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  كتاب مقدس

  كالم خدا براي انسان

  

  

خوشحاليم كه به .  ند ما عيسي مسيحدرودها در نام خداو    

در .  ايم بحث جديدي از سري دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس رسيده

اين درس و درسهاي بعد صحبت ما پيرامون خود كتاب مقدس خواهد 

  .بود و خواهيم ديد كه كتاب مقدس كالم خدا براي انسان است

  

  منابع كسب دانش دربارة خدا

طريق .  اند دربارة خدا آگاهي بيابدتو انسان از دو طريق مي    

كند، و طريق  اول دنيائي است كه آفريده شده و انسان در آن زندگي مي

كند كه يك انسان  كالم خدا به روشني بيان مي.  دوم كتاب مقدس است

تواند دست آفريدگار را در پشت چيزهايي كه با چنين  متفكر به راحتي مي

در واقع براي يك انسان متفكر .  ندمهارتي آفريده شده است مشاهده ك

مشكل تر است كه قبول كند آفريدگاري وجود ندارد تا اينكه آفريدگار 

  .پرقدرت و با فراستي عالم هستي را خلق نموده است

از زمان آفرينش دنيا صفات ": القدس نوشت پولس رسول تحت الهام روح

ي كه او آفريده ناديدني او يعني قدرت ازلي و طبيعت الهي او در چيزهاي
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 "شود و از اين رو آنها ابداً عذري ندارند است به روشني مشاهده مي

  )20رساله به روميان فصل اول، آية (

كند كه انسان از طريق آنچه كه  تر اين آيه به ما اعالم مي به زباني ساده

البته .  ببرد تواند به قدرت ازلي و طبيعت الهي آفريدگار پي آفريده شده مي

سازد كه انسان در جستجوي خدا از   خدا اين مطلب را هم روشن ميكالم

.  تواند با خدا رابطة شخصي پيدا كند طريق چيزهايي كه آفريده شده نمي

دانستن اين مطلب كه خدا وجود دارد و او آفرينندة عالم هستي است 

شود كه انسان با خالق خود رابطة شخصي و  بخودي خود باعث نمي

شود كه  گر مي به اين ترتيب اهميت كتاب مقدس جلوه.  ندروحاني پيدا ك

پس .  خدا از طريق آن به طرزي مخصوص خود را آشكار نموده است

  .كتاب مقدس در زندگي و تاريخ  بشر نقش بسيار مهمي را داشته است

  

   كالم خدا–كتاب مقدس 

  حقانيت عهد عتيق

تاب كنيد ك چرا فكر مي" كند كه سؤالممكن است يك نفر     

 داليل گوناگون و خوبي وجود دارند "مقدس كالم خدا براي انسان است؟

.  سازند كتاب مقدس كالم الهام شدة خداوند است كه ما را متقاعد مي

عهد .  كند كه كالم خداوند است ابتدا اينكه، خود كتاب مقدس اعالم مي

.  استدارد كه پيغامش مستقيماً از طرف خد عتيق بارها و بارها اظهار مي

بر كالمي كه من به شما " نوشته شده 2در كتاب تثنيه فصل چهارم، آية 

فرمايم چيزي ميفزاييد و چيزي از آن كم منماييد تا اوامر يهوه  امر مي

  ."فرمايم نگاه داريد خداي خود را كه به شما امر مي
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اما " اينطور نوشته شده است كه 9-7در ارمياء نبي فصل اول، آيات 

مگو من طفل هستم زيرا ) يعني خداوند به ارمياء گفت( گفت خداوند مرا

هر جايي كه ترا بفرستم خواهي رفت و به هر چه ترا امر فرمايم تكلم 

گويد من با تو هستم و ترا  از ايشان مترس زيرا خداوند مي.  خواهي نمود

آنگاه خداوند دست خود را دراز كرده دهان مرا مسح .  رهائي خواهم داد

  ."داوند به من گفت اينك كالم خود را در دهان تو نهادمكرد و خ

عالوه بر اين دو نمونه كه يكي از شريعت و ديگري از انبياء بود، 

.  كنند عهد عتيق كالم خدا است هاي زيادي وجود دارند كه تائيد مي نمونه

.   ده بار تكرار شده است"خدا گفت"در اولين فصل كتاب پيدايش عبارت 

خداوند سخن " يا "خداوند گفت"هد عتيق عباراتي نظير در سرتاسر ع

 حدوداً سه هزار و هشتصد و هشت بار "كالم خداوند نازل شد" يا "گفت

دانستند كه آشكار  بطور يقين نويسندگان عهد عتيق مي.  تكرار شده است

كنندة ارادة خدا هستند و به همين دليل غالباً پيغام خود را با عباراتي مثل 

بنابراين عهد عتيق كتابي است كه .  كردند  شروع مي"فرمايد  ميخداوند"

