به نظرتان دلی  آیا  انجام دهد.  و اطمینان  یقین  با  را  کاری  نمی تواند 
کتاب امثال سلیمان 1۴: 1۲ چه هشداری می دهد به  می تواند هادی و راهنمای قابل اعتمادی برای زندگی مسیحی باشد؟ 

بدهد؟ ندای دل خود  و  تمایالت  و  به دست احساسات  را  زندگی خود  که جرأت می کند سکان  کسی 
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دل )یعنی احساسات و عواطف( بخش بسیار مهم و بسیار زیبایی از زندگی مسیحی است. اما فقط دل نمی تواند راهنمای . 3
کتاب مقدس و آموزه های آن رشد نماییم.  کار بگیریم و در شناخت  باید فکرمان )یعنی عقلمان( را هم به  ایمانداران باشد. 
می نماییم  خدمت  را  او  و  یم  می دار دوست  را  خدا  آن  با  که  وجودمان  اجزای  اصلی ترین  از   ،3۰ :1۲ مرقس  انجیل  فرمودۀ  به 

چه می باشد؟

نما. قوت خود محبت  تمامی  و  تمامی       و  تمامی جان  و  تمامی دل  به  را  و خداوند خدای خود  الف. 

که می تواند »عقل« یا »فهم« نیز ترجمه شود. با ذهنمان،  نکته: واژۀ »فکر« در زبان یونانی dianoia »دیانویا« می باشد 
یم و خدا را خدمت  کنیم تا بتوانیم به راستی خدا را دوست بدار باید در شناخت خدا و شناخت ارادۀ خدا رشد 
کتاب مقدس در ذهنمان جای  که خودش حکم نموده است. چنین شناختی با خواندن و مطالعۀ  نماییم، چنان 

می گیرد.

به تصویر . ۴ ایمانداران  که  و واجب است، همچنین وسیله ای است  ارادۀ خدا الزم  و  برای درک صفت های خدا  نه فقط  ذهن 
به  و  کنند  دوری  دنیا  با  شدن  همشکل  از  می توانند  ایمانداران  چگونه   ،۲  :1۲ رومیان  رسالۀ  گفتۀ  به  گردند.  تبدیل  مسیح 

گردند؟ تبدیل  تصویر مسیح 

 

 

 

 

نکته: رشد ما در شناخت ارادۀ خدا و دگرگونی روزافزون ما و تبدیل ما به تصویر مسیح، با تازگی ذهنمان آغاز می گردد. 
آن ممکن می شود. بر  تأمل  و  تفکر  و  کتاب مقدس  و مطالعۀ  با خواندن  تازگی ذهن  این 

پاسخ دهید.. 5 را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید  را   1۲ -9 :1 کولسیان  رسالۀ 

کولسی چه دعایی می کند؟ کلیسای  برای  رسول  پولس   ،9 آیۀ  گفتۀ  به  الف. 

ُپر شوند.( 1) روحانی  و       هر       در  ارادۀ خدا  کمال       از  ایمانداران  تا 

دارد؟ب.  نتیجه ای  روحانی چه  فهم  و  و حکمت  ارادۀ خدا  در شناخت  ایمانداران  1۰- 1۲، رشد  آیات  گفتۀ  به 
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بالغ و امین باشند؟ . ۶ تا  کمال اخالقی خویش بیفزایند  را به ایمان و  ایمانداران باید چه چیزی  گفتۀ رسالۀ دوم پطرس 1: 5،  به 
نشان می دهد؟ را  آموزه ها  فهم  و  و درک  و هوش  کاربرد عقل  اهمیت  آیه  این  چگونه 

 

 

 

 

 

اندرز می دهد؟. 7 کلیسا چه  به  پطرس 3: 1۸  رسالۀ دوم  در  پطرس رسول 

کنید. تّرقی  ما، عیسی مسیح،  و نجات دهندۀ  و      خداوند  در       الف. 

کتاب مقدس  آموزه های  شناخت  آموختیم:  را  حیاتی  و  مهم  حقیقتی  کتاب،  این  مطالعۀ  از  بخش  این  در  نکته: 
به  را  ما  تا  واسطه ای ضروری است  اما  نیست،  آموزه هدف  زندگی مسیحی است. شناخت  و حیاتی  بخش مهم 

برای جالل خدا است. آوردن  ثمر  که همانا  به تصویر مسیح است،  تبدیل شدن  که همانا  برساند  هدف 
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فصل ۴: اهمیت آموزه های مسیحی

بخش دوم: آموزه های مسیحی و ایماندار
کتاب مقدس را در زندگی مسیحی ثابت  که اهمیت شایان توجه آموزه های  در این فصل، به دو دلیل دیگر اشاره می نماییم 

کاربردی است. و  مفید  زندگی مسیحی  برای  آموزه   )۲( راستین است؛  ایماندار  و محرک غیرت  آموزه شالوده   )1( می کنند: 

آموزه های مسیحی شالوده و محرک غیرت ایماندار راستین هستند
را  خداوند  برای  ایمانداران  غیرت  آتش  مطالعه ای  چنین  معتقدند  چون  مخالفند،  مسیحی  آموزه های  مطالعۀ  با  عده ای 
ترک  را  خود  اولیۀ  محبت  که  پژوهشگرانی  و  الهیدانان  هستند  هرچند  نیست.  درست  اصاًل  عقیده ای  چنین  می کند.  خاموش 
را مطالعه  کالم خدا و آموزه های آن  که  اولیه به سبب آن نیست  از دست دادن شور و شوق  یا  اولیه  کرده اند، فقدان شور و شوق 

روحانی است. بیداری  انگیزه بخش  و  روحانی  قوای  منبع تجدید  از حقیقت  ما  کتاب مقدس، شناخت  فرمودۀ  به  نموده اند. 

آموزه های مسیحی منبع و انگیزه بخش بیداری فرد است
برای . 1 است  شده  بیان  خودش  دربارۀ  خدا  کالم  در  آنچه  مسیح  عیسی  خداوند  آنکه  از  پس   ،3۲ :۲۴ لوقا  انجیل  فرمودۀ  به 

گردان چه می گویند؟ )آیۀ ۲7(، شا توضیح می دهد  گردانش  شا

 

 

 

 

 

 

یا شعله ور« ترجمه شود.  نورانی شدن،  که می تواند »افروختن،  kaio »کایو« می باشد  نکته: واژۀ »سوختن« در زبان یونانی 
این  با  و  می دهد  توضیح  گردانش  شا برای  را  خودش  دربارۀ  خدا  کالم  اساسی  و  مهم  حقایق  مسیح  عیسی  خداوند 
تغییر  را  دنیا  بودند  شنیده  که  حقایقی  با  مردان  همین  بعدها،  می شود.  دگرگون  فراطبیعی  شکلی  به  آنها  دل  توضیح 

)اعمال رسوالن 17: ۶(! دادند 
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کالم . ۲ این  از خدا چه می خواهد؟  ک می چسبد،  ک می افتد و جانش به خا پادشاه دلش به خا در مزمور 119: ۲5، وقتی داوود 
که قادرند در دل ما جای بگیرند و ما را حیات تازه و غیرت روحانی ببخشند،  کالم خدا و آموزه های آن،  داوود دربارۀ قدرت 

تعلیمی می دهد؟ ما چه  به 

 

 

 

 

بیداری روحانی عطا  را  او  کالمش  فراوان در  بر وعده های  بنا  از خدا می خواهد  این حقیقت دو جنبه دارد. داوود  نکته: 
ببخشد. دوباره  را جانی  داوود  کالم خدا  به وسیلۀ  واقع  در  و  نماید 

آموزه های مسیحی منبع و انگیزه بخش بیداری فردی و جمعی است
یخ اسراییل پدیدار می شود. بنا . 1 در دوران پادشاهی یوشیا، و بعدها در دوران خدمت نحمیا دو بیداری عظیم روحانی در تار

نقش  دربارۀ  امر  این  می باشد؟  چه  روحانی  بیداری  آن  عوامل  اصلی ترین  از  یکی  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  بر 
تعلیمی می دهد؟ روحانی چه  بیداری  در  کتاب مقدس  حقیقت 

پادشاهان ۲۲: ۸- 13؛ ۲3: 1- 1۴ دوم  الف. 

 

 

 

 

نحمیا ۸: 1- ۶ب. 

 

 

 

 

کتاب مقدس  آموزه های  است؟  خدا  کالم  نمودن  کشف  نتیجۀ  روحانی  بیداری  دو  این  نیست  جالب  آیا  نکته: 
که خدا  کاری  شالوده و زیربنای بیداری روحانی راستین است. هرچه بیشتر در شناخت خدا رشد می نماییم و به 
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کتاب مزامیر مجموعه ای  برای ما انجام داده است بیشتر پی می بریم، برای خدا و ملکوت خدا باغیرت تر می شویم. 
و  خدا  شخصیت  دربارۀ  تعلیم ها  بنیادی ترین  از  شماری  می توان  حال،  این  با  پرستشی.  سرودهای  شامل  است 
کارهای خدا را در این مجموعه سرودهای پرستشی مطالعه نمود. رسالۀ رومیان 1- 11 چه بسا یکی از برجسته ترین 
زیباترین  از  یکی  با  فصل ها  برجسته ترین  این  اما  است.  مسیحی  آموزه های  دربارۀ  کتاب مقدس  کل  فصل های 
برجسته ترین  رسول  پولس   .)3۶ -33 :11( می یابد  پایان  خدا  کالم  کل  در  نیایش ها  و  ستایش ها  شورانگیزترین  و 
کلیسا  یخ  کلیسا است. اما این برجسته ترین الهیدان باغیرت ترین مسیحی و پرثمرترین مبشر در تار یخ  الهیدان تار
خداوند  به  او  خدمت  و  او،  محبت  او،  غیرت  برای  مهمی  عامل  دارد  باور  را  آنها  پولس  که  آموزه هایی  می باشد! 
که زندگی پولس را شکل دادند  گر می خواهیم سرمشق ما پولس باشد، باید به آموزه ها و تعالیم درستی  می باشند. ا

کنیم. توجه  بیشتر  بودند  او  کردار  و  رفتار  و هادی  کردند  پا  به  آتش  در دلش  و 

در . ۲ بازگشته اند.  خدا  کالم  به  خدا  قوم  که  است  بوده  آن  نتیجۀ  آمده  پدید  که  روحانی  بیداری  هر  امروز،  تا  و  یخ  تار سراسر  در 
مستقیم  یک  هر  که  می آید  چشم  به  راستین  روحانی  بیداری  برای  اصلی  عامل  پنج  کلیسا،  یخ  تار سراسر  در  و  کتاب مقدس 

دارند. ربط  کتاب مقدس  آموزه های  به 

غروِب  کلی،  طور  به  نمی آید.  پدید  روحانی  بیداری  خدا،  کارهای  و  خدا  از  درست  شناخت  بدون  خدا:  دربارۀ  بینش  الف. 
کتاب مقدس دربارۀ خدا دور می شود  کلیسا قدم به قدم از دیدگاه  که  سرسپردگِی اصیل و راستین زمانی از راه می رسد 
و عدم سرسپردگی  کلیسا  بی غیرتِی  امروز،  انسان است.  پرداختۀ ذهن  و  که ساخته  بیافریند  را  تقال می کند خدایی  و 
ایمانداران آموزه و تعلیم  از  کنون چند نفر  گاهی دربارۀ شخصیت خدا ربط دارد. تا ناآ راستین، مستقیم، به جهالت و 
و  خدا  صفت های  دربارۀ  درازمدت  موعظه های  مجموعه  به  داشته اند  را  افتخار  این  یا  کرده  مطالعه  را  خدا  دربارۀ 

گوش سپارند؟ کارهای خدا 

بتواند ب.  تا  است  آمرزش  محتا	  دهد  تشخیص  باید  گناهکار  است.  نیاز  یک  زادۀ  روحانی  بیداری  انسان:  دربارۀ  بینش 
روحانی  بیداری  از  بتواند  تا  است  خدا  محتا	  بی وقفه  و  دایم  دهد  تشخیص  باید  نیز  مسیح  به  ایماندار  یابد.  نجات 
کتاب مقدس و آموزه های آن را مطالعه نکنیم، چطور می توانیم وضعیت روحانی خود را به  گر  اصیل و واقعی بهره ببرد. ا
کنیم، احکام و فرمان های خدا را مالیم  گناه خود را پنهان  گناهکاران، دلمان می خواهم  درستی تشخیص دهیم؟ ما، 
کالم خدا هستیم تا  یم، و خودمان را خیلی به اصطالح تحویل بگیریم. به این دلیل ها، نیازمند آموزه های درست  ساز
آن  تا  بگیریم  یاد  را  کتاب مقدس  آموزه های  باید  ما  دهند.  نشان  ما  به  را  ما  نیاز  و  بیاورند  ما  چشم  جلوی  را  ما  گناهان 

بیاورند. راه  به  را  ما  یم،  بیراهه می رو که  آن گاه  و  باشند  کردارمان  و  رفتار  آموزه ها هادی 

کتاب مقدس مهم ترین 	.  به  کلیسا، یک زندگی سرسپرده  یخ  تار کتاب مقدس و در سراسر  و پرستش: در  بازگشت به دعا 
باید  که  است  گرفته  دوباره  جانی  پرستش  و  دعا  به  عالقه  می رسد  نظر  به  امروز،  است.  اصیل  روحانی  بیداری  عامل 
آموزه های  و  کتاب مقدس  ما در  این سرسپردگی  آیا  بپرسیم  از خود  باید  این حال،  با  باشیم.  آن شکرگزار خدا  به خاطر 
کندوکاو نموده ایم تا بدانیم  کالم خدا را  کتاب مقدس است؟ آیا  یشه دارد؟ چه میزان از جنب و جوش ما بر پایۀ  درست ر
بر  بنا  آنها  آنکه پرستش  را به سبب  نفر  یم خدا در روزگاری دور دو  آور یاد  به  که  خواست خدا چیست؟ چه ِبجا است 
نمودند  او درخواست  از  گردان مسیح  یم شا آور یاد  به  1۰: 1- 3(. چه سنجیده است  یان  نمود )الو ک  نبود هال کالم خدا 
پرستش  و  به دعا  و چه جمعی، مستقیم  فردی  روحانی حقیقی، چه  بیداری   .)1 :11 )لوقا  یاد دهد  آنها  به  را  کردن  دعا 
یاپردازی ما  باید راهنمای دعا و پرستش ما باشند، نه خیاالت و رو کالم خدا  آنکه، آموزه های درست  ربط دارد. حال 

ما. فرهنگ  بر  کم  قواعد حا و  نه اصول  و 
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که تسلیم ارادۀ او باشیم، این د.  هدایت و قدرت روح القدس: روح القدس شاهراه بیداری روحانی حقیقی است. هنگامی 
برهوت  نتیجه اش  روح القدس  رهبری  به  بودن  بی حس  آنکه،  حال  می انجامد.  ثمره  و  قدرت،  حیات،  به  سرسپردگی 
کلیسا  کمیت روح القدس را در  گرفتن دوباره به معنای واقعی، باید حا روحانی است. برای بیداری روحانی، برای جان 
زندگی خود تشخیص  را در  او  و هدایت  روح القدس  کار  باشیم. چگونه می توانیم  روح القدس  و مطیع صدای  بپذیریم 
فعالیت  و   )1 :۴ یوحنا  )اول  می زنند  پرسه  دنیا  در  فراوانی  فریبندۀ  روح های  می دهد  تعلیم  را  ما  کتاب مقدس  دهیم؟ 
پیرِو  راستی  به  بفهمیم  تیموتائوس ۴: 1- ۲(. چطور می توانیم  )اول  بیشتر هم خواهد شد  زمان  آخر  روزهای  آنها حتی در 
و هر  تعلیم  و هر  تفکر  که هر طرز  پیرِو روح القدس هستیم  راستی  به  بفهمیم  زمانی می توانیم  روح القدس هستیم؟ فقط 
الهام  را  آن  خودش  که  کتاب مقدس،  با  هرگز  روح القدس  نماییم.  مقایسه  کتاب مقدس  درست  آموزه های  با  را  عملی 

بود! نخواهد  در تضاد  بخشیده است، 

توجه 	.ه پرستش  و  نیایش  به  که  هم  قدر  هر  است.  اصیل  روحانی  بیداری  هر  سرسبد  گل  خدا  ارادۀ  از  اطاعت  اطاعت: 
که به اصطالح معجزه و آیات و عجایب صورت بگیرد،  که احساسات ما به او	 برسند، هر قدر هم  کنیم، هر قدر هم 
کلیسا  یخ  کالم خدا یا در تار کار نباشد، از بیداری روحانی خبری نخواهد بود. هر وقت در  گر اطاعت از ارادۀ خدا در  ا
آموزه های  و  خدا  کالم  به  شدن  تسلیم  است:  یکی  همواره  نتیجه  می خوانیم،  مطلبی  حقیقی  روحانی  بیداری  دربارۀ 

قلب. از صمیم  آن، 

کاربردی هستند آموزه های مسیحی برای زندگی مسیحی مفید و 
ندارند.«  کاربردی  واقعًا  مسیحی  زندگی  در  مسیحی  »آموزه های  می گویند:  مسیحیان  از  شماری  می شنویم  کنار  و  گوشه  از 
مفید  هم  و  کاربردی  هم  مسیحی  زندگی  برای  مسیحی  آموزه های  می دهند  نشان  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  نکته،  سه 

واجب می باشند. و  واقع ضروری  در  و 
کارهای خدا(، محال  کتاب مقدس )یعنی بدون شناخت آموزۀ خدا و  کارهای خدا با تکیه بر  نکتۀ اول: بدون شناخت خدا و 
دیدگاه  بدون  دوم:  نکتۀ  کرد.  اعتماد  خدا  به  زندگی  سختی های  و  مشکالت  هنگامۀ  در  و  روزانه  نیازهای  میانۀ  در  بتوان  است 
یابیم  دست  اطمینانی  و  آرامش  به  است  محال  نجات(،  آموزۀ  شناخت  بدون  )یعنی  کتاب مقدس  بر  تکیه  با  نجات  از  درست 
دربارۀ  کتاب مقدس  از  رهنمود  بدون  سوم:  نکتۀ  است.  تضمین  ما  ابدی  سرنوشت  که  است  حقیقت  این  دانستن  از  ناشی  که 
کلیسایمان،  ارادۀ خدا )یعنی بدون شناخت آموزه دربارۀ ارادۀ خدا(، برای زندگی شخصی مان، برای زندگی خانوادگی مان، برای 

باشیم. ارادۀ خدا  و مطیع  بدانیم  را  ارادۀ خدا  بتوانیم  برای هر چیز دیگری محال است  یا  تمان،  برای تحصیال برای شغلمان، 
واجب  و  کاربردی،  مفید،  مسیحی  زندگی  برای  کتاب مقدس  آموزه های  مطالعۀ  می کنند  مشخص  نکته  سه  همین  فقط 

ما است. کردار  و  باور  زیربنای محکم  کتاب مقدس  فقط  می باشد. 

به . 1 می گیرند  سرچشمه  خدا  کالم  آموزه های  کارگیری  به  و  درست  درک  از  که  کاربردی  برکت های  دربارۀ   ۸ -5 :۴ تثنیه  کتاب 
تعلیمی می دهد؟ ما چه 
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پرتِو . ۲ در  باید  چگونه  می دهد؟  تعلیمی  چه  ما  به  زندگی  در  کتاب مقدس  آموزه های  اهمیت  دربارۀ   ۴7 -۴۶ :3۲ تثنیه  کتاب 
کنیم؟ زندگی  این حقیقت 

 

 

 

 

 

تأثیر . 3 ایمانداران،  ما،  روزانۀ  زندگی  در  آن  آموزه های  و  کتاب مقدس  چگونه  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  گفتۀ  به 
دارند؟ مثبت 

۸ :1 یوشع  الف. 

 

 

 

 

1: 1- 3ب.  مزمور 

 

 

 

 

 

مزمور 119: 1۰5	. 
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1: ۲5د.  یعقوب 

 

 

 

 

کاربرد آن در زندگی مسیحی چه تعلیمی می دهد؟. ۴ کالم خدا و  خداوند عیسی مسیح در انجیل متی 7: ۲۴- ۲۸ دربارۀ اهمیت 

 

 

 

 

 

 

کرد.  محدود  مذهبی  زندگی  یک  به  اصطالح  به  یا  کلیسا  فعالیت های  به  نباید  را  کتاب مقدس  حکمت  نکته: 
کتاب مقدس یاد می گیریم در پیشگاه خدا  با آموختن آموزه های  کل زندگی ایمانداران است. ما  کتاب مقدس راهنمای 
به  کتاب مقدس  نهد.  حرمت  را  خدا  و  باشد  خدا  خشنودی  موجب  که  کنیم  زندگی  شکلی  به  انسان ها  حضور  در  و 
دهیم  هدیه  کلیسا  به  می دهد  تعلیم  ما  به  کتاب مقدس  باشیم.  خود  خانوادۀ  راهنمای  و  کنیم  دعا  می دهد  تعلیم  ما 
دنیا  در  و  کلیسا  در  کردارمان  و  رفتار  می دهد  تعلیم  ما  به  کتاب مقدس  نماییم.  مدیریت  را  خود  اقتصادی  وضعیت  و 
کتابی  کتاب مقدس  دارد.  کاربردی  بسیار  رهنمودهای  امروزی  انساِن  روزانۀ  زندگی  برای  کتاب مقدس  باشد.  چگونه 
است برای هر دوره و زمانه، برای هر اوضاع و شرایط، برای هر شخص و آدم. چقدر ِبجا و سنجیده است به اندرز خدا 

بلکه حیات شما است.« نیست،  باطل  امر  برای شما  این  که  »زیرا  بسپریم:  گوش  تثنیه 3۲: ۴7  کتاب  در 
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فصل ۵: اهمیت آموزه های مسیحی

کلیسا بخش سوم: آموزه های مسیحی و 
می باشند:  مسیحی  زندگی  در  مسیحی  آموزه های  چشمگیر  اهمیت  گویای  که  یم  می پرداز دیگر  گواه  دو  به  فصل،  این  در 
ایماندار  بالغ ترین  از  است،  ایمانداران  همۀ  برای  مسیحی  آموزه های   )۲( می کنند؛  جدا  یکی  تار از  را  نور  مسیحی  آموزه های   )1(

نوایمان. تازه ترین  تا 

آموزه های مسیحی نور را از تاریکی جدا می کنند
گاه مسیحیان به خاطر آموزه ها با هم می جنگند و میانشان تفرقه ایجاد می شود. اتحاد در زندگی  گاه به  که  چه غم انگیز است 
گرفتن  نباید به بهای نادیده  اما نه به هر قیمتی. به بیان دیگر،  باید این اتحاد حفظ شود،  مسیحی امری اساسی و مهم است و 
انکار  را  تثلیث  که  کسانی  با  اتحاد  به قیمت  آیا  نمود.  را حفظ  اتحاد  تعریف می کنند  را  کتاب مقدس  که مسیحیِت  آموزه هایی 
کتاب مقدس  یم؟ خون مسیح چطور؟ نجات فقط به وسیلۀ ایمان چطور؟ اقتدار  را بی اهمیت بپندار باید آموزۀ تثلیث  می کنند 
اما  ناخوشایند است،  و دودستگی همیشه  تفرقه  بدانیم!  را بی اهمیت  آموزه ها  این  اتحاد  به قیمت حفظ  نباید  که  البته  چطور؟ 

به چشم می آید. و شفاف،  روشن  این حقیقت،  اشاره می گردد،  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  در  گاه الزم است. 

کتاب مقدس و پاسداری از آنها به ما چه تعلیمی می دهد؟. 1 رسالۀ یهودا آیۀ 3 دربارۀ مسوولیت ایمانداران در مقابل آموزه های 

 

 

 

 

 

زبان  در  »مجاهده«  واژۀ  دارد.  اشاره  مسیحی  ایمان  بنیادین  آموزه های  یا  باورها  به  »ایمان«  واژۀ  آیه،  این  بافت  در  نکته: 
که به این معنا است: »تالش و تکاپو و تقالی بسیار به خاطر یک چیز.«  نیزومای« می باشد 

ُ
گ یونانی epagonizomai »ِاپا

آموزه های  در  دستکاری  یا  تحریف  شاهد  ایمانداران  وقتی  شود.  ترجمه  نیز  »کشمکش«  یا  »پیکار«  می تواند  واژه  این 
آموزۀ  که  است  واقعیت  این  بیانگر  شد«  سپرده  »یکبار  عبارت  باشند.  خنثی  یا  بی تفاوت  نباید  هستند،  کتاب مقدس 
مسیحی ثابت است و باید همواره ثابت و بی تغییر و دست نخورده باقی بماند. چون فرهنگ و جامعه می گوید حقایق 
بی توجه  و  بی اعتنا  کتاب مقدس  حقایق  به  و  دهیم  تن  ادعا  این  به  نباید  هستند،  منسوخ  و  افتاده  ُمد  از  کتاب مقدس 
کالم  به  رسیده اند  آن  شهود  و  کشف  به  عده ای  تازگی  به  که  را  جدیدی  حقیقت  اصطالح  به  نباید  همچنین  باشیم. 

کنیم. اضافه  خدا 
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می کنند . ۲ اعتراف  نیز  آنها  که  کسانی  از  را  خودمان  است  الزم  زمانی  چه  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  گفتۀ  به 
نماییم؟ مسیحی هستند جدا 

رومیان 1۶: 17- 1۸ الف. 

 

 

 

 

که رسوالن  ایمان مسیحی اشاره دارد  یافته اید« به آموزه های اصلی و زیربنایی  که شما  نکته: عبارت »آن تعلیمی 
دادند. تعلیم  را  آنها  داشتند  با رسوالن مشارکت  که  کسانی  و  مسیح 

یوحنا 9- 11ب.  دوم 

 

 

 

 

این  درست  درک  برای  است.  واجب  و  الزم  اما  شدید  و  جدی  حکمی  خانه  به  دروغین  معلمان  ندادن  راه  نکته: 
گفته، باید دو حقیقت مهم را در نظر بگیریم. نخست، این آیات به ایمانداران حکم نمی کنند رسم ادب و احترام 
تعلیم معلمان دروغین  و  با خدمت  و همکاری  از مشارکت  را  ایمانداران  آیات  این  نیاورند.  به جا  مردم  مورد  در  را 
و  اساسی  آموزه های  که  دارند  اشاره  دروغینی  معلمان  به  آیات  این  که  است  این  حقیقت  دومین  می کنند.  منع 
الوهیت مسیح )آیۀ 9(. این منع  آموزۀ  از جمله  انکار می کنند،  ایمان مسیحی می باشند  که تعریف گر  را  بنیادینی 
فرعی  آموزه های  تفسیر  در  اما  وفادارند،  ایمان مسیحی  بنیادین  و  اساسی  آموزه های  به  که  نمی شود  کسانی  شامل 

دارند. نظر  اختالف  ما  با  نمی دهند  تشکیل  را  بنیاد مسیحیت  و  اساس  که  آموزه هایی  یا 

تیموتائوس ۶: 3- 5	.  اول 
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مسیح  عیسی  خداوندمان  تعلیم  با   )1( اشتباه  آموزۀ  است.  اشتباه  آموزۀ  شناسایی  برای  مهمی  کلید   3 آیۀ  نکته: 
و حرمت  و سرسپردگی،  پرهیزکاری، وقف  و  پارسایی  )یعنی  و خداترسی حقیقی  نیست؛ )۲( خداشناسی  موافق 

نمی آورد. پدید  را  آن  و  نمی دهد  بازتاب  را  به خدا(  احترام  و 

تسالونیکیان 3: ۶د.  دوم 

 

 

 

 

اخالقی  اصول  به  نامبرده  آیۀ  این  است.  داشته  اشاره  تعلیم  یا  آموزه  به  نمودیم  بررسی  که  آیه ای  هر  کنون،  تا نکته: 
بلکه  کنیم،  جدا  دروغین  معلمان  از  را  خود  باید  فقط  نه  می گوید  ما  به  آیه  این  دارد.  اشاره  نیز  کردار  و  رفتار  یا 
درست  آموزه های  خالف  آنها  کردار  و  رفتار  یا  زندگی  سبک  اما  مسیحی اند،  می کنند  ادعا  که  هم  کسانی  از  باید 
باشیم:  داشته  یاد  به   11 -9 :5 قرنتیان  اول  رسالۀ  در  نیز  را  رسول  پولس  کالم  باید  همزمان،  بگیریم.  فاصله  است، 
یا  و  یا طمعکاران  این جهان  زانیاِن  با  نه مطلقًا  نکنید. لکن،  زانیان معاشرت  با  که  نوشتم  به شما  رساله،  آن  »در 
کسی  گر  که ا که در این صورت می باید از دنیا بیرون شوید. لکن االن به شما می نویسم  ستمکاران یا بت پرستان، 
شخص  چنین  با  باشد،  ستمگر  یا  ِمی گسار  یا  فحاش  یا  بت پرست  یا  طماع  یا  زانی  می شود،  نامیده  برادر  به  که 

ید.« بلکه غذا هم مخور معاشرت مکنید، 

گاه الزم است.. 3 تفرقه  و  توضیح دهید چرا جدایی  آموخته اید،  این فصل  در  کتاب مقدس  آیات  از  آنچه  به  توجه  با 

 

 

 

 

 

 

 

جدایی  این  گاه  اما  کلیسا.  در  کنی  تفرقه پرا نه  است،  کلیسا  در  یکپارچگی  و  اتحاد  مسیحی  آموزه های  هدف  نکته: 
نظر  اختالف  با هم  نرفته ایم، همواره  آسمان  به  وقتی  تا  و عمل الزم است.  ایمان  زیربنایی  و  اساسی  آموزه های  به خاطر 
کنیم. با این حال، شماری از آموزه های اصلی  خواهیم داشت. بنابراین، باید یاد بگیریم فروتن باشیم و به یکدیگر رحم 
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گر دفاع از آنها به تفرقه و  کنیم، حتی ا که مسیحیت با آنها تعریف می شود؛ باید از آن آموزه ها دفاع  و اساسی وجود دارند 
گر وجود ندارد، اشاره می کنیم:  که در مورد آنها اما و ا جدایی ختم شود. به نمونه هایی از آموزه های اساسی و زیربنایی، 
کالم خطاناپذیر و صاحب اقتدار مطلق برای ایمان و عمل است.  کتاب مقدس الهام الهی است،  کتاب مقدس:  اقتدار 
عالمگیر  روح القدس.  پسر،  پدر،  یکدیگر:  با  برابر  اما  مجزا،  شخص  سه  در  است  خدا  یک  حقیقی  واحد  خدای  تثلیث: 
این ذات  به دنیا می آیند.  برده اند  به ارث  آدم،  انسان، یعنی  از نخستین  که  با ذات سقوط کرده  انسان ها  کل  گناه:  بودن 
با  که  است  این  نیازشان  و  گناهکارند  انسان ها  همۀ  می کند.  سرپیچی  خدا  شریعت  از  و  سرکشی  خدا  از  سقوط کرده 
کره بسته  گشتن پسر خدا: دو هزار سال قبل، پسر ازلی و ابدی خدا نطفه اش در َرِحم یک با خدا آشتی داده شوند. انسان 
عیسی  مسیح:  مرگ  است.  کامل  انسان  و  کامل  خدای  او  آمد.  دنیا  به  است،  انسان  و  خدا  که  ناصری،  عیسی  و  شد 
نمود.  قربانی  را  خود  جان  ما  جای  به  و  گرفت  دوش  بر  جلجتا  صلیب  بر  را  ما  گناهان  خدا،  ابدی  و  ازلی  پسر  مسیح، 
را مهیا نمود  و این امکان  را فرو نشاند،  بر ما  برآورده ساخت، خشم خدا  از ما مطالبه می کند  او آنچه عدالت خدا  مرگ 
گناهکاران را بیامرزد. رستاخیز عیسی مسیح: پس از سه روز آرامیدن در قبر، عیسی مسیح با همان  که خدا عادل بماند و 
نجات به وسیلۀ ایمان:  یخ بشر است.  تار یداد واقعی در  از مردگان قیام نمود. رستاخیز مسیح رو که جان داده بود  بدنی 
یم برای نجاتمان چیزی به آن بیفزاییم و نه توانایی اش  کامل است. نه دیگر احتیا	 دار که مسیح مهیا می نماید  نجاتی 
یم چیزی به نجات خود بیفزاییم. نجات با فیض و به وسیلۀ ایمان است. نجات به لیاقت و شایستگی ما نیست.  را دار
 .)5 :۲ تیموتائوس  )اول  دارد  وجود  میانجی  یک  فقط  انسان  و  خدا  میان   .)9 -۸ :۲ )افسسیان  است  خدا  هدیۀ  نجات 
روح القدس:  یابند: عیسی مسیح )اعمال رسوالن ۴: 1۲(.  باید نجات  آن  به  که  آدمیان داده شده است  به  نام  فقط یک 
با ایمان  که  کن می شود  کسی سا روح القدس خدا است. روح القدس شخص سوم تثلیث است. روح القدس در دل هر 
تا  بازمی گردد  جهان  این  به  مسیح  عیسی  مسیح:  بازگشت  می یابد.  تازه  تولد  راستی  به  مسیح  عیسی  خداوند  به  آوردن 
بازمی گردد  جسمانی  پیکر  با  او  بود.  خواهد  مشهود  او  بازگشت  نماید.  داوری  را  جهان  و  بخشد  رهایی  را  خود  کلیسای 
بود:  خواهد  زنده  ابد  تا  مکان  دو  این  از  یکی  در  آدمیزاد  جهنم:  و  بهشت  دید.  خواهند  چشم  به  را  او  بازگشت  همه  و 
بهشت یا جهنم. رستگاران ابدیت را در بهشت و در حضور دلنشین خدا سپری خواهند نمود. بی ایمانان ابدیت را در 

دلنشین خدا. از حضور  برد، جدا  به سر خواهند  جهنم 

آموزه های مسیحی برای همۀ ایمانداران است
که  ایماندارانی  گفته می شود آموزه ها برای  که  از بهانه های همیشگی برای بی اعتنایی به آموزه های مسیحی این است  یکی 
کتاب مقدس در تضاد است. هر آنچه  به قول این افراد ایمانداراِن معمولی هستند دشوار است! حال آنکه، این بهانه مستقیم با 
عطیه هایی  ایمانداران  از  شماری  به  خدا  که  است  درست  این  است.  ایمانداران  همۀ  برای  نموده  مکشوف  خود  کالم  در  خدا 
این  عده ای  به  خدا  که  است  درست  این  نمایند.  درک  را  خدا  مکاشفۀ  که  می یابند  را  خاص  قابلیت  این  ایشان  و  می بخشد 
ارادۀ  و  از خدا  ما  باشیم شناخت  یاد داشته  به  باید  اما همیشه  بیاموزند.  الهیات  و  بروند  به دانشگاه  که  را عطا می نماید  افتخار 
او شرط است. ارادۀ  انجام  و  برای شناخت خدا  ما  و شوق  نیست. شور  وابسته  ما  امتیازهای  به  یا  ما  استعداد  و  به هوش  خدا 

ارادۀ خدا رشد نماید؟ شرط . 1 و  کسی می تواند در شناخت خدا  انجیل یوحنا 7: 17، چه  فرمودۀ خداوند عیسی مسیح در  به 
این رشد چیست؟
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که برای شناخت آموزه های مسیحی بیشتر بحث خواست و اراده مطرح است تا هوش و استعداد.  نکته: جالب است 
که  کسی  می نماید.  رشد  الهی  امور  و  خدا  شناخت  در  گرداند  خدا  ارادۀ  مطیع  را  خود  می گیرد  تصمیم  که  ایمانداری 

کمی نصیبش می شود. دانش است شناخت  دنبال  به  از خدا  اطاعت  و  بدون سرسپردگی 

الهیات . ۲ دانشگاه  استاد  برای  هم  وعده ها  این  می دهد.  وعده  فراوان،  خدا،  قوم  برای  معرفت  و  حکمت  دربارۀ  کتاب مقدس 
و  یا طالب شناخت خدا  بی ر که  کسانی  به همۀ  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  نوایمان.  تازه ترین  برای  و هم  است 

آموزه های خدا می باشند چه وعده می دهد؟

۲5 :11 متی  الف. 

 

 

 

 

 

می فروشند  فخر  و  می بالند  خود  ِخَرد  و  هوش  به  که  دارد  اشاره  کسانی  به  ِخَردمندان«  و  »دانایان  عبارت  نکته: 
فروتن  شخص  به  »کودکان«  واژۀ  بیاموزند.  مسیح  از  باید  ندارند  قبول  اشخاصی  چنین  هستند.  روحانی  اشخاص 
زبان  از  حقیقت  دانستن  جویای  یا  بی ر و  می دهند  تشخیص  را  خود  نیاز  که  دارد  اشاره  کسانی  به  دارد،  اشاره 
که به راستی مشتاق رشد نمودن  کسانی است  مسیح هستند. رسالۀ اول قرنتیان 3: 1۸ اندرزی قاطع و محکم به 
کسی از شما خود را در این  گر  کسی خود را فریب ندهد! ا کتاب مقدس می باشند. »زنهار،  در شناخت آموزه های 
باید  می داند  روشنفکر  و  دانا  را  خود  که  کسی  دیگر،  بیان  به  گردد.«  حکیم  تا  بشود  جاهل  پندارد،  حکیم  جهان 
که  می انجامد  اصیلی  و  واقعی  شناخت  به  خدا،  کالم  صادقانۀ  مطالعۀ  با  همراه  فروتنی،  نمی داند.  هیچ  بفهمد 

دگرگون می نماید. را  شخص 

یوحنا 5: ۲۰ب.  اول 
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باید  در شناخت خدا،  برای رشد حقیقی  ارادۀ خدا است.  و  نکته: عیسی مسیح عالی ترین مکاشفۀ شخصیت 
زندگی  مطالعۀ  با   .)3 :۲ )کولسیان  است«  مخفی  علم  و  حکمت  خزاین  تمامی  ی  و در  »که  بنگریم  مسیح  به 
ایمانداران عطا می کند، می توانیم خدا  به تک تک  را  آن  که مسیح  به وسیلۀ روح القدس،  و  تعلیم مسیح  و  مسیح 

بشناسیم. را  آموزه های درست  و 

یوحنا 1۴: ۲5- ۲۶	. 

 

 

 

 

 

معنای  و  می کشند  بیرون  متن  محتوای  و  بافت  از  را  آن  معمواًل  که  می کنیم  اشاره  نامبرده  وعدۀ  به  دلیل  این  به  نکته: 
را  رسوالن  که  می نماید  اشاره  روح القدس  نقش  به  مسیح  آیات،  این  اصلی  زمینۀ  و  بافت  در  می کنند.  تحریف  را  آن 
تک تک  به  خدا   .)۲1 -۲۰ :1 پطرس  دوم  3: 1۶؛  تیموتائوس  )دوم  بنویسند  را  عهدجدید  تا  می گرداند  هدایت  حقیقت  به 
باشد.  خطاناپذیر  ایمانداران  تک تک  آموزه های  تا  می بخشد  الهام  آنها  به  را  حقیقت  که  است  نداده  وعده  ایمانداران 
اما خدا وعده داده است تک تک ایمانداران را به قوت روح القدس هدایت و روشنگری می بخشد تا تک تک ایمانداران 

.)۲7 :۲ یوحنا  اول  )یوحنا 1۶: 13؛  نمایند  را درک  به رسوالن مسیح  الهام شده  کالم 

۲: ۲7د.  یوحنا  اول 

 

 

 

 

 

chrisma »خاریزما« می باشد و به روح القدس  که در اینجا »مسح« ترجمه شده است در زبان یونانی  نکته: واژه ای 
قادر  روح القدس  است.  معلمان  معلِم  روح القدس   .)9 :۸ )رومیان  است  کن  سا ایمانداران  همۀ  در  که  دارد  اشاره 
ید  است هر آنچه ایمانداران برای شناخت خدا و ارادۀ خدا الزم دارند به ایشان تعلیم دهد. عبارت »حاجت ندار
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یم. رسالۀ افسسیان  کلیساهای خود به معلمان نیاز ندار که ما در  کسی شما را تعلیم دهد« به این معنا نیست  که 
یوحنا  این،  بر  عالوه  است.  بخشیده  معلمان  کلیسا  به  مقدسان  تجهیز  برای  خدا  که  می سازد  روشن  را  این   11 :۴
که ایمانداران به دیگران وابسته  خودش با نامه اش به ایمانداران تعلیم می دهد. عبارت نامبرده به این معنا است 
که  نیستند تا ایشان را تعلیم دهند )عبرانیان ۸: 11(، به طور خاص، ایمانداران به معلمان دروغین وابسته نیستند 
کسانی  رهنمود  و  تعلیم  از  می تواند  ایمانداری  هر  می کنند!  رخنه  کلیساها  به  رسوالن  تعلیم  با  متضاد  تعلیمی  با 
که خدا آنها را به خدمت تعلیم و موعظه خوانده است. با این حال، ایمانداران فقط به توضیح و تفسیر  بهره ببرد 
و  کنیم  مطالعه  را  کتاب مقدس  خود  خلوت  در  می توانیم  ما  همۀ  روح القدس،  هدایت  با  نمی کنند.  تکیه  انسان 

یم. بیاموز آن  از 

برای . 3 آن  درک  که  می شویم  رو به رو  کتاب مقدس  در  آموزه ای  یا  متن  با  وقتی  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  گفتۀ  به 
کنیم؟ باید چه  ما دشوار است، 

)۶ -5 :1 یعقوب  )متی 7: 7- ۸؛  دعا  الف. 

 

 

 

 

 

)اعمال ۸: 3۰- 31؛ 1۸: ۲3- ۲۶(ب.  مشورت 

 

 

 

 

از آن طرف پشت بام! افتادن  یا  از این طرف پشت بام افتاد  کتاب مقدس، به اصطالح یا می توان  نکته: در مطالعۀ 
میان  در  کسی  با  را  خدا  کالم  از  تفسیرمان  و  نمی کنیم  مشورت  هیچ کس  با  که  است  شکل  این  به  طرف  یک  از 
یم یا آن تفسیر را با تفسیر ایمانداران اصیل و صادق مقایسه نمی کنیم. افتادن از سوی دیگر پشت بام این  نمی گذار
تفسیرگران  و  ایمانداران دیگر  به  کنیم،  را مطالعه  آن  و  بزنیم  ورق  را  کتاب مقدس  بی آنکه حتی خودمان  که  است 
این است  راه درست  ک است.  اندازه خطرنا به یک  از هر دو طرف  افتادن  تکیه می کنیم.  منابع  و سایر  کالم خدا 
ایمانداران  تفسیر  با  را  خود  نتیجه گیری  هم  و  کنیم  مطالعه  را  کتاب مقدس  خودمان  هم  کنیم:  برقرار  را  تعادل  که 

نماییم. بررسی  کلیسا  یخ  تار ایمانداران  و  هم عصر خود 
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یکردی داشته باشیم؟ رسالۀ دوم تیموتائوس . ۴ کالم خدا و آموزه های آن چه نگرش و رو با وجود این همه وعده های عالی، باید به 
تعلیمی می دهد؟ ما چه  به   15 :۲

 

 

 

 

 

 



بخش دوم

کتاب مقدس
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فصل ۶: مروری بر مکاشفۀ الهی

تعریف مکاشفه
که خدا خودش را به بشر مکشوف نموده یا شناسانده  مکاشفۀ خدا را بررسی خواهیم نمود، یعنی طریق هایی  در این فصل، 

یم. الهی می پرداز به مکاشفۀ  به طور خاص  بعد  و  تعریف می کنیم  را  کلی مکاشفه  به طور  ابتدا،  است. 

