درس دهم

 ۲۷مه تا  ۲ژوئن

نبوت و کالم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اشـعیا بـاب  ۵۳آیـات  ۱تـا ۱۲؛ دانیـال بـاب  ۷آیـات  ۱۳و ۱۴؛
دوم پطـرس بـاب  ۱آیـات  ۱۶تـا ۲۰؛ متـی بـاب  ۱۷آیـات  ۱تـا  ۶؛ دوم تیموتائوس باب ۳
آیـات  ۱۵تا .۱۷

آیـه حفظـی« :پـس مالحظـه میکنید که ما آنچـه را که انبیـا گفته اند به چشـم دیده
و ثابـت کـرده ایـم کـه گفتـار آنـان حقیقـت دارد .شما نیـز اگـر به نوشـته های ایشـان
بـا دقـت بیشتری توجـه مناییـد کار بسـیار خوبـی میکنیـد  .زیـرا کالم ایشـان همچـون
نـور بـر همـه زوایـای تاریک میتابـد و نکات مبهم و دشـوار را برای ما روشـن میسـازد.
بـا مطالعـه و دقـت در کالم ایشـان نـور در وجودتـان طلـوع خواهـد کـرد و مسـیح این
سـتاره صبـح در قلبتـان خواهـد درخشـید( ».دوم پطـرس بـاب  ۱آیه .)۱۹
هامنطور که به مطالعه نامههای پطرس ادامه میدهیم ،یک نکته باید برجسته باشد:
پطرس در آنچه که مینویسد تا چه حد اطمینان دارد .همین را میتوانیم در مورد پولس نیز
ببینیم :اعتقاد روشن و راسخ درباره آنچه در مورد عیسی مسیح و صلیب اعالم میکنند.
در آیـات ایـن هفتـه ،از ایـن اطمینـان پطرس بیشتر خواهیم دید .و او حتی بـه ما میگوید
کـه چـرا تـا ایـن حد خاطـر جمع اسـت .او گفت مـا «افسـانههای جعلـی» را (دوم پطرس باب
 ۱ایـه  – )۱۶از جملـه آنهایـی کـه مذاهـب کفر زمانشـان را در بر داشـتند – بـاور نداریم .در
عـوض ،پطـرس بـه دو دلیـل ،هیچ تردیـدی به عقیده خود نداشـت.
نخست ،او شاهد عینی «خداوند ما عیسی مسیح» بود (دوم پطرس باب  ۱آیه  .)۸اما دوم،
و شاید حتی مهمتر (زیرا ممکن است هیچ کس شاهد عینی نباشد)« ،کالم موثق نبوتی» (دوم
پطرس باب  ۱آیه  )۱۹میباشد .پطرس بار دیگر به کتاب مقدس باز میگردد و برای تأکید
خاصی از عیسی ،بخصوص بابهای نبوتی که درباره او سخن گفته است ،به کتاب مقدس اشاره
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میکند .شکی نیست که اینها برخی از بخشهای مشابهی هستند که عیسی در مورد خود
به آنها اشاره کرد (متی باب  ۲۶آیه  ، ۵۴لوقا باب  ۲۴آیه  .)۲۷پس اگر عیسی و پطرس کتاب
مقدس را چنین جدی گرفتند ،ما چگونه جرأت میکنیم برخالف آن عمل کنیم؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  ۳ژوئن آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۸مه

عیسی در عهد قدیم
پطـرس در رستـارس رسـالههای خویش ،با حسـی از یقیـن و اطمینان مینویسـد .او میداند
چـه میگویـد ،زیـرا میدانـد دربـاره چـه کسـیسـخن میگویـد .و یـک دلیـل این اسـت که او
میدانـد کـه عیسـی کسـی بود کـه انبیاء عهـد قدیم به وی اشـاره کردنـد .این اطمینـان پطرس
بـه کالم مکتـوب بـود کـه بـه او در آگاهـی از اینکـه کلمـه «جسـم گردیـد» کمک منـود (یوحنا
بـاب  ۱آیه .)۱۴
پطـرس در آیـات  ۱۰تـا  ۱۲بـاب  ۱اول پطـرس  ،توجـه خواننـدگان خود را بـه کتاب مقدس
عبری ،انبیـاء قدیـم و آنچـه دربـاره عیسـی تعلیم دادنـد ،جلب میکنـد .بر طبق گفتـه پطرس،
روحالقدس در عهد قدیم ،دو حقیقت بسـیار مهم در مورد عیسـی را آشـکار سـاخت :رنجهای
مسـیح و شـکوه و جاللـی کـه متعاقـب آن ادامـه یافـت (اول پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۱۱ایـن دو
مـورد در رستـارس کتـاب مقـدس عربی یافت میشـوند.