  .كند از جانب خدا است خود ادعا مي

  

  حقانيت عهد جديد

اند كه خود و ساير  نويسندگان عهد جديد نيز ذكر نموده    

در رسالة دوم پطرس .  اند نويسندگان كتاب مقدس داراي الهام الهي بوده

اما بيش از همه چيز اين را به "خوانيم   مي21-20رسول فصل اول، آيات 

هاي كتاب  تواند به تنهايي پيشگويي ياد داشته باشيد كه هيچكس نمي

مقدس را تفسير كند زيرا هيچ پيشگويي از روي نقشه و خواستة انسان 
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القدس كالم خدا را بيان  بوجود نيامده است، بلكه مردم تحت تاثير روح

  ."نمودند

دهند نويسندگان  ت وجود دارد كه نشان ميدر عهد جديد چندين قسم

در .  دانستند خدا آنها را بكار برده است تا پيغام او را به ما برسانند مي

ما دربارة " پولس رسول نوشت 13رسالة اول به قرنتيان فصل دوم، آية 

گوييم،  شود سخن نمي اين حقايق با عباراتي كه از حكمت انسان ناشي مي

و در رسالة اول به قرنتيان .  "....آموزد القدس به ما مي بلكه با آنچه كه روح

اگر كسي خود را نبي بخواند " پولس رسول نوشت 37فصل چهارم، آية 

يا داراي عطاياي روحاني ديگر بداند بايد تصديق كند كه آنچه را 

  ."نويسم دستور خداوند است مي

  

  كند پطرس رساالت پولس را بعنوان كالم خدا تاييد مي

ين مطلب قابل توجه است كه پطرس رسول رساالت پولس ا    

جالب اينجاست كه در رسالة پولس به .  رسول را كالم خدا دانسته است

شود كه در انطاكيه پولس در مقابل ديگران پطرس را  غالطيان ديده مي

!  سرزنش كرد چون او با دليري بر طبق حقيقت انجيل رفتار نكرده بود

اما با وجود ).  شود م رسالة به غالطيان يافت مياين موضوع در فصل دو(

خاطر جمع باشيد "اين تجربه، پطرس بعداً در دومين رسالة خود نوشت 

كه صبر و حوصلة خداوند ما براي نجات شماست، همچنانكه برادر عزيز 

ما پولس نيز با استفاده از حكمتي كه خدا به او عنايت كرد به شما نوشته 

در اين .  نويسد هاي خود دربارة اين چيزها مي امهاو در تمام ن.  است

ها گاهي مطالب دشواري هست كه مردمان جاهل و ناپايدار از آنها  نامه
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كنند، همانطور كه با قسمتهاي ديگر كتاب مقدس هم رفتار  تفسير غلط مي

  ."سازند كنند و از اين راه هالكت را نصيب خود مي مي

قسمتهاي ديگر كتاب "م سطح در اينجا پطرس رساالت پولس را ه

 قرار داده است و به اين ترتيب بيان نموده كه رساالت پولس، "مقدس

  .كالم خدا هستند

  

  گويد عيسي در مورد عهد جديد سخن مي

و عيسي كمي قبل از مصلوب شدن به رسوالن خود فرمود     

چيزهاي بسياري هست كه بايد به شما بگويم ولي شما فعالً طاقت "

در هر حال، وقتي او كه روح راستي است بيايد .  ا را نداريدشنيدن آنه

شما را به تمام حقيقت رهبري خواهد كرد زيرا از خود سخن نخواهد 

گويد و شما را از امور آينده  گفت بلكه فقط دربارة آنچه بشنود سخن مي

  )13-12انجيل يوحنا فصل شانزدهم، آيات  ("سازد با خبر مي

القدس   مسيح خداوند بيان نموده است كه روحبينيم كه خود عيسي مي

رسوالن او را به حقايقي هدايت خواهد كرد كه تا آن موقع نياموخته 

وقتي عيسي اين مطلب را به شاگردان خود فرمود هنوز به آسمان .  بودند

اما بعد از مرگ و زنده شدن مجدد و صعود عيسي به .  باال نرفته بود

اي از پيروان مسيح تحت الهام او  د و عدهالقدس فرستاده ش آسمان روح

  .عهد جديد را نوشتند

ديد هر دو كالم الهام جبه اين ترتيب در مورد اينكه عهد عتيق و عهد 

  .شدة خدا هستند داليل محكمي وجود دارند
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  نمايد كه كالم خداوند است كتاب مقدس ثابت مي