گذشته پنهان یا ناشناخته بوده است. این واژه در زبان یونانی  مکاشفه: آشکار شدن آنچه در 
که »آشکارسازی« یا »نمایان ساختن« ترجمه می شود.  apokalupsis »آپوکالوپسیس« می باشد 

نمودن.« یا هویدا  گشودن  »پرده  معنا است:  این  به  نیز  »آپوکالوپتو«   apokalupto یونانی  فعل 

و  کمیت  حا این  می سازد.  آشکار  آدمیان  به  را  اراده اش  و  خودش  خدا  یعنی  الهی:  مکاشفۀ 
چه  خدا  کیست،  خدا  بدانیم  تا  می گشاید  را  ما  و  خودش  میان  پرده  که  است  خدا  رحمت 
بوده  مختلف  شکل های  به  الهی  مکاشفۀ  یخ،  تار سراسر  در  می طلبد.  چه  خدا  و  می کند، 
ایمانداران  اختیار  در  امروز  که  و غیره(. عالی ترین مکاشفه ای  یا، معجزه،  رو آوا،  یا  )ندا  است 

»کتاب مقدس« است. دارد  قرار  به مسیح 

اهمیت مکاشفۀ الهی
مکاشفۀ الهی برای انسان اهمیت فراوانی دارد، زیرا انسان با تالش و تکاپوی خویش، با عقل و هوش خویش، با رسیدن به 
انسان  به  را  خودش  و  برندارد  را  اول  قدم  خدا  تا  بشناسد.  را  خدا  نیست  قادر  عنوان،  هیچ  به  معنوی،  و  روحانی  عالی  رتبه های 
سقوط  به  که  بازمی گردد  آدم  سقوط  به  ناتوانی  این  دلیل  کند.  درک  را  او  ارادۀ  یا  بیابد  را  خدا  نمی تواند  انسان  نکند،  مکشوف 
به جا  را در جهان  ارادۀ خدا  و  باشد،  با خدا مشارکت داشته  بشناسد،  را  تا خدا  آفریده شد  در تصویر خدا  آدم  انسان ختم شد. 
از شکل  این  گشت.  فاسد  از لحاظ اخالقی  آدم  و  و معو	 شد  کج  آدم  در  گناه، تصویر خدا  در  آدم  با سقوط  آورد. شوربختانه، 
را  خدا  آن قدر  انسان ها  همۀ  هرچند  دلیل،  این  به  است.  رسیده  ارث  به  آدم  نسل  کل  به  اخالقی  فساد  و  خدا  تصویر  افتادِن 
که عذر و بهانه ای نداشته باشند، فساد اخالقی و دشمنی آدمیان با خدا موجب می شود همۀ مکاشفه ها را نادیده  می شناسند 
بلکه  نماید،  مکشوف  انسان  به  را  خودش  باید  فقط  نه  خدا  انسان،  رستگاری  برای  باشند.  نداشته  قبول  را  آنها  اصاًل  یا  بگیرند 

نموده است. آشکار  ی  بر و که خدا  گردد  انسان مطیع مکاشفه ای  تا  کند  کار  انسان  در دل  باید خودش 

معنا . 1 چه  به  عبارت  این  می باشد؟  چه  است  آدمیان  تک تک  گریبانگیر  که  مرضی  و  ناخوشی   ،۲3 :3 رومیان  رسالۀ  گفتۀ  به 
قاصر می باشند«؟ »از جالل خدا  است: 
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که ماهیت آدمیزاد و اصلی ترین نیازش را به ما نشان  کتاب مقدس است، چرا  از بنیادین ترین آیات  نکته: این آیه یکی 
گناه، تصویر  می دهد. انسان در تصویر خدا )پیدایش 1: ۲7( و برای جالل خدا )اشعیا ۴3: 7( آفریده شد. اما، به خاطر 

نهد. و حرمت  را جالل  ندارد خدا  اراده  دیگر  انسان  افتاده است.  از شکل  انسان  در  خدا 

گناهکار بودن انسان بر قابلیت او و اشتیاق . ۲ گناه انسان چیست؟ چگونه  که در ادامه به آنها اشاره می گردد، پیامد  بنا بر آیاتی 
را  خدا  کند  کار  دلش  در  خدا  فیض  بی آنکه  و  خدا  مکاشفۀ  بدون  می تواند  انسان  آیا  می گذارد؟  تأثیر  خدا  شناخت  برای  او 

بشناسد؟

۲۲ -۲1 :1 رومیان  الف. 

 

 

 

 

 

افسسیان ۴: 17- 19ب. 

 

 

 

 

 

مکاشفۀ خدا
را  خدا  نمی تواند  انسان  که  است  کرده  فاسد  را  انسان  فهم  و  درک  قدری  به  گناه  می دهد  توضیح  روشنی  به  کتاب مقدس 
و  فهم  و  درک  با  نمی تواند  انسان  دیگر،  بیان  به  بردارد.  را  اول  قدم  خودش  خدا  آنکه  مگر  نماید،  درک  را  خدا  ارادۀ  یا  بشناسد 
کند و به خدا برسد. از این رو، خدا، در رحمت و مهربانی اش، خود را مکشوف نموده و از آسمان  بینش خود سر به آسمان بلند 
گونه است: مکاشفۀ عام و مکاشفۀ خاص. در ادامه، هر دو مکاشفه،  گشوده است. مکاشفۀ خدا دو  دست یاری به سوی انسان 

داده می شوند. توضیح  مثال هایی  با  و مختصر،  کوتاه 
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مکاشفۀ عام
نموده  مکشوف  انسان،  وجدان  و  شعور  و  فهم  در  و  طبیعت  در  خودش،  ارادۀ  و  خودش  دربارۀ  خدا  آنچه  به  مکاشفه  این 
یخ بشر دربارۀ خودش و ارادۀ خودش مکشوف نموده است اشاره  کلی به آنچه خدا در تار است اشاره دارد. مکاشفۀ عام به طور 

دارد. نام  »مکاشفۀ عام«  دلیل  دو  به  این مکاشفه  دارد. 

این مکاشفه عالمگیر است و همۀ انسان ها در هر دوره و زمانه به آن دسترسی دارند. همۀ انسان ها با فهم و شعور خود می دانند . 1
و  رفتار  با  یا  می کند  تأیید  را  آنها  کردار  و  رفتار  یا  که  شدند  آفریده  وجدانی  با  انسان ها  همۀ   .)19 :1 )رومیان  دارد  وجود  خدا 
19؛  )مزمور  ببینند  چشم  به  جهان  در  را  خدا  وجود  گواه  می توانند  انسان ها  همۀ   .)15 :۲ )رومیان  می ورزد  مخالفت  آنها  کردار 

.)۲۰ -19 :1 رومیان 

خدا . ۲ بفهمد  می تواند  عام  مکاشفۀ  طریق  از  انسان  است.  خدا  وجود  و  خدا  از  عمومی  و  کلی  شناخت  زمینه ساز  مکاشفه  این 
و عادل است. قادر مطلق  مثال خدا  برای  متوجه شود  و  دارد  وجود 

مکاشفۀ خاص
به  را  خودش  این گونه  و  می شود  وارد  ما  دنیای  به  خدا  دارد.  اشاره  آدمیان  دنیای  به  خدا  مستقیم  مداخلۀ  به  مکاشفه  این 
دو  به  مکاشفه  این  کتاب مقدس.  مسیح،  گشتن  انسان  الهی،  مشّیت  فراطبیعی،  شنود  و  گفت  می نماید:  مکشوف  انسان ها 

دارد. نام  »مکاشفۀ خاص«  دلیل 

توجه . 1 نمونه ها  این  به  دارند.  آن دسترسی  به  زمانۀ مخصوصی  و  دوره  در  و اشخاص مخصوصی  این مکاشفه مخصوص است 
الهام  گشتن پسر خدا،  انسان  کوه سینا،  از اسارت در مصر، عطا شدن شریعت خدا در  اسراییل  قوم  فراطبیعی  آزادی  کنید: 

شدن عهدجدید.

در . ۲ بشر،  نجات  برای  خدا  تدبیر  خاص،  مکاشفۀ  طریق  از  است.  خدا  ارادۀ  و  خدا  از  خاص  شناخت  زمینه ساز  مکاشفه  این 
انسان مشخص می شود. برای  ارادۀ خدا  دربارۀ  فرمان های خاص  و  احکام  و  مسیح، مکشوف می گردد 
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فصل ۷: مکاشفۀ عام

اختصاص  الهی  مکاشفۀ  از  شکل  دو  بررسی  به  را  بعدی  فصل  دو  نمودیم،  بررسی  کلی  طور  به  را  خدا  مکاشفۀ  که  کنون،  ا
وجدان  و  شعور  و  فهم  در  خلقت،  جهان  و  طبیعت  در  خودش،  دربارۀ  خدا  آنچه  خاص.  مکاشفۀ  و  عام  مکاشفۀ  می دهیم: 
برای  که  می شود  نامیده  »عام«  دلیل  بدین  مکاشفه  این  می باشد.  عام  مکاشفۀ  است  نموده  آشکار  بشر  یخ  تار روند  در  و  انسان، 

قرار می دهد. انسان ها  اختیار  در  را  و محدود  کلی  فقط مکاشفه ای  دربارۀ خدا  و  مهیا است  آدمیان  کل 

نمونه های مکاشفۀ عام

آفرینش
در سراسر  را  انگشت خالق  اثر  که  نیست  بنابراین، عجیب  کنانش.  و همۀ سا زمین  و  آسمان  آفرینندۀ همه چیز است:  خدا 
کند خدا وجود دارد و هم به قدرت خدا پی برد. خلقتش به چشم ببینیم. با تفکر و تأمل در عالم هستی، انسان هم می تواند اعالم 

تعلیمی می دهد؟. 1 ما چه  به  در عالم هستی  دربارۀ مکاشفۀ خدا  مزمور 19: 1- ۴ 

 

 

 

 

 

و  روز  هستی،  عالم  می خوانیم   ۲ آیۀ  در  است.  رفته  کار  به  زیبایی  به  تناقض  ادبی  آرایۀ  شاعرانه،  مزمور  این  در  نکته: 
نیستند،  نقیض  و  ضد  جمله ها  این  نی.«  کالمی  و  نیست  »سخن  می شود  گفته   3 آیۀ  در  اما  می کند.«  »اعالن  شب، 
آن  از  صدایی  یا  آوا  و  ندارد  زبان  هستی  عالم  اینکه  با  می نمایند:  اعالم  گویا  و  رسا  و  شیوا  را  پرقدرتی  حقیقت  بلکه 

به جالل خدا شهادت می دهد. بی وقفه،  و  پیوسته  نمی شود،  شنیده 

به . ۲ آدمیان  کل  دربارۀ   19 :1 رومیان  آفرینش است.  در  دربارۀ مکاشفۀ خدا  کتاب مقدس  متن  مهم ترین   ۲۰ -19 :1 رومیان  رسالۀ 
تعلیمی می دهد؟ ما چه 

که آنچه از خدا می توان شناخت در ایشان      است. عبارت »در ایشان« عالوه بر اینکه ثابت می کند  چون  الف. 
که خدا خودش  را هم نشان می دهد  این  برد،  واحد حقیقی پی  به وجود خدای  به جهان هستی  نگریستن  با  می توان 
همۀ  آنچه  بر  است  آن  خالق  خدا  که  هستی  عالم  این  است.  انداخته  نقش  انسان ها  تک تک  دل  در  را  شناخت  این 
اطاعت است! و  پرستش  که شایستۀ  دارد  واحد حقیقی وجود  تأیید می زند. یک خدای  ُمهر  دارند  آن خبر  از  آدمیان 
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خدا ب.  که  چرا  دارد،  وجود  خدا  که  است  آشکار  انسان ها  همۀ  بر  است.  کرده  ایشان      بر  را  آن  زیرا     
که همۀ انسان ها می دانند خدا وجود دارد، زیرا  گواه وجود خویش را بر همۀ انسان ها آشکار نموده است. واضح است 
ندارد،  انسان بستگی  به  از وجود خدا  و شناخت  گاهی  آ این  نموده است!  آشکار  را  خدا خودش دالیل وجود خویش 
گاهی و شناخت مبهم  گاهی و شناخت از وجود خدا یک آ کار خوِد خدا است. آ گاهی و شناخت از وجود خدا  این آ
واال  بینشی  یا  ِخَرد  صاحب  که  کسانی  و  روشنفکران  و  فرهیختگان  جز  باشد،  پوشیده  همگان  بر  که  نیست  پنهان  یا 
انسان ها  تک تک  دل  در  که  است  شناختی  و  گاهی  آ خدا  وجود  از  شناخت  و  گاهی  آ می باشند.  مردم  سایر  از  برتر  و 

باشد! داشته  بهانه  و  نمی تواند عذر  انسانی  دلیل، هیچ  این  به  حک شده است. 

را عالی و شکوهمند . 3 از وجود خویش  گاهی و شناخت  درون انسان حک نموده است، این آ را  گواه وجود خود  خدا، نه فقط 
تأیید می نماید؟ را  از وجود خویش  و شناخت  گاهی  آ 1: ۲۰، چگونه خدا  رومیان  رسالۀ  گفتۀ  به  نموده است.  تأیید 

پیرامون  طبیعِت  و  هستی  عالم  شگفت انگیز  و  شگرف  پیچیدگی های  و  ظرافت ها  او.  وسیلۀ        به  الف. 
این همه  برای  دارد.  تنیده شده اند، شهادت می دهند خدا وجود  در هم  و  آراسته  زیبایی  به  و  با جزییات  که  آدمیان، 
وجود  دیگری  منطقی  توضیح  هستی  عالم  و  طبیعت  بی پایاِن  تقریبًا  و  حیرت انگیز  پیچیدگی  و  ظرافت  و  خالقیت 

ِخَردمندانۀ یک خالق است. و  این عالم هستی صنعت دست هوشمندانه  کنیم  اعتراف  اینکه  ندارد، جز 

به چه حقیقتی پی می بریم؟. ۴ دربارۀ خدا  و عالم هستی،  با مشاهدۀ خلقت   ،۲۰ :1 رومیان  رسالۀ  گفتۀ  به 

کتاب مقدس شهادت می دهد خدا روح است )یوحنا ۴: ۲۴( و هیچ کس تا به  که           او.  زیرا  الف. 
طریق  از  می توان  که  می دهد  شهادت  هم  را  این  خدا  کالم  اما   .)1۸ :1 )یوحنا  است  ندیده  جالل  ُپرِی  در  را  خدا  حال 

برد. یا خصوصیات خدا پی  به صفت ها  آفریده است  آنچه خدا 

توضیح ب.  بیشتر  اینجا،  در  شد،  اشاره  آنها  به  که  خصوصیاتی  یا  صفت ها   . و       قوت       یعنی 
که  است  واضح  این،  بر  عالوه  است.  داشته  آغازی  بلکه  نیست،  ازلی  ما  دنیای  این  که  است  بدیهی  می شوند.  داده 
هستی  نیستی  از  خویش  ِخَردمندی  و  قدرت  بر  تکیه  با  بتواند  که  نیست  حکمت  یا  قدرت  صاحب  ما  دنیای  این 
تابِع محدودیت های  از آفرینش این جهان وجود داشته است و خودش  که پیش  بیافریند. بنابراین، باید خالقی باشد 
است  آفریننده ای  او  است.  ذات  به  قائم  خدای  او  است.  مطلق  قادر  و  ابدی  و  ازلی  خدای  او  نمی باشد.  جهان  این 
توصیف  در  کتاب مقدس  پایانی.  نه  و  دارد  آغازی  نه  دارد،  وجود  همواره  که  است  وجودی  او  است.  نشده  آفریده  که 
»قبل  مزامیر، می خوانیم:  کتاب  1: 1(. در  )پیدایش   »  .  .  . ابتدا، خدا  »در  تأییدیه شروع می شود:  این  با  پیدایش جهان 

.)۲ :9۰ )مزمور  تو خدا هستی«  ابد،  به  تا  ازل  از  بیافرینی،  را  ربع مسکون  و  زمین  و  آید  به وجود  کوه ها  آنکه  از 

که قدرت . 5 برساند  به جایی  را  انسان  باید  این مکاشفه  نموده است.  انسان مکشوف  به  از طریق عالم هستی  را  خدا خودش 
گفتۀ رسالۀ رومیان 1: ۲1- ۲3، انسان به مکاشفۀ  خدا را تشخیص دهد و خدا را در مقام خالق خود بپرستد. با این حال، به 

نشان می دهد؟ کنشی  وا در خلقت چه  خدا 
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کل انسان ها  کنش ویرانگر آنها از زمان آدم به بعد می باشند.  کل انسان ها و وا نکته: این آیات توصیفگر طغیان و سرکشی 
از انسان پنهان نکرده، بلکه این  را  کرده اند. خدا خودش  که در خلقتش مکشوف است، طغیان  به مکاشفۀ عام خدا، 
آن  یا  نادیده می گیرد  را  و خودخواسته، مکاشفۀ خدا  به عمد  انسان،  کرده است.  پنهان  از خدا  را  که خود  انسان است 

ادامه دهد. و سرکشی خود  گناه طغیان  به  بتواند  تا  انکار می کند  را 

شعور انسان
درک  یا  دانستن  توانایی  به  واژه  این  نگریستن[.   =  tueri  + به   =  in[ می باشد  »اینتوئری«   intueri التین  زبان  در  »شعور«  واژۀ 
یم. این یک شناخت فطری و ذاتی و خدادادی است  گاهی دار که بدون حالجی مستقیم عقل و برهان از آن آ چیزی اشاره دارد 
انسان،  که  می گویند  ما  به  دو،  هر  تجربه،  و  کتاب مقدس  یم.  ندار احتیا	  کاوش  و  تحقیق  و  آموزش  به  آن  به  دستیابی  برای  که 
برای خودشان یک خداوندگاری دارند.  و قبیله ای  و قوم  و امت  از خدا شناختی فطری دارد. هر ملت  و باطن خود،  در سرشت 
که شناخت آنها از خدا حقیقی شناختی تحریف شده و بیراهه رفته است، اما اعتقاد به این خداوندگاران  هرچند بدیهی است 
به وجود  که  کسانی  یشه دارد. حتی  ر انسان ها  استوار، در دل تک تک  و  الهی، محکم  از وجود  و شناخت  گاهی  آ نشان می دهد 
که بعد منکر  کنند اول باور داشته اند خدا وجود دارد  که منکر وجود خدا هستند باید قبول  خدا اعتقاد ندارند و به خود می بالند 
که  دارد  وجود  ابدیت  و  دارد  وجود  خدا  می دهد  تشخیص  که  دارد  وجود  انسان  در  حسی  کنند!  نتیجه گیری  چنین  و  بشوند  آن 
گوستین الهیدان، اهل هیپو، )سال های 35۴ تا ۴3۰ میالدی( می گوید: »ای خداوند، تو ما را  آدمیان را جذب خود می گرداند. آ

اول(. گوستین، بخش  آ اعترافات  کتاب  از  )نقل قول  قرار می گیرد«  تو  در  بی قرارمان  آفریدی. دل  برای خودت 

انسان چه می فرماید؟. 1 آفرینش  دربارۀ   ۲7 :1 پیدایش  کتاب 

آفرید. به       خدا  را  او  آفرید.  به       خود  را  آدم  خدا  الف. 

مخلوقات  سایر  از  آدمیزاد  اعالم،  این  با  آفرید.  خود  تصویر  به  را  حوا  و  آدم  خدا  می کند  اعالم  کتاب مقدس  نکته: 
جدا می شود. نظر به اینکه انسان در تصویر خدا آفریده شد، آیا نباید انتظار داشته باشیم انسان در باطن و سرشت 
کرده  سقوط  انسان  اینکه  با  می دهد،  تعلیم  ما  به  یعقوب  باشد؟  گاه  آ است  آفریده  را  او  که  کسی  وجود  از  خود 

)یعقوب 3: 9(. دارد  آدمیان وجود  در  است، هنوز تصویر خدا 

تعلیمی می دهد؟. ۲ از خدا چه  انسان  فطری  یا شناخت  انسان  دربارۀ شعور  کالم خدا   ،19 :1 رومیان  رسالۀ  در 

کرده است. ایشان ظاهر  بر  را  آن  زیرا     ایشان ظاهر است،  از خدا می توان شناخت،      آنچه  که  چون  الف. 

و  خلقت  طریق  از  خدا  که  باشد  معنا  بدین  آیه  این  است  ممکن  باشد.  داشته  معنا  دو  می تواند  آیه  این  نکته: 
انسان ها مکشوف نموده است. دومین معنای احتمالی  کل  بر  را  آفریده است وجود خود  که خودش  عالم هستی 
که خدا شناخت فطری یا باطنی از خودش را درون تک تک انسان ها نهاده است، شناختی  آیۀ نامبرده این است 
گاهی از وجود خدا  که این جهان دیدنی بر آن ُمهر تأیید می زند. به نظر می رسد این تفسیر دوم پسندیده تر است. آ

تنیده شده است. انسان  پود وجود  و  تار  در 

که انسان اشرف مخلوقات خدا است. . 3 کتاب مقدس در این باره است  کتاب جامعه 3: 11 یکی از شکوهمندترین بیانیه های 
گاه است؟ آ از وجود خدا  انسان  آیه شهادت می دهد  این  چگونه 
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انسان  که  است  باره  این  در  توصیفی  عبارت های  زیباترین  از  یکی  نهاده«  ایشان  دل های  در  را  »ابدیت  عبارت  نکته: 
که بشر را از حیات میرا  از ابدیت را در دل انسان نهاده نشانه ای است  گاهی  اشرف مخلوقات خدا است. اینکه خدا آ
دلش  ی  آرزو هم  باز   )۲۶ :1۶ )متی  باشد  داشته  که  هم  را  دنیا  همۀ  آدمیزاد  دلیل،  همین  به  می رساند.  ابدیت  به  گذرا  و 
بازگو  خودمان  زبان  به  را  گوستین  آ حکیمانۀ  کالم  است.  گذرا  دنیای  این  ورای  دلش  ی  آرزو که  چرا  نمی شود،  برآورده 

قرار می گیرد.« او  در  بی قرارمان  آفریده است. دل  برای خودش  را  ما  »او  کنیم: 

گفتۀ . ۴ به  حال،  این  با  می دهد.  شهادت  آن  به  آفرینش  کل  که  شناختی  شد،  آفریده  خدا  وجود  از  فطری  شناختی  با  انسان 
این شناخت چه می باشد؟ به  انسان  پاسخ   ،1۸ :1 رومیان  رسالۀ 

 

 

 

 

 

معنا  این  به  که  می باشد  »کاِتخو«   katecho یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  »بازمی دارند«  اینجا  در  که  فعلی  نکته: 
گاهی از وجود خدا ِسرشته  کردن.« در فطرت و باطن انسان ها آ است: »محکم نگه داشتن، عقب نگه داشتن، محدود 
باطنی  و  فطری  شناخت  این  بر  تأییدی  ُمهر  نیز  هستی  عالم  این  پیچیدگی  و  ظرافت  و  عظمت  و  شکوه  است.  شده 
خدا  وجود  از  شناخت  و  گاهی  آ سقوط کرده  انسان  این  باشد،  خدا  طالب  و  جویا  آدمیزاد  آنکه  جای  به  اما،  می باشند. 
در  را  خود  می خواهد  دلش  که  طور  هر  بتواند  تا  کند  بیرون  ذهنش  و  فکر  از  را  خدا  می کند  تقال  و  است  کرده  سرکوب  را 

کند. گناه غرق 

وجدان انسان
تشخیص  را  بد  و  خوب  خود  فطرت  در  یعنی  هستند،  وجدان  صاحب  انسان ها  همۀ  می کند  اعالم  قاطعانه  کتاب مقدس 
گویای  است،  خدا  ارادۀ  گویای  وجدان  است.  شخصی  میل  و  سلیقه  از  فراتر  وجدان  دارند.  گرایش  نیکوکاری  به  و  می دهند 
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اینکه یک دنیا فرهنگ  با  کرده است،  اینکه انسان سقوط  با  انسان ها نهاده است.  که خدا در دل تک تک  اصول اخالقی است 
کلی برای خوب  یم، هنوز یک معیار و قاعدۀ  که به آن قدم بگذار گون در دنیا وجود دارد، در همۀ تمدن ها و در هر جامعه ای  گونا
گذاشتن  پا  زیر  برای  آدمیان  گر  ا دهند،  گوش  خود  وجدان  ندای  به  آدمیان  گر  ا می باشند.  موافق  آن  با  همه  که  دارد  وجود  بد  و 
سوی  به  را  انسان ها  اندازه ای  تا  که  باشد  راهنما  یک  می تواند  وجدان  هم  هنوز  گفت  می شود  نیاورند،  بهانه  و  عذر  وجدانشان 

ارادۀ خدا هدایت می کند. و  خدا 

نموده است؟. 1 انسان ها مکشوف  به  را  ۲: 1۴- 15، چگونه خدا وجود خود  رومیان  رسالۀ  گفتۀ  به 

عمل      بر      ایشان مکتوب است )رومیان ۲: 15(. خدا انسان را در تصویر خود آفرید )پیدایش  الف. 
است  نرفته  بین  از  تصویر  این  کاماًل  هنوز  است،  انداخته  شکل  از  شدت  به  گناه  را  تصویر  این  هرچند   .)۲7 -۲۶ :1
حس  صاحب  انسان ها  همۀ  که  است  این  تصویر  آن  ابعاد  از  یکی   .)9 :3 یعقوب  11: 7؛  قرنتیان  اول  9: ۶؛  )پیدایش 
که می توانند خوب و بد را تشخیص دهند. خدا شریعت خود را بر دل همۀ انسان ها نوشته است )در  فطری می باشند 
که به این معنا است: »نقش انداختن یا حک نمودن«(. به این دلیل، همۀ فرهنگ ها  graptos »ِگراپُتس«  زبان یونانی: 
است  خدا  شریعت  بازتاب  که  می باشند  پایبند  مشابهی  اخالقی  معیارهای  و  اصول  به  اجتماعی  هر  در  و  همه جا  در 
این  مشابه(.  مواردی  و  نکنیم،  دزدی  نکنیم،  زنا  نکنیم،  قتل  یم،  بگذار احترام  خود  مادر  و  پدر  به  باشیم،  )راستگو 
کل انسان ها  گواه و اثبات عدالت خدا نیز می باشد. به همین دلیل،  گواه و اثبات وجود خدا است،  مکاشفه نه فقط 

باشند. پاسخگو  باید  داوری  روز  در 

     ایشان نیز گواهی می دهد )رومیان ۲: 15(. »ضمیر« یا »وجدان« )در زبان یونانی: suneidesis »سینیدیسیس« ب. 
چه  تا  که  بسنجد  را  خود  می دهد  توانایی  انسان  به  وجدان  دارد.  اشاره  انسان  باطن  در  خدا  تصویر  از  دیگری  ُبعد  به 
شریعت  از  انسان  وقتی  وجدان،  این  برمی دارد.  قدم  است،  شده  نوشته  دلش  در  که  خدا،  شریعت  با  هم راستا  اندازه 
یک  که  هنگامی  می گرداند  محکوم  یا  متهم  را  او  و  می کند  تأیید  و  پشتیبانی  را  وجدان  صاحب  نماید،  اطاعت  خدا 
خطر  زنگ  و  سازد  برمال  را  انسان  تقصیر  و  گناه  که  است  این  وجدان  رسالت  بنابراین،  بردارد.  نااطاعتی  مسیر  در  قدم 

نماید. آشتی  با خدای عادل  باید  متوجه شود  انسان  تا  درآورد  به صدا  را 

آفرینندۀ . ۲ بفهمند خدا  باید  آدمیان  نموده است. پس  آدمیان مکشوف  به  به وسیلۀ وجدان  و  از طریق خلقت  را  خدا خودش 
گفتۀ رسالۀ رومیان 3: 9- کوشایی جویا و طالب خدا باشند. به  آنها است. آدمیان باید این را تشخیص دهند و با جدیت و 

در خلقت چه می باشد؟ به مکاشفۀ خدا  انسان  کنش  وا  ،1۲ 
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یا . 3 می گیرد  نادیده  را  خود  وجدان  ندای  دایم  که  آمد  خواهد  کسی  سر  بر  چه  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  بر  بنا 
پا می گذارد؟ زیر  را  وجدان خود 

3۲ -۲۸ :1 رومیان  الف. 

 

 

 

 

 

افسسیان ۴: 1۸- 19ب. 

 

 

 

 

 

تیموتائوس ۴: ۲	.  اول 

 

 

 

 

است:  معنا  این  به  که  »کاِتریازو«   kauteriazo نام  به  است  فعلی  یونانی  زبان  در  کرده اند«  »داغ  عبارت  نکته: 
بر آن داغ زده  یا  انسان بسوزد  به جا بماند.« وقتی پوست  اثر داغ آهن  که  با آهن داغ به حدی  یا  با هیزم  »سوزاندن 
وجدان  ک تر،  هولنا بسیار  البته  شکل،  همین  به  می شود.  بی حس  و  می دهد  دست  از  را  خود  حساسیت  شود، 
انسان  و  بدهد  دست  از  شرارت  و  بدی  به  نسبت  را  خود  حساسیت  که  بسوزد  و  شود  داغ  آن قدر  می تواند  آدمیزاد 

گرداند. و شرارت  بدی  تسلیم  بی شرم  و  بی پروا  را  خویشتن 
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1: 15د.  تیطس 

 

 

 

 

می شود.  ترجمه  نیز  منحرف«  یا  لکه دار،  ک،  »ناپا که  می باشد  »می اینو«   miaino یونانی  زبان  در  »آلوده«  واژۀ  نکته: 
گر یک نفر ندای وجدان خود را مداوم  که الزم است از آن به درستی مراقبت شود. ا وجدان نعمتی خدادادی است 
اصطالح  به  و  می شود  ک  ناپا و  آلوده  وجدانش  دهد،  تن  گناه  به  بی انضباط  و  بی مهار  و  بگیرد  نادیده  بی وقفه  و 
هر  در  یخ  تار کتاب های  نیست.  حقیقت  این  اثبات  به  نیازی  اصاًل  می گردد.  بی حس  و  سخت  و  می بندد  پینه 
که وجدان  از نمونه های بی شمار ظلم و ستم و بی رحمی انسان ها و جامعه هایی  فرهنگ و جامعه ای لبریز است 

داغ شده است. یا  ک  ناپا آنها 

تاریخ بشر
و  ِبجا  کنون  ا که  است  نموده  مکشوف  شفافیتی  چنان  با  را  خودش  داده  رخ  بشر  یخ  تار در  که  یدادهایی  رو طریق  از  خدا 
یخ خدا در دنیای آدمیان است. از همان لحظۀ سپیده دِم زمان، خدا در این جهان مشغول  یخ بشر تار سنجیده است بگوییم تار
می توانیم  بشر  یخ  تار به  گذرا  نگاهی  با  حتی  می رود.  پیش  است  آدمیان  رستگاری  و  نجات  که  هدفش  سوی  به  و  است  کار  به 
که ضد  کار است تا ارادۀ خود را به انجام برساند و هر قدرت مخالف را  که در  کنیم  کمانه و مقتدرانۀ خدا را مشاهده  دست حا
یخ بشر  خدا و اراده اش برمی خیزد از میان بردارد و اثر آنها را نیست و نابود نماید. دو نمونه از عظیم ترین مکاشفه های خدا در تار
رفتند،  پیش  نابودی  آستانۀ  تا  گاه  اینکه  با  کلیسا،  و  اسراییل  قوم  که  است  سال  هزاران  می باشد.  کلیسا  و  اسراییل  امت  بقای 
قوم  است.  شده  کار  به  دست  کلیسا  و  اسراییل  قوم  رهایی  و  نجات  برای  همواره  خدا  هستند.  برقرار  و  باقی  خود  قوت  به  هنوز 

پابرجا می باشند. و  پایدار  امروز  تا  کلیسا حتی  و  اسراییل 

محدودیت های مکاشفۀ عام
نموده  انسان ها مکشوف  کل  به  را  یخ بشر(، خدا خودش  تار و  انسان،  انسان، وجدان  )آفرینش، شعور  از طریق مکاشفۀ عام 
که این مکاشفه  که دانش و شناختی  است. با این حال، مکاشفۀ عام به دو دلیل اصلی نابسنده می باشد. دلیل اول این است 
است،  آفریده  را  هستی  عالم  که  خدایی  دارد،  وجود  خدا  می کند  ثابت  مکاشفه  این  است.  محدود  می دهد  قرار  دسترس  در 
برای نجات  را  برنامۀ خدا  و  اما این مکاشفه تدبیر  از شریعت خدا سرپیچی نموده است.  که  انسانی  و  که عادل است،  خدایی 
انسان  می باشد.  محدود  مکاشفه ای  انسان  ذات  خاطر  به  عام  مکاشفۀ  که  است  این  دلیل  دومین  نمی سازد.  مکشوف  بشر 
سقوط کرده  انسان  این  است.  دشمن  خدا  شریعت  و  خدا  با  و  می باشد  فاسد  اخالقی  لحاظ  از  که  است  مخلوقی  سقوط کرده 
گاهی  آ بنابراین،  بسپرد.  خویش  اخالقی  فساد  دست  به  را  سلطنت  تخت  بتواند  تا  باشد  خودمختار  و  خودسر  می خواهد  دلش 
آغوش  با  را  تکامل  و بی عقلی فرضیۀ  نهایِت بی فکری  در  و  انکار می کند  ارزانی شده است  او  به  که  را  از خدا  و شناخت فطری 
یخ  تار تکرار  از  و  را خاموش می کند  انسان سقوط کرده ندای وجدان خود  بیندازد.  بیرون  از خلقتش  را  بتواند خدا  تا  باز می پذیرد 
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مستقیم،  است،  مشهور  خاص  مکاشفۀ  نام  به  آنچه  طریق  از  باید  خدا  انسان،  رستگاری  و  نجات  برای  نمی گیرد.  عبرت  درس 
آدمیان شود. دنیای  وارد 
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فصل ۸: مکاشفۀ خاص

یخ اشاره دارد. مکاشفۀ خاص به ورود مستقیم  مکاشفۀ عام به مکاشفۀ خدا در طبیعت و جهان خلقت، در انسان، و در تار
از  مشخص  و  خاص  شناختی  که  می شود  نامیده  »خاص«  دلیل  این  به  خاص  مکاشفۀ  می کند.  اشاره  آدمیان  دنیای  به  خدا 
در  که  می باشد  »خاص«  جهت  آن  از  مکاشفه  این  می گردد.  رستگاری  و  نجات  موجب  که  می کند  فراهم  انسان ها  برای  را  خدا 
بررسی  دسته بندی  سه  در  را  خاص  مکاشفۀ  فصل،  این  در  می گیرد.  قرار  خاص  مکانی  و  زمان  در  خاص  اشخاصی  دسترس 

کتاب مقدس. نوشته شدن  پسر خدا،  گشتن  انسان  فراطبیعی،  می نماییم: مکاشفه های 

مکاشفه های فراطبیعی
ادامه، به شماری  گفته است. در  انسان ها سخن  با  فراطبیعی، به شکل های مختلف،  به طریق های  یخ، خدا  تار در سراسر 

اشاره می گردد. برجسته ترین طریق ها  از 

گاه خدا . 1 کتاب مقدس،  یخ  تار »فاینو« = ظاهر شدن(. در   phaino theos »تئوس« = خدا +  یونانی:  زبان  ظاهر شدن خدا: )در 
که با چشم آدمیزاد قابل دیدن باشد به انسان ها مکشوف نموده است: مهمانان ابراهیم )پیدایش 1۸: 1- خودش را به شکلی 
 .)15 -13 :5 )یوشع  شد  ظاهر  یوشع  به  که  لشکری  سردار   ،)3۲ -۲۲ :3۲ )پیدایش  گرفت  کشتی  یعقوب  با  که  مردی   ،)۲۲ 
گشت: به هاجر )پیدایش  اینها نمونه هایی از ظاهر شدن خدا می باشند. خدا در ظاهر فرشتۀ خداوند به این اشخاص ظاهر 
کتاب مقدس  1۶: 7- 1۴(، به موسی در بوتۀ سوزان )خرو	 3: 1۶(، به پدر و مادر سامسون )داوران 13: 17- ۲۲(. با توجه به اینکه 
از پژوهشگران معتقدند این نمونه های  کسی ندیده است« )یوحنا 1: 1۸(، بسیاری  را هرگز  اعالم می نماید »خدا ]خدای پدر[ 
در  خدا  شدن  ظاهر  میان  تفاوت  است  مهم  بسیار  می باشد.  خدا،  پسر  تثلیث،  دوم  شخص  ظهور  واقع  در  خدا  شدن  ظاهر 
ظاهر  در  می شود،  ظاهر  عهدعتیق  در  خدا  که  زمان هایی  دهیم.  تشخیص  عهدجدید  در  خدا  گشتن  انسان  با  را  عهدعتیق 
قدرت  به  خدا،  پسر  نطفۀ  گشت.  انسان  یک  واقعًا  خدا  گرفت،  جسم  خدا  پسر  که  زمانی  اما،  می یابد.  تجلی  انسان  یک 

.)35 :1 لوقا  ۲۰؛   ،1۸ :1 )متی  آمد  دنیا  به  کامل  انسان  او یک  و  بسته شد  کره  با مریم  َرِحم  در  روح القدس، 

در . ۲ می گوید.  سخن  خود  خدمتگزاران  با  شنیداری  آوای  با  خدا  که  دارند  وجود  کتاب مقدس  در  زمان هایی  شنیداری:  آوای 
یک  آوای  با  را  سموییل  خدا   .)۸ -5 :1۲ اعداد  33: 11؛  )خرو	  می گوید  سخن  موسی  با  چهره«  به  »چهره  خدا  عهدعتیق، 
ایلیا سخن می گوید )اول پادشاهان 19: 11- 13(.  با  آوایی همچون نسیمی مالیم  با  انسان صدا می زند )اول سموییل 1(. خدا 
گردان مسیح  گوش قابل شنیدن بود، در حضور یحیی تعمید دهنده )متی 3: 1۶- 17(، شا که با  در عهدجدید، خدا با آوایی 

دربارۀ عیسی مسیح شهادت می دهد. )یوحنا 1۲: ۲۸- 3۰(،  بودند  ایستاده  آنجا  که  و جمعیتی  )متی 17: 5(، 

کالم خود یا ارادۀ خود را با خدمتگزاران خویش در میان می گذارد. . 3 یا  کتاب مقدس، خدا به وسیلۀ خواب و رو خواب و رویا: در 
گاه در خواب،  یاها  یا، خدا ارادۀ خود را با مجموعه ای تصویر یا با یک سری اندیشه و پندار بیان می کند. این رو در خواب و رو
که  است  مهم  نکته  این  به  توجه  می گشتند.  مکشوف  اشخاص  به  رفتن  فرو  خلسه  شبیه  حالتی  در  گاه  و  بیداری،  در  گاه 
یاها حتمًا از سوی خدا باشند )تثنیه 13: 1- که همۀ خواب ها و رو که این گونه نیست  کتاب مقدس این را هم هشدار می دهد 

.)1۸ :۲ )کولسیان  باشد  یا  رو و  و ذکرشان خواب  فکر  و  مبادا دغدغه  کولسی هشدار می دهد  کلیسای  به  رسول  پولس   .)5 
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به . ۴ دقیقًا  واژه  این  زبان،  دو  هر  در  می باشد.  س« 
ُ
»آنِگل  aggelos یونانی  زبان  در  و  ماالخ  عبری  زبان  در  فرشته  واژۀ  فرشتگان: 

کند.  بیان  خدمتگزارانش  به  فرشتگان  وسیلۀ  به  را  خود  ارادۀ  خدا  که  نیست  عجیب  بنابراین،  است.  »پیغام آور«  معنای 
به  اتفاق می افتاد،  ندرت  به  که  بود  یدادی  رو فرشتگان  فراطبیعی، ظاهر شدن  به شکل  ارتباط خدا  همانند سایر طریق های 
کتاب مقدس هشدار می دهد  وقت نیازی بسیار جدی یا در شرایط خاص و بحرانی. همچنین مهم است توجه داشته باشیم 
فرشتۀ  شکل  به  را  خود  می تواند  هم  شیطان  شوند.  فرستاده  خدا  سوی  از  حتمًا  پیغام آور  فرشتگاِن  همۀ  که  نیست  این گونه 
کولسی هشدار می دهد مبادا دغدغه و فکر  کلیسای  را فریب دهد )دوم قرنتیان 11: 1۴(. پولس رسول به  تا آدمیان  نور درآورد 

.)1۸ :۲ )کولسیان  باشند  فرشتگان  و ذکرشان 

به شکل های مختلف . 5 کتاب مقدس، معجزه  در  را می شکند.  قانون طبیعت  که  فراطبیعی خدا است  کار  معجزات: معجزه 
یا )خرو	  یداد اتفاق می افتد، از جمله، نابود شدن یک شهر )پیدایش 19: ۲۴- ۲5(، شکافته شدن در و حتی در بطن یک رو
1۴: ۲1- ۲۲(، شناور شدن یک تکیه آهن )دوم پادشاهان ۶: ۶(، بینا شدن مرد نابینا )یوحنا 9: 1- 1۲(، زنده شدن مرده )یوحنا 
انسان  به  را  خدا  ارادۀ  و  خدا  که  است  هدف  این  به  معجزه  باشد،  میان  در  الهی  مکاشفۀ  از  حرف  وقتی   .)۴۴ -3۸ :11
7: 31؛  یوحنا  ۴: 1- 9؛  )خرو	  می باشند  خدا  سوی  از  پیغام آور  یا  پیغام  نماید  تصدیق  یا   )۲ -1 :1۰ )خرو	  سازد  مکشوف 
که همۀ معجزه ها حتمًا  کتاب مقدس هشدار می دهد این گونه نیست  ارتباط فراطبیعی خدا،  راه های  1۰: 3۸(. همانند سایر 
بدهند )خرو	 7: ۸- 1۲؛ متی 7: ۲1- فریب  را  مردم  با معجزه  نیز می توانند  او  انبیای دروغین  و  باشند. شیطان  از سوی خدا 

 ۲3؛ مکاشفه 19: ۲۰(.

گشتن پسر خدا انسان 
گشتن« )در حالت  گشتن پسر خدا، عیسی مسیح، می باشد. »انسان  یخ بشر انسان  عالی ترین مکاشفۀ خدا و اراده اش در تار
آموزه های  در  دارد.  اشاره  شدن  کالبد  صاحب  یا  گشتن  جسم  به  جسم(   = »کاْرن«   carn  + در   = »این«   in التین:  زبان  در  اسم 
به قدرت  نمود،  ترک  را در آسمان  ابدی خدا جالل خود  و  ازلی  پسر  که  این حقیقت است  گویای  گشتن«  واژۀ »جسم  مسیحی، 
کرۀ  این  و در  آمد  به دنیا  انسان است،  و پسر  که پسر خدا  کره بسته شد، و عیسی ناصری،  با َرِحم یک  روح القدس، نطفه اش در 
به  کامل، به شکلی  انسان  کالبد  او، در  کل وجود خدا است.  کامل است، نمودار  که خدای  کرد. عیسی مسیح،  کی زندگی  خا

باشد. قابل درک  ما  برای  تا  نهاد  قدم  آدمیان  دنیای 

را . 1 نامبرده  آیات  است.  مسیح  عیسی  کار  و  شخصیت  دربارۀ  کتاب مقدس  آیات  مهم ترین  از  یکی   3 -1 :1 عبرانیان  رسالۀ 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید 

قوم خود سخن می گفت؟ با  دور، چگونه خدا  گذشته های  در   ،1 آیۀ  گفتۀ  به  الف. 

 

 

 

گفته است؟ب.  قوم خود سخن  با  آخر، چگونه خدا  روزهای  این  در   ،۲ آیۀ  گفتۀ  به 
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ارادۀ خدا می باشد؟	.  و  و عالی ترین مکاشفۀ خدا  کامل ترین  آیۀ 3، چرا عیسی مسیح  گفتۀ  به 

 

 

 

او«  کامل جالل  »بازتاب  نیز ترجمه نمود:  این شکل  به  را می توان  و »خاتم جوهرش«  نکته: عبارت »فروغ جاللش« 
است،  خدا  مسیح  چون  می باشند!  مسیح  الوهیت  گویای  چرا  و  بی چون  عبارت ها  این  او.«  ذات  دقیق  »جلوۀ  و 

و عالی ترین مکاشفۀ خدا است! کامل ترین  او 

می باشند. . ۲ او  گشتن  انسان  و  خدا  پسر  دربارۀ  کتاب مقدس  بیانیه های  مهم ترین  از  یکی   1۴ و   1 آیات   1 فصل  یوحنا  انجیل 
پاسخ دهید. پرسش ها  این  به  بخوانید. سپس  به دقت  را  نامبرده  آیۀ  دو 

پسر خدا چه می باشد؟ لقب  یا  نام   ،1 آیۀ  در  الف. 

می شود. ( 1) ترجمه  »گفتار«  یا  »کلمه«  که  می باشد  »لوگوس«   logos یونانی  زبان  در  واژه  این  بود.  ابتدا      در 
گویای  کمال،  کامل شخصیت و ارادۀ خدا است. مسیح، به  گفتار  کامل و  کلمۀ خدا است. او مکاشفۀ  عیسی 

ارادۀ خدا می باشد. و  شخصیت 

بیان می کند؟ب.  ما  به  پسر خدا  دربارۀ  را  کدام حقایق عظیم دیگری   1 آیۀ 

کلمه بود. مسیح خدای ازلی و ابدی است. او پیش از آفرینش جهان وجود داشته است. پسر خدا ( 1) در     
ندارد. انتها  و  آغاز  آفریده شد. مسیح  که عالم هستی  وجود داشت هنگامی 

کامل با خدای پدر وجود داشته ( ۲) کلمه نزد     بود. پسر خدا با خدای پدر برابر است و از ازل در مشارکت  و 
تفکیک است. قابل  و  پدر مجزا  از خدای  که  پسر خدا شخصی است  اما  است. 

خدا ( 3) با  او  است.  خدا  پسر  الوهیت  بیانیه های  قدرتمندترین  و  شفاف ترین  از  یکی  این  بود.  کلمه      و 
کلمه خدا می باشد. واقعی  معنای  به  او  هم ذات است. 

برابر است، اما شخصی مجزا و قابل 	.  او با خدای پدر و روح القدس  آیۀ 1، پسر خدا شخص دوم تثلیث است.  گفتۀ  به 
تفکیک از خدای پدر و خدای روح القدس می باشد. به فرمودۀ انجیل یوحنا 1: 1۴، چگونه خدای پسْر خدا را به انسان 

مکشوف می نماید؟

اول ( 1) کامل خدا است. دلیل  به دو دلیل مکاشفۀ  و میان ما      . عیسی مسیح  گردید  کلمه     
که  این است  دوم  دلیل  و جلوۀ دقیق ذات خدا است.  کامل جالل خدا  بازتاب  او  او خدا است.  که  این است 
انسان  کالبد  خدا  پسر  بکشد.  دست  بودن  خدا  از  یا  بگذارد  کنار  را  خود  الوهیت  بی آنکه  گشت،  انسان  مسیح 
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»ِاسِکنوِسن«   eskenosen یونانی  زبان  در  کن شد«  فعل »سا آمد.  دنیا  به  واقعی  انسان  به شکل  و  گرفت  به خود  را 
کن شدن در چادر.« در عهدعتیق، خدا در چادر یا خیمه  کردن یا سا برپا  که به این معنا است: »چادر  می باشد 
واقعی  انسان  گشت، خدا در جسم یک  انسان  قوم خود حضور داشت )خرو	 33: 9- 1۰(. وقتی مسیح  در میان 

زد. یا خیمه  کن شد  آدمیان سا میان  در 

که . 3 است  مکاشفه ای  و  دارد  شخصی  جنبۀ  مسیح  عیسی  در  خدا  مکاشفۀ  صورت  چه  به   ،1 :1 یوحنا  اول  رسالۀ  فرمودۀ  به 
دارند؟ آن دسترسی  به  آدمیان 

. آنچه        و  بود  ابتدا  از  آنچه  الف. 

