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 سپاسگزاریها
 

تانتِن کمپ تابستانی ت هِلن و دوستانش در س خود در سِنمقداب از گروه مطالعۀ کت خواهدمیو دران

خدمت  لیۀ این جعبه ابزاربرای تهیۀ نمونۀ اوتشکر کند، کسانیکه به عنوان موش آزمایشگاهی  2

ر یک نیمسال تحصیلی دحالِ سپری کردنِ  ردرا زمانی نوشت که  شکردند. اندرو بخشی از مطالب

که او را تشویق کردند،  کندمیی از همۀ افراد آنجا سپاسگزاراو و  بوددر سیدنی  ”Moore“مورکالج 

این تقریباً یکی از بدترین ". )رو به اتمام بودمخصوصاً وقتیکه زمان تعیین شده از سوی ناشر 

 ("ای من برای نوشتن یک مقاله بود!بحرانه

ی از دانشجویان کالم دادتع دۀ کلیسایی خود در سنت هلن ونواخا بسیاری از افراداز  خواهدمییجِل ان

اِلیزا هم تشکر  ند، تشکر کند. او از همسرشبا این ابزارها در گفتگوها و سمینارها آشنا شد زنده که

صرف غذا  ر هنگامبسیاری از اوقات دنوشتن این کتاب،  بهکه اجازه داد به خاطر اشتغال  کندیم

    حضور نداشته باشد.

این کتاب  نوشتنلن، برای اولین بار پیشنهاد نت هِدر سِ ”Brian O’Donoghue“برایان اُ دانوگ 

ت و الینور تراتِر به این ، سندرا بایا، به طور خاصUK. بسیاری از افراد در شرکت انتشاراتی را ارائه داد

ایش کرد و با کمال لطف آزمو  ه ابزار را در کلیسای خود بکار بردپروژه کمک کردند. اِد شاو، این جعب

 را نوشته است. شقسمت ضمیمه، تجربیاتدر مت و مرح

برای ما تعریف رو استَندرینگ ما را با تیم قدرت آشنا کرد؛ مارک اَشتون طنز باز شدن دریای سرخ را 

 یم.ده به این فهرست ادامه توانیممیچنان لیوان پالستیکی را به ما گفت؛ هم تشبیهکرد؛ ویلیام تیلِر، 

اب را به ما تعلیم دادند، کسانیکه ما به شانه دیگری، مطالب این کت راداف ما سپاسگزاریم که در ابتدا،

ما شدیداً مدیون ونه از کالم خدا تغذیه کنیم و . آنها به ما نشان دادند که چگکنیممیهای آنها تکیه 

 آنها هستیم.

م اهالا روح خود، این آیات مقدس ر با که کنیممیخود را ستایش ا پدر آسمانی بیش از همه، م

)دوم  "مسیح عیسی استحکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به "بخشید، آیاتی که ما را 

 (. 15: 3تیموتائوس 

بر او باد تمامی جالل
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 مقدّمه

 "نحوۀ تفسیر ماستمربوط به همه چیز "

 متزود به این مطلب خ دیر یا ،ام شتهبا غیرمسیحیان دا دربارۀ کتاب مقدساکثر گفتگوهایی که 

می گویید که عیسی  شما. حتماً کنیممی: همه چیز مربوط به این است که چطور تفسیر شدیم

باه است و بهشت فقط برای مسیحیان است، اما شاید بطۀ جنسی خارج از ازدواج، اشتخداست و را

 جنسی با هر کسی مجاز است، ابطۀاشد که عیسی فقط یک معلم نیکو بود و ربه این معنا بن، مبرای 

و بهشت برای همۀ افراد است. همه چیز مربوط به این است که  خواهان آن باشند ،دو طرف هر اگر

 . کنیممییر چطور تفس

همۀ ما شرطی شده ایم که به این شکل فکر کنیم. این بخشی از جنبش فلسفی است که درواقع، 

ن بیستم واخر قرا در هادبیات و غیر نبشی در هنر،و ج ]یک سبک شودمینامیده  "پُست مُدرنیسم"

. م[ و کندمیمثالً سبکهای سنتی و مدرن را با هم مخلوط . کندمیکه برعلیه سبکهای مدرن عمل 

، مکنیمیشرکت و کالسهای درسی که  کنیممیهۀ اخیر در برنامه های تلویزیونی که تماشا در چند د

که وقتی به سراغ یک قطعۀ  زدومآمیر چیزهای دیگر( به ما کنا نفوذ کرده است. پست مدرنیسم )در

چه مفهومی  برای منآن مهم نیست، بلکه این  کلّی م، مفهومیادبی، از جمله کتاب مقدس می رو

 هیچ اشکالی ندارد. و باشد.  برای شماد. شاید این مفهوم، متفاوت از مفهوم آن دار

 باشد: ترصو نبه ایدس شرکت کرده اید که ب مقکه آیا در یک جلسۀ مطالعۀ کتا دانممین

 دارد؟ 1رهبر: آیا کسی نظری دربارۀ آیۀ 

 یره(.... )غو.. کندمیصحبت  Xشخص الف: به نظر من دربارۀ 

و کالم شما محترم است. اما به نظر  گویدمیه می شوم که شخص الف چه ه، من متوجشخص ب: بل

 .X، برخالف Y، این یعنی من

 برویم.  2ه به سراغ آیۀ ید کهدب زهتشکرم. اجار دو نفرِ شما مز هرهبر: خُب. ا
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د و یک نفر یک مفهومی دار این یکی از جنبه های پست مدرنیسم در عمل می باشد. این متن برای

ام گذاشت و آنها را به برای شخص دیگر، یک مفهوم کامالً متضّاد دارد، اما باید به هر دو تفسیر احتر

 انست.ر دیک اندازه معتب

او، یک روش درست و غلط برای درک کتاب مقدس وجود ندارد. به نظر  رینظاما پولس رسول چنین 

بکوش که مقبول خدا باشی، همچون سخت "می نویسد:  دارد. او به یک رهبر جوان کلیسا

 )دوم "کار می بندد. قت را به درستی بهخدمتکاری که او را سببی برای شرمساری نیست و کالم حقی

 (15: 2موتائوس تی
 

 :استز خوشی حاصل از درک صحیح کتاب مقدس ی ایاه نهاینها نمو

 .کندمیا صحبت مقدس با شم که در کتاب شنویدمیشما صدای پدر آسمانی خود را  •

، شما را الباً شخصیت واقعی خداغ) چگونه استکه او واقعاً  شنویدمیشما از دهان خودش  •

 م.(ای عادت کردهاتورهای دست دوم یکچون ما به کار ،کندمیمتعجب 

 و اینکه چگونه از وجود آسمان )بهشت( مطمئن کنیدمیحقیقت فوق العادۀ نجات را کشف  •

 شوید.

ن دنیا و ارادۀ او چه چیزهایی دربارۀ ایبرای او  -پی می برید یی که در قلب خداستیزهابه چ •

 یت دارد.برای زندگیتان اهم

اطالعاتی دربارۀ  فقط ایند: . این موضوع را درک کنیکندیمشما را عوض  در واقع، حقیقت •

 .دهدمینجام را در وجودتان ا کارهایی، بلکه دهدمییک سری چیزها به شما ن
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 باشد: ی داشتهزیانبارعواقب  تواندمیاز طرف دیگر، درک نادرست کتاب مقدس 

ن و سست مایگان جاهالکش دشوار است و شامل مطالبی است که درنامه های او ]پولس[  "

و این موجب هالکتشان  کنندمی، همان گونه که با دیگر نوشته های مقدّس چنین دننکمیتحریفش 

 (16:  3س)دوم پطر "خواهد شد.

حتی از  که به گله رحم نخواهند کرد. بعد از رفتنم، گرگهای درّنده به میان شما خواهند آمد دانممی"

د تا شاگردان را به پیروی رک دنو حقیقت را دیگرگون خواه خاست بر خواهندمیان خود شما کسانی 

لِ تمام، شب و روز، دمی از خود از راه به در کنند. پس هوشیار باشید و به خاطر آورید که من سه سا

  ( 31 –29: 20)اعمال "اشکها، بازنایستادم. هشدار دادن به هر یک از شما با

که کتاب  کنندمیعا دا -ییهوه، علم مسیحم، شاهدان ونیسمورم -بسیاری از آیینهای مذهبی جهان

. اما حتی کنندمیسیر تف "به طور متفاوتی"قرار داده اند. آنها فقط آنرا  مقدس را در مرکز مذهبشان

یزی را کتاب مقدس چ که کنندمیاینکه فکر نیز به خاطر  هستندمسیحیانی که در مسیر اصلی 

عی مواجه می شوند. من )اندرو(، قوات نین نبوده، با مشکالرگز چکه ه دهدمییا وعده ای را  گویدمی

ه از سرطان مُرد. انی بود کاو یک جو که در دانشکده می شناختم، به یاد می آورم،یک مسیحی را 

داشته باشند،  "ان کافیایم"داشتند، به مادر او گفتند که اگر آنها  خوبیبعضی از مسیحیانی که قصد 

که شاید من "؛ آنها این احساس گناه دردناک را دبوه ن یک خطای بسیار بی رحمان. ایاو شفا می یابد

ها آیاتی از کتاب خترشان اضافه کردند. اما آنبه غم و اندوه از دست دادنِ د "ایمان کافی نداشتم

 دند.ه اشتباه درک کرده بومتأسفانه آیاتی که ب –مقدس را برای تأیید حرفشان داشتند

می شوید که کتاب مقدس تقریباً هر چیزی را  ثاعب تفسیرتان،ه بدون دقّت در ست کحقیقت این ا

در  توانیدمی "خدایی نیست!" گویدمیکه مثالً کتاب مقدس دو مرتبه  تعجب کنیدبگوید. شاید 

 آنرا ببینید. واقعاً یک نگاهی بیندازید.  1: 53و  1: 14مزامیر

به  کتاب مقدس را دممرن، شاهد این بوده ایم که لند در کارمان با دانشجویان دانشگاهی در ام

ان درستی درک کرده و از هیجان حاصل از کشف حقایق جدید، چشمانشان باز شده و زندگیش

بواسطۀ کالم خدا تغییر کرده است. باعث افتخار من است که شاهد چنین چیزی باشم. اما افرادی را 
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ا حتی ایمانشان ر یاد و دچار مشکل می شون نندکمیک ده ایم که کتاب مقدس را به اشتباه دریدهم 

 م.. این قلب ما را می شکند. به همین دلیل ما این کتاب را نوشته ایدهندمیاز دست 

که  کنیممیاین کتاب برای کمک به شماست که کتاب مقدس را به درستی درک کنید. ما ادعا ن

است و  ستدردرست، ارزشمندتر از نیمه  تاًنسب درک . اماکنیممیکامالً درست درک  همیشه آنرا

 آن است که کامالً اشتباه درک کنید.خیلی بهتر از 

اب مقدس را بیابید. بکاوید تا ثروتهای مخفی کت به شما کمک کنیم که عمیقتر خواهیممیما 

آن ، مفهوم تازه ای بیابد و رسیدمینظر  هامیدواریم که بخشی از کتاب مقدس که قبالً بی مفهوم ب

 گیراتر شوند.بود، واضحتر و  ارشکخشهایی که قبالً واضح و آب

انجام دهید. شاید به  خودتانبه شما کمک کنیم که همۀ این کارها را  خواهیممی بیش از همه

برای شما  و هر هفته این کالم را آن عطیۀ تعلیم کتاب مقدس را داردکلیسایی بروید که کشیش 

تاب مقدس دارند، کخوبی از  رکد ی کهد بسیاری توسط محققانمفی . قطعاً تفسیرهایکندمیزنده 

ی از جانب خدا هستند و ما . کشیشان و محققان، هدایایدهندمینوشته شده و آنرا آیه به آیه توضیح 

صان کامالً به متخصّ  ارکه این کار  بسنده کنیمباید قدردان کمکهای آنها باشیم. اما نباید به این 

 ، چون اگرچه آنها توسط رسول بزرگ،نه هستندومن یکعمال، برای ما در کتاب ا یریهمردم ببسپاریم. 

تا ببینند که آیا  کردندمیرا بررسی  پولس تعلیم می یافتند، هر روزه آیات کتاب مقدس یعنی

 (.11: 17حرفهای پولس درست است. )اعمال

این خاطرات دردناک پروژه اگر دربارۀ یک جعبه ابزار است. متأسفم  اینظریه این کتاب بر اساس 

انجام می دادید، اما موفق به انجام آن نشدید یا باید ساعتها خودتان باید که  کندمییادآوری را  ییها

 آچار فرانسه یا پیچ گوشتیدر اینجا، ید تا مکانیک از راه برسد. ما شدمیدر کنار بزرگراه منتظر 

هر یک از اق اعمه ب تا کنندمیبه شما کمک  م کهه یک سری ابزارهای عملی را داریم، بلکنداری

ی ، ترجمه هاحروف ربطعبارات کتاب مقدس برسید. ما به مطالبی همچون پیش زمینه، تکرار، 

 .پردازیممیغیره مختلف و 

 



 

 

 

5 

 علم و هنر

یق و باطی، دقکه از نظر انضعلم، این است مطالعۀ کتاب مقدس، علم و هنر است. منظور ما از 

دنبال کنید تا بتوانید به درستی کتاب باید  هکد ارخاصی وجود د ه است؛ قواعدی شدساختار بند

 م در صفحات آینده به شما بیاموزیم.مقدس را درک کنید. اینها قواعدی هستند که امیدواری

 -است خودکارو  یکماتاتویک فرایند که شما فکر کنید که درک کتاب مقدس،  خواهیممیاما ن

 ی آید. اینطور نیست.ت مبدسخ ها را بکار می برید و پاسبزارچنانکه شما فقط ا

ه چیزی است کی آموزید، م که شما با بکارگیری آن است . چیزیاستدرک کتاب مقدس یک هنر 

در عین حال  یک چیز حسّی است،، شودمیبه شما آموزش داده عین حال که ، در"می فهمید"شما 

 نامگذاری "ابزارها" ،"ننیقوا"های بعدی را به جایِ فصل ی باشد. به همین دلیل ماه منطقی نیز مک

بکارگیری آنها بکار مانند یک هنرمند استاد، باید قضاوت و مهارت خود را در نحوۀ شما ایم؛  کرده

 ببرید.

 نکات زیر را در نظر داشته باشید:

 .ه همۀ ابزارها نیاز نداریدعبارتهایی که می خوانید، بشما برای همۀ  •

ند، درحالیکه بقیۀ ابزارها، ابزارهای ثانویه ا مهمار بسیی از عبارات رها برای بعضبزابعضی از ا •

 هستند.

برد دارند، یک ابزار، به شما توانایی می بخشد که از ارک در کنار همگاهی اوقات ابزارها فقط  •

 نید.ابزار بعدی استفاده ک

ی شبخ نها،، چون قواعد آکنیدمیموش رااین ابزارها را ف سواری، بعد از مدتی انند یادگیری دوچرخهم

 .شودمیوجودتان از 
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 قالب بندی این کتاب

. اگرچه تصاویر و دهدمیکاربرد آنرا توضیح  هر فصل، یک ابزار جداگانه را به شما معرفی کرده و

رف یک ی اوقات زمان بیشتری را صکتاب وجود دارد، اما گاه توضیحاتی از کتاب مقدس در سراسر

هیجان  موضوعدر کشف یک  تواندمی نه این ابزار خاصوگچ کهتا به شما نشان بدهیم  یمکنیممثال 

به شما  "عمیقتر بکاوید"ک کند. نهایتاً، تمرینهای کم، گویدمیکه کتاب مقدس به ما  مرتبطانگیز و 

 ارها را تمرین کنید. خودتان بکارگیری این ابز که دهندمیاین فرصت را 

ابزار در گروههای  ای استفاده از مفهوم جعبهرب دییشنهاخالصه را به همراه پیمۀ در پایان، یک ضم

 قرار داده ایم.  کوچک 

ما با یکدیگر برنامه ریزی  -اب حاصل یک تالش مشترک استن کت: ایاز سوی نویسندهیادداشتی 

ویرایش  ظر ورا تجدید نیکدیگر و بعد مطالب فصلهای می از آنرا نوشتیم، ما نیکردیم و هریک از 

هم استفاده کرده ایم تا بگوییم که این  "من"نوشته ایم، اما از  "ما" صورت بهت اکثر اوقا کردیم.

 . کردممیاشاره  "همسرم اِلیزا"یجِل( وقتیکه به ما افتاده است، یا )در مورد نا اتفاق فقط برای یکی از
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 یستـدس چـاب مقــکت

 ه سراغ آن برویماید بو ما چگونه ب

 

ماهیت کتاب مقدس را مورد آزمایش قرار  خواهیممیبرویم، سراغ اولین ابزار خود  هب کهنآپیش از 

برای دسترسی  این کار، ما را به سوی راه درست وع کتابی است و چگونه بوجود آمد.این چه ن -دهیم

 . کندمیهدایت به آن 

مقدس می  ابکتو  هزحمت دادچرا به خود "سد: ا بپرمسیحی از شمتصور کنید که یک دوست غیر

 شما چه پاسخی خواهید داد؟ "نشده است؟ خوانید؟ آیا این قدیمی
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زمانی راه آهن نیست که دیگر  جدول. کتاب مقدس مانند کنیدخالفت ما امیدواریم که شما م

قادر  بدی وییر کرده است. این چیزی است که خدای اکاربردی نداشته باشد، چون همه چیز تغ

می خشکد و گل می  علف"مهم است:  فرهنگها، متناسب و ی همۀ زمانها وراب نیمطلق گفته و بنابرا

 (8:  40)اشعیا  "ا ابد باقی می ماند.پژمُرَد، اما کالم خدای ما ت

د. ما باید بپذیریم که بخشی از ببینید که چرا دوست شما چنین حرفی را می زن توانیدمیاما شما 

شده؛ سال پیش نوشته  3500و  1900ن بین ای، لاه است. به هرحشدمیمی قدیقدس ککتاب م

که  رسدمیغالباً به نظر نها نشنیده ایم و که هرگز دربارۀ آ کندمیتاریخ و وقایع افرادی را توصیف 

، ا بخورید و چه غذایی را نخوریدغذایی رکه چه  کندمیند؛ دربارۀ این صحبت شباهتی به ما نداشته ا

هیچ  -تهیۀ لباس خود بکار ببریدباید برای  رانوع پارچه ای چه و  یدکن ینه باید حیوانات را قربانچگو

می دگی امروز ما کاربرد ندارند. سخت نیست که ببینیم چرا بعضیها یک از اینها مستقیماً برای زن

 ه است.شدمیگویند که این کتاب قدی

را اعالم ، خدا آنتسا یالهقدس است. این یک کتاب تاب معیت دشوار ما به خاطر ماهیت دوگانۀ کضو

است، سالها  انسانیهمیشه راست و مناسب است. ولی در عین حال، این یک کتاب کرده و بنابراین 

ماهیت  ه است. بیایید دربارۀ این دوشدمیپیش توسط انسانها نوشته شده و بنابراین، به نوعی، قدی

ما به کتاب مقدس تأثیر  یسردست اینها باید بر روشنه چگو هک ببینیم کتاب مقدس فکر کنیم و

 بگذارند.
 

 کتاب الهی یک

این است که کتاب مقدس مستقیماً از جانب  می نامیم، "کتاب الهی"منظور ما از اینکه آنرا یک 

 است.  نویسندگان انسانی گوناگون، او نویسندۀ نهایی در پسِ خداست.

کل مسیحیان به راحتی برطرف شم امند. اا افراد با آن مخالفی از این یک ادعای بزرگ است و بسیار

 است: خودِ عیسی در رابطه با کتاب مقدس چنین اعتقادی را داشت.شده 
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مگر نخوانده اید که آفرینندۀ "فریسیان دربارۀ طالق از او سؤال کردند، عیسی چنین گفت:  تیوق

ترک کرده، ا ر دومین رو، مرد پدر و مادر خاز ه"، و گفت "ایشان را مرد و زن آفرید"از جهان در آغ

 (5 –4: 19)متی  "آن دو یک تن خواهند شد؟وست و یش خواهد پیبه زن خو

 24: 2. اما وقتی ما به پیدایش"آنها آفرینندۀ" گویدمیکه  کندمینقل قول  24 :2عیسی از پیدایش

)مقایسه کنید با  دا نیستخسوی از  مستقیمم که این یک بیانیۀ می شوی ، متوجهکنیممیمراجعه 

 دۀ انسانی پیدایش، احتماالً موسیان است که توسط نویسن(، بلکه فقط بخشی از داست18: 2یشدایپ

عیسی این بیانیۀ انسانی را به عنوان چیزی می داند که از سوی خالق، خودِ خدا است. اما  نوشته شده

ی نسبت یسع لوکه نشاندهندۀ رفتار معم مبگویینمونه های بسیاری را  توانیممیت. ما اعالم شده اس

 .است به عهدعتیق

)دوم  "...خداست[ نَفَس و دَم تمامی کتب مقدس الهام خداست]"نظر یکسانی داشت:  سولپولس ر

، کرد خواهدلبهایتان حرکت  -نفس کشیدن، صحبت کنیدبدون  توانیدمی(. شما ن16: 3تیموتائوس

ین موضوع، کالم شوند. ای م یربا نفسمان جا ید!(. کلماتان کن)امتح آمداما هیچ صدایی نخواهد 

. این شودمیدا خارج . این از دهان خدهدمی( را توضیح "آیات کتاب مقدس"بارۀ عهدعتیق)پولس در

 . نامندمی الهامکالم اوست. گاهی اوقات، آنرا اصل 

نوشته شد، پس سمان عیسی به آ ورت است؟ این بعد از بازگشتاما دربارۀ عهدجدید به چه ص

اشتباه است. وقتی عیسی بر روی زمین بود، به  این چیست.ارۀ آن نیم که نظر او دربدا نمی احتماالً ما

: 15)به یوحنا ش، دربارۀ او صحبت کنندا که باید شاهدان او باشند و بعد از عزیمتشاگردانش گفت 

در  که ما عهدجدید می نامیم. وشتندکتابها و نامه هایی را ننید(، و آنها مراجعه ک 20: 17؛ 27

برای او عهدجدید را برنامه ریزی کرد و این مأموریت را داد. به طور هدفمند، قت، عیسی حقی

، رسوالن را در نوشتن آن تنها نگذاشت. او وعدۀ کمک روحش را به آنها رست آناز درک داطمینان 

ن روحِ چوا ماشنیدنش را ندارید.  یاراینون یای دیگر دارم که به شما بگویم، اما اکبسیار چیزه"داد: 

فت، به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گآید، شما را راستی 
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او مرا ما سخن خواهد گفت. بلکه آنچه را می شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با ش

 (14 –12: 16)یوحنا ".درشما اعالم خواهد کته، به ت گرفیرا آنچه را از آنِ من اسخواهد داد، زجالل 

این "طرس نوشت: یگر نویسندگان عهدجدید از این موضوع باخبر بودند. به عنوان نمونه، پظاهراً د

ه تفکری سالم قصد یادآوری نگاشتم تا شما را بنامۀ دوم است که به شما می نویسم. هر دو نامه را به 

حکم خداوند و  د و نیزته اند، به یاد آریگفه تشیامبران مقدّس در ایام گذکه پ می رابرانگیزانم، تا کال

 (2 –1: 3دوم پطرس) "سوالن شما بیان شد.نجات دهندۀ ما را که به واسطۀ ر

. شودمیاست، اما از لبهای رسوالن جاری  عیسی؟ این حکم گویدمیمی بینید که پطرس چه 

 . کنندمیرسوالن از جانب خدا صحبت 

ما در اینجا فضایی برای صحبت  یان کرد، امام کتاب مقدس بهاال ۀدی را می توان درباری زیاچیزها

 کنیممیید بررسیهای بیشتری را انجام دهید، شدیداً توصیه دربارۀ این موضوع نداریم. اگر می خواه

 1را بخوانید. وِین گرادِم اصل و تعلیم کتاب مقدس، نوشتۀاز  2که فصل 

 مقدس به عنوان یک کتاب الهی بپردازیم. ب کتا زحاصل ا استنباطه به چهار ید کاجازه بده 
 

 کتاب مقدس زنده است، نه یک تاریخ مُرده

، این یک کتاب زنده است و امروز هم شودمیکالم خداست، پس بعید است که قدی ساگر کتاب مقد

از تر  هندبُرّ زنده و مؤثر است وخدا زیرا کالم ": گویدمیعبرانیان ه کتاب . چنانککندمیبا ما صحبت 

، و کندمیهر شمشیر دو دم، و چنان نافذ که نَفس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان را نیز جدا 

 (12: 4)عبرانیان "و نیّتهای دل است. افکار نجشگرس

. او می داند که پاسخ آن در هدپاسخ بددشوار  حقوقیتصور کنید که یک وکیلی باید به سؤاالت 

موارد پیشین و نمونه های جلد چرمی، در میان تمامی  یبهااتک فته وخاک گرخانۀ حقوقِ کتاب

است  راحت تریاز به زمان زیادی دارد. خیلی ه است و نکسل کنند است. اما مطالعۀ این کتابهاحقوقی 

                                                             
1. Wayne Grudem, Bible Doctrine, ed.Jeff Purswell (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1999) 

 



 

 

 

11 

ش اطالعات بیشتری دارد. دوست او،یسه با در مقا که با یک وکیل دیگر تماس بگیرد، وکیلی که

 او بگوید؛ این سریع و آسان است.  بهرا  تاسخ درسبالفاصله پ واندتمی

اقتدار نهایی ر کتابخانۀ حقوق دارد. اینها واالیی نسبت به این کتابها د نظرهنوز  البته، دوست وکیل ما

یکه ند که واقعاً مجبور شود یا وقتمی خوا ی آنها راچیزهای درست و غلط دارند. اما او فقط زمان بررا 

به  تواندمیش درست است یا خیر. در غیر اینصورت، به راحتی ستدو خسآیا پا باید بررسی کند که

 د.ت می آیاس تلفنی بدسکه با یک تم یک پاسخ فوری تکیه کند

داریم که کتاب مقدس است. ما سؤاالت زیادی  نسبت بهاین خالصه ای از رفتار بسیاری از ما 

ی و کسل کننده می دانیم. یمقد باا یک کت، اما کتاب مقدس ربدهدخدا به آنها پاسخ  خواهیممی

که به  خواهیممیز خدا خیلی راحت تر است که سعی کنیم مستقیماً جواب را دریافت کنیم. خواه ا

خود نظرخواهی د، طوریکه نیازی به کتاب مقدس نباشد، یا از دوستان مسیحی نوعی به ما پاسخ بده

که از اقتدار حقوق انند کتابخانۀ . ماست مکه کتاب مقدس بسیار مه یمکنیم. اما هنوز فکر کنیممی

. اما ما فقط به است زی غلطیچکه چه چیزی درست و چه  کندمیتعیین  نهایی برخوردار است و

 . کنیمه ایم، بررسی را که از جاهای دیگر شنید چیزیعنوان راه حلّ نهایی به آنجا می رویم، تا 

که این یک سوء تفاهم که شما ببینید یم واردیرۀ کتاب مقدس گفتیم، امباه دربا بیان مطالبی ک

ولی کسل کننده بی که راست مُردۀ حقوق نیست، کتابزرگ است! کتاب مقدس مانند یک کتاب 

ت. مثل صحبت است. این کالم خداست. این حرفهای خدا در زمان حال است. این زنده و فعال اس

 دوست، خودِ خداست.ن ا ایتلفنی با یک دوست است، ام

، این موضوع را به یاد داشته کنیدمیهر بار که می نشینید و کتاب مقدس را باز  هکت ساخوب 

ر کنید و در عوض به این فکر کنید ی دربارۀ یک کتابخانۀ کسل کننده را از خود دوباشید. هر افکار

 .کندمی. خدا صحبت کنیدمیرسی خالق خود را در طرف دیگر خط، کشف و برکه تلفن را برداشته و 

 فتد.ا ی است که با مطالعۀ کتاب مقدس اتفاق میچیز این
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 کندمیکتاب مقدس حقیقت است و اشتباه ن

(. او اشتباه هم 2: 1)تیتوس گویدمیئل فوق العاده دربارۀ خدا این است که او دروغ نز مسایکی ا

 است، پس کتاب مقدس دروغخدکالم  ه چیز را می داند. اگر کتاب مقدسهمون ، چکندمین

آنان را "بگوید:  تواندمیپدرش  یعنی به . تعجبی ندارد که عیسی به خدا،کندمییا اشتباه ن گویدیمن

 (.17: 17)یوحنا  "؛ کالم تو حقیقت است.ر حقیقت تقدیس کند

ما را  ، هرگزآنرا به درستی درک کنیم اگرماد کنیم. کتاب مقدس اعت حرفهایبه همۀ  توانیممیما 

 .کندمیگمراه ن

بر اساس کتاب مقدس ما می دانیم که کلیسای کاتولیک به گالیله جفا رساند، چون رهبرانش  ،هبل

، و باز کندمیو آفتاب غروب  کندمیآفتاب طلوع "رشید به دور زمین می چرخد: که خوشدند متقاعد 

 ناگدچقدر نویسن": گویدمی اکشکّ نساان(. 5: 1)جامعه "شتابد.وع کرد، می طلن به جایی که از آ

س در دوران پیش از ظهور علم، به شکل ناامید کننده ای ساده لوح بودند، آنها چیزی کتاب مقد

اما البته که ما  "کهکشانها نمی دانستند! حتماً کتاب مقدس مملو از چنین اشتباهاتی است. دربارۀ

زمین  یوراین از دیدگاه کسی که بر . مکنیمیدر زمان خود صحبت  "دطلوع خورشی"ۀ هنوز دربار

 . این یک اشتباه نیست.گویدمی. این چیزی دربارۀ کهکشان نرسدمیه نظر ایستاده، چنین ب

 زندگی خود را بر روی آن بنا کنید. توانیدمیحکمترین پایه ای است که خدا مکالم 
 

 ا را درک کنیمکالم خد موانیتمیما فقط با روح خدا 

 ه کنید: ات توجبه این آی

 : ستچنانکه آمده ا"

 آنچه را هیچ چشمی ندیده، "

 هیچ گوشی نشنیده،

 و به هیچ اندیشه ای نرسیده،

 "د مهیا کرده است.خدا برای دوستداران خو
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نیز ق خدا را زیرا خدا آن را توسط روحِ خود بر ما آشکار ساخته، چرا که روح، همه چیز، حتی اعما

او که در درون اوست؟ بر همین د خو حوکار آدمی آگاه باشد، جز رز افمی کاود. زیرا کیست که ا

ین دنیا، بلکه روحی را یافته ایم قیاس، فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است. ولی ما نه روح ا

 (12 –9: 2تیان)اول قرن "که از خداست تا آنچه را خدا به ما عطا کرده است، بدانیم.