ایـن آیـات دربـاره آنچـه عهـد قدیـم دربـاره عیسـی پیشگویـی کرد ،چـه چیـزی تعلیم
میدهنـد؟ مزامیـر بـاب ۲۲؛ اشـعیا بـاب  ۵۳آیـات  ۱تـا ۱۲؛ زکریا باب  ۱۲آیـه  ،۱۰باب
 ۱۳آیـه  ۷؛ ارمیـا بـاب  ۳۳آیـات  ۱۴و ۱۵؛ دانیـال بـاب  ۷آیـات  ۱۳و .۱۴



پطـرس در آیـات  ۱۰تـا  ۱۲بـاب  ۱اول پطـرس بـه خوانندگانـش اطمینان میدهـد که آنها
جایگاه بسـیار ویژه ای در تاریخ نجات اشـغال کرده اند .برای ایشـان چه بسـا بیشتر از انبیاء
کهـن آشـکار گردیـده اسـت .انبیـاء در واقـع بـا مـردم زمـان خودشـان صحبـت میکردنـد ،امـا
بخشهـای بسـیار مهـم پیامهایشـان تـا زمـان آمدن مسـیح ،محقـق نگردید.
تنهـا بخشـی از آنچـه انبیـاء پیشـگویی کـرده بودند در عصر زندگی مخاطبیـن پطرس واقع
گردیـد .ایـن خواننـدگان توانسـتند «بـا کمک روحالقـدس که از عامل باال فرسـتاده شـده اند» از
حقایقـی آگاه شـدند کـه حتـی فرشـتگان دوسـت داشـتند از آن با خبر شـوند (اول پطرس باب
 ۱آیـه  .)۱۲ایـن مـردم کـه انجیل به ایشـان موعظه شـده بود ،نسـبت به انبیاء قدیـم ،واقعیت
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و طبیعـت عذابهـا و فروتنیهـای نجـات دهنـده را با جزئیات بیشتری میدانسـتند .مطمئناً
آنهـا منتظـر «جاللـی کـه پـس از آن خواهنـد یافـت» خواهنـد مانـد (اول پطـرس بـاب  ۱آیـه
 .)۱۱بـا تحقـق یافتن اولیـن بخـش ازآن نبوتهـا ،میتوانیـم مطمئن باشـیم که بخـش آخر نیز
واقع خواهـد گردید.

چـه وعدههایـی از کتـاب مقـدس را دیدهاید کـه در زندگیتان تحقـق یافتهاند؟ هنوز
منتظـر کدامیـک هسـتید ،چـه مفهومـی برایتـان دارند و چگونـه ميتوانیـد بیاموزید
تـا در هـر رشایطی ،بـه آنها تکیـه کنید؟

دوشنبه

 ۲۹مه

شاهدان عینی حرضت اعلی


آیـات  ۱۶تـا  ۱۸بـاب  ۱دوم پطـرس را بخوانیـد .پطـرس میگوید که چه شـواهد دیگری
بـرا ی ایامنش به عیسـی دارد؟