به      خود       .ب.  و 

»ِتآئومای« 	.   theaomai یونانی  زبان  در  »نگریستیم«  نیست.  اضافه گویی  یک  عبارت  این   . آن        بر  آنچه 
یا  دقیق  مشاهدۀ  بیانگر  عبارت  این  کردن.«  »مشاهده  یا  »دیدن،«  کردن،«  »نگاه  می شود:  ترجمه  چنین  که  می باشد 
با  را  او  آنها  ندیدند.  چشم  به  گشت  انسان  که  را  خدا  پسر  از  گوشه چشمی  فقط  انسان ها  است.  عمیق  تأمل  و  تفکر 

نمودند. و سنگین  را سبک  او  زندگی  و  کردند  تیزبینی مشاهده  و  دقت 

گشتن مسیح و رستاخیز او است. او د.  کلیدی در خصوص انسان  دست های ما       . این عبارت عبارتی 
.)۲۸ -۲5 :۲۰ )یوحنا  نمود  قیام  مردگان  از  واقعی  کالبد  با همان  او  آمد.  دنیا  به  واقعی  انسان  کالبد یک  در 

چگونه . ۴ می دهند؟  تعلیمی  چه  ما  به  پسرش  در  خدا  مکاشفۀ  دربارۀ  بدانیم  تا  می نماییم  مراجعه  آیاتی  به  جمع بندی،  برای 
الهی است؟ و عظیم ترین مکاشفۀ  ثابت می کنند مسیح عالی ترین  آیات  این 

1۸ :1 یوحنا  الف. 

 

 

 

 

 

به  و  می باشد  کِسگئومای«  »ِا  exegeomai یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  کرد«  »ظاهر  اینجا  در  که  فعلی  نکته: 
نمودن.« نمودن، شناساندن، مکشوف  آشکار  دادن،  با جزییات شرح  نمودن،  »تفسیر  معنا است:  این 

یوحنا 1۴: ۸- 9ب. 
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آفرینش جهان  و  گواه مسلم و بی چون و چرای وجود خدا  و  نکته: خداوند عیسی مسیح عالی ترین مکاشفۀ خدا 
به دست خدا است. هر آنچه قرار است دربارۀ خدا بدانیم در عیسی ناصری مکشوف است. هیچ معلم مذهبی 
کند. عیسی مسیح  در مسیح مکشوف است اضافه  که  آن مکاشفه ای  به  بیشتری  نمی تواند مکاشفۀ  پیامبری  یا 
که  است  خدا  کلمۀ  مسیح  عیسی   .)9 :۲ )کولسیان  است  شده  مکشوف  ما  به  انسانی  جسم  در  که  است  خدا 
نماییم:  اطاعت  انجیل متی 17: 5  در  کالم خدا  از  و سنجیده است  ِبجا  بنابراین،   .)1۴ ،1 :1 )یوحنا  گردید  جسم 

بشنوید!« را  او  ی خشنودم.  از و که  پسر حبیب من  »این است 

کتاب مقدس
است،  نموده  مکشوف  فراطبیعی  طریق های  به  را  اراده اش  و  خودش  یخ  تار سراسر  در  خدا  که  آموختیم  درس،  این  در 
دو  که  آموختیم  را هم  این  و معجزات.  فرشتگان،  آوای شنیداری،  یا،  رو و  به اشخاص، خواب  طریق هایی همچون ظاهر شدن 
نمود.  مکشوف  آدمیان  به  مسیح  عیسی  شخص  در  را  اراده اش  و  خودش  مکاشفۀ  عظیم ترین  و  عالی ترین  خدا  پیش  سال  هزار 

باقی است: قوت خود  به  پرسش حیاتی هنوز  این  اما 

ما سخن می گوید؟ با  یکم، چگونه خدا  و  بیست  قرن  در  امروز، 

کردارمان را بر چه اقتداری می توانیم  کجا بدانیم آنچه دیده ایم و شنیده ایم و آن را احساس نموده ایم حقیقت است؟ باور و  از 
پاسخ می دهد؟ تیموتائوس 3: 1۶- 17  دوم  رسالۀ  کنیم؟  بنا 

ُکتب از الهام خدا است و به جهت تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت در عدالت مفید  »تمامی 
بشود.« آراسته  نیکو  به جهت هر عمل  و  کامل  مرد خدا  تا  است، 

آن  مبنای  بر  که  است  معیاری  یگانه  آن  کتاب مقدس  است.  مسیحی  زندگی  در  اقتدار  برترین  و  باالترین  کتاب مقدس 
تعلیم،  تجربه،  مکاشفه،  هر  بزنیم.  محک  و  بسنجیم  را  عقیده  و  نظر  و  تعلیم  و  تجربه  و  مکاشفه  هر  اعتبار  و  درستی  می توانیم 
خط  آن  بر  باید  ندارد  همخوانی  کتاب مقدس  تعلیم  با  یا  است  کتاب مقدس  تعلیم  خالف  که  عملی  یا  نگرش،  عقیده،  نظر، 
این  به  است.  یکم  و  بیست  قرن  در  مسیح  به  ایمانداران  برای  خدا  مکاشفۀ  مفیدترین  و  مهم ترین  کتاب مقدس  کشید.  باطل 

نماییم: اطاعت  آن  از  و  باشیم  پیگیر   15 :۲ تیموتائوس  دوم  رسالۀ  در  را  رسول  پولس  اندرز  باید  دلیل، 

خوبی  به  را  خدا  کالم  و  نشود  خجل  که  عاملی  سازی،  خدا  مقبول  را  خود  که  کن  سعی  »و 
انجام دهد.«
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کتاب مقدس فصل ۹: امین بودن 

بررسی می نماییم. انسان است  به  و خطاناپذیر خدا  که مکاشفۀ مکتوب  را  کتاب مقدس  بودن  امین  این فصل،  در 

کتاب مقدس چیست؟
معنای  به  کلمه  واقعی  مفهوم  به  که  می باشد  »بیبلیا«   biblia یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  »کتاب مقدس«  که  واژه ای 
مسیحی  کلیسای  می باشد.  عهدجدید  و  عهدعتیق  کتاِب  شش  و  شصت  شامل  مجموعه ای  کتاب مقدس  است.  »کتاب ها« 

انسان. به  اراده اش  و  از خودش  یعنی مکاشفۀ خدا  الهی خدا می داند،  کالم  را  کتاب مقدس 

کتاب مقدس وحی و الهام 
کتاب مقدس  اصلی  سرچشمۀ  و  منبع  خدا  و  است  انسان  به  خدا  مکاشفۀ  کتاب مقدس  دارند  باور  مسیح  به  ایمانداران 
در  چطور  پس  است،  گرفته  سرچشمه  خدا  از  کتاب مقدس  گر  ا می شود:  مطرح  پرسش  چندین  حقیقت،  این  پرتِو  در  می باشد. 
کتاب مقدس به دست انسان ها نوشته و ثبت شده است، از  گر حقایق  حال حاضر به شکل مکتوب در دسترس ما قرار دارد؟ ا
به  و  به قدرت خدا،  به حکمت خدا،  این پرسش ها،  به  پاسخ  برای  نکردند؟  اشتباه  نوشته های خود  در  آنها  کجا مطمئن شویم 
ایمانداران  باشند.  آن  و نگهدار  و حافظ  قلم درآورند  به  را  تا مکاشفۀ خدا  بوده  آدمیان  که هدایتگر  اعتماد می کنیم  مشّیت خدا 
با  کتاب مقدس  نویسندگان  که  است  معنا  این  به  الهی  الهام  است.  بخشیده  الهام  را  کتاب مقدس  خدا  دارند  باور  مسیح  به 
آنها مکاشفۀ خدا  که مطمئن هستیم  این دلیل است  به  را مکتوب نمودند.  کالم خدا  باال،  از عالم  قوت و هدایت روح القدس، 

نمودند. وفاداری مطلق مکتوب  و  امانت  با  را 

و . 1 است  اعتماد  قابل  و  امین  کتاب مقدس  که  است  حقیقت  این  دربارۀ  آیات  مهم ترین  از  یکی   1۶ :3 تیموتائوس  دوم  رسالۀ 
الهی می باشد. آن  و سرچشمۀ  منشأ 

به  که  می باشد  »تئوِپنوستوس«   theopneustos یونانی  زبان  در  »الهام«  واژۀ  است.  خدا  از      ُکتب  الف.     
یا َنَفس خدا می باشد. مهم است  کتاب مقدس َدم  یا َنَفس خدا« است. واژه به واژۀ  کلمه به معنای »َدم  مفهوم واقعی 
کتاب مقدس اشاره دارد. تک تک واژگاِن  یا تمامی  کل  کتاب مقدس به  الهام  که آموزۀ وحی و  کنیم  به این نکته توجه 

کالم خدا می باشند. اقتدار  و صاحب  الهام خدا هستند  کتاب مقدس  اولیۀ  دست نوشته های 

تعلیمی می دهد؟. ۲ ما چه  به  آن  در شکل گیری  انسان ها  نقش  و  کتاب مقدس  الهام  و  دربارۀ وحی   ۲1 :1 پطرس  رسالۀ دوم 
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است:  معنا  این  به  که  می باشد  »ِفُر«   phero یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  »مجذوب«  اینجا  در  که  واژه ای  نکته: 
الهام  و  هدایت  و  راهنمایی  با  انسان ها،  از  جمعی  است.  خدا  الهام  کتاب مقدس  گذاشتن.«  »تأثیر  یا  کردن«  »حمل 
انسان ها   )1( می رسیم:  مهم  نتیجۀ  دو  به  واقعیت،  دو  این  مبنای  بر  درآوردند.  قلم  به  را  کتاب مقدس  روح القدس، 
چشم  به  خدا  کالم  در  نویسندگان  از  یک  هر  نوشتن  سبک  و  شخصیت  بنابراین،  نمودند.  مکتوب  را  کتاب مقدس 
کتاب مقدس الهام خدا به انسان و مکاشفۀ  کتاب مقدس است. بنابراین،  می آید؛ )۲( روح القدس هدایتگر نویسندگان 

انسان است. به  از خطای خدا  عاری 

و . 3 انجیل متی ۴: ۴، عیسی مسیح دربارۀ وحی  فرمودۀ  به  یم.  به یک پرسش دیگر می پرداز از مطالعه مان،  این بخش  پایان  در 
دارد؟ و عقیده ای  نظر  کتاب مقدس چه  الهام 

 

 

 

 

که از روح القدس هدایت شدند نوشته  کتاب مقدس الهام خدا است و به قلم انسان هایی  یم  نکته: از آیۀ نامبرده می آموز
ما رسیده است. به دست  و  شد 

کتاب مقدس امین بودن 
کالم الهام شده و خطاناپذیر خدا است برای ایمانداران به مسیح موضوعی بسیار مهم و جدی  کتاب مقدس  که  این واقعیت 
کاماًل امین و قابل اعتماد است، همواره به  کتاب مقدس  که  کالم خدا به این معنا است  می باشد. الهام بودن و خطاناپذیر بودن 
ایماندار حکیم  و دانایی خدا می باشند.  قواعد آن، همگی، حکمت  و  و اصول  فرمان ها  و  و احکام  وفا می کند،  وعده های خود 

کند. بنا  کتاب مقدس  واژۀ  به  واژۀ  بر  را  زندگی خود  و مطیع می تواند 

تعلیمی می دهند؟. 1 ما چه  به  کالم خدا  بودن  امین  و  بودن خدا  امین  دربارۀ  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی 

اعداد ۲3: 19 الف. 
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یوشع ۲3: 1۴ب. 

 

 

 

 

مزمور 119: 137- 13۸	. 

 

 

 

 

 

و  عادل  خدا  چون  می دهد.  شکل  را  خدا  عملکردهای  و  کارها  ماهیت  و  ویژگی  خدا  ذات  یا  شخصیت  نکته: 
باشد. امین  و  داده است حق  ما  به  که  نیز  را  کالمش  که  نیست  انتظار  از  دور  امین است، 

عوض . ۲ هرگز  )یعنی  بودن  تغییرناپذیر  و  ابد(  تا  بودن  ماندگار  و  پایدار  )یعنی  بودن  ابدی  به  مستقیم،  خدا،  کالم  بودن  امین 
و  امین  کتاب مقدس  آن گاه،  می بودند،  تغییر  قابل  آن  احکام  و  وعده ها  یا  نمی بود  ابدی  خدا  کالم  گر  ا دارد.  ربط  آن  نشدن( 
کالم خدا  بودن  امین  و  بودن  بودن و جنبش ناپذیر  ابدی  آنها اشاره می گردد دربارۀ  به  ادامه  که در  آیاتی  اعتماد نمی بود.  قابل 

تعلیمی می دهند؟ چه 

مزمور 119: ۸9- 9۰ الف. 

 

 

 

 

که می تواند »استوار« یا »پابرجا« نیز ترجمه  نکته: عبارت »پایدار است« در زبان عبری فعلی به نام ناتساب می باشد 
که تا  کرده ای تا ابداالباد« را می توان چنین ترجمه نمود: »تو قوانین خود را مقّدر نموده ای  شود. عبارت »آنها را بنیان 
کالم خدا است. کارهای خدا و  که امین بودن خدا تضمین امین بودن  کنید  ابد ماندگار باشند.« در آیۀ 9۰ توجه 
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مزمور 119: 15۲ب. 

 

 

 

 

که می تواند »برقرار نمودن« یا »پابرجا نمودن« نیز ترجمه  کرده ای« در زبان عبری یاساد می باشد  نکته: عبارت »بنیان 
دارد. اشاره  آن می سازند  بر  را  که ساختمان  زیربنایی  و  کردن شالوده  بنا  به  واژه  این  شود. 

 .	۸ -۶ :۴۰ اشعیا 

 

 

 

 

 

۲1: 33د.  لوقا 

 

 

 

 

کتاب مقدس خطاناپذیر . 3 که  کتاب مقدس ربط دارد این است  که مستقیم به امین و قابل اعتماد بودن  یک حقیقت مهم دیگر 
که در ادامه به آنها اشاره می گردد دربارۀ این حقیقت به ما چه تعلیمی می دهند؟ گونه اشتباه می باشد. آیاتی  و عاری از هر 

مزمور 1۲: ۶ الف. 
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کتاب مقدس، عدد هفت  در  ترجمه شود.  نیز  ک«  »پا که می تواند  طاِهر می باشد  زبان عبری  در  »طاهر«  واژۀ  نکته: 
نقره است. ک ترین  پا و  پاالیش شود خالص ترین  بار  که هفت  نقره ای  بودن است.  بی عیب  یا  بودن  کامل  نشانۀ 

مزمور 119: 1۴۰ب. 

 

 

 

 

که به این معنا  که در این آیه »ُمصفا« ترجمه شده است در زبان عبری فعلی به نام ِتساراف می باشد  نکته: واژه ای 
نقره ای  یا  طال  همچون  است،  خالص  بی نهایت  خدا  کالم  زدن.«  محک  نمودن،  پاالیش  کردن،  »گداخته  است: 

باشد. نداشته  ناخالصی  دیگر  که  گردد  پاالیش  آن قدر  که 

 .	۶ -5 :3۰ امثال سلیمان 

 

 

 

 

 

کتاب مقدس،  کالم خدا نیست.  کتاب مقدس صرفًا حاوی  نکته: واژۀ »تمامی« واژه ای بسیار مهم و حیاتی است. 
کتاب مقدس الهام الهی است. واژۀ »ُمصفا« در زبان  کل  کالم خدا است. نه فقط بخش هایی از آن، بلکه  کل،  به 
مزمور  در  که  است  واژه ای  همان  این  است.  نمودن«  »پاالیش  معنای  به  که  می باشد  ِتزاراف  نام  به  اسمی  عبری 

ک شده است.« پا مرتبه  که هفت  زمین  قاِل  در  ]ِتزاراف[  »نقرۀ ُمصفای  رفته است:  کار  به   ۶ :1۲

انجام . ۴ را  تمرین ها  این  می باشند.  کتاب مقدس  بودن  امین  نمودار  که  است  کتاب مقدس  ویژگی  شش  بیانگر   9 -7 :19 مزمور 
نمایید. ُپر  کالم خدا  و مشخصات  ویژگی ها  با  را  و جای های خالی  دهید 

کاستی  کامل بودن، بی کم و  گویای  که  شریعت خداوند     است )آیۀ 7(. این واژه در زبان عبری تامیم می باشد  الف. 
)آیات  می نمایند  مکشوف  را  خدا  جالل  آفرینش  جهان  و  طبیعت  که  است  درست  این  است.  بودن  بسنده  و  بودن، 

کامل تر خدا می باشد. کتاب مقدس مکاشفۀ  ولی   ،)۶ -1

به معنی »اعتماد نمودن« است. ب.  که  آمان می باشد  زبان عبری  واژه در  این  )آیۀ 7(.  شهادات خداوند     است 
معتبر می باشند. و  اعتماد  قابل  کاماًل  که شهادت های خداوند  این است  منظور 
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»استوار« 	.  یا  »مستقیم،«  »صاف،«  که  می باشد  یاشار  عبری  زبان  در  واژه  این   .)۸ )آیۀ  است  خداوند      فرایض 
ترجمه می شود. فریضه های خداوند انسان ها را در مسیرهای مستقیم عدالت هدایت می کنند. »در همه راه های خود 

)امثال سلیمان 3: ۶(. گردانید«  ]یاشار[ خواهد  راست  را  او طریق هایت  و  بشناس  را  او 

کی و بی خطا بودن است. احکام د.  گویای پا که  امر خداوند     است )آیۀ ۸(. این واژه در زبان عبری بار می باشد 
و عادل مطلق است. که قدوس مطلق  از دهان خدایی صادر می شوند  زیرا  ک می باشند،  پا فرمان های خداوند  و 

کالم خدا به این دلیل »ترس خداوند« نامیده 	.ه گویا  ترس خداوند     است و ثابت تا ابداالباد )آیۀ 9(. در اینجا، 
که به ما تعلیم می دهد از خدا بترسیم یا با حسی آمیخته با حرمت و احترام ترس خدا را در دل داشته باشیم.  می شود 
»طاهر«  واژۀ  است.  خدا  به  نهادن  حرمت  نشانۀ  اصلی ترین  خدا  کالم  از  اطاعت  که  باشد  این  می تواند  دیگرش  دلیل 
مصفای  نقرۀ  است،  ]طاِهر[  طاهر  کالم  خداوند  »کالم  است.  اخالص  و  کی  پا بیانگر  که  می باشد  طاِهر  عبری  زبان  در 

)مزمور 1۲: ۶(. ک شده است«  پا مرتبه  که هفت  زمین  قاِل  در 

»داوری های و.  یا  خداوند«  »قوانین  می تواند  عبارت  این   .)9 )آیۀ  است  تمامًا      و  خداوند      احکام 
واژۀ  و حقیقت است.  امانت،  پایداری،  بیانگر  که  ِعِمت می باشد  زبان عبری  در  واژۀ »حق«  ترجمه شود.  نیز  خداوند« 
گویای عادل بودن و درست بودن است. احکام و داوری های خداوند عدل  »عدل« در زبان عبری صادیک می باشد و 
و  راستی  به  می باشند  داوری ها  و  احکام  آن  پیرِو  که  را  آنانی  و  می شوند  صادر  عادل  خدای  دهان  از  که  چرا  است، 

عدالت هدایت می نمایند.

چکیدۀ مطالب
که مشتاق شناخت خدا و انجام ارادۀ خدا هستند اقتدار مطلق  کالم خطاناپذیر خدا است و برای ایماندارانی  کتاب مقدس 
داد  قرار  کتاب مقدس  از  برتر  و  باالتر  نباید  را  سّنتی  و  رسم  و  آیین  هیچ  فلسفه،  هیچ  تعلیم،  هیچ  دیگر،  کتاب  هیچ  می باشد. 
است.  بی مانند  و  بی همتا  کتاب مقدس  دانست.  برابر  کتاب مقدس  با  را  آن  و  گذاشت  کتاب مقدس  کنار  را  آن  نباید  حتی  یا 

انسان است به  کامل خدا  فقط مکاشفۀ  کتاب مقدس 
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کتاب مقدس فصل ۱۰: تاریخچه ای مختصر دربارۀ 
از هزار  که طی بیش  را  کتاب  گردآوری شصت و شش  و  یم  کتاب مقدس می پرداز از  یخچه ای مختصر  تار به  این فصل،  در 
با پیش زمینه  نویسنده،  اول میالدی(. چهل  قرن  تا  از میالد  )از قرن چهاردهم قبل  بررسی می نماییم  نوشته شدند  پانصد سال  و 
از  کتاب مقدس و شکل گیری آن یکی  را به قلم درآوردند. نوشتن  کتاب  و سبک زندگی مخصوص به خود، این شصت و شش 
است.  خدا  کار  جملگی،  کتاب مقدس،  پایان  تا  آغاز  است.  یخ  تار در  خدا  کمیت  حا و  خدا  مشّیت  جلوه های  حیرت آورترین 
است.  خدا  کار  جملگی،  ابد،  تا  و  امروز  تا  آنها  نوشته های  نگهداری  و  حفظ  تا  کتاب مقدس  نویسندگان  به  بخشیدن  الهام 

)مرقس 13: 31(. نشود«  زایل  هرگز  کلمات من  لیکن  زایل می شود،  زمین  و  »آسمان  عیسی مسیح می فرماید: 

دست نوشته های اولیه
کالم خدا را مکتوب نمایند. آن نوشته ها را  کتاب مقدس، خدا اشخاصی را هدایت نمود تا  گام نخست برای شکل گیری  در 
کاغذ مرغوب بنویسند و آن را صفحه آرایی  ی  کالم خدا را رو که  امروز »دست نوشته های اولیه« می نامیم. در ابتدا، این گونه نبود 
را  اولیه  گردانند. دست نوشته های  آراسته  از چرم مرغوب  با جلدی نفیس  را  کتاب  و  کنند  زرکوب  را  نمایند و حاشیۀ صفحه ها 
ما  از  انبوهی  شمار  برای  امروز  که  شدند  نوشته  زبانی  به  اولیه  دست نوشته های  بودند.  برق  و  بی زرق  و  بی آرایش  و  ساده  اغلب 

نمی باشد. قابل درک 

مواد اولیه
مصالح  و  مواد  از  نوشتند،  روح القدس  هدایت  با  را  آن  که  خدا،  کالم  ماندگاری  و  حفظ  برای  کتاب مقدس  نویسندگان 

کردند. استفاده  مختلف 

سنگ
تثنیه ۴: 13؛ 5: ۲۲(.  ی سنگ نوشت )خرو	 ۲۴: 1۲؛ 31: 1۸؛ 3۲: 15- 1۶؛ 3۴: 1، ۲۸؛  بر رو انگشت خدا  را  فرمان  لوح ده  دو 

کی می کردند. ی سنگ حکا رو کنده کاری  قلم  با یک  را  واژگان  دوران،  آن  در 

چوب
لوِح  ی آن  را موم اندود می کردند و رو کنده کاری می کردند. معمواًل، لوح  ی لوح های چوبی  با یک قلم مخصوص رو را  واژگان 
ی همان لوح می نوشتند )اشعیا ۸: 1؛ 3۰: ۸؛  را رو تازه ای  یا مطلب  ک می کردند و پیغام  را پا موم اندودشده می نوشتند. بعد، لوح 

.)۶3 :1 لوقا  ۲: ۲؛  حبقوق 

پاپیروس
هم  ی  رو عمودی  و  افقی  شکل  به  را  آنها  و  می بریدند  را  رشته ها  می کردند،  رشته رشته  را  یا  بور علف  نام  به  گیاهی  مغزۀ 
به  را  نوارها  و  می دادند  قرار  فشار  زیر  را  صفحه  آن  سپس  می دادند.  قرار  بافت  این  ی  رو را  پارچه ای  صفحه ای  بعد،  می چیدند. 
را به هم می چسباندند. آن گاه،  کاغذها  از این  کاغذی یکپارچه می شد. معمواًل بیست صفحه  که حاصلش  هم می چسباندند 
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از  کتاب ها  این  در  کتاب مقدس  می نوشتند.  پاپیروس  کاغذ  ی  رو آن  با  و  می بردند  فرو  جوهر  درون  را  ِنی  گیاه  از  یک  بار قلمی 
کتاب مکاشفه 5: 1. تیموتائوس ۴: 13؛  دوم  یوحنا 1۲؛  رسالۀ دوم  نام می برد:  پاپیروس  کاغذ 

طومار
تا  می نوشتند،  طومار  ی  رو معمواًل  را  کتاب مقدس  می کردند.  درست  گوسفند  نمک اندوِد  پوست  یا  بز  پوست  از  را  طومار 
نام می برد.  از طومار  تیموتائوس ۴: 13  داد. رسالۀ دوم  پاپیروس  به  را  از میالد، طومار جای خود  قبل  یست  اینکه، حدود سال دو

باالیی داشت. بسیار  هزینۀ  که  بود  احتیا	  گوسفند  تا شصت  پنجاه  پوست  به  ی طومار،  رو نوشتن عهدجدید  برای 

زبان های اصلی
به  معمواًل  اولیه  دست نوشته های  شدند.  ترجمه  اولیه  دست نوشته های  از  یم  دار دست  در  امروز  که  کتاب مقدس هایی 

یونانی. زبان  به  و عهدجدید  نوشته شد  زبان عبری  به  بودند. عهدعتیق  کالم خدا  نویسندگان  دورۀ  و  زمان  رایج  زبان های 

زبان عبری
که به زبان آرامیک است )عزرا ۴: ۸- ۶: 1۸؛ 7: 1۲- ۲۶؛ ارمیا 1۰: 11؛  عهدعتیق به زبان عبری نوشته شد، به استثنای چند مورد 
دانیال ۲: ۴- 7: ۲۸(. زبان عبری با بیست و دو حرف الفبا از خانوادۀ زبان های سامی به حساب می آید. در ابتدا، متن های عبری 
آسان  برای  )سّنت گرایان(،  ِمسوراتیان  به  معروف  یهودی،  پژوهشگران  از  جمعی  اینکه  تا  می شدند،  نوشته  صدادار  حروف  بدون 
کردند )سال های ۶۰۰- 95۰ میالدی(. ساختار دستور زبان عبری ساده است و دایرۀ  شدن تلفظ واژگان، حروف صدادار را اضافه 
کار می رود.  به  آن  فراوانی در  زبان تصویر است و صفت های توصیفی  زبان عبری  این حال،  با  گسترده نیست.  زبان  این  واژگان 
کتاب مقدس به زبان عبری است. زبان عبری از راست به چپ نوشته می شود: که برگرفته از  نمونۀ زیر متن مزمور ۲1: 1 می باشد 

א רֹוְמִזמ ִדָוְדל: ָהוְהי ִיֹער, ֹאל ָרְסֶחא.

زبان یونانی
گویش  گویش به زبان یونانی رایج بود: )1(  که عهدجدید نوشته شد، دو  کل عهدجدید به زبان یونانی نوشته شد. در دورانی 
گویش صحبت  این  با  نیز شامل می گشت،  را  آتن  که  آتیم،  اهالی شبه جزیرۀ  بود.  پرآوازه  و  باستانی  گویشی  آتیک  گویش  آتیک: 
به  کوْینه  گویش  نوشته شدند.  گویش  این  با  نوشته های عهدجدید  به معنای »عامیانه« است.  واژه  این  کوْینه:  گویش  می کردند. 
پس   3۰۰ تا  میالد  از  قبل   3۰۰ سال های  در  ِهِلنیستی.  یونانی  عامیانه،  آتیک  اسکندری،  گویش  می باشد:  معروف  نیز  نام ها  این 
بود.  بر جامعه  فرهنگ غالب  رومی  و  یونانی  فرهنگ  که  بود  زمانه ای  و  در دوره  مردم  زبان عامیانۀ  گویش  کوْینه  گویش  از میالد، 
متن  زیر  نمونۀ  است.  زبان  این  مشخصات  از  کالم  شیوایی  و  ریزه کاری ها،  و  ظرافت  به  توجه  زبان،  دستور  ساختار  بودن  ساده 

نوشته می شود: راست  به  از چپ  یونانی  زبان  یونانی است.  زبان  به  از عهدجدید  برگرفته  که  یوحنا 3: 1۶ می باشد  انجیل 

Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, 
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

ساختار اولیه
ِاستیِون النتون، ُاسقف اعظم  نبودند. در سال 1۲۲۸ میالدی،  آیه و فصل به فصل  به  آیه  کتاب مقدس  کتاب های  ابتدا،  در 
کتاب مقدس همراه  یس، نخستین  کتاب مقدس را فصل بندی نمود. در سال 1551 میالدی، در شهر پار کانِترِبری،  کلیسای شهر 
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همت  به  می آمد،  حساب  به  ُولگاته  به  معروف  التین،  زبان  به  کتاب مقدس  از  تازه  ویرایشی  که  آیه ها،  تقسیم  و  فصل بندی  با 
کتاب مقدس  خواندن  که  بود  این  کتاب مقدس  کتاب های  فصل های  و  آیه ها  تقسیم بندی  از  هدف  شد.  منتشر  ِاستین  رابرت 

آسان تر شود.

نسخه های قدیمی
کاتبان مکتوب شدند، در حال حاضر موجود  کتاب مقدس یا  که به دست نویسندگان  کتاب مقدس،  دست نوشته های اولیۀ 
کجا  از  است:  مطرح  پرسش  این  اما  می باشند.  قدیمی  نسخه های  یم  دار دست  در  که  نسخه هایی  تنها  این رو،  از  نمی باشند. 
دو  پرسش  این  بوده اند؟  وفادار  اصلی  نسخه های  به  می باشند  ما  دسترس  در  کنون  ا که  قدیمی  نسخه های  این  شویم  مطمئن 
است  قادر  اقتدارش،  و  کمیت  حا و  قدرت  در  نمود،  الهام  را  کتاب مقدس  که  خدا  همان  که  است  این  اول  پاسخ  دارد.  پاسخ 
کامل  قدیمِی  نسخه های  هزار  دو  از  بیش  مقایسۀ  که  است  این  دوم  پاسخ  دارد.  نگه  محفوظ  نیز  را  کتاب مقدس  نسخه های 
می کنند  ثابت  چرا،  و  بی چون  اولیه،  نسخۀ  هزار  ده  و  عهدجدید  نسخۀ  هزار  پنج  به  نزدیک  مقایسۀ  و  عهدعتیق  نیمه تمام  یا 
کتاب  یا  نوشته  هیچ  شدند.  رونویس  اصلی  نسخه های  از  وفاداری،  و  امانت  با  یم،  دار دست  در  را  آن  امروز  که  کتاب مقدسی 

باشد. ثابت شده  آن  اعتبار  و  اصالت  کتاب مقدس  اندازۀ  به  که  ندارد  باستانی دیگری وجود 

رونوشت های قدیمی عهدعتیق
رونویسی  در  تا  می دانستند  سرسپرده  را  خود  که  کاتبانی  کنار  در  بودند،  قائل  خدا  کالم  برای  یهودیان  که  احترامی  و  حرمت 
که  یم  دار دست  در  عهدعتیق  از  رونوشت  نسخۀ  هزار  دو  از  بیش  امروز  که  می شود  این  نتیجه اش  باشند،  امین  عهدعتیق  از 
همگی به دست نویس های اصلی عهدعتیق امین می باشند. هرچند تفاوت های بسیار جزیی در نسخه های رونوشت به چشم 
خاص،  طور  به  نسخه ها،  موی  به  مو  و  دقیق  مقایسۀ   )1( نمود:  مشخص  را  اصلی  متن  اصالت  می توان  روش ها  این  با  می آید، 
در  همچنین  و  عهدجدید  در  که  عهدعتیق  از  آیاتی  و  متن ها  بررسی  و  مطالعه   )۲( می باشند؛  قدیمی تر  همه  از  که  نسخه هایی 
که در ادامه به آنها اشاره می گردد شماری از مهم ترین  کتاب مقدس نقل قول شده اند. نسخه هایی از عهدعتیق  آثار ادبی خار	 از 

نسخه ها می باشند.

طومارهای دریای مرده
کشف شدند. یک فرقۀ یهودی،  یای مرده،  در سال 19۴7، صدها دست نوشته به زبان عبری در غارهای ُقمران، در اطراف در
کرده بودند. این دست نوشته ها،  معروف به ِاسنیان، در قرن دوم یا اول قبل از میالد، احتمااًل این دست نویس ها را در غارها پنهان 
قرن  به  دست نوشته ها  این  یخ  تار ِاستر.  کتاب  جز  به  می باشند،  عهدعتیق  کل  شامل  هستند،  چندپاره  و  تکه تکه  شکل  به  که 
کشف  آن  از  قبل  که  می باشند  دست نوشته هایی  از  قدیمی تر  سال  هزار  دست نوشته ها  این  بازمی گردد.  میالد  از  قبل  اول  یا  دوم 
با امانت و وفاداری از دست نویس های  کاتبان  با آن نسخه ها همخوانی دارند. این ثابت می کند  کاماًل  با این حال،  شده بودند. 

نمودند. رونویسی  اصلی 

ترجمۀ هفتادتنان
گفته می شود  که به ترجمۀ »هفتادتنان« معروف می باشد.  از زبان عبری به زبان یونانی موجود است  ترجمه ای از عهدعتیق 
به همین  ترجمه شد.  یۀ مصر  اسکندر در شهر  یهودی  پژوهشگر  به همت هفتاد  از میالد  قبل  در سال های ۲۸۰- 15۰  این نسخه 
دلیل، این ترجمه »هفتادتنان« نام دارد. »هفتاد« در زبان التین septuaginta »ِسپتوِاجینتا« می باشد. هدف از ترجمۀ نامبرده این 
عیسی  زمان  در  ترجمه  این  از  استفاده  بخوانند.  را  خدا  کالم  بتوانند  نمی دانستند  عبری  نوشتِن  و  خواندن  که  یهودیانی  که  بود 
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شده  نقل قول  عهدجدید  در  عهدعتیق  از  که  آیاتی  بیشتر  شناخت.  رسمیت  به  را  آن  نیز  اولیه  کلیسای  و  بود  رایج  بسیار  مسیح 
ترجمۀ هفتادتنان می باشد. از  است 

نسخۀ ِمسوراه
نسخۀ دست نویس »ِمسوراه« به همت جمعی از پژوهشگران یهودی، معروف به ِمسوراتیان یا سّنت گرایان، تهیه شده است )در 
زبان عبری، ِمسور به معنی سّنت است(. تا پیش از قرن ششم قبل از میالد، دست نوشته های عهدعتیق به زبان عبری فقط شامل 
نوآفرینی  با یک  از میالد، ِمسوراتیان،  تا ششم قبل  بود. بین قرن دهم  آنها خالی  بودند و جای حروف صدادار در  حروف بی صدا 
دست نویس های  به  تشدیدها  و  صدادار  حروف  سپس  دادند.  جای  متن ها  در  را  تشدیدها  و  صدادار  حروف  عبری،  زبان  در 
کارهای  از  دیگر  یکی  شوند.  تلفظ  درست  ضرب آهنگی  و  لحن  با  جمله ها  و  واژگان  تا  شدند  اضافه  عبری  زبان  به  عهدعتیق 
که در دست داشتند و نسخۀ قبلی تفاوتی می دیدند، آن  گر میان نسخه ای  ا از نسخه ها،  که هنگام رونویسی  ِمسوراتیان این بود 

بودند می نوشتند. رونویسی  در حال  که  متنی  در حاشیۀ  را  تفاوت ها 

رونوشت های قدیمی عهدجدید
جنس  و  شدند  دست نویس  که  یخی  تار اساس  بر   )1( نمود:  تقسیم  اساس  دو  بر  می توان  را  عهدجدید  قدیمی  رونوشت های 

رونوشت ها. میان  ویژگی های مشترک  یا  اساس شباهت ها  بر   )۲( نوشتند؛  آن  ی  رو را  که نسخه ها  ماده ای 

کاغذ تاریخ و جنس 
حاضر  حال  در  و  شدند  رونوشت  عهدجدید  اصلی  دست نوشته های  ی  رو از  که  یونانی،  زبان  به  عهدجدید  نسخه های 
سه  از  مورد  این  در  می توان  شدند.  نوشته  مختلف  جنس های  از  موادی  ی  رو بر  مختلف  قرن های  طی  دارند،  قرار  ما  دست  در 

برد. نام  دسته بندی اصلی 

کاغذ  ی  رو میالدی،  سوم  و  دوم  قرن  در  یونانی،  زبان  به  عهدجدید  نسخه های  پاپیروس: 
رونوشت شدند. پاپیروس 

رونوشت با حروف بزرگ: نسخه های عهدجدید به زبان یونانی، بین قرن چهارم تا نهم میالدی، 
با حروف بزرگ رونوشت شدند. میان واژگان فاصله نبود و دست نوشته ها بدون نشانه گذاری و 
که با حروف بزرگ  نقطه گذاری نسخه برداری شدند. نمونۀ زیر متن انجیل یوحنا 1: 1 می باشد 

:)»  .  .  . کلمه  و  بود،  کلمه  ابتدا،  )»در  نوشته شده است 

ΕΝΑΡΧΗΗΝΟΛΟΓΟΣΚΑΙΟΛΟΓΟΣ

پانزدهم  تا  نهم  قرن  بین  یونانی،  زبان  به  عهدجدید  نسخه های  کوچک:  حروف  با  رونوشت 
با  که  می باشد   1 :1 یوحنا  انجیل  متن  زیر  نمونۀ  شدند.  رونوشت  کوچک  حروف  با  میالدی، 

:)»  .  .  . کلمه  و  بود،  کلمه  ابتدا،  )»در  نوشته شده است  کوچک  حروف 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος , καὶ ὁ Λόγος

شباهت ها یا ویژگی های مشترک
کلیسا یا به یک شخص فرستاده می شد، از آن رساله یا انجیل  کلیسای اولیه، پس از آنکه یک رساله یا انجیل به اعضای  در 
تفاوت های  گاه  که  بود  طبیعی  رونویسی،  این  روند  در  می فرستادند.  کلیساها  سایر  اعضای  به  را  آن  و  می کردند  تهیه  رونوشت 
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کلمه ای  کاتبان حرف یا  که  جزیی در نسخه های دست نویس به چشم بیاید. بیشتر این تفاوت ها به این دلیل به وجود می آمدند 
اشتباه  رونویسی  در  دشوار،  متنی  مفهوم  و  معنا  توضیح  هنگام  کاتبان،  نیز  مواردی  در  می نوشتند.  اشتباه  رونویسی  هنگام  را 
رونوشتی  خدا  کالم  از  می نمود،  شروع  را  خود  خدمت  و  می گشت  بنا  و  می گرفت  شکل  تازه  کلیسای  یک  هرگاه،  می کردند. 
به  و  می کردند  دست نویس  را  بیشتری  رونوشت های  نسخه  همان  از  سپس  گیرد.  قرار  کلیسا  اعضای  اختیار  در  تا  می شد  تهیه 
داشتند  دست  در  خدا  کالم  از  را  رونوشت هایی  منطقه  یک  کلیساهای  همۀ  زمان،  گذشت  با  می فرستادند.  اطراف  کلیساهای 
نقل قول هایی  مقایسۀ  با  می توانند  پژوهشگران  امروز،  دلیل،  این  به  بودند.  یکسان  تفاوت های  یا  مشخصات  دارای  همگی  که 
قدیمی  رونوشت های  برده اند  کار  به  خود  نوشته های  در  کلیسا  حیات  مختلِف  دوران های  و  زمان ها  در  الهیدانان  و  شبانان  که 

اشاره می کنیم. به چهار دسته بندی مهم  ادامه،  در  کنند.  را دسته بندی  گون  گونا

نیز  یه ای«  سور »نسخۀ  یا  کیه،«  انطا »نسخۀ  کثریت،«  ا »نسخۀ  نام  به  )که  بیزانسی:  نسخۀ 
به  توجه  و  شفافیت  مدیون  را  خود  بودن  معروف  که  است  نسخه ای  می شود(  شناخته 
-1۴5۰ )سال های  شد  اختراع  چاپ  صنعت  که  زمانی  تا  هفتم  قرن  از  می باشد.  جزییات 
دست  به  دست  که  بود  نسخه ای  و  داشتند  قبول  همه  را  بیزانسی  نسخۀ  میالدی(،   1۴5۶ 
گردآوری نسخه ای از عهدجدید  می گشت. ِاراسموس )پژوهشگر هلندی( در سال 151۶ برای 
یِسپتوس« )در زبان التین به معنای »متن  به زبان یونانی، به نام Textus Receptus »ِتکستوس ر
که به  کتاب مقدس به زبان انگلیسی،  یافتی«(، این نسخۀ بیزانسی را مبنا قرار داد. ترجمۀ   در
برای  را  بیزانسی  نیز این نسخۀ  King James Version »کینگ جیمز ورژن« معروف است،  نام 

داده است. قرار  مبنا  ترجمۀ عهدجدید 

بودن  مختصر  و  کوتاه  مدیون  را  خود  بودن  معروف  که  است  نسخه ای  این  اسکندری:  نسخۀ 
ترجمۀ  برای  را  اسکندری  نسخۀ  انگلیسی  زبان  به  کتاب مقدس  ترجمه های  این  است. 
عهدجدید مبنا قرار دادند: New American Standard Bible »نیو آمریکن استاندارد بایبل«، 
کینگ  New King James Bible »نیو  English Standard Bible »انگلیش استاندارد بایبل«، 

بایبل«. جیمز 

و  سوییس،  غرب  بلژیک،  فرانسه،  )که  گال  منطقۀ  ایتالیا،  در  نسخه  این  غربی:  نسخۀ 
بخش هایی از هلند و آلمان را شامل می گردد(، شمال آفریقا، و مصر دست به دست می گشت 
که از پدران پرآوازۀ  کشورهای نامبرده طرفدار داشت. آیرینیوس، ِترتولیان، و سیپریان،  و در این 
کلیسا بودند، این نسخه را استفاده می کردند. نسخۀ غربی معروف بودن خود را مدیون طوالنی 
و  همخوانی  و  شفافیت  منظور  به  نسخه،  این  در  می باشد.  متن  در  پرانتز  از  استفاده  و  بودن 
آنها  یا  تغییر دادند  را  و جمله ها  و عبارت ها  واژگان  گاه،  و مفهوم متن،  به معنا  غنا بخشیدن 

کردند. از متن حذف  را 

کشور مصر  بسیار در  به احتمال  نیز شناخته می شود(  به »نسخۀ مصری«  )که  قیصریه:  نسخۀ 
می آورد.  قیصریه  به  را  نسخه  این  کلیسا(  اولیۀ  پدران  )از  یجن  ُار می شود  گفته  شد.  گردآوری 
یخ نویس یهودی( و ایمانداران قیصریه از این نسخه استفاده می کردند. از طریق  یوِسفوس )تار
نسخۀ  خود  برای  را  آن  )الهیدان(  سیریل  و  می شود  پخش  اورشلیم  در  نسخه  این  قیصریه، 
در  غربی  نسخۀ  و  اسکندری  نسخۀ  میان  حد  می توان  را  قیصریه  نسخۀ  می دهد.  قرار  مرجع 

گرفت. نظر 
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بهترین نسخه
است؟«  نزدیک تر  اصلی  متن  به  نسخه  کدام  بدانیم  کجا  »از  می پرسیم:  خود  از  شدیم،  آشنا  نسخه ها  این  با  که  کنون،  ا
این  به  موشکافی  و  وسواس  و  دقت  با  و  کشیدند  زحمت  نمودند  زمینه  این  در  کندوکاو  و  مطالعه  وقف  را  خود  که  پژوهشگرانی 

یافتند: نتیجه ها دست 

پذیرفته تر . 1 نسخه ها  قدیمی ترین  معمواًل  گفت  می توان  قدیمی،  نسخه های  جنبه های  همۀ  گرفتن  نظر  در  با  نسخه ها:  تاریخ 
کمتر است. آن  در  متن اصلی  با  تفاوت  یا  تغییر  امکان  باشد،  قدیمی تر  یخ یک نسخه  تار می باشند. هرچه 

گاه، . ۲ می شود.  خوانده  راحتی  به  که  است  متنی  از  پذیرفته تر  معمواًل  است  دشوار  آن  خواندن  که  متنی  شیوایی:  و  خوانایی 
که خواندن  را به شکلی می نوشتند  از متن واژگان و جمله ها  که هنگام رونویسی  کاتبان قدیمی وجود داشت  این عادت در 

باشد. آسان تر  آنها  و درک 

که هنگام . 3 کاتبان قدیمی وجود داشت  گاه، این عادت در  کوتاه تر و مختصرتر است پذیرفته تر می باشد.  که  طول متن: متنی 
نمایند. و خواناتر  را شفاف تر  آن  تا  اضافه می کردند  متن  به  را  یا عبارت هایی  واژگان  متن  از  رونویسی 

که در ظاهر تضاد به نظر می آیند پذیرفته تر . ۴ که دارای تناقض ظاهری یا به عبارتی دارای نکاتی است  تضادهای ظاهری: متنی 
که در ظاهر تضاد به نظر می آمد  که هنگام رونویسی از متن آنچه را  کاتبان قدیمی وجود داشت  گاه، این عادت در  می باشد. 
نتیجۀ  کار  این  می کردند.  عوض  باشد  دشوار  آن  نمودِن  همخوان  و  هماهنگ  می رسید  نظر  به  که  را  آنچه  یا  می دادند  تغییر 