در ابتدا  با توجه به اینکها درک کنیم. ا رخد مالروح خدا نیاز داریم تا ک به نکتۀ پولس واضح است: ما

. یک استنباط دیگری هم وجود شودمیما نبود، این موضوع باعث تعجب  کالمالهام بخش این روح، 

 دارد: 

نظرش جهالت است، و قادر به  زیرا دراما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی پذیرد "

           "رۀ آنها تنها از دیدگاهی روحانی میسّر است.ادربست ان نیست، چرا که قضاوت درکشدر

 (14: 2رنتیان)اول ق

کامالً کتاب مقدس را درک  تواندمی( ن"یک شخص عادی"دیگر  یکه مسیحی نیست )به عبارتکس

 در موردد تحصیالت دارد. ما باییات، معلومات یا کند، مهم نیست که چقدر در زمینۀ اله

ب بحث برانگیز دربارۀ مسیحیت را نوشته پرفسورهایی که آخرین کتا یایون در تلویز "متخصّصان"

لیم چیزی شد که ظاهراً دانش تأثیرگذار است، اما اگر روح اند، محتاط باشیم. براحتی می توان تس

 تاب مقدس ندارند.برای درک پیغام کخدا در آنها مشغول کار نباشد، امیدی 

چون همۀ مسیحیان کتاب مقدس را درک کنند، شان ودخ ندمی توانمۀ مسیحیان دیگر، ه طرفاز 

قط های محرمانه ای را به ما بگویند که فنقش کشیش یا خادم ما این نیست که رازاین روح را دارند. 

ا تا م هدایت کننداست، اتی که پیش روی م، بلکه باید ما را به سوی آیاست برای آنها قابل دسترس

همۀ  -. این بسیار آزادی بخش و هیجان انگیز استدگوییم چهس ینیم که کتاب مقدمان ببخود

 فرزندان خدا به حقیقت خدا دسترسی دارند.

 او بصیرت و هایش، وابستگی خود به او را اعالم کنیم. ًا برای درک صحیح خدا و راهاید دائماما ما ب

از باز کردن  یشم. پپس ما باید دعا کنی(. 15: 3یان؛ فیلیپ7: 2بخشد )دوم تیموتائوس ی می آگاه
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، باز دکنیمی، دعا کنید. وقتی آنرا درک کنیدمیو درک ن کنیدمیعا کنید. وقتی گیر کتاب مقدس د

 از او تشکر کنید! دعا کنید، دعا کنید، دعا کنید! -هم دعا کنید

کز کنیم که زی تمربر چی مواهیخمی. در ادامۀ این کتاب اتی استمر حییک ا به یاد داشتنِ آن،

برای توانمند ساختن ما  "سهم خدا" ، که در مقابلِشودمینامیده  در درک کتاب مقدس "ماسهم "

 "سهم خود"زمان زیادی را به  ما که فکر کنید که چون خواهیممی. اما نیردگمیدر درک آن قرار 

، ت! افتخار دعا کردناینطور نیس که سهم خدا مهم نیست. اصالً کنیممیر فکم، اختصاص می دهی

راه  است که می آموزیم. اگر در کتاب مقدس، خدا با ما تماس تلفنی دارد، پس دعااز هر ابزاری  تربه

؛ "را بفهمم. لطفاً به من کمک کن که منظورت کنممیمن درک ن"ست: صحبت متقابل اما برای 

این ، ونداخدا"؛ "اعتماد کنم کن که به تورا بپذیرم. لطفاً به من کمک  رفتانم حمی توپدر، من ن"

  ".کنممی تا دهی، ستایشبه خاطر چیزی که به من نشان می  است. منفوق العاده 
 

 حرف خدا پیش می رود

خداست. او چهارمین استنباط برای اینکه کتاب مقدس کالم خداست، برگرفته از یادآوری هویت 

، باید بوضوح کرن تفکنترل دارد. با ای ه چیز را دره کلّ هستی است. او همد متعال و پادشاخداون

 ود.رف او پیش می رببینید که ح

خدایی برخوردار است که آنرا اعالم ان مهاز اقتدار  کتاب مقدس می نامیم. اقتدارگاهی اوقات آنرا 

عنوان مسیحی عت باشد. ما به ست و خواهان اطا، پس حقّ دارد که بگوید حقیقت چیکندمی

یعنی تسلیم شدن در برابر کالم  عمالً، اینباشد، و ه داشتکنترل  گی ما را درکه خدا زند خواهیممی

حرفهای او، یک چیز غریزی است:  کتاب مقدس. گوش دادن به صدای عیسی و پیروی از تمام

 "ها از پی من می آیند.م و آنآنها را می شناس؛ من دهندمیگوسفندان من به صدای من گوش فرا "

 (27: 10)یوحنا

و این بخش از  ریم، ما هنوز یک ماهیت گناهکار داکندمیکار  مادر  تی روح خدا همتی وقاما ح

(. این حقیقت ساده که 17: 5او اطاعت کند.)غالطیانبه خدا گوش کند یا از  خواهدمیوجودمان ن

م دهیم و بارۀ کارهایی است که باید انجادر سیارها و فرمانهای بد شامل توبیخنامه های عهدجدی
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این حقیقت است که زندگی در کنترل خدا، بسادگی  ازشهادت بزرگی م، یهدام رهایی که نباید انجکا

 فتد.ا برای ما اتفاق نمی

 نَفس و دَم خداست، نقل قول بیانیۀ پولس را دربارۀ اینکه کتاب مقدس،، بخشی از پیش از این

 نیۀ کامل است:کردیم. این بیا

یت در پارسایی سودمند ح و تربالو اصبرای تعلیم و تأدیب م خداست و تمامی کتبِ مقدّس الها"

 (16 :3)دوم تیموتائوس "است.

، کتاب مقدس به ما هشدار بدهد و وقتی از مسیر منحرف کنیممیارد که وقتی اشتباه پولس انتظار د

م که خدا ، باید انتظار داشته باشیخوانیممیرا . وقتی کتاب مقدس می شویم، ما را اصالح کند

م یا برای ما دشوار است. باید انتظار داشته باشیم که توبیخ و وست نداریما دچیزهایی را بگوید که 

 اصالح شویم.

فتد، بسیار مهم است که حرفهای خدا را بپذیریم. وقتی بعضی از افراد تعالیم ا یوقتی این اتفاق م

ان سلیم زنها به شوهرانشرایی یا تسرنوشت از پیش تعیین شده یا همجنسگرۀ کتاب مقدس را دربا

من نمی توانم این را "در پاسخ می گویند: یا سه نمونۀ بحث برانگیز را انتخاب کنید(، ) ی خوانندم

البته بسیار مهم است که بپرسید آیا  "حتماً باید این را به شکل متفاوتی تفسیر کنیم."ا ی "بپذیرم

ینه به شما کمک ن زماین کتاب در ای -مکنیمیا فکر مقدس واقعاً همین حرفی را می زند که مکتاب 

را  یمالک ،، سؤال این است که آیا ماکنیممی. اما وقتی بوضوح حرفهای کتاب مقدس را درک کندمی

 ، می پذیریم.گویدمیکه 

ا بخشی از وجودمان آنرا حرفهای خدا را بشنود و دنبال کند، ام خواهدمیبخشی از وجود ما 

ه مطالب خوانده شده را دوست به خاطر اینکفقط ک شویم: به خود مشکو ید کمیبا ما .خواهدمین

ا باشد که آنرا به قت شاید به این معنداشته ایم؛ در حقی ین معنا نیست که درک اشتباهینداریم، به ا

 یم!ه ادرستی درک کرد
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 یک کتاب انسانی

که دیگر س طرفبه  بدهیدن اجازه نواکن یک کتاب الهی، کتاب مقدس به عنوا بعد از تفکر دربارۀ

 اینکه این یک کتاب انسانی نیز می باشد.  -اهی بیندازیمگن

ک کتاب انسانی است. به محض اینکه شروع به تقریباً نیازی نیست که ثابت کنیم کتاب مقدس ی

که  دگویمیبه ما  1: 1فیلیپیانوان نمونه، ینیم. به عن، این موضوع را بوضوح می بکنیممیندن خوا

وشته شده؛ از شیوۀ نوشتنِ او بوضوح ی به اسم پولس ندط مرب مقدس توسخش از کتااین ب

بینیم  ن در مکانی به نام فیلیپی است. بوضوح میآنرا یک نامه بخوانیم؛ این برای مسیحیا وانیمتمی

 است. "انسانی"که یک سند و مدرک 

به  را شده نوشته شان با مطالب ن و ارتباطدربارۀ خودشاعات شخصی ان انسانی، اطالغالباً نویسندگ

 :دهندمیما ارائه 

پادشاه پرداختم، ضعیف و بیمار گشتم. سپس برخاستم و به کارهای پس من، دانیال، تا زمانی چند "

 (27:  8)دانیال ".کردممیو آن را درک ن اما از آن رویا در حیرت بودم

می داند که و ا و د. شهادت او راست استیمان آوریتا شما نیز ا دهدمید، شهادت ین را دیآن که ا"

 (35: 19)یوحنا".گویدمیحقیقت را 

 (1: 1)جامعه "بود. ، پسر داوود، که در اورشلیم پادشاهعلم ]واعظ[سخنان م

ارتباطی با ما ر است: نه به این معنا که دیگ "قدیمی"بگوییم که کتاب مقدس  توانیممیدرستی ه ب

کتاب مقدس  -نامندمی تاریخی ژگییو ارنشده است. گاهی اوقات آنوشته  بلکه در گذشته ندارد،

نوشته شده است. در یک مکان خاص، به دالیل خاصی ، در یک زمان خاص، خاصتوسط اشخاص 

را در کتاب  . موقعیتهای خاص آنها ظاهر می شوند. به همین دلیل آیاتیشودمیت آنها ظاهر انسانیّ

ذاشتم با بر جا گس نزد کارپوس وآترر ، قبایی را که دم آمدنتهنگا": گویدمیمقدس می یابید که 

(. اگر در 13: 4م تیموتائوس)دو "خود بیاور، و نیز طومارهایم را و بخصوص نوشته های پوستین را.

ست می یابید. این این آیات به دنبال پیغام خاص خدا برای خودتان باشید، به چیز اشتباهی د
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و به  کندیمس سرما زمستان احسا ازآغر ، کسیکه به خاطاستپولس ی یعنی مخصوص نویسندۀ انسان

 کت خود نیاز دارد!

دربارۀ گفتگوی خدا  را که پیش از اینمطالبی پس کتاب مقدس یک سند و مدرک انسانی است. این 

 چنان حقیقت دارد. اما طریقی کهینها هم؛ همۀ اکندمی، دگرگون ناز طریق کتاب مقدس بیان کردیم

نها روباتهای بی فکر نبودند که هر آنچه آ است. انسانی یسندگانون یق، از طرکندمیما صحبت  خدا با

شان، سبک ادبی  ویسند. بلکه خدا از طریق آنها کار کرد، شخصیترا که خدا از باال دیکته می کرد، بن

ت ابدی او را شه حقیقال، آنها را با روحش هدایت کرد تا همیو فرهنگشان را حفظ کرد، اما در عین ح

 بنویسند. 

ما کارهایی برای انجام دادن داریم. ما باید تالش کنیم که نویسندگان  آنها به این معناست که ۀمه

شان را بررسی کنیم، هدفشان از این مطالب و نحوۀ ابراز و  را به درستی درک کنیم، شرایطمختلف 

معرفی  ایرهزازندگیمان می شناسیم. ابرا در  این کار، صدای خداانجام درک کنیم. با بیانشان را 

 .کنندمیشده، در انجام این کار به شما کمک 
 

 آموختیم را چه چیزهایی

. این یک کندمیدسترسی به آن هدایت  برای مسیر درستسوی ما را به  درک ماهیت کتاب مقدس،

 ی این کتاب:کتاب الهی است، کالم خداست. یعن

 زنده و فعال است امروز، •

 ابل اعتماد استامل و قیقت کقح •

 کمک روح می توان آنرا درک کرد ابط قف •

 اقتدار نهایی برای مسیحیان است •

رایط واقعی. ما باید سخت تالش انی است، نوشتۀ افراد واقعی در شما در عین حال، این یک کتاب انسا

 د! نیاز داریم! به مطالعۀ خود ادامه بدهی ابزارکنیم که آنرا درک کنیم. ما به 
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 ندهابزارِ هدف نویس

دانشجوی کالج بودم، یک جلسۀ مطالعۀ کتاب مقدس را دربارۀ آیات زیر رهبری  "نایجِل"وقتی من 

 کردم:

به خاطر ب اعمال ما، بلکه ه سبخوانده است. این نه بخدا ما را نجات داده و به زندگی مقدّس فرا"

، ولی اکنون با دعیسی از ایام ازل به ما عطا شده بوخودِ اوست، فیضی که در مسیح صد و فیض ق

همان که به واسطۀ انجیل، مرگ را باطل کرد  -مسیح عیسی عیان گشته استظهور نجات دهندۀ ما 

 ( 10 –9: 1دوم تیموتائوس) "و حیات و فناناپذیری را آشکار ساخت.
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گیز انجیل که پولس ذکر ه خواستم که به همۀ حقایق هیجان انگرواز لِ رهبری این بحث، درحا

ص ما با فیض نجات یافته ایم و نه با اعمال )ما زمانی را به این موضوع اختصا -کنند ه، نگاکندمی

داده؛  شکستب کرده؛ عیسی مرگ را خیلی عالی بود(؛ خدا از ازل ما را انتخا دادیم، چون به نظرم

 برای سؤال کردم و دربارۀ کاربردشانمن دربارۀ هر یک از این موضوعات  یره.وسیت مهم است و غقدّ

این مطالب را بیان  ایچرا پولس همهخود فکر کردیم. اما یک سؤال را هرگز نپرسیدم: زندگی 

 ؟کندمی

حرفها فکر این  بیان دلیلم، اما به یکرد را صرف صحبت دربارۀ حرفهای پولس ما همۀ وقتمان

 نکردیم. 

کتابهای خود را با  ، اما نویسندگان کتاب مقدس،رسدمی خیلی واضح و آشکار به نظر در گفتار،ن ای

، نمی رسیدمیشتن یک هدف خاصی نوشتند. آنها مسائلی را که به طور اتفاقی به ذهنشان در نظر دا

وان نمونه، ان چیست. به عنویند که هدفشمی گن غالباً آنها به ما نوشتند. ما این را می دانیم، چو

ن به ظهور یگر در حضور شاگردادعیسی آیات بسیارِ ": گویدمینجیلش باً در انتهای ایوحنا تقری

رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، 

 (31 –30: 20)یوحنا  "ت داشته باشید.یااو حا این ایمان، در نام پسر خداست، و تا ب

مطالب را  ، اینهدف خاصینکرد. او با  ن کار رادی را به ما بگوید، اما اییوحنا می توانست مطالب زیا

تا ما به او ایمان داشته و حیات مسیح است، پسر خدا،  همان دهد که عیسیبرگزید تا به ما نشان 

 یابیم. 

یکی از بزرگترین و  خداست. یعنی، هدفشان، هدف ه بودندگرفت هاملاگان کتاب مقدس ویسندچون ن

نویسنده این  چرا"بپرسیم، این است که  ت کتاب مقدسراز یک عبا توانیممیین سؤاالتی که مفیدتر

اگر ما در طول مسیر به یک یا دو مطلب پی ببریم، ولی هدف کلی مطالب  "مطلب را نوشت؟

 ه ایم.آنها را درک نکرد ورت اصالًاینص، در نادیده بگیریما نویسنده ر
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ک تک حقایق این بر ت نب شدم. ممطالعۀ کتاب مقدس خود مرتکخطایی بود که من در جلسۀ  این 

و ما چیزهای زیادی آموختیم، اما حقیقت کلی، یعنی نکتۀ بزرگ را نادیده  عبارت تمرکز کردم؛

 م.ی را نادیده گرفتموضوع کلّ م کهات شدنقدر مشغول جزئیبگویید که من آ توانیدمیگرفتم. 
 

 "به این دلیل می نویسم...من "

که  گویدمیبه ما او بنامیم،  "بیانیۀ هدف"آنرا  توانیممی با چیزی که اًوقات نویسنده صریحی اگاه

نۀ دیگر را ذکر چرا کتابش را نوشته است. ما یکی از اینها را در انجیل یوحنا دیدیم. در اینجا دو نمو

 :مکنمی

ه انجام رسیده است، درست ایت اموری زده اند که نزد ما بألیف حکاز آنجا که بسیاری دست به ت"

ند، من نیز که همه که آنان که از آغاز شاهدان عینی و خادمان کالم بودند به ما سپرد گونههمان 

ی شما، براآنها را به شکلی منظم چیز را از آغاز به دقت بررسی کرده ام، مصلحت چنان دیدم که 

 (4 –1: 1)لوقا  "ین پیدا کنید.یق ید،تا از درستی آنچه آموخته ا ارم،بنگس، عالیجناب تِئوفیلو

 "ویدان برخوردارید.اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید، تا بدانید که از حیات جا"

 (13: 5)اول یوحنا 

راهنمای تفسیر وضوع باید اجازه بدهیم که این مته، فا گتن این مطالب را به ماگر نویسنده دلیل نوش

 باشد.  ما برای بقیۀ کتاب

است که بوسیلۀ آن متوجه می شوید که آیا  "آزمون"نا شامل چند وحی به عنوان مثال، نامۀ اول

دیگر را واقعاً  ایمانتان واقعی است یا خیر. آیا ایمان دارید که عیسی پادشاه است؟ آیا مسیحیان

 ؟شودمیامین عیسی شناخته از فر؟ آیا زندگی شما با اطاعت دکنیمیمحبت 

 اسفتند که بیش از حدّ حسّا یوقتی به دست افرادی مت قاعالی هستند، اما گاهی او یسؤاالتاینها 

ل یوحنا ند، زیانبار می شوند. یکی از مهربانترین مسیحیانی که ما می شناسیم، دائماً با بحران اوا

یک مسیحی  تواندمیدم شکست خورده و نکه در آزمون محبت به مر کندمی مواجه است و فکر

ایمانداران  هدف اول یوحنا نگاه کند. این نامه برایه به بیانیۀ اروببهتر است که او داما اقعی باشد. و
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ن برخوردارند. شما باید نوشته شد تا به آنها اطمینان ببخشد و آنها را مطمئن کند که از حیات جاویدا

و این  -آنها را دوست دارم نه به طور کامل، اما -رمگر را دوست دامن مسیحیان دیینطور فکر کنید، ا

 راه رسیدن به آسمان هستم!ه است، چون به این معناست که من یک مسیحی واقعی در ادلعفوق ا

یخ  یرای ساختن قالبهاکتری ب کاهش اطمینان خود، مانند استفاده ازاول یوحنا برای  بکارگیری

 تاب است. خالف هدف این کاین بر -است
 

 ی کنیمبیایید نقش کارآگاه را باز

در کتاب جستجو  -قش کارآگاه را بازی کنیمخاص نویسنده، باید ن دفه در صورت عدم وجودِ بیانیۀ

ات اصلی آن و به دنبال سرنخهایی باشیم که دربارۀ دلیل نوشته شدنِ این کتاب و موضوع کنیم

هدف  ا را بهکتاب، مز به اندازۀ مطالعۀ مکرّر کلّ آشنایی، کلید کار است و هیچ چی .کندمیصحبت 

 می شویم که چنین کاری برای کتاب فیلیمون یا سوم یوحنا، واقع متوجه مال . به هر حارساندمین

 ! پیدایش است که مانند یک حماسۀ پنجاه بابی استگرایانه تر از 

، سؤاالت زیر می توانند کنیدمیی ارمیا( رسیدگی عهدعتیق )مثالً اعهدجدید یا انبی یک نامۀاگر به 

 باشند: مفید

 ؟می نویسد کسانیسی/ه کچه کسی می نویسد و به چ •

 شرایط نویسنده و خواننده به چه صورت است؟ •

 ؟دکرپی برده ایم که باید به آنها اشاره مشکالتی  بهآیا  •

 ؟کندمی متصلطالب را به هم مۀ مکه ها یک نظری وجود دارد آیا موضوعات تکراری ی •

ده و چیزهایی که در ح کرمطر با توجه به مطالبی که نویسنده توانیدمی، پردازیممیقتی به روایت و

ارش خود مطرح نکرده، به هدف نویسنده پی ببرید. عهدعتیق به صدها سال تاریخ رسیدگی گز

یا دو  را در یک ته و کل زندگی یک نفرشاخود را روی پدال گاز گذی پااهی اوقات نویسنده . گکندمی

ت عالی را در عرض چند یازئج و کاستهوقات از سرعت خود اهی ا؛ و گدهدمیه تحت پوشش قرار آی

رۀ چرا ما اینقدر زیاد دربارۀ این موضوع و اینقدر کم دربا". ما باید بپرسیم: گویدمیساعت به ما 

 "یم؟موضوع دیگر می شنو
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 همیشه به دنبال ابزار هدف نویسنده اید، برسیممیه مختلف از یک واقع شروقتیکه ما به دو گزا

پادشاهان، در تواریخ تکرار شده است، اما تقریباً شامل مطالب ل و موئیباشیم. اکثر داستانهای کتاب س

با بتشبع را مطرح اوود یسندۀ تواریخ، زنای د. نوکنندمیسانی نیست یا دقیقاً بر یک چیز تأکید نیک

تا  را مطرح کندیهودا  پادشاهانین است که بهترین مسائل او ا به خاطر اینکه هدف –، مثالً کندیمن

. او کندمیبزرگترین پادشاه، یعنی عیسی آماده کند. کتاب دوم سموئیل آنرا مطرح  دنِی آمبرا آنها را

است که به کار هایک گن ه حتی داوود پادشاهبه ما نشان بدهد ک خواهدمیهدف متفاوتی دارد، یعنی 

 یاز دارد.یک نجات دهنده ن

وجه اشتراک کمتری با و  ندا کردهارش دگی عیسی گزابه زیادی را از زنمتی، مرقس و لوقا، وقایع مش

شاید اشتباه باشد که وقتی متی را می خوانید به داستان مشابه هوشیار باشید: انجیل یوحنا دارند. اما 

داستان قرار دهید.  درلوقا،  س مطالبات مطرح نشده را بر اسایئیل لوقا مراجعه کرده و جزدر انج

د؟ شاید او عمداً بر چیزهای متفاوتی تأکید شونفته ه گرزئیات نادیدکه این ج می خواست شاید متی

 کرده است؟ شاید هدف او متفاوت از هدف لوقاست؟

د. دربارۀ کتابهای را بازی کنی هت، نقش کارآگابوّت و رواینامه ها، ن برایما به شما گفتیم که چگونه 

و  این کار دشوارتر استکه  اسخ این استلها چه کار کنیم؟ پا الویان یا غزل غزدیگر همچون جامعه ی

تی دربارۀ بازجویی این مطالب به شما بدهیم: مستقیم به یک توصیۀ سنّ توانیممیمتأسفانه ما فقط 

 است؟ران و دلواپس چه موضوعاتی ، نگهدنویسن ظاهراًحکمفرماست؟  جلو برو. چه موضوعاتی
 

 یگرابزار هدف نویسنده و ابزارهای د

که از داخل آن، عالی است، مانند چاقوی ارتش سوئیس ار ابز . یکصل مطلب استاهدف نویسنده، 

به نوعی، ارد. ابزارهای دیگر خارج می شوند، و ابزاری است که همۀ اینها را در خود نگاه می د همۀ

کند به هدف ، این است که به شما کمک ای دیگربزارهیا ا حروف ربطتکرار یا ابزار  راهدف از ابز

 ن موضوع را فراموش نکنید!ز ایهرگ .یابیددست  نویسنده
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 نمونه

چون قبالً به دوم تیموتائوس اشاره کردیم، اجازه بدهید که به آن بازگردیم. این نامه به اندازۀ کافی 

، مکنیمیدرحالیکه نقش کارآگاه را بازی  .تکرار کردخواند و چندین مرتبه  کوتاه است و می توان آنرا

 .شودمیتصویر زیر ظاهر 

(. پولس یک رسول است، 7 –1: 1با او دارد )ه رابطۀ نزدیکی کتیموتائوس می نویسد،  هس بپول

ی اه، متحمل رنجعظۀ انجیلۀ مونتیج(. در11، 1:1نگویی که برای مسیح مأموریت یافته است)سخ

از افراد او را ترک  بسیاری( و 8: 1و در زندان است )(. ا11 –10: 3؛ 12 –11: 1شده است)بسیاری 

 (. 8 –6: 4ه در حال مرگ است)ک کندمیر (. او فک16 –14: 4؛ 15: 1د )ه انکرد

انجیل هستند که  دروغینیدر کلیسای او معلمان (.14 ،2: 2؛ 6: 1تیموتائوس رهبر کلیساست)

عضیها در بدتر از همه اینکه، ب(.13، 10 –1: 3؛ 26 –22، 18 –14: 2)کنندمیحرف نمحقیقی را 

 (.4 –3: 4این نظرات دروغین هستند) هب دنسپر گوش کلیسا مشتاقِ

 8: 1که برای انجیل حقیقی بایستد) کندمیپولس بیشترین زمان خود را صرف تشویق تیموتائوس 

: 3؛ 15، 2: 2دهند )علیم نرا تآنها نیز آ تعلیم دهد که اراموزد و دیگران ش آنرا بی(، خود14 –13،

که چگونه  ندکمیاو را راهنمایی و  دهدمیار هشد ائوسلمان دروغین به تیموتدربارۀ مع(. او 17 –14

باید ه ک گویدمی(. او در سراسر این نامه به تیموتائوس 10 –1: 3؛ 26 –14: 2با آنها برخورد کند )

 -کندمیری به تیموتائوس یادآورا  آینده و دائماً(. ا12 –10: 3؛ 13 –3: 2؛ 8: 1) رنجها را تحمل کند

 (. 1: 4؛ 13 -12: 2داوری ) ( و واقعیت جدّی8: 4؛ 10: 2؛ 10، 1: 1ه: )نمون پاداش آسمانی

لس از نوشتن دف پوکه ه گویدمیهمۀ این مطالب در کنار یکدیگر، عمل کارآگاهانۀ ما  گذاشتنبا 

تظار اوست و صرفنظر دۀ پرجاللی که در انکه با توجه به آیناز او استدعا کند این است که  سوتیموتائ

 حقیقی ادامه دهد.  ، به ایستادگی برای انجیلشودمی حاصلکه  از رنجهایی
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 با در نظر داشتن این مطلب، بیایید به دو آیه ای که در ابتدا ذکر کردم، بازگردیم:

ر ه به سبب اعمال ما، بلکه به خاطاین ن ه است.به زندگی مقدّس فراخواند خدا ما را نجات داده و"

شده بود، ولی اکنون با سیح عیسی از ایام ازل به ما عطا م درقصد و فیض خودِ اوست، فیضی که 

کرد  همان که به واسطۀ انجیل، مرگ را باطل -ظهور نجات دهندۀ ما مسیح عیسی عیان گشته است

 ( 10 –9: 1وسموتائ)دوم تی "را آشکار ساخت. یو حیات و فناناپذیر

ائوس با انجیل آشناست. این تویم، چون تمسیحی است. این عجیب استاین بسادگی توصیف انجیل 

رای او نیست که نجات یافته یا برای یک زندگی مقدس فراخوانده شده؛ هیچ چیز جدیدی در ب خبر

 انجیل قدیمی. این همان ا هستندین مطالب آشنه است. همۀ ارا نابود کرداین نیست که عیسی مرگ 

 و همیشگی است. 