پطـرس در کنـار کالم نبـوت ،شـاهد عینـی بسـیاری از چیزهایی بـود که موعظـه میکرد .او
گفت که مسـیحیت بر پایه «افسـانههای جعلی» (دوم پطرس باب  ۱آیه  )۱۶بنا نشـده اسـت،
بلکـه بـر اسـاس رویدادهـای واقعـی کـه در تاریخ اتفـاق افتادنـد ،بوجـود آمـد – رویدادهایی
کـه او خود شـاهد آن بود.
در انجیـل ،پطـرس در بسـیاری از وقایـع تاثیرگـذار زندگی و رسـالت عیسـی حضور داشـت.
او آمـده بـود تـا موعظـه کنـد ،تـا تعلیـم داده و معجزات نشـان دهـد .پطرس از اولیـن معجزه
ماهـی (لوقـا بـاب  ۵آیـات  ۴تـا  )۶تـا دیـدن عیسـی در جلیـل پـس از قیـام او از مـرگ (یوحنا
بـاب  ۲۱آیـه  ،)۱۵شـاهدی عینـی بـر بیـش از آنچـه بود کـه اتفاق افتـاد بود.



در آیـات  ۱۷و  ۱۸بـاب  ۱دوم پطـرس  ،او بویـژه بر چه رویدادی در مورد آنچه شـخصاً
دیـده بود ،مترکـز منود؟ اهمیت بخصـوص آن واقعه چه بود؟

پطـرس واقعـه ای خـاص را برجسـته میکنـد که شـاهد عینی آن بـود :تبدیل هیئت عیسـی.
عیسـی ،پطـرس ،یعقـوب و یوحنـا را بـا خـود بـر باالی کوهی بـرده بود تـا دعا کننـد (لوقا باب
 ۹آیـه  .)۲۸عیسـی در حالـی کـه بـا ایشـان بـود ،در مقابـل چشامنشـان ُم ِتبَـ ّدل شـد .چهرهاش

82

چـون خورشـید درخشـنده و جامـهاش چـون نور سـفید گردیـد (متی بـاب  ۱۷آیـه  ،۲لوقا باب
 ۹آیـه  .)۲۹موسـی و الیـاس بـه او پیوسـته بودنـد و صدایـی از آسمان گفـت« ،این اسـت پرس
حبیـب مـن کـه از وی خشـنودم» (متی بـاب  ۱۷آیه .)۵
پطـرس در مـدت زمانـی کـه با عیسـی بـود ،چیزهای بسـیاری دیده بـود؛ با این وجـود ،این
واقعـه از همـه برجسـتهتر بـود .ایـن آشـکار میکند که عیسـی پرس خداسـت ،زمانـش بر روی
زمیـن بـر اسـاس نقشـه خـدا سـپری شـد و رابطـه خیلـی خاصی بـا پدر داشـت .حتی بـا وجود
متـام چیزهایـی کـه پطـرس دیـده بـود و یـا قـرار بـود در آینـده ببینـد ،ایـن واقعه – که شـامل
«ایـن صـدای آسمانی» میشـد (دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  – )۱۸چیـزی بـود کـه او در این نامه
بـر آن مترکز داشـت.

بـه واقعـه یـا وقایعـی کـه در زندگـی روحانـی و ایامنتـان تأثیـر عمیـق و پایـداری
گذاشـتهاند ،بیاندیشـید .آن واقعـه چـه بود و چگونه بر شما تأثیر گذاشـت و امروزه
همچنـان برایتـان چـه مفهومـی دارد؟ فکـر میکنیـد بـه چـه دلیـل چنیـن تأثیـری بر
شما داشـت؟ پاسـخهایتان را در روز سـبت در کالس مطـرح کنیـد.

سه شنبه

 ۳۰مه

ستاره صبح در دلهای ما
«ایـن همـه ،کالم انبیـا را بـرای ما بیشتر تصدیـق و تأیید میکند پس شما بایـد با دقت
بیشتر بـه آن تو ّجـه مناییـد ،زیـرا کالم انبیـاء ماننـد چراغـی اسـت کـه در جایـی تاریـک
میدرخشـد تـا سـپیده بدمـد و سـتار ًه صبـح طلوع کـرده دلهای شما را روشـن گرداند»
(دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۱۹ایـن آیـه را بدقـت بخوانیـد .پطـرس چـه چیـزی میگوید
کـه حتـی امروزه بـرای ما بسـیار مهم اسـت؟