ندارد. تناقضی وجود  و  کتاب مقدس هیچ گونه تضاد  در  آنکه،  بود. حال  متن  از  کاتبان  و سوءتفسیر  سوءتعبیر 

و . 5 باشد  بیشتر همخوانی داشته  نویسنده  نوشته های  با سایر  نوشتاری  و سبک  واژگان  دایرۀ  نظر  از  که  کل: متنی  با  همخوانی 
پذیرفته تر است. باشد  کل متن هماهنگ  با 

ن
ُ
کان

که بیانگر خط کش، معیار، یا قاعده است. در شورایی معروف به »شورای  واژۀ »کاُنن« در زبان یونانی kanon »کاُنن« می باشد 
الهام گشتۀ  کتاب های  مجموعه  شناخته شدۀ  رسمیت  به  فهرست  به  اشاره  در  واژه  این  شد،  برگزار  کارتاژ  شهر  در  که  سوم« 
پایه  و  قاعده  و  معیار  دارند  نامبرده جای  فهرست  در  که  کتاب هایی  فقط  که  معنا  این  به  رفت،  کار  به  و عهدجدید  عهدعتیق 
جای  کتاب مقدس  کتاب های  مجموعه  در  و  می باشند  الهی  الهام  که  کتاب هایی  می باشند.  مسیحی  کردار  و  ایمان  اساس  و 
کتاب مقدس جای  کتاب های  الهی نمی باشند و در مجموعه  الهام  که  کتاب هایی  نامیده می شوند.  کاُننی«  دارند »کتاب های 

دارند. نام  »کتاب های غیرکاُننی«  ندارند 

ن عهدعتیق
ُ
کان

کتاب های عهدعتیق طی هزار سال نوشته شدند، از سال 1۴5۰ تا ۴۰۰ قبل از میالد. بیشتر پژوهشگران محافظه کار )یهودی 
را  کتاب ها  گردآوری شدند و یهودیان آن  کتاب های عهدعتیق نوشته و  از میالد همۀ  تا سال 3۰۰ قبل  که  و مسیحی( معتقدند 
زبان یونانی  به  الهام خدا می باشند. ترجمه شدن عهدعتیق  کتاب های عهدعتیق  کردند همۀ  به رسمیت شناختند و تصدیق 
بر  بنا  پژوهشگران،  از  شماری  است.  حقیقت  این  پشتوانۀ  میالد  از  قبل   15۰ -۲۸۰ سال های  در  هفتادتنان(  ترجمۀ  به  )معروف 
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مقدس  کالم  کاُنن  در  که  را  کتاب هایی  تا  داد  تشکیل  را  شورا  نخستین  که  بود  کسی  عزرا  که  باورند  این  بر  یهودیان،  گفته های 
کالم مقدس یهودیان  کامل  اقتدار  و رسوالنش  که مسیح  این نکته مهم است  به  توجه  به رسمیت بشناسد.  یهودیان جای دارد 

به رسمیت شناختند. را 

ن عهدجدید
ُ
کان

کاُنن  در  کتاب ها  کدام  کند  مشخص  تا  نگشت  صادر  بیانیه ای  یا  نشد  تشکیل  شورایی  عهدجدید،  کتاب های  مورد  در 
کاُنن عهدجدید جای  که در  کتاب هایی را  که در سراسر دنیای آن زمان  کلیساها و ایمانداران بودند  عهدجدید جای دارند. این 
نمودند  تصدیق  قاطعیت  با  دنیا  کنار  و  گوشه  کلیساهای  و  ایمانداران  میالدی،  دوم  قرن  پایان  در  شناختند.  رسمیت  به  دارند 
الهی  الهام  و  خدا  مقدس  کالم  پولس  نامۀ  یا  رساله  سیزده  و  رسوالن،  اعمال  کتاب  یوحنا،  و  لوقا،  مرقس،  متی،  انجیل  چهار 
کلیساها بودند و  کتاب های عهدجدید مورد تأیید  کارتاژ در سال 397 میالدی برگزار شد، همۀ  که شورای سوم  می باشند. زمانی 
کتاب های عهدجدید را به رسمیت می شناختند و بر الهام بودن آنها ُمهر تأیید می زدند. کنار جهان همۀ  گوشه و  کلیساها در هر 
پدران  و  شوراها  و  کلیساها  چگونه  بدانیم  که  نیست  لطف  از  خالی  عهدجدید،  کاُنن  دربارۀ  مختصر  بررسی  این  پایان  در 
کاُنن عهدجدید باشد. در ادامه، به پیش نیازهایی اشاره می گردد  کتاب باید جزو  کدام  گرفتند و مشخص نمودند  کلیسا تصمیم 

به رسمیت شناخته شود. کاُنن عهدجدید  در  کتاب می تواند  که مشخص می کنند چگونه یک 

مشارکت  رسوالن  با  که  باشد  کسانی  دایرۀ  در  یا  و  مسیح  رسوالن  از  باید  نویسنده  نویسنده: 
کتاب عبرانیان(. نویسندۀ  احتمااًل  یا  لوقا،  مرقس،  )نمونه اش:  داشتند 

هماهنگی  و  همخوانی  کتاب مقدس  کتاب های  سایر  با  باید  کتاب  آموزۀ  یا  تعلیم  محتوا: 
باشد. داشته 

بشناسند. به رسمیت  را  کتاب  باید  کلیساهای سراسر جهان  کل  پذیرش جهانی: 

که پای تعلیم رسوالن مسیح نشستند عاملی مهم  کسانی  کلیسا: نظر و عقیدۀ  پذیرش پدران 
آیا  است؟  مسیح  رسوالن  نوشتۀ  نظر  مورد  کتاب  دارند  قبول  کلیسا  پدران  آیا  است.  حیاتی  و 

نموده اند؟ نقل قول  نظر  مورد  کتاب  از  نوشته های خود  در  کلیسا  پدران 

و  خدا  کالم  شناخت  خصوص  در  که  باشد  داشته  را  قابلیت  این  باید  کتاب  بنا:  و  تشویق 
کند. یا تشویق و بنا  را ملزم  آنها  تأثیر بگذارد،  ایمانداران به مسیح  بر  کالم خدا  سرسپردگی به 

آپوکریفا

کتاب های آپوکریفا
از  به معنای »پنهان« است. وقتی حرف  که  apokruphos »آپوکرافوس« می باشد  نام  به  زبان یونانی صفتی  واژۀ »آپوکریفا« در 
کتاب های  کاُنِن  در  به رسمیت شناخته شده  کتاب های  که جزو  دارد  کتاب وجود  میان می آید، چهارده  به  کتاب مقدس  کاُنن 
به  وابسته  ِتِرنت،  شورای  اما  می شوند.  نامیده  آپوکریفا«  »کتاب های  کتاب  چهارده  این  نمی باشند.  عهدجدید  و  عهدعتیق 
کاُنن  کتاب های آپوکریفا را در  کتاب از  کاتولیک روم یازده  کلیسای  که  کرد  کاتولیک روم، در سال 15۴۶ میالدی اعالم  کلیسای 
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ِاسِدراس،  اول  کتاب ها:  این  جز  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  کتاب هایی  )همۀ  است  شناخته  رسمیت  به  کتاب مقدس 
کتاب های آپوکریفا به این شرح  را تأیید نمود.  دوم ِاسِدراس، دعای َمَنسی(. شورای اول واتیکان نیز در سال 1۸۲۶ این تصمیم 
حکمت  کتاب  ِاستر(،  کتاب  )بقیۀ  ِاستر  کتاب  ضمیمۀ  جودیت،  کتاب  طوبیت،  کتاب  ِاسِدراس،  دوم  ِاسِدراس،  اول  می باشند: 
فرزند مقدس(،  )و سرود سه  َعَزریا  دعای  ارمیا(،  نامۀ  )و  باروک  کتاب  ک(،  )یا حکمت سیرا کتاب جامعه  )یا حکمت سلیمان(، 

دوم مکابیون. اول مکابیون،  َمَنسی،  دعای  اژدها،  و  ِبل  حکایت سوزانا، 

کتاب مقدس جای ندارند ن 
ُ
کان کتاب های آپوکریفا در  چرا 

کتاب مقدس،  کتاب های  آپوکریفا نمی توانند، هم ردیف  کتاب های  که چرا  در ادامه، به مهم ترین دلیل هایی اشاره می گردد 
کتاب مقدس به رسمیت  کاُنن  که در  کتاب هایی  کردار ایمانداران باشند و نباید جزو  پایه و اساس و اصل و قاعده برای ایمان و 

بگیرند. شناخته شده اند جای 

نبودند.. 1 کتاب های عهدعتیق  کاُنن  آپوکریفا هیچ گاه جزو  نوشته های 

نمی دانستند.. ۲ الهی  الهام  را  آپوکریفا  نوشته های  یهودی هیچ گاه  کنیسه های 

خودشان . 3 حتی  آپوکریفا  کتاب های  نویسندگان  از  شماری  می باشند.  خدا  الهام  نمی کنند  ادعا  آپوکریفا  نوشته های  از  هیچ یک 
اول مکابیون ۴: ۴۶؛ 9: ۲7؛ دوم مکابیون 15: 3۸- 39(. کتاب  کتاب جامعه،  الهی هستند )پیش گفتار  الهام  انکار می کنند 

الهی می باشند.. ۴ الهام  آپوکریفا  نوشته های  نکردند  اعالم  یهودیان هیچ گاه 

الهی می باشند.. 5 الهام  آپوکریفا  نوشته های  نکردند  اعالم  و رسوالنش هیچ گاه  مسیح 

را . ۶ آپوکریفا  نوشته های  بودن  الهام  هیچ گاه  فیلو،  نام  به  یهودی،  فیلسوفان  از  دیگر  یکی  و  یوِسفوس،  یهودی،  معروف  تاریخ دان 
نکردند. تأیید 

که نوشته های آپوکریفا الهام الهی نیستند.. 7 کرد  که به ترجمۀ ُولگاته معروف است، اعالم  کتاب مقدس به زبان التین،  ِجروم، مترجم 

به چشم می آیند.. ۸ الهیاتی  و  و جغرافیایی  تاریخی  توجه  قابل  و  اشتباهات چشمگیر  آپوکریفا،  نوشته های  از  در شماری 

به چشم می آید.. 9 به وضوح  آنها  پایین  و  نازل  کیفیت  مقایسه می شوند،  کتاب مقدس  کتاب های  با  آپوکریفا  نوشته های  وقتی 

کتاب مقدس به رسمیت شمرده می شوند، . 1۰ کاُنن  گردآوری شدند و جزو  کلیسا  که در چهار قرن اول تولد  کتاب هایی  در فهرست 
ِتِرنت،  و تشکیل شورای  تا سال 15۴۶ میالدی  روم،  کاتولیک  کلیسای  نمی شوند. حتی  دیده  آپوکریفا  نوشته های  از  هیچ یک 

بود. نشناخته  به رسمیت  را  آپوکریفا  نوشته های 

چکیدۀ مطالب
که سندها و مدرک های موجود را در مورد نوشته های آپوکریفا بررسی نمودیم، ِبجا و سنجیده است اعتقادنامۀ ِوست  کنون،  ا

نماییم: مرور  نیز  را  لندن )سال 1۶۸9(  تعمیدی  کلیسای شاخۀ  اعتقادنامۀ  و  میِنستر )سال 1۶۴3( 
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نمی باشند.  کتاب مقدس  کاُنن  یا  قاعده  جزو  و  نیستند  الهی  الهام  آپوکریفا  »کتاب های 
کتاب های  نیستند.  اقتداری  هیچ گونه  صاحب  خدا  کلیسای  در  کتاب ها  این  بنابراین، 
دست  به  که  نوشته هایی  سایر  با  کتاب ها  این  نمود.  تأیید  عنوان  هیچ  به  نباید  را  آپوکریفا 
فصل  لندن،  تعمیدی  شاخۀ  کلیسای  )اعتقادنامۀ  ندارند«  فرقی  درآمده اند  قلم  به  انسان ها 

.)3 .1
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کتاب مقدس فصل ۱۱: هدف 

کتاب مقدس و بیداری روحانی ایمانداران بخش اول: 
ایمانداران  زندگی  در  کتاب مقدس  عظیم  هدف  به  کنون  ا نمودیم،  بررسی  را  کتاب مقدس  تمام عیار  بودن  امین  آنکه  از  پس 
مطالعه  به  بعدی  فصل  دو  و  فصل  این  در  که  می کنیم  اشاره  کتاب مقدس  کلیدی  هدف  نه  به  ادامه،  در  یم.  می پرداز مسیح  به 
یا  پایه  کتاب مقدس   )۲( می نماید؛  مکشوف  را  او  رستگاری  و  مسیح  عیسی  کتاب مقدس   )1( پرداخت:  خواهیم  آنها  بررسی  و 
و  پیشرفت  را  شدن  تقدیس  کتاب مقدس   )۴( می بخشد؛  اعتبار  را  ما  ایمان  و  باور  کتاب مقدس   )3( است؛  ما  ایمان  شالودۀ 
 )7( می بخشد؛  تسلی  و  امید  کتاب مقدس   )۶( می بخشد؛  رهنمود  حکمت  و  عدالت  برای  کتاب مقدس   )5( می بخشد؛  تّرقی 
و ستایش  کتاب مقدس حیات، شادی،  برکت می آورد؛ )9(  کتاب مقدس  روحانی قوت می بخشد؛ )۸(  نبرد  برای  کتاب مقدس 

دارد. به همراه 

کتاب مقدس عیسی مسیح و رستگاری او را مکشوف می نماید
تک تک  سرنوشت  است.  بشر  امید  تنها  و  خدا  وعده های  همۀ  تحقق  او  است.  یخ  تار در  شخص  مهم ترین  ناصری  عیسی 
است  آنها  نجات دهندۀ  و  خداوند  مسیح  عیسی  می کنند  اعتراف  که  آنان  دارد.  بستگی  مسیح  عیسی  با  آنها  رابطۀ  به  آدمیان 
کتاب مقدس  در هر صفحۀ  تقریبًا  ک خواهند شد. مسیح  ابد هال تا  نمی آورند  ایمان  به عیسی مسیح  که  آنان  نجات می یابند. 
کتاب مقدس. در عهدعتیق، مسیح آن یگانه منجی موعود است. در انجیل ها،  کالم آغازین تا آخرین فصل  حضور دارد، از همان 
کتاب مقدس  او تحقق آن وعده است، منجی عالم است، خداوند جالل است، آن پادشاه است. مهم ترین و حیاتی ترین هدف 
شناخت  باید  کتاب مقدس  از  ما  مطالعۀ  هدف  کل  نماید.  مکشوف  است  آن  میانجی  او  که  را  نجاتی  و  مسیح  که  است  این 

گردیم. و شبیه مسیح  نماییم  را درک  او  ارادۀ  و  او  تا نجات  باشد  مسیح 

کتاب مقدس چیست؟. 1 یوحنا 5: 39- ۴۰، هدف اصلی  انجیل  فرمودۀ  به 

 

 

 

 

 

درونمایۀ عهدعتیق چیست؟. ۲ و  1: ۴5، هدف اصلی  یوحنا  انجیل  در  فیلیُپس  گفتۀ  بر  بنا 
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عیسی  مکاشفۀ  داشت.  اشاره  عهدعتیق  کل  به  انبیا«  و  »تورات  عبارت  دنیا،  این  در  مسیح  خدمت  دوران  در  نکته: 
کتاب مقدس، عیسی مسیح مکشوف است. کالم  در همان نخستین  نمی شود.  از عهدجدید شروع  مسیح 

می شود . 3 یافت  مسیح  در  فقط  که  نیز  را  نجاتی  و  رستگاری  مسیح،  عیسی  شخص  نمودن  مکشوف  بر  عالوه  کتاب مقدس، 
تعلیمی می دهند؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  مکشوف می نماید. 

31 -3۰ :۲۰ یوحنا  الف. 

 

 

 

 

تیموتائوس 3: 15ب.  دوم 

 

 

 

 

کتاب مقدس حقایقی بی نهایت مهم می باشند. هدف ما از مطالعۀ . ۴ که به آنها اشاره شد برای دانش آموزان و دانشجویان  آیاتی 
معلومات  و  دانش  کوله بار  و  یم  بیاموز اخالق  درس  و  شویم  گاه  آ واقعیت ها  سری  یک  از  که  نیست  این  صرفًا  کتاب مقدس 
و علم  تمامی خزاین حکمت  ی  که »در و کتاب مقدس شناخت مسیح است  از مطالعۀ  کنیم. هدف  را سنگین تر  خودمان 
شناخت  برای  جستجو  و  کندوکاو  بلکه  نیست،  اندوختن  دانش  فقط  کتاب مقدس  مطالعۀ   .)3 :۲ )کولسیان  است«  مخفی 

تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ  ارمیا 9: ۲3- ۲۴  کتاب  در مسیح.  یک شخص است: خدا 
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کتاب مقدس پایۀ ایمان ما است
ایمان  اما   .)۶ :11 )عبرانیان  است  محال  خدا  نمودن  خشنود  ایمان،  بدون   .)۸ :۲ )افسسیان  می یابیم  نجات  ایمان  با  ما 

دارد. و شفاف  روشن  پاسخی  پرسش حیاتی  این  برای  کتاب مقدس  فقط  چیست؟ 

تعریف می کند؟. 1 را  ایمان   1 :11 رسالۀ عبرانیان  در  کتاب مقدس  چگونه 

بر چیزهای      داشته شده است. ایمان       الف. 

ایمان      چیزهای      .ب. 

کتاب مقدس است. با این حال، برای درک  کل  نکته: رسالۀ عبرانیان 11: 1 یکی از مهم ترین تعریف های ایمان در 
خاطرجمع  امیدمان  از  می توانیم  چگونه  اول،  دهیم.  پاسخ  پرسش  دو  به  باید  آن  اهمیت  و  مفهوم  و  معنا  کامل 
دوم، چگونه  کالمش وعده داده است.  از امیدمان خاطرجمع باشیم، چون خدا آن را در  پاسخ: می توانیم  باشیم؟ 
پاسخ: می توانیم دربارۀ امور نادیده یقین داشته باشیم، چون خدا  می توانیم دربارۀ امور نادیده یقین داشته باشیم؟ 

داده است. کالمش وعده  در  را  آنها 

ابراهیم . ۲ می دهد.  نشان  ما  به  ایمان  و  خدا  کالم  رابطۀ  از  روشنی  و  واضح  تصویر  کتاب مقدس   ،۲1 -1۸ :۴ رومیان  رسالۀ  در 
باور  او  می کند.  باور  را  خدا  وعدۀ  ابراهیم  اما  شرایط،  این  در  نداشتند.  فرزندی  و  بود  نازا  سارا،  همسرش،  و  ساله  صد  تقریبًا 

ابراهیم چیست؟ اطمینان  و  یقین  یا شالودۀ  پایه  رومیان ۴: ۲1،  رسالۀ  فرمودۀ  به  پسری خواهد شد.  می کند صاحب 

قادر است. نیز  زیرا خدا        پسری خواهد شد(،  که )صاحب  دانست  ابراهیم       الف. 

که هنوز به دنیا نیامده بود ببیند. شرایط آنها امیدبخش نبود. اما ابراهیم یقین  نکته: ابراهیم نمی توانست پسرش را 
کند!  وفا  به وعدۀ خود  قادر است  و خدا  بود  او وعده داده  به  را  آن  داشت صاحب پسری خواهد شد، چون خدا 
از  گاهی  بدون آ یم:  گران بها می آموز کالم خدا بود و به صداقت شخصیت خدا. در اینجا، درسی  ابراهیم به  ایمان 

باشد. واقعی  و  اصیل  ایمان  وعده های خدا، محال است 

گاهی از وعده های خدا، محال است ایمان اصیل . 3 که بررسی نمودیم، این حقیقت را توضیح دهید: بدون آ با توجه به آیاتی 
باشد. واقعی  و 
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کتاب مقدس باور و ایمان ما را اعتبار می بخشد
وسیلۀ  به  شنیداری،  آوای  با  یا،  رو و  خواب  با  خدا(،  شدن  )پدیدار  نمایان  شکلی  به  شدن  ظاهر  با  خدا  که  آموختیم  ما 
از  که خدا دو هزار سال پیش،  فرشتگان، و به وسیلۀ معجزات، خودش و اراده اش را مکشوف نموده است. این را هم فهمیدیم 
گشتن عیسی مسیح، عالی ترین مکاشفه از خودش را به ما نشان داد. اما، امروز، چگونه خدا با قوم خودش سخن  طریق انسان 
و  باور  اعتبار  می توانیم  اقتداری  چه  اساس  بر  است؟  حقیقت  کرده ایم  احساس  و  شنیده  و  دیده  آنچه  بدانیم  کجا  از  می گوید؟ 

کتاب مقدس است. در  پاسخ  بزنیم؟  را محک  کردارمان 

کلیسا و زندگی ایمانداران چه تعلیمی می دهد؟. 1 کتاب مقدس و اقتدار آن در حیات  رسالۀ دوم تیموتائوس 3: 1۶- 17 دربارۀ 

 

 

 

 

 

 

که  یا عملی  تعلیم، تجربه، نگرش،  ایمانداران است. هر مکاشفه، عقیده،  زندگی  اقتدار در  برترین  کتاب مقدس  نکته: 
کشید. باطل  آن خط  بر  باید  ندارد  کالم خدا همخوانی  تعلیم  با 

نامبرده . ۲ آیات  دهیم.  قرار  تعلیم ها  سایر  محک  و  معیار  را  خدا  کالم  است  مهم  چقدر  می دهد  نشان   ۲۰ -19 :۸ اشعیا  کتاب 
تعلیم می دهند؟ را  چه حقیقتی 
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کالم . 3 از  بیشتر  شخصی  تجربه های  به  مسیحیان  که  بود  دلیل  این  به  قرنتس  کلیسای  در  اخالقی  و  الهیاتی  مشکالت  دلیل 
قرنتیان 1۴: 3۶- 3۸ چه حکمی می دهد؟ اول  این مشکالت در رسالۀ  برطرف نمودن  برای  خدا توجه داشتند. پولس رسول 

 

 

 

 

 

بزرگ . ۴ اشتباه   ،13  ،9 -7 :7 مرقس  انجیل  فرمودۀ  به  است.  ما  عمل  و  ایمان  برای  نهایی  اقتدار  کتاب مقدس  آموختیم  ما 
توبیخ می نماید؟ به شدت  را  آنها  بود؟ چرا مسیح  فریسیان چه 

 

 

 

 

 

 

باید  بودند. ما هم  قرار داده و دچار اشتباه و خطایی جدی  کالم خدا  از  باالتر  را  نکته: فریسیان سّنت های خودساخته 
کتاب مقدس قرار دهیم:  که ممکن است آنها را به اشتباه باالتر از  بدانیم به جز سّنت ها موارد فراوان دیگری وجود دارند 
نظر و عقیدۀ خودمان، نظر و عقیدۀ دیگران، تجربه های روحانی، و غیره و غیره. باید حواسمان باشد همه چیز را تسلیم 

کشید. باطل  آن خط  بر  باید  ندارد  کتاب مقدس همخوانی  با  نماییم. هرچه  کالم خدا  نگاه موشکافانۀ 

بودند . 5 آن  دچار  قرنتس  کلیسای  و  فریسیان  که  بدعتی  و  اشتباه  از  تا  کرد  می توان  چه   ،15 :۲ تیموتائوس  دوم  رسالۀ  گفتۀ  به 
نماییم؟ پرهیز 
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کتاب مقدس فصل ۱۲: هدف 

کتاب مقدس و رشد روحانی ایمانداران بخش دوم: 
ادامه می دهیم. ایمانداران  زندگی  در  کتاب مقدس  و هدف های  به مطالعۀ قصدها  این فصل،  در 

کتاب مقدس تقدیس شدن را پیشرفت و تّرقی می بخشد
می گرداند  شبیه  خود  پسر  تصویر  به  را  ما  خدا  که  معنی  این  به  است،  ما  شدن  تقدیس  ما  زندگی  در  خدا  هدف  عالی ترین 
گرداندن(   =  facere  + مقدس   =  sanctus( می باشد  »َسنکتیفیکاِر«   sanctificare التین  زبان  در  »تقدیس«  واژۀ   .)۲9 :۸ )رومیان 
شباهت  فرآیند،  این  در  است.  روحانی  رشد  فرآیند  شدن  تقدیس  گرداندن.«  »مقدس  و  گذاشتن«  »کنار  است:  معنا  این  به  که 
اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  تمرین هایی  در  روزافزون شبیه مسیح می گردیم.  و  از دست می دهیم  دنیای سقوط کرده  این  به  را  خود 

دارد. کلیدی  و  اساسی  نقش  فرآیند  این  در  کتاب مقدس  که  یم  می گردد، می آموز

تقدیس می نماید؟. 1 را  فرزندان خود  یوحنا 17: 15- 17، چگونه خدا  انجیل  فرمودۀ  به 

 

 

 

 

و نهی اطاعت . ۲ امر  این  از  به ما نشان می دهد چگونه  و نهی می کند. در ضمن،  امر  به ما  در رسالۀ رومیان 1۲: ۲، پولس رسول 
ما است. تقدیس شدن  زیربنای  و  کتاب مقدس شالوده  ثابت می کند  پولس  کالم  نماییم. 

گناه آلود درنیایید.« کلمه، یعنی »به قالِب این جهان سقوط کرده و  نهی:     این جهان مشوید. به معنای واقعی  الف. 

می تواند ب.  که  می باشد  »ِمتامورفوو«   metamorphoo یونانی  زبان  در  عبارت  این   . را       خود  صورت  امر: 
کار می برند.  ِکرم ابریشم به پروانه به  که دانشمندان برای تبدیل  »دگردیس شدن« ترجمه شود. این همان واژه ای است 
کار می برد )متی 17: 1- ۲(. کوه به  که متی در توصیف تغییر چهرۀ خداوند عیسی مسیح بر فراز  این همان واژه ای است 

شدِن 	.  آزاد  می گردانیم.  ذهنمان  ملکۀ  را  خدا  کالم  که  می دهد  ی  رو زمانی  تازگی  این  خود.  ذهن  به      وسیله: 
ما  زندگی  که  دارد  بستگی  این  به  گشتن  مسیح  به  شبیه  و  نمودن  رشد  سمت  به  ما  پیشرفت  و  گناه  روزانۀ  تأثیر  از  ما 

باشد. لبریز  کالم خدا  از 

چگونه . 3  ،3۲ -31 آیات  گفتۀ  به  است.  گناه  بردۀ  می کند  زندگی  گناه  در  که  کسی  می فرماید  مسیح   ،3۴ :۸ یوحنا  انجیل  در 
کند؟ تقدیس شدن رشد  در  و  آزادتر شود  گناه  از قدرت  به مسیح می تواند  ایماندار 
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ماندن،  نمودن،  »اقامت  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »ِمنو«   meno یونانی  زبان  در   )31 )آیۀ  »بمانید«  فعل  نکته: 
کالم خدا خانه  گناه آزاد باشیم و در روند شبیه شدن به مسیح رشد نماییم، باید در  گر قرار است از  گزیدن.« ا سکونت 

کن شویم. و سا یم  بساز

گناه را بیشتر تجربه نماییم. این اصل در مزمور 119: 9- 11 به خوبی توصیف . ۴ کالم خدا می توانیم آزادی از استبداد  با ماندن در 
یم؟ 11 چه می آموز و   9 آیات  از  شده است. 

 

 

 

 

مخالِف . 5 گناه ورزم.« در تمرین زیر،  تو  به  که مبادا  را در دل خود مخفی داشتم  تو  در مزمور 119: 11، داوود اعالم می کند: »کالم 
نماییم. لبریز  کالم خدا  از  را  زندگی خودمان  نمایید چقدر محتا	 هستیم  بیشتر درک  تا  بنویسید  را  داوود  کالم 

ورزم.« تو      به  که  نداشتم  در دل خود      را  تو  »کالم  الف. 

گناه در امان  که او را از نفوذ مرگبار  کالم خدا لبریز می نماید قلعه ای می سازد  که زندگی خود را از  نکته: ایمانداری 
را  خودش  و  می گشاید  گناه  ی  رو به  را  در  است  بی اعتنا  خدا  کالم  مطالعۀ  به  که  ایمانداری  داشت.  خواهد  نگاه 

به خطر می اندازد.

کتاب مقدس برای عدالت و حکمت رهنمود می بخشد
کمال از  کتاب مقدس، محال است بتوان تمام و  کتاب راهنمای زندگی مسیحی است. بدون  کتاب مقدس  گفت  می توان 
کتاب مقدس  کرد. رهنمود، حکمت، و انضباِط  که او برای زندگی مان در نظر دارد زندگی  خدا اطاعت نمود و در راستای تدبیری 

واجب است. و  امری الزم 

که جویای یادگیرِی آن هستند چه فایده هایی را وعده می دهد؟. 1 کسانی  کتاب مقدس به  کتاب امثال سلیمان 1: ۲- ۴،  گفتۀ  به 

آن. کاربرد صحیح  و  یعنی شناخت  )آیۀ ۲(.  دانستن      به جهت  الف. 
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تربیت.ب.  و  یعنی اصالح  )آیۀ ۲(.  و      حکمت 

)آیۀ ۲(.	.  فطانت  کلمات  برای     

)آیۀ 3(.د.  استقامت  و  انصاف  و  و عدالت  کتساب       ا به جهت 

بودن.	.ه و محتاط  بودن،  بودن، هشیار  یعنی حساس  )آیۀ ۴(.  را     بخشد  ساده دالن 

اطالعات درست.و.  یعنی  )آیۀ ۴(.  را      جوانان 

توانایی تصمیم گیری درست.ز.  یعنی  )آیۀ ۴(.  و      معرفت 

کالم خدا تالش و تکاپو می نمایند، با وجود همۀ ناتوانی های ظاهری شان، . ۲ که برای یادگیری حقایق  کتاب مقدس به همۀ آنانی 
وسیلۀ  به  است  قادر  کسی  چه   ،5 -۴ :1 سلیمان  امثال  کتاب  فرمودۀ  به  بخشید.  خواهد  حکمت  ایشان  به  می دهد  وعده 

کالم خدا صاحب حکمت شود؟

و  سنجش  توانایی  چون  که  کسانی  ندارد،  پاسبان  آنها  فکر  و  ذهن  که  کسانی  یعنی   .)۴ )آیۀ  را  تا        الف. 
فریب می خورند. آسانی  به  ندارند  یابی  ارز

کمی دارند و معلومات ب.  گرم روزگار را نچشیده و در زندگی تجربۀ  که سرد و  کسانی  و       را )آیۀ ۴(. یعنی 
اندک است. آنها 

در 	.  دانش  و  فهم  و  حکمت  و  معرفت  صاحب  که  کسانی  یعنی   .)5 )آیۀ  مرد       و  مرد       تا 
رتبه می باشند. باالترین 

و  جوانان  یابند.  دست  خدا  حکمت  و  خدا  شناخت  به  می توانند  انسان ها  همۀ  کتاب مقدس،  وسیلۀ  به  نکته: 
گردند. داناتر  و  دانایان می توانند حکیم تر  و  و حکیمان  دانا شوند  و  ساده دالن می توانند حکیم 

چه . 3 می نماید  عطا  ما  به  کتاب مقدس  که  اخالقی  حکمت  یا  حقیقت  ک ترین  تابنا  ،7 :1 سلیمان  امثال  کتاب  گفتۀ  به 
توضیح دهید. را  پاسخ خود  می باشد؟ 

 

 

 

 

توصیفگر  خدا«  »ترس  شود.  ترجمه  »احترام«  یا  »تکریم«  می تواند  که  می باشد  یی راه  عبری  زبان  در  »ترس«  واژۀ  نکته: 
ترس خداوند  از خدا می انجامد.  اطاعت  و  به پرستش خدا  که  به خدا است  احترام  و  تکریم  و  ژرف ترین حس حرمت 

واقعی است. و شناخت  معرفت  برای  گام نخست  و  زیربنا 
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تصویر . ۴ به  را  ما  و  می نماید  مکشوف  ما  برای  را  خدا  ارادۀ  طریق  چهار  به  کتاب مقدس   ،1۶ :3 تیموتائوس  دوم  رسالۀ  گفتۀ  به 
ببرید. نام  را  آن چهار طریق  تبدیل می گرداند.  پسرش 

یا  آموزه،  بیانگر »رهنمود،  که  didaskalia »دیداسکالیا« می باشد  یونانی  زبان  واژه در  این   . به جهت        الف. 
الزم  یافتن  نجات  برای  که  است  شناختی  و  معرفت  و  دانش  همۀ  منبع  و  اساس  و  پایه  کتاب مقدس  است.  تعلیم« 
و بسیاری  آموزه ها، اصول اخالقی، ُخلق و خوی درست، حکمت، طرز تفکر درست، زندگی صحیح و سالم،  یم.  دار

یافت می شوند. کتاب مقدس  در  دیگر، همگی،  موارد  از 

که به معنی »توبیخ،« »سرزنش،« یا »نکوهش« ب.  به جهت     . این واژه در زبان یونانی elegcho »ِاِلگخو« می باشد 
حقایق  کند.  ثابت  را  او  جرم  بتواند  تا  می رساند  ثبت  به  متهم  علیه  را  الزم  مدارک  که  است  کسی  دادستان  است. 
می سازد،  مکشوف  ما  به  را  خدا  اینکه  بر  عالوه  کتاب مقدس،  می نمایند.  ملزم  اشتباهاتمان  به  را  ما  نیز  کتاب مقدس 
ُبرنده تر است  کالم خدا زنده و مقتدر و  خوِد واقعی مان را نیز به ما نشان می دهد. رسالۀ عبرانیان ۴: 1۲ می فرماید: »زیرا 

قلب است.« نّیت های  و  افکار  ممّیز  و  را  مغز  و  و مفاصل  روح  و  َنْفس  کند  تا جدا  فرورونده  و  دوَدم  از هر شمشیر 

به 	.  برگرداندن  و  یابی  باز به  که  می باشد  »ِاپانورتوسیس«   epanorthosis یونانی  زبان  در  واژه  .این  جهت      به 
مورد  در  یا  است  افتاده  که  چیزی  کردن  بلند  مورد  در  واژه  این  یونانی،  زبان  ادبیات  در  دارد.  اشاره  مناسب  موقعیت 
که  است  دادستان  فقط  نه  کتاب مقدس  می رود.  کار  به  است  لغزیده  او  پای  یا  افتاده  زمین  که  کسی  به  کردن  کمک 
بازمی گرداند. را بهبود می بخشد و به مسیر درست  که ما  را به ما نشان می دهد، بلکه پزشک و مشاور است  اشتباه ما 

به د.  که  می باشد  »ِپیدیا«   paideia یونانی  زبان  در  »تربیت«  واژۀ  است.  مفید  در       جهت       به 
کاربردی  و  به شکل عملی  و  را رهنمود می دهد  ما  کتاب مقدس  اشاره دارد.  کودک  تربیت  و  تعلیم  و  پرورش  و  آموزش 

کند. تغییر  کردارمان  و  رفتار  و  و منش  تا خوی  تربیت می نماید  را  ما 

کتاب مقدس چه می باشد؟. 5 رهنمودهای  کل  1: 5، هدف  تیموتائوس  اول  رسالۀ  گفتۀ  به 

 

 

 

این . ۶ از  که  کسی  با  بنا می کند  کالم خدا  بر  را  که زندگی خود  را  انسانی  کنید  انجیل متی 7: ۲۴- ۲7، مقایسه  کالم  به  با توجه 
باز می زند. کار سر 

 

 

 

 



91

کتابمقدس)بخشدوم( هدف

 

 

 

 

کتاب مقدس امید و تسلی می بخشد
زحمت  و  سختی  دنیا  این  در  می فرماید  مسیح  نمی شوند.  ناپدید  سختی ها  و  مشکالت  یم،  می آور ایمان  مسیح  به  چون 
کتاب مقدس،  خواهیم داشت )یوحنا 1۶: 33(. در سختی ها و دشواری ها، محتا	 تسلی و امیدی محکم و استوار می باشیم. در 
و  یقین  با  خدا  از  ی  پیرو می نمایند،  تشویق  خدا  از  ی  پیرو به  را  ما  آنها  از  یک  هر  که  هستیم  بی شماری  وعده های  صاحب 

بی هراس. و  بی ترس  و  اطمینان 

کتاب مقدس چه می باشد؟. 1 نوشته شدن  از چشمگیرترین هدف های  یکی  رومیان 15: ۴،  رسالۀ  فرمودۀ  به 

 

 

 

 

 

می توانیم . ۲ می شویم.  باخبر  سختی ها  آن  به  او  کنش  وا از  و  بود  رو به رو  آنها  با  داوود  که  سختی هایی  از   ،5۶ -۴9 :119 مزمور  در 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید  را  نامبرده  آیات  یم.  بیاموز بسیار  داوود  از 

داوود چه می باشند؟ اشاره می گردد، سختی هایی  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  بر  بنا  الف. 

(1 ).)5۰ )آیۀ  تسلی من است  در        این 

)آیۀ 51(.( ۲) بسیار         مرا  متکبران 

)آیۀ 53(.( 3) گرفته است  در  مرا  حّدت      

به سختی ها چه می باشد؟ب.  داوود  کنش  وا اشاره می گردد،  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  بر  بنا 

)آیۀ 51(.( 1) تو        از شریعت  لیکن 

)آیۀ 5۲(.( ۲) قدیم        از  را  تو  داوری های  ای خداوند، 



92

کتابمقدس مطالعۀ

)آیۀ 55(.( 3) را         تو  شریعت 

کالم خدا داوود را در مصیبت ها و سختی هایش حفظ می نماید؟	.  که در ادامه به آنها اشاره می گردد، چگونه  بنا بر آیاتی 

(1 ).)5۰ )آیۀ  در مصیبتم       من است  کالم خدا 

(۲ ).)5۰ )آیۀ  مرا         تو  قول  زیرا 

)آیۀ 5۴(.( 3) گردید  تو       من  فرایض 

در . 3 باید  مسیح  به  ایمانداران  چگونه  دهید  توضیح  خالصه  صورت  به  آموختیم،   5۶ -۴9 :119 مزمور  از  که  حقایقی  پرتِو  در 
کنند؟ تکیه  کالم خدا  به  آزمایش ها  و  هنگامۀ سختی ها 

 

 

 

 

 

کتاب مقدس برای نبرد روحانی قوت می بخشد
می کنند.  زندگی  کی  خا کرۀ  این  در  حاضر  حال  در  اما   .)۲1 -۲۰ :3 )فیلیپیان  هستند  آسمان  شهروند  مسیح  به  ایمانداران 
که  که دایم و بی وقفه با ایماندارانی  کل دنیا در سلطۀ شیطان قرار دارد )دوم قرنتیان ۴: ۴؛ اول یوحنا 5: 19(  کتاب مقدس می فرماید 
برای جالل خدا زندگی می کنند و ارادۀ خدا را به جا می آورند می جنگد. برای پیروز شدن در زندگی مسیحی، نیازمند اسلحه ای 

اسلحه است! آن  کتاب مقدس  و قدرت بخشد.  قوت  را  ما  و  باشد  ما  راهبر  و دسیسه هایش  مقابل شیطان  در  که  هستیم 

برمی خیزد؟ . 1 مخالفت  و  ضدیت  به  او  با  ایماندار  روزانۀ  برداشتن  گام  و  زندگی  در  کسی  چه   ،1۲ :۶ افسسیان  رسالۀ  گفتۀ  به 
باشد؟ کشمکش  در  و  بجنگد  باید  یا چه چیزی  کسی  با چه  به مسیح  ایماندار 
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دارند؟  اشاره  چیزی  چه  یا  کسی  چه  به  عبارت ها  این  می باشند؟  معنا  چه  به   1۲ :۶ افسسیان  عبارت های  این  نکته: 
دارد.  مشخص  تفسیر  یک  فقط  آیه  این  آنکه،  حال  دارد،  وجود  آیه  این  مورد  در  فراوانی  گمان پردازی های  و  تفسیرها 
و  شوند  خدا  کار  راه  سد  تا  می چینند  دسیسه  دنیا  در  بی وقفه  و  دایم  که  دارد  اشاره  دیوها  و  شیطان  به   1۲ :۶ افسسیان 
pale »پاله« می باشد.  گرفتن« در زبان یونانی  که واژۀ »کشتی  کنند. جالب است  شهادت ایمانداران به مسیح را خراب 

دارد. تن داللت  به  تن  نبرد  به  با«  گرفتن  »کشتی  عبارت 

و . ۲ آماده  روحانی  نظر  از  همواره  و  کند  زندگی  ایمان  با  و  راستی  در  باید  مسیح  به  ایماندار   ،1۶ -1۰ :۶ افسسیان  رسالۀ  گفتۀ  به 
کند.  استفاده  است  داده  او  به  خداوند  که  روحانی  اسلحه های  همۀ  از  باید  مسیح  به  ایماندار  این،  بر  عالوه  باشد.  مجهز 

دارد؟ اشاره  به چه  این عبارت  روح« است.  نام می برد »شمشیر  آن  از  افسسیان ۶: 17  رسالۀ  که  اسلحه ها  مهم ترین  از  یکی 

یونانی  زبان  در  »شمشیر«  واژۀ  است؟  روح  شمشیر  خدا  کالم  چگونه  ید.  بردار که        را  روح  شمشیر  الف. 
این  می کند.  اشاره  می گرفتند  دست  به  رومیان  که  خنجری  یا  کوتاه  شمشیر  به  که  می باشد  »ماخایرا«   machaira
است:  معنا  این  به  که  می باشد  »ِرما«   rhema یونانی  زبان  در  »کالم«  واژۀ  بود.  دفاعی  سالح  اصل  در  خنجر  یا  شمشیر 
کالم  َنَفس خدا است )دوم تیموتائوس 3: 1۶(.  و  کتاب مقدس َدم  کلمه.«  بیانیه، پیغام،  آورده می شود،  بر زبان  »آنچه 
به  که  نوشته شد  قلم اشخاصی  به  کتاب مقدس  از دهان خدا صادر می گردد )متی ۴: ۴(.  که  کلمه ای است  خدا هر 
دست  صنعت  کتاب مقدس  این رو،  از   .)۲1 :1 پطرس  )دوم  گرفتند  الهام  روح القدس  از  و  شدند  مجذوب  روح القدس 
کالم  به قدرت روح القدس،  با دشمنان روحانی مان،  نبرد روحانی  باید در  به مسیح،  ایمانداران  ما،  روح القدس است. 
شویم،  عمل  وارد  خدا  کالم  از  اطاعت  و  خدا  کالم  به  یقین  با  باید  می شود،  حمله  ما  به  وقتی  ببریم.  کار  به  را  خدا 

)متی ۴: 1- 11(. نمود  مبارزه  با شیطان  به همین شکل  بیابان  در  که خودش  همانند مسیح 

نمونۀ . 3 از  می توانیم  چگونه  گشت؟  پیروز  شیطان  وسوسه های  بر  مسیح  عیسی  چگونه   ،1۰  ،7  ،۴ :۴ متی  انجیل  فرمودۀ  به 
بگیریم؟ مسیح سرمشق 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطاعت  با  بلکه  نشد،  پیروز  شیطان  بر  خدا  کالم  از  نقل قول  با  صرفًا  خداوند  نماییم  درک  که  است  مهم  بسیار  نکته: 
خدا  کالم  آیات  تکرار  به  فقط  نباید  وسوسه ها  با  جنگیدن  هنگام  هم  ما  گشت!  چیره  وسوسه ها  بر  خدا  کالم  از  نمودن 

باشیم! آن  و مطیع  داشته  باور  را  کالم خدا  باید  بلکه  کنیم،  کتفا  ا
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بر شریر چیره شوند؟. ۴ قادرند  یوحنا هستند  که مخاطب  ۲: 1۴، چرا جوانانی  یوحنا  اول  رسالۀ  فرمودۀ  به 

»ِمنو«   meno یونانی  زبان  در  است«  کن  »سا فعل   . شما      در  خدا  کالم  و  هستید  که      جهت  آن  از  الف. 
قوی  دلیل  این  به  جوانان  گزیدن.«  سکونت  یا  گرفتن،  جای  ماندن،  نمودن،  »اقامت  است:  معنا  این  به  که  می باشد 
زندگی  کالم خدا  از  اطاعت  در  و  گردانده  را ملکۀ ذهن خود  کالم خدا  آنها  کن می شوند.  کالم خدا سا در  که  هستند 

بگیریم. ایشان سرمشق  نمونۀ  از  باید  نیز  ما  تکیه می کنند.  کالم خدا  به  بحبوحۀ وسوسه،  در  می کنند. جوانان، 
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کتاب مقدس فصل ۱۳: هدف 

کتاب مقدس و برکت های روحانی ایمانداران بخش سوم: 
ادامه می دهیم. ایمانداران  زندگی  در  کتاب مقدس  و هدف های  دربارۀ قصدها  به مطالعه  این فصل،  در 

کتاب مقدس برکت می آورد
کتاب مقدس،  در غیاب  ولی،   ،)3 :1 )افسسیان  نموده است  ایماندارانش عطا  به  در مسیح  را  روحانی  برکت های  خدا همۀ 
کوشا، جویای  گر، پیگیر و  کتاب مقدس همچون معدنی انباشته از ثروت بی شمار است. ا محال است از آن برکت ها باخبر شویم. 
از  بسیاری  کلیسا،  یخ  تار سراسر  در  می یابیم.  آن  در  را  زندگی مان  برای  برکت  فراوان  گنجینه های  باشیم،  کتاب مقدس  حقایق 
گذرانده اند! آنها بی نهایت  گدایانی فقیر و تهیدست روزگار  ی میلیون ها ِشمِش طال نشسته اند، همچون  که رو ایمانداران، در حالی 
نباید  نزده اند. ما  به آن برکت ها دست  کالم خدا  از  اما به خاطر بی اعتنایی و بی خبری  برکت های روحانی در اختیار داشته اند، 
کنیم و مطیعشان باشیم. این اشتباه را مرتکب شویم. ما باید خود را سرسپرده نماییم تا وعده های خدا را بشناسیم و آنها را باور 

با . 1 تا  را بخوانید  نامبرده  آیات  به ما می رسند.  کتاب مقدس  از  که  برکت هایی است  زیباترین تصویرهای  از  1: 1- ۴ یکی  مزمور 
انجام دهید. را  تمرین ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت 

نمایید. توصیف  را  کالم خدا  به  مناسب  پاسخ   ،۲ آیۀ  به  توجه  با  الف. 