ن نامه بیان کردیم، مطالبی که االن دربارۀ هدف ای به وجههمیشگی. دقیقاً. با ت ل قدیمی وهمان انجی

گی. به انجیل بچسب. به همان انجیل قدیمی و همیش . تیموتائوسرسدمیمنطقی به نظر  همۀ اینها

ی ، اگرچه به معناندآن نیستاهانِ شنیدن ایت همیشه خوه، اگرچه مردم کلیسبه تعلیم آن ادامه بد

نجات داده است! نه به  خدا ما را -این همان انجیل استس، ائوسختیهاست. تیموتتحمل رنجها و 

یت، دّحیات و ابخاطر اعمالمان، بلکه به خاطر فیض خود! تیموتائوس، عیسی مرگ را شکست داد! 

 کشیدنِ را ندارد؟ ارزش رنجآیا این این فوق العاده نیست؟  پیشِ روی ماست. آیا

ارهایی که مردم با او تا او را تشویق کند که با وجودِ ک ندکمیموتائوس یادآوری ل را به تیپولس، انجی

 انجام دهیم.. این تشویق و دلگرمی برای ماست که ما هم همین کار را ، بوسیلۀ انجیل بایستدکنندمی
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 یدتر بکاویقمع

لی این نکات اصسید که به نظرتان نید. بنویآن فکر ک ربارۀ مفهومبخوانید و بعد د را 13اول قرنتیان

 عبارت چیست. 

اکنون زمان آن است که نقش کارآگاه را بازی کنید. به آیات زیر نگاه کنید تا متوجه شوید که چه 

 نامه بنویسد:  باعث شد که پولس به قرنتیان مسائلی

 . 18 -17: 11 ؛8 –6،  1: 6 ؛10 –6: 4؛   4 –1: 3؛  12 –10: 1

 

  فاوتی بخوانید؟شکل مترا به  13ی شوند که شما باب باعث مچگونه 
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 پیش زمینهابزار 

 

ت، ارف قطعاً سنگینتر اسدر واقع، دایرۀ المع چیست؟ دایرۀ المعارف بایک کتاب داستان بین فرق 

 ؟ استه صورت نها به چا بخوانید! اما نحوۀ مطالعۀ آینکه یک داستان خیلی طوالنی را گرم

عالقمندید، ، بسادگی به سراغ صفحه ای می روید که به آن کنیدمیفاده ف استلمعاروقتی از دایرۀ ا

 بارۀرد صفحۀ بعد از آنر کبری( و )ما"افعی" دربارۀ "بهمارچو"که صفحۀ قبل از . این"مارچوبه"مثالً 

، مگر کنیدمیه آنها نگاه ناست. در حقیقت، حتی ب بی ربط، کامالً است "شیرین کنندۀ مصنوعی"

 واندن مطالب مربوط به مارچوبه کسل شده باشید. ز خنکه اای
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سوم به باز کرده و پاراگراف تصور کنید که یک داستان را به همین طریق بخوانید: کتاب را از وسط 

. د بودنخواهکه منطقی  کنیممیضمین نید. ما تامتحان ک توانیدمیوست دارید د گرد. ابعد را بخوانی

؛ نمی شودمییا چگونه این نقشه و توطئه آشکار کسانی هستند  ها چهشخصیتشما نمی دانید که این 

 .مخوانیمیآخر  بهاول  دانید که چه خبر است. به همین دلیل یک داستان را از

 م؟س بکار ببریعۀ کتاب مقدرا باید برای مطالش روما کدام یک از این دو 

، کلّ کنیممیبار که این کتاب را باز  که هره ایننیم. نداستان با آن برخورد ک ما باید بیشتر مانند یک

ر ارتباط آن را از اول تا به آخر بخوانیم. بلکه باید بدانیم که هر یک از بابها با مطالب قبلی و بعدی د

یک متن بدون پیش ده، طرح کریک نفر مالمی که است! در حقیقت، طبق کم مهاست. پیش زمینه 

 برای درک صحیح آن دارید. میک نساش. شما اردینه، هیچ مفهومی ندزم

و من چون از زمین "به یاد دارم که یک نفر یک سرودی را با این کلمات از یوحنا معرفی می کرد: 

ی را گفت: ( بعد چنین چیز32: 12)یوحنا "د.شیمه را به سوی خود خواهم کبرافراشته شوم، ه

خود  کار، او انسانها را به سویاین  و با ود، عیسی را برافرازیمیشهای خدر ستا خواهیممیون ما اکن"

این یک نمونه از بکارگیری سبک مطالعۀ دایرۀ المعارف است. کامالً جملۀ بعدی را  "می کشاند.

و با این خواهم کشید. ا ه را به سوی خودراشته شوم، همافبرو من چون از زمین ": دگیرمینادیده 

 (33 –32: 12)یوحنا "شید.می ک رش راانتظا ی مرگی اشاره می کرد کهسخن، به چگونگ

در مورد برافراشته شدن خودش بر روی صلیب است؛ او به این  "برافراشته شدن"سخن عیسی دربارۀ 

ارزش ن از لبته، ایندارد. اربطی به ستایشهای ما ن ایرا به سوی خود می کشاند. شکل همۀ انسانها 

را در انجام این کار تشویق کنیم. دیگر ید یکما بانمی کاهد. به درستی که  ستایش عیسی در سرود

 برای این هدف استفاده کنیم. 32: 12از یوحنا  اما نباید

یک در پیش زمینۀ ه ملنگاه کنید(. یک ج 1تصویر سطوح مختلفی برای پیش زمینه وجود دارد )به 

پیش ب در یک با. گیردمییک باب یا بخش قرار پاراگراف در پیش زمینۀ  . یکگیردمیر پاراگراف قرا

. نهایتاً، یک کتاب در پیش زمینۀ کلّ کتاب گیردمیزمینۀ یک کتاب کامل از کتاب مقدس قرار 
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کتاب مقدس به این موضوع ی انر زماستفاده از ابزار محواما ما جداگانه با  -گیردمیمقدس قرار 

  ی خواهیم کرد.رسیدگ

 

 

 

 

 

 

 زمینه ، سطوح پیش1. 3تصویر 

از کتاب مقدس، بپرسیم که چگونه این با مطالب قبلی  العۀ هر بخشدر حال مط مهم است که بسیار

ن یگر جز متو را خدایان د "،وانیمخمی 3: 20و بعدی ارتباط می یابد. به عنوان نمونه، در خروج 

  "مباشد.

آید، آن می دنبال ه به را ک یگرو نُه فرمان د ر ما این فرماناگ ان از ده فرمان است.البته این اولین فرم

 توانیدمیبا نیکو بودن  یعنی -بخوانیم، ممکن است به یک نوع شریعتگرایی برسیم گانهبه طور جدا

 به سوی آسمان باز کنید. ود راراه خید با رعایت کامل همۀ قوانینعضوی از قوم خدا شوید، با 

 مَنَم"برسیم:  حشتناکیتفاهم وسوء نین یرممکن است که به چا اگر یک آیه قبل از آنرا بخوانیم، غما

یان دیگر جز من ه خدای تو، که تو را از سرزمین مصر، از خانۀ بندگی، بیرون آوردم. تو را خدایهو

 (3 –2: 20 )خروج "مباشد.

 هدیدآیات قبلی  دراین نه تنها  -است دهداکه از مصر نجات  دهدمی قومی ها را بهخدا این فرمان

. خدا شودمی دیدهرا توصیف کرده،  که این نجات قبلیباب  نوزده زمینۀپیش  در، بلکه شودمی

، ل که نجات یافته انداح گویدمی. بلکه تا نجات یابندکه آنها باید از شریعت اطاعت کنند  گویدمین

 ری داشته باشند.رفتانین ید چبا

سکّل کتاب مقد  

سیک کتاب از کتاب مقد  

ب/ بخشبا  

 پاراگراف

 جمله 
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 نمونه

م که چند هشدار می دها به شمگیز و اشکهاست. سموئیل مملو از داستانهای حزن ان دوم کتاب

 . کنیممیرا انتخاب  13حۀ بعدی بسیار غم انگیز خواهم بود. ما داستان غمگین باب صف

. سپس از او متنفّر کندمیجاوز ، ته خواهر ناتنی خود، تاماراَمنون، پسر داوود پادشاه ب :1صحنۀ 

و ". رسدمیه پایان و با گریه ب ".نزد من بیرون ببرید این زن را از" "برخیز و برو!"او گفت: . شودمی

تامار خاکستر بر سر ریخت و پیراهن بلند آستین داری را که در بر داشت، چاک زد و دست بر سر 

 (19 :13وم سموئیل)د "می گریست.آواز بلند  و در حالی که می رفت، به خویش نهاده، برفت،

تا انتقام  کندمیامه ریزی خود، اَمنون برنی قتل برادر ناتنی اَبشالوم، پسر دیگر داوود برا: 2صحنۀ 

پسران پادشاه از  ": شودمیخواهرش را بگیرد. با شنیدن خبر مرگ اَمنون، اشکهای بیشتری جاری 

 "یار گریستند.لخی بسز به تو همۀ خادمانش نیپادشاه  گریستند.ده، ند و آواز خود را بلند کرراه رسید

 (36: 13)دوم سموئیل

 بلکه . نه فقط تجاوز جنسی. نه فقط قتل. جنگ داخلی.شودمی ضاع همچنان بدتروا 15اما در باب

لکرد آرامی داشت. هرگاه . می گویند که او خوش سیما بود و عمشودمیابشالوم مدّعی تاج و تخت 

جذب می رده و آنها را به سوی خود م جلوگیری کرفت، ابشالویعنی پادشاه می  درشر پسی به دیداک

 ی ربود.دان اسرائیل را من ترتیب او دل مرکرد. به ای

. داوود باید برای حفظ کندمینهایتاً ابشالوم به طور مخفیانه خود را به جای پدرش، پادشاه اعالم 

عدها به آنها الوم ب. )ابشکندیممسر خود را رها ه ه. دکندمیک ترفرار می کرد. او کاخ را  جانش

و همۀ اهل آن "ناراحت کننده است: حرکت  این یک. کندمیا میهنان خود را ره تجاوز کرد.( او هم

ان راه می ... و اما داوود در حالی که گریگریستندمیدیار به هنگام گذر تمامی قوم، به آواز بلند 

گی ی نیز که با او بودند، جملرفت. و کسانون باال می امنۀ کوه زیتده از درِ پوشینه و سپیمود، پای بره

 (. 30 ،23: 15یل)دوم سموئ "پیمودند، باال رفتند. که گریان راه می انیدند و در حالیسرِ خود را پوش

 بود که وقتی موهای ابشالوم آنقدر بلندنهایتاً، جنگ داخلی به پایان رسید و ارتش داوود پیروز شد. 

ر بدن او یوآب نیزه اش را د. درحالیکه در هوا آویزان است، کردیر ه یک درخت گسوار بر اسبش بود، ب
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. یک پیروزی عظیم. دیگر زندگی داوود در خطر نیست. ابشالوم سرکش نابود شد. فوق ندکمیفرو

 العاده است. 

 ر برخورد نکرد:اما داوود به این شکل با این خب

رم، ای پس"می رفت و می گفت:  ریست. او راهازه رفته، بگالی دروبه اتاق با خود لرزید وبه پادشاه "

 "پسرم! ای پسرم! جای تو می مردم. ای ابشالوم، ایشالوم! کاش من به پسرم! ای پسرم، ابابشالوم! ای 

پس پیروزی  "سوگ ابشالوم نشسته است.اینک پادشاه می گرید و به "و اما یوآب را خبر آوردند که: 

.. .پسرش داغدار استکه پادشاه برای ا شنیدند بدل شد، زیر ریان به ماتمکهمۀ لش ن روز برایدر آ

م! ای ای پسرم ابشالوم! ای ابشالوم! ای پسر"به آواز بلند فریاد زد: را پوشانید و  پادشاه روی خود

 (. 4: 19 –33: 18)دوم سموئیل  "پسرم!

داخلی، مرگ  جنگز جنسی، قتل، افتاد. تجاواتفاق که برای داوود  رست حوادث ناگواری بودفه این

، اما من کنیدمیکه شما چه فکری  دانممیت. نمی داش ، دوستشین چیزهاپسری که با وجود همۀ ا

 . این بسیار سخت است. کنممیبا نقل بعضی از این آیات، احساس خفگی 

د؟ این ردنی اتفاق افتااندوههای باورنک؟ چرا این غم و بودتاد؟ چرا این همه رنج اما چرا این اتفاقات اف

 همه اشک؟

 13داستان را از باب ما این . اگر شرسدمینظر ن، منطقی به تیمفگهمانطور که در باال 

ه . ما بشودمیآغاز ن 13 بخوانید)همانطور که ما این کار را کردیم(، بی معناست. اما داستان از باب

 زمینه نیاز داریم.پیش 

ر روی سقف تری داریم. داوود پادشاه بآشنایی بیش که با آنها کندمیایعی را بیان وق 11دوم سموئیل

فتد که در حال حمام کردن بود. ا نام بَتشِبَع می به یک زن زیبایی بهقدم می زند و چشمش کاخش 

دواج دیگر از یک نفر ه او باک شودمید. متوجه از او چشم بردار تواندمیجذّاب است و داوود ناو واقعاً 

 و شودمی او باردارمتأسفانه . ودشمیو او با این زن همبستر  کندمیوقف ن، اما این داوود را متهکرد

 قتل شوهرش در جنگ می باشد.  ،نها راه برای کتمان این موضوعت
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ند. ز را می بیدارد که همه چییک شاهدی وجود ، چون شودمیاما این پنهان کاری با شکست مواجه 

 ن کلمات وحشتناک. از طریق نبی خود، ناتان، ایکندمیت ند. این موضوع او را ناراحمی بین را خدا ای

 :کندمیرا اعالم 

ر شمردی؟ تو اوریای حیتّی را به نظر او بد است، خوام آنچه در پس چرا کالم خداوند را با انجا"

. پس حال، یان کشتیبه شمشیر عَمّون به زنی گرفتی. و اوریا راشمشیر زدی و زنش را برای خود 

ی خود به اوریای حیتّی را براار شمردی و زن ور نخواهد شد، زیرا مرا خوۀ تو هرگز دمشیر از خانش

 ( 10 –9: 12یل )دوم سموئ "زنی گرفتی.

شمشیر از خانۀ تو ": گویدمی. خدا گیردمیی غمناک بابهای بعدی از گناه داوود نشأت همۀ داستانها

ر اینها به خاط داخلی، مرگ ابشالوم. همۀر نشد. تجاوز، قتل، جنگ هرگز دو. "دور نخواهد شد هرگز

د. چه کسی فکر می کرد که عواقب آن و با بتشبع همبستر ش داوود به خدا پشت کرداین بود که 

 اینقدر بزرگ باشد؟

أثیرات یم که تاست؟ ما هرگز حدس نمی زد که ما چنین فکری می کردیم، درست کنممیمن فکر ن

 ه کننده باشد. تا این اندازه بیچار تواندمیه گنا

؟ این یک نمایش عالی بود، "دوستان"ا سریالدرست است؟ ی یزیونی نیست،واین دنیای نمایشهای تل

رای آنها وقت زیادی ب -یچِل، راسبود. مونیکا، جویی، چندلِر، فوبی، رِ حداقل فصل اول آن عالی

، اینطور نیست؟ آنها ندکنمیبا هم سپری اوقات خوشی را سم خوردن. اما ی قعیسی ندارند، مگر برا

هیچ اهمیتی ندارد.  "دوستان"دا در سریال  خردنِنیستند. چون رد ک بند چیزی ید ودر قمی خندند. 

 .، عواقب پایداری به همراه نداردکنیدمیهر کاری که در آن، است که این دنیایی 

اه مهم است. عواقبی را نیست. در دنیای واقعی، گنواقعی این دنیای "زند:  اما دوم سموئیل فریاد می

. گناه ارزش شودمی. به گریستن ختم زندمی  برهم  ، زندگیها راکندمیب روابط را خرا همراه دارد. به

 "زها را ندارد.این چی

دارند: در آنجا را ده ای تم. آنها چیزهای فوق العامن )اندرو( یکبار به کتابخانۀ بریتانیا در لندن رف

یادداشت لئوناردو هایی از دفتر پاکتها، صفحه  ست خط جان لِنِن در پشتهنگهای اصلی بیتِل با دآ
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م، پیش نویسِ اعالمیۀ جنگ برعلیه بود. چیزی که خیلی دوست داشتدر آنجا ینچی، انواع چیزها داو

فحه یک باالی ص تایپ شده بود. در یبا یک دستگاه تایپ قدیم جنگ جهانی دوم بود. این درآلمان 

 . "بررسی شود"ته بود: نفر با مداد نوش

شوی که این موضوع را به درستی مطمئن  می خواستی واقعاًتو  یست!ین شوخی نا -من فکر کردم

اعالم جنگ ور نیست؟ تو نمی خواهی که به خاطر اشتباه تایپی، برعلیه اسکاتلند درک کرده ای، اینط

 ز عمل فکر می کنی. س قبل ااست، پ زیادبسیار کنی. عواقب آن 

کر کن. آیا دقّت ف کنی، باه به خدا پشت . قبل از اینکگویدمیاست که دوم سموئیل به ما  چیزیاین 

 ید؟شما برای مواجهه با عواقب آن آماده ا

 

 تر بکاویدعمیق

 ی گویند؟ا به شما مهایی چه چیزی راین آیات به تنرا بخوانید.  26 –22:  8مرقس 

 و فهم درکرا بخوانید. چه تغییری در  30 –27و  21 –14مینه نگاه کنید: آیات یش زبه پحاال 

 ؟ایجاد شدردان اگش

نگاه کنید. آیا معجزۀ شفای دیگری در کنار این شفای  18:  8یسی دربارۀ این مشکل در صیف عبه تو

 جسمانی وجود داشت؟ 
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 ابزار ساختار

 

ات ی به آیاست که ما به جای رسیدگ معلوم ینه گفتیم،دربارۀ اهمیت پیش زم با توجه به مطالبی که

این بپردازیم. اما رسیدگی به یک بخش بزرگی از  ات کتاب مقدسبه کلّ عبار خواهیممیانه، جداگ

 نیم؟ترسناک باشد. از کجا آغاز ک تواندمیمتن 

ل که بیشتر قاباهتر است، بخشهایی بارت به عبارات کوتز کار، تقسیم کردن عبهترین راه برای آغا

تصویر  خواهیممیل ها رسیدگی کنیم. اما در عین حاه آنکی بی ییک توانیممیو ما  استکنترل 

در نهایی به ت که آیات را رسیممیبزرگتر را در ذهن داشته باشیم، در غیر اینصورت دوباره به جایی 

 ه می گیریم. داده، نادید را در کنار هم قرارعبارت را که مطالب ولیّۀ و کلّ موضوع انظر گرفته 
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دیدن جزئیات و کلّ(، این طلب )از کلّ م غفلتبدون  ی کوچک،اه بخشهیدگی بکلید کار برای رس

 است که به ساختار آن عبارت توجه کرده و دو سؤال را بپرسید:

 ه است؟های کوچکتر تقسیم کردمطالب خود را به بخش نده،نویسچگونه  .1

 ؟گیرندمینار هم قرار بخشها در کچگونه این  .2

کلّ یک کتاب  بندی تقسیمای بر توانیممیبکار ببریم.  لفوح مخترا در سطابزار ساختار  توانیممیا م

 –40؛ 39 –1 شعیاه: اتقسیم کنیم )نمون بزرگدر کتاب مقدس استفاده کنیم و آنرا به چند بخش 

نمونه: تقسیم کنید ) ه واحدهای کوچکتری(، یا به همین ترتیب یک بخش کوچک را ب66 –56؛ 55

بیش از این ایده آل است؛ اگر  بین دو تا پنج بخش،معموالً (. 11 –9، 8 –6 ،5 –3، 2 –1: 40اشعیا 

 ت.دیگر آسان نیسدر کنار یک دوبارۀ آنهاباشد، تکه های بسیار زیادی را خواهیم داشت که قرار دادنِ 

گرفته عبارت در نظر برای تقسیم این  یسندهاست که نوپس مرحلۀ اول، تالش برای تشخیص روشی 

 . است

الهام از خدا  بابها نگاه کنید. اعداد بابها و آیات باد که فقط باید به تقسیم بندی نکنی ، فکرنینهمچ

ند، اما در تر کرای ما آسانکارها را ب هکه سعی کردد زوده شده اناف؛ آنها توسط یک ویراستاری نبوده

که ناشران نیز ن بخشها قسیم بندی پاراگرافها و عناویا خراب کرده است. متأسفانه، تنرآ بعضی جاها،

ها همیشه قابل اعتماد است و اینبه همین ترتیب گذاشته اند، کتاب مقدس برای کمک به شما در 

یرید. ها و سرفصلها را نادیده بگبها، پاراگرافتقسیم بندی باآغاز کنید، ه از ابتدا نیستند. بهتر است ک

ارت را از اینترنت ز این عبک نسخه اهیم، این است که یانجام می د اغلب اوقات ما یک کاری که

 .کنیممیپاک  یۀ چیزها راتن اصلی، بقو غیر از م( www.biblegateway.com) کنیمیم پرینت

در حاشیه، یادداشتهای  نیدتوامیکار  حین آغاز کنید و در با یک صفحۀ پاک توانیدمیبه این ترتیب 

خط بکشید، کاری که شاید برای نید و زیر کلمات ور برجسته مشخص کا را به طسید، آنهرا بنوی خود

 انجام آن در کتاب مقدس خود مردّد باشید. 

ی شیارها ، مانندم بندیهاستارۀ تقسیهای واضحی دربایی شامل سرنخمتن به تنه گاهی اوقات،

مثالً، . دنشکسته می شوه راحتی قسمتها بت که از این نشاندهندۀ آن اس بر روی شکالت که موجود

http://www.biblegateway.com/
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؛ بر اساس آن، یوحنا ده، در طول چهار روز اتفاق افتادگزارش ش 51–19: 1یوحنا یعی که در وقا

ه کرده تا هر یک استفاد "فردای آن روز"ت تکراری از عبار به چهار بخش تقسیم کرده، روایت خود را

 واندتمیبه طور مشابه  11– 3: 40(. اشعیا43، 35، 29د را به ما نشان بدهد )آیاتاز تقسیمات جدی

 متفاوت که فریاد برمی آورد، تقسیم شود: "صدای"بر اساس سه 

 :کندمیصدایی ندا "

 ن مهیا سازیدرا در بیاباراه خداوند "

 ؛و طریقی برای خدای ما در صحرا هموار کنید

 ر کوه و تَلی پست گردد.هر درّه ای برافراشته شود و ه

 و ناهمواری ها، هموار گردد.صاف، صاف،  نازمینِ

 گاه جالل خداوند آشکار خواهد شد، نآ

 ند دید، و تمامی بشر با هم آن را خواه

  "گفته است. زیرا که دهان خداوند سخن

 "ندا کن!": ویدگمیهاتفی 

 "به چه ندا کنم؟"گفتم: 

 ی جملگی علف استدمآ"

 ل صحرا!یکسره چون گُو زیبایی اش 

 پژمُرَد،می  و گلخشکد  علف می

 .شودمیر آن دمیده زیرا که دَم خداوند ب

 براستی که مردمان علفند!

 می پژمُرَد،علف می خشکد و گل 

 بد باقی می ماند.اما کالم خدای ما تا ا
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 ه بشارت می آوری،یون، کای صَه

 به کوه بلند برآی!

 ی، و ای اورشلیم، که مژده می رسان

 بلند کن! به نیروی تمام صدایت را

 آن را بلند کن و مترس!

 هودا بگو:به شهرهای ی

 "هان، خدای شما است!"

 ه می آیداینک خداوندگار یهوه نیرومندان

 .کندمی و بازویش برای او حکمرانی

 استپاداش او با وی 

 او پیش رویش می آید.جرت اُو 

 رانید،وسفندان خود را خواهد چشبان، گ او همچون

 د؛خواهد آورزوانش گرد و بره ها را میان با

 مل خواهد کرد،آنها را در آغوش خود ح

 "نمود.و شیردهندگان را با مالیمت رهبری خواهد 

این کار  و قضاوت کنیم نهعقوالباید خودمان م ال نداریم،مانند مطالب با وقتی سرنخهای واضحی

ردان ما کارگید که شر کنتصو روایت. در مورد یک زیمپردامیآن  وع ادبیاتی است که بهوابسته به ن

د. در مورد یک شناسایی کنیویس هستید و سعی کنید که تغییرات صحنه را یک فیلم یا فیلمنامه ن

نامه های سیم کنید. در مورد یکی از تق، کندمیصحبت نکه چه کسی بر اساس ای توانیدمی مکالمه

یم ن ترتیب تقسرده و به ایمباحثۀ مفصّل را شناسایی ک، شاید بتوانید مراحل متفاوت یک پولس

 بندی کنید.
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، بلکه در کلّ مطلب گیرندیممورد رسیدگی قرار ن به ترتیبنظرات مهم یک عبارت،  اتگاهی اوق

د؛ بهتر برای تقسیم بندی آن مطالب مفید نباش تالش شاید . در چنین مواردیاند درهم تنیده شده

شناسایی کرده و دی را ه موضوع کلیدو یا س -یدرا در کنار هم قرار ده نها، آموضوع بر اساساست که 

ول به دنبال تقسیم بندیهایی باشید که به  مطالب آن سرفصلها را در نظر بگیرید. بهتر است که الّک

وش تقسیم بندی بر اساس به انجام این کار نشدید، به سراغ رر موفق ولی اگ ،شودمیتیب انجام تر

 .یدموضوع برو

ز آنها اختصاص دهید، به که عنوانی را به هر یک ا، خوب است بندیهای خودبعد از شناسایی تقسیم 

که بنشینید  کندمیادار طور خالصه بگویید که به نظرتان این مطالب دربارۀ چیست. این کار شما را و

 را عوض کنید.ها آن بعداً توانیدمیپیدا کنید؛  یک چیز واقعی و

ار ر هم قردر کنا این است که چگونه این بخشهاار ساختار، مهم در استفاده از ابزیار دومین قدم بس

ل . در یک نامه، شاید بخشهای مختلف به یکدیگر وصل شوند تا یک بحث منطقی را تشکیگیرندمی

دیگر را تکمیل بوده یا یکف بر ضدّ یکدیگر وایت، شاید صحنه های مختلدهند، درحالیکه در یک ر

که به طرف  دکنمیر برده، به ما کمک مطالبش بکابرای بیان  به ساختاری که نویسندهوجه کنند. ت

 تفکر بزرگ و متحّد در کلّ عبارت برویم. 

 

 تر بکاویدعمیق

 را شناسایی کنید. 27–12: 18صحنه های اصلی یوحنا 

 دو شرایط چیست؟اشارۀ مکرّر به این  ازیوحنا  هدف نظرتان هب
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 ب در قفسه و ساندویچاتن کتوسیلۀ نگهداش

فته، این است که یک عبارت را در ابتدا و هم که در کتاب مقدس بکار راختاری متکنیک س کی

فسه بکار کتاب در قنگهداشتن  برای ای که، مانند دو تخته یا وسیلهدهدمی تهای یک بخش قراران

 :رسدمیو به پایان  این شکل آغاز شدهکتاب رومیان به  می رود. مثالً

را به  ن، مردمانمۀ غیریهودیاتا از میان هلت یافتیم او فیض و رسخاطر نام اما به واسطۀ وی و به "

 (5: 1)رومیان "اطاعتی که در ایمان است، فراخوانیم...