در اینجـا ،هامنطـور کـه در بسـیاری از بخشهای کتاب مقـدس میتوانیـم ببینیم (پیدایش
بـاب  ۱آیـه  ،۴یوحنـا بـاب  ۱آیـه  ،۵اشـعیا بـاب  ۵آیـه  ،۲۰افسسـیان بـاب  ۵آیـه  ،)۸میـان
نـور و تاریکـی جدایـی ایجـاد شـده اسـت .کالم خـدا بـرای پطـرس ماننـد نـوری در «تاریکـی»
میدرخشـید (برخـی واژه تاریکـی را بـه عنـوان «ناپاکـی» و «کثیفـی» نیـز ترجمـه میکننـد).
بـه ایـن دلیـل اسـت کـه او کاملاً به وضـوح می گویـد که الزم اسـت بـه آن نور «تو ّجـه» کنیم
و آن را تـا «دمیـدن سـپیده صبـح در دلهای (خود)» دنبـال کنیم .ما موجودات سـقوط کردهای
هسـتیم کـه در جهانـی سـقوط کـرده و تاریـک زندگـی میکنیـم .مـا به قـدرت مـاوراء طبیعی
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خـدا نیـاز داریـم تـا مـا را بـه بیـرون از ایـن تاریکـی و بـه سـوی نـور هدایـت کنـد و آن نـور
عیسـی است.
پطرس توجه خوانندگانش را به یک هدف جلب میکند .برخی بر این باورند که اصطالح
«تا دمیدن سپیده صبح» به آمدن دوباره عیسی اشاره دارد .اگر چه این بدون شک امید نهایی
ماست ،ایده طلوع «ستاره صبح» در دلهایتان بدیهیتر و شخصیتر به نظر میرسد« .ستاره
صبح» به عیسی اشاره دارد (مکاشفه یوحنا باب  ۲آیه  ،۲۸باب  ۲۲آیه  .)۱۶طلوع او در
دلهایشان به نظر میرسد مربوط به شناخت عیسی ،اطمینان کامل به او و تجربه واقعیت
مسیح زنده در زندگی فردی ایشان ،باشد .عیسی نباید تنها حقیقت عقیدتی باشد؛ او باید
مرکزیت وجود ما و منبع امید و ایامن ما باشد .بنابراین ،پطرس ارتباطی واضح میان مطالعه
کالم خدا و داشنت رابطهای نجات بخش با عیسی یعنی «ستاره صبح» ،بوجود میآورد.
و بطـور حتـم ،مـا بـا درخشـش نـور در درومنـان ،آن را بـه دیگـران انتقـال خواهیـم
داد« .کل زمیـن بایـد بـا جلال حقیقـت خـدا ،منـور گـردد .نـور میبایسـت بـه همـه
رسزمینهـا و همـه مـردم بتابـد .و از طریـق کسـانی کـه نـور را دریافـت کردهانـد نـور
بـه تابیـدن ادامـه مییابـد .سـتاره روز بـر مـا طلـوع کـرده اسـت و مـا بایـد نورهـای
آن را در مسـیر کسـانی کـه در تاریکـی قـرار دارنـد ،بازتـاب بدهیـم – ».الـن جـی .وایـت،
Ellen G. White, Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, p. 22

مطالعـه شـخصی شما از کتـاب مقـدس ،چگونـه بـه شما در شـناخت بهتر عیسـی
کمـک میکنـد؟

چهارشنبه

 ۳۱مه

کالم مطمنئتر نبوت


آیـات  ۱۹تـا  ۲۱بـاب  ۱دوم پطـرس را بخوانیـد .پطـرس بـه چـه نبوتهایـی اشـاره
میکنـد؟ منظـور از اینکـه هیچیـک از پیشـگوئیهای کتـاب آسمانی از فکـر خـود انبیـا
تـراوش نکـرده ،چیسـت؟