 

 

 

 

و ب.  تأمل  خدا  کالم  بر  شب  و  روز  و  است  او  ُسرور  و  شادی  کتاب مقدس  که  کنید  توصیف  را  انسانی   ،3 آیۀ  به  توجه  با 
تفکر می نماید.

 

 

 

 



96

کتابمقدس مطالعۀ

کتاب مقدس 	.  کتاب مقدس بی اعتنا است و زندگی اش رنگ و بویی از  که به  با توجه به آیۀ ۴، انسانی را توصیف نمایید 
ندارد.

 

 

 

 

 

 

به . ۲ نمود.  کامیاب خواهد  و  کامروا  را در همه چیز  او  اراده اش  راستای  به یوشع وعده می دهد در  1: 1- ۸، خدا  کتاب یوشع  در 
یوشع چیست؟ از  آیات 7- ۸، خواست خدا  گفتۀ 

)آیۀ 7(. کرده است            امر  را  تو  بندۀ من، موسی،  که  تمامی       برحسب  الف. 

)آیۀ 7(.ب.  یا چپ            راست  به طرف  ]شریعت[  آن  از 

)آیۀ ۸(.	.  کن  تفکر  آن ]شریعت خدا[  در  و            

ما . 3 مسوولیت  و  خدا  کالم  برکت  دربارۀ  یعقوب  آیۀ  این  است.   ۸ -7 :1 یوشع  کتاب  وعدۀ  شبیه  وعده ای   ۲5 :1 یعقوب  کتاب 
تعلیمی می دهد؟ ما چه  به 

 

 

 

 

چه . ۴ ما  به  آن  نتیجۀ  و  ثمره  و  خدا  کالم  به  مناسب  پاسخ  دربارۀ  مسیح  عیسی  خداوند   ،۲۸ -۲7 :11 لوقا  انجیل  فرمودۀ  به 
تعلیمی می دهد؟
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کتاب مقدس حیات، شادی، و ستایش به همراه دارد
یم، دربارۀ  یخ رستگاری بشر می آموز تار کتاب مقدس، دربارۀ  یخ بشر است. در  تار کتاب  کتاب مقدس عالی ترین و مهم ترین 
است.  نموده  مهیا  ایماندارانش  برای  خدا  که  می شویم  باخبر  بی کرانی  برکت های  از  و  یم،  می آموز مسیح  در  رستگاری  و  نجات 
گیر  پا و  امر و نهی دست  از  کتابی مملو  کتاب مقدس  را درک نمی کنند، در نظرشان،  یا آن  را نمی شناسند  کتاب مقدس  که  آنان 
که خدا به ما هدیه نموده تا در این دنیای پرخطر تشویق گر و  کتابی است  کتاب مقدس  است، حال آنکه، دقیقًا برعکس است! 
کتاب مقدس چشمۀ حیات  گشته اند می دانند  و مطیعش  کرده  باور  را  آن  و  را خوانده  کتاب مقدس  که  کسانی  باشد.  ما  هادی 

و ستایش است! و شادی 

می گردد . 1 اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  است.  سنگین  باِر  و  گیر  پا و  دست  کتاب مقدس  می کنند  تصور  اشتباه  به  عده ای 
تعلیمی می دهند؟ ایماندارانش چه  زندگی  در  آن  تأثیر  و  کالم خدا  ماهیت حقیقی  دربارۀ 

یوحنا ۶: ۶3 الف. 

 

 

 

 

در  و حال روحانی  یا حس  واقعی  ندارد حیات  توانایی  که اصاًل  اشاره دارد  انسانیت سقوط کرده  به  نکته: »جسد« 
کالم  طریق  از  ثمربخش،  و  مؤثر  روح القدس،  است.  »حیات«  و  »روح«  مسیح  کالم  مقابل،  نقطۀ  در  بیافریند.  ما 

بار می آورد. روحانی  باور می کنند حیات  را  آن  و  را می شنوند  کالم خدا  که  آنانی  در  و  خدا عمل می کند 

یوحنا ۸: 31- 3۲، 3۴ب. 

 

 

 

 

 

جای  ماندن،  نمودن،  »اقامت  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »ِمنو«   meno یونانی  زبان  در  »بمانید«  فعل  نکته: 
به وعده های  کن می شویم،  کالم خدا سا که در  زمانی حاصل می شود  آزادی حقیقی  گزیدن.«  یا سکونت  گرفتن، 

اطاعت می نماییم. کالم خدا  فرمان های  و  احکام  از  و  تکیه می کنیم،  کالم خدا 
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یوحنا 5: 3	.  اول 

 

 

 

 

یا  »سنگین«  که  می باشد  »باروس«   barus یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  »گران«  آیه  این  در  که  واژه ای  نکته: 
مسیح  می باشد.  توان فرسا  یا  ستمگر  و  کمرشکن  که  است  چیزی  هر  گویای  واژه  این  می شود.  ترجمه  نیز  »دشوار« 
کار می برد:  در انجیل متی ۲3: ۴ این واژه را در مورد سّنت های خسته کننده و ستمگرانه و توان فرسای فریسیان به 

مردم می نهند.« بر دوش  و  را می بندند  ]باروس[  و دشوار  گران  »بارهای 

است . ۲ گیر  پا و  دست  و  گران  و  سنگین  مسیح  تعلیم  آیا  می فرماید؟  چه  خود  تعلیم  دربارۀ  مسیح   ،3۰ -۲۸ :11 متی  انجیل  در 
توضیح دهید. را  پاسخ خود  آزادی بخش می باشد؟  و  یا حیات بخش 

 

 

 

 

 

 

گفتۀ داوود، آیا اطاعت . 3 که ُپلی است میان اطاعت و آزادی. به  کلیدی بر زبان می آورد  در مزمور 119: ۴۴- ۴5، داوود جمله ای 
توسعه می دهد؟ را  آن  یا  را محدود می کند  ایمانداران  آزادی  کالم خدا  از 
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جان . ۴ یک  داوود  برای  خدا  کالم  آیا   ،11 -1۰ آیات  فرمودۀ  به  می نماید؟  توصیف  را  خدا  کالم  داوود  چگونه   ،11 -7 :19 مزمور  در 
توضیح دهید. را  پاسخ خود  و شادکامی است؟  و شادی  یا خوشی  بی فایده است  توان فرسای  کندِن 

 

 

 

 

 

 

جای . 5 خدا  کالم  وقتی  است!  حیات بخش  و  پرقدرت  کتاب مقدس  نیست؛  بی روح  و  خشک  ادبی  اثر  یک  کتاب مقدس 
و  سختی ها  هنگامۀ  در  حتی  بود،  خواهد  ستایش  و  شادی  و  آرامش  ثمره اش  می نماید،  باز  ما  دل های  در  درستی  به  را  خود 
ما  به  حقیقت  این  دربارۀ  می گردد  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  ناهموار.  شرایط  و  اوضاع  و  دشوار  و  سخت  آزمایش های 

تعلیمی می دهند؟ چه 

ارمیا 15: 1۶ الف. 

 

 

 

 

مزمور 119: 1۶۲- 1۶5ب. 

 

 

 

 

مزمور 119: 71- 7۲	. 
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مزمور . ۶ در  داوود  ندارد.  بستگی  ما  شرایط  و  اوضاع  به  می آورد  پدید  ما  زندگی  در  خدا  کالم  که  ستایشی  و  خوشی،  شادی، 
کند؟ پیدا  ربط  ما  زندگی  به  این حقیقت می تواند  این حقیقت چه می گوید؟ چگونه  دربارۀ   1۴۲ :119

 

 

 

 

 

 

کتاب مقدس صرفًا به سبب آنکه ارادۀ خدا را بر ما مکشوف می سازد . 7 این فصل را با یک یادآوری بسیار مهم پایان می دهیم. 
به پسر خدا  را  کتاب مقدس ما  که  به ما هدیه می شوند  از آن جهت  این برکت ها  آرامش نمی بخشد.  و  به ما حیات و شادی 
می دهد؟  تعلیمی  چه  حقیقت  این  دربارۀ   ۴۰ -39 :5 یوحنا  انجیل  در  مسیح  می یابیم!  حیات  او  در  که  می نماید  هدایت 

ما؟ برای همۀ  این حقیقت هشداری است  چگونه 
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کالم خدا فصل ۱۴: قدرت 

بخش اول: هدایت و حکمت
و  پرقدرت  است،  خدا  الهام شدۀ  کالم  کتاب مقدس  نیست.  جوهر  و  کاغذ  فقط  نیست،  کتاب  یک  فقط  کتاب مقدس 
و  نمادها  با  کتاب مقدس  نماید.  تبدیل  مسیح  عیسی  شباهت  به  را  ما  و  کند  دگرگون  را  ما  زندگی  است  قادر  که  تأثیرگذار، 
این  بعد،  فصل  دو  و  فصل  این  در  می سازد.  دگرگون  را  زندگی مان  خدا  کالم  چگونه  می دهد  نشان  ما  به  مختلف  تصویرهای 

نمود. بررسی خواهیم  را  آنها  معنای  و  و تصویرها  نمادها 

کتاب مقدس مانند چراغ است
یک و سقوط کرده  که به مسیح ایمان دارد رستگار است و در مسیح خلقت تازه می باشد، اما هنوز باید در این دنیای تار کسی 
راهنمای  و  هادی  زندگی  پرخطر  بی نهایت  مسیر  در  می تواند  که  است  امین  و  امن  چراغ  یا  نور  تنها  خدا  کالم  کند.  زندگی 

باشد. ایمانداران 

ما . 1 زندگی  در  باید  این حقیقت  مزمور 119: 1۰۶، چگونه  فرمودۀ  به  تعلیمی می دهد؟  ما چه  به  کالم خدا  دربارۀ  مزمور 119: 1۰5 
باشد؟ داشته  کاربرد 

 

 

 

 

 

را . ۲ نامبرده  آیات  می کند.  معرفی  راهنما  چراغ  را  کتاب مقدس  که  است  پرقدرتی  و  زیبا  متن   ۲3 -۲۰ :۶ سلیمان  امثال  کتاب 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید 

توصیف می نماید؟ را چگونه  کالم خدا  آیۀ ۲3  الف. 
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باشد؟ب.  نور  آنها  راه  برای  و  آنها چراغ  پای  برای  راستی  به  کالم خدا  تا  کنند  باید چه  ایمانداران   ،۲1 -۲۰ آیات  گفتۀ  به 

 

 

 

 

حکم  مادر  و  پدر  به   ،9 -1 :۶ تثنیه  کتاب  در  دارند.  اشاره  خدا  شریعت  به  دو،  هر  مادر،  تعلیم  و  پدر  اوامر  نکته: 
تعلیم دهند. فرزندان خویش  به  را  می شود شریعت خدا 

زندگی می کند چه وعده هایی می دهد؟	.  کالم خدا  نور  با  که  کسی  به  کتاب مقدس  آیات ۲۲- ۲3،  گفتۀ  به 

 

 

 

 

کتاب مقدس مانند یک مشاور است
کنند.  که دایم و بی وقفه در تالشند ایمانداران را شیفتۀ خود  صداهای فراوانی در این دنیای فاسد و سقوط کرده وجود دارند 
که  است  مرجع  و  منبع  یگانه  کتاب مقدس  است.  خدا  کالم  نمی گوید  دروغ  هرگز  و  نمی کند  اشتباه  هرگز  که  مشاوری  تنها  اما 
نبی  اشعیای  بزنیم.  محک  و  بسنجیم  آن  مبنای  بر  باید  را  مشاوره ها  سایر  که  است  معیاری  یگانه  و  بگیریم  مشورت  آن  از  باید 
کالم سخن نگویند، پس برای ایشان  گر موافق این  ا کتاب اشعیا ۸: ۲۰ اعالم می کند: »به شریعت و شهادت توجه نمایید. و  در 

بود.« نخواهد  روشنایی 

خدا . 1 کالم  به  او  نگرش  و  خدا  کالم  با  داوود  رابطۀ  می کند؟  اعالم  را  حقیقتی  چه  خدا  کالم  دربارۀ   ۲۴ :119 مزمور  در  داوود 
چگونه است؟
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که مشاوره می دهد، اندرز می دهد،  کسی است  ِاتساه می باشد و توصیفگر  نکته: واژۀ »مشورت کنندگان« در زبان عبری 
برنامه ریزی می کند. به درستی  یا  نشان می دهد،  خط مشی 

کالم خدا را مشاور ارشد خود . ۲ که  که ثمرۀ زمانی است  متن پرقدرِت مزمور 119: 97- 1۰۴ برکت های عظیمی را معرفی می کند 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید  را  نامبرده  آیات  قرار می دهیم. 

باشد؟ باید چگونه  ما  نگرش  دارد؟  نگرشی  کالم خدا چه  به  داوود  و 1۰3،  آیات 97  گفتۀ  به  الف. 

 

 

 

 

 

او می شود؟ب.  فایده ای نصیب  یا  برکت  را مشاور خود می گرداند، چه  کالم خدا  داوود  وقتی  آیات 9۸- 1۰۰،  گفتۀ  به 

 

 

 

 

گفتۀ آیات 1۰1-	.  کالم خدا اطاعت هم بنماییم. به  گوش بسپریم، بلکه باید از  کالم خدا  بسنده نیست فقط به مشورت 
 1۰۴، چگونه این حقیقت در زندگی داوود بازتاب داشت؟ چگونه این حقیقت باید در زندگی ما بازتاب داشته باشد؟

 

 

 

 

 

با بافت . 3 تا  مزمور 3۲: ۸- 9 در مورد مشاورۀ خدا و اطاعت از خدا به ما هم وعده و هم تذکر می دهد. آیات نامبرده را بخوانید 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای 

ایمانداران چه وعده می دهد؟ به  آیۀ ۸  در  خدا  الف. 
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تذکر می دهد؟ب.  ایمانداران چه  به   9 آیۀ  در  خدا 

 

 

 

 

کالم خدا . ۴ که به بررسی مشاور بودن  کتاب مقدس دربارۀ هدایت و راهنمایی خدا، این فصل را  با یکی از زیباترین وعده های 
مزمور 73: ۲۴. توضیح دهید:  آیه  این  مورد  در  پایان می دهیم.  دارد  اختصاص 

 

 

 

 

 



105

کتاب مقدس مطالعۀ 
کالم خدا فصل ۱۵: قدرت 

بخش دوم: مکاشفه و ویرانی
این  در  می سازد.  دگرگون  را  زندگی مان  خدا  کالم  چگونه  می دهد  نشان  ما  به  مختلف  تصویرهای  و  نمادها  با  کتاب مقدس 

نمود. بررسی خواهیم  را  آنها  معنای  و  و تصویرها  نمادها  این  فصل، 

کتاب مقدس مانند شمشیر و همچون آینه است
آنکه،  آینه نقطۀ مشترک ندارند، حال  و  کنار هم قرار دادن این دو نماد عجیب به نظر برسد. شمشیر  در نگاه اول، شاید در 
که قلب را می گشاید و عمیق ترین  کالم خدا مانند شمشیر یا چاقوی جراحی است  کتاب مقدس، هدف مشابهی دارند.  در بافت 
که خوِد واقعی  کالم خدا همچون آینه است  الیه های دل را در معرض دید قرار می دهد و پنهان را پیدا می کند. به همین شکل، 

آشکار می سازد. را  ما  و چیستی  کیستی  و  نشان می دهد  ما  به  را  ما 

که خدا به وسیلۀ آن خوِد واقعی ما را آشکار و نمایان . 1 کتاب مقدس به شمشیر تشبیه شده است  در رسالۀ عبرانیان ۴: 1۲- 13، 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید  را  نامبرده  آیات  می سازد. 

ببرید. نام  گشته است  توصیف   1۲ آیۀ  در  که  را  کالم خدا  ویژگی  سه  الف. 

کتاب مقدس َدم و َنَفس خدا است )دوم تیموتائوس 3: 1۶(. َدم و َنَفس، هر دو، ( 1) کالم خدا       .  زیرا 
مسیح   .)1 )پیدایش  بخشید  هستی  و  آفرید  آورد  زبان  بر  که  کالمی  با  را  دنیا  خدا  هستند.  حیات بخش  و  زنده 

)یوحنا ۶: ۶3(. و »حیات« است  »روح«  او  کالم  می فرماید 

ترجمه ( ۲) »مؤثر«  یا  »پویا«  که  می باشد  »ِاِنرِگس«   energes یونانی  زبان  در  واژه  این   . خدا        کالم  زیرا 
عمل  ایمانداران  زندگی  در  تأثیرگذار،  و  پویا  خدا،  کالم  نیست.  بی ُکنش  و  خاموش  و  کد  را خدا  کالم  می شود. 

نماید. تبدیل  به شباهت مسیح  را  ایشان  و  آشکار سازد  را  آنها  واقعی  تا خوِد  می کند 

را بشکافد و به اعماق وجود ( 3) کالم خدا قدرت دارد الیه های وجود ما  از هر شمشیر دوَدم.        است 
قادر  کالم خدا  کند،  را قاچ  کره  که  ُبرنده ای  و  تیز  را آشکار سازد. همچون شمشیر  ما  واقعی  تا خوِد  نماید  نفوذ  ما 

برمال سازد. را  ما  درون  و  بطن  تا  کند  نفوذ  آن  به  و  بزند  ک  را چا ما  است دل سنگی 

ما چه می کند؟ب.  در وجود  نفوذ  با  کالم خدا  آیۀ 1۲،  گفتۀ  به 
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مغز  و  )مفصل  جسمانی  سیطرۀ  روان(،  و  )روح  روحانی  سیطرۀ  ما:  وجود  سیطرۀ  سه  از  است  مثال  سه  این  نکته: 
خدا  کالم  دهد  نشان  که  است  این  نویسنده  اصلی  هدف  نّیت(.  و  قصد  و  )افکار  عقالنی  سیطرۀ  استخوان(، 
ما  رفتار  و  کردار  و  اعمال  و  ما  واقعی  ماهیت  و  شخصیت  و  کند  نفوذ  ما  اعمال  و  ما  وجود  هستۀ  به  است  قادر 

برمال سازد. و  آشکار  را 

است. 	.  بخشیده  الهام  را  کالمش  خودش  که  می نماید  جلب  خدا  به  را  ما  توجه  عبرانیان  کتاب  نویسندۀ   ،13 آیۀ  در 
یشۀ اعمال ما نفوذ و رسوخ نماید  کالم خدا قدرت دارد به عمق وجود ما و به ر کند  که ثابت  قصد نویسنده این است 

تعلیم می دهد؟ ما  به  را  رسالۀ عبرانیان چه حقایق مهمی  نویسندۀ  آشکار سازد.  را  ما  اعمال  و  ما  و وجود 

 

 

 

 

 

 

بر افکار و اندیشه ها و اعمال  از نهان ترین ابعاد شخصیت ما باخبر است. خدا  او  نکته: خدا دانای مطلق است. 
را  ما  و  دارد  نگه  امان  در  اشتباه  و  گناه  از  را  ما  تا  است  کار  در  خدا  این،  بر  عالوه  دارد.  مطلق  دانایی  ما  کردار  و 
با شخصیت  را  تا ما  کار می گیرد  به  را در زندگی ما  و آن  الهام بخشیده  را  کالم خود  شبیه پسر خود بگرداند. خدا 
با  همراه  و  کنیم  پرهیز  می شوند  مکشوف  ما  بر  که  خطایایی  و  گناهان  از  تا  کند  رو به رو  واقعی مان  خوِد  و  حقیقی 

تبدیل شویم. پسر خدا  به تصویر  نماییم  تکاپو  و  بکشیم  خدا زحمت 

کالم خدا د.  آیا باید برای مطالعۀ  کنش ما باید چه باشد؟  که از رسالۀ عبرانیان ۴: 1۲- 13 آموختیم، وا با توجه به حقایقی 
محک  بیشتری  نکته سنجی  و  دقت  با  را  خودمان  کتاب مقدس  مطالعۀ  هنگام  باید  آیا  نماییم؟  صرف  بیشتری  وقت 

باشید. داشته  نظر  در  نیز  را  ارمیا 3: ۴۰- ۴1  مراثی  کتاب  توضیح دهید.  را  پاسخ خود  بزنیم؟ 
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که قادر است خوِد واقعی یا شخصیت . ۲ کتاب مقدس دربارۀ قدرت خدا است  کتاب یعقوب 1: ۲۲- ۲5 یکی از مهم ترین آیات 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  نامبرده،  آیات  به  توجه  با  نماید.  آشکار  را  ما  حقیقی 

کتاب مقدس چه می باشد؟ کلیدی  از عملکردهای  یکی  آیۀ ۲3،  گفتۀ  به  الف. 

وقتی ( 1) می دهد.  نشان  هست  که  شکلی  همان  را  انسان  واقعی  چهرۀ  که  است  مانند       کتاب مقدس 
کالم خدا همچون آینه شخصیت  کالم خدا را می خواند و آن را مطالعه و بر آن تفکر و تأمل می نماید،  ایمانداری 

نشان می دهد. را  او  رفتار  و  کردار  و صداقت  ایماندار  واقعی 

کدامند؟ب.  کالم خدا را مطالعه می کنند به دو دسته تقسیم می نماید. این دو دسته  که  کسانی  در آیات ۲۲ و ۲5، یعقوب 

زبان ( 1) در  عمل«  »کنندۀ  عبارت   .)۲5 )آیۀ  کنندۀ       بلکه   .)۲۲ )آیۀ  باشید  کالم  لکن      
که  یا »کسی  کار می کند«  که  این معنا است: »کسی  به  که دقیقًا  ِارگو« می باشد  »پوی ِاِتس   poietes ergou یونانی 
پویا،  و  فعال  است،  گرفته  یاد  یا  شنیده  آنچه  به  کسی  که  دارد  آن  بر  کید  تأ عبارت  این  می زند.«  عمل  به  دست 
کسی  گرفته است سخت می کوشد. این عبارت توصیفگر  پاسخ می دهد و یا در جهت انجام آنچه شنیده یا یاد 
کفایتی خود بیشتر پی می برد، بنابراین،  کالم خدا شناختش از ارادۀ خدا بیشتر می شود، به نا که با شنیدن  است 
کردار  کمر همت می بندد تا شخصیت و  کار می شود. چنین شخصی  گرفته است دست به  با توجه به آنچه یاد 

بگرداند. ارادۀ خدا هم راستا  با  را  خویش 

او چون شنوندۀ      نمی باشد )آیۀ ۲5(. ( ۲) را فریب می دهند )آیۀ ۲۲(.  که خود  نه فقط       
کالم خدا را می شنود، اما به سرعت آن را فراموش می کند. او شتابان  که  کسی را توصیف می کنند  این عبارت ها 
گردد.  شبیه  مسیح  به  بیشتر  باشد  طالب  و  جویا  بی آنکه  می اندازد،  خدا  کالم  به  گوشه چشمی  سبک سری  با  و 
غفلت  آن  جبران  برای  و  برخیزد  که  نمی دهد  اهمیت  یا  و  نمی بیند  را  خود  تقصیر  و  غفلت  یا  شخصی  چنین 

بردارد. را  قدم الزم 

بی عمل چه دستاوردی حاصل می کنند؟	.  و شنوندگاِن  کالم خدا  و ۲5، عمل کنندگان  آیات ۲۲  گفتۀ  به 

که ( 1) بیاورد  ما  یاد  به  را  شخصی  و   3 -1 :1 مزمور  باید  توصیف  این  بود.  خواهد  خود        عمل  در  او 
را در  که میوۀ خود  بود  نهرهای آب خواهد  نزد  در شریعت خداوند مسرور و شادمان است: »مثل درختی نشانده 

)آیۀ 3(. بود«  نیک انجام خواهد  آنچه می کند  هر  و  نمی گردد  پژمرده  برگش  و  موسمش می دهد 

(۲ ) paralogizomai یونانی  زبان  در  واژه  این  می دهند.  را       خود  که  ]فراموشکار[  شنوندگاِن  فقط  نه 
که به این معنا است: »استدالل اشتباه، محاسبۀ اشتباه، فریب« یا »با بحث و استدالِل  »پارالوگیزومای« می باشد 
کالم خدا دربارۀ ما می فرماید درست است. بسی حماقت است دربارۀ حکم  کسی را فریب دادن.« هرچه  اشتباه 
کالم خدا  که  را  یا حقیقتی  یم،  بیاور بهانه  و  کالم خدا عذر  کنیم، در مقابل نکوهش های  کالم خدا بحث  و رأی 

بگیریم. نادیده  نشان می دهد  ما  به 
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دانا . 3 کنش شخص  وا به طور خالصه توضیح دهید  آموختیم،   ۲5 -۲۲ :1 یعقوب  و  کتاب عبرانیان ۴: 1۲- 13  از  آنچه  بر مبنای 
بود. کالم خدا چه خواهد  به  و حکیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب مقدس مانند چکش و آتش است
بنا  و  رهنمود  و  آفرینش  به  قادر  که  می آید  نظرمان  در  خدا  کالم  قدرت  معمواًل  می اندیشیم،  خدا  کالم  برکت های  به  وقتی 
حال،  این  با  بنگریم.  نمودن  ویران  و  کردن  ُخرد  و  شکستن  برای  ابزاری  را  کتاب مقدس  باشد  دشوار  شاید  دلیل،  این  به  است. 
کرن و ویران نمودن نیز جزیی مهم و حیاتی  کتاب مقدس باشیم، باید بپذیریم شکستن و ُخرد  گر قرار است سرسپردۀ شهادِت  ا

ایمانداران است. به  کالم خدا  از خدمت 

توصیف می نماید؟. 1 را  کالم خدا  ارمیا ۲3: ۲9  کتاب  در  نبی  ارمیای  چگونه 

کالم خدا در راستای  کالم خدا و تحقق  که صخره را      . هیچ چیز نمی تواند میان  کالم خدا مانند      الف. 
کند، و هر خطا و  گناه را نابود  کتاب مقدس قدرت دارد دل های سنگی را بشکافد،  هدف های مقتدرانۀ خدا بایستد. 
را به آتش فروبرنده نیز تشبیه  کالمش  آیۀ ارمیا، خدا  که مخالف حقیقت خدا است در هم بکوبد. در این  اشتباهی را 

نابود می نماید. و  ویران  و هم  بنا می کند  و  نوآفرینی  کالم خدا هم  که  این است  منظور  مورد،  دو  هر  در  می کند. 

مهم . ۲ این  می باشد؟  چه  ارمیا  پیغام  هدف   ،1۰ آیۀ  گفتۀ  به  می شود.  خوانده  نبوت  خدمت  به  ارمیا   ،1۰ -۴ :1 ارمیا  کتاب  در 
دارد؟ کاربرد  ما  زندگی  در  کالم خدا  مورد خدمت  در  چگونه 
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را  چیزها  بسیاری  نماید  سرنگون  کند،  ویران  ریزد،  فرو  کند،  خراب  باید  اول  خدا  می شوید  متوجه  آیات،  این  در  نکته: 
اما  ک  دردنا اقدام  این  خدا  گاه،  بیافریند.  نو  از  و  کند  بنا  و  بسازد  سپس،  نیستند،  اراده اش  با  مطابق  ما  زندگی  در  که 

انجام می دهد. ما  زندگی  در  کالمش  با  را  حیاتی 

ارمیا . 3 کتاب  در  ارمیا  بسیار شبیه خدمت  که  را  از جنبه های خدمت خود  یکی  پولس رسول   ،5 -۴ :1۰ قرنتیان  دوم  رسالۀ  در 
و دعا همچون چکش عمل می نمایند؟ کالم خدا  به چه طریق هایی  پولس،  گفتۀ  به  توصیف می نماید.  1: 1۰ می باشد 

که نمی توان با سالح  زیرا           ما جسمانی نیست )آیۀ ۴(. زندگی مسیحی نبرد روحانی است  الف. 
آنها  خدا  که  دعا،  و  خدا  کالم  فقط  رفت.  میدان  به  زیرکانه،  رزم آرایی های  یا  فریب،  خوش زبانی،  همچون  جسمانی، 

دارند. کفایت  روحانی  نبرد  برای  نموده است،  مقرر  و  تعیین  را 

که به معنای ب.  برای           )آیۀ ۴(. واژۀ »انهدام« در زبان یونانی kathairesis »کاتایِرسیس« می باشد 
زبان یونانی  واژۀ »قلعه ها« در  1: 1۰ می باشد.  ارمیا  آیه شبیه مفهوم  این  کشیدن« است. مفهوم  زیر  یا »به  کردن«  »خراب 
گناه در  که  فراوانی در زندگی ما وجود دارند  یا »قلعه« است. قلعه های  »ِدژ«  گویای  که  ochuroma »ُاخوروما« می باشد 
گرفته است. این قلعه ها باید خراب شوند تا بتوانیم در تقدیس شدن پیشرفت نماییم و میوۀ فراوان بار دهیم.  آنها پناه 

امر می باشند. این  برای  قدرتمندی  ابزارهای  و دعا  کالم خدا 

kathaireo »کاتایِرئو«( 	.  را      )آیۀ 5(. فعل »به زیر می افکنیم« )در زبان یونانی:  که      و هر بلندی 
»خیاالت«  اینجا  در  که  واژه ای  می رساند.  را  معنا  همان  و  است   ۴ آیۀ  در  »انهدام«  یا  کردن«  »خراب  واژۀ  هم خانوادۀ 
گمان  و  حدس  به  آیه  این  محتوای  و  بافت  در  که  می باشد  گیسُمس« 

ُ
»ل  logismos یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه 

نیست.  ارادۀ خدا سازگار  با  و  و معرفت حقیقی  با شناخت  که  و عقیده ای  نظر  یعنی  دارد،  اشاره  نفسانی  استدالل  و 
کشاند. زیر  به  و  کرد  ویران  کالم خدا  کاربرد درست  با  باید  فقط  را  گمانه پردازی ها  چنین 

مخالف د.  کتاب مقدس   .)5 )آیۀ  می افکنیم  زیر  به  می افرازد  خدا  معرفت  خالف  به  را  خود  که  را        
و  بگیرند  کار  به  را  خود  ذهن  و  مغز  می کند  تشویق  را  انسان ها  کتاب مقدس  بلکه  نیست،  روشنفکری  و  اندیشمندی 
که  آموزه ای است  و  تعلیم  و  و روشنفکری  اندیشمندی  بر ضد هر  کتاب مقدس  اما  ببرند.  بهره  و منطق  از نعمت عقل 
کتاب مقدس  فقط  دارد.  ناسازگاری  ارادۀ مکشوف خدا سر  با  و  قرار می دهد  از شناخت حقیقی خدا  باالتر  را  خودش 

بیفکند. زیر  به  را  آنها  و  برمال سازد  را  اشتباهاتی  دارد چنین  کفایت 

یم )آیۀ 5(. عیسی مسیح خداوند است و ارادۀ او بر هر قانون 	.ه هر فکری را به      مسیح      می ساز
کردار را تسلیم  گفتار و هر  کامل از مسیح است. برای آنکه هر پندار و هر  و شریعتی برتری دارد. هدف ایمان ما اطاعت 

بیابیم. قوت  کالم خدا  با  و  بشناسیم  را  کالم خدا  باید  نماییم،  ارادۀ مسیح 
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کنیم تا بتوانیم . ۴ گناهان و باورهای اشتباه در زندگی مان را فرو بریزیم و آنها را ویران  گاه الزم است  که  در این فصل، آموختیم 
که  گر  ا است،  واجب  بسیار  ولی  ناخوشایند  بسا  چه  و  دشوار  تجربه ای  این  یم.  بساز نو  از  را  همه چیز  خدا  ارادۀ  راستای  در 
اندرز  این حقیقت  تیموتائوس ۴: ۲- ۴، پولس رسول قاطعانه دربارۀ  به تصویر مسیح شبیه بگردیم. در رسالۀ دوم  می خواهیم 
توبیخ و نصیحت می نماید. سپس،  و  تنبیه  را  را تعلیم می دهد، بلکه ما  نه فقط ما  کالم خدا  او می گوید  آیۀ ۲،  می دهد. در 
که بسیاری مرتکب خواهند شد هشدار می دهد. آن اشتباه چیست؟ چگونه  کی  در آیات 3- ۴، پولس در مورد اشتباه خطرنا

کنیم؟ پرهیز  آن  از  می توانیم 
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کالم خدا فصل ۱۶: قدرت 

بخش سوم: بقا و باردهی
این  در  می سازد.  دگرگون  را  زندگی مان  خدا  کالم  چگونه  می دهد  نشان  ما  به  مختلف  تصویرهای  و  نمادها  با  کتاب مقدس 

نمود بررسی خواهیم  را  آنها  معنای  و  و تصویرها  نمادها  این  قبلی،  دو فصل  مانند  فصل، 

ک است کتاب مقدس مانند شیر و مانند خورا
تندرست  و  سالمت  روحانی  نظر  از  بتوانند  تا  دارند  الزم  مناسب  تغذیۀ  دو،  هر  نوایمان،  تازه ترین  هم  و  ایماندار  بالغ ترین  هم 

فراهم است. کالم خدا  در  روحانی  ک  این خورا نمایند.  در فیض رشد  و  باشند 

کالم خدا چه می فرماید؟. 1 با  ایماندار  رابطۀ  انجیل متی ۴: ۴ در خصوص  در  خداوند عیسی مسیح 

 

 

 

 

 

به  )یعنی  می دهد  یج  ترو را  پارسامنشانه  زندگی  نه  و  می شمارد  کم اهمیت  را  روزانه  ک  خورا و  تغذیه  نه  مسیح  نکته: 
ک دادن  که خورا این دیدگاه تفسیر نماییم  با  باید  را  کالم مسیح  یاضت بکشیم(.  و ر به خودمان سخت بگیریم  شدت 
ک برای  به بدن و داشتن تغذیۀ مناسب امری حیاتی است. منطق مسیح شفاف و روشن و قاطع و محکم است: خورا
بی غذا  و  بی آب  انسان  است.  حیاتی  ماندن  زنده  برای  کسیژن  ا و  آب  که  همان قدر  است،  حیاتی  و  الزم  انسان  بدن 
گر  ا ایمانداران بسیار بسیار ضروری و حیاتی می باشد.  کالم خدا برای حیات روحانی  زنده نمی ماند. به همین نسبت، 
اندازه، تصورش هم محال است  به همین  بماند،  زنده  و غذا  بدون آب  بتواند  انسان  که  نمی کنیم  را هم  حتی تصورش 

بماند. زنده  کالم خدا  بدون  بتواند  ایماندار  که 

ایوب ۲3: 1۲ مشخص . ۲ کتاب  ایوب در  و نگرش  زیبایی در روحیه  به  تعلیم می دهد  انجیل متی ۴: ۴  که مسیح در  حقیقتی 
بگیریم؟ ایوب سرمشق  از  مورد  این  در  ما می توانیم  دارد؟ چگونه  نگرشی  کالم خدا چه  به  ایوب  است. 
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کالم . 3 کتاب مقدس فقط تخصص شبانان است و یا فقط ایماندارانی باید  که مطالعۀ  عده ای این عقیدۀ اشتباه را باور دارند 
که در ایمانشان پیشرفته هستند یا عطیۀ روحانی ویژه ای دارند. حال آنکه، چنین باور و عقیده ای یک  کنند  خدا را مطالعه 
بالغ  و  کند  رشد  روحانی  نظر  از  می تواند  چطور  نشود،  تغذیه  کتاب مقدس  از  نوایمان  یک  گر  ا است!  دور  به  حقیقت  از  دنیا 
روزانۀ خود نصیحت  زندگی  در  باید  ما  دارد؟ چطور  نوایمانان چه نصیحتی  به   ۲ :۲ پطرس  اول  رسالۀ  در  پطرس رسول  شود؟ 

بسپریم؟ گوش  به  را  او 

 

 

 

 

 

 

رشد . ۴ تا  بخورد  غذا  باید  کودک  نمی کند.  رشد  خوردن  شیر  با  فقط  کودکی  هیچ  اما  است.  نوزادان  برای  ک  خورا بهترین  شیر 
این  می باشند.  قانع  کتاب مقدس  زیربنایی  اصول  و  اولیه  تعالیم  به  فقط  کلیسا  در  که  هستند  بسیاری  شود.  بزرگ  و  کند 
کنند یا در پی درِک بیشتری از ارادۀ خدا باشند. از این رو،  افراد اصراری ندارند عمق و ژرفای حقیقت مکشوف خدا را درک 
قرنتس  کلیسای  بسیاری،  جنبه های  از  است.  کودک  یک  اندازۀ  به  خداوند  به  آنها  سرسپردگی  و  روحانی  تشخیص  قدرت 
با بافت و محتوای آن آشنا شوید. سپس  تا  از چنین عدم بلوغ روحانی است. رسالۀ اول قرنتیان 3: 1- 3 را بخوانید  نمونه ای 

پاسخ دهید. را  پرسش ها  این 

ایمانداران چه می باشد؟ آن  دربارۀ  پولس رسول  کلی  نظر  قرنتیان 3: 1- 3،  اول  رسالۀ  بر  بنا  الف. 
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چگونه ب.  چیست؟  قرنتس  ایمانداران  روحانِی  نابالغِی  برای  چاره  بهترین  نموده ایم،  بررسی  کنون  تا که  آیاتی  به  توجه  با 
ببرید؟ کار  به  زندگی خودتان  برای  را  این چاره  می توانید 

 

 

 

 

 

کلیسای قرنتس مشهود بود سخن می گوید. آیات نامبرده از رسالۀ . 5 کتاب عبرانیان 5: 11- 1۴ از نابالغی روحانی شبیه آنچه در 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید  را  عبرانیان 

کالم خدا نوزادند  کارگیری  کالم خدا و به  که هنوز در شناخت  در آیات 11- 13، نویسندۀ رسالۀ عبرانیان مسیحیانی را  الف. 
توصیف می کند؟ چگونه 

 

 

 

 

 

توصیف می کند؟ب.  کالم خدا چگونه  با  را  رابطه اش  و  بالغ  ایماندار  رسالۀ عبرانیان  نویسندۀ  آیۀ 1۴،  در 

 

 

 

 

 

دارند؟	.  کاربرد  زندگی خودمان  در  رسالۀ عبرانیان 5: 11- 1۴ چگونه  حقایق 

 

 



114

کتابمقدس مطالعۀ

 

 

 

کالم . ۶ بتواند در شناخت  او  تا  اندرزی می دهد  تیموتائوس چه  گرد جوانش،  به شا تیموتائوس ۲: 15  پولس رسول در رسالۀ دوم 
نماییم؟ زندگی خودمان عملی  در  را  اندرز  این  ما می توانیم  بالغ شود؟ چگونه  و  نماید  کالم خدا رشد  کاربرد  و  خدا 

 

 

 

 

 

کتاب مقدس مانند بذر و باران است
زندگی  در  را  خدا  کالم  قدرت  و  واالیی  که  می باشند  کتاب مقدس  توصیف  در  پرقدرت  و  پررنگ  نماد  دو  »باران«  و  »بذر« 
و رشد  گیاه جوانه نمی زند  نبارد، بذر  باران  گر  ا و  گیاهی وجود نخواهد داشت  کاشته نشود،  گر بذری  ا مسیحی نشان می دهند. 

وابسته اند. کالم خدا  به  نیز، همگی،  دادن  میوه  و  بلوغ رسیدن  به  و  نمودن  و رشد  زندگی مسیحی  نمی کند. 

پاسخ دهید.. 1 را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید  را   ۲5 -۲3 :1 پطرس  اول  رسالۀ 

به چه  ما  انجام می رساند؟  به  آن  به وسیلۀ  را  ما  تازه در دل  تولد  که روح خدا معجزۀ  بذر چیست  آن  آیۀ ۲3،  گفتۀ  به  الف. 
این حقیقت چه می باشد؟ اهمیت  و  معنا  دوباره می یابیم؟  تولد  وسیله ای 

 

 

 

 

 

 

کالم قدرتمند خدا  یا منطق و استدالل هوشمندانۀ انسان تولد دوباره نمی یابیم. ما به وسیلۀ  نکته: ما با حکمت 
ما می کارد. در دل  را  کالم خدا  بذر  روح خدا  که  آن جهت  از  دوباره می یابیم،  تولد 
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ایمانداران است؟ب.  آیات ۲3- ۲5 چگونه توصیف می شود؟ چطور این توصیف موجب تشویق و دلگرمی  کالم خدا در 

 

 

 

 

 

 

 

انجام  به  ایمانداران  دل  در  را  خدا  مقصود  و  هدف  و  می کند(  عمل  ثمربخش  و  )مؤثر  است  پویا  خدا  کالم  نکته: 
و  هدف  وقتی  تا  خدا  کالم  نمی شود.  کاسته  خدا  کالم  قدرت  از  هرگز  است،  پایدار  و  مانا  خدا  کالم  می رساند. 

بازنمی ایستد. انجام می دهد  ما  در  که  کاری  از  هرگز  نرساند،  انجام  به  را  مقصود خود 

کالم . ۲ قدرت  نمودار  حکایت  این  است.  مسیح  عیسی  زبان  از  حکایت ها  مهم ترین  از  یکی  زمین«  نوع  چهار  و  »بذر  حکایت 
کالم خدا به درستی پاسخ دهیم.  باید به  که  نیز اشاره دارد  خدا در تغییر و تحول زندگی ما است و همزمان به مسوولیت ما 

پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید  را  لوقا ۸: ۴- 15  انجیل 

کاشته می شود چیست؟ که  بذری   ،11 آیۀ  گفتۀ  به  الف. 