اطاعت و به حکم خدای سرمدی، به جهت  کشوف گردیدههای انبیا ممبنای نوشته  اما اکنون بر"

 (26 :16)رومیان "شده است. دهنیساایمان، به همۀ قومها شنا

در عین حال که یک ار می رود، ن کتاب در قفسه بکی که برای نگهداشتایا وسیلهتخته  یک جفت

ر این بین قرار که همۀ چیزهایی که د هددمی، نشان کندمیفراهم  ی راتناسب شعری رضایت بخش

 این کارتقسیم کنید،  چند بخش به که یک کتاب را کنیدمیوقتی سعی  ، متعلّق به یکدیگرند.دارند

، بین دو اشاره به (36 –27کتاب اعداد )بابهای رگی اززب ش. مثالً، بخکندمیشما  به بزرگیکمک 

 دختران مردی به نام صِلُفِحاد می باشد.

ود و مطالب مابینِ آن، وسیلۀ نگهدارنده کتاب در قفسه بکار می ر ندماناً بین دو مطلبی که لبغا

 نظر بگیرید: ی کوه را دراز موعظۀ باالدارد. این نمونه می وجود ارتباط مه

 از آن ایشان است. پادشاهی آسمانرانِ در روح، زیرا حال فقی خوشا به"

 لی خواهند یافت.خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تس

 هند برد.حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواخوشا به 

 د.سیر خواهند ش نتشنگان عدالت، زیرا آناخوشا به حال گرسنگان و 

 ان رحم خواهد شد.خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آن

 خوشا به حال پاکدالن، زیرا آنان خدا را خواهند دید.

 انده خواهند شد.وزیرا آنان فرزندان خدا خخوشا به حال صلح جویان، 
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 "ن است.از آنِ ایشا اهی آسماندشپارا پارسایی آزار می بینند، زی خوشا به حال آنان که در راه

 ( 10 –3: 5ی)مت

است  "پادشاهی آسمان"ای که برای نگهداشتن کتاب در قفسه بکار رفته، در اینجا، یک جفت وسیله

به طور ن و غیره، افراد عادی نیستند که ، پاکدالن، صلح جویالیمانکه ح دهدمیکه به ما نشان 

صیف قوم ملکوت هستند. این تو شاهی آسمانشهروندان پاد. بلکه آنها باشندآدمهای خوبی  یاتفاق

 است. 

شگفت انگیز از  (، بین یک رویای11: 3 -1: 2حزقیال به عنوان یک نبی )حزقیال نمأموریت یافت

ت. اس شدهیک ساندویچ  ، مانند13 –12: 3رویا در  زتاب کوچکی از اینو یک با 1جالل خدا در باب

کنیم. ظاهراً حزقیال جه تو یکدیگرت با ه نحوۀ ارتباط این نظرادوباره از ما خواسته شده که ب

د، از جانب کسی غیر از خداوند ی که به او عطا شده تا اعالم کنما نشان بدهد که کلماته ب خواهدمی

 جالل نیست.  و پُرباشکوه 

ل مرقس ک ارتباط، تکنیک مورد عالقۀ انجیندویچ کردنِ دو موضوع متفاوت برای تأکید بر یاین سا

، 14 -12: 11کرد )مرقس اورشلیم را لعنت در بیرون خت انجیرعیسی که در تانداسمثالً، است. 

. استساندویچ  ورتص به( 19 –15: 11دۀ عیسی از معبد اورشلیم )( با مالقات ناراحت کنن21 –20

افتاد، اهد ای از اتفاقی است که بر معبد خو که داوری عیسی بر درخت انجیر، نشانه رسدمیر به نظ

ای در زندگی مردم به بار میوه ا همچون مردگان هستند و هیچهبی آنجندگان مراسم مذچون اجرا کن

 نمی آورند.
 

 ضربدری 

را که از نِی ساخته ۀ آنها که خان ورید؟ گرگ سعی کردآیا داستان سه خوک کوچولو را به یاد می آ

را فوت انۀ آجری آنها ت کرد و نهایتاً خرا فوو خراب کند، بعد خانۀ چوبی آنها شده بود، فوت کند 

د؛ ما غالباً تا آخرین جمله صبر نی، در آخر داستان به نقطۀ اوج می رسموالً داستانهای غربکرد. مع

 برسیم. تا به اصل مطلب  کنیممی
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و  جفتصورت ی گزارش، به . بقیۀ بخشهااستل مطلب در وسط داستان والً اصری، معماما در عب

ضربدری، " نوع ساختار را ، اینبه طور تخصّصی می شوند. مردم مرکز تنظیم ر محورِ اینمتقارن ب

Chiasm" است. 9 –1: 11داستان برج بابل در پیدایش. این یکی از نمونه ها از نامندمی 

 ین راو اما، تمامی زم

 یک زبان و یک گفتار بود...   

 جا ساکن شدند. هموار یافتند و در آننعار دشتی در سرزمین شِ     

 "یایید خشتها بزنیم...ب"گر گفتند: آنان به یکدی         

 بیایید شهری برای خود بسازیم"آنگاه گفتند:             

 و برجی...               

 ود آمداما خداوند فر                   

 تا شهر و برجی را که                

 ، ببیندکردندمیبنی آدم بنا             

 م و ون فرود آییاکن"گفت... اوندو خد         

 زیم...را مغشوش سازبان ایشان       

 از این رو آنجا را بابِل نامیدند، زیرا در   

  آنجا خداوند زبان  

 را مغشوش ساخت. انیان همۀ جه

ده است؛ این از و پایان ذکر شدر آغ "جهانیان تمامی زمین/ همۀ"؟ جفتها را پیدا کنید توانیدیم

ها جفت آن "زبان"ش ساختن خداوند برای مغشو با عمل "زبان"یک ت. بعد اشاره به ن جفاولی

، "شهر"، "بنا کردند"ا ب "برج" ،"شهر"، "بسازیم". شِنعار با بابِل )دو اسم برای یک مکان(. شودمی

 اینطور نیست؟ و غیره. خیلی جالب است، شودمیجفت  "برج"
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 . این نقطۀ"ود آمدخداوند فر"ینیم، جملۀ مرکزی را بب توانیممی بدریلت ضرین حابا شناسایی ا

انۀ تح متکبرکه ف کندمیاین حقیقت استفاده  تعیینعطف داستان است. نویسنده از این ساختار برای 

 شد. داخلۀ خدا متوقف ن، بالفاصله با مانسا

بزرگ در سطح ، شامل یک ضربدری 7 –2ی رود. دانیال داگانه هم بکار منمونۀ باال برای عبارات ج

 می باشد.  بابچند 

 .رسدمیدر پادشاهی ابدی خدا به اوج  هی بزرگ،مدنِ چهار پادشا: نبوت دربارۀ آ2باب

 آتش()کورۀ  دهدمیز مرگ نجات : خدا افراد خود را ا3باب    

 )نبوکدنصر( کندیمل ن که بخواهد پادشاهان را معزو: خدا حاکم مطلق است و هر زما4باب        

 )بِلشَصّر( کندمیپادشاهان را معزول ق است و هر زمان که بخواهد اکم مطل: خدا ح5باب        

 ا()شیره دهدمیرگ نجات خدا افراد خود را از م :6باب    

 .رسدمیوج رگ، در پادشاهی ابدی خدا به ان چهار پادشاهی بز: نبوت دربارۀ آمد7باب

خدا حاکم مطلق است و او کنترل که  است م دانیال اینکه قلب پیغا دهدمین این ساختار به ما نشا

 دنیای خود و تاریخ را برعهده دارد. 

نرا در عهدجدید می رفت، اما گاهی اوقات آبه طور کلّی، ضربدری ها، چیزی بود که در عهدعتیق بکار 

 ید:هم می یاب

 در آغاز کالم بود

 و کالم با خدا بود   

 ا بود.الم، خدو ک       

 آغاز، ان درهم   

 . ا بودبا خد

 (. 2 –1: 1)یوحنا 
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در قفسه بکار می رود،  ه از یک جفت تخته یا وسیله ای که برای نگهداشتن کتاباستفادما با 

تار ساخ برایبه روشی که نویسنده  بایدبگوییم که شما  هیمخوامی ا یا هر چیز دیگریضربدری ه

 فته است. رار گرفاهیم در ساختار قید. بسیاری از مه کنتوج مطالب خود بکار برده
 

 نمونه

که اتفاقات را  کندمیاست. اگر کلّ این باب را بخوانید، به شما کمک  1سدری از یوناین یک ضرب

 د:درک کنی

 وزانید... ی شدید بر دریااما خداوند باد: 4آیۀ

 "ن!...خدایت را بخوا": 6آیۀ   

 چه کسی...ه سبب ابیم ب: تا دری7آیۀ      

 ال قرار دادندان، یونس را مورد سؤ: ملوان8آیۀ         

 "به دل دارم .ترس..": 9آیۀ            

 : ملوانان به وحشت افتادند10آیۀ            

 ندنس را مورد سؤال قرار داد: ملوانان، یو11آیۀ         

 [تحت اللفظیترجمۀ ] "ا نازل شده استاین توفان عظیم به سبب من بر شم دانممی": 12آیۀ      

 فریاد برآوردند: ملوانان به درگاه خداوند 14آیۀ   

 : ملوانان یونس را برگرفته و به دریا افکندند15آیۀ
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 9. این آیۀ 10 -9، در آیات شودمیضربدری یافت  این روایت در مرکز اینلّ د کیک بار دیگر، کلی

 است:

دریا و دل دارم، همان که خدای آسمان را به ی هستم و ترس یهوه، من عبران"یونس پاسخ داد: "

 "فرید.ی را آخشک

یز است. اما به درستی که خدا سازندۀ همه چ -. نه اینکه الهیات او اشتباه استگویدمییونس دروغ 

اصالً . گویدمیارد، دروغ را د ( خداکندمیدیگر، پرستش )به عبارت  "ترس"اینکه اویونس دربارۀ 

کالم ". او می کرد که یونس چگونه دائماً خدا را رد یدگومیین باب به ما یست! بقیۀ اینطور نا

 با کشتی! -کندمیه، فرار می شنود، اما به جای انجام کاری که خدا خواست 2 –1را در آیات  "خداوند

آید و کشتی  . یک توفان وحشتناک میندانه نیست، این کار هوشمد که خدا دریا را آفریدهاگر بدانی

، رسیدیمبه فکرشان  نزد خدایی کهتمام دل در  با ان مُلحد و بت پرستشکستن است و ملوان درحالِ

شتی از ککه  دهدمییقت، او ترجیح ، یونس است. در حقکندمیکه دعا نکسی. تنها کردندمیدعا 

  برآورد.کند، فریاد به او کمک  تواندمیزد خدایی که و غرق شود، تا اینکه ن شدهبیرون انداخته 

تا اعتراف ایمان  در مرکز قرار دارد(،مطلب )اصل کندمیتفاده از یک ضربدری اس در اینجا نویسنده

زندگی او مغایرت دارد.  م که تا چه اندازه با روشیونس را به طور برجسته نشان بدهد، تا ما ببینی

هماهنگ  زندگیش ا این حرفها با، امبزنددا او حرفهای خوبی دربارۀ خ یونس یک ریاکار است؛ شاید

یک کشتی  توانیدمیاست که  رش وجود دارد، آنقدر وسیعخلیجی که بین ایمان یونس و رفتات. نیس

 نفت کش را بر روی آن برانید. 

ارۀ ایمانمان بپرسیم. آیا ما مطابق حرفهایی که درب ی را از خودکه سؤاالت عجیب شودمیعث این با

 ؟ کنیممیس آن زندگی اسا ا بری زنیم، اما آی؟ ما حرفهایی ممکنیمیمی زنیم، رفتار 

یو پاریس، مقاله نویس روزنامه، یک مقاله ای برای روزنامۀ تایمز لندن نوشت که پیش، مَتچند سال 

 و بعد ادامه داد:نسبتاً صحیحی خالصه کرد  آن پیغام مسیحی را به شکلدر 
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چه ه باشم، داشتقاد این مطالب اعت حتی به یک دهم یا مبه این مطالب اعتقاد داشته باش ناگر م

، خانه کنممی؟ به این ترتیب، کارم را رها تفاده شده استکدام نسخۀ کتاب دعا اساهمیتی دارد که از 

ی می روم که و به سوی دنیای کنممیآشنایانم را ترک می ریزم،  هایم را دور روشم، داراییام را می ف

ا یافتم که بر اساس آن عمل ری ربیشت. وقتی چیزهای ی بیشتری بداندهایزچ خواهدمیاقانه مشت

دند اَدوِنتیستها ]گروهی که معتقکه چرا مورمونها و  کنممیو به دیگران بگویم... دیگر تعجب ن کنم

[ در خانه ام را نندکمیو به جای روز یکشنبه، روزهای شنبه پرستش  رددمسیح به زودی بازمی گ

ه در کتاب مقدس اعتقاد دارد، ه شدنوشتسیکه به مطالب فهمم که چطور کنمی می زنند، من 

 ساعات زندگیش را صرف کارهای دیگر کند.  تواندیم

 .رسدمیظر ناین شکاف بین ایمان و رفتار، منطقی به ن

واکنش ملوانان  ود دارد، و این، یک نکتۀ دیگری در مرکز ضربدری ما وجبازمی گردیم وقتی به یونس

اری است که کرده این چه ک"رسیدند: فتادند و از او پان سخت به وحشت امردآن "است:  10ۀ آی در

  "ای؟...

این ترس را ودند که ان و بت پرستان بواقعاً این مُلحدکه ترس خدا را بر دل دارد، اما  گویدمییونس 

رستی رفتار نادا او ه بنیست کالق دریاها و خشکیها، کسی . آنها متوجه می شوند که خداشتندبر دل 

(. اما این چیزی 16، 10، 5ت شده است )آیات باب، دربارۀ ترس آنها صحبه در این . سه مرتببکنید

، فقط بودنددن حال غرق شخاطر توفان، در . وقتی آنها به کندمیست که توجه ما را جلب ا

م کرد و دریا را آراآسایی معجزه ، چون خدا به طور نبودندن . اما وقتی در حالِ غرق شد"ترسیدند"

رت این نمایش هیجان انگیز قد دیگر، آنها به خاطر . به عبارت"ترسیدند سخت"آنها  بود،کامالً امن 

باشید، متوجه قس آشنایی داشته ودشان. اگر با انجیل مرخ خدا بر طبیعت، بیشتر ترسیدند تا از مرگ

 ه کنید(.مطالع را 41 –35: 4دارد )مرقس  گی وجودک هماهنمی شوید که ی

ا ما تمایل داریم که او را بیشتر مانند یک خوردار نیست، زیرخدا از محبوبیت برزه، تفکرِ ترس از روام

به  "ترس خداوند". اما یابودبا قدرتی برای نجات یا ن مهربان بدانیم تا یک خالق قادر مطلقبابانوئل 

؛ اول 7: 1؛ امثال9، 7: 34میره: مزا)نمون ار گرفته استمورد توجه قر در کتاب مقدس طور مثبت
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نس عمل نخواهند کرد. اما قعاً از خدا می ترسند، مانند یو(  کسانیکه وا7: 14؛ مکاشفه17: 1رسپط

ببینید که چه بقیۀ یونس را بخوانید و  ک شانس دوباره وجود دارد؛حتی برای ریاکارانی مانند او، ی

 فتد!ا اتفاقی می
 

 تر بکاویدعمیق

 7 -کنید سرنخ: به زمان بندی توجه؟ یدا کنیدپ 16: 8 –1: 7پیدایشضربدری را در  نیدتوامیآیا 

 روز.  150روز،  40روز، 

لۀ سیل، چه مزمان با داوری او به وسیدر مرکز این ضربدری، چه چیزی دربارۀ خدا می آموزیم؟ ه

 فتد؟ ا اتفاقاتی می
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 ابزار حروف ربط

 

حروف ربط  اینها -"تا"، "زیرا"، "، پسایننابرب"، "به همین دلیل"، "درنتیجه"، "چون"، "اگر"

و را . این کلمات می توانند به ما کمک کنند که جریان یک گفتگبپوشانیمطال با آنها را  هستند و باید

می ی. یکبار یک مرد حککنندمیار آشک ف رامختل تأثیر رابطۀ بین جمله هایببینیم؛ آنها علت و 

در مورد  "در آنجاست. یدلیلچه  همیشه بپرسید که این بنا بهد، یدیدرا  "، پسبنابراین"اگر "گفت: 

 .استبقیۀ حروف ربط نیز به همین صورت 
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 "، پسبنابراین"و  "زیرا، چون"

 ، اما به دو چیزدهندمیرا نشان  و کلماتی هستند که جریان افکارر د، هیا پس بنابراینو  چون زیرا یا

ای من راحت تر از درک وم دارم، درک نمودارها بردرک عل( مدرو. چون من )انکنندمیمتفاوت اشاره 

 (. کنممیات است، پس من دوست دارم که فلشهای متناسب بکشم. )شوخی کلم

آن است و  دلیل، ردگیمییزی که قبل از فلش قرار . چاستاز راست به چپ  "، پسنبنابرای"فلشِ 

وجه نمونه ت . به اینشودمیاست که از آن جاری  بیعواقیا  نتیجهز آن می آید، معموالً هر آنچه بعد ا

 کنید:

باشید  من شما را همانند گوسفندان به میان گرگان می فرستم. پس ]بنابراین[ همچون مار هوشیار"

 (16: 10)متی "ه.سادو مانند کبوتر 

این  وصیۀ بی هدف نیست.اشید، فقط یک تار و هم ساده برای اینکه هم هوشیدستورالعمل عیسی ب

به قلمرو دشمن فرستاده این حقیقت که آنها  توجه بهاست، با برای شاگردان  الزمات اخالقی خصوصی

؛ نیاز به هوشیار و ساده کنندمییغام آنها مخالفت است که با پ "گرگان"می شوند. دلیل آن، حضور 

 ۀ آن است. بودن، نتیج

 ست:این یک نمونۀ دیگر ا

بری با خدا به ا بود، از براه همذات با خدیسی داشت: او کمسیح عید که همان طرز فکر را داشته باش"

دمیان درآمد. و چون د بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غالم پذیرفته، به شباهت آنفع خو

پس ع گردید. ه مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیتا ب خوار ساخت ومای بشری یافت شد خود را در سی

عیسی هر  اماز همۀ نامها بدو بخشید، تا به نه غایت سرافراز کرد و نامی برتر ب او را خدا نیز ]بنابراین[

 "خداوند"یح انی اقرار کند که عیسی مسزانویی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، و هر زب

 ( 11 –5 :2)فیلیپیان ".جالل خدای پدر است، برای

 مرگترک جالل آسمان، انسان شدن،  -است یگی عیسیش از فهرست وقایع زندت چیزی باین عبار

 دلیل. کندمین مکان. این یک ارتباط منطقی بین این چیزها ایجاد بر روی صلیب، صعود به باالتری
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و خود را فروتن مرگ مطیع بود. ا است که او تا حدّمکان برافراشت، این  دا او را به باالترینکه خاین

 د. سرافراز گردی بنابراینساخت، و 

، دلیل دفعه. این کندمیمخالف اشاره شکل است، اما به مسیر نیز دقیقاً به همین  "زیرا، چون"ش فل

 :گیردمییا توضیح، بعد از فلش قرار 

های ما یست که نتواند با ضعفکاهن اعظم ما چنان ن زیرانگاه داریم.  اعتراف خود را استواریید بیا"

 "گناه کند.ون اینکه سوسه شده است، بدچون ما ور حیث همه کسی است که از هدی کند، بلکهمدر

 ( 15 –14: 4)عبرانیان 

معنا را و همچنان همان  بگذارید سزیرا، بنابراین یا پاین جمله را جابجا کنید و به جای  توانیدمی

 اشت:خواهد د

 از هر حیث ه کسی است کهمدردی کند، بلکبا ضعفهای ما هن نیست که نتواند کاهن اعظم ما چنا"

بیایید اعتراف خود را استوار نگاه  پس]بنابراین[که گناه کند. وسوسه شده است، بدون اینهمچون ما 

  "داریم.

. به کنندمیگر نیز مانند این دو عمل اکثر حروف ربط  منطقی دی خوشحال می شوید که بدانید

 ت اشاره کنند. فقط می توانند به دو جهل، فلشها هرحا

 

 زیرا، چونکلماتی مانند   پس                           این،نابرمانند بکلماتی 

 کهدر نتیجه                                                به خاطر این

 چون ،نرواز ای                                   به این دلیل          

 ، از آنروپس                                               بدین گونه
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، لطفاً آنها را نادیده بگیرید. اینها به من کنندمیسردرگم  ین فلشها شما رااگر در این مرحله همۀ ا

که  بی دارم. مهمترین نکته این نیستعجیب و غریکه من ذهن طر اینید به خا، اما شاکنندمیک کم

 .، توجه کنیدارتباطات منطقی ایجاد شده هشما فلشها را بکشید، بلکه ب
 

 تر بکاویدعمیق

 وانید. در نگاه اول، نظرتان دربارۀ اشتیاق برادران عیسی چیست؟ا بخر 4 –3: 7یوحنا 

؟ )اگر مایلید، یک فلش کندمیه شاررد. این بحث به چه جهتی اوجود دا 5یک حرف ربط در آیۀ 

 بکشید(

 ؟ دگویمیبرادران به ما چه حنا دربارۀ عملیات روابط عمومی وی

 

 "گرا"جمالت 

ن داشته باشید، باید خیلی زود به دورترین نقطۀ ممکن انه تازیر خ اگر شما یک بمب اتمی در"

  "بروید.

در ( برای دور شدن ،در بزرگراه پُرسرعت که یک عمل خاصی )رانندگی گویدمیبه ما  "اگر"جملۀ 

انۀ شما . اما اگر خشودمیتوصیه  ک پالتونیوم قرار گرفته()خانه تان بر روی یک بلوایط خاص یک شر

. شودمیسوخت  اتالفدر حقیقت، این باعث  -پیشنهاد خوبی نیست س این عملمشکلی ندارد، پ

 می باشد. ناخوشایند( شرایط  ه به یک سری)مسلماًوابست است و شرطیپس این توصیۀ 

 از کتاب مقدس است: فتهبرگر این نمونه

 ]اگر[کهرطی به شت نه پایین، رف ره باال خواهیدنه دُم، و همواخواهد ساخت،  ما را سَرخداوند ش"

ا آنها را اشید تهوش ب فرمانهای یهوه خدای خویش را که من امروز به شما امر می فرمایم بشنوید و به

و فرایض او ا نهد، تا به هوش بوده، تمامی فرماصدای یهوه خدای خویش را نشنوی اگررید... اما به جا آو

ز همۀ این لعنتها بر شما خواهد آمد و اه جای آورید، آنگاه مر می فرمایم بامروز به شما ارا که من 

 (15، 13: 28)تثنیه "شما پیشی خواهد گرفت.
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اطاعت ته به ، وابسدارد شرط است. برکت خدا برای آنها  ئیلحجت برای قوم اسرا اتمام یات یکاین آ

مردم از رابطۀ خود با خدا  رگاخودکار نیست؛ خداست. برکات به طور  داز شرایط و ضوابط عه

ک ن غمنا. البته که آنها بارها و بارها رویگردان می شوند. این داستادهندمیدانند، آنرا از دست رویگر

ما می بینیم که این قوم شدیداً به خدایشان وفادار بمانند.  دم خدا نمی توانناست. ظاهراً قو تیقعهدع

 مراجعه کنید(.  26: 36) به حزقیال نیاز دارند. "بقلعمل پیوند "ه نجات و ب

به  نرهای ما نیست، ایدر کتاب مقدس وجود دارد که مانند اگ اگربه هرحال، یک نوع متفاوتی از 

ن ، منظورما"قطار می روم ردا باران ببارد، من بااگر ف"ی ما می گوییم: ی عدم قطعیت نیست. وقتاعنم

 :ر کتاب مقدس اینگونه نیستد ارد. اما همیشهفردا باران نبکه شاید  این است

در خدا بر فرشتگانی که گناه ورزیدند رحم نکرد، بلکه ایشان را به تَه هاویه افکند و  اگر زیرا"

یز رحم نکرد، ی قدیم نبر دنیا اگرداشته شوند؛ و  تا برای داوری نگاهی تاریک محبوس کرد هچالهاسیا

وظ تن دیگر محف پارسایی را، با هفتنوح، آن واعظِ  ن فرستاد و تنهاعالَمِ بی دینان توفا بلکه بر آن

ساخت از  عبرتی کرد و شهرهای سُدوم و عَمورَه را خاکستر نمود و به نابودی محکوم اگرداشت؛ و 

زیرا  -شیدینان به ستوه آمده بود، رهایی بخ[ لوطِ پارسا را که از فجور بی داگری دینی، و]سرانجام ب

سایش از دیدن و شنیدن کردار می برد و روحِ پار یان ایشان به سرسا هر روزه در مآن مردِ پار

را ان کارند و گناهزمایشها برهاایان را از آپس خداوند می داند چگونه پارس -در عذاب بودقبیحشان 

 (9 –4: 2م پطرس)دو "برای مکافاتِ روز داوری نگاه دارد.

آن  وقوع بهکه  گویدمیمحکوم کرد، او ن وم و عَمورَه راخدا شهرهای سُد اگر دگویمیوقتی پطرس 

)سعی کنید  است. "یرا کهچونکه، ز" مانند که در زبان انگلیسی کندمیتفاده اس اگرکّ دارد. بلکه از ش

ی امالً منطقو متوجه می شوید که ک را به جای آن بگذارید، "چونکه"د، کلمۀ ا بخوانیباره آنره دوک

 – کندمیجدا  اننداروبی حساب کار شریران را از دیبه خ : خداشودمیور نطایپطرس  کالم.( است

ار را داده )این ک کار را انجامو قبالً این ا اگرنوح و توفان، لوط که در سُدوم گیر کرده بود و غیره. 

 بار چه کار کند. می داند که این ود ندارد(، پس اوهیچ عدم قطعیتی وجکرده، 
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 "تا، چنانکه"

چیزی مطرح شده  هدفبرای بیان  است. گاهی اوقات "نانکهتا، چ"دیگر بسیار مهم  ف ربطیک حر

 است:

 ( 1: 2)اول یوحنا ".تا گناه نکنید.. ای فرزندانم، این را به شما می نویسم"

 :کندمیچیزی را بیان  نتیجۀوقات ی اگاه

 (1: 12ا)لوق "ی نهادند...یکدیگر پا مکه بر رد آمدند، چندان گِ م، هزاران تندر این هنگا"

 نسبتاً آشکار است که است. در اینجاورد ده کنید تا بدانید که کدام مشما باید از پیش زمینه استفا

 هادن، نبود! بر یکدیگر پا ن ین افراد،هدف از جمع کردنِ ا

 

 نمونه

ل رو(، چند ساکه من )اند هاستاید؟ این بعضی از تبلیغات آن یدهشن تیم قدرتآیا تابحال دربارۀ 

 پیدا کردم: وی اینترنتپیش بر ر

دفترهای تلفن و دو دسته ورق فقط با استفاده از دستهای خود، کار بزرگی  پالک ماشین،پاره کردنِ 

نفجر کنند؛ توانند کیسه های آبگرم را م ...این مردان غول پیکر میای اعضای تیم قدرت نیست. بر

بشکافند؛ میله های  ا را از وسطای خود، یخهنند؛ با سرهخۀ کوچک بشکشا سبال را مثل یکچوب بی

ین ه های خود را برای خدا بکار می برند. ای را با دندانهای خود خم کنند... و آنها ماهیچفلز

شجاعانه قدرت ا ت کنندمیقوّت، قدرت و سرعت استفاده  هکارهای محسوسِاشورزشکاران جهانی، از 

 م کنند.عیسی مسیح را اعال

زار نفر در یک عملیات پنج روزه . بر اساس یک مقاله، بیش از چهارهتهایشان تأثیرگذار اسکار آمار

 ح روی آوردند. نفر در یک واقعۀ دیگر به مسی 1700ات یافتند؛ حدود نج
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. مسلماً من به شکستن نمک که من احساس بیهودگی شودمی؟ باعث دهدمیی به شما این چه حسّ

م. اما اینطور وشن حدّ موفق تم در بشارت خود تا ای. اما ای کاش می توانسمکنمیر حسادت نیخ با سَ

که  کنممیرد، احساس نیستم. وقتی با یک بی خدایی مواجه می شوم که اعتماد به نفس باالیی دا

م. سیحی تأثیرگذار بودن فاصله دارم رۀستایک تم و تأثیرگذار نیستم، و فرسنگها با کوچک هس خیلی

 نی شوم.روحا "تیم قدرت"توانم  من هرگز نمی

 بود.اما پولس رسول هم اینطور ن

، کندمیع دفا "اَبَر رسوالن" طعنه های خودش و خدمتش در مقابلاز در کتاب دوم قرنتیان، او 

است، اما حضورش ضعیف  ویق نامه های او وزین و": گفتندمیاو  یزهایی را دربارۀکسانیکه چنین چ

 (10: 10رنتیاندوم ق) "ز.رقّت انگیو بیانش 

علم معانی و بیان  ،هنر یونانی زمینۀ رانانی عالی بودند، درخنس راً این اَبَر رسوالن، برخالف اوظاه

لس زمان زیادی را در زندانها بود، دند. درحالیکه پواز هر لحاظ تأثیرگذار بو تحصیل کرده بودند. آنها

دی ایمان زیا یست که باعث شدند اشخاصن الیدند. شکّیخود می ب "تر موفق"به مسیحیت  هاآن

 آورند.