پطـرس بـا خاطـر نشـان کردن اینکـه مسـیحیت بر پایـه افسـانههای جعلی منیباشـد (دوم
پطـرس بـاب  ۱آیـه  ،)۱۶دو شـاهد ارائـه میدهـد :نخسـت ،شـاهدان عینـی (دوم پطـرس باب
 ۱آیـات  ۱۶تـا )۱۸؛ دوم ،نبوتهـای کالم (دوم پطـرس بـاب  ۱آیـات  ۱۹تـا  ،)۲۱اسـتداللی کـه
پیشتـر بـکار بـرد (اول پطـرس بـاب  ۱آیات  ۱۰تـا .)۱۲
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پطـرس همچنیـن بیـان میکنـد کـه «هیـچ نبـوت کتاب از تفسـیر خـود نبی نیسـت» (دوم
پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۲۰پطـرس بـا گفتن ایـن مطلـب ،مطالعه فـردی کتـاب مقدس را بـرای ما
منـع منیکنـد .ایـن گفتار از اندیشـه کسـی که در آیه  ۱۳بـاب  ۱اول پطرس گفـت «کمر دلهای
خـود را ببندیـد» ،بسـیار بـدور خواهـد بـود .همچنین کسـی کـه به انبیـاء قدیم فرمـان داد که
بـا سـخت کوشـی بـه دنبـال معنـی نبوتهای الهام شـده باشـند  ،منیتوانـد چنین چیـزی گفته
باشـد (پطـرس اول بـاب  ۱آیه .)۱۰
پـس منظـور پطـرس چـه بـود؟ کلیسـاهای عهـد جدیـد با یکدیگـر مطالعـه و رشـد منودند.
مسـیحیان اعضـای جسـمی بزرگتر بودنـد (اول قرنتیـان بـاب  ۱۲آيـات  ۱۲تـا  .)۱۴و در اینجـا
پطـرس هـر گونـه مطالعـ ه و تفسـیری را مذمـوم میـدارد کـه بواسـطه آن دیـدگاه بـر جامعـه
ایامنـداران خدشـه وارد گـردد .مـا در تعامـل بـا دیگـران میتوانیـم به عنـوان یک جامعه رشـد
کنیـم .روح بـا جامعـه و افراد آن همکاری میکند .بینشها به اشتراک گذاشـته شـده ،خالص و
عمیقتـر میشـوند .امـا کسـی کـه به تنهایی عمـل میکنـد و از دریافت نظرات دیگـران امتناع
مـیورزد ،بـه احتمال زیـاد بویـژه برداشـتهای نادرسـتی از نبوت خواهد داشـت.
آیـه بعـدی ،دلیـل خوبـی ارائـه میدهـد کـه چـرا پطـرس چنیـن دیدگاهـی داشـت .او برای
مسـیحیانی مینویسـد کـه انبیـاء و معلمیـن جعلـی و کـذاب در میـان آنـان وجـود دارد (دوم
پطـرس بـاب  ۲آیـه  .)۱پطـرس بـه آنـان ارصار میـورزد تـا در کل ،تفسـیر کالم را بـه رهربیـت
کلیسـا بسـپارند .چـه بسـیارند مردمـی کـه بـه دلیـل بـی اعتنایـی بـه انـدرز جامعـه ایامندارن
هدایـت شـده توسـط روحالقـدس  ،بـه بیراهـه تعصـب گرایـی و خطـا کشـیده شـدهاند؟ ایـن
موضـوع در آن زمـان یـک خطـر محسـوب میشـد و امـروزه نیـز چنیـن اسـت.

چـرا بسـیار اهمیـت دارد کـه نسـبت بـه انـدرز و نصیحـت کلیسـا بـه طـور گسترده
حـرف شـنوی و اقبـال نظـر داشـته باشـیم؟ در عین حال ،تـا چه میـزان میتوانیم خود
را تسـلیم نظـر دیگـران کنیـم و چـه محدودیتهایـی وجـود دارند؟