 

 

 

 

کالم  است.  خدا  دربارۀ  که  کالمی  و   )۴ :۴ )متی  می شود  صادر  خدا  دهان  از  که  کالمی  یعنی  خدا«  »کالم  نکته: 
کالم خدا شامل تمامی  با ایمان آوردن به آن به ملکوت آسمان قدم می گذارند.  که مردم  خدا شامل انجیل است 
کالم خدا برای هر مرحله  که ایمانداران به وسیلۀ آن رشد می کنند و بالغ می شوند.  کتاب مقدس است  رأی و ارادۀ 

و ضروری است. واجب  زندگی مسیحی  از 

بار دهد؟ب.  ما محصول  زندگی  در  اندازه می تواند  تا چه  کالم خدا  انجیل متی 13: ۲3،  و  آیۀ ۸  گفتۀ  به 
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کالم  کالم خدا ایمان بیاورد و در  که به  که هر ایمانداری  که باید از این آیات درک نمود این است  نکته: حقیقتی 
بود. حتی  و پرمحصول خواهد  پرثمر  که زندگی اش  او است  آِن  از  این وعده  امین باشد  کالم خدا  به  و  خدا بماند 
توجه  نکته  این  به  باید  داد.  خواهد  بار  محصول  سی  می شود  داده  وعده  نیز  ما  میان  در  شخص  کوچک ترین  به 
با  ندارند.  میوه  اما  مسیحی اند،  می کنند  ادعا  که  کسانی  به  می دهد  جدی  هشداری  همچنین  آیه  این  که  کنیم 
از ثمره باشد، اما یک زندگی  گاه به نظر می رسد زندگی شان خالی  گاه به  اینکه حتی سرسپرده ترین ایمانداران نیز 

نیست. ایماندار  واقعًا  آن شخص  گواهی می دهد  بی حاصل  و  بی بار 

بودن 	.  ثمربخش  که  واقعیت است  این  گویای  زمین«  نوع  و چهار  »بذر  این حال، حکایت  با  کالم خدا قدرتمند است. 
ما  زندگی  در  را  خدا  کالم  کار  عواملی  چه   ،1۴ -1۲ آیات  گفتۀ  به  دارد.  بستگی  او  دل  حالت  و  وضعیت  به  ایماندار 

محدود می کنند؟

کالم ( 1) کار  از  مانع  می کند  تقال  بی وقفه  و  دایم  او  است.  انسان  و  خدا  دشمن  ابلیس   .)1۲ )آیۀ  آمده  فورًا     
کید  تأ آنانی  بر مسوولیت  بلکه  کند،  برجسته  را  کار شیطان  که  نیست  این  آیۀ 1۲  اما منظور  ما شود.  در دل  خدا 
کالم  که دلش را سخت می کند یا به  کسی می رباید  کالم خدا را از دل  کالم خدا را می شنوند. شیطان  که  می نماید 
یشه نمی گیرد. که بذر در آن ر کنش است، همچون مسیری ناهموار و زمینی سفت و سخت  خدا بی حس و بی وا

محدود ( ۲) شخص  دل  در  را  خدا  کالم  کار  که  است  دیگری  عامل  »وسوسه«   .)13 )آیۀ  وقت       در 
که بیانگر »امتحان، آزمون، یا وسوسه« است.  peirasmos »ِپیراسموس« می باشد  می کند. این واژه در زبان یونانی 
و  رفتار  برای  توجیهی  را  وسوسه ها  نباید  ولی  دارد،  وجود  وسوسه  زندگی  این  در  می کند  تصدیق  کتاب مقدس 
کالم خدا را سطحی و سبک سرانه پذیرفته  که  کسی ترِک ایمان می کند، دلیلش این است  گر  کردارمان قرار دهیم. ا

نکرده است. یشه  ر او  در دل  راستی  به  کالم خدا هیچ گاه  و 

کالمش پرقدرت، اما زندگی ( 3)      روزگار و      و      آن )آیۀ 1۴(. خدا مقتدر است و 
کالم خدا را در زندگی  ما نیز تأثیریافته از تصمیم های ما است. بسیاری به خاطر دغدغه ها و لذت های این دنیا 
گذرای  و  موقت  دغدغه های  و  لذت ها  با  را  جاودانی  حیات  مردم  از  بسیاری  می کنند.  خاموش  و  کت  سا خود 

کرده اند. معاوضه  زندگی  این 

میوه محصول می دهد؟د.  باِر  آن صد  در  کالم خدا  که  توصیف می کند  را  دلی  لوقا ۸: 15  انجیل  چگونه 
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که تصدیق می کنیم  گناهکار است، بدیهی است  گمراه و فاسد و  که دل آدمیزاد  نکته: با تشخیص این حقیقت 
بیاورد. ایمان  کالم خدا  به  راستی  به  پیدا می کند  تمایل  و  رغبت  نفر  که یک  به خاطر فیض خدا است  فقط 

برای . 3 را توضیح دهید. این حقایق  نامبرده  آیات  کالم خدا است.  از زیباترین توصیف ها دربارۀ  کتاب اشعیا 55: 1۰- 11 یکی 
دارند؟ معنایی  ما چه  زندگی 

 

 

 

 

 

 

 

نظر دارد  ما در  زندگی  برای  که خدا  باراِن حیات بخش است. هر هدفی  زنده و همچون  بذِر  کالم خدا مانند یک  نکته: 
را دگرگون می سازد. ما  زندگی  کالم خدا  یم،  بیاور ایمان  کالم خدا  به  یا  و بی ر گر صادق  ا انجام می رسد.  به  کالم خدا  با 

خدا . ۴ قوم  زندگی  بر  او  زبان  از  خدا  کالم  اعالم  می کند  دعا  موسی   ،۲ آیۀ  در  دارد.  نام  موسی«  »سرود   ۴3 -1 :3۲ تثنیه  کتاب 
جای های  باشد؟  تأثیرگذار  ما  بر  خدا  کالم  که  یم  آور زبان  بر  خودمان  مورد  در  را  دعا  این  می توانیم  ما  چگونه  باشد.  تأثیرگذار 

نمایید. ُپر  مناسب  واژگان  با  را  خالی 

مثل  بریزد.  ما  بر  مثل       تو  ببارد.       ما  بر  مثل       تو  خداوند،       ای  الف. 
. بر       مثل       و  تازه  بر       قطره های      

این . 5 دهد.  پاسخ  درستی  به  خدا  کالم  به  که  است  شخص  مسوولیت  دربارۀ  جدی  هشداری  بیانگر   ۸ -7 :۶ عبرانیان  رسالۀ 
و  می باشد  چه  عبرانیان  رسالۀ  در  نامبرده  هشدار  است.  زمین«  نوع  چهار  و  »بذر  حکایت  هشدارهای  شبیه  بسیار  هشدار 

باشد؟ داشته  کاربرد  ما  زندگی  در  باید  چگونه 
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به  که  روزهایی عبور می کنند  از  و  بی تفاوت می شوند  و  کالم خدا بی حس  به  گاه  ایمانداران  نکته: حتی سرسپرده ترین 
کالم خدا  از  که در زندگی اش اصاًل میوه ای وجود ندارد و حتی  کسی  آنها ثمره ای ندارد. اما در مورد  نظر می رسد زندگی 

نیست. ایماندار  واقعًا  او  که  پذیرفت  را  ک  دردنا این حقیقت  باید  سرکشی می کند 
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کالم خدا فصل ۱۷: نگرش صحیح به 

کالم خدا بخش اول: مطالعه و عشق به 
واجب می باشد. عالی ترین هدیه  و  زندگی مسیحی ضروری  برای  و  برای نجات  و  الهام شدۀ خدا است  کالم  کتاب مقدس 
که خدا به ایماندارانش  کتاب مقدس عالی ترین هدیۀ دیگری است  کنار این عالی ترین هدیه،  به ایمانداران خود خدا است. در 
یم این  یکرد ما به این هدیۀ توصیف ناپذیر باید چگونه باشد؟ در این فصل و فصل بعد، تصمیم دار بخشیده است. نگرش و رو

پاسخ دهیم. را  پرسش 

کتاب مقدس را بفهمند ایمانداران می توانند 
اینکه  یا  آنها می باشد  و فهم  کالم خدا ورای درک  را مطالعه نمی کنند، چون می پندارند  کتاب مقدس  از مسیحیان  بسیاری 
است،  یان بار  ز بسیار  است،  فاجعه  یک  یکرد  رو و  نگرش  این  است.  دشوار  و  سخت  بسیار  معمولی  ایمانداران  برای  آن  مطالعۀ 
این  ایمانداران  تک تک  به  خدا  است.  شده  پیشکش  کلیسا  کل  به  خدا  کالم  دارد!  قرار  کتاب مقدس  با  مستقیم  تضاد  در  و 

نمایند. یست  ز آن حقایق  پرتِو  در  و  کنند  را درک  کتاب مقدس  تا حقایق  نموده است  را عطا  قابلیت  و  گنجایش 

که . 1 کسی  یا  نوایمان  تازه ترین  تا  کتاب مقدس  و پژوهشگر  کارشناس  از فرهیخته ترین  ایمانداران،  اول پطرس ۲: 9 دربارۀ  رسالۀ 
تعلیمی می دهد؟ کودک است، چه  در مسیح  به اصطالح 

 

 

 

 

ایماندار  هر  می کند.  اعالم  کاهن  را  ایمانداران  تک تک  که  است  این  کتاب مقدس  آموزه های  مهم ترین  از  یکی  نکته: 
می کند.  خدمت  خدا  نام  در  و  می شناسند  را  خدا  که  است  او  آِن  از  افتخار  این  کاهن  همچون  و  است  خدا  کاهن 
است.  ایمانداران  همۀ  تخصص  کتاب مقدس  مطالعۀ  نیست؛  الهیدان  و  شبان  تخصص  فقط  کتاب مقدس  مطالعۀ 
را به دیگران  او  کماالت  نیز بخشیده است تاص  را به ما  توانایی  را بشناسیم. خدا این  کالمش  همۀ ما می توانیم خدا و 

نماییم. اعالم 

کالم خدا چه تعلیمی می دهد؟. ۲ که تولد تازه ندارد( و رابطه اش با  کسی  رسالۀ اول قرنتیان ۲: 1۴ دربارۀ انسان نفسانی )یعنی 
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باید  کتاب مقدس  حقایق  درک  یا  تشخیص  برای  که  است  این  می شود«  روح  از  آنها  »حکم  عبارت  معنای  نکته: 
نماید. را هدایت  ما  و  ببخشد  روشنگری  ما  به  روح القدس 

کالم . 3 نمی تواند  ندارد،  تازه  تولد  گر  ا ِخَردمندترین شخص،  و  روشنفکرترین  تعلیم می دهد حتی  ما  به  قرنتیان ۲: 1۴  اول  رسالۀ 
به ما  کالم خدا  با  ایماندار  رابطۀ  آنها اشاره می گردد دربارۀ  به  ادامه  که در  آیاتی  نقطۀ مقابل،  کند. در  به درستی درک  را  خدا 

تعلیمی می دهند؟ چه 

1۲ :۲ قرنتیان  اول  الف. 

 

 

 

 

 

را می دهد. این وعده  ایماندارانی همانند خودش  به  رسول  پولس  که  آن است  از  کی  »ما« حا نکته: ضمیر 

یوحنا 5: ۲۰ب.  اول 

 

 

 

 

کنون، مسیح به واسطۀ خدمت  گشتن خویش خدا را به انسان مکشوف نمود )یوحنا 1: 1۸(. ا نکته: مسیح با انسان 
روشنگری می بخشد. و  بینش  و  ایماندارانش درک  به همۀ  روح القدس 

 .	۲7 :۲ یوحنا  اول 

 



121

اول( کالمخدا)بخش به نگرشصحیح

 

 

 

»حاجت  عبارت  دارد.  اشاره  روح القدس  به  که  می باشد  »خاریزما«   chrisma یونانی  زبان  در  »مسح«  واژۀ  نکته: 
آیات  گرفتن موضوع سایر  با در نظر  و  به بافت و محتوای متن  با توجه  باید  را  را تعلیم دهد«  کسی شما  که  ید  ندار
که مدعی بودند ایمانداران  کاذبی مبارزه می کند  گویا در اینجا با دروغ معلمان  آن فصل تفسیر نمود. یوحنای رسول 
قاطعیت  با  یوحنا  ندارند.  را  خدا  کالم  حقیقت  درک  توانایی  معلمان  آن  راهنمایی  بدون  معمولی  اصطالح  به 
اعالم می کند همۀ ایمانداران از برکت معلِم معلمان، یعنی روح القدس، بهره مند می باشند. یوحنا منکر این تعلیم 
روحانی مشخصی بخشیده است  با عطیه های  کلیسا خادمانی  به  که خدا  نیست  کتاب مقدس  و شفاف  روشن 

)افسسیان ۴: 11- 1۲(. توانا می باشند  کالم خدا  تعلیم  و  در شناخت  که 

کنیم؟. ۴ کالم خدا را با یقین و با شادمانی مطالعه  که در ادامه به آنها اشاره می گردد با چه وعده هایی ما را تشویق می کنند  آیاتی 

تثنیه ۲9: ۲9 الف. 

 

 

 

 

است  این  حقیقت  نخستین  بگیریم.  نادیده  را  آنها  نباید  که  است  اساسی  و  مهم  حقایقی  گویای  آیه  این  نکته: 
که موضوعی را درک نمی کنیم، باید در  گاه است. ما، حتی هنگامی  از آنها آ که فقط خدا  که اسراری وجود دارند 
را  آنها  خدا  که  حقایقی  که  است  این  حقیقت  دومین  نماییم.  اعتماد  او  به  و  یم  بردار گام  فروتنی  با  خدا  پیشگاه 
نماییم. اطاعت  آنها  از  بلکه  کنیم،  اندیشه  ژرف  آنها  بر  که  نیستند  این منظور  به  فقط  ما مکشوف می نماید  برای 

3۰: 11- 1۴ب.  تثنیه 
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حقایق  است،  دشوار  آنها  درک  که  دارند  وجود  کتاب مقدس  در  مهمی  و  اساسی  بی نهایت  حقایق  هرچند  نکته: 
اطاعت  آنها  از  و  درک  را  حقایق  آن  است  قادر  نوایمان  تازه ترین  حتی  که  است  موجود  خدا  کالم  در  نیز  عظیمی 

نماید.

 .	۶ -3 :۲ امثال سلیمان 

 

 

 

 

 

که ایمانداران در هر سطح از رشد و بلوغ روحانی . 5 کتاب اعمال رسوالن 17: 1۰- 11، نمونه ای عالی به ما نشان داده می شود  در 
آنها سرمشق بگیریم؟ از  باید  یم؟ چگونه  را می آموز کی  تابنا بیریه چه حقیقت  اهالی  از  کالم خدا پاسخ دهند.  به  باید  چطور 

 

 

 

 

کالم خدا برای  کتاب مقدس را دوست بدارند و  ایمانداران باید 
ترین جایگاه را داشته باشد آنها واال

کتاب مقدس  که بر دوش ما بار سنگین بگذارد.  که مملو از احکامی باشد  کتاب خشک و بی روح نیست  کتاب مقدس یک 
که ما را نجات می بخشد.  کتاب مقدس، محبت و فیض خدا را می بینیم  شهادت محبت و وفاداری خدا به قوم خود است. در 
آن  و  را مطالعه می کند  کتاب مقدس  که  ایمانداری  یاد می دهد.  ما  به  را  زندگی  که رسم  را می یابیم  کالم خدا، حکمت خدا  در 
ارمغان می آورد دوست بدارد و قدردان  که برکت بی شمار  را  کتاب ها  کتاِب  کار می برد می آموزد چگونه این  به  را در زندگی خود 

باشد. آن 

واال . 1 او  برای  خدا  کالم  اندازه  چه  تا  و  دارد  عشقی  چه  خدا  کالم  به  دلش  در  اسراییل  پادشاه  هستیم  شاهد  داوود،  مزامیر  در 
بازتاب  ایماندار  هر  زندگی  در  باید  می گردد  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  از  یک  هر  چگونه  دهید  توضیح  است.  محترم  و 

باشد. داشته 
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مزمور 119: ۴7- ۴۸ الف. 

 

 

 

 

مزمور 119: 1۲7- 131ب. 

 

 

 

 

مزمور 119: 1۴، 7۲، 1۶۲	. 

 

 

 

 

مزمور 5۶: ۴د. 

 

 

 

 

کالم خدا باالترین جایگاه را در دل  کالم خدا نشان می دهد  نکته: این آیه ای حیرت انگیز است. ستایش داوود از 
بازتاب  و  از دهان خدا صادر شده است )متی ۴: ۴(  کتاب مقدس  از خدا نیست.  کتاب مقدس مستقل  او دارد. 

بی نقص خدا می باشد. و  کامل  صفت های 
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خدا . ۲ کالم  به  احترامش  و  عشق  می دهد  نشان  داوود  چطور  می گردد،  اشاره  آنها  به   119 مزمور  از  ادامه  در  که  آیاتی  به  توجه  با 
بگیرد؟ داوود سرمشق  از  یایی  بی ر و  در صداقت  باید  ایمانداری  هر  یا است؟ چگونه  بی ر و  اصیل 

)مزمور 119: 97( تأمل  و  تفکر  الف. 

 

 

 

 

 

)مزمور 119: 1۶7(ب.  اطاعت 

 

 

 

 

 

)مزمور 119: 13۶، 139(	.  غیرت 

 

 

 

 

 

یکرد . 3 کالم خدا باشیم و نگرش و رو که واجب است قدردان  در انجیل مرقس ۴: ۲3- ۲5، خداوند عیسی مسیح در این مورد 
و  کنید  بیان  را  مسیح  عیسی  خداوند  کالم  از  چکیده ای  می دهد.  مهم  بسیار  هشداری  و  تذکر  را  ما  باشد  درست  آن  به  ما 

توضیح دهید. زندگی خود  در  را  آن  کاربرد 

 

 



125

اول( کالمخدا)بخش به نگرشصحیح

 

 

 

 

کالم خدا را ار	 می نهیم و خود را سرسپردۀ آن می گردانیم، بینش و بصیرت بیشتری به ما عطا می شود.  که  نکته: زمانی 
گرفته می شود. ما  از  دارا هستیم  که  و بصیرتی هم  بینش  نادیده می گیریم، همان  را  کالم خدا  وقتی 

باغیرت هستید؟ چگونه . ۴ داوود  مانند  آیا شما هم  داوود است؟  یکرد  رو و  نگرش  مانند  کالم خدا  به  یکرد شما  رو و  نگرش  آیا 
خود  پاسخ  کنید؟  توبه  است  الزم  آیا  می دهد؟  نشان  شما  روزانۀ  زندگی  در  را  خودش  کتاب مقدس  به  شما  احترام  و  عشق 

توضیح دهید. را 
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کالم خدا فصل ۱۸: نگرش صحیح به 

کالم خدا بخش دوم: حرمت و احترام به 
ادامه می دهیم. کالم خدا  به  ایمانداران  نگرش صحیح  دربارۀ  و مطالعه  بررسی  به  این فصل،  در 

کتاب مقدس را حرمت بگذارند ایمانداران باید 
کالم انسان  کتاب مقدس  او اطاعت نماییم.  ارادۀ  از  را بشناسیم و  او  تا  که خدا به ما داده است  کتابی است  کتاب مقدس 
کتاب مقدس شایستۀ حرمت و اطاعت است.  کالم  کالم خدا است )اول تسالونیکیان ۲: 13(. بنابراین، هر  کتاب مقدس  نیست؛ 
کتاب مقدس زندگی و حیات ما است )تثنیه 3۲: ۴7(! به این  یا بی ارزش نیست.  کتاب ناچیز و بی اهمیت  کتاب مقدس یک 

آورد. پدید  ترس  و حتی  احترام  و  ما حس حرمت  در وجود  باید  کتاب مقدس  دلیل، 

است. . 1 او  با  ما  رابطۀ  جنبه های  مهم ترین  از  یکی  خداوند  نام  و  خداوند  حرمِت(  )یا  ترس  می دهد  تعلیم  ما  به  کتاب مقدس 
ما  به  کتاب مقدس  با  ما  رابطۀ  دربارۀ  امر  این  نموده است؟  تمجید  نام خود  با  را  مزمور 13۸: ۲، خداوند چه چیزی  فرمودۀ  به 

یم؟ بگذار نیز حرمت  را  او  کالم  باید  آیا  را حرمت می نهیم،  نام خداوند  گر  ا تعلیمی می دهد؟  چه 

 

 

 

 

خداوند . ۲ نام  جلوه گر  که  نیز  را  کالمش  به  حرمت  و  کالمش  از  ترس  می نهیم،  حرمت  را  او  و  یم  دار دل  در  را  خداوند  ترس  گر  ا
باید  ایمانداران  و  است  خدا  کالم  برازندۀ  که  حرمتی  یا  پسندیده  ترس  دربارۀ   1۶1 :119 مزمور  باشیم.  داشته  دل  در  باید  است 

تعلیمی می دهد؟ باشند چه  داشته  در دل  را  آن 

 

 

 

 

از  داوود  می شود.  ترجمه  نیز  احترام«  به  آمیخته  »ترس  یا  »هراس«  که  می باشد  پاخاد  عبری  زبان  در  »ترسان«  واژۀ  نکته: 
کالم خدا ترسی آمیخته با حرمت و احترام در دل داشت. قدرتمندترین مردان سرزمینش ترسی نداشت، اما نسبت به 
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موجب . 3 که  است  خدا  به  احترام  و  حرمت  از  سرشار  نگرشی  و  روحیه  شامل  خداوند  ترس  می دهد  تعلیم  ما  به  کتاب مقدس 
اطاعت  در  و  ترسانند  نیز  کالم خدا  از  آید. خداترسان  به وجود  ما  زندگی  در  تحولی چشمگیر  و  تغییر  اخالقی  نظر  از  می شود 
با ترس  که به راستی  کنید  را توصیف  کسانی  کتاب تثنیه 1۰: 1۲- 13، سبک زندگی  با توجه به  کالم خدا زندگی می کنند.  از 

زندگی می کنند. کالمش  و  خداوند 

 

 

 

 

را حرمت می نهند چه وعده می دهد؟. ۴ کالم خدا  که  آنانی  یا  به خداترسان  اشعیا ۶۶: ۲، خدا  کتاب  گفتۀ  به 

 

 

 

 

برکت خدا. و  با خدا،  ویژۀ خدا، مشارکت  توجه  از  کی  کرد« وعده ای است حا »نظر خواهم  نکته: عبارت 

احترام . 5 و  حرمت  کتاب مقدس  با  شما  رابطۀ  چگونه  است.  مسیحی  زندگی  اساس  و  پایه  خدا  کالم  و  خدا  به  نهادن  حرمت 
توضیح دهید. کنید؟  توبه  زندگی تان  از  این حوزه  در  آیا الزم است  بازتاب می دهد؟  را  کتاب مقدس  به  شما 

 

 

 

 

 

کاماًل ضروری و حیاتی بدانند کتاب مقدس را  ایمانداران باید 
ایماندار  هر  که  کنیم، چرا  اشاره  کتاب مقدس  بودن  و حیاتی  به ضروری  باشد  نداشته  یا حتی ضرورتی  نباشد  بسا الزم  چه 
کتاب مقدس را به شفافی تشخیص می دهد. با این حال، چند نفر از ایمانداران در زندگی روزانه  راستین ضروری و حیاتی بودن 
که نمودار  کتاب مقدس را به شکلی مطالعه می کنند  به راستی با تکیه بر این حقیقت روزگار می گذرانند؟ چند نفر از ایمانداران 
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ایمانی  زندگی  در  خاص  حکمتی  و  قدرت  با  ایمانداران  از  عده ای  چرا  که  است  مشخص  باشد؟  خدا  کالم  به  آنها  وابستگی 
و  ضروری  ک  خورا و  آب  همچون  کتاب مقدس  اول،  دستۀ  برای  سرگردانند.  و  ضعیف  دیگر  عده ای  ولی  می روند،  پیش  خود 
از نظر روحانی به خودشان  و  نادیده می گیرند  را  کالم خدا  که دستۀ دوم  ایشان است، در حالی  آموزگار  کالم خدا  حیاتی است، 

آسیب می رسانند.

که عدم تغذیۀ مناسب . 1 ک دوام نمی آورد. هستند بسیاری  یکی از مهم ترین نیازهای بشر آب و غذا است. آدمیزاد بدون خورا
کرده است. به فرمودۀ انجیل متی ۴: ۴، چگونه این  مانع از رشد جسمانی و ذهنی آنها شده و به بدن آنها آسیب جدی وارد 

دارد؟ کاربرد  روحانی  زندگی  در  اصل 

 

 

 

 

تعلیمی می دهد؟. ۲ ایمانداران چه  زندگی  در  کالم خدا  واالی(  اهمیت  )یعنی  بودن  ارجمند  دربارۀ  تثنیه 3۲: ۴۶- ۴7  کتاب 

 

 

 

 

در  و مکشوف  ک  تابنا به حقایق  کمال  و  تمام  ما  زندگی  که  این است  بگیریم  یاد  نامبرده  آیۀ  از  باید  که  نکته: حقیقتی 
کم است. باز هم  کنیم،  کید  تأ این حقیقت  بر  قدر  هر  وابسته است.  کالم خدا 

کتاب مقدس . 3 که بر ضروری و حیاتی بودن  که در ادامه به آنها اشاره می گردد از زیباترین و پرقدرت ترین آیاتی می باشند  دو آیه ای 
ما  مسوولیت  کنید  مشخص  و  ببرید  نام  شده  داده  وعده  آیه  هر  در  که  را  برکت هایی  می نمایند.  کید  تأ ایمانداران  زندگی  در 

آنها چیست. در خصوص 

۸ -7 :1 یوشع  الف. 
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1: 1- 3ب.  مزمور 

 

 

 

 

کتاب مقدس ضروری و حیاتی است تا مسیحیان . ۴ با توجه به همۀ آنچه در این فصل و فصل قبل آموختیم، توضیح دهید چرا 
بردارند. گام  و حکمت خدا  در قدرت  و  بالغ شوند  و  کنند  ایمان خود رشد  در  بتوانند 
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کتاب مقدس فصل ۱۹: روح القدس و 

هدایت  و  روشنگری  با  فقط  و  است  نوشته  روح القدس  را  کتاب مقدس  است.  معنوی  و  روحانی  کتابی  کتاب مقدس 
گفت و شنود ما با او در دعا عامل مهمی در  کتاب مقدس را تفسیر نمود. از این رو، رابطۀ ما با روح القدس و  روح القدس می توان 
کتاب مقدس  نمی توانیم  روح القدس،  روشنگری  از  مستقل  و  دعا  بدون  واقع،  در  می باشد.  کتاب مقدس  تفسیر  برای  ما  توانایی 

نماییم. تفسیر  به درستی  را 

الهام و روشنگری
کتاب مقدس می باشند درک  و  روح القدس  رابطۀ  توصیفگر  که  را  گل واژه ای  دو  بسیار مهم است  ادامۀ مطالعه مان،  از  پیش 

روشنگری می باشند. و  الهام  تعریف می شوند،  ادامه  در  که  کلیدی،  واژۀ  دو  این  نماییم. 

در  می گذارد،  تأثیر  کتاب مقدس  نویسندگان  بر  باال  عالم  از  روح القدس  روح القدس:  الهام 
قابل  و  امین  کاماًل  و  خطا  بدون  کاماًل  مکاشفۀ  روح القدس  هدایت  و  یاری  با  آنها  نتیجه، 

ثبت می کنند. را  اعتماد خدا 

و  می گذارد  تأثیر  کتاب مقدس  خوانندگان  بر  باال  عالم  از  روح القدس  روح القدس:  روشنگری 
می باشند  کالمش  در  خدا  ارادۀ  جویای  و  حقیقت  طالب  یا  بی ر و  صادقانه  که  را  ایماندارانی 

تعلیم می دهد.

کالم خدا را به  کتاب مقدس را برای ایمانداران آشکار می کند و حقایق پرشکوه  با روشنگری روح القدس، خدا معنا و مفهوم 
کتاب مقدس نیز بدون روشنگری  کتاب مقدس بدون الهام روح القدس محال است، تفسیر  که نوشتن  آنها تعلیم می دهد. همان طور 
روح القدس محال است. این دو خدمت روح القدس، بی چون و چرا، ضروری و حیاتی می باشند. بر ما واجب است تفاوت این 

نماییم. روشنی درک  به  را  دو خدمت 

بی نقص . 1 و  بی عیب  را  خدا  ارادۀ  کتاب مقدس  نویسندگان  می کند  تضمین  روح القدس  الهام  نیست.  الهام  همان  روشنگری 
نمی کند  تضمین  است،  حیاتی  و  ضروری  عاملی  خدا  کالم  از  ما  درک  برای  گرچه  ا روح القدس،  روشنگری  نموده اند.  بیان 
کتاب مقدس  که می توانند سد راه درک ما از  کالم خدا همواره درست و بی خطا باشد. عوامل دیگری وجود دارند  تفسیر ما از 

نادرست. برداشت های  اشتباه،  اعتقاد  و  باور  از جمله، غرور، سخت دلی،  شوند، 

که خودش الهام بخشیده است، ناسازگار باشد. یک آیه می تواند . ۲ کالم خدا،  که با دستور زبان  روح القدس هرگز تعلیمی نمی دهد 
تفسیر درست دارد، مطابق با دستور زبان  گونی داشته باشد، ولی آن آیه فقط یک  گونا کاربردهای بسیار  برای زندگی مسیحی 
واژه آرایی و شیوۀ  با  از یک متن  ما  گر تفسیر  ا رفته است.  کار  به  آن  آیۀ مورد نظر در  که  و محتوای متنی  بافت  و  کتاب مقدس 
ک  و اشتباهی جدی و خطرنا کند، خطا  آن متن مطلبی اضافه  و مفهوِم مکشوف در  به معنا  یا  باشد  آن متن در تضاد  بیان 

مرتکب شده ایم.
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کتاب مقدس، یا دانشکده های الهیات بی نیاز نمی کند. در رسالۀ . 3 روشنگری روح القدس ما را از معلمان، واعظان، آموزشگاه های 
کلیسا عطیۀ تعلیم  از اعضای  که خداوند به شماری  به روشنی تعلیم می دهد  کتاب مقدس  و افسسیان ۴: 11،  رومیان 1۲: 7 

تعلیم دهد. را  کلیسا  روح القدس  آنها  به وسیلۀ  تا  بخشیده است 

کتاب مقدس روشنگری روح القدس در 
که هرچه  کتاب مقدس با روشنگری فرق دارد. روشنگری روح القدس تضمین نمی کند  همواره باید به یاد داشته باشیم الهام 
کتاب مقدس  از آموزه های  کلیسا،  از مسیحیان، حتی رهبران  کتاب مقدس تفسیر می کنیم درست و بی خطا است. بسیاری  در 
خودشان  بی آنکه  شده اند،  فرضی  روشنگرِی  آن  پیرِو  و  گرفته  روشنگری  روح القدس  از  خودشان  خیال  به  چون  رفته اند،  بیراهه 
که  نیست  معنا  این  به  روشنگری  است.  روح القدس  نویسنده اش  که  نمایند  کتاب مقدس  زبان  دستور  سرسپردۀ  و  تسلیم  را 
و  می کند  صحبت  ما  با  روح القدس  کنیم  تصور  که  بدهد  دست  ما  به  احساسی  یا  کند  زمزمه  ما  گوش  در  را  ندایی  روح القدس 
به  است  نوشته  کتاب مقدس  در  خودش  آنچه  وسیلۀ  به  او  که  است  معنا  این  به  روح القدس  روشنگری  می نماید.  هدایت  را  ما 

تعلیم می دهد. ما 

برای همۀ . 1 آیات  این  گرچه  ا به روشنگری روح القدس نقل قول می کنیم.  را در اشاره  و 1۶: 13- 15  انجیل یوحنا 1۴: ۲۶  معمواًل، 
نوشتن  برای  رسوالنش  به  بخشیدن  الهام  در  روح القدس  کار  به  اصل  در  مسیح  دارند،  محدود  و  کلی  کاربردی  ایمانداران 
صراحت  به  و  می کنند  اشاره  روشنگری  آموزۀ  به  که  دارند  وجود  خدا  کالم  در  دیگری  آیات  البته  می نماید.  اشاره  عهدجدید 
و  اشاره می گردد. معنا  زمینه  این  در  آیات  به مهم ترین  ادامه،  در  دارند.  کاربرد  زمان  و هر  کجا  در هر  ایمانداران  مورد همۀ  در 

توضیح دهید. را  ایمانداران  برای  آیات  این  کاربرد 

رومیان ۸: 1۴ الف. 

 

 

 

 

 

 

که همواره در حال انجام است. روح خدا  بر عملی داللت دارد  نکته: فعل »هدایت می شوند« زمان حال است و 
را مطالعه  کالم خدا  کوشایی  و  و پشتکار  با جدیت  ایماندار  ویژه وقتی یک  به  امین است،  ایمانداران  در هدایت 

می کند.
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۲: 9- 1۰ب.  قرنتیان  اول 

 

 

 

 

 

 

کند، به وسیلۀ روح القدس بر  که تولد تازه ندارد نمی تواند آنها را درک  که انسان نفسانی  نکته: واقعیت های روحانی، 
کتاب مقدس  ایمانداران مکشوف می شوند. هرچه خودمان را بیشتر سرسپرده می گردانیم تا واقعیت های روحانی در 

واقعی تر می شود. و  ما مشهودتر  برای  این وعده  نماییم،  کندوکاو  را 

 .	1۲ :۲ قرنتیان  اول 

 

 

 

 

 

 

۲: ۲7د.  یوحنا  اول 
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نکته: واژۀ »مسح« در زبان یونانی chrisma »خاریزما« می باشد. در بافت این آیه، واژۀ »مسح« به شخص روح القدس 
این  بر  بلکه  افسسیان ۴: 11- 1۲(،  )رومیان 1۲: 7؛  انکار نمی کند  را  واعظان  و  به معلمان  ما  نیاز  آیه  این  اشاره دارد. 
کتاب مقدس  ک  که هر ایمانداری قادر است با یاری و روشنگری روح القدس حقایق تابنا حقیقت ُمهر تأیید می زند 

نماید. را درک 

کتاب مقدس هادی و راهنمای ما باشد. . ۲ که روح القدس به ما عطا شده است تا در درک و فهم حقایق شگفت انگیز  آموختیم 
که در ادامه به آنها اشاره می گردد، چگونه روشنگری روح القدس را در خودمان محدود می کنیم یا در  با این حال، بنا بر آیاتی 

نمایید. آن مشخص  به  مربوط  در جای های  اشاره می گردد  آنها  به  که  را  یم؟ خطرهایی  مقاومت می ورز آن  مقابل 

را متی 13: 15   ما  گوش  که  بدهیم  گوش  حقایقی  آن  به  می خواهد  دلمان  فقط  الف. 
می خارانند )یعنی َنْفس ما را راضی می کنند و قدرت تشخیص را از ما 

می گیرند(.

عمل ب. اعمال رسوالن 7: 51   آنها  به  و  می کنیم  فراموش  گرفته ایم  یاد  که  را  حقایقی  سرعت،  به 
نمی کنیم.

کتاب مقدس 	. اول تسالونیکیان 5: 19- ۲۰   که هادی ما برای درک حقایق  در مقابل رهبری روح القدس، 
مقاومت می کنیم. است، 

از د. دوم تیموتائوس ۴: 3   و  می خواهد  را  خدا  کالم  ابتدایی  و  اولیه  تعالیم  یا  شیر  دلمان  فقط 
بالغ  را  ما  و  می طلبند  ما  از  بیشتری  توجه  و  دقت  که  گسترده تر،  تعالیم 

می گردانند، دوری می کنیم.

دلمان 	.هعبرانیان 5: 13- 1۴   که  کتاب مقدس  حقایق  بر  را  خود  گوش  و  چشم  عمد،  به 
بشنویم می بندیم. و  ببینیم  را  آنها  نمی خواهد 

مکشوف و. یعقوب 1: ۲۲- ۲5   ما  بر  شخصی  مطالعۀ  با  یا  خدا  کالم  وعظ  با  که  حقایقی  از 
دیدۀ حقارت می نگریم. به  را  آنها  یا  یم  بیزار می شوند 

زندگی مان . 3 در  روح القدس  روشنگری  با  مبادا  باشد  حواسمان  باید  می دهند  نشان  ما  به  شد  اشاره  آنها  به  کنون  هم ا که  آیاتی 
که در ادامه به آنها اشاره می گردد، چگونه می توانیم با روح القدس همکاری  یم. بنا بر آیاتی  کنیم یا آن را محدود ساز مقاومت 

نمایید. ُپر  مناسب  پاسخ  با  را  نماییم؟ جای های خالی  در شناخت خدا رشد  و  کنیم 

کنیم. خدا مقّدر نموده است یوحنا 7: 17   کوشا مطالعه  کتاب مقدس را جدی و  الف. باید 
کتاب مقدس وسیلۀ رشد ما در شناخت خدا و ارادۀ خدا باشد.

آن ب. مرقس ۴: ۲۴- ۲5   جویای  خدا  کالم  در  که  باشیم  حقیقتی  مطیع  رغبت  و  میل  با  باید 
مشتاق  که  بدهد  یاد  کسی  به  را  حقیقت  باید  روح القدس  چرا  هستیم. 

نیست؟ آن  از  اطاعت 

آن 	. دوم تیموتائوس ۲: 15   و  کنیم  عمل  گرفته ایم  یاد  آنچه  به  رغبت  و  میل  با  باشیم  حاضر  باید 
گذاشت. میان  در  دیگران  با  باید  را  تعلیم دهیم. حقیقت  دیگران  به  را 
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به د. عزرا 7: 1۰   یکردمان  رو و  نگرش  و  یم  بگذار حرمت  بسیار  را  خدا  حقیقت  باید 
از حقیقتی  برازنده باشد. وقتی  و  گاه هستیم شایسته  آ از آن  که  حقیقتی 
بیشتری  حقیقت  باید  خدا  چرا  نمی کنیم،  اطاعت  هستیم  گاه  آ آن  از  که 

نماید؟ ما مکشوف  بر 
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کتاب مقدس فصل ۲۰: دعا و 

به  به درستی در زندگی مان  را  یا آن  را درک نماییم  کتاب مقدس  یاری خدا نمی توانیم  و  کمک  آموختیم بدون  در فصل قبل 
که همیشه نسبت به پذیرفتن  کار ببریم. فقط با عقل و هوش و ِخَردمندی خودمان نمی توانیم به امور الهی پی ببریم. دلمان هم 
کالم خدا به ما روشنگری ببخشد،  که برای درک  گشوده یا حساس نیست. به این دالیل، محتا	 روح القدس هستیم  ارادۀ خدا 
ما  آموزگار  خدا  روح  و  است،  ما  درسی  کتاب  کتاب مقدس  یم،  دانش آموز ما  بدهد.  تعلیم  ما  به  را  حقیقت  و  بگشاید،  را  ما  دل 

باشیم. وابسته  او  به  کاماًل  باید  و  یم  دار اطمینان  کاماًل  او  به  که  می باشد 
بودن دعا پی می بریم.  و حیاتی  اهمیت  به  گرفته است،  روح القدس شکل  به  ما  وابستگی  پایۀ  بر  کاماًل  که  رابطه ای  این  در 
باید  هم  خودمان  بلکه  است،  ما  یاری رسان  کتاب مقدس  درک  در  خود  خودی  به  خدا  که  دهیم  قرار  این  بر  را  فرض  نباید  صرفًا 
که رابطه ای  یم  کالم خدا می پرداز کنیم و پیرِو هدایت و رهبری خدا باشیم. در ادامه، به رابطۀ دعا و تفسیر  با ایمان از خدا تمنا 

و حیاتی است. مهم 

می کشند. . 1 دست  آن  مطالعۀ  از  عاقبت  و  می روند  کلنجار  خدا  کالم  مطالعۀ  با  ایمانداران  از  بسیاری  که  است  این  واقعیت 
مطالعه  و  می خوانند  بی روح  و  خشک  را  خدا  کالم  می کنند  احساس  بسا  چه  است.  دشوار  کتاب مقدس  درک  آنها،  نظر  از 
یا  کلیسا  فقط مخصوص شبانان  کتاب مقدس  که مطالعۀ  متقاعد می شوند  ایماندارانی  نمی گیرند. چنین  برکتی  و  می کنند 
کالم  مطالعۀ  و  خواندن  در  آنها  کامی  نا نمی دهند  تشخیص  ایمانداران  از  دسته  این  است.  الهیات  دانشگاه  در  الهیدانان 
یعقوب ۴: ۲  کتاب  آن عامل »دعا« می باشد!  آنها خالی است.  زمان مطالعۀ  در  که جای یک عامل  این دلیل است  به  خدا 

تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ 

. که        این جهت  از   ، الف.       

نیاز  هر  مورد  در  گسترده تر  شکل  به  آن  معنای  است،  مادی  برکت  دربارۀ  آیه  این  محتوای  و  بافت  هرچند  نکته: 
کالم خدا ما را  کارگیری آن در زندگی برای ما دشوار است،  کالم خدا و به  گر درک حقایق  کاربرد دارد. ا ایمانداران 
که خداوند مهربان قومش است و دلش می خواهد ایماندارانش  نصیحت می کند از خداوندی درخواست نماییم 

نمایند. و درک  بشناسند  را  اراده اش  و  را  اعمالش  و  را  او 

به . ۲ آن قدر  یعنی  باشد،  خود  به  اعتماد  و  تکیه  از  سرشار  روحیه ای  نشانۀ  می تواند  کتاب مقدس  مطالعۀ  هنگام  نکردن  دعا 
از  آنکه  برای  کنیم.  درک  را  آن  خدا  کالم  نویسندۀ  یاری  و  کمک  بدون  می توانیم  می کنیم  تصور  که  یم  دار اطمینان  خودمان 
که ورای  کتابی را  خواب غفلت بیدار شویم، فقط باید از خودمان بپرسیم: »چطور ممکن است انسان محدود و فانی بتواند 
بسیار  بپذیریم  و  کنیم  تصدیق  باید  است؟«  بی کران  و  نامحدود  نویسنده اش  که  کتابی  کند،  درک  است  انسان  درک  قوۀ 
را  خودشان  خدا  ارادۀ  درک  برای  که  ایماندارانی  همۀ  به   5 :1 یعقوب  کتاب  یم.  برو او  درگاه  به  دعا  در  و  هستیم  خدا  نیازمند 

کنیم؟ زندگی  باید  این حقیقت، چگونه  پرتِو  در  یاری خدا می دانند چه وعده می دهد؟  محتا	 
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مالمت . 3 و  می کند  عطا  سخاوت  به  کند[  درخواست  او  از  دعا  ]در  را  کسی  »هر  می دهد  وعده  خدا   ،5 :1 یعقوب  رسالۀ  در 
کنیم. چکیده ای  که چگونه باید برای حکمت داشتن دعا  نمی نماید.« با این حال، در آیات ۶- ۸، خدا راهنمایی می نماید 

کنیم. باید دعا  این حقایق چگونه  پرتِو  در  توضیح دهید  و  کنید  بیان  را  نامبرده  آیات  از حقایق 

 

 

 

 

 

زندگی . ۴ در  را  آن  و  کنند  درک  را  کالمش  تا  می روند  خدا  درگاه  به  دعا  در  که  است  کسانی  برای  وعده  از  سرشار  کتاب مقدس 
در  دهید  توضیح  و  کنید  بیان  را  وعده ها  این  از  چکیده ای  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  در  ببرند.  کار  به  خود 

کنیم. زندگی  باید  این وعده ها چگونه  پرتِو 

ارمیا 33: 3 الف. 

 

 

 

 

نکته: با اینکه این وعده به طور مشخص به ارمیای نبی داده می شود، در مورد ایمانداران در هر زمان و هر شرایطی 
جویا  ایمان  با  که  نماید  مکشوف  آنانی  به  را  اراده اش  و  اعمال  و  شخصیت  تا  است  مسرور  خدا  دارد.  کاربرد  نیز 

و طالب خدا هستند.

۲: ۲- 7ب.  امثال سلیمان 
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متی 7: 7- 11	. 

 

 

 

 

 

 

کنیم؟ خدا را . 5 کتاب مقدس واجب و ضروری است. اما چگونه باید دعا  که دعا برای تفسیر  این حقیقت را پایه گذاری نمودیم 
کنیم، طرز دعا را نیز به ما یاد می دهد. در ادامه،  که ما را نصیحت می کند دعا  کالم خدا،  یم! همان  که پاسخش را دار شکر 
می گیریم  یاد  می باشند،  روح القدس  الهام  که  آنها،  دعاهای  مطالعۀ  با  یم.  می پرداز رسول  پولس  و  پادشاه  داوود  دعاهای  به 

را شرح دهید. هر دعا  در  نامبرده  تقاضاهای  بطلبیم.  یاری  از خدا  کالم خدا  چگونه هنگام مطالعۀ 

مزمور 119: 1۸ الف. 

 

 

 

مزمور 119: ۲۶- 3۲ب. 
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مزمور 119: 33- 3۸	. 

 

 

 

 

 

 

 

1: 15- 19د.  افسسیان 

 

 

 

 

 

 

که به واسطۀ او خدا  نکته: واژۀ »روح« در آیۀ 17 را می توان به دو شکل تفسیر نمود: )1( اشاره به روح القدس است 
از  و حکمت  که مکاشفه  ایمانداران است  نگرش  و  روحیه  به  اشاره   )۲( و مکاشفه می بخشد؛  قومش حکمت  به 
گشاده می پذیرند و آن را درک می کنند. بیشتر تفسیرگران نخستین تفسیر را به دومی ترجیح  ی  جانب خدا را با رو

می دهند.

1: 9- 1۰	.ه کولسیان 
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نیست.  معلومات  و  دانش  کسب  صرفًا  کتاب مقدس  مطالعۀ  هدف  که  کنیم  یادآوری  را  این  است  مهم  نکته: 
کنیم. زندگی  برای خشنودی خدا  بتوانیم  و  دگرگون شویم  و  که متحول  این است  نهایی  هدف 

۶ . 5 شماره  اصلی  نکتۀ  در  که  کتاب مقدس،  مبنای  بر  دعاهایی  به  توجه  با  کنیم.  دعا  کتاب مقدس  مبنای  بر  یم  بیاموز باید 
را در زندگی  کالمش را مطالعه و درک نمایید و آن  کند  او بخواهید شما را مدد  از  را برای خدا بنویسید و  گرفتیم، دعایی  فرا 

ببرید. کار  به  خود 
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کالم خدا گرفتن از  فصل ۲۱: برکت 

بخش اول: خواندن و مطالعه
این شبیه شدن  اما  بگرداند.  را شبیه مسیح  ایمانداران  که شخصیت  این است  کتاب مقدس  از مهم ترین هدف های  یکی 
کتاب مقدس،  گفت و شنود داشته باشیم! در  کالم خدا  ک بخورد! ما باید روزانه با  ی طاقچه خا کتاب مقدس رو گر  محال است، ا
و تأمل. دو  کالم خدا برکت بگیرند: خواندن، مطالعه، به حافظه سپردن، تفکر  از  ایمانداران، دست کم، به چهار شیوه می توانند 

اختصاص می دهیم. و حیاتی  این شیوه های مهم  به  را  فصل 

کالم خدا را بخوانید
کامل نخواند، به  کتابی را  که هر روز آن را بخوانیم. هیچ کس، تا اول  کالم خدا این است  گرفتن از  نخستین قدم برای برکت 
نظام مند  به خواندن نمی کند. خواندن  آن شروع  آخر  یا فصل  از وسط  را  کتابی  بود. هیچ کس  آن نخواهد  کندوکاو  و  فکر مطالعه 

کتاب مقدس است. برای مطالعۀ  اول  قدم  و  زیربنا  و  کتاب مکاشفه، شالوده  تا  پیدایش  کتاب  از  کتاب مقدس، 
برکتی  اینکه خودشان  بر  افراد، عالوه  این  را نخوانده اند.  کتاب مقدس  کل  از مسیحیان هرگز  که بسیاری  چه غم انگیز است 
عظیم را از دست می دهند، نه می توانند دیگران را برکت بدهند و نه برای دیگران برکت باشند. در ادامه، اهمیت خواندن روزانه 
و هم عادتی است  انضباط است  و  نظم  نوایمانان یک  برای  روزانه هم  این خواندن  بررسی می کنیم.  را  کتاب مقدس  نظام مند  و 

باشد. پایبند  آن  به  باید  زندگی اش  در سراسر  ایمانداری  هر  که 

یا . 1 حکم  چه  آیات،  این  فرمودۀ  به  می کنیم.  مشاهده  روشنی  به  را  خدا  کالم  خواندن  اهمیت   ،۲۰ -1۸ :17 تثنیه  کتاب  در 
کتاب مقدس به پادشاهان اسراییل داده می شود؟ این حکم به ما چه تعلیمی می دهد؟ چگونه باید  مسوولیتی در خصوص 

ببریم؟ کار  به  زندگی خود  در  را  این حکم 

 

 

 

 

 

بخواند. . ۲ را  خدا  شریعت  عمرش«  روزهای  »همۀ  می شود  حکم  اسراییل  پادشاه  به  که  یم  می آموز  ،۲۰ -1۸ :17 تثنیه  کتاب  در 
برکتی می گیریم؟ کالم خدا چه  از خواندن  ما  آیات،  این  گفتۀ  به 

)آیۀ 19(. یهوه، خدای خود         از  الف. 
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)آیۀ 19(.ب.  را         فرایض  این  و  این شریعت  کلمات  همۀ 

 .	.)۲۰ )آیۀ  راست        یا  به طرف چپ  اوامر  این  از  و  برادرانش        بر  او  مبادا دل 

وفادارانۀ  خواندن  عمر  یک  با  است.  مسیحی  ایمان  بنیادین  ویژگی های  از  فروتنی  و  اطاعت،  حرمت،  نکته: 
خواندن  مکاشفه  کتاب  با  و  می کنیم  شروع  پیدایش  کتاب  از  گشت.  ویژگی ها  این  صاحب  می توان  خدا  کالم 
یم.  کتاب مکاشفه پیش می رو کتاب پیدایش شروع می کنیم و تا آخر  کتاب مقدس را پایان می دهیم. بعد، دوباره از 

باشیم. بی شمار خوانده  را  کتاب مقدس  باید  پایان عمرمان،  تا 

محلی . 3 کلیسای  و  او  تا  می کند  نصیحتی  چه  تیموتائوس،  جوانش،  گرد  شا به  رسول  پولس   ،13 :۴ تیموتائوس  اول  رسالۀ  در 
نمایند؟ کالم خدا رشد  در شناخت  آنجا 

 

 

 

 

کرد، بلکه  که بتوان از آن صرف نظر  کلیسای محلی یک انتخاب نیست  کتاب مقدس در جمع اعضای  نکته: خواندن 
کلیسا  گل سرسبد مراسم عبادت و پرستش در  کتاب مقدس باید  که باید از آن اطاعت نمود. خواندن  یک حکم است 
یم و بدانیم  گوش بسپار کالم خدا  کنیم تا با دقت به  کتاب مقدس خوانده می شود، باید ذهن خود را تربیت  باشد. وقتی 

دارد. به همراه  برکتی عظیم  کالم خدا  به  گوش سپردن  با سرسپردگی 

چه . ۴ به  آنها  بود،  شده  نوشته  افسس  ایمانداران  به  که  نامه ای  خواندن  با   ،۴ -3 :3 افسسیان  رسالۀ  در  رسول  پولس  گفتۀ  به 
چیزی دست می یافتند؟

در      مسیح      . مرا  آن می توانید       از مطالعۀ  الف. 