خود، پول زیادی می گرفتند و زندگی لوکسی داشتند. این شما را به  خدمات روحانی احتماالً برای

انندگی ر یینیکه با مرسدسهای پالک طالدنیای امروز میندازد، کساعضی از مبشران تلویزیونی یادِ ب

رها این فکر را  توانیدمینهرچند  -نۀ برکت خدا بر آنهاستیند که این نشاو به شما می گو کنندمی

 . است آنها برای تماس تلفنی شما و ارائۀ جزئیات کارت اعتباریتانکه این به خاطر اصرار  کنید

 ت:ان اسقرنتیضعف و بی کفایتی خود به  بیاناعیۀ پولس شامل دف که کنیدشاید تعجب 

نگسار شدم، سه بار دند، یک بار سق خوردم. سه بار چوبم زو نه ضربه شال پنج بار از یهودیان، سی"

ایی پری کردم...اگر می باید فخر کنم، به چیزهبانه روز را در دریا ستی سفرم غرق شد، یک شکش

 (. 30، 25 –24: 11)دوم قرنتیان  ".دهدمیان مرا نش فخر خواهم کرد که ضعف
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ه، درست است، من از بل"نتقدان خود شده است. بازیچۀ دست م یب است، اینطور نیست؟ ظاهراً اوجع

 "، به اندازۀ نسخۀ آنها تأثیرگذار و گیرا نیست.کنممیۀ مسیحیتی که من ارائه نسخ ترم. ا ضعیفآنه

و کسیکه  دهدمیتوضیح  "تا، چنانکه"الت در یک مجموعه ای از جم پولس دلیل همۀ اینها راا ام

 :گیردمیها را نادیده نباشد، هرگز آنمجهز به ابزار حروف ربط 

یالت آسیا بر ما گذشت، بی خبر باشید. فشارهایی که یی که در ااز سختیها خواهیممیای برادران، ن"

ساس می مید گشتیم. به واقع احناازنده ماندن هم  قت ما بود که ازفوق از طابر ما آمد چنان سخت و 

خدایی توکل کنیم  اد تا نه بر خود، بلکه برها همه روی دشده است. اما این کم مرگمان صادرکردیم ح

 (9 –8: 1)دوم قرنتیان "ی خیزاند.ان را برمکه مردگ

. خدا در حاکمیت این کارها را می کرد داًمعخدا . کندمینضعف را تجربه  پولس بر حسب اتفاق،

 خودش: پولس به خدا اعتماد کند، نه به هک کندمیتنظیم  چنانرا  مسائلخود،  مطلق

درت خارق العاده از خداست نه از د که این قاکی داریم، تا آشکار باشین گنجینه را در ظروفی خا اام"

 (.7: 4)دوم قرنتیان  "ما.

پول در با انداختن  بار مصرفی بود که امروزهی یکستیکا همچون لیوانهای پالظروف خاکی در آن روزه

گنجینۀ  که خدا تصمیم گرفته که ویدگمی. پولس . آنها بی ارزش بودندکنیدمیافت دری دستگاه

 یابد. رفهایی حمل کند، تا فقط او جالل چنین ظ دررا  پیغام انجیلبسیار ارزشمند 

د. از طریق خوش تیپ و بااستعداد هستی یک سخنران پویا، شوخ طبع،یک لحظه تصور کنید که شما 

ر آنها دکه بدانید آیا ایمان  جود ندارد. هیچ راهی وشودمینفر مسیحی  یک، ظۀ تأثیرگذارتانموع

 یا خیر. ۀ قدرت شخصیت درخشان شما بودنتیج
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 زاننامطمئن و صدای لرکنید که با کلمات در عوض تصور کنید که شما نسبتاً معمولی هستید. تصور 

 . تصور کنید که به خاطر دیدگاهیدکنمیر اعالم شماست، انجیل را به یک نف اضطراباطر به خکه 

می  ولی یک نفر ایمان، محبوب نیستید. آشنایان خودضی از دربارۀ مذهب، در بین بع خود "افراطی"

این قدرت فوق "است که آورد. پس مشخص است، آیا خدا این کار را انجام نداده است. مشخص 

 . "تاده از خداست و از ما نیسالع

 اب کرده است.برای کار انتخی است که خدا پس این روش

 

 تر بکاویدعمیق

یک نسخه از آنرا  توانیدمیکنید،  مسرکه بر روی آن فلشهایی را  واهیدخ میرا بخوانید. اگر  2ستوتی

 از اینترنت پرینت کنید. 

 کنید. مشخصسته می یابید، به طور برجهمۀ حروف ربطی را که 

 ؟، چه اهمیتی داردکندمیر متصل که دو بخش از عبارت را به یکدیگ "زیرا، چون"

 ی می کرد؟ این عبارت، اساساً چه تغییر صلیۀ انکت، نبودنددر اینجا  14 –11اگر آیات 

مسیحیان باید در که  ویدگمیوجود دارد. دلیلی که تکرار شده و  10 –1در آیات  "تا "سه مورد، 

 ؟، چیستینداری زندگی کنندد
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 شابهابزار مطالب م

 

ی از آنها را کودکستان که بسیار دوباره با سرودهای کودک نوپا دارم، یکه نکای من)نایجِل( به خاطر

را  "سرخ و سفید و آبیه یه، یه توپ دارم قلقل"اموش کرده بودم، آشنا شدم. اکنون می توانم سرود فر

 هر چند هنوز نمی توانم به خوبی با آهنگ بخوانم. -مبه طور کامل بخوان

 کندمیمن یادآوری  نیست، اما به ، یک صنعت شعری خوبی"بیهآ"و  "قلقلیه"ساختن یک قافیه با 

از چیزی به  هبلکنیست. اینطور شعر کتاب مقدس  بنایی بسیاری از اشعار ماست. امازیر که قافیه، پایۀ

 . این یک نمونه است: کندمیاستفاده  "ادف، مشابهمتر"نام 

 است، از آن خداوند است، زمین و هر آنچه در آن"

 ساکنانش، مۀه ن وجها

 ر دریاها نهادزیرا که او اساسِ آن را ب

 ( 2 –1: 24)مزامیر  "ت.وار ساخرا است و بر آبها آن
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( همان 1)خط  "زمین"هستند؟ ی ازمۀ هر آیه با یکدیگر موببینید که چگونه دو نی توانیدمی

آن را استوار آبها بر " ( برابر است با3)خط  "نهاد ااساس آن را بر دریاه"( است. 2در )خط "جهان"

با کلمات نسبتاً متفاوت بیان شده است. موضوعی یکسان، دو مرتبه  دو مورد، (. در هر4 )خط"ساخت

ندازۀ قافیه کنید، درمی یابید که به اعرهاست. وقتی به آن عادت وش عبری برای نوشتن شاین ر

 زیباست. 

، زمانی تشابه متضّادرا دارد. ر مختص وع وجود دارد که ارزش بیانضودر مورد مچند مورد مختلف 

 : کندمیبخش اول ارائه گاه متضّادی نسبت به به وسیلۀ تضّاد، دید ه بخش دوم آیهاست ک

 ،دهدمی را بی مهابا بروز نادان همۀ خشم خود"

 (11: 29)امثال "اما حکیم آن را بازمی دارد.

، اما کلمات را گویدمیرا  بخش اولبخش دوم آیه، همان مطالب تشابه ضربدری، زمانی است که 

 :ندکمیجابجا 

 ید،آنگاه سیل ما را در کام می کش"

 و آبها از سَرِ ما می گذشت؛

 آری، آبهای خروشان

 (5 –4: 124)مزامیر  "می کرد!ما را غرق 

در دو  "آبهای خروشان"و  "سیل"سط گیر کرده، در بین در و "ما"است، چون  بسیار مؤثرنمونۀ باال 

 ردیم!وصیف کن دقیقاً همان چیزی است که تو ای -فتهف قرار گرطر

 

 

 

 



 

 

 

57 

 کندمینا و مفهوم کمک مطالب مشابه به مع

به ما کمک کند که  ندتوامی. اما رسدمیب به نظر خوب است چون شاعرانه است، خو مطالب مشابه

اول آنرا  دفعۀ : اگرکندمییک مطلب فراهم معنای یک عبارت را درک کنیم. دو فرصت را برای درک 

 کمک کند.  ندتوامیعبارت مشابه درک نکردید، 

 "بجویید... شودمیخداوند را حینی که یافت " کندمیاستدعا  ش( از شنوندگان6 :55نمونه، اشعیا )

این چه مفهومی دارد. چگونه خدا را می جویید؟ در کجا باید به دنبالش  ید کهشاید تعجب کن

  "که نزدیک است او را بخوانید.زمانی تا ": بگردید؟ آیه ادامه می یابد

او  فراخواندن. به عبارت دیگر، ما باید خدا را با است "را بخوانید وا" عبارتمشابه  "بجویید خداوند را"

 . بطلبیمکمک  در دعا بجوییم، از او

کمک  شهای دیگر کتاب مقدس به مادر بازگشایی آیات مبهم در بخ تواندمیشناسایی عبارات مشابه 

را از عیسی گزارش ثالً، انجیل یوحنا این کلمات ند. منیست که مانند این اشعاری وقتی ند، حتک

روز بازپسین او را بر  من درد، حیات جاویدان دارد، و هر که بدن مرا بخورَد و خون مرا بنوش": کندمی

شاید ضیها ست؟ بعوشیدن خون عیسی به چه معنا(. خوردن بدن و ن54: 6)یوحنا  "خواهم خیزانید.

 که آدمخواری است! ندکنمیدرحالیکه عده ای دیگر فکر  ت،فکر کنند که عشاء ربّانی اس

است که هر که به پسر این  ۀ پدر منزیرا اراد"بود:  ، عیسی چنین گفتهبه هر حال، در چند آیۀ قبل

بر خواهم  او را ازپسینخوردار شود، و من در روز ببنگرد و به او ایمان آوَرَد، از حیات جاویدان بر

 (40: 6)یوحنا  "خیزانید.

ند. ا یکسان هستند؟ آنها مشابه یکدیگر 54و آیۀ  40ز آیۀ ش دوم اگونه بخآیا متوجه می شوید که چ

هر که بدن مرا بخورَد و خون مرا "ند؛ یعنی ا دو آیه نیز مشابه ی اولکه بخشها دهدمینشان این 

 است.  "مان آوَرَداو ای د و بههر که به پسر بنگر"مشابه  "بنوشد

برای صحبت دربارۀ ایمان به اوست. این به  وشیدن عیسی، روش دیگریر، خوردن و نبه عبارت دیگ

ش این است: اعتماد به ا اما مفهوم است، روشن برای بیان این مطلب اص یک روش واضح وطور خ

 حیات. ات بخش او، تکیه بر او برای مرگ نج
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 نمونه

 ا یک چالش؟سلّی است ی؟ این یک تکنیدمیآیۀ زیر را توصیف  ینکتۀ اصلشما چگونه 

 دار خواهد ماند،شویم، او وفااگر بی وفا "

 (13: 2س تیموتائو)دوم  "واند کرد.از آن رو که خویشتن را انکار نت

به خطر  رابطۀ ما با خدا را ندتوامیشاید به طور غریزی آنرا اینطور تفسیر کنید: حتی بی وفایی ما ن

 عظیم است.تسلّی است؛ این ذات اوست. این یک  او همیشه نسبت به ما وفادار دازد، چونان

ین کنید، او . اگر چنشت نکنیداشید که به خدا پمی توان به شکل دیگری نیز تفسیر کرد: مراقب ب اما

 بود.یک هشدار جدّی خواهد  به خاطر وفاداری به شخصیت خود، به شما پشت خواهد کرد. این

و وفادار یت می شوند. درست است که خدا امین ه در جای دیگری در کتاب مقدس حماگزین هر دو

ن هم درست اما ای(، 9: 1)نمونه، اول یوحنا کنیممیناه است و ما را می بخشد، حتی وقتیکه ما گ

ن (. سؤال ای26: 9)نمونه، لوقا  ندکمیاست که عیسی وعده داده که کسانی را که او را رد کنند، رد 

 بوده است؟تائوس ورد نظر نویسنده در دوم تیموام یک از این موارد، مفهوم ماست، کد

 مشابه را پیدا کنید؟ بمطال توانیدمیاین پیش زمینۀ این آیات است. آیا 

 سخن درخور اعتماد است که: ینا"

 اگر با او مردیم، 

 با او زندگی هم خواهیم کرد.

 مّل کنیم، تح اگر

 کرد.اهیم هم خوسلطنت با او 

 اگر انکارش کنیم،

 اهد کرد.کارمان خواو نیز ان

 ،اگر بی وفا شویم

 او وفادار خواهد ماند، 

 (13 –11: 2)دوم تیموتائوس "ند کرد.اواز آن رو که خویشتن را انکار نت
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پس  ل کردیم،ردیم/ تحمّاگر مُ -ند. اینها واقعاً مترادف هستندا مشابه یکدیگر 4 -3و  2 -1خط 

 یم کرد/ سلطنت خواهیم کرد.اهخوی زندگ

و این تأیید شده، چون  نیز مشابه باشند، 8 -7و  6 -5 طلب، انتظار داریم که خطوطبه این مبا توجه 

 دهدمیاست. این تشابه نشان  "انکار کردن او"بودن همان  "ی وفاب"کل مشابهی آغاز می شوند: به ش

 ماست. کردنِ ن انکار ندن خدا، هماوفادار ما -دبرنین جمالت نیز براکه بخشهای دوم ا

بگوییم که بی وفایی  وانیمتمیرا تفسیر کنیم. ن 13ی آیۀ ما در جایگاهی هستیم که به درستون اکن

که این عواقب وحشتناکی را در پی دارد. اگر ما عیسی را رد  دهدمیار هشدا اهمیتی ندارد، پولس م

 .کنیممیخود را رد  نجات و بخشش چون ما منبع -را انکار خواهد کردکنیم، او ما 

 

 تر بکاویدقعمی

فت، اما در این پیامبران با پدران ما سخن گه واسطۀ و از راههای گوناگون بدر گذشته، خدا بارها "

 (2 –1: 1)عبرانیان "واسطۀ پسر خود با ما سخن گفته است... بهایام آخر 

 د؟ساده، متضّاد یا ضربدری هستنآیا نید؟ یات شناسایی کرا در این آ مشابه مطالب توانیدمیآیا 

 د.بخش اول مطالب مشابه تکمیل کنیرینۀ هر یک از عبارات از این جدول را با یافتن همتا یا ق

  در گذشته

  تخدا سخن گف

  با پدران ما

  به واسطۀ پیامبران

بارها و از راههای 

 گوناگون

 

 رای بشرّیت است؟مکاشفۀ خدا بسی نقطۀ اوج عی که کندمیتأکید  نویسنده چگونه

 داشته باشیم؟بیشتری را از خدا ث می شوند که انتظار کالم آیات باعآیا این 
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 راوی تفسیرابزار 

 

بحال در مقابل یک قطعۀ هنری مدرن ایستاده و تعجب کرده اید که این چیست؟ به طور خاص آیا تا

 سادگی بوم است! اما با وجودِودۀ رنگ بر روی فقط سه خط و دو ت -نیست یچیده اییک چیز پ

 .ر استچه خببفهمید که  توانیدمین

این تصویر عدم "ن بگوید: و در گوشتات شما ایستاده ، هنرمند در پشهتصور کنید که در آن لحظ

یشتر درکش می بو ک دکنیمیشما دوباره به تصویر نگاه  "ارتباط و اتصال در زندگی مدرن ماست.

 خی احساسبا گستا یا شایداز هم جدا هستند.  که در این تصویر، چیزها کنیدمی احساس. کنیدمی

از دست داده است! شاید احساس  را با استعداد هنری واقعیید که این هنرمند به نوعی ارتباطش کن

 ر از درک من است.ها فراتاکثر آن که من)نایجل(، طرفدار هنر مدرن نیستم. من می پذیرم که کنیدمی
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 به. من به طور خاص سبت به بخشهایی از کتاب مقدس داریمما احساس مشابهی را ناما گاهی اوقات 

رگشان، پادشاه یا برده شدنِ آنها، سفر آنها از ما دربارۀ تولد اشخاص، م -کنممیعبارات روایتی فکر 

درکشان آسان  و نداسبی واضح و بی پرده اه طور من. این وقایع بخوانیممییک مکان به مکان دیگر 

چه "پاسخ سؤال  یعنیمدرن هستند، رند؟ غالباً این داستانها مثل هنر است. اما چه مفهومی دا

 . استدور از دسترس  "چرا"پاسخ ظاهراً اما  ت )سه خط و دو تودۀ رنگ(،آسان اس "چیزی

ۀ این یک توضیح، دربارمختصر،  و تفسیر کندمیگاهگاهی روایت را قطع  خوشبختانه، نویسنده

 . دهدمیه ما اتفاقات ب

: گویدگوناگون را بخوانیم و نویسنده در گوشمان باست. مثل این است که وقایع بزرگی  این کمک

 "است! جریان این"

 پیدا کنید؟ 2آیات زیر از متیتفسیر راوی را در  توانیدیمآیا 

ش را رخیز، کودک و مادرب"ر یوسف ظاهر شد و گفت: خواب ب پس از رفتن مُغان، فرشتۀ خداوند در"

ر دهم، زیرا هیرودیس در جستجوی کودک است تا ان تا به تو خببگریز و در آنجا بم برگیر و به مصر

است، کودک و مادرش را برگرفت و رهسپار مصر شد، و تا مرگ ه برخبانگاپس او ش "و را بکشد.ا

سر خود پ"گفته بود تحقق یابد که آنچه خداوند به زبان نبی شد تا  هیرودیس در آنجا ماند. این واقع

 (15 –13: 2)متی "فراخواندم. مصر ا ازر

متی را دربارۀ این  توضیحه . بلکگویدمیقایع به ما نین اتفاق و ولۀ آخر، مطالب بیشتری دربارۀ امج

جانش در برابر ز حفظ که رفتن عیسی به مصر، چیزی بیش ا گویدمی. متی به ما گویدمیوقایع 

اینکه  (،1: 11)هوشع رساندمییز به تحقّق عدۀ خدا در عهدعتیق را نیس بود؛ این وشمشیر هیرود

آنجا آمدند. حاکمیت مطلق ج از م خرواسرائیلیها در هنگا خواهد آمد، همانطور که "از مصر"عیسی 

تحقّق نقشۀ او  ی باعثخدا چقدر شگفت انگیز است، اینکه حتی تالش هیرودیس برای کشتن عیس

 !شودمی

 و چیست؟آیات زیر، نظرتان دربارۀ عیس وجه بهت با
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بگذار "یعقوب گفت: صحرا بازگشت. و به ش بود که عیسو بی رمق از روزی یعقوب مشغول پختن آ"

از همین روست که او را اَدوم  "آش سرخ بخورم زیرا دیگر رمقی در من نمانده است! ز اینمی  اک

نک، من به یا"عیسو گفت: "خود را به من بفروش.دگی اول حق نخست زا"پاسخ داد: یعقوب نامیدند. 

 "ور.اول برایم سوگند بخ"وب گفت: ولی یعق "حق نخست زادگی مرا چه سود؟حال مرگ افتاده ام. از 

ای او سوگند خورد و حق نخست زادگی خود را به یعقوب فروخت. آنگاه یعقوب نان و آش پس بر

 (34 –29: 25)پیدایش  "برخاست و رفت...س د. عیسو خورد و نوشید و سپیسو داعدس به ع

قربانی  مانندم که او وییبگ توانیممینظر بدهیم.  این وقایع تنر گرفدر نظبا فقط  توانیممیبه سختی 

که مجبور شد حقّ نخست زادگی خود را بفروشد )میراثی که متعلّق به پسر  رسدمیبه نظر بیگناهی 

تفسیر خودمان که  ندکمیرها ن به حال خود ا نویسنده ما راود( یا از گرسنگی بمیرد. امگتر ببزر

خست زادگی بدین گونه عیسو حق ن": ندکیمبسیار مهم، او تفسیر راوی را فراهم  شخب. در این کنیم

 (. 34: 25)پیدایش  "شمرد.خود را خوار 

مرگ  به حال" ا دربارۀنیست؟ همۀ این حرفهنطور می تاباند، ایعیسو موضوع، نور دیگری را براین 

، ارزش کمی برای ادگیحق نخست ز فقط همین. او فقط گرسنه بود، -بود ، یک اغراق واقعی"افتادن

، عیسو را در حال در چند باب بعدسه عدس عوض کند. وقتی اده بود آنرا با یک کاآم که او داشت 

ادی نسبت به او م شده بود، احساس همدردی زیمحرو که از وصیت نامۀ پدرش یابیممیفریاد زدن 

 . کنیممین

 

 نمونه

ا یافت، بیزار شد. . او از چیزهایی که در آنجکندمیرا توصیف ، دیدار عیسی از معبد اورشلیم 2نا یوح

مرکز خرید و فروش تبدیل ادت مذهبی خالصانه باشد، به جایی همچون اینکه مکانی برای عب به جای

سکه نستید می تواتوسط صرّافان  -جلسات مذهبی به مربوط فعالیتهای گوناگون ایهسیلبو شده بود.

ه حیوانات را برای رادی ک؛ و افتهیه کنیدای پرداخت مالیات معبد را های مخصوص و موردنیاز بر

تصور کنید که زائران را به عنوان  توانیدمیبه حیات معبد کشیده شده بود.  -دقربانیها می فروختن
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 رست کرد وک شالق د. عیسی یآوردندمیدرا به صدا وق پول رکه صند "دیدندمی"ی بازرگان االیک

پخش کرد؛ با  کرد، سکه ها را در همه جامیزهای صرّافان را واژگون ن را بیرون کرد؛گوسفندان و گاوا

ور . تعجبی ندارد که اولیای ام"خانۀ پدر مرا محل کسب مسازید"خشم با حاضران صحبت کرد: 

 ذهبی ناراحت شدند: م

ازۀ چنین کارها را تا بدانیم اج یتی به ما می نمایانیچه آ"عمل او گفتند:  رابر اینیان در بپس یهود"

ا خواهم آن را باز بر پیران کنید که من سه روزه این معبد را و"یشان گفت: عیسی در پاسخ ا "داری؟

می  وتبه طول انجامیده است، و حال ال بنای این معبد چهل و شش س"یهودیان گفتند:  "داشت.

پس  ت پیکر خودش بود.لیکن معبدی که او از آن سخن می گف "زه آن را بر پا کنی؟خواهی سه رو

نان او خبه کتب مقدّس و سبه یاد آورده،تۀ او را نش این گفبرخاست، شاگردا مردگانهنگامی که از 

 (22 -18: 2)یوحنا"ایمان آوردند.

برای  ، پس مکانی بود کهبود خدا در بین قومش یار مهم بود. این مکان سکونتسب در عهدعتیق، معبد

گی یهود د. دقیقاً قلب زنددعا کنی، که به او قربانی تقدیم کنید و نزد او به آنجا می رفتیدمالقات خدا 

، یمو چنانکه در اینجا می بین ن عیسی به تازگی بازسازی شده بودوم با خدا بود. در زماو رابطۀ ق

 بود. طول کشیدهچهل و شش سال 

 تواندمیود. او چگونه ش غیرمنطقی بم عیسی برای شنوندگاناین مطالب، ظاهراً کال با توجه به همۀ

به درستی که ما هم اگر تفسیر راوی را نداشتیم، ا کند؟ روز بن د کند و در عرض سهاین معبد را نابو

. وقتی عیسی در روف موّرب مشخص شده است( با حاالدر باین تفسیر یم آنرا درک کنیم )توانستنمی

. او دربارۀ بدن بودندکه در آن  ندکمی، دربارۀ ساختمانی صحبت نکندمی اشاره "معبد"اینجا به 

 .کندمیش صحبت خود

. از این به بعد، او معبد خداست. او حضور خدا بر کندمیبزرگ عیسی را مشخص ی، ادعای تفسیر راو

ر می یا ترجیحاً شخصی است که اگ انجه او مک. در نتیشودمیش ساکن ا با قومخدروی زمین است، 

 اید به نزد او بروید. کنید، بخواهید با خدا مالقات 
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یک سرنخ وجود داشت، جاییکه یوحنا  1ست. در بابناع بزرگی در انجیل یوحموضویک  در واقع، این

 گویدمی(. ترجمۀ تحت اللفظی 14: 1وحنا)ی "و کالم، انسان شد و در میان ما مسکن گزید."نوشت 

عیسی  4داشت. بعد در باب بد وجوداشاره به خیمه که قبل از مع، "خیمه زد"او در میان ما  که

یان، مرکز پرستش مذهبی نخواهد بود. در کوه جَرزیمِ سامر اورشلیم یهودیان وآینده، که در  گویدمی

و  ما در روح داشت؛ نکتۀ مهم این است کهاهد خون یخاص و مشخص مکانهیچ ارتباطی با حقیقت، 

 از طریق عیسی است.  ی پرستشتوجه به پیش زمینه به معنا راستی پرستش کنیم، که با

الزم نیست که به ساختمان خاص یا مکان  ستش خداعناست که برای شناخت و پرهمۀ اینها به این م

تباه است! ، اش"این خانۀ خداست": گویدمیه خاصی برویم. این تابلو بر در کلیسای وِست مینیستِر ک

مکان به اصطالح مقدّس در کنار در بعضی از کلیساها، شما را از اب طن تعدادینیازی نیست که با 

 شخص مقدّس وجود دارد. نبایددّسی وجود ندارد، فقط یک ا کنند. دیگر هیچ مکان مقجد "مذبح"

معبد ن عیسی ای و اکنون قربانی گناه بود برای د،معبدر  مذبحهیچ مذبحی وجود داشته باشد، زیرا 

 را تقدیم کرده است. است و او قربانی کامل 

وند و یک مکان باران بر سرمان می ش بارشلیل مفید هستند که مانع از یسا به این دساختمانهای کل

مقدس  ابکه کت کاریکه با مسیحیان دیگر مالقات کنیم،  کنندمیمفیدی را برای ما فراهم  مالقات

ق عیسی اگر از طری -دا مالقات کنیدکه به کلیسا بروید تا با خ نیست الزم . امادهدمیما فرمان  به

 ید! جام دهمانی این کار را اندر هر جایی و هر ز توانیدمیوارد شوید، 

 

 تر بکاویدعمیق

نمی ، اما افتاداقی تفبفهمیم چه ا توانیممیکتاب داوران یک نمونۀ اولیه از یک داستان بزرگ است که 

 د.ننها چه مفهومی دارمۀ ایکه ه دانیم

چه نتیجه ای را بخوانید، به  5 –1آیات ال موجود در جداگانه، اعمرا بخوانید. اگر  6 –1: 17داوران

 ؟رسیدمی
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 ؟کندمیچه کمکی به درک ما از این اتفاقات  6ر نویسنده در آیۀ سیتف

عه کنید. مراج 25: 21، 1 :19، 1: 18؛ به اب تکرار شده استدر سراسر این کت 6: 17تفسیر داوران

 چرا؟ رائیل در این دوره از تاریخ چیست ونیاز بزرگ اس

و اول  23 –22: 8 با توجه به داورانیست. اما این راه حلّ درستی ن قوم، راه حلّهای خود را دارند،

 رید؟ به دلیل آن پی بب توانیدمی 7 –6: 8سموئیل 

 مراجعه کنید.  23 –20: 13 ا ترجیحاً کیست؟ به اعمالی یستچ داراه حلّ خ
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 ابزار لغت

 

مطالعۀ  دیداً بردم. یک روز شفه اختصاص دامطالعۀ فلس هبرا ل( دانشجو بودم، زمانی ن)نایجوقتی م

خره مطالب باالکه  و باید بپذیرم که بسیار خشنود بودم میک کتاب درسی فلسفی تمرکز کرده بود

کیهانی الهیات ، اهمیت شناخت اولیۀ اده تربارت سیا به ع"ما بعد نویسنده گفت: ا م.ه اآنرا درک کرد

 شدم! ن گیج و سرگرداننبود که او چه می گفت. م واقعاً مهم "این است که...