پنجشنبه

 ۱ژوئن

کالم خدا در زندگی ما
هامنگونـه کـه دیدهایـم ،پطـرس تأکیـد بسـیار زیـادی بـر کالم مقـدس داشـت .آیـات  ۱۹تا
 ۲۱بـاب  ۱دوم پطـرس  ،تصدیـق قدرمتنـدی از اهمیـت کتـاب مقـدس در تجربه مسـیحی ما و
الهـام الهـی آن میباشـند .منظـور او در آیـه  ۲۱بـاب  ۱دوم پطـرس کاملاً واضـح اسـت .کتاب
مقـدس ماننـد دیگـر کتابهـا ،محصـول اراده و تدبیـر بشر نیسـت .کتابی اسـت کـه از طریق
قـدرت کار روحالقـدس در «مـردان مقـدس خدا» بوجـود آمد.
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آیـات  ۱۵تـا  ۱۷بـاب  ۳دوم تیموتائـوس را بخوانیـد .ایـن آیـات چگونـه بـه مـا در درک
نقـش کتـاب مقـدس در زندگیمـان ،کمک میکنند؟ آنهـا چگونه بر حقیقـت آیات ۱۹
تـا  ۲۱بـاب  ۱دوم پطـرس تأکیـد میکنند؟



پولـس پـس از هشـدار دادن بـه تیموتائـوس دربـاره خطراتـی کـه او و کلیسـا بـا آن روبـرو
بودنـد ،رشح مختصری را از اهمیـت کتـاب مقـدس ارائه میدهـد« .متام کتاب مقـ ّدس از الهام
خداسـت و بـرای تعلیـم حقیقـت ،رسزنـش خطـا ،اصلاح معایب و پـرورش مـا در نیکی مطلق
مفیـد اسـت» (دوم تیموتائـوس بـاب  ۳آیه .)۱۶
بیایید به این سه نکته نگاهی بیاندازیم.
اصـول تعلیمـی :اصـول تعالیـم ،آمـوزه هایـی از کلیسـا هسـتند .آنهـا اعتقـادات اجتماع
در خصـوص موضوعـات مختلـف کتـاب مقـدس را اظهـار میدارنـد کـه در کالم خـدا مهم تلقی
میشـوند .در حالـت مطلـوب ،هـر اصـل تعلیمـی بایـد مسـیح محور باشـد و هر کـدام باید به
مـا چیـزی تعلیـم بدهـد کـه بـه مـا در آگاهـی از نحـوه زندگـی مطابـق بـا «اراده کامـل خدا»
کمـک کنـد (رومیـان بـاب  ۱۲آیه .)۲
هدایـت و ارشـاد :پولـس بـه تیموتائـوس میگویـد کـه کالم بـرای «رسزنـش خطـا ،اصلاح
معایـب و پـرورش مـا در نیکـی» مفیـد میباشـد (دوم تیموتائـوس بـاب  ۳آیـه  .)۱۶پطـرس
همچنیـن بـه نکتـه یکسـانی اشـاره میکنـد و در جایـی میگویـد کـه نبـوت در کالم ماننـد
چراغـی اسـت کـه مـکان تاریـک را روشـن میسـازد (دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۱۹بـه عبـارت
دیگـر ،کالم در بـاره نحـوه و سـلوک زندگـی کـردن و در خصـوص درسـت و غلـط بودن مسـیر،
رهنمـود ارائـه میدهـد .کالم کـه توسـط روحالقـدس الهام شـده اسـت ،هیچ چیزی بجـز اراده
آشـکار خدا نیسـت.
«حکمـت آموختن بـرای نجـات» :پولـس وقتـی میگویـد کـه کالم «بـرای رسـتگاری مبـا
حکمـت مـی آمـوزد» (دوم تیموتائـوس بـاب  ۳آیـه  ،)۱۵بـه ایـن نکتـه اشـاره میکنـد کـه کالم
توجـه مـا را بـه عیسـی جلب میکند .رسـتگاری بـر بنیان اعتقادی بنا گردیده اسـت که عیسـی
بـرای گناهـان مـا مرد.
اصـول تعلیامتـی و اعتقـادی ،هدایـت معنـوی و اخالقـی ،علـم و معرفـت رسـتگاری :جـای
تعجـب نیسـت کـه کالم خـدا مانند «چراغی اسـت درخشـنده در مـکان تاریک تا روز بشـکافد
و سـتاره صبـح در دلهـای شما طلـوع کنـد» (دوم پطـرس بـاب  ۱آیه .)۱۹