در . 5 مسیح  تعلیم  به  توجه  با  را  پرسش  این  کند؟  پیدا  ربط  خدا  کالم  کل  به  می تواند   ۴ -3 :3 افسسیان  رسالۀ  وعدۀ  چگونه 
پاسخ دهید. یوحنا 5: 39  انجیل 
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کتاب مقدس، در مورد سّر شگفت آور  کتاب مقدس به عیسی مسیح شهادت می دهد. با خواندن  کل  کم یا بیش،  نکته: 
بیشتری می رسیم. و شناخت  بینش  به  رسالت مسیح  و  شخصیت 

کالم خدا، . ۶ که محتوای این آیه را می خواند چه وعده می دهد؟ این آیه، عالوه بر خواندن  کتاب مکاشفه 1: 3 به هر ایمانداری 
ایماندار چه می طلبد؟ از 

 

 

 

 

می خواهیم  گر  ا داد.  ربط  کتاب مقدس  کل  به  می توان  می دهد  تعلیم   3 :1 مکاشفه  کتاب  که  را  کلیدی  حقیقت  نکته: 
همراه  صمیمانه  قلبی  اطاعت  با  باید  ما  خواندن  کنیم.  بسنده  آن  خواندن  به  فقط  نباید  بگیریم،  برکت  خدا  کالم  از 
می دهند«  فریب  را  خود  که  شنوندگان  فقط  نه  باشید،  کالم  کنندگان  »لکن  می کند:  اعالم  رساله اش  در  یعقوب  باشد. 

.)۲5 :1 )یعقوب  بود«  مبارک خواهد  »در عمل خود  که  فقط »عمل کننده« است   .)۲۲ :1 )یعقوب 

کنید کالم خدا را مطالعه 
یم.  بردار بیشتری  قدم های  باید  بگیریم،  برکت  خدا  کالم  از  فراوان  می خواهیم  گر  ا ولی،  است،  مهم  کتاب مقدس  خواندن 
بر  اشتباه  به  مسیحیان  از  شماری  نماییم.  کندوکاو  و  مطالعه  می خوانیم  آنچه  ژرفای  و  عمق  باید  خدا،  کالم  خواندن  بر  عالوه 
کتاب مقدس، خودش، تعلیم می دهد  کتاب مقدس فقط مخصوص شبانان و الهیدانان است. اما  که مطالعۀ عمیق  این باورند 

ایمانداران است. کالم خدا مسوولیت تک تک  کندوکاو  و  مطالعه 

مورد . 1 در  حکم  این  چگونه  می دهد؟  حکمی  چه  تیموتائوس،  جوانش،  گرد  شا به   15 :۲ تیموتائوس  دوم  رسالۀ  در  رسول  پولس 
دارد؟ کاربرد  ایمانداران  تک تک 

 

 

 

 

 

 



146

کتابمقدس مطالعۀ

به  که  می باشد  »ِاسپودازو«   spoudazo واژۀ  یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  کن«  »سعی  اینجا  در  که  فعلی  نکته: 
تکاپو  و  تالش  دادن،  خر	  به  را  کوشش  نهایِت  بودن،  مصمم  نمودن،  تقال  شدت  به  نمودن،  »شتاب  است:  معنا  این 
بریدن[   = temno »ُارُتتوِمئو« ]orthos = مستقیم +   orthotomeo یونانی  زبان  انجام دهد« در  نمودن.« عبارت »به خوبی 
کالم خدا را به درست ترین  که ما باید  که دقیقًا به معنای »راست و مستقیم بریدن است« و به این اشاره دارد  می باشد 

تعلیم دهیم. و  کنیم  تفسیر  دقیق ترین شکِل ممکن  و 

خود . ۲ دل  عزرا  نامبرده،  آیۀ  گفتۀ  به  کتاب مقدس.  با  ایماندار  ُبعدی  سه  رابطۀ  از  است  توجه  شایان  نمونه ای   1۰ :7 عزرا  کتاب 
ببرید. نام  را  آن سه هدف  انجام سه هدف مصمم می سازد.  برای  را 

ترجمه  و جویا شدن«  که »طلبیدن  داراش می باشد  زبان عبری  در  واژه  این  به     شریعت خداوند.  را  دل خود  الف. 
کندوکاو می کنیم. کالم خدا را  گران بهایی است  گنج  که جویا و در طلب  کسی  کالم خدا مثل  می شود. ما در مطالعۀ 

کالم ب.  »عمل کنندۀ«  باید  می شود  داده  هشدار  ما  به  کتاب مقدس،  سراسر  در  خداوند[.  ]شریعت  آن  به       و 
1: ۲۲- ۲5؛ متی 7: ۲1(. )یعقوب  بدهیم  فریب  را  که خود  آن  نه صرفًا »شنوندۀ«  باشیم،  خدا 

دیگران 	.  با  شده اند  باخبر  آن  از  که  را  حقیقتی  که  مسیحیانی  خداوند[.  ]شریعت  احکام  و  فرایض  به       و 
زندگی  در  باید  است  شده  جاری  ما  در  که  کالمی  می گردند.  بی جریان  و  کد  را مردابی  همچون  نمی گذارند  میان  در 

دیگران هم جاری شود.

این سه حقیقت . 3 باشند؟  کاربرد داشته  ایماندار  زندگی هر  باید در  به چه شکلی  آنها اشاره شد  به  کنون  که هم ا سه حقیقتی 
باشند؟ داشته  کاربرد  باید  زندگی شما  در  چگونه 

 

 

 

 

 

 

 

مخصوص . ۴ فقط  کتاب مقدس  مطالعۀ  می کنند  تصور  چون  دارند،  بیم  کتاب مقدس  مطالعۀ  از  ایمانداران  از  بسیاری 
آیات  بیریه شرح داده می شود.  کتاب اعمال رسوالن 17: 11- 1۲، خدمت پولس رسول در  الهیدان های متخصص است. در 

بگیریم؟ آنها سرمشق  از  توصیف می کنند؟ چطور می توانیم  را  بیریه  اهالی  نامبرده چگونه 
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مطالعه  کاماًل  آزمودن،  »دقیق  است:  معنا  این  به  که  می باشد  کرینو«  »آنا  anakrino یونانی  زبان  در  »تفتیش«  واژۀ  نکته: 
مردمانی معمولی  آنها  نبودند،  کاهن  و  کاتب  بیریه  اهالی  کردن.«  بازجویی  را  کسی  یا  برآورد،  وارسی،  کردن، موشکافی، 

ایمانداران می باشند. برای همۀ  بیریه سرمشقی  اهالی  نظر،  این  از  داشتند.  در دل  را  کالم خدا  که شوق درک  بودند 

را درک . 5 کالم خدا  بتوانیم  تا  ایمانداران چه عطیه ای بخشیده شده است  به  و  کلیسا  به  قرنتیان ۲: 11- 1۲،  اول  گفتۀ رسالۀ  به 
تشویق می نماید؟ کالم خدا  برای مطالعۀ  را  ما  این حقیقت  کنیم؟ چطور 

 

 

 

 

 

 

است . ۶ الزم  شرطی  چه  دیگر،  بیان  به  کنیم؟  مطالعه  را  خدا  کالم  باید  نگرشی  و  روحیه  چه  با   ،17 :7 یوحنا  انجیل  گفتۀ  به 
نماید؟ را درک  کالم خدا  ایماندار  تا 
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کاربرد داشته باشد؟. 7 کتاب تثنیه 5: 1، هدف یا مقصود یادگیری ما چیست؟ چگونه این حقیقت باید در زندگی ما  گفتۀ  به 

 

 

 

 

 

 

را  آن  تا  یم  می آموز را  خدا  کالم  ما  که  دارد  داللت  حقیقت  این  بر  ید«  آور به جا  را  آنها  که  باشید  »متوجه  عبارت  نکته: 
دگرگون شود. ما  و خوی  ُخلق  و  کردار  و  گفتار  و  پندار  که  این است  ما  انجام دهیم. هدف مطالعۀ 
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کالم خدا گرفتن از  فصل ۲۲: برکت 

بخش دوم: به حافظه سپردن و تفکر و تأمل
حافظه  به  در  انضباط  و  نظم  به  فصل،  این  در  نمودیم.  بررسی  را  کتاب مقدس  مطالعۀ  و  خواندن  اهمیت  قبل،  فصل  در 

برخوردارند. اهمیت  از  کالم خدا  و مطالعۀ  اندازۀ خواندن  به  که  یم  آن می پرداز در  تأمل  و  تفکر  و  کالم خدا  سپردن 

کالم خدا را به حافظه بسپرید

کتاب مقدس یک شرط از 
کتاب مقدس را می خوانیم و آن را مطالعه می کنیم، آیات مشخصی توجه ما را به خود جلب می کنند. برکت بی نظیری  وقتی 
در ذهنمان  کالم خدا  آیات  نمودن  ملکه  یادآوری شود.  ما  به  پیوسته  آنها  در  موجود  تا حقایق  آیات  آن  به حافظه سپردن  است 
و  بیست  نمی توانیم  باشد.  پرثمرتر  و  مفیدتر  ما  برای  کتاب مقدس  مطالعۀ  و  خواندن  مشتاقیم  که  گر  ا است،  واجب  و  الزم  امری 
را همراه  کالم خدا  آیات می توانیم همواره  به حافظه سپردن  با  ولی  باشیم،  کتاب مقدس  را مشغول خواندن  روز  از  چهار ساعت 

باشیم. داشته 

کتاب مقدس را نشان می دهد؟. 1 کتاب تثنیه ۶: ۶- 9 چه حکمی می دهد؟ چگونه این حکم اهمیت به حافظه سپردن  خدا در 

 

 

 

 

کلمه  گرفتند این حکم را به معنای واقعی  نکته: پس از آنکه قوم اسراییل به دست باِبلیان تبعید شدند، یهودیان تصمیم 
پیشانی  بر  کالم خدا  آیات  ی  را حاو کوچکی  به هنگام دعای صبحگاهی جعبه های  که حتی  تا جایی  کنند،  رعایت 
کتاب مقدس  آیات  سپردن  حافظه  به  با  باید  ما  که  است  این  نامبرده  آیات  درست  تفسیر  اما  می بستند.  خود  ی  بازو و 

باشد. ما  زندگی  راهنمای  و  تا هادی  کنیم  دلمان حفظ  در  را  کالم خدا 

آن . ۲ سپردن  حافظه  به  همانا  که  دل هایمان،  در  خدا  کالم  حفظ  از  هدف  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  به  توجه  با 
است، چه می باشد؟
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1۴ :3۰ تثنیه  الف. 

 

 

 

 

بر  دایم  خدا  کالم  و  نماییم  حفظ  دلمان  در  را  کالمش  که  است  این  خدا  احکام  از  اطاعت  در  اول  قدم  نکته: 
باشد. لب هایمان 

مزمور 37: 31ب. 

 

 

 

 

 

مزمور 119: 11	. 

 

 

 

 

 

خود  دل  در  را  تو  »کالم  بود:  خواهد  مصیبت  و  فاجعه  نتیجه اش  دهیم،  انجام  را  آیه  این  حکم  خالف  گر  ا نکته: 
ورزم. گناه  تو  به  که  نداشتم  مخفی 

کولسیان 3: 1۶- 17د. 

 

 



151

کالمخدا)بخشدوم( از گرفتن برکت

 

 

 

تقریبًا  ایماندار )کولسیان 3: 1۶- 17(  کن در زندگی  کالِم دل سا که نتیجۀ  نکته: بسیار جالب و شایان توجه است 
زندگی مان  بودن  لبریز   .)۲۰ -1۸ :5 )افسسیان  است  یکی  ایماندار  دل  در  روح القدس  هدایت  و  سکونت  نتیجۀ  با 
و قدرت  باشد، حیات  کالم خدا سرشار  از  زندگی مان  دارد. هرچه  رابطۀ مستقیم  روح القدس  ُپری  با  کالم خدا  از 

تجربه می کنیم. بیشتر  را  روح القدس 

گر مطیع هستید، توضیح دهید چگونه . 3 ا کالمش زندگی می کنید؟  به حافظه سپردن  از حکم خدا دربارۀ  آیا شما در اطاعت 
ید تا این تغییر را به وجود  گر نامطیع هستید، توضیح دهید چه قدم هایی را باید بردار کتاب مقدس را به حافظه می سپرید؟ ا

ید؟ آور

 

 

 

 

 

 

که به آن توجه نمی شود نظم و انضباطی 
از  که بیشتر  با این حال، موضوعی است  از مهم ترین انضباط های زندگی مسیحی است،  کالم خدا یکی  به حافظه سپردن 
یا می گویند  آنها قوی نیست  که حافظۀ  بهانه می آورند  و  از مسیحیان عذر  آن بی توجهی می شود. بسیاری  به  هر موضوع دیگری 
حافظه  به  که  می مانند  غافل  اصل  این  از  نگرشی  و  روحیه  چنین  با  آنها  است.  وقت گیر  بسیار  خدا  کالم  سپردن  حافظه  به 
آن  از  که  توانایی  و  قابلیت  هر  با  است.  کتاب مقدس  مستقیم  فرمان  بلکه  نیست،  پیشنهاد  و  توصیه  یک  خدا  کالم  سپردن 
ایمانداران ماهرتر  از  که شماری  به حافظه بسپریم. درست است  را  کالم خدا  و  ببندیم  کمر همت  یم، همگی می توانیم  برخوردار
مفیدتری  خدمتگزاران  مسیح  برای  و  می گیریم  برکت  خدا  کالم  سپردن  حافظه  به  با  ما  همۀ  اما  هستند،  بقیه  از  یده تر  کارورز و 

نمود. یاری خواهند  به هدفمان  در رسیدن  را  ما  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  کاربردی  توصیه های  می گردیم. 

مستقیم . 1 فرمان  بلکه  نیست،  دلبخواهی  گزینۀ  یک  یا  توصیه  یک  خدا  کالم  سپردن  حافظه  به  باشیم  داشته  یاد  به  باید  همواره 
اطاعت  در  بلکه  سپرده ایم،  حافظه  به  را  خدا  کالم  از  مقدار  چه  که  نمی شویم  سنجیده  معیار  این  با  ما  است.  کتاب مقدس 

داشته ایم. پشتکار  و  بوده  کوشا  این حکم چقدر  از 
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از . ۲ بسیاری  بسپریم.  حافظه  به  را  کوتاه  بندهای  یا  کوتاه  آیات  ابتدا  باید  کنیم،  شروع  کتاب مقدس  کوتاه  بخش های  با  باید 
را  فراوانی  آیات  سرعت  به  و  کوتاه  مدت  در  می کنند  سعی  چون  می کشند،  دست  خدا  کالم  سپردن  حافظه  به  از  ایمانداران 
کند. شرط اصلی مداومت و پشتکار است،  گنجایش خودش آیات را حفظ  کسی باید بنا بر ظرفیت و  به حافظه بسپرند. هر 

ایماندار. برای همۀ عمر  انضباطی است  و  نظم  کالم خدا  به حافظه سپردن  و شتاب.  نه سرعت 

نمونه، . 3 برای  باشند.  ما  یاری رسان  روحانی مان  رشد  در  می توانند  که  آیاتی  یا  می نشینند  دلمان  به  که  کنیم  شروع  آیاتی  با  باید 
به  کتاب مقدس  بر مبنای  را  ما  تا  بد می پردازند  این عادت  به  که  به حافظه بسپریم  را  آیاتی  باید  نیستیم،  گر صبور و شکیبا  ا
که  بسپریم  به حافظه  را  آیاتی  بهتر است  باشیم،  بهتری  برای مسیح شاهدان  باید  گر می دانیم  ا نمایند.  مسیر درست هدایت 

کمک می کنند. ما  به  دادن  بشارت  برای 

پس از آنکه در به حافظه سپردن آیات به یک نظم و انضباط مداوم رسیدیم، باید حفظ نمودن آیات را به شکل نظام مند ادامه . ۴
کنیم  را جمع آوری  آیاتی  باید  این هدف،  به  برای رسیدن  به حافظه بسپریم.  و درونمایه  بر اساس موضوع  را  کالم خدا  و  دهیم 
در  را  آنها  که  تا جایی  بسپریم  به حافظه  به یک  را یک  آیات  آن  دارند. سپس  و درونمایۀ مشخصی اختصاص  به موضوع  که 
برجستۀ  درونمایه های  و  موضوع ها  با  آیه  کلی  می شویم  متوجه  بیاییم،  خودمان  به  تا  نماییم.  حفظ  فکرمان  و  دل  گنجینۀ 
با فیض  انجیل، نجات  قرارند:  این  از  کتاب مقدس  درونمایه های  و  از موضوع ها  به حافظه سپرده ایم. شماری  کتاب مقدس 

ندارد! انتها  فهرست  این  البته  کتاب مقدس.  فرمان های  و  احکام  از نجات، وعده های خدا،  اطمینان  ایمان،  به وسیلۀ 

داشته . 5 خود  همراه  را  آنها  تا  بنویسیم  خود  هوشمند  تلفن های  در  یا  کوچک  برگه های  روی  می سپریم  حافظه  به  که  را  آیاتی  باید 
کارهای روزانۀ خود بسیار وقت هدر می دهیم )در مطب دکتر، در ایستگاه اتوبوس، وقت چمن زنی  باشیم. معمواًل، در فاصلۀ 
به  را  خدا  کالم  و  بدانیم  غنیمت  را  وقت ها  این  می توانیم  غیره(.  و  غیره  آشپزی،  وقت  صورت،  اصالح  وقت  خانه،  حیاط 

بسپریم. حافظه 

ماندگار شوند.. ۶ و  بگیرند  ریشه  فکرمان، عمیق،  و  در دل  تا  نماییم  مرور  به حافظه سپرده ایم  که  را  آیاتی  باید  گاه،  از  هر 

کنید کالم خدا تفکر و تأمل  بر 
تأمل  و  تفکر  خدا  کالم  بر  تا  دهیم  انضباط  و  نظم  را  خودمان  باید  بلکه  نماییم،  حفظ  خود  دل  در  را  خدا  کالم  باید  فقط  نه 
یک  می شنوند،  را  تأمل«  و  »تفکر  واژۀ  وقتی  است.  اشتباه  خدا  کالم  بر  تأمل  و  تفکر  دربارۀ  مسیحیان  از  بسیاری  دیدگاه  نماییم. 
تأمل  و  تفکر  آنکه،  حال  است.  ِورد  تکرار  و  مراقبه  حال  در  و  رفته  فرو  خلسه  به  کوهی  فراز  بر  که  می کنند  تصور  را  روحانی  مرشد 

بیاورند. به جا  را  آن  باید  ایمانداران  که  کتاب مقدس است  مبنای  بر  انضباطی  و  نظم  واقع  در 
کالم خدا ژرف بیندیشیم  که خودمان را نظم و انضباط دهیم به  کتاب مقدس شکل می گیرد این است  که بر پایۀ  تفکر و تأملی 
کنید. یک  گاوها توجه  کردن  کالم خدا را درک نماییم و آن حقایق در زندگی ما تأثیر چشمگیری بگذارند. به نشخوار  تا حقایق 
این  گاو  بجود.  را  آن  دوباره  تا  می آورد  دهان  به  معده  از  باز  را  خود  خوردۀ  می دهد،  فرو  را  آن  و  می جود  را  علف  آنکه  از  پس  گاو، 
با  به همین شکل،  کند.  استفاده  به خوبی  مواد غذایی علف  از  که می تواند  تا جایی  که  ادامه می دهد  بار  را سه  کردن  نشخوار 

بگیرد. آن  از  را  برکت  بیشترین  تا  به اصطالح می جود  را  کالم خدا  آن قدر  ایماندار  نمودن،  تأمل  و  تفکر 

موعود . 1 سرزمین  به  را  اسراییل  قوم  و  شود  عهده دار  را  موسی  خدمت  می نماید  گوشزد  یوشع  به  خدا   ،9 -۶ :1 یوشع  کتاب  در 
با  تا  بخوانید  را  نامبرده  آیات  می شویم.  آشنا  خدا  تذکرهای  و  نصیحت ها  قوی ترین  از  یکی  با  آیات،  این  در  کند.  هدایت 

پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت 
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باشد؟ داشته  کاربرد  ما  زندگی  در  باید  این حکم  یوشع چه حکمی می دهد؟ چگونه  به  آیۀ ۸  در  خدا  الف. 

 

 

 

 

 

هر ب.  زندگی  در  می تواند  وعده  این  چگونه  می شود؟  داده  وعده  او  به  برکت هایی  چه  کند،  اطاعت  یوشع  که  شرطی  به 
باشد؟ داشته  کاربرد  را جدی می گیرد  کالم خدا  بر  تأمل  و  تفکر  که حکم  ایمانداری 

 

 

 

 

 

مزمور 1: 1- 3 توصیفگر شخص عادل است. آیات نامبرده را بخوانید تا با بافت و محتوای آن آشنا شوید. سپس این پرسش ها . ۲
پاسخ دهید. را 

دارد؟ رابطه ای  کالم خدا چه  با  این شخص عادل  توصیف می شود؟   ۲ و   1 آیات  در  چگونه شخص عادل  الف. 

 

 

 

 

 

کالم خدا، چه نتیجه ای دارد؟ زندگی او چگونه توصیف ب.  گفتۀ آیۀ 3، سرسپردگی شخص عادل به خدا، به واسطۀ  به 
می شود؟
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آیا 	.  توصیف می شود؟  زندگی شما چگونه  توصیف می کند،  را  آن   3 -1 :1 مزمور  که  زندگی شخص عادل،  با  مقایسه  در 
توضیح دهید. را  پاسخ خود  ایجاد شود؟  تغییری  زندگی شما  در  الزم است 

 

 

 

 

 

در . 3 می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  بر  بنا  است.  مشهود  کتاب مقدس  سراسر  در  خدا  کالم  به  پادشاه  داوود  عشق 
بگیریم؟ داوود سرمشق  از  باید  دارد؟ چگونه  نقشی  تأمل چه  و  تفکر  کالم خدا،  با  و  با خدا  داوود  رابطۀ 

مزمور 119: 15- 1۶ الف. 

 

 

 

 

 

مزمور 119: 1۴7- 1۴۸ب. 
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کتاب مقدس فصل ۲۳: اطاعت از 

که  کتاب مقدس، همگی، یک هدف اصلی دارند: سرسپردگی به خدا  خواندن، مطالعه، به حافظه سپردن، و تفکر و تأمل بر 
این  واقعی  یم. هدف  بیندوز و معلومات  که فقط دانش  نیست  این  زندگی مسیحی  نشان می دهد. هدف  اطاعت  در  را  خودش 
باید  نیز  یست. مانند مسیح، ما  ارادۀ خدا ز از  کامل  که در اطاعت  او  که شخصیت ما شبیه عیسی مسیح بگردد، شبیه  است 
زندگی مان  در  را  کتاب مقدس  هدف  که  است  زمان  آن  فقط  کنیم.  زندگی  خدا  احکام  مطیع  و  تسلیم  عمرمان  همۀ  تا  بکوشیم 
کم است! جسم و َنْفس ما دلش می خواهد دانش و معلومات  کنیم باز هم  به انجام می رسانیم. هر قدر هم این حقیقت را تکرار 
ما  بر  را  اطاعت  و  تسلیم  که  و معلومات،  آن دانش  به  نمودن  از عمل  اما  بفروشد،  و فخر  بیندازد  باد در غبغب  بتواند  تا  بیندوزد 
با مطالعۀ  که  اراده ای  باشیم،  ارادۀ خدا  و مطیع  بایستیم  این خواستۀ جسم  مقابل  در  باید  ما  کند.  واجب می سازند، خودداری 

گاه می شویم. آ آن  از  کتاب مقدس 

قومش چه می باشد؟. 1 برای  تثنیه 5: ۲9، خواست خدا  کتاب  فرمودۀ  به 

 

 

 

 

 

شمرده  بی گناه  و  عادل  را  ما  او  است!  بخشیده  واقعیت  رنگ  خواسته  این  به  خدا  عهدجدید،  ایمانداران  برای  نکته: 
انجام  مشتاق  که  نموده  عطا  ما  به  تازه  دلی  و  بخشیده  تازه  تولد  را  ما  خدا  است.  نموده  آزاد  گناه  محکومیت  از  را  ما  و 
را تعلیم دهد و قوت ببخشد.  تا ما  را  و روح خود  تا راهنمای ما باشد  به ما بخشیده  را  کالم خود  ارادۀ خدا است. خدا 
گناه چیره  بر  آنها  که به وسیلۀ  ایماندار است، به ما برکت هایی عطا شده  گناه هنوز واقعیت جانسوز زندگی هر  هرچند 

باشیم. داشته  نشاط  و  از شادی  زندگی مطیعانۀ سرشار  و یک  شویم 

فرمان های خدا چیست؟. ۲ و  احکام  به  ایمانداران  و سنجیدۀ  کنش درست  وا تثنیه 5: 1،  کتاب  فرمودۀ  به 

در  می باشد.  ِشما  عبری  زبان  در  واژه  این   . می گویم        شما  گوش  به  امروز  من  که  را  احکامی  و  فرایض  الف. 
بافت این آیه و بسیاری آیات دیگر )تثنیه ۶: ۴(، فقط منظور »شنیدن« نیست، بلکه اطاعت نمودن از آنچه می شنویم 
است:  این  پرسش  است.  گفته  سخن  روشن  و  واضح  خدا  است.  توجه  شایان  شما«  گوش  »به  عبارت  است.  منظور 

)مرقس ۴: 9، ۲3(. یم؟«  دار گوش شنوا  »آیا 

تا آنها را       . شنیدن سبک سرانۀ ارادۀ خدا اطاعت حاصل نمی کند. اطاعت می تواند و باید از شناخت ب. 
یشه دار ارادۀ خدا سرچشمه بگیرد. باید خودمان را سرسپرده نماییم تا همۀ آنچه خدا دربارۀ خودش مکشوف  عمیق و ر

کنیم. نموده است درک 
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یم. هدف از مطالعۀ 	.  کالم خدا را یاد بگیریم تا بتوانیم آن را به جا آور که آنها را       . باید        
دگرگون شوند. ما  و خوی  ُخلق  و  کردار  و  گفتار  و  پندار  که  این است  کتاب مقدس 

را . 3 آیه  این  باشد.  داشته  کتاب مقدس  با  باید  ایماندار  هر  که  ُبعدی  سه  رابطۀ  از  است  توجه  شایان  نمونه ای   1۰ :7 عزرا  کتاب 
انجام  را  آن  هم  ما  بگیریم  یاد  تا  کنیم  تکرار  را  حقیقت  این  دوباره  که  دارد  را  آن  ارزش  اما  نمودیم،  بررسی  قبل  فصل  چند 

ببرید. نام  را  آن سه هدف  انجام سه هدف مصمم می سازد.  برای  را  عزرا دل خود  نامبرده،  آیۀ  گفتۀ  به  دهیم! 

ترجمه  و جویا شدن«  که »طلبیدن  داراش می باشد  زبان عبری  در  واژه  این  به     شریعت خداوند.  را  دل خود  الف. 
کندوکاو می کنیم. کالم خدا را  گران بهایی است  گنج  که جویا و در طلب  کسی  کالم خدا مثل  می شود. ما در مطالعۀ 

کالم خدا ب.  کتاب مقدس، به ما هشدار داده می شود باید »عمل کنندۀ«  و به     آن ]شریعت خداوند[. در سراسر 
1: ۲۲- ۲5؛ متی 7: ۲1(. )یعقوب  بدهیم  فریب  را  که خود  آن  نه صرفًا »شنوندۀ«  باشیم، 

در 	.  دیگران  با  شده اند  باخبر  آن  از  که  را  حقیقتی  که  مسیحیانی  خداوند[.  ]شریعت  احکام  و  فرایض  به      و 
که در ما جاری شده است باید در زندگی دیگران  کالمی  کد و بی جریان می گردند.  میان نمی گذارند همچون مردابی را

هم جاری شود.

باشد؟. ۴ باید چگونه  احکام خدا  به  ما  کنش  وا اشاره می گردد،  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  بر  بنا 

تثنیه 5: 3۲- 33 الف. 

 

 

 

 

 

یوشع ۲۲: 5ب. 

 

 

 

 

 

کنید. یکی بدون دیگری وجود نخواهد داشت. نکته: به ارتباط دوست داشتن خدا و اطاعت از احکامش توجه 
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حرمت . 5 با  و  شاد  دل  با  که  است  این  خدا  خواست  نمی کند.  خشنود  را  خدا  کتاب مقدس  مورد  در  معلومات  و  دانش  فقط 
تعلیمی می دهند؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  نماییم.  اطاعت  از خدا  احترام  و 

اول سموییل 15: ۲۲ الف. 

 

 

 

 

 

لوقا ۶: ۴۶ب.  متی 7: ۲1؛ 

 

 

 

 

 

گواه نجات ما فقط با ایمان این  نکته: ما فقط با ایمان نجات می یابیم، نه با اطاعت از احکام خدا. اما نتیجه و 
نماییم. روزافزون، رشد  ارادۀ خدا،  از  اطاعت  در  که  است 

یوحنا 1۴: 15	. 
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1: ۲۲- ۲5د.  یعقوب 

 

 

 

 

 

که . ۶ کالم خدا از ما می طلبد اطاعتی است مشتاقانه و بی وقفه و از صمیم قلب. اطاعت نصفه و نیمه یا اطاعتی  که  اطاعتی 
به ما چه تعلیمی  آنها اشاره می گردد دربارۀ این حقیقت  به  ادامه  که در  آیاتی  نااطاعتی است.  را جایز بداند معنایش  درنگ 

می دهند؟

مزمور 119: ۶۰ الف. 

 

 

 

 

 

مزمور 119: 11۲ب. 

 

 

 

 

 

و . 7 گران است و دست  باِر  آن  از  یا اطاعت  کتاب مقدس بسیار دشوار است  که درک  باور دارند  را  این عقیدۀ اشتباه  بسیاری 
تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  این موضوع  دربارۀ  کالم خدا  نیست!  اصاًل درست  گیر. چنین عقیده ای  پا

کند. اطاعت  آنها  از  و  را درک  احکام خدا  ایماندار می تواند  الف. 
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(1 )1۴ -11 :3۰ تثنیه 

 

 

 

 

میکاه ۶: ۸( ۲)

 

 

 

 

نیستند.ب.  گران  باِر  ایماندار  برای  احکام خدا 

یوحنا 5: ۲- 3( 1) اول 

 

 

 

 

(۲ )3۰ -۲۸ :11 متی 

 

 

 

 

آیاتی . ۸ بیاورند.  همراه  به  شادی  و  برکت  ما  برای  تا  بلکه  باشند،  گیر  پا و  دست  ما  برای  تا  است  نداده  ما  به  را  احکامش  خدا 
تعلیمی می دهند؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که 
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11 -1۰ مزمور 19: ۸،  الف. 

 

 

 

 

 

11: ۲7- ۲۸ب.  لوقا 

 

 

 

 

 

 .	۲5 :1 یعقوب 
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کتاب مقدس فصل ۲۴: تفسیر 

کتاب مقدس  کل زندگی مان. بنابراین، باید یاد بگیریم  کتاب مقدس تعیین کنندۀ باور و اعتقاد ما است و هدایتگر  تفسیر ما از 
بررسی می کنیم. را  کتاب مقدس  تفسیر  اولیۀ  این فصل، اصول  در  نماییم.  تفسیر  به درستی  را 

کتاب مقدس تعریف علم تفسیر 
یم  کتاب مقدس و اهمیت آن در زندگی مان حقایقی را آموختیم. در این فصل، می آموز در فصل های قبل، دربارۀ اصل و منشأ 

کنیم. برای خودمان مطالعه  را  کتاب مقدس  چگونه 
ی واژه و عبارت و  که حاو کتابی مکشوف نماید  از طریق  را  کرد خودش  اراده  را به انسان مکشوف نمود،  وقتی خدا خودش 
یخی  کتاب را در بافت و محتوای تار کتاب مقدس واجب است هر  از این رو، برای مطالعۀ صحیح  قواعد دستور زبان می باشد. 
و  واژگان  معنای  باید  باشیم،  باخبر  نویسنده  نّیت  و  قصد  از  باید  این،  بر  عالوه  کنیم.  بررسی  زبان  دستور  قواعد  به  توجه  با  و 

بگیریم. یاد  یکدیگر  با  را  آنها  ارتباط  و  بندها  و  و جمله ها  ساختار عبارت ها 
نمود.  تفسیر  درستی  به  روح القدس  روشنگری  وسیلۀ  به  را  آن  می توان  فقط  و  است  روحانی  و  معنوی  کتابی  کتاب مقدس 
آن  زبان  دستور  با  که  کنیم  تفسیر  درستی  به  را  آن  می توانیم  زمانی  و  است  واقعی  معنای  به  کتاب  یک  کتاب مقدس  همچنین 

یم. بیاموز را  کتاب مقدس«  تفسیر  »علم  دلیل، الزم است  این  به  باشیم.  آشنا 
که به معنای »تفسیر نمودن« است. برای  hermeneuo »ِهرِمِنئو« می باشد  کتاب مقدس« در زبان یونانی  عبارت »علم تفسیر 
تفسیر  به درستی  را  کتاب مقدس  بتوانیم  تا  ببریم  کار  به  را  آنها  باید  که  دارد  قواعد مشخصی وجود  و  کتاب مقدس اصول  تفسیر 

قواعد. و  این اصول  یعنی مطالعۀ  کتاب مقدس«  تفسیر  »علم  نماییم. 

کتاب مقدس راهنمای اصول و قواعد تفسیر 
کتاب مقدس تعیین کنندۀ باور و اعتقاد ما دربارۀ واقعیت  کتاب مقدس موضوعی جدی و مهم است. تفسیر ما از  علم تفسیر 
ابتدایی در  از اصول و قواعد  باور و اعتقاد ما تعیین کنندۀ افکار و عملکردهای ما است. در ادامه، به چهارده اصل مهم  است. 

یم. کتاب مقدس می پرداز تفسیر  علم 

کالم عاری . 1 کتاب مقدس  باور نداشته باشیم  گر  ا برای زندگی مسیحی است.  از خطا  اقتدار عاری  تنها  و  باالترین  کتاب مقدس 
عقیدۀ  و  نظر  با  که  را  متنی  فقط  باشد،  این  جز  گر  ا کنیم.  تفسیر  درستی  به  را  آن  بتوانیم  است  محال  است،  خدا  خطای  از 
بی اعتباری می زنیم.  و  بی اصالتی  برچسِب  آنها  بر  و  باطل می کشیم  بقیۀ مطالب خط  بر  و  خودمان سازگار است می پذیریم 
یم با تعالیم مشخصی  کتاب مقدس بدون خطا و بدون اشتباه است، می فهمیم حق ندار کل  که  وقتی بر این باور می ایستیم 
که به آن پایبندیم، با نظر و عقیدۀ ما، با اولویت های ما، یا با سبک زندگی  که با فرهنگ ما، با رسم و سّنتی  کتاب مقدس  از 
باید  را  اقدام  هر  نگرش،  هر  نظر،  هر  که  را درک می کنیم  این  ما  ندانیم.  اقتدار  را صاحب  آنها  و  باشیم  ناسازگارند مخالف  ما 

باشد. ما  یابی  ارز و  معیار سنجش  باید  کتاب مقدس  و  کنیم  مقایسه  کتاب مقدس  با 

را . ۲ ما  که  شناختی  برساند،  مسیح  شناخت  به  را  ما  تا  است  بسنده  کتاب مقدس  کنیم  باور  باید  است.  بسنده  کتاب مقدس 
عمل  هر  برای  را  ایمانداران  فردفرد  و  نماید  مجهز  را  کلیسا  تا  است  بسنده  کتاب مقدس  کنیم  باور  باید  ما  می دهد.  نجات 



162

کتابمقدس مطالعۀ

که  بینشی  و  دانش  و  منبع علم  هر  یافت می شود.  کتاب مقدس  در  یم  دار و عمل الزم  ایمان  برای  آنچه  هر  آماده سازد.  نیکو 
)دوم  شود  سنجیده  کتاب مقدس  خطاناپذیر  و  خطا  از  عاری  قواعد  با  باید  دهد  شفا  را  بشر  فکر  و  دل  می تواند  می کند  ادعا 

تیموتائوس 3: 15- 17(.