صی م خاو غیرعادی نیست که کلمات عادی با مفهو را دارد هر شاخه ای، اصطالحات مخصوص خود

برای یک گلف باز متفاوت از  "albatrossیک نوع پرندۀ دریایی، وس، آلباتر"کلمۀ  معنی کار روند؛ب

در نگاه اول ترسناک  الحات تخصّصی می توانندصطا اگرچهن برای پرنده شناسان است. معنای آ

هم دشوار  هادرآنق که  درمی یابید اندک زمانی برای آشنایی با آنها اشند، اما احتماالً بعد از صرفب

 نیستند.

به شیوۀ  دارد و از کلماتزی ب هم لغات متمایاین کتا -ی نیستن قضیه مستثنهم از ای کتاب مقدس

 .کندمیستفاده خاصی ا



 

 

 

67 

 کتاب مقدس سنگین درمات لک

می خوانید، با کلماتی مواجه می شوید که خیلی کم در زبان امروزی بکار برده وقتی کتاب مقدس را 

کلمات سنگین کتاب "که ما آنها را  نداصطالحات تخصصی کتاب مقدس هست ها. اینمی شوند

 وجه کنید: ۀ پولس به کولسیان ت. به این آیه از نامخوانیممی "قدسم

پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است، که در او از کی رهانیده و به زیرا ما را از قدرت تاری"

 (14 –13: 1کولسیان ) "داریم.هان برخوررهایی، یعنی از آمرزش گنا

 ما مهمبرای  شیک معنای خاصی دارد که درک و شودمیبارها در کتاب مقدس دیده  "ییرها"کلمۀ 

برای شروع این است که از  (. بهترین راهاستنیز به همین صورت  "دشاهیملکوت یا پا"است )کلمۀ 

به ما  "رهایی"ربارۀ مقدس د لغتنامۀ کتاب مقدس کمک بگیریم. چیزی که لغتنامۀ جدید کتاب

 1"بد و شرّ بوسیلۀ پرداخت یک بها. رهایی یعنی رها شدن از چیزهای"ت: ن اس، ایگویدمی

کتاب مقدس به شکل لغتنامۀ  د، پسنوتعیین می ش یری آنهابکارگنحوۀ نهایتاً معنای کلمات با 

. نمونۀ اولیه، کندمی در سراسر عهدجدید و عهدعتیق را توصیف "رهایی"گوناگون  مراجع مفیدی

 خدا ده بالی وحشتناک بر فرعون نازلشد.  بردگی مصر است که توسط خدا انجامنجات اسرائیل از 

ای سرخ عبور داد تا با او در سرائیل را از درییل را رها کند. سپس خدا اکرد تا او مجبور شود که اسرائ

از  (. آنها5: 19د )خروجیین شدناو تع "مِلک خاص"د، جاییکه آنها به عنوان نکوه سینا مالقات کن

 ق دارند. این رهایی است.خریداری شده و اکنون به خدا تعلّردگی ب

به حال یان را درک کنیم. اگر ری مطالب پولس به کولسملتکا طوربه  توانیممیپیشینه  ینا بیانبا 

. اما خدا یطانروایی شحت قدرت و فرمانیعنی ت -خودمان رها شویم، همۀ ما در قلمرو تاریکی هستیم

ه خدا د کند. اکنون که نجات یافته ایم، ببردگی آزاا ما را رهایی دهد و از این در عیسی عمل کرد ت

. شاید بگویید که ل دارداو همه چیز را در کنترخدا شده ایم، جاییکه  کوتمل ما وارد -تعلّق داریم

 ی برای ما انجام داد، بهدر عیس که خدا از مصر که توسط خدا انجام شد، در کاری نجات اسرائیلیان

 تحقّق رسیده است. 

 



 

 

 

68 

 تر بکاویدعمیق

و پسر خود را فرستاد  کردبت حبت کردیم، بلکه او ما را محت همین است، نه آنکه ما خدا را محبم"

 ( 10: 4اشد. )اول یوحنا تا کفّارۀ گناهان ما ب

ا که می آموزید، بنویسید. البی رصۀ مطالخدر لغتنامۀ کتاب مقدس نگاه کنید.  "کفّاره"به کلمۀ 

 کفّاره یعنی... 

 

 کلمات آشنا

کلماتی که  اما ند.هستر زبان امروزی ناآشنا که ددر کتاب مقدس صحبت کردیم  ۀ کلماتیما دربار

که معنای آنها را می دانیم،  کنیممیفرض مشکل سازتر باشد. ما غالباً  تواندمیبکار می بریم، همیشه 

 یا خیر.  کندمیآنها استفاده  ا ازند مه آیا کتاب مقدس مانی کنیم کنکه بررسبدون ای

( صحبت 2: 1)تیتوس "یدانامید حیات جاو"رۀ تیتوس دربا نوان نمونه، پولس در نامۀ خود بهع به

 ریم که باران نبارد، امیدواریم که در. امیدواکنیممیاستفاده  "امید"از کلمۀ خیلی  . ما امروزه کندیم

فتد، ا اتفاق بیزی چی مایلیمکه  کنیممیاستفاده ن منظور برای ای "امید"ز م. ما اقبول شویامتحان 

 فتاد.تیم که اتفاق خواهد ااگرچه مطمئن نیس

که کامالً مطمئن است که اتفاق  کندمیبت یست. او دربارۀ چیزی صحن "امید"منظور پولس از ن ای

جاویدان که مید حیات و به ا": شودمیع آشکار این موضوه کنیم، خواهد افتاد! اگر به کلّ این آیه نگا

عده داده شده . حیات جاویدان از سوی خدا و"دروغ از ایام ازل بدان وعده فرمود خدای منزّه از هر

 این امید نیست. این قطعی است. بر. بنابراین شکّی گویدمیوغ ناست. خدا در

ان شکلی همه تاب مقدس از یک کلمه بنیم که که فرض نکنکته این است که ما باید مراقب باشیم ک

 .کنیممیه استفاده که ما امروز کندمیاستفاده 
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 استفاده می شوند لهای مختلفیکلمات به شک

 تغییر کند. ممکن است به شکل متفاوتی تواندمیکتاب مقدس  اوقات معنی یک کلمه در هیگا

 ار ببرد.در پیش زمینه های متفاوت بکسنده ان نوییا شاید هم توسط نویسندگان متفاوت بکار رود

وظ برای عیسی محف"که  کندمیتفاده ادی اسبرای اشاره به افر "انده شدهفراخو"نمونه، یهودا از کلمۀ 

 سیحیان:یعنی م، "اندنگاه داشته شده 

 "اند... ند، و برای عیسی مسیح محفوظ نگاه داشته شدها فراخواندگانی که در خدای پدر، محبوببه "

 (1ا )یهود

مسیحای همه، تفکر دربارۀ  چطورکه  گویدمی. او کندمی تفادهاز آن اسمشابهی  طورپولس به 

 یحیان هستند:که مس "فراخواندگان"ر از ه می دانند، به غیب را احمقانمصلو

، اما که یهودیان را سنگ لغزش است و غیریهودیان را جهالت کنیممیما مسیح مصلوب را وعظ ولی "

 (24 –23: 1یانقرنت )اول "ا و حکمت خداست.درت خدی، مسیح قرا، چه یهود و چه یونانخواندگان فرا

 که گویدمیگر به ما است. چون پولس در جای دی "مسیحی"ف با تقریباً متراد "فراخوانده"پس 

 نتیجهاین  (،4: 1؛ اول تسالونیکیان12: 3مسیحیان توسط خدا برگزیده شده اند )نمونه، کولسیان

اند. اما از این کلمات  ده نیز شدهه فراخوانده شده اند، برگزیما درست است که همۀ کسانیک گیری

 ؟رسیدمینتیجه ای  عیسی به چه

 (14: 22تیم. )"برگزیدگان اندکدگان بسیارند، اما دعوت شزیرا "

عروسی دعوت نیکه به جشن این بیانیه در انتهای یک مَثَل می آید که چگونه از بین بسیاری از کسا

 دکنمیم افرادی اشاره به گروه عظی "فراخوانده"جا این کمی شرکت کردند. در ده بودند، فقط تعدادش

ی گویند. برخالف آن، م "نه"که به این دعوت ینشده اند، بسیاری از کسا که برای شناخت خدا دعوت

 .یافته اندنجات  و توسط عیسی گروههای کوچکی هستند که این دعوت را پذیرفته "برگزیدگان"

یسی از ست. عبه دو روش متفاوت بکار رفته ا "فراخوانده"ببینیم که کلمۀ  توانیمیممن مطمئنم که 

اما برای یهودا و پولس، این به ، کندمیات استفاده همۀ دعوت شدگان به سوی نجآن برای اشاره به 

 که نجات یافته اند. کندمیکسانی اشاره 
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ات دچار معنای یکسان دارد، با این آی همیشه در کتاب مقدس یک "واندهراخف" ض کنیم کهاگر ما فر

یکه می ت، نجات یافته اند، درحالمۀ دعوت شدگان به سوی نجامشکل می شویم. یا باید بگوییم که ه

د، توسط خدا برگزیده شده ان ییم که فقط بعضی از نجات یافتگانحقیقت ندارد؛ یا باید بگودانیم این 

گان مختلف به وانند توسط نویسنداز اینکه کلمات می تنادرست است! آگاهی  همان اندازه این هم به

 ری کنیم.چنین اشتباهاتی جلوگی از که کندمیوند، به ما کمک شکلهای مختلفی بکار ر
 

 اسامی

بسیار غالباً از اهمیت خاصی برخوردارند. بعضی از اسامی  ب است بدانید که اسامی کتاب مقدسخو

(، یا 21: 4وئیلمی باشد )اول سم "لی نیستجال"ه معنای ایخابود که بز جمله: اک هستند، اوحشتن

ی نید(، یعنرمندگی کاحساس ش ر مدرسهثبت نام دکه موقع  شدمی)این باعث زل هاش بَ مَهیر شَال

 "نیستوم من ق"(، یا حتی لوروحامَه، یعنی 1: 8. )اشعیا "کندمی، تاراج تعجیل غنیمت می شتابد"

خدا صدای مرا "نی ، یعجمله: سموئیل امی پرجالل هم داریم، از(. همچنین تعدادی اس23: 2ع )هوش

را عیسی  اهد آورد و تو اووخاو پسری به دنیا ": "خشدخداوند نجات می ب"یعنی  سی، یا عی"شنید

 (. 21 :1)متی "اهانشان نجات خواهد بخشید.خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گن
 

 نهنمو

ها در منطقۀ غالطیه نوشته از کلیسانامیم، توسط پولس به تعدادی  می "غالطیان"نامه ای که آنرا 

 4مردان و زنان است. اما در باب  املکه برای آنها می نویسد، شمعلوم است که این گروهی  شده بود.

ت که ندا در ا فرستاده اس، خدا روح پسر خود را در دلهای مپسرانیدپس چون "پولس می نویسد: 

 (6: 4طیان . )غال"ا! پدر!بّاَ" دهدمی

سیاسی  هستند؟ در فرهنگ صحیح "انپسر"همۀ مسیحیان، مردان و زنان، ه ک گویدمیچرا پولس 

بعضی از مترجمان کتاب مقدس،  به همین دلیلت. )ائل به خوبی قابل هضم نیسامروز، این نوع مس

 اند(.تغییر داده  "فرزندان"را به  "پسران"کلمۀ 
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بپرسیم که پولس چگونه از این  انلغت بپردازیم! ما باید از خودم بزاراکنون زمان آن است که به ا

امروزه از آن  ما که کندمیاستفاده  ن کلمهاز ای طورییا او آاینکه  مخصوصاً. کندمیاستفاده  کلمه

 هد کرد:ه تر کمک خوازمینۀ گسترد از اهمیت خاصی برخوردار است؟ پیشآیا ، یا کنیممیاستفاده 

زیر شریعت به زنی زاده شد و  از را فرستاد کهود ر خکمال فرا رسید، خدا پس ان مقرّر بهاما چون زم"

کند، و بدین گونه ما مقام پسرخواندگی را به دست بودند بازخرید تا آنان را که زیر شریعت یا آمد، دن

اَبّا! " هددمیاست که ندا در ی ما فرستاده ود را در دلهاآوریم. پس چون پسرانید، خدا روح پسر خ

 "ده است.یز گردانیا تو را وارث نستی، بلکه پسری؛ و چون پسری، خدنی المبدین سان، دیگر غ "پدر!

 (7 –4: 4)غالطیان

 پسر -کندمیافتخار بزرگی بود. پولس در پایان این پاراگراف آنرا بیان در دنیای قدیم، پسر بودن یک 

 درتان را به ارث می برید. هستید؛ شما همۀ متعلّقات پ وارث یعنی شما بودن

را  شوید تا برکات خداد ختنه که بای گفتندمی بعضیهانید، درمی یابید که ان را بخواالطییۀ غاگر بق

. در حقیقت، کنندمیپولس این نامه را می نویسد تا نشان بدهد که آنها اشتباه دریافت کنید. 

 دست دادنِ ، در خطر از بر روی صلیب سییعانسانی به کار  "اعمال"افزودن  یبا تالش بران غالطیا

 دند.انجیل بو

یرفته شده و وسط خدا پذ، کامالً تیسی ایمان داردکه هر که به ع کندمی تصحب دربارۀ اینپولس 

 همۀ برکات خدا را دریافت خواهد کرد. همۀ مسیحیان پسران خدا هستند!

 

 اویدتر بکعمیق

 شده، به ترتیب مقایسه کنید:که توسط پولس و یعقوب نوشته را  این آیات

 "شودیمالِ شریعت، پارسا شمرده یمان و بدون انجام اعمعتقادیم که انسان از راه ابر این ازیرا ما "

 (28: 3)رومیان 

 ( 24: 2)یعقوب  "، نه با ایمانِ تنهاشودمیپس می بینید به اعمال است که انسان پارسا شمرده "
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. اما بیایید به کنندمیل یگر عمکه پولس و یعقوب، متضّاد با یکددر نگاه اول ممکن است فکر کنیم 

 کنیم.، نگاه کنندمیاستفاده  "ایمان"ها از کلمۀ آن که طریقی

 را بخوانید. 8: 4 –28: 3رومیان 

 ه نمی شویم؟درپارسا یا عادل شم می خواند؟ و ما چگونه "پارسا یا عادل"پولس چگونه یک نفر را 

 ؟عملکرد متفاوتی دارند ،مان و اعمالیاچگونه  5 –4: 4در 

 زیر جمع بندی کنید: ا با تکمیل جمالتر "اعمال"و  "ایمان"منظور پولس از 

 یعنی تالش برای پذیرفته شدن از سوی خدا بوسیلۀ...ال اعم •

 ایمان یعنی پذیرفته شدن توسط خدا بوسیلۀ... •

ته پذیرفدر نزد خدا با انجام اعمال نیکو  باید کندمیشما به کسی که فکر  ستفاده از این عبارت،ا اب

 ، چه می گویید؟ دشو

 ید.را بخوان 24 –14: 2یعقوب 

با در یونانی  "ایمان داشتن") "ایمان دارند"که دیوها  گویدمی19در آیۀ توجه کنید که یعقوب 

ر نجا منظوات نیافته اند، پس در ایوح می دانیم که دیوها نجضوبهم ریشه است(. حال  "ایمان"

 چیست؟ "ایمان داشتن"از یعقوب 

 گویدمی، چرا کندیماستفاده  "تصدیق عقالنی" به معنای صرفاً "ایمان"اینکه یعقوب از  جه بهبا تو

 که اعمال ضروری است؟

مرد، اما  اوی پذیرد که عیسی برای م نیشما با استفاده از این عبارت، به کسی که فقط از نظر عقال

 ان نمی گذارد، چه می گویید؟اصالً تأثیری بر زندگیش

نید که یا می بیارات با هم تطبیق دهید؟ آدر این عبمطالب پولس و یعقوب را  توانیدمی آیا اکنون

 را با یک معنای متفاوت بکار می برند؟ "ایمان"چگونه آنها کلمۀ 

___________  
1. I.Howard Marshal,A.R.Millard,J.I.Packer,and D.J.Wiseman,eds.,New Bible Dictionary (Downers Grove,IL: 

InterVarsity,1996), s.v. “Redemption”. 
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 اابزار ترجمه ه

 

تعداد بسیار یک مقالۀ طنز را در یک مجلّۀ مسیحی می خواندم که من )اندرو( به یاد دارم که یکبار 

به  عیسیاگر"تبندهای انهای ماهی، دسنش -مسخره می کرد را در صنعت تجارت ادی از مسیحیانزی

قۀ د یک مغازۀ بزرگ و چند طبی وارو غیره. وقتی یک مسیح "می کرد؟کار چه  جای شما بود،

و  در  "بله": دهدمیپاسخ  کتاب مقدس می فروشند. مغازه دار و می پرسد که آیا شودمیمسیحی 

ان خود در برابر و مشتری باید از چشم شودمیایان دندانهای بسیار سفیدش نم ند زدن،حین لبخ

شاید  ده تا هفده را می خواهید.ت یازشما طبقا"دندانهای او محافظت کند. اس آفتاب بر روی انعک

ی است که در که برای کسانجدید زنهای خانه دارِ پُر از روح عالقمند باشند خانم به کتاب مقدس 

برای شما مناسبتر باشد  ؟ یا شاید ترجمۀ مادر شاغلکنندیمحصیری زندگی های نه هایی با سقفخا

 "به رنگ آبی؟ یا شاید... موسی های مسیح به رنگ قرمز است و حرفهایدر آن، حرف که
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بین آنها واقعاً همینطور است، ظاهراً ترجمه های بی پایانی از کتاب مقدس وجود دارد که باید از 

هنوز یک  در جهانکه  د. با توجه به افرادیندتری می آیال، ترجمه های جدیب کنیم، و هر سانتخا

ب رجمان کتا. خیلی بهتر بود که به متر استندارند، این یک امر خجالت آو ن خودکتاب مقدس به زبا

 یم.تا اینکه یک نسخۀ دیگر به انگلیسی بخر دادیممیپول  Wycliffeمقدس وایکلیف 

وده نیست، و بیه ی دارداز یک ترجمه، مزایای زیاد باید بگویم که داشتنِ بیش مطالب با ذکر این

 .گویممیۀ آن اما اول کمی دربارۀ پیشیننیم! که از ابزار ترجمه ها استفاده ک هددمیچون به ما اجازه 

امی کتاب مقدس در اصل به زبان عبری و یونانی نوشته شده )به غیر از چند بخش کوچک که به اَر

انگلیسی می عضی از نسخه های و عهدجدید به زبان یونانی بود. باست(، عهدعتیق به زبان عبری 

به این ترتیب  مه به کلمه ترجمه کنند.کل، فظیتحت اللهن را به صورت ن زبانهای کُخواهند ای

ی حاصل از به مطالب عبری و یونانی نزدیکتر شود، اما مضرّاتش این است که انگلیس تواندمیخواننده 

 حتی در بعضی جاها مبهم باشد. ا ی تردشوار تواندمیآن 

خت و او باردار شده، بشنا آدم، زن خود حوا را": پردازیممی 1: 4، به ترجمۀ تحت اللفظی پیدایشمثالً

ب به نظر ی)نسخۀ کینگ جیمز جدید در انگلیسی و هزارۀ نو در فارسی(. این عج "را زایید... نقائ

می بود اگر  این ازدواج عجیبی -شناخت مید را ت؟ معلوم است که آدم زن خوور نیس، اینطرسدمی

ت یک روش مؤدبانه برای صحب عبری،در  "شناختن"ند! اما در حقیقت، دشمیرگز با هم آشنا نآنها ه

! آدم با حوا رابطۀ جنسی برقرار کرد و حوا رسدمیتر به نظر جنسی است. این منطقی ربارۀ رابطۀد

این درک آن دشوار نابرو ب کندمیدقیق عبری را حفظ ارت ، عبار شد. اما ترجمۀ تحت اللفظیبارد

 است. 

نی یونا ه از زبانبه جای اینکه کلمه به کلمرند. فلسفۀ متفاوتی برای ترجمه دا ،دیگرنسخه های 

به عنوان صی تخصّ از نظررا ترجمه کنند. این  هایا ایده اتکه نظر کنندمیوعبری ترجمه کنند، سعی 

به ش راحت تر است، اما ا ای است که درکهشناخته شده است. نتیجۀ آن ترجم "تعادل پویا "قاعدۀ 

، این بار با استفاده از وانیمخمیرا 1: 4. دوباره پیدایشنیست بان اصلی نزدیککلمات واقعی در ز
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ه رسید، او قائن را بمقرّر  زمانی اکنون آدم با زنش خوابید، و او باردار شد. وقت": "تعادل پویا"ترجمۀ 

  )ترجمۀ زندۀ جدید(."دنیا آورد.

ایجاد  دیگریتر است. اما ممکن است مشکل ع راحتبحث نیست که درک این موضو اکنون جای

وقتی "که  است، این کندمیو چیزی که توجه شما را جلب  خوانیدمیه را این آی کند. تصور کنید که

خصی به : قائن در زمان مشکنیدمیموضوع  و توجه زیادی به این به دنیا آمد، قائن "رسید زمان مقرّر

یر کتاب مقدس خود از مس العۀدر مطو به این ترتیب،  -رّر به دنیا آمداحتماالً در زمان مقدنیا آمد، 

ن عبری و اصلی ، اصالً در زبا"وقتی زمان مقرّر رسید" شوید. مشکل اینجاست که کلماتِف میمنحر

ریان بهتری داشته سی جنگلیه بود که این جمله به زبان اشود. این فقط روشی برای ترجمنمیدیده 

 ست!کامالً ساختگی ا "زمان مقرّر"بارۀ باشد. نظر ما در

در بیش از یک ترجمه بررسی کنید. به طور خاص، اگر  د مطالب رابای هاتجلوگیری از این اشتبا ایرب

تحت اللفظی هم  یک ترجمۀکنیم که می کنید، توصیهفاده میرجمۀ تعادل پویا استمعموالً از ت

 بخرید. 

ندارد استا ( و نسخۀNASBدید )ندارد آمریکایی ج، کتاب مقدس استاتحت اللفظی ترین نسخه

نیز تحت اللفظی است، اما در این چند  (KJV)تصویب شدهینگ جیمز ک نسخۀ است. (ESV) انگلیسی

ها جدیدترین ترجمهشده و  های یونانی بهتری ظاهردستنوشته صد سالی که از انتشار آن گذشته،

 ترجمۀ حتماالًترجمه شده، ا ترین ترجمه که به بهترین شکل"خوانا"شوند. معموالً ترجیح داده می

 گیرد. اینها قرار می مابینکه محبوب است، (NIV) است. نسخۀ بین المللی جدید (NLTزندۀ جدید )
 

 گرترجمه ها و ابزارهای دی

را مبهم کنند، توانند بعضی از جزئیات متن میین است که ال پویا های تعادیکی از مضرّات ترجمه

 یم. نزشمند بدارخود، آنها را ابزار در جعبه ا که باید جزئیاتی که یاد گرفتیم

 توجه کنید: 1به این عبارت از رومیان 
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ین . از امدانمیمان و چه به جاهالن مدیون من خود را چه به یونانیان و چه به بَربَرها، چه به حکی"

ه در روم به سر می برید، بشارت دهم. زیرا از انجیل سرافکنده رو، اشتیاق بسیار دارم که شما را نیز ک

برای نجات هر کس که ایمان آوَرَد، نخست یهود و سپس یونانی. زیرا نیستم، چرا که قدرت خداست 

بر پایۀ ایمان است.  انجام ه، که از آغاز تا برسدمیبه ظهور در انجیل، آن پارسایی که از خداست 

  ".پارسا به ایمان زیست خواهد کرد": چنانکه نوشته شده است

بی دینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود  بر هر گونه رسدمیزیرا غضب خدا از آسمان به ظهور 

 ، هزارۀ نو(18 –14: 1)رومیان ".کنندمیحقیقت را سرکوب 

این عبارت، رشتۀ ابزار حروف ربط خوش بگذرانید! ستون فقرات ده از ادر اینجا با استف توانیدشما می

انندگانش را پیش بینی ؤاالت خواست، تقریباً مانند این است که پولس س "زیرا"کاملی از جمالت 

 : کندمی

 "دهم.اشتیاق بسیار دارم که شما را نیز که در روم به سر می برید، بشارت "

 "ی؟رااینقدر اشتیاق د پولس، چرا"

 "یرا از انجیل سرافکنده نیستم.ز"

 "سرافکنده نیستی؟ پولس، چرا"

 "آوَرَد.چرا که ]زیرا[ قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان "

 "پولس، چطور ممکن است؟"

 "رسدمیزیرا در انجیل، آن پارسایی که از خداست به ظهور "

 "پارسا شوند؟ خدا ولی پولس چرا مردم نیاز دارند که نزد"

 "...رسدمیغضب خدا از آسمان به ظهور زیرا "
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هم است. اما ترجمه های ، تا چه اندازه مپیوسته و در این مباحثۀ بزرگ "زیراها"توانید ببینید که می

NIV  ت اللفظی تر، های تحفقط شامل دو تا از آنهاست. شما بقیۀ آنها را فقط با بررسی نسخه

 ید.نکتوانستید پیدا یهمچون نسخۀ باال م

مکث کرده و فکر کنیم که چقدر  ایلحظهبهتر است  پردازیم،واقع، درحالیکه به این موضوع می در

باعث شود که ارتباط بین  تواندمیحذف کنیم.  18را در ابتدای آیۀ  "زیرا"تأسف آور است که 

به نظر  گیریم.ب ضب خدا را نادیدهکه باید از آنها نجات بیابیم، یعنی غ نیازمان به نجات و چیزهایی

گوییم که باید نجات بیابند و آنها اتفاق افتاده است. ما به مردم می من، این در بسیاری از بشارتهای ما

با شادی در ساحل  چنانکه کسیکهزندگی خوب است. من نیازی به نجات ندارم، ، چرا؟ کنندمی فکر

به چیزهایی فکر  کنیممی ما سعی سپ لی را صدا کند.، نیازی ندارد که نگهبان ساحگیردمیب آفتا

 یا احساس گناه ناکامییا  شاید تنهایی -آن چیزها نجات دهدآنها را از  تواندیمکنیم که مسیحیت 

مفید ، کنندمییا احساس گناه  ناکامی. این برای بعضی از دوستانمان که احساس تنهایی یا باشد

ندارند و بی تفاوت و بی احساس ی ه مشکلک کنندمیاحساس  ان. اما بسیاری از دوستان دیگرماست

خدا از آسمان به ظهور غضب ")با محبت( که  دادیممیشد اگر به آنها توضیح اما چه می مانند.می

رش را رد پسخدا با غضب وحشتناکش، همۀ کسانی را که یک روز ( بر ضدّ آنها، و 18)آیۀ  "رسدمی

ان ند، به نگهبا جات بیابند؟ کسانیکه در ساحلباید ن اآنه به همین دلیلو  کندمی، مجازات کنندمی

 د.که نیاز دارندقیقاً همان چیزی است  د، اینشون، اما وقتی در اقیانوس غرق میندارند یساحلی نیاز

کنیم، مانند عیبجویی خواهیممیاساساً یک ترجمۀ خوبی است. ما ن NIVنسخۀ  اشتباه درک نکنید؛

یک است ]اب مقدس مانند یک تلفن بازی بزرگ گویند کتکه می اوستان غیرمسیحی معضی از دب

و او  شودمیایستند و یک جمله در گوش شخص اول گفته زی که در آن افراد در کنار هم مینوع با

آن جمله را با صدای خص آخر یابد و شدوم بگوید و تا نفر آخر ادامه میباید آنرا در گوش شخص 

است. م [. اما اینطور ، کامالً تغییر کرده رسدمیله به نفر آخر این جم یو معموالً وقت یدگوبلند می

به زبان انگلیسی داریم. شما را خورداریم که ترجمه های عالی کتاب مقدس ! ما از این امتیاز برنیست
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بیش که هتر است ، بمطالعۀ دقیقتربگوییم که برای  اهیمخومیتوانید به آنها اعتماد کنید. ما فقط می

  للفظی تر را بررسی کنید.مه را بررسی کنید، مخصوصاً یک ترجمۀ تحت ایک ترج زا
 

 نمونه

چون شنید که ایلعازَر بیمار است، دو  پسو خواهرش و ایلعازَر را دوست می داشت. عیسی، مارتا "

 ( KJV، ، هزارۀ نو6 – 5: 11حنا )یو "روز دیگر در جایی که بود، ماند.