جمعه

 ۲ژوئن

تفکری فراتر« :این نخستین و واالترین وظیفه هر ذی وجودی است که از شعور و
منطق برخوردار است تا آنچه را که حقیقت است از کالم فرا گیرد و آنگاه در نور حقیقت گام
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بردارد و دیگران را به پیروی از الگوی خود ترغیب مناید .ما باید هر روز کتاب مقدس را با جد
و جهد مطالعه منوده ،هر اندیشه و نظری را بسنجیم و هر کالم را با کالم دیگر مقایسه کنیم.
به مدد الهی میبایست افکار و عقاید خود را شکل دهیم چرا که در برابر خدا جوابگو هستیم.
حقایقـی کـه بـا وضـوح بسـیار در کتـاب مقـدس آشـکار شـدهاند ،بواسـطه فضالیـی کـه
وامنـود کـرده انـد دارای حکمـت عظیـم هسـتند ،علیرغـم زبانی سـاده و آشـکار که بـکار برده
شـده؛ بـا شـک و ابهـام تحریـف گردیـده و به غلـط اینگونه تعلیـم میدهند کـه کالم از معنایی
روحانـی و ارسارآمیـز و عرفانـی برخـوردار اسـت .ایـن افـراد معلمان دروغین هسـتند .عیسـی
بـه چنیـن گروهـی بـه رصاحـت گفـت’ :کتـب و قـوت خـدا را منیدانیـد‘ (مرقـس بـاب  ۱۲آیه
 .)۲۴زبـان کتـاب مقـدس بایـد بر اسـاس معنای آشـکار آن توضیح داده شـود ،مگـر آنکه در آن
منـاد یـا تصویـری بـکار رفته باشـد .مسـیح ایـن وعده را داده اسـت ’ :اگر کسـی بخواهـد اراده
او را بـه عمـل آرد ،دربـاره تعلیـم خواهـد دانسـت‘ (یوحنا بـاب  ۷آیه  .)۱۷اگر انسـانها کتاب
مقـدس را هامنطـور کـه هسـت تفسـیر میکردنـد و اگـر معلمان دروغیـن وجود نداشـتند که
ذهـن افـراد را گمـراه کننـد و به اشـتباه بکشـانند ،کاری انجام میشـد که فرشـتگان را خشـنود
میکـرد و هـزاران هـزار نفـر را کـه اکنـون در اشـتباه رسگـردان هسـتند ،به گله مسـیح هدایت
میکـرد – ».الـن جـی .وایـت ،جدال عظیـم صفحـات  ۵٩۸و .۵٩٩
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سواالتی برای بحث
 .۱اصول مهم دیگری که برای جستجو مبنظور درک شفاف کالم دخیل هستند کدامند؟
 .۲مارتین لوتر ( )Martin Lutherنوشت که« ،کتاب مقدس خود نور خویشنت

است ».منظور او با این بیان این بود که یک وحدت اساسی در کتاب مقدس وجود
دارد و اینکه یک بخش میتواند برای کمک به درک بخشهای دیگر مورد استفاده
قرار بگیرد .برخی از منونههای این اصل که میتوانید بیابید ،کدامند؟
 .۳پاسختان به پرسش روز دوشنبه درباره واقعه یا وقایعی که به شدت بر تجربه
مسیحی شام تأثیرگذار بودند ،را در کالس مرور کنید .این وقایع چه نقطه مشرتکی
دارند؟ از تجربیات یکدیگر چه چیزی میتوانید بیاموزید؟
 .۴اگر کسی از شام بپرسد که مطالعه کتاب مقدس چگونه میتواند در گام برداشنت
در مسیر خدا کمک کند و رابطه ما را با خدا عمقی تر کند  ،چه پاسخی خواهید داد؟
شام از تجربه خود برای شناخت خداوند عیسی از طریق مطالعه کالم مکتوب او ،چه
اصولی را آموختهاید؟
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