 قرار سؤالبعضي اشخاص اعتبار كتاب مقدس را مورد     

بايد توجه داشته باشيم كه نه فقط كتاب مقدس ادعا كرده است !  دهند مي

دانيم كه ادعا  مي.  كه كالم خداست بلكه اين ادعا را هم ثابت نموده است

در طول قرنهاي گذشته .  كردن و ثابت نمودن دو موضوع متفاوت هستند

حدود يك هزار و چهارصد .  كتاب مقدس ثابت نموده كه كالم خداست

 قبل از ميالد مسيح هنگاميكه شريعت داده شد معجزاتي هم به وقوع سال

قوم اسراييل .  پيوست كه مردم بفهمند آن شريعت از طرف خدا بوده است

وقتي موسي .  توانستند نقش خدا را انكار كنند بخاطر شواهد موجود نمي

 نمود تا قوانين خدا را با مردم در ميان بگذارد از حضور خدا بازگشت مي

درخشيد كه قوم اسراييل طاقت نداشتند به صورت  صورتش چنان مي

  .نوراني موسي نگاه كنند

در عهد جديد شواهد زيادي در مورد حضور خدا در روز پنطيكاست 

در روز پنطيكاست افرادي از چهارده ملت مختلف كه در .  وجود داشت

.  نيدنداورشليم اقامت داشتند شرح كارهاي بزرگ خدا را به زبان خود ش

در "خوانيم كه آن افراد   مي8-7در كتاب اعمال رسوالن فصل دوم، آيات 

يعني (كنند  كمال تعجب اظهار داشتند، مگر همة اين كساني كه صحبت مي

جليلي نيستند؟  پس چطور است كه همة ما فرداً فرد ) پيروان عيسي مسيح

  "شنويم؟ پيام آنان را به زبان خودمان مي

.  عجزات به همراه موعظة انجيل به وقوع پيوسته استدر مواقع الزم م

پيوندد كه خدا وقوع معجزه را ضروري  اصوالً موقعي معجزه به وقوع مي

عيسي در موقع محاكمه و مصلوب شدن، بمنظور رهايي از .  بداند

مشكالت و مرگ براي خود معحزه نكرد، ولي او در طول سالهاي آخر 
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اجات ديگران معجزات زيادي انجام داد اش براي رفع احتي زندگي زميني

در طي قرون گذشته كتاب ).  شوند اين معجزات در اناجيل ديده مي(

مقدس از راههاي مختلف مورد آزمايش قرار گرفته است و پيوسته ثابت 

تاكنون كتاب مقدس مورد نفرت قرار گرفته .  نموده كه كالم خداوند است

ش كشيده شده است، است، برضدش سخن گفته شده است، به آت

.  غيرقانوني اعالم شده است ولي با وجود همة اينها پا برجا و استوار است

نظير نه فقط به صدها زبان ترجمه شده و در دسترس  اين كتاب بي

ميليونها نفر قرار گرفته است بلكه زندگي افراد بسياري را در نقاط مختلف 

اي را كه كتاب   دهندهآناني كه خداوند و نجات.  دنيا عوض نموده است

اند از حقانيت كتاب  كند در قلب خود دريافت كرده مقدس معرفي مي

  .مقدس با خبر هستند

.  جاي هيچ ترديدي نيست كه كتاب مقدس كالم خدا براي انسان است

اي خداوند، كالم تو تا ابداالباد در آسمانها "در كتاب مقدس نوشته شده 

چون كتاب مقدس كالم ).  9 آية مزمور صد و نوزدهم،("پايدار است

خداست الزم است كه به اخطار نويسندة رساله به عبرانيان توجه داشته 

مراقب باشيد كه از شنيدن صداي او كه سخن "گويد  باشيم كه مي

آنها كه از شنيدن سخنان كسي كه در روي زمين .  گويد رونگردانيد مي

 يعني قوم بني اسراييل(گفت سر باز زدند به كيفر خود رسيدند  سخن مي

پس ما اگر از "خوانيم  سپس مي).  دندكه از شنيدن سخنان موسي سرباز ز

گويد رو گردانيم دچار چه  گوش دادن به آن كسي كه از آسمان سخن مي

  ).25رساله به عبرانيان فصل دوازدهم، آية  ("كيفر شديدتري خواهيم شد

 را ادامه  كتاب مقدسمان دربارة خوانندة گرامي در درس بعد، مطالعه

  .خواهيم داد