عیسی، مریم  خاطر اینکه بهباشند!  موجودتفاده کنید، اگر حروف ربط ربط اس روفاز ابزار ح نیدتوامی

و مارتا و ایلعازر را دوست داشت، برای رفتن به بستر بیماری ایلعازر تأخیر کرد و )اگر به خواندن ادامه 

وست درا عیسی ایلعازر  حتماً اگر -این عجیب است"کنید، کر میف دهید(، اجازه داد که او بمیرد. اما

هم فکر کردند که این  NIVرجمهای که مت رسدیمبه نظر  "؟شدمیمرگ ایلعازر  از مانعشت، دا

که ناقص است، استفاده  "با اینحال"، از "پس"کرده و به جای  ترعجیب است، پس آنها آنرا مالیم

 کردند.

بیمار است، لعازر یکه اوقتی شنید  البا اینحاهرش و ایلعازر را دوست می داشت. عیسی، مارتا و خو"

 ( NIV،  6- 5: 11نا )یوح "اند.دو روز دیگر در جایی که بود، م

ا را دقیقاً به قلب این عبارت ، اما مرسدمیعجیب به نظر  "پس"این واقعاً شرم آور است. اگرچه 

 داد اجازهود که عمداً محبت آمیز ب  عیسی،چرا این عملِ": کندمی . این تفکر را در ما ایجادرساندمی

بینیم که دقیقاً در نهایت می "یلعازر داشته باشد.العازر بمیرد؟ او باید هدف بزرگتری از مرگ ای

)به دنبال حرف ربط دیگری  کندمیبیان در عبارات بعدی آنرا  صریحاًهمینطور است، چنانکه عیسی 

 باشید(:

م که آنجا نبودم، تا شادمان طر شماست. و به خاایلعازر مرده ا"عیسی آشکارا به آنان گفت:  آنگاه"

 (. 15 –14: 11)یوحنا  "ون نزد او برویم.ایمان آورید. اما اکن
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خیزانَد. هدفش از هی که او ایلعازر را از قبر برمیعیسی عمداً اجازه داد که ایلعازر بمیرد، با این آگا

به آسمان  است که لی خوب. خیداردرت شاگردان ایمان آورند که او بر مرگ قد تاد؟ این کار چه بو

مانند عکسهایی لمهای هالیوودی،اعتقاد فی بهک وجود زود گذری که ایمان داشته باشیم، ی "در باال"

اما  است.به رنگ سفیدِ متفاوتی است که بیش از اندازه در معرض نور قرار گرفته اند، چون همه چیز 

ملموس ، جسمانی و واقعی ،دهدمیه او به ما ک رستاخیزیخواهد ما مطمئن شویم که سی میعی

مان مواجه انعزیز جسداز این حقیقت مطمئن شویم، حقیقتی که وقتی با خواهد که ما است. او می

رند و ، تا آنها ایمان آوکندمیشویم، لغزش ناپذیر است. پس او در مقابل شاهدان عینی، آنرا ثابت می

 را بررسی کنید(.  31 –30 :20حناویم. )یت ایمان آوراتفاقا تا ما هم با خواندن گزارش این
 

 تر بکاویدعمیق

بر روی اینترنت  توانیدمیبخوانید )اگر این ترجمه را ندارید،  هزارۀ نوترجمۀ را در  18: 5افسسیان 

 ؟کندمیصحبت دربارۀ چه چیزی  "پر شدن از روح"آنرا بیابید(. به نظر شما 

 ردید؟ودست آه ا از کجا بدانید؟ این تعریف راز کجا می

)ترجمه های تحت اللفظی تر(. جمه های دیگر بخوانید. یا تر قدیمرا در ترجمۀ  21 –18: 5افسسیان 

 است؟ مرتبطمطالب بعدی  با 18آیا می بینید که چگونه آیۀ 

 ، چیست؟ کندمیبط مرتروح القدس چهار چیزی که پولس به پُر بودن از 

 نه است؟ ح، چگووپُر از ر ا از شخصاین در مقایسه با تعریف شم
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 یان و احساسلحن بابزار 

 

 ابزار ارتباطی با تناسب اندام ندارد!پیش از اینکه سؤال کنید، باید بگویم که این 

دیگری  انۀداستانهای کودک و "لباس یر،جادوگر و کُمدش"سی.اس.لوئیس، پرفسور آکسفورد که کتاب 

کردند. یک ن میمی کرد که کتابهایش را تحسی ها دریافتبچهرا از   نامه های زیادیعموالًنوشت، مرا 

دش نوشته بود، برای او فرستاد و نظرش را پرسید. نویسندۀ جوان نوظهور، یک داستانی را که خو

 خ داد:لوئیس با این توصیه به او پاس

این "گو سیم. نرتوصیف کن تا ما بتاست، آنرا  "وحشتناک" ،به جای اینکه به ما بگویی که یک چیز

  2."بسیار خوشایند است"، بگوییم خوانیممیآنرا  ف، کاری کن که وقتی وص"خوشایند بود

                                                             
2 W.H.Lewis, ed., Letters of C.S. Lewis (London: Geoffrey Bless, 1966), 271.  
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 شعر که حقایق را منتقل کند. مخصوصاً زبان بیشتر از آن است که فقط عبارت دیگر، کاربردهایبه 

 وجه کنید: از حزقیال ت ما را دارد. به این عبارت احساساتقدرت تغییر 

آید! پایان فرا رسیده؛ پایان فرا رسیده! و بر  : بال! هان بالیی یگانه میگویدمیوه چنین گار یهدخداون"

فرا  برخاسته است! هان، می آید! ای ساکن این سرزمین، اَجَل تو رسیده است. زمان موعودضد تو 

ود را غضب خ یها. اکنون به زود  شادی بر کوهرسیده، و آن روز نزدیک است، روز هنگامه و نه غریوِ

 …به کمال بر تو جاری خواهم ساخت بر تو فرو خواهم ریخت و خشم خویش را

ر در راه است. خشونت نون می آید! اَجَلت در راه است. عصا شکوفه برآورده و تکبّاینک آن روز! هان اک

شان، یند، نه از جماعت ااقی نخواهد ماشد کرده و به عصای شرارت بدل شده است. از ایشان چیزی بر

)حزقیال  …شودمیرا رسیده و آن روز نزدیک وعود فه از حشمت ایشان و نه از نفایسشان. زمان من

7 :5– 12) 

توانست جوهر میت از واقعیت را منتقل کند، در اینصور حزقیال فقط می خواست که یک بیانیهاگر 

د، نبوانی برخوردار یر یکسث. اما این از تأ"تداوری آمده اس روز"و فقط بنویسد:  ذخیره کردهزیادی 

 ۀ شادتر است:درست است؟ این یک نمون

 دمانی سر دهید!ای تمامی زمین، برای خداوند فریاد شا"

 بانگ برآورید! هلهله کنید! بسرایید!

 خداوند را با چنگ بسرایید، 

 با چنگ و با آوای نغمات.

 با کَرِناها و آوای سُرنا،

 (6 –4: 98مزامیر ) رید!وشاه بانگ شادی برآه حضور یهوه پادب
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شادی خود را ایی گوناگونی بسازید تا هی: نواهای موسیقکندمیمصرف تفسیر ما که کاغذ کمتری 

 نسبت به خداوند نشان بدهید.

ز یکسانی برخوردار است، اما همۀ هیجانهای متن اصلی را ا چه جایگزین خوبی؟ خیر. این از معنای

 دست داده است.

مقدس می رویم، نه فقط باید  که وقتی به سراغ کتاب کندمیه ما یادآوری حساس باابزار لحن بیان و 

بیان آن هم توجه کنیم.  نحوۀه نکتۀ بیان شده توجه کنیم )اگرچه این اولویت ماست(، بلکه باید به ب

تبدیل کنیم؛ ما از جمالت منطقی  اید از غنای ادبیات کتاب مقدس بکاهیم و آنرا به فهرستیما نب

، کندمیقش خود را در تصویری که او ن ای،به لحن بیان نویسنده توجه کنیم. به گونه  خواهیممی

، غم و 4دوم تیموتائوس یتفورّالتمان بیدار شده و احساساتمان درگیر شود. ما باید تخیّ تاغرق کنیم 

  کنیم.  را تجربه 1افسسیان، خوشی 22سموئیل ، آسودگی دوم38عظمت ایوب ، 1اندوه مراثی ارمیا

وقتی مزامیر به ما  ، اشکالی ندارد که گریه کنیم.خوانیممیگاهی اوقات وقتی کتاب مقدس را 

 که از خوشی فریاد برآوریم، ما هم باید این کار را بکنیم! گویدمی

غالباً وایت،در رابطه با یک رر می رود. که این موضوع در عمل بکا بپردازیمای مختلفی بیایید به راهه

. شاید یک کنندمیبعدی تر  به استخوانها جسم می بخشند و داستان را سهکوچک  تجزئیا

تا ما  کندمیموقعیت او  ترسیمصیت خاص در جلو قرار گرفته، و نویسنده زمان بیشتری را صرف شخ

 او ارتباط برقرار کنیم.بتوانیم با 
 

 تر بکاویدعمیق

گاه کنید. چگونه مرقس با استفاده از شده، ن گزارش 43: 5 –35: 4ای که در مرقس چهار واقعه به

 که شدّت درماندگی انسان را پیش از ورود عیسی احساس کنیم؟ کندمیت به ما کمک جزئیا

که ما با شرایط حنا ارتباط برقرار کنیم تا  شودمیرا بخوانید. چگونه نویسنده باعث  1اول سموئیل

 م؟ال شویحده خاطر و خوشآسو ی خدا مداخله کرد،واقعاً وقت
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مقایسه با چیزی دیگر  دراستعاره باشید که واقعیت را  ، به دنبال تشبیه ورسیممیوقتی به شعر 

 است: 42این نمونه ای از ابتدای مزامیر. دهدمیتوضیح 

 

 شتاق نهرهای آب است،چنانکه آهو سراپا م"

 شتاق توست.ت مهمچنان، ای خدا، جان من به شدّ

 ( 2 –1: 42)مزامیر "ده.دای زنختشنۀ  ۀ خداست،تشنجان من 

ر کنیم، شاید در یک روز گرم، شاید یک آهویی که از دست که ما یک آهو را تصوّخواهد نویسنده می

، چنانکه گویی ه است. نیازمند یافتن آب استه است. او شدیداً تشنیک درّنده فرار کرده و خسته شد

 وابسته است. حیاتش به آن

د. درحالیکه به نظر . او شدیداً به خدا نیاز دارکندمیاحساس  ورنویسمان چیزی است که مزاین هم

از استعاره ها،  ایلبۀ یأس و نومیدی قرار گرفته است. مجموعه برست، او هاخدا در دور دست رسدمی

 :ندکنمیاس منتقل فی او را به شکلی قدرتمندتر از یک توصیف ساده و بی احسآشفتگی عاط

 (3)آیۀ  "است. راک منوشکهایم روز و شب خا"

 دهدمیژرفا به ژرفا خبر "

 از خروش آبشارهای تو؛

 امواج و سیالبهای تو،

 (7)آیۀ  "جملگی از سرم گذشته است.

 (10)آیۀ  "رد کردهطعنۀ خصم استخوانهایم را خُ "

ی والت دیسنی که شاید در کارتونها کندمیای را توصیف سوی دیگر طیف عاطفی، اشعیا صحنه در

ای را نشان دهد که خدا برای ی آیندهحسّ شدیدی از تعجب برا خواهدمیوقتیکه او شوند،  یافت

 قومش آماده کرده است:

 زیرا شما با شادمانی بیرون خواهید رفت،"
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 د. اهید شو به سالمتی هدایت خو

 ند داد،کوهها و تلها پیش روی شما بانگ شادی سر خواه

 (12: 55 )اشعیا "دستک خواهند زد. و همۀ درختان صحرا

این است که بپرسید  تفکّر روشیک کنید؟ین عبارات را حسّ مید در اآیا لحن بیان و احساس موجو

ازی اندوهناک و آهسته با تک نو ، چه نوع صدایی الزم بود. یکفیلم آنرا بسازیداگر می خواستید 

لوئیس  هنگآ وازی؟نشیپور ؟  "Schindler’s Listلیست شیندلِرز " انند آهنگ فیلمویولن، م

 ؟"یچه جهان شگفت انگیز" ،آرمسترانگ
 

 نمونه

 :شودمیکتاب هوشع، اینگونه آغاز 

هرزه و فرزندانی ی برو و زن"چون خداوند به واسطۀ هوشع سخن گفتن آغاز کرد، به هوشع فرمود: "

 (2: 1)هوشع  "هرزه برای خود بگیر...

هوشع، من "، خیلی ترسناک است. نیمکمیکر فوقتی مکث کرده و  به طور خالصه بیان شده، اما

که تو با یک فاحشه ازدواج کنی. زن تو کسی خواهد بود که با دیگران می خوابد و نسبت  خواهممی

 "به تو وفادار نخواهد بود.

خواهم که مرا دوست داشته یاما خداوندا، چرا؟ من یک زنی م"واکنش هوشع سخت نیست:  تصورّ

 "شد! چرا مرا در چنین شرایطی قرار می دهی؟ادار بافشد و نسبت به من وبا

زیرا این سرزمین خداوند را ترک گفته، سخت هرزه شده "پاسخ خدا در بخش دوم این آیه بیان شده: 

 (.2: 1)هوشع  "است.

 خواهممیرابطۀ من با قومم باشد. من دۀ که ازدواج تو نشاندهن خواهممیهوشع، من ": گویدمی خدا

 "ای ازدواج کردی؟را با چنین فاحشههوشع، چ"کنند:  زدواج تو نگاه کنند و تعجبو به ا دمردم بیاین

خدا، مرتکب  چون این کاری است که شما با خدا کرده اید. در رابطۀ خود با"و تو در جواب بگویی: 

 "زنای روحانی شده اید.
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ند. آنها به خدا تعلّق او بود مآنها بود، آنها قورابطۀ انحصاری داشت. او خدای اسرائیل با خدا یک 

گوید که چگونه اسرائیلیها، خدایان دیگر را پرستش کردند. از دامه داده و به ما میاداشتند. اما هوشع 

 خواب رفتند.نظر روحانی، با یک نفر دیگر به رخت

 -تاب مقدس استکاز برجسته ترین استعاره های ن یکی دربارۀ لحن بیان و احساس بگوییم! ای

براحتی می توان گناه را صرفاً به عنوان  .شودمیداده در زندگی هوشع نمایش  شخصاًی صاً وقتومخص

ک تر از یصیکه گناه خیلی شخ دهدمی، اما هوشع به ما نشان دانستشکستن یک شریعت انتزاعی 

 (. دمقایسه کنی3 –1: 11الهی است )با دوم قرنتیان هراین بی وفایی به یک شوموضوع انتزاعی است. 

 ادامه می یابد: این استعاره در چند باب بعدی !رسدمیبختانه، هوشع در اینجا به پایان نخوش

ه ر است دوست بدار، چنانکبار دیگر برو و زنی را که محبوبۀ مردی دیگر و زناکا"خداوند مرا گفت: "

ی ی کشمشو نانها کنندمی غیر روی دارد هر چند ایشان به خدایانِیخداوند بنی اسرائیل را دوست م

 (2 –1: 3)هوشع  "را دوست می دارند.

گوید که زنش را پس بگیرد. ری رابطه دارد، اما خدا به او میظاهراً زنِ هوشع االن با یک مرد دیگ

اما، خدایا! "بشنوید که:  توانید صدای او را! تقریباً می، سخت نیستهوشع ن احساسکرددوباره تصوّر 

 "اشتنِ دوبارۀ او دیوانگیست!دوست د .خیلی ناراحت کردا مراو 

کنی؟ می هوشع، داری چی کار می"صور کنید: کنش خانواده و دوستان هوشع را نیز تتوانید وامی

 "!این باور نکردنی است -ی که با تو کردن کارهاینی، بعد از همۀ ایخواهی او را برگردا

هر  داردبنی اسرائیل را دوست میخداوند  هچنانک"دوست بدار باره یک دلیلی وجود دارد: او رااما دو

واب ( به عبارت دیگر، هوشع باید در ج1: 3)هوشع "...کنندمیبه خدایانِ غیر روی  چند ایشان

ا . این دیوانگیست که یک زناکار را دوست داشته باشید. امگوییدشما درست می"دوستانش بگوید: 

نی، شما وار و باورنکردو با محبت دیوانهنتان، اامۀ گناهبا وجود ه این احساس خدا نسبت به شماست.

 "ا دوست دارد.ر

 



 

 

 

86 

خوانیم، گریه کنیم یا از خوشی فریاد بزنیم. گاهی اوقات وقتی کتاب مقدس را میما گفتیم که باید 

بینیم گیز خدا را نسبت به خودمان میان ، وقتی محبت شگفتاینجا باید هر دو کار را بکنیم در شاید

اما خدا "گوید: ه پولس رسول مید. چنانکدوست دار وحانی وحشتناکمان، ما رازنای ر زکه صرفنظر ا

 "ا مرد.محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه م

 (8: 5)رومیان 
 

 تر بکاویدعمیق

زیر چه حسّی را منتقل های رها. استعکندمیفاده تصویر آب به شکلهای مختلفی استارمیای نبی از 

 ؟کنندمییداً توجه شما را به خود جلب یک شد ؟ کدامکنندمی

 

 18، 13: 2ارمیا  •

 7: 6ارمیا  •

 1: 9ارمیا  •

 8 –7: 17ارمیا  •

  9: 31ارمیا  •
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11 
 

 ابزار تکرار
 

که ما  مطمئن شودجلب کند یا توجه ما را  تواندمییکی از راههایی که یک نویسندۀ کتاب مقدس 

مه یا عبارت را لاگر یک ک ش از یکبار آنرا بگوید.ین است که بی، انگرفته ایمنکتۀ مهمی را نادیده 

است که این چیزی است که نویسنده  ماید تیز شود. معلوهمیشه گوشهای ما ب بینیم،و بارها می بارها

 .کندمیکه او بیان به احتمال زیاد، قلب مطالبی است  -که به آن توجه کنیم خواهدمیاز ما 

وضیح احساس پنج هزار نفر را ت اهمیتعبارتی که در آن، عیسی  توجه کنید، 6به این عبارت از یوحنا

 دهد: می

برخوردار است، من نان  حیات جاویدانن دارد، از ا، هر که ایمگویمیمآمین، آمین، به شما "

 شودمی. اما نانی که از آسمان نازل مردندحال . پدران شما، مَنّا را در بیابان خوردند، و با این حیاتم

که از آسمان نازل شد. هر کس از  دهزن. مَنَم آن نان نخواهد مرد، ت که هر که از آن بخورَدچنان اس

 بخشم، بدن من است.جهان می حیات. نانی که من برای د زنده خواهد ماندبتا انان بخورَد،  این
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تا  به ما بدهد بدن خود را تواندمیاین مرد چگونه "فت که پس جدالی سخت در میان یهودیان درگر

ید و ، که تا بدن پسر انسان را نخورگویممیآمین، آمین، به شما "عیسی به ایشان گفت:  "بخوریم؟

 جاویدان تحیاندارید. هر که بدن مرا بخورَد و خون مرا بنوشد،  حیاتشید، در خود وخون او را نن

و خون من  وردنی حقیقیین او را بر خواهم خیزانید. زیرا بدن من خدارد، و من در روز بازپس

و من  ودشمینوشد، در من ساکن د و خون مرا میخورَنی حقیقی است. کسی که بدن مرا میآشامید

 زندهورد نیز به من ام، آن که مرا می خ زندهمرا فرستاد و من به پدر  زندهن گونه که پدرِ ادر او. هم

شما خوردند، و با این حال آنچه پدران است نانی که از آسمان نازل شد؛ نه مانند  خواهد بود. این

انی گفت مسخنان را ز سی اینعی ".تا ابد زنده خواهد ماند، ن بخورد؛ بلکه هر کس از این نامردند

 ( 59 –47: 6)یوحنا "ای در کَفَرناحوم تعلیم می داد.که در کنیسه

عبارت اصلی این  نکتۀمشخص شده(،  و پُررنگ موّرب)با حروف  وقتی به حروف تکراری توجه کنیم

قیقت، اگر باهوش باشید، عطا کند! در حبه ما حیات جاویدان  تواندمیعیسی  -شودمیمشخص 

می آید/ از آسمان "چیز دیگر هم تکرار شده، یعنی این حقیقت که عیسی  کشوید که یتوجه میم

ان یسی از آسمبگوییم که ع توانیممیجمع بندی این مطالب )سه مرتبه تکرار شده است(. با  "آمد

ی مطالب زیاد -گیردمیاین آیات را دربر نآمد تا به ما حیات جاویدان عطا کند. این همۀ مفهوم 

 اما به هرحال ما شروع نسبتاً خوبی داشتیم. -کندمیار تکرار، آنها را نمایان نزارد که ابوجود د

 است: 3از تکرار، در دانیالیک نمونۀ قابل توجه دیگر 

آن را در دشت  ی از طال ساخت، به بلندی شصت ذِراع و پهنای شش ذراع؛ وشاه تمثالنبوکدنصرِ پاد"

نبوکدنصر پادشاه کسان فرستاد تا ساتراپها و رئیسان و  ه. آنگاداشت پابر  دورا واقع در والیت بابِل

، تا در ان و همۀ صاحبمنصبان والیتها را گرد آورندوالیان و مشاوران و خزانه داران و قاضیان و دادرس

رئیسان و حضور یابند. پس ساتراپها و بود  کرده بر پاراسم تبرکِ تمثالی که نبوکدنصر پادشاه م

انه داران و قاضیان و دادرسان و همۀ صاحبمنصبان والیتها جهت مراسم تبرک زشاوران و خیان و موال

بر پا بوکدنصر ثالی که نبود، گرد آمدند. آنان در برابر تم ا داشتهبر پتمثالی که نبوکدنصر پادشاه 

مان رزبانها، به شما ف ای قومها و ملتها و"نگ بلند اعالم کرد: نادی به بابود، ایستادند. آنگاه مُ کرده
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وای کَرِنا و سُرنا و چنگ و بربط و سنتور و نی و هر قِسم ساز دیگر را بشنوید، نکه چون  شودمیداده 

ست، سجده کنید. هر که به ا بر پا داشتهدشاه وکدنصر پاهمگی به روی درافتاده، تمثال طال را که نب

پس چون  "خواهد شد! هآتشِ سوزان افکند درنگ به میان کورۀ فتد و سجده نکند، بیاروی در نه 

قومها و همۀ مردم نوای کرنا و سرنا و چنگ و بربط و سنتور و هر قسم ساز دیگر را شنیدند، همۀ 

 "بود، سجده کردند. بر پا داشتهرا که نبوکدنصر پادشاه  تمثال طالملتها و زبانها به روی درافتاده، 

 ( 7 –1: 3)دانیال

. او مردم را مجبور به پرستش آن کرد، چنانکه گویی دنکمینصر را مسخره ویسنده، مجسمۀ نبوکدن

و  موّرب)شش مرتبه تکرار شده؛ با حروف  "کردهبرپا "که او  بوداین یک خدا بود، اما در واقع، چیزی 

 رارهایکننده دانست. اما تک تقاعدبه سختی می توان آنرا یک خدای م -گ مشخص شده است(پُررن

طوالنی انواع مختلف مقامها در خدمت غیرنظامی نبوکدنصر  طور هد دارد. نویسنده بدیگری هم وجو

همۀ درسان و ان و مشاوران و خزانه داران و قاضیان و داساتراپها و رئیسان و والی" -کندمیرا تکرار 

ای که بررا های موسیقی بارها و بارها ابزار او -(27، 3، 2)سه مرتبه: آیات "صاحبمنصبان والیتها

کرنا و سرنا و چنگ و بربط و سنتور و " -بردنام می، بکار رفتستش مجسمۀ طالیی ردعوت مردم به پ

ستهزای کلّ این و ا مسخرتهمۀ اینها برای  -(15، 10، 7، 5تبه: آیات)چهار مر "هر قسم ساز دیگر

 امور باشکوه است. 

ر هستند. برای هر ا، دوست ابزار تکردرونمیبکار  ه گذاریکارهایی که برای نشانمدادهای رنگی یا خود

 ، رنگ متفاوتی را انتخاب کنید.کنیدمیکلمۀ تکراری که پیدا 
 

 نظرات تکراری

برد دارد. بنابراین، تکراری هم کار ظراتنه برای نه فقط برای کلمات یا عبارات تکراری، بلک ابزار تکرار

زی که مسلمانان یچ -سی واقعاً مُردخواهد ما درک کنیم که عیاش می از انجیل 15مرقس در باب

(، 39یۀ، همچنین آ37)آیۀ  "دمِ آخر برکشید"گوید که عیسی . پس او به ما میکنندمیهنوز انکار 

فرماندۀ سربازان را "(؛ و او 44)آیۀ "درگذشته باشدین زودی کرد عیسی بدکه باور نمی"اما پیالتُس 

او را به یوسف از مردم رامَه  "جسد" (، و بعد44)آیۀ  "عیسی جان سپرده است یا نه ببیندواند تا فراخ
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ون تکرار بسیاری از (. مرقس بد46گذاشت )آیۀ  "مقبره"(، او نیز جسد را در یک 45سپرد )آیۀ 

رد، عیسی مُ" :گویدمیرا تکرار کرده است. انگار که  نظر و ایده، یک شش مرتبهکلمات یکسان، تقریباً 

  "م که او مُرد؟و راستی، او مُرد، آیا گفت

 است: 6 –3: 2ونۀ دیگر از دوم تیموتائوسمن

 س به هنگام سربازی، خودهمچون سربازِ شایستۀ مسیح عیسی، در تحمّل رنجها سهیم باش. هیچ ک"

ست. به سازد، چرا که خواهان جلب خشنودی فرماندۀ خویش اگی نمیهای زندرا گرفتار مشغولیت

ا دریافت نخواهد کرد، اگر به قانون ر، تاج پیروزی کندمیورزشکاری که هماوردی  مین سان،ه

 "ت که محنت کشیده است.هماوردی نکرده باشد. آن که باید نخست از محصول نصیب ببرد، کشاورزی اس

رسند. سربازها میر انجیل، تقریباً متفاوت به نظرفتار یک کارگر  نحوۀر از ه تصویدر نگاه اول، این س

رانند... و در مطالعۀ کتاب مقدس کشاورزان تراکتور می ،دوندر مسابقات میجنگند، ورزشکاران دمی

ر ندگی یک مسیحی و هر یک از این حرفه ها تفکبسیار و گوناگون ز توان دربارۀ ارتباطبه راحتی می

یز مشترکی دارند: همۀ اینها چ دهد که این تصاویرر این زمینه نشان میاما کمی تفکر د کرد.

سختی را  اوقاترا به همراه دارد. سرباز  آینده، پاداش کنونیهای ید که در آنها، سختشرایطی هستن

 ر برای؛ ورزشکاکندمیگردد، مدالهایی را دریافت ، اما وقتی بازمیکندمیدر زمین جنگ سپری 

کارد و برد؛ کشاورز میشان پیروزی مین دهد، اما نهایتاً یکمیچندین ماه تمرینهای سخت انجام 

آورد. رنجهای کنونی، جالل آینده را ، اما نهایتاً یک محصولی بدست میکندمی زند و آبیاریم میشخ

 به همراه دارد.

نکته با الگوی عیسی هم بیان ه این ک یابیممیادامه دهیم، در 2دوم تیموتائوس اگر به مطالعۀ

 شودیماعتماد پولس ذکر ( و بعد دو مرتبه در سخنان قابل 10 –9اتآی( و الگوی پولس )8شده)آیۀ 

می تکرار شده است.  نظر(. هر بار با کلمات متفاوتی بیان شده، اما بارها و بارها این 12 –11)آیات

است، و این مطلب در اینجا حقیقت دارد.  مختلف کلّ یک چیز، بزرگتر از خالصۀ بخشهای ند کهگوی

ت که باید یاد ستی و فوق العاده اوضوع مشترک تمرکز کنیم و این یک درس حیام ما باید بر روی

 ش را دارد!ا بگیریم: اکنون ما رنج خواهیم کشید، اما ارزش
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 تکرار و ابزارهای دیگر

باید چیزی را پیدا کنید که نویسنده بیش از  ما فقطش. رسدمی، این ابزار تقریباً خوب به نظر تا اینجا

. شودمیی عبارت خارج لچرخانید و نکتۀ اصرا ب آنرا در شکاف قرار دهید، دسته کرده، بیانیکبار 

 هم ساده نیست. به این نمونه از کتاب مکاشفه توجه کنید:اینقدر متأسفانه، 

دند، دود سوختن او را ببینند، بر او او ش هان زمین که با او زنا کردند و شریک تجمّلو چون شا"

هند ایستاد و ادور خوکشد دورآمیند نشست. از ترسِ عذابی که او سوگ او خواه و بهخواهند گریست 

 ناله سر خواهند داد که: 

 دریغ، دریغ! ای شهر بزرگ، "

 ای بابِل، ای شهر پرقدرت!