کتاب مقدس . 3 درک  روح القدس،  روشنگری  بدون  است.  ضروری  و  واجب  کاماًل  کتاب مقدس  تفسیر  برای  روح القدس  حضور 
کتاب مقدس را مطالعه نماییم.  محال است )اول قرنتیان ۲: 1۴(. بنابراین، باید با دعا و با تکیه و تسلیم شدن به روح القدس 
بیفزاییم  چیزی  خدا  مکتوب  کالم  به  می توانیم  روح القدس  نام  به  که  نیست  معنا  آن  به  این  اما  است.  ما  معلم  روح القدس 
تعلیم  ما  به  را  کتاب مقدس  است،  شده  نوشته  خدا  کالم  در  آنچه  با  مطابق  دقیقًا  روح القدس،  کنیم.  کم  آن  از  چیزی  یا 
در  که  می شود  معلوم  است،  متفاوت  و  متضاد  می دهد  تعلیم  کتاب مقدس  آنچه  با  کتاب مقدس  از  ما  تفسیر  گر  ا می دهد. 
را  آن  فقط  و  است  صحیح  تعلیم  و  آموزه  کتاب مقدس  در  مکتوب  کالم  فقط  ندارد.  وجود  روح القدس  انگشت  اثر  ما  تفسیر 
می شود  شهود  و  کشف  ما  به  شخصًا  آنچه  اصطالح  به  ما،  حال  و  حس  ما،  احساسات  زد.  تأیید  ُمهر  آن  بر  و  پذیرفت  باید 

دارد. تکیه  کتاب مقدس  بر  که  آورند  پدید  ما  در  را  ایمانی  بتوانند  که  ندارند  ارزشی 

دلمان . ۴ وقتی  یا  نمی فهمیم  را  متنی  وقتی  می کند.  تفسیر  را  خودش  کتاب مقدس  است.  خودش  تفسیرگر  بهترین  کتاب مقدس 
انجیل  نمونه،  برای  نماییم.  جستجو  کتاب مقدس  آیات  سایر  در  را  آن  توضیح  باید  کنیم،  درک  عمیق تر  را  متنی  می خواهد 
به  کنیم  باید موعظه  که  را  انجیلی  قرنتیان 15: 1- ۴  اول  کنیم. بعد، رسالۀ  را موعظه  انجیل  به ما حکم می دهد  مرقس 1۶: 15 
با ایمان عادل شمرده می شویم. رسالۀ رومیان ۴: ۶- ۸  روشنی و شیوایی تعریف می کند. رسالۀ رومیان 5: 1 تعلیم می دهد ما 
کتاب های  اینکه  با  تعریف می کند.  را  واقعی  و  ایمان اصیل   1 :11 و رسالۀ عبرانیان  را توضیح می دهد  معنای عادل شمردگی 
را در خود پرورش دهیم  باید این عادت  یاری رسان می باشند،  و  کتاب مقدس بسیار مفید  برای مطالعۀ  کتاب مقدس  تفسیر 

نماییم. کندوکاو  را  کتاب مقدس  پرسش هایمان  به  پاسخ  برای  که 

هماهنگ . 5 کتاب مقدس  آیات  سایر  با  همیشه  باید  آیه  یک  یا  متن  یک  از  ما  تفسیر  نمی کند.  تکذیب  را  خودش  کتاب مقدس 
که ما دچار اشتباه هستیم. این  گر تفسیر ما از یک متن با تفسیر ما از متن دیگر در تضاد است، معنی اش این است  باشد. ا
کتاب مقدس تا چه اندازه مهم است. برای نمونه، نباید  کتاب ها و آموزه های  کلی از همۀ  گاهی  که شناخت و آ نشان می دهد 
کتاب مقدس  که عدالت یا خشم خدا را نادیده بگیرد.  کنیم  اعالن »خدا محبت است« )اول یوحنا ۴: ۸( را به آن معنا تفسیر 

افسسیان 5: ۶(. )مزمور 3۴: 1۶؛  ک  بدکاران غضبنا بر  و  )مزمور 119: 137(  تعلیم می دهد خدا عادل است 

برای . ۶ نماییم.  تفسیر  و مشخص است  واضح  آنها  معنای  که  آیاتی  پرتِو  در  باید  نامشخص است  و  مبهم  آنها  معنای  که  را  آیاتی 
این اعالن سوءاستفاده  از  از بدعت ها  از من است.« شماری  بزرگ تر  انجیل یوحنا 1۴: ۲۸، مسیح می فرماید: »پدر  نمونه، در 
آیات  از  بسیاری  پرتِو  در  باید  را  کالم مسیح  این  آنکه،  نیست. حال  انسانی  تعلیم می دهند عیسی خدا در جسم  و  می کنند 
 ،1۴  ،1 :1 )یوحنا  نماییم  تفسیر  می دهند  توضیح  را  او  گشتن  انسان  و  می کنند  اعالم  را  مسیح  خداوندی  و  الوهیت  که  دیگر 
کولسیان 1: 15؛ ۲: 9؛ تیطس ۲: 13؛ عبرانیان 1: ۸(. در رسالۀ فیلیپیان ۲: ۶- 7، پولس  1۸؛ ۲۰: ۲۸؛ رومیان 9: 5؛ فیلیپیان ۲: ۶؛ 
کرده، صورت غالم را پذیرفت  می نویسد: »که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی 
کنار هم قرار می دهیم، متوجه می شویم مسیح الوهیت خود را انکار نمی کند،  و در شباهت مردمان شد.« وقتی این آیات را 
کلمه خدا است، اما او، در اطاعت  گشتن خویش را توضیح می دهد. مسیح به معنای واقعِی  بلکه اساس و ماهیت انسان 
کند. یک  را فدا  آنها به این دنیا آمد، جان خود  از  که به نمایندگی  نژاد بشر،  تا برای  را تسلیم خدای پدر نمود  کامل، خودش 
نمونۀ دیگر رسالۀ عبرانیان ۶: ۴- ۸ می باشد. در نگاه اول، به نظر می رسد این آیات تعلیم می دهند ایماندار راستین می تواند 
پرتِو  در  و  عبرانیان  کتاب  کل  محتوای  و  بافت  به  توجه  با  که  زمانی  اما  شود.  ک  هال ابد  تا  و  بدهد  دست  از  را  خود  نجات 
این  می شویم  متوجه  می کنیم،  مطالعه  را  آیات  این  می دهند  توضیح  روشنی  به  را  ایمانداران  ابدی  امنیت  که  فراوانی  آیات 
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از اصول  یکی  ک شود.  ابد هال تا  و  بدهد  از دست  را  راستین می تواند نجات خود  ایماندار  بگوییم  که  نیست  تفسیر درست 
تفسیر  که  یا متنی  آیه  بر معنای  بنا  مبادا  باشد  باید حواسمان  که  این اصل است  کتاب مقدس  تفسیر  و حیاتی در علم  مهم 

بدهیم. یج  ترو و  را شکل  الهیات  یا یک  آموزه  نیست یک  آن چندان مشخص 

کتاب مقدس . 7 از  آیه  را در نظر بگیریم )یعنی آنچه نوشته شده است معیار است(. هرچند یک  آیات، باید دستور زبان  در تفسیر 
یک  دارد،  درست  تفسیر  یک  فقط  آیه  آن  باشد،  داشته  متفاوتی  کاربرد  موقعیت  و  شرایط  هر  و  ایماندار  هر  برای  می تواند 
داشته  قصد  کنیم  مشخص  و  دهیم  تشخیص  را  نویسنده  منظور  باید  ابتدا  دارد.  همخوانی  زبان  دستور  قواعد  با  که  تفسیر 
کاربرد  انتها  در  و  نماییم  نتیجه گیری  را  متن  نکته های  یا  حقایق  می توانیم  بعد،  کند.  منتقل  مخاطبانش  به  را  نکته ای  چه 

کنیم. زندگی مان مشخص  برای  را  آیه  آن 

۸ . texere  + هم  در   =  con( می باشد  »کانِتکستوس«   contextus التین  زبان  در  »بافت«  واژۀ  است.  حیاتی  و  مهم  زمینه  و  بافت 
)جورچین(  پازل  حل  مانند  کتاب مقدس  دارد.  اشاره  می گذارد  تأثیر  آن  تفسیر  بر  و  دارد  ربط  متن  به  آنچه  هر  به  که  بافتن(   =
از  بسیاری  بدهیم.  شکل  را  پازل  و  بچینیم  هم  کنار  را  آنها  قطعه ها  و  تکه ها  همۀ  گرفتن  نظر  در  بدون  نمی توانیم  که  است 
نظر  در  بدون  را  خدا  کالم  از  متن  یک  کتاب مقدس  دانش آموزان  که  می گیرند  شکل  دلیل  این  به  اشتباه  آموزه های  و  تعالیم 

تفسیر می کنند. اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  اصولی  گرفتن 

یخی  کتاب در چه تار کسانی بوده اند؟ این  کسی نوشته و مخاطبان اولیه اش چه  بافت و زمینۀ تاریخی. این متن را چه  الف. 
کتاب چیست؟  کتاب توصیف یا شرح داده می شود؟ هدف اصلی این  یخ در این  نوشته شده است؟ چه دوره ای از تار

گرفت؟ قرار  کتاب مقدس  در  و  نوشته شد  کتاب  این  چرا 

کنار ب.  واژگان اجزای سازندۀ جمله ها می باشند. جمله ها در  بیان می شوند.  واژگان  با  زبان. حقایق  زمینۀ دستور  و  بافت 
را  ماجرایی  تا  می گیرند  پیش  را  مشخصی  هدف  و  می شوند  یکپارچه  هم  با  بندها  می دهند.  تشکیل  را  بند  یک  هم 
که همگی  به بخش های دیگری  توجه  بدون  و  و جداافتاده  تنها  را  نمی توانیم یک متن  کنند.  بیان  را  یا حقیقتی  بازگو 

نماییم. تفسیر  و  توضیح می دهند مطالعه  را  یکپارچه  و عقیده ای  باور  یا  تفکر  یا طرز  ماجرا  با هم 

که این سبک ها بر چگونگی 	.  کتاب مقدس شامل چندین سبک ادبی مختلف می باشند  بافت و زمینۀ ادبی. متن های 
یخ نگار،  تار قرارند:  این  از  کتاب مقدس  تأثیر می گذارند. سبک های اصلی متن های  کتاب  کل یک  یا  تفسیر یک متن 
شریعت )شامل احکام، فرامین، دستورات، اوامر(، شعر، آثار حکمت آموز، نبوت، َمَثل و حکایت، رساله ها )یا نامه ها(. 
کتاب داوران را مطالعه  یخ نگار مانند  کتابی تار هر سبک ادبی ساختار و تفسیر مخصوص به خود را دارا است. وقتی 
کشف نماییم و آنها را به  که برای تمامی عصرها و دوران ها هستند  یم چگونه اصول و نکته هایی  می کنیم، باید بیاموز
باید آن  را مطالعه می کنیم،  یان  کتاب الو کتاب شریعت مانند  و زمانه ربط بدهیم. وقتی  این دوره  و  زندگی این عصر 
پایه گذاری نموده است تفسیر نماییم.  را  که مسیح آن  او در تپۀ جلجتا و عهد جدید  را در پرتِو آمدن مسیح و رسالت 
یداد به  کدام رو کتاب اشعیا، زکریا، یا مکاشفه را مطالعه می کنیم، باید تشخیص دهیم  کتاب های نبوت مانند  وقتی 

نمادین می باشد. یداد  رو کدام  و  اتفاق می افتد  کلمه  واقعی  معنای 

می دهد . 9 تعلیم  کتاب مقدس  کند.  بیان  ما  به  واژگان  طریق  از  را  خود  حقیقت  است  نموده  اراده  خدا  می باشند.  مهم  گان  واژ
یست  ز گردد«  صادر  خدا  دهان  از  که  کلمه ای  هر  »به  باید  ما  و   )1۶ :3 تیموتائوس  )دوم  است«  خدا  الهام  از  ُکتب  »تمامی 
کنیم و آنها را بر اساس معنای اصلی شان تعریف  کلیدی هر متن را مشخص  نماییم )متی ۴: ۴(. بنابراین، مهم است واژگان 
با  را  کند. اما باید این جستجوی واژگان  کمک  کتاب مقدس می تواند در یافتن واژگان به ما  نماییم. استفاده از یک واژه نامۀ 
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آن  مفهوم  و  معنا  بر  است  رفته  کار  به  آن  در  واژه  یک  که  زمینه ای  و  بافت  کتاب مقدس،  در  دهیم.  انجام  موشکافی  و  دقت 
باشد. داشته  متفاوتی  معنای  متن  هر  در  واژه می تواند  تأثیر می گذارد. یک  واژه 

کتاب مقدس برای الهیدانان اندیشمند یا عارفان فرزانه نوشته . 1۰  بهترین تفسیر است. 
ً
مستقیم ترین و سرراست ترین تفسیر معموال

رفته  کار  به  کتاب مقدس  در  فراوانی  نمادهای  و  تشبیه  و  تمثیل  اینکه  با  نوشته شد.  مردم معمولی  برای  کتاب مقدس  نشد. 
است.  تفسیر  بهترین  معمواًل  می شود،  برداشت  متن  هر  عبارت های  و  واژگان  از  که  تفسیر،  مستقیم ترین  و  ساده ترین  است، 
که واژگان  کلمه، یعنی با توجه به معنایی  که هر متن را در معنای واقعی  کنیم این است  ی  که باید از آن پیرو یک اصل ثابت 
و  مضحک  کلمه  واقعی  معنای  به  متن  نمودن  تفسیر  اینکه  مگر  کنیم،  تفسیر  می کنند،  منتقل  ما  به  جمله ها  و  عبارت ها  و 
به  را   ۸ :9۸ مزمور  نمونه، خنده دار است  برای  باشد.  در تضاد  آیات  روشن سایر  و  واضح  مفهوم  با  یا  باشد  دور  به  واقعیت  از 
کوه ها با هم ترّنم نمی کنند! به همین شکل، وقتی مسیح می فرماید:  کنیم: نهرها دستک نمی زنند و  کلمه تفسیر  معنای واقعی 

تشبیه سخن می گوید. زبان  به  او  که  بدیهی است  )یوحنا 15: 1(،  باغبان است«  پدر من  و  ک حقیقی هستم  تا »من 

در . 11 است.  پیش رونده  مکاشفۀ  کتاب مقدس  در  خدا  حقیقت  مکاشفۀ  نماییم.  تفسیر  عهدجدید  پرتِو  در  باید  را  عهدعتیق 
رعایت  را  فراوانی  مذهبی  تشریفات  و  آداب  شد،  عطا  آنها  به  موسی  واسطۀ  به  که  خدا،  شریعت  بر  بنا  خدا  قوم  عهدعتیق، 
برای  را  قوم خدا  که  بود  این  قربانی ها  و  تشریفات  و  آداب  آن  تقدیم می نمودند. هدف همۀ  گونی  گونا قربانی های  و  می کردند 
 .)17 :۲ )کولسیان  بودند  واقعیتی عظیم  و پیش درآمد  تشریفات سایه  و  آداب  آن  کنند )غالطیان 3: ۲۴(.  آماده  آمدن مسیح 
باید  عهدجدید  یم.  آور به جا  را  آنها  نباید  دیگر  کنون  ا و  شدند  برچیده  قربانی ها  نظام  و  تشریفات  و  آداب  آن  مسیح،  آمدن  با 

باشد. زندگی مسیحی  در  آن  کاربرد  و  تفسیر عهدعتیق  برای  ما  از خطای  راهنمای عاری 

کتاب مقدس نوشته شده است فراتر برود. تفسیر ما باید به اطالعات و معلومات موجود در . 1۲ که در  تفسیر ما نباید از مکاشفه ای 
)اول  کرد  نخواهیم  درک  را  آنها  هرگز  یم،  نرو آسمان  به  تا  که  است  اسراری  ی  حاو کتاب مقدس  باشد.  محدود  کتاب مقدس 
بیان  به  را یک سّر بدانیم.  باید آن  و احترام،  کمال حرمت  را توضیح نمی دهد، در  کتاب مقدس مطلبی  گر  ا قرنتیان 13: 1۲(. 
کنیم. عالوه بر این، باید بسیار حواسمان  کت است، ما نیز باید سکوت اختیار  کتاب مقدس در مورد موضوعی سا دیگر، هرگاه 
است  بزرگی  فرق  یم.  بگذار فراتر  را  پا  کتاب مقدس  مکاشفۀ  از  که  باشیم  نداشته  مطالبه  خودمان  از  یا  دیگران  از  باشد  جمع 
کتاب تثنیه  گمان پردازی های ما.  کتاب مقدس مکشوف است با برداشت و استدالل و  که در  میان حقیقت روشن و شفافی 
آِن ما و فرزندان ما است.« از  تا به ابد  آِن یهوه خدای ما است و اما چیزهای مکشوف  از  ۲9: ۲9 می فرماید: »چیزهای مخفی 

13 . hegeomai + از = ex[ »کِسجیِزز هدف »تفسیر صحیح« است. این »تفسیر صحیح« در زبان یونانی از فعلی به نام exegesis »ِا
بیرون بیاوریم،  را  که معنای صحیح یک متن  یشه می گیرد. این »تفسیر صحیح« بدین معنا است  = راهنمایی یا هدایت[ ر
فرهنگ  از  گرفتن  تأثیر  با  ما،  کنیم.  تفسیر  شخصی مان  برداشت  و  عقیده  و  نظر  یا  پیش فرض ها  با  را  آیه ای  یا  متن  اینکه  نه 
و  بینایی  بر  که  می کنیم  نگاه  رنگی  ِلنزهای  یا  فیلتر  پشت  از  را  واقعیت  یافته ایم،  تربیت  آن  در  که  مذهبی  یا  تحصیالت  و 
هستیم،  کتاب مقدس  دانش آموز  که  ما،  می کنند.  معو	  و  کج  را  دیدمان  یۀ  زاو و  بینایی  یا  می گذارند  تأثیر  دیدمان  یۀ  زاو
راستین  فرمایش  به  و  یم  بگذار کنار  را  خودمان  پیش فرض های  تا  ببندیم  همت  کمر  و  دهیم  تشخیص  را  موضوع  این  باید 

بسپریم. گوش  کتاب مقدس 

و . 1۴ نهاده  را حرمت  کتاب مقدس  ایمانداران  کلیسا،  یخ  تار در سراسر  کنیم.  کلیسا مطالعه  زمینۀ  و  بافت  را در  کتاب مقدس  باید 
کالم  کتاب مقدس  باور دارند  الهیدان های فراوانی  دوست داشته و مطالعه نموده اند. در حال حاضر نیز شبانان و معلمان و 
نتیجه گیری های  با  را  خودمان  نتیجه گیری های  که  است  حکیمانه  می کنند.  مطالعه  وفاداری  و  امانت  با  را  آن  و  است  خدا 
باور دارند، در  را  کتاب مقدس  که  گر همۀ مسیحیانی  ا یخ مقایسه نماییم.  تار ایمانداران سراسر  و  و زمانه  این دوره  ایمانداران 
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ما  هم نسالن  تفسیر  یا  ما  شخصی  تفسیر  اما  دارند،  توافق  هم  با  کتاب مقدس  از  مشخصی  متن  تفسیر  مورد  در  یخ،  تار سراسر 
را دوباره  نظر  مورد  باید متن  و  اشتباهیم  ما در  بسا  که چه  باشد  و زنگ خطر  ما هشدار  برای  باید  این  فرق دارد،  آنها  تفسیر  با 

نماییم. بازنگری  و  مطالعه 
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پی نوشت: راهنمای عملی برای خواندن و 

کتاب مقدس مطالعۀ 
کالم خدا منابع مفید برای مطالعۀ 

که  دیگری  مراجع  و  منابع  از  تا  کند  محدود  را  ما  نباید  است  خودش  تفسیرگر  بهترین  کتاب مقدس  اینکه  بر  مبنی  ما  باور 
حتی  و  واژه نامه ها،  اصطالحات،  و  واژگان  فرهنگ  از  درست  استفادۀ  نبریم.  بهره  می باشند  موجود  ما  مطالعۀ  به  کمک  برای 
این  که  کنون  ا باشند.  و سودمندی  بسیار مفید  ابزار  کتاب مقدس  و دانشجویان  برای دانش آموزان  تفسیری می توانند  کتاب های 
را  آنها  کتاب مقدس می توانند  دانش آموزان  که  کرد  اشاره خواهیم  منابعی  مهم ترین  از  مورد  به چند  پایان می رسانیم،  به  را  کتاب 

کنند. اضافه  کتابخانۀ خود  به 

ترجمۀ ریشه دار و معتبر
کند،  کمک  ما  به  خدا  کالم  آیات  و  متن  بهتر  درک  در  می تواند  است  شده  ترجمه  درستی  به  که  کتاب مقدسی  از  استفاده 
فارسی  ترجمۀ  کنیم.  نگاه  دیگری  دید  یۀ  زاو از  را  آیه  یا  متن  یک  می دهد  قرار  ما  اختیار  در  را  فرصت  این  خوب  ترجمۀ  یک  زیرا 
که  از سالیان سال  باشد، پس  آن دشوار  واژگان  از  برخی  و درک  اینکه شاید خواندن  با  »ترجمۀ قدیم،«  به  کتاب مقدس، معروف 

فارسی می باشد. زبان  به  کتاب مقدس  ترجمۀ  مفیدترین  و  امین ترین  و  بهترین  گذشته است، هنوز  آن  ترجمۀ  از 

کتاب مقدس گان و اصطالحات  فرهنگ واژ
است.  واجب  و  ضروری  کتاب مقدس  دانش آموزان  برای  قطعًا  کتاب مقدس  اصطالحات  و  واژگان  صحیح  فرهنگ  یک 
اصطالحات،  و  واژگان  می شوند:  مطرح  ذهنمان  در  پرسش هایی  موارد  این  در  معمواًل  کتاب مقدس،  مطالعۀ  و  خواندن  هنگام 
منبعی  کتاب مقدس  اصطالحات  و  واژگان  صحیح  فرهنگ  یک  موارد.  سایر  و  باستان شناسی،  فرهنگ،  مکان ها،  جغرافیای 
که بسیار مفید می باشند،  کتاب مقدس،  عالی برای چنین موضوعاتی به حساب می آید. شماری از فرهنگ واژگان و اصطالحات 

قرارند: این  از 

New Bible Dictionary, Holman Illustrated Bible Dictionary, Harper’s Bible Dictionary, Unger’s Bible Dictionary, 
The International Standard Bible Encyclopedia.

کامل واژه نامۀ جامع و 
که تصمیم می گیریم  الفبا می باشد. زمانی  ترتیب حروف  به  کتاب مقدس  کامل شامل فهرست واژگان  یک واژه نامۀ جامع و 
واژه نامۀ  را نمی دانیم، چنین  آن  که مرجع و محل دقیق  واژه ای می گردیم  به دنبال  یا وقتی  کنیم،  را مطالعه  کتاب مقدس  واژگان 
کتاب مقدسی  که بسیار مهم است واژه نامۀ خود را با توجه به ترجمۀ  کارساز خواهد بود. یادتان باشد  کاملی بسیار برای ما  جامع و 
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می کنند  استفاده  آن  از  بسیاری  که  واژه نامه ها  این  از  یکی  باشند.  داشته  همخوانی  واژگان  تا  کنید  انتخاب  می خوانید  را  آن  که 
قرار است:  این  از 

Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible

واژه نامه بر اساس موضوع و درونمایه
برای  می دهد.  ترتیب  و  نظم  مختلف  فهرست های  یا  موضوع ها  اساس  بر  را  کتاب مقدس  آیات  و  متن ها  واژه نامه ای  چنین 
کار  به  واژگان  با فهرست  کامل همراه  و  واژه نامۀ جامع  کند، یک  »تثلیث« مطالعه  آموزۀ  گر دانش آموزی قصد دارد دربارۀ  ا مثال، 
که  این موقعیت است  کند. در  را جستجو  که بخواهد آن  واژۀ »تثلیث« وجود ندارد  کتاب مقدس  آیات  کل  او نمی آید، چون در 
با  کند.  را در فهرست جستجو  »تثلیث«  و موضوع  نماید  و درونمایه مراجعه  بر اساس موضوع  واژه نامه  به یک  دانش آموز می تواند 
درونمایه  و  موضوع  اساس  بر  مفید  واژه نامۀ  دو  می پردازند.  تثلیث  موضوع  به  که  می کند  پیدا  را  آیاتی  فهرست  او  جستجو،  این 

قرارند: این  از 

Nave’s Topical Bible, Topical Analysis of the Bible: A Survey of Essential Christian Doctrines.

گان کتاب راهنمای واژ
کنند. در  و پیدا  کتاب مقدس جستجو  را در  گاه، الزم است دانش آموزان معنای عبارت ها و اصطالحات مشخصی  به  گاه 
کتاب های  اینکه  با  باشند.  و پژوهشی دسترسی داشته  به منابع مفید و دقیق تحقیقی  که دانش آموزان  این موارد، واجب است 
کنند. یک واژه همواره و در همه حال  مطالعۀ واژگان بسیار مفید و حتی ضروری است، اما می توانند پژوهشگران را دچار اشتباه 
بود.  متفاوت خواهد  کار می رود  به  آن  در  نظر  مورد  واژۀ  که  متنی  بر  بنا  واژه  هر  مفهوم  و  معنا  ندارد.  کتاب مقدس  در  را  معنا  یک 
و  بافت  گرفتن  نظر  در  بدون  را  خاصی  واژۀ  گر  ا می کند.  تعیین  و  تعریف  را  واژگان  مفهوم  و  معنا  متن  هر  زمینۀ  و  محتوا  و  بافت 
کتاب های تک جلدی در زمینۀ راهنمای  کنیم. یکی از مفیدترین  یم و اشتباه  کنیم، ممکن است بیراهه برو محتوای آن مطالعه 

قرار است: بدین  واژگان 

Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words

این شرح می باشند: به  نیز  دیگر  و عالی  کتاب چندجلدی  دو 

Theological Wordbook of the Old Testament, New International Dictionary of New Testament Theology

کتاب مقدس همراه با توضیح آیات
قابل دسترس است.  و  مفید  و  پایین صفحه مرجعی مختصر  در  یا  در حاشیه  آیات  تفسیر  و  توضیح  با  کتاب مقدس همراه 
در  و  بگذارد  کنار  را  خدا  کالم  است  وقت گیر  بسا  چه  و  دشوار  معمواًل  است،  کتاب مقدس  خواندن  حال  در  دانش آموزی  وقتی 
کتاب را نوشت؟« »شهر  یخی این  کسی در چه تار که برای او مطرح می شود بپردازد )»چه  منابع دیگر به جستجوی پرسش هایی 
با  کتاب مقدس همراه  زمان ها، یک  این  در  ۲۰ چه می باشد؟«(  کتاب مکاشفه فصل  دربارۀ  رایج  »دیدگاه  دارد؟«  قرار  کجا  نینوا 
کالم خدا اطالعات مورد نیازمان  کمک می کند تا همزمان با خواندن  کارآمد خواهد بود، زیرا  توضیح و تفسیر آیات بسیار مفید و 
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و  توضیح  نه  است،  الهی  الهام  کتاب مقدس  خوِد  فقط  باشیم  داشته  یاد  به  باید  همیشه  حال،  این  با  یم.  بیاور دست  به  هم  را 
قرارند: بدین  آیات موجود می باشند  تفسیر  و  توضیح  با  که همراه  مفید  منابع  این  از  آن! شماری  در حاشیۀ  آیات  تفسیر 

New American Standard Study Bible, ESV Study Bible, Reformation Study Bible, MacArthur Study Bible, 
Holman Study Bible

کتاب مقدس کتاب های تفسیر 
یم، باید دو حقیقت مهم را درک نماییم. نخستین حقیقت این است  کتاب مقدس بپرداز کتاب های تفسیر  پیش از آنکه به 
آثار پژوهشی هرگز نمی توانند  و بهترین  از خطای خدا است. بهترین پژوهشگران  کالم عاری  الهی و  الهام  کتاب مقدس  که فقط 
سودمند  و  مفید  بسیار  کتاب مقدس  تفسیر  کتاب های  مطالعۀ  هرچند  که  است  این  حقیقت  دومین  کنند.  ادعایی  چنین 

اندازند. کتاب مقدس سایه  بر مطالعۀ  آنها  اجازه دهیم خواندن  نباید  می باشند، 
و پژوهش یک  از سالیان سال زحمت  به ما فرصت می دهند  کتاب ها  این  اول،  فایده هایی دارند؟  کتاب های تفسیری چه 
دانشجو،  یا  دانش آموز  یک  آنکه،  حال  ببریم.  بهره  و  برکت  کتاب مقدس  در  مشخص  متن  یک  یا  کتاب  یک  مورد  در  نویسنده 
چند  و  چندین  نه  بگذارد،  وقت  متن  یا  کتاب  آن  مطالعۀ  ی  رو بر  ساعت  چند  و  چندین  بتواند  فقط  بسا  چه  متوسط،  طور  به 
و  دیدگاه ها  و  نظرها  می دهد  اجازه  ما  به  مشترک  کتاِب  یک  مورد  در  مختلف  تفسیرهای  نوشتن  که  است  این  دوم  فایدۀ  سال. 
این  سوم  فایدۀ  دهیم.  قرار  یکدیگر  مقابل  را  آنها  یا  کنیم  مقایسه  هم  با  مشترک  متن  یا  کتاب  آن  مورد  در  را  مختلف  تفسیرهای 
محک  آنها  با  را  خودمان  تفسیرهای  و  نتیجه گیری ها  که  باشند  محک  سنگ  ما  برای  می توانند  تفسیری  کتاب های  که  است 
یا تفسیر اشتباه خودمان  را متوجه نظر  گون ما  گونا کتاب های تفسیرِی  با نویسندگان  یابی و بررسی نماییم. تبادل نظر  ارز یا  بزنیم 
کتاب مقدس اصالح نماییم.  آموزۀ مشخص در  یا یک  را دربارۀ یک متن  و طرز فکرمان  یاری می رسانند دیدگاه  را  و ما  می کنند 

قرارند: این  از  تفسیر تک جلدی  کتاب های  مفیدترین  از  تفسیری  کتاب  دو 

New Bible Commentary (InterVarsity Press), Baker Commentary on the Bible

نام می باشد: این  به  کلیسا  یخ  تار در  کتاب مقدس  تفسیر  کتاب های  از محبوب ترین  یکی 

Matthew Henry’s Commentary

قرارند: این  از  مفید می باشند  بسیار  و  موجود  در چند جلد  که  دیگر  تفسیری  کتاب  دو 

Expositor’s Bible Commentary, Tyndale Commentaries: Old and New Testament

موجود  فارسی  زبان  به  نیز  مک آرتور«  جان  قلم  به  عهدجدید  »تفسیر  و  مک آرتور«  جان  قلم  به  عهدعتیق  »تفسیر  کتاب  دو 
می باشند.

کالم خدا راهنمای عملی برای خواندن 
کتاب مقدس را هر روز و به شکل نظام مند بخوانیم. بهترین راه برای  که  یکی از سودمندترین انضباط های روحانی این است 
کالم خدا را از صفجۀ اول تا صفحۀ آخر بخوانیم، بارها و بارها و بارها  که  کتاب مقدس را بهتر و بیشتر بشناسیم این است  آنکه 
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تا  به شما چند پیشنهاد عملی می دهیم  کالم خدا  برای خواندن  پایانی،  این فصل  در  به همین سادگی!  آخر بخوانیم،  تا  اول  از 
بمانید. پایبند  آخر عمر خود  تا  کتاب مقدس  انضباط خواندن  این  به 

کتاب مقدس اختصاص دهید. سخت است هر عادت تازه ای را در زندگی خود به وجود . 1 هر روز، ساعت مشخصی را به خواندن 
سرسپردگی  برای  و  است  ضعیف  جسم  نیست.  استثنا  قاعده  این  از  نیز  کتاب مقدس  روزانۀ  خواندن  برای  انضباط  یم.  آور
کند،  کتاب مقدس دور  کاری دست می زند تا ما را از  روحانی مانع تراشی می کند )متی ۲۶: ۴1(. عالوه بر این، شیطان نیز به هر 
هرچه  خدا  قدرت  و  فیض  با  باید  این رو،  از  است.  ایمانداران  روحانی  قوت  برای  منبع  عالی ترین  خدا  کالم  می داند  او  چون 
می مانند،  پایبند  عادت  این  به  که  آنانی  نماییم.  حفظ  را  کتاب مقدس  روزانۀ  خواندن  عادت  تا  ببریم  کار  به  یم  دار توان  در 

کلید اصلی است! قدم  ثباِت  و  استقامت،  پشتکار،  پیشرفت می کنند.  و عظیم،  الهی، شگرف  امور  در 

کتاب مقدس را به این منظور می خوانیم تا با خدا مالقات . ۲ کنید. ما  کتاب مقدس انتخاب  کت و آرامی را برای مطالعۀ  مکان سا
و  زمان  باید  این رو،  از  می گردانیم.  خدا  کالم  خواندن  وقف  را  روز  از  ساعتی  چه  است  مهم  پس  بشنویم.  را  او  کالم  و  کنیم 
که بتوانیم  کنیم  کالم خدا را بخوانیم. باید مکانی را انتخاب  که بتوانیم بی مزاحمت و بی حواس پرتی  کنیم  مکانی را انتخاب 

نماییم. متمرکز  ارادۀ خدا  و  برای شناخت خدا  را  دلمان  و  ذهن 

کتاب مقدس شتاب زدگی است. مانند مارتا، ما هم برای بسیاری . 3 شتابان نباشید. یکی از بزرگ ترین موانع بر سر راه مطالعۀ مؤثر 
بسپریم.  گوش  او  کالم  به  و  بنشینیم  مسیح  پای  پیِش  بگیریم  یاد  باید  مریم،  مانند  اما،  هستیم.  سراسیمه  و  نگران  چیزها 

.)۴۲ -3۸ :1۰ )لوقا  نماییم  اختیار«  را  »آن نصیب خوب  یم  بیاموز باید  ما  و  »لیکن یک چیز الزم است.«  خداوند می فرماید: 

کتاب مقدس و بهترین معلم است. هر قدر هم دانش و معلومات . ۴ کنید. روح القدس نویسندۀ  وقت مطالعۀ خود را از دعا لبریز 
کتاب مقدس را درک نماییم. به  توانایی یادگیری داشته باشیم، نمی توانیم بدون روشنگری روح القدس  الهیاتی و هر قدر هم 
کنیم  کنیم. باید دعا  کالم خدا دعا  کالم خدا و پس از خواندن  کالم خدا و در طی خواندن  این دلیل، باید پیش از خواندن 

نماییم. اطاعت  آن  از  بلکه  کنیم،  را درک  کالمش  فقط  نه  تا  ببخشد  و فیض  را حکمت  ما  خدا 

عمرمان، . 5 آخر  تا  که  است  این  کتاب مقدس  از  ما  شناخت  افزایش  راه های  بهترین  از  یکی  بخوانید.  نظام مند  را  کتاب مقدس 
آخر  تا  اول  از  بارها  و  بارها  مکاشفه  کتاب  تا  پیدایش  کتاب  از  نظام مند  شکل  به  را  خدا  کالم  است،  ممکن  که  بار  چند  هر 
را  آن  مفهوم  می توانیم  زمانی  فقط  که  است  کتاب  شش  و  شصت  شامل  کتاب مقدس  باشیم  داشته  یاد  به  باید  بخوانیم. 
وقتی  کنیم.  مطالعه  و  بخوانیم  یکدیگر  محتوای  و  بافت  به  توجه  با  را  کتاب  شش  و  شصت  این  که  نماییم  درک  درستی  به 
آن  کتاب های  تک تک  مفهوم  و  معنا  به  می توانیم  بهتر  نماییم،  درک  یکپارچه  و  کلی  کتاب  یک  شکل  به  را  کتاب مقدس 
کتاب مقدس از صفحۀ اول تا صفحۀ آخر باید انضباط زندگی ایمانداران تا آخر عمرشان باشد. پی ببریم. خواندن نظام مند 

که هر روز تعداد مشخص و ثابتی از فصل ها را بخوانیم. . ۶ پشتکار داشته و ثابت قدم باشید. بسیار عالی است هدفمان این باشد 
البته برخی روزها نمی توانیم  کنیم.  از یک سال تمام  کمتر  را در  کتاب مقدس  کل  را بخوانیم، می توانیم  گر هر روز پنج فصل  ا
که نظم و ترتیب خواندن  که دلسرد نشویم. هر چند روز هم  یم. مهم ترین اصل این است  برو منظم و مرتب در خواندن پیش 

نمی شویم! کنیم، مغلوب  مقاومت  گر  ا بریزد،  به هم  ما 

که چه می شنوید، . 7 آنچه از کالم خدا می آموزید یادداشت کنید. در انجیل مرقس ۴: ۲۴، خداوند عیسی می فرماید: »باحذر باشید 
بگیریم  یاد  باید  گشت.«  افزون خواهد  که می شنوید  برای شما  از  بلکه  پیموده شود،  به شما  کنید  وزن  که  میزانی  هر  به  زیرا 
کالم خدا بچسبیم! چون ما در حفظ حقیقتی  کالمش به ما نشان می دهد باشیم و با همۀ توانمان به  قدردان آنچه خداوند در 
گوش دهیم. گرفته ایم بارها و بارها  که یاد  باید مدام به همان درس هایی  که به ما داده شده است امانت دار خوبی نیستیم، 
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که . ۸ کتاب مقدس، پرسش هایی در ذهنمان مطرح می شوند  قرار دهید. هنگام خواندن  کنار دست خود  را  مفید  منابع  و  مراجع 
کتاب تفسیر  که می خوانیم درک نمی کنیم. به این دلیل، الزم است  یم و یا معنا و مفهوم متن و آیاتی را  برای آنها پاسخی ندار
که خواندن  اوایل  به خصوص، همان  کنیم.  مراجعه  آن  به  تا همان لحظه  قرار دهیم  کنار دست خود  را  کتاب مقدس  آیات 
گرفتار نکنیم.  که وقتی مطلبی را نمی فهمیم، خودمان را در باتالِق بی خبری  کرده ایم، بسیار مهم است  کتاب مقدس را شروع 
پاسخ  می شوند  مطرح  ذهنمان  در  که  بیشتری  پرسش های  به  بتوانیم  باید  می خوانیم،  را  کتاب مقدس  بار  هر  باشد،  یادمان 

بیایند. به ذهنمان  نیز  پرسش های دیگری  که ممکن است همزمان  در حالی  بدهیم، 

هنگام . 9 است.  بی فایده  بی کاربرد  معلوماِت  و  دانش  است.  اطاعت  و  دگرگونی،  کاربرد،  هدف  باشید  داشته  خاطر  به  همواره 
کاربرد دارد؟ با توجه به آنچه آموخته ام،  کنون در زندگی من  کالم ا کتاب مقدس، باید از خودمان بپرسیم: »چگونه این  مطالعۀ 

باشم؟« کالم خدا  تا مطیع  بکنم  باید  کنم؟ چکار  تغییر  باید  آیا  کنم؟  زندگی  باید  چگونه 

هرچه آموخته اید با دیگران در میان بگذارید. در انجیل متی 1۰: ۸، خداوند عیسی می فرماید: »مفت یافته اید، مفت بدهید.« . 1۰
کسی  اما  می گردد.  بی جریان  و  کد  را مردابی  همچون  نمی کند  تقسیم  دیگران  با  را  خداوند  از  خود  برکت های  که  ایمانداری 

زنده. و  روان  با آب  رودخانه ای است  دیگران شریک می شود همچون  با  را  از خداوند  برکت های خود  که 
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سازمان خدمات مسیحی HeartCry )ندای دل( در یک نگاه:
محلی  یا  بومی  مبشران  کمک  به  که  نهاد  وجود  عرصۀ  به  قدم  اشتیاق  و  شور  این  با  ِپرو  کشور  در   19۸۸ سال  در  سازمان  این 
استوار  کتاب مقدس  بر  شالوده شان  که  نمایند  پایه گذاری  را  کلیساهایی  و  دهند  بشارت  خود  هموطنان  به  بتوانند  آنها  تا  بیاید 
پا،  ارو آسیا،  آفریقا،  در  التین  آمریکای  بر  عالوه  تا  است  داده  گسترش  را  ما  خدمت  مرزهای  خداوند  کنون،  تا زمان  آن  از  باشد. 

باشیم. بشارتی مشغول  به خدمات  نیز  آمریکای شمالی  و  خاورمیانه، 

خط مشی  باشیم.  محلی  و  بومی  مبشران  خدمت  پیشرفت  راهگشای  جهان  کنار  و  گوشه  در  که  است  این  ما  خدمت  هدف 
ادبیات  نشر  و  کتاب مقدس  پخش  الهیات،  آموزش  و  تعلیم  مالی،  پشتیبانی  است:  یافته  تشکیل  بخش  چهار  از  ما  خدمت 

و ضروری می باشد. یت عظیم« الزم  »مأمور آن  رساندن  انجام  به  در  که  و وسیله ای  ابزار  هر  نمودن  فراهم  مسیحی، 

و  یاری  جهان  سراسر  در  کشور  چهل  از  بیش  در  خانواده هایشان  همراه  به  را  مبشر  پنجاه  و  یست  دو از  بیش  حاضر،  حال  در 
پشتیبانی می نماییم.

معرفی سازمان HeartCry )ندای دل(
کار است: به  این چهار هدف مشغول  راستای  در  و همچنان  گشت  پایه گذاری  پیشبرد چهار هدف اصلی  این سازمان جهت 

جالل خدا	 
انسان	  سودمندی 
بنا است	  کتاب مقدس  بر  که شالوده شان  کلیساهایی  پایه گذاری 
وفاداری خدا	  و  امانت  دادن  نشان 

ل خدا ۱. جال

که نام خدا در میان امت ها عظیم باشد، از طلوع آفتاب  ل خدا است. بیشترین دغدغۀ ما این است  نخستین هدف اصلی ما جال
گیرد )مکاشفه 7: 9- 1۰(. آرمان و انگیزۀ ما به  گردید برای رنج هایش پاداش عالی  که ذبح  کی 1: 11( و آن بّره  تا غروب آفتاب )مال
انسان یا نیازهای انسان وابسته نیست، بلکه به خدا و به تعهدش به جالل خویش متکی است. اشتیاق خدادادی ما این است 
نبسته ایم  دل  کلیسا  توانایی  به  صرفًا  ما  می پرستند.  را  حقیقی  خدای  زبان  و  قوم  و  قبیله  و  امت  هر  از  مردمان  باشیم  شاهد  که 
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نیست  کسی جلودارش  که  نامحدود خدا است  به قدرت  ما  اطمینان  و  یقین  بلکه  رساند،  انجام  به  را  یت عظیم«  »مأمور آن  که 
برساند. انجام  به  نموده است  مقّدر  آنچه  قادر است همۀ  و 

انسان ۲. سودمندی 

شور  خدا  جالل  برای  واقعًا  که  ایمانداری  هستند.  ابدی  مرگ  رهسپار  و  گمشده  که  است  انسان ها  نجات  ما  اصلی  هدف  دومین 
که هنوز  کنار جهان  و  گوشه  انسان در  به میلیاردها  کمیت خدا خاطرجمع است نمی تواند نسبت  اقتدار و حا از  و  و شوق دارد 
گمشده  مردمان  انبوه  مشاهدۀ  هستیم،  مسیح  شبیه  راستی  به  گر  ا باشد.  بی تفاوت  نشنیده اند  را  مسیح  عیسی  انجیل  پیغام 
گمشدگان یک لحظه رهایمان نمی کند )رومیان  دلمان را به رحم می آورد )متی 9: 3۶(، حتی ما را محزون می گرداند و غم و اندوه 
خدا  برگزیدگان  خاطر  به  را  همه چیز  نیستیم  حاضر  و  دهیم  بشارت  امت ها  به  را  مسیح  توانمان  همۀ  با  نیستیم  مایل  گر  ا  .)۲ :9

برود. زیر سوال  باید  ایمانمان  اصالت   ،)1۰ :۲ تیموتائوس  )دوم  نماییم  تحمل 

کلیساهای محلی پایه گذاری   .۳

کتاب مقدس بنا می باشد. هرچند می دانیم نیازهای آدمیزاد  که شالوده شان بر  کلیساهایی است  سومین هدف اصلی ما پایه گذاری 
اساس  از  انسان  دل  تباهی  دارد:  سرمنشأ  یک  مشکالت  همۀ  یشۀ  ر یم  دار باور  گون،  گونا دشواری هایش  و  رنج ها  و  است  بسیار 
این است  انسان  و منفعت  باالترین خیر و صالح  که  یم  باور این  بر  ما  بنابراین،  نپذیرفتن حقیقت.  با خدا،  او  بنیان، دشمنی  و 
اعالم  را  خدا  بی نقص  و  کامل  حکم  و  رأی  که  شوند  پایه گذاری  محلی  کلیساهایی  و  شود  داده  بشارت  او  به  انجیل  پیغام  که 
امکان پذیر  انسان  ی  بازو زور  به  انجام چنین خدمتی  نمایند.  کالم خدا خدمت  فرمان ها، و حکمت  بر مبنای احکام،  و  نمایند 
که خودش تعیین نموده است این  با روش ها و طریق هایی  گردد و  از عالم باال وارد عمل  نیست، بلکه باید تدبیر و مشّیت خدا 
شبیه  واقع  به  و  نامشروط،  محبت  ایثارگرانه،  خدمت  شفاعت،  و  دعا  کتاب مقدس،  اساس  بر  موعظه  رسد:  انجام  به  خدمت 

به مسیح. بودن 

وفاداری خدا و  امانت  دادن  نشان   .۴

که به قوم خدا نشان دهیم خدا به راستی قادر و مایل است همۀ نیازهای ما را  چهارمین و آخرین هدف اصلی سازمان ما این است 
بزرگ و مهم  با  که  به دنبال آن نیستیم  برآورده می شوند. ما  با دعا  نیازهای این خدمت  ل برطرف نماید.  بر دولت خود در جال بنا 
یم.  جلوه دادن خودمان، با برانگیختن احساسات برادران و خواهرانمان در مسیح، و با بازارگرمی برای خودمان پشتوانۀ مالی بساز
با ما است، قوم خود را هدایت می نماید تا  گر خداوند  گر این خدمت متعلق به خداوند است، خودش هم پشتیبان ما است. ا ا
همۀ  در  حقیقت،  در  باشیم.  موفق  هم  نباید  و  بود  نخواهیم  موفق  نیست،  ما  با  خداوند  گر  ا یابد.  رونق  ما  خدمت  و  دهند  هدیه 
ما  خدای  می گوید:  عزیزی  برادر  است.  بوده  امین  همواره  خدا  اما  است،  بوده  زودشکن  و  کم جان  همواره  ما  ایمان  سال ها  این 

برکت بخشد. را  فرزندانش  یقیِن  ذرۀ  کوچک ترین  که حتی  و مسرور است  خشنود 

رسالت

را  خود  جان  که  است  گرفته  قرار  ما  دوش  بر  رسالت  این  و  است،  شده  حکم  ما  به  شده ایم،  خوانده  مسیح،  به  ایمانداران  ما، 
باید اصلی ترین  این رسالت  از دوست داشتن خدا،  کبود موعظه شود. پس  گنبد  این  زیر  انجیل به تک تک مخلوقات در  تا  بنهیم 
برای شناساندن جالل خدا جان  که  و شرافتمندتر  واالتر  این  از  باشد، چه وظیفه ای  به جانفشانی  قرار  گر  ا باشد.  ما  دل مشغولی 
راستی  به  مسیح  به  ایماندار  گر  ا مسیح.  عیسی  انجیل  موعظۀ  وسیلۀ  به  انسان ها،  رستگاری  در  خدا  جالل  اعالم  برای  بنهیم! 
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یت عظیم« است، یا جان فدا می کند و خودش به داخل معدن می رود یا طناب را نگاه می دارد تا دیگران داخل  مطیع آن »مأمور
یشه دار است. ر و  بنیادین  تعهدی  و  دو حالت، شرطش سرسپردگی  هر  در  ِکری(.  یلیام  )و شوند 

بیشتر: اطالعات  جهت 

بشارتی  دربارۀ خدمات  بیشتر  – و اطالعات  ما  و روش های  راه  و  ما،  باور  ما،  – هدف  ما  دربارۀ خدمت  بیشتر  جهت اطالعات 
نمایید: تارنما دیدن  این  از  یم،  دار را  آنها  به  افتخار خدمت  که  مبشرانی  و 

www.heartcrymissionary.com









کتابمقدس شالودههایایمانمسیحیبرپایۀ
باشیم کهبایدبرآنهااستوار کتابمقدس پایهگذاریاصولوقواعدیبرمبنای

کتابی ساده و مختصر نوشته است. این  کند، دربارۀ آموزه های مسیحی  »پل واشر، بی آنکه ساده انگاری 
کتاب مقدس ریشه دارد و اثری به یادماندنی خواهد بود.« کتاب در 

کتاب »از خدا و پیش از خدا« کلیسای Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo و نویسندۀ  - سوِگل میِشِلن، شبان 

کتاب  کتاب مقدس یگانه  که یک نفر می تواند صاحب آن باشد. فقط  گنجینه ای است  کتاب مقدس ارزشمندترین 
که الهام الهی و مکاشفۀ عاری از خطا و اشتباه دربارۀ خدا، ارادۀ خدا و اعمال خدا می باشد، به ویژه  آسمانی است 
شرح نجات و رستگاری بشر به واسطۀ عیسی مسیح. یک ایماندار نمی تواند در دیدگاه و چشم انداز خود نسبت به 
کند. به این دلیل و بسیاری دالیل  کالم خدا است به آن نظر  کند یا فراتر از آنچه شایسته و برازندۀ  کتاب مقدس مبالغه 

کتاب مقدس را اولویت زندگی خود قرار دهد و آن را تکلیفی تا پایان عمر خود بداند. دیگر، ایماندار باید مطالعۀ 

کتاب مقدس،  کتاب مقدس خواننده را یاری می رساند تا اهمیت آموزه های مسیحی و همچنین امین بودن  مطالعۀ 
که  کاوش نماید. خواستۀ دل نویسنده این بوده است  کالم الهام شدۀ خدا، را  کتاب مقدس،  یخ، هدف، و قدرت  تار
و بس. هدف  گوید  کالم خدا سخن  تا  نماید،  راهنمایی  کتاب مقدس  به سوی  را  تا خوانندگان  نماید  تهیه  منبعی 
کالم خدا با خدا رو به رو شوند. این  کتاب مقدس به وسیلۀ  گردان  که شا کتاب چیزی جز این نمی باشد  اصلی این 
گردان بتوانند با کتاب مقدس بسته در مطالعۀ این کتاب  کتاب به شکلی طراحی شده است که واقعًا محال است شا

پیش روند.

کالم خدا چراغ راه ایمانداران است. هر قدر از ارزش کالم خدا برای ایمانداران بگوییم، باز هم کم است! در این کتاب، 
کتاب مقدس است، پل واشر دانش آموزان  کتاب ها در زمینۀ زیربنای ایمان مسیحی بر پایۀ  که یکی دیگر از مجموعه 
باید  و چگونه  کنند چرا  کشف  و  بیاموزند  بیشتر  کتاب مقدس  دربارۀ  کتاب مقدس  با خواندن  تا  یاری می رساند  را 

کتاب مقدس را مطالعه و از آن اطاعت نمود.

کشور ِپرو به خدمت بشارتی مشغول بود. در آن مدت، با تأسیس سازمان  پل دیوید واشر مدت ده سال در 
و  حامی  ِپرو  کشور  در  کلیساها  بنای  و  ی  پایه گذار با   HeartCry Missionary Society بشارتی  خدمات 
گشت. در حال حاضر، پل واشر مدیر و سرپرست خدمات بشارتی این  کلیساهای محلی  پشتیبان خدمت 
سازمان می باشد )heartcrymissionary.com(. خدا این سازمان را برکت داده است تا مبشران را در بیش از 
کنار جهان حمایت و پشتیبانی نمایند. پل واشر و همسرش، چارو، صاحب چهار  گوشه و  کشور در  چهل 

فرزند می باشند، به نام های: ای آن، ایوان، رووان، بران وین.
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