 "ساعته نابود شدی! چه شد که یک

ی خواهند کرد و زار دور خواهند ایستاد وکشد، دورآمیترس عذابی که او  .ازتاجرانِ این چیزها..و 

 ت:ماتم خواهند گرفت و خواهند گف

 شهر بزرگ، یدریغ، دریغ! ا"

 پوشیده در پارچه های نفیس ارغوان و سرخ،

 رخشنده در برق طال و جواهر و مروارید!

  "سرشار تو تباهی گرفته است. یک ساعته ثروت

دان و چه کسانی که از راه انور، چه دریکنندمیکشتی و هر آن کسان که با کشتی سفر  و هر ناخدای

سوزاند، فریاد سر بینند که او را میتاد. و چون آتشی را میسخواهند ایدور دورآگیرند، میدریا معاش 

 دهند که: می

  "رگ در جهان بوده است؟هرگز آیا شهری چون این شهرِ بز"

 زده فریاد برمی آورند که:و گریان و ماتم ندنکمیو خاک بر سر 

 دریغ! ای شهر بزرگ،یغ، در"
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 د،نلت او ثروت اندوختشهری که همۀ کشتی داران، از دو

 اینک یک ساعته ویران شده است!

 ای آسمان بر او شادی کن!

 شادی کنید ای مقدسین و رسوالن و انبیا!

 (20 –15، 11 –9: 18ه اشف)مک "دا دادِ شما را از او ستانده است.زیرا خ

قیق فریادشان (، یا کلمات د"دوردورآ"ص غیردیندار از بابِل نیست )افاصلۀ اشخدر اینجا نکتۀ مهم 

 یان(، یا حتی مدت زمانی که طول کشید تا سود حاصل از ماده گرایی بی خدا"دریغ، دریغ") نیست

ن تکرار شده است. در حقیقت، ر مت(، هرچند که هر یک از این خصوصیات د"هیک ساعت"نابود شود )

 کرار، برجسته کردنِ فقط یکبار بیان شده، در جملۀ آخر. در اینجا هدف از تالهیاتی  مهمترین جملۀ

ایجاد یک لحن بیان خاص است. این یک مرثیه است. مردم دستهای یک حقیقت خاص نیست، بلکه 

 نرا احساسها فریاد برمی آورند. ما باید آبار دهند، بارها و، سرشان را تکان میارندفشهم می برخود را 

غبطه بخوریم،  نبه خاطر سعادتشا نیا. چرا به بی خداتحریک کندما را  ن باید قوّۀ تخیّلکنیم؛ ای

که یکی از آنها باشد؟ شاید  خواهدمیدرحالیکه همۀ اینها به اشکها ختم خواهد شد؟ چه کسی 

 .ندکمیه با ابزار لحن بیان و احساس برخورد ست کویید که این یک مورد از ابزار تکرار ابگ

 دیدیم که چگونه تکرار الًختار باشیم. ما قبکه به دنبال ابزار ساشاید تکرار باعث شود ارد دیگر، در مو

گراف چند پارا که این عبارات را به کندمیبه ما کمک  1در یوحنا "روز بعد"یا  40در اشعیا "صدا"

این است " شودمیمعرفی ی، با عبارت تکراری یابیم که هر بخش اصلدرمیتقسیم کنیم. در پیدایش 

مراجعه  2: 37؛ 1: 36؛ 19: 25؛ 12: 25 ؛27: 11؛ 10: 11؛ 1: 10؛ 9: 6؛ 1: 5؛ 4: 2)به "تاریخچۀ...

 (. کنید

و خروج  1خوب است، شامل پیدایش برای استفاده از ابزار تکرار به طور خاص دیگری کههای قسمت

  است. 11 –8
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 نمونه

 ا هستید:معروف در اشعیا آشناحتماالً با این آیات 

 حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت"

 ه حمل کرد،کو دردهای ما بود 

 اما ما او را از جانب خدا مضروب،

 و از دست او مصدوم و مبتال پنداشتیم.

 نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد،حال آنکه به سبب 

 قصیرهای ما لِه گشت؛و به جهت ت

 او آمد،ا سالمتی بخشید بر تأدیبی که ما ر

 .یابیممیو به زخمهای او ما شفا 

 ه بودیم،دگوسفندان، گمراه شهمۀ ما چون 

 و هر یک از ما به راه خود رفته بود،

 (6 –4 :53)اشعیا  "اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد.

یسی در قرن هشتم قبل از میالد نوشته شده بود و با مرگ ع تکه این نبوّ  گویدمیجدید بوضوح عهد

کدام از اینجا باید به  ا(. ام35 –26: 8مال؛ اع25 –22: 2بر روی صلیب به تحقّق رسید )اول پطرس

همیشه  -ان قرار دهیمبین انسانها و گوسفند اصلی برسیم؟ آیا باید تأکیدها را بر روی تشابهاتِ نظر

مصدوم "و  "شتلِه گ"؟ یا باید رنج جسمانی عیسی را بر روی صلیب که میمستعّد پرسه زدن هست

 اصلی،بارت بیان شده اند. اما نکتۀ عات، قطعاً در این ، به طور برجسته نمایان کنیم؟ این نظر"شد

و جابجایی پیوسته از یک ضمیر  "ما را"، "بر او"، "ما"، "او"، با جفتی از ضمایر تکراری بارها و بارها

رد. سی به عنوان یک جایگزین مُکه عی دهدمی. این به ما نشان نمایان شده است یر دیگرمضبه 

 ما را بر خود گرفت تا ما آزاد شویم. "نافرمانیهای"و  "هارتقصی". او مجازات از آنِ او شدما،  پروندۀ
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ارلز چ اصلی شخصیتدو شده است.  نوشتهب فرانسه دیکنز در دوران انقالچارلز  دو شهرِداستان 

، سیدنی کارتُن است. بر حسب اتفاق، این دو دیکنز، یک اشراف زادۀ فرانسوی و یک وکیل انگلیسی

ت، اما دارنی، این زن را نها هر دو عاشق یک زن شده اند، لوسی مَنِآبیه به هم هستند. نفر بسیار ش

برای یک اشراف  یباین یک جابجایی خو -رودنی به فرانسه میاواخر کتاب، دار آورد. دربدست می

 رود.افتد و به پای تیغۀ گیوتین می به زندان می و به یقین -زاده در دوران انقالب نبود

مالقات کند. او در دروازه، رود تا با دارنی یک مددکار به زندان می باکارتُن  ،بل از اعدام دارنیق شبِ

دهند. وقتی کارتُن زۀ ورود میاج، و ا"ک مرد انگلیسیسیدنی کارتُن، ی"، ددهمیرا نشان مدارکش 

خته بود. بعد که در آن داروی خواب آور ری دهدمیه دارنی یک نوشیدنی ، بشودمیوارد سلول او 

ارابه می برد،  . این مددکار، دارنی خواب آلود را به سویکندمیرا با دارنی عوض ا و مدارکش هلباس

و او آزاد  دهنداجازه خروج می، و "ن، مرد انگلیسیتُرسیدنی کا": کندمیرود و اعالم روازه میبعد به د

 .کنندمیعدام ارا بیرون برده و  و روز بعد او . درحالیکه کارتُن واقعی در سلول استشودمی

عیسی، . ما مُجرم و محکوم به مرگ و داوری خدا هستیم. اما کرداین کاری است که عیسی برای ما 

 ت! دنیاس لعاده ترین معاوضۀد تا ما آزاد شویم. این فوق اشمجازات این شخص بیگناه، به جای ما 
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 تر بکاویدعمیق

تکرار  5)و بعد دوباره در باب شودمیتبه دیده رسه م م دربارۀ خداوانید. یک بیانیۀ مهرا بخ 4دانیال

 توانید آنرا مشخص کنید؟(. میشودمی

 باب پی ببریم؟ هوم اینکه به مف کندمینه این شعار تکراری به ما کمک چگو

و قوم خدا را تبعید کرد )برای  هه معبد بی حرمتی کردبه اورشلیم حمله کرد، بوقتی نبوکدنصر 

رسید که او قدرتمندتر از راجعه کنید(، احتماالً به نظر میم 25انادشاهپیات بیشتر به دوم جزئ

 ؟دهدمیچه پاسخی به این ترس  4دانیالخداوند بود. 

امروز به خاطر  باعث تسلّی مسیحیانی شود که در دنیای عبارت تکراری ما است که ه ممکنونچگ

شت اَبَرقدرتهای زمان حاضر پچه کسی در کشند؟ سی که دشمن ایمانشان است، رنج میرژیم سیا

 ی که دوست نداریم؟ ادوست داریم و هم قدرتهای ظالمانهاست، هم قدرتهایی که 
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 ابزار نقل قول/ اشاره 

 

 کتاب مقدسکه برای توضیح و حمایت از مطالب خود، عبارات  ی کردیمسعما در سراسر این کتاب 

شما بخواهید به آنها مراجعه  شایدو  کنیممی بیاناوقات فقط چند کلمه را  یگاه .نقل قول کنیمرا 

 ا درک کنید.اراگراف یا باب را بخوانید تا پیش زمینه رکنید و کلّ پ

)نمونه: پولس( از  متأخر. نویسندگان کندمیقول  گاهی اوقات کتاب مقدس هم از کتاب مقدس نقل

یبانی کنند. مطالب خود پشتاز و  دادهتا توضیح  کنندمیل ومونه: موسی( نقل قنویسندگان اولیه )ن

اجعه کنید و کلّ پاراگراف شما بخواهید به آنها مر شایدو  کنندمیقل گاهی اوقات فقط چند کلمه را ن

 ینه را درک کنید.یا باب را بخوانید تا پیش زم
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، شاید نویسندۀ یدننقل قول مراجعه ک به پیش زمینۀ اصلی یکدر حقیقت، همیشه خوب است که 

فکر نکنیم، بلکه  دهکر که ما فقط دربارۀ این چند کلمه ای که او نسخه برداری خواهدمی متأخر

 کتاب مقدسهای جدیدفکر کنیم که این کلمات برگرفته از آن است. بسیاری از  کلّ آن بخشی دربارۀ

 . دهندمیدر پاورقی، مراجع صحیح را به شما 

 یک نمونه است:این 

ورش یافته بود، رفت و در روز شَبّات، طبق معمول به عیسی[ به شهر ناصره که در آن پر]پس"

شعیای نبی را به او دادند. چون آن را گشود، قسمتی اسه درآمد. و برخاست تا تالوت کند. طومار کنی

 یافت که می فرماید:را 

 روح خداوند بر من است،"

 یران را بشارت دهمزیرا مرا مسح کرده تا فق

 اسیرانو مرا فرستاده تا رهایی را به 

 و بینایی را به نابینایان اعالم کنم، 

 ان را رهایی بخشم،و ستمدیدگ

 "الم نمایم.عو سال لطف خداوند را ا

سپرد و بنشست. همه در کنیسه به او چشم دوخته  سپس طومار را فرو پیچید و به خادم کنیسه

د، جامۀ فرا می دادی ین نوشته، هنگامی که بدان گوشاامروز "آغاز کرد: بودند. آنگاه چنین سخن 

 ( 21 -16: 4)لوقا  "عمل پوشید.

ت . اول اینکه او این نبوّ دهدمیانجام  را فوق العادهمل ، دو عکندمینقل قول  61عیسی از اشعیا وقتی

ا ر اولین شنوندگان ، که حتماً"من مسیحا هستم"که بگوید: ، مثل ایندهدمیرا به خودش نسبت 

زمانی  . شما فقطرساندمیه این نقل قول را در وسط جمله به پایان متحیّر کرده است. دوم اینک

 زمینۀ اصلی مراجعه کنید. این پیش زمینۀ اصلی است:یش متوجۀ این نکته می شوید که به پ
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 روح خداوندگار یهوه بر من است،"

 زیرا که خداوند مرا مسح کرده است

 ؛مقیران را بشارت دهتا ف

 گان را التیام بخشم،دلشکستاو مرا فرستاده تا 

 محبوسان اعالم کنم؛و آزادی را به اسیران و رهایی را به 

 اعالم نمایم،را تا سال لطف خداوند 

 (2 –1: 61)اشعیا  "دایمان خبر دهم...و از روز انتقام خ

ظاهراً  مراجعه کنید(. اماز ین 4: 63)به اشعیا هم می آیند در اشعیا، سال لطف خدا و روز داوری او با

داوند است. این آمده است. اما هنوز این سال لطف خ": گویدمیعیسی با بیان ناکامل این نقل قول 

 "وری نیامده است!ز دارو

داوری اعتقادی ندارد؛ بعضی از تعالیم دیگر او به صراحت می  به این معنا نیست که عیسی به روز

معناست که لطف خدا زودتر آمده، پیش از داوری  اد دارد. فقط به اینقبه روز داوری اعت گویند که او

 مان و دریافت بخشش وجود دارد.و ای، زمانی برای توبه "روز"آن  فرارسیدن او آمده است. پیش از

 ز گزارش یوحنا دربارۀ مصلوب شدن است:این یک نمونۀ دیگر ا

نمی خواستند اجساد تا روز  آنجا که سران یهود زد، شَبّات بزرگ. او روز بعبود،  "تهیه"آن روز، روز"

ان را از صلیب جسادشتا ساق پاهای آن سه تن را بشکنند و ابعد بر صلیب بماند، از پیالتُس خواستند 

ساق پاهای نخستین شخص و آن دیگر را که با عیسی بر صلیب  پایین بیاورند. پس سربازان آمدند و

شکستند. اما یکی از ه است، ساقهای او را نرسیدند و دیدند مرد . اما چون به عیسیشده بود، شکستند

شد. آن که این را دید، شهادت  روان او فرو برد که در دم خون و آب از آن ای به پهلویسربازان نیزه

ا واقع . اینهگویدمیایمان آورید. شهادت او راست است و او می داند که حقیقت را تا شما نیز  دهدمی

و نیز  "هیچ یک از استخوانهایش شکسته نخواهد شد."ندد که: مقدّس به حقیقت پیوشد تا کتاب

 (37 –31: 19)یوحنا  "، خواهند نگریست.دنداش ز بر آن که نیزه": گویدمیاز کتاب که  بخشی دیگر
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 انی پِسخاست، که دربارۀ قرب 46: 12این نقل قولها در چیست؟ اولین نقل قول از خروجاهمیت 

نۀ . به یاد دارید که خدا به اسرائیلیها گفت که یک برّه قربانی کنند و خونش را بر آستاندکمیصحبت 

در ببیند، ، وقتی خون را بر روی کندمیننده از سرزمین عبور بود کدرهایشان بمالند. بعد، وقتی آن نا

قربانی دفع  . داوری خدا با یککندمیو پسر نخست زادۀ آنها را حفظ  "کندمیعبور "از آن خانه 

به اسرائیلیها  وصاًمخصیک حیوان. شاید موضوعی که نمی دانید، این است که  نیابتی، با مرگ شدمی

گ عیسی تکرار شد. را نشکنند، جزئیات آن بعدها در مر خپسانهای برّۀ استخوگفته شده بود که 

داوری خدا نجات  زکه قومش را ااست  . مرگ او، قربانی حقیقیرساندمیرا به تحقّق  سی، پسخعی

 .دهدمی

ام زدند، و بر من که نیزه"که:  کندمیاست که دربارۀ روزی صحبت 10: 12دومین نقل قول از زکریا

در چند آیۀ بعد ر ادامۀ آنرا بخوانیم، پیش زمینۀ آن سازنده است، چون اگدوباره  "ریست...ند نگخواه

اورشلیم چشمه ای به جهت طهارت از گناه و  ان داوود و ساکناندر آن روز برای خاند": یابیمدرمی

 (. 1: 13)زکریا  "ناپاکی گشوده خواهد شد.

ن بود د که آن روزی که عیسی نیزه خورد و مُرد، مانند ایبگوی تا به ما کندمینا از زکریا استفاده یوح

 ه عالی!که چشمه ای باز شد تا ما را از همۀ گناهان و خطاهایمان پاک کند. چ

 

 اشارات

ین واضحی وجود ندارد که به شما بگوید ا دشوارتر از نقل قولهاست، چون چیزدا کردن اشارات، یپ

یا  "مکتوب است"هیچ چیزی وجود ندارد که بگوید،  -استاشاره به بخش دیگری از کتاب مقدس 

واکی از یک بخش . این فقط پژیا چنین چیزهایی "ین اتفاق افتاد تا کلمات نبی به تحقق برسدا"

 ید به آن پی خواهید برد. کتاب مقدس است که فقط اگر هوشیار و آگاه باش ر ازگدی
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مشکالتم از من دور شده اند، شاید بالفاصله همۀ  که رسیدمیمی گفتم که دیروز به نظر  اگر به شما

 همَثَل را بشنوید چ. اگر ابتدای این کنممیشوید که به یک آهنگ معروف از گروه بیتِلز اشاره متوجه 

 ؟کنیدمیفکری 

برجی بنا نهاد. سپس شتی در آن کند و آن دیوار کشید و چرخُکرد و گِرد  مردی تاکستانی غَرس"

 (1: 12)مرقس "بان اجاره داد و خود به سفر رفت.ند باغتاکستان را به چ

 نسخ 5زبان اشعیا باآه، بله، او ": کردیدمیاگر شما یک یهودی در قرن یکم بودید، بالفاصله فکر 

ند که مان و دربارۀ ملکوت آسمان را شنیدندتوصیف ا عصران عیسیهمینطور وقتی هم "!گویدمی

(، پژواک 32: 13خه هایش آشیانه می سازند.)متین در شادرخت بزرگی است که پرندگان آسما

 با همان اصطالحات را می شنیدند که اَبَرقدرتهای زمینی آشور و بابل را 4و دانیال 31ای حزقیالصد

 توصیف کرده بودند. 

که این اشارات را پیدا کنیم. ه اندازۀ کافی با عهدعتیق آشنا نیستیم مشکل ما این است که ب البته

، اما نباید چالش شناخت کندمی کبه شما کماند اب مقدسی که مراجع در آن ذکر شده یک کت غالباً

این است که یک نسخه از تقویم  ربرای انجام این کابهتر کتاب مقدس را نادیده بگیرید! یک راه 

یه للی دانشجویان انجیلی، آنرا در نشرمشارکت بین الممَک چِین را تهیه کنید) تاب مقدسمطالعۀ ک

: آنرا از اینترنت دانلود کنید توانیدمی، یا دکننمیمنتشر "ارزشمندتر از طال "کوچکی به نامِ های 

) http://hippocampusextensions.com/mcheyneplan.htmlترتیب هر  (. به این

ح و عصر طول جدید را می خوانید. برای من پانزده دقیقه در صببار عهدیکبار عهدعتیق و دو  سال

چقدر به  هشگفت انگیز است ک بخوانم. هر روز تعیین شدهابی را که برای می کشد تا کلّ چهار ب

 ارتباط بین چیزهای مختلفی را که می خوانید، پیدا کنید.  توانیدمیسرعت 

به معنای یک ارتباط  ضرورتاً ،بکار رفته قدسکتاب م توسط دو نویسندۀ ی کهیکسانیا نظر  کلمه

(، کامالً بی 14 :12ارد اورشلیم شد )یوحنات. پس به عنوان نمونه، اینکه عیسی سوار بر االغ ونیس

( یا 16 –15: 15است که شَمشون با چانۀ االغی، هزاران مرد را کُشت )داورانتباط با این موضوع را

(. 9سموئیل د که برای اولین بار با نبی خدا مالقات کرد)اوله اش بوشائول به دنبال االغهای گمشد

http://hippocampusextensions.com/mcheyneplan.html
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دربارۀ  9:9ت زکریاار بر االغ با نبوّعیسی سولی بود، فقط همین.مان، یک چیز نسبتاً متداودر آن ز االغ

 .کندمی صریحی ا نقل قولدانیم که فقط به خاطر این است که یوحنی اما ما م االغها مرتبط است،

چه قانون کلّی این است که هرلی؟ یک بگویید که یک اشاره، واقعی است یا جع یدتوانمیپس چگونه 

آن در دو جای مختلف کتاب  یل دارد که بکارگیرتر باشد، کمتر احتماغیرعادیعبارت خاصّ تر یا 

 شده، این موضوع بزرگی نیست.مقدس به صورت اتفاقی باشد. اگر گوسفند در دو جای مختلف ذکر 

ظاهر  17: 27و اعداد 34: 6مرقس آنقدر متمایز است که وقتی در "سفندان بدون شبانگو"ارت اما عب

 . ی می توان گفت که اتفاقی است، به سختشودمی
 

 معهد با ابراهی

، شودمیاز آغ 12غالباً شایستۀ اشارۀ خاصی است. از پیدایش خدا با ابراهیم"عهد"وعده یا اشاره به 

 ، یعنی:دهدمیهیم خدا سه وعده را به ابرا

 (5: 15؛ 16: 13نسل بسیار )نمونه: پیدایش •

 (15 –14: 13؛ 7: 12)نمونه: پیدایشسرزمینی که در آن ساکن شوند  •

 (3 –2: 12یق آنها بر دیگران )نمونه: پیدایشردا بر آنها و از طبرکت خ •

 ز تکرار شد:نی ده برای پسر ابراهیم، یعنی اسحاقین وعا

ا همۀ این سرزمینها را به ا تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد؛ زیرذیر و من بدر آن دیار غربت پ"

واهم داشت. نسل تو را خیاد کردم استوار  به نسل تو خواهم داد و سوگندی را که برای پدرتتو و 

ایشان خواهم بخشید و به همچون ستارگان آسمان کثیر خواهم ساخت و همۀ این سرزمینها را به 

 (4 –3: 26)پیدایش "اهند یافت.قومهای زمین برکت خوسل تو همۀ واسطۀ ن
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 کرار شد:سپس برای نوۀ او یعقوب ت

هستم.  خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق ،من یهوه"د و گفت: و هان، خداوند بر باالی آن ایستا"

ند بود، مین خواهو خواهم داد. نسل تو همچون غبار زای به تو و به نسل تسرزمینی را که بر آن خفته

واسطۀ تو و نسل تو ر خواهی شد. همۀ طوایف زمین به و تو به غرب و شرق و شمال و جنوب منتش

 (14 –13: 28یش)پیدا "کت خواهند یافت.بر

وعده ها برای بقیۀ عهدعتیق کامالً اساسی هستند، حتی برای کلّ کتاب مقدس، چون نقشۀ  این

. پس تعجبی ندارد که در سراسر کتاب مقدس، نندکمیبیان احیا شده  گ خدا را برای بشرّیتِبزر

 اینها چند نمونه هستند: اشارات بسیاری به آنها شده است.

 (24: 2)خروج "را با ابراهیم، اسحاق و یعقوب به یاد آورد. دشنید و خدا عهد خوخدا نالۀ ایشان را "

و شرارت و گناه ایشان نظر  ختی این قومو یعقوب را به یاد آر و بر سرست ابراهیم، اسحاق اخادمان"

 (27 :9. )تثنیه"منما

ل را یداده بود که اسرائپایین تر را در شمارش نیاورد، زیرا خداوند وعده داوود مردان بیست سال و "

 (23: 27)اول تواریخ  "به اندازۀ ستارگان آسمان کثیر خواهد ساخت.

 "بنا بر وعده، وارثان نیز هستید.براهیم اید و از آنِ مسیح هستید، پس نسل او حال اگر شما "

 (29: 3ن)غالطیا

چه  ،خوانیممیرتی که که بدانیم در این عبا کنندمیبه ما کمک  اشاراتی مانند ایننقل قولها یا 

. در رساندیمکه خدا وعدۀ بزرگش به ابراهیم را به تحقّق اتفاقی میفتد؛ در موارد باال می بینیم 

را دربارۀ خدا  در سراسر کتاب مقدس به ما یک حقیقت بزرگحقّق این وعده حقیقت، دیدنِ ت

گرمی لاین یک تشویق و د .کندمی: او امین و وفادار است و همیشه به وعده هایش عمل دآموزمی

 بزرگ برای ماست که همیشه اعتماد کنیم و از کالمش اطاعت کنیم. 
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 نمونه

گشتند و که اسرائیلیها از تبعید بابل باز کندمیعهدعتیق توصیف زمانی را در انتهای تاریخ  کتاب عزرا

 فاوت و ضدّ و نقیضمتواکنشهای  ،شهر سقوط کردۀ اورشلیم را بازسازی کردند. در بین مسائل دیگر

 :کندمیتوصیف معبد  پیِ ییبه برپا را نسبت

یان، از ز الوا کرِناها، و نیهنان ملبس به جامۀ کهانت بچون بنّایان پی معبد خداوند را نهادند، کا"

پا خاستند تا به رسم داوود، پادشاه اسرائیل، خداوند را ستایش کنند. آنان پسران آساف، با سنجها به 

 :گفتندمیداوند سراییده، خو شکرگزاری، برای با ستایش 

 او نیکوست،"

  "و محبتش به اسرائیل جاودانه است.

ده شده زیرا پی خانۀ خداوند نها کردندمیتایش ده، خداوند را سبه آواز بلند فریاد برآور و تمامی قوم

د، چون نخستین را دیده بودبود. اما بسیاری از کاهنان و الویان و سران خاندانها که پیر بودند و خانۀ ن

بسیاری نیز از فرط شادی ، هر چند گریستندمی، به آواز بلند شدمیپی این خانه در برابر چشمانشان نهاده 

اد شادی را از صدای گریه تشخیص دهند، زیرا قوم فری توانستندنمیگونه ای که مردم ، به آوردندمییاد برفر

 (13 –10: 3)عزرا        ".رسیدمیبه گوش  اهی آنها از دوردست، و صداکردندمیبه صدای بلند فریاد 

خانۀ " رد که آنهادر این حقیقت وجود دا ؟ یک سرنخکردندمیر اینقدر زاری چرا شهروندان مسّن ت

 مقایسه با معبد قبلی، نقص برجسته ای را در این معبد دیدند.  در . شاید آنها"نخستین را دیده بودند

او "به ما کمک کند. ذکر کرناها و سنجها و کلمات سرود:  تواندمینقل قول/ اشاره  ابزاردر اینجا 

است، توصیف وقف  14 –13: 5تواریخ ارۀ بی نقصی به دوم اش، "نه استنیکوست؛... و محبتش جاودا

 فاوت کلیدی وجود دارد:اولین معبد. اما یک ت

سراییدند.( و چون  یسپاس خداوند یکصدا م)کرِنانوازان و سرایندگان، همچون یک تن در ستایش و "

 د سراییدند که: یش خداونایشان با کرِناها و سنجها و دیگر آالت موسیقی، به آواز بلند در ستا

 یکوست،او ن"

 . "که محبتش جاودانه است زیرا
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دمت خانۀ خداوند از ابر پر شد، به گونه ای که کاهنان به سبب ابر نتوانستند به خ آنگاه خانه، یعنی

  "ل خداوند خانۀ خدا را پر کرده بود.البایستند، زیرا ج

 .شودمیازل ن. هیچ ابری از حضور خدا ننیستپی بردید؟ در عزرا، هیچ جاللی  آیا به تفاوت آن

 ساختمان خالی است. ، یک بدون جالل خدا . یک معبدگریستندمی آنها تعجبی ندارد که

درستی بود، اما این اشاره به دوم تواریخ  کار ، یکط اسرائیلیهادرحالیکه در زمان عزرا بنای معبد توس

الل او روزی که ج -ده معبد خدا کامالً بازسازی شوو مشتاق زمانی باشیم ک خواهانکه  شودمیباعث 

جلو و یک روزی در سوی ، ما را به رساندمیتیق را به پایان است که عهدع ه ایداخل شود. این نکت

 نجّار ناصریبد خدا آمد. نه در ابر، بلکه در شخصیت یک عروزی که جالل به م -دکنمیآینده هدایت 

یگانه که از جانب پدر یستۀ آن پسر ر جالل او نگریستیم، جاللی شاما ب"که یوحنا دربارۀ او نوشت: 

 (. 14: 1)یوحنا "ستی.، پر از فیض و راآمد
 

 تر بکاویدعمیق

که ظاهراً از آن ترسیده است  کندمیاشاره  "جام"به یک عیسی در باغ جتسیمانی به طور استعاری 

ال، یک مثل االغ در نمونۀ باهم  جام ، چونتوجه کنیم(. این چیزی نیست که به آن 36: 14)مرقس

عتیق وجود دارد که شاید عیسی به  ۀ برجسته در عهدبا اینحال، چند استعارسبتاً متداولی بود. چیز ن

تر است؟ متناسب عبارات،مجموعه ام یک از این دکپیش زمینۀ مرقس، به با توجهآنها اشاره می کرد. 

 امل آنرا درک کنید.د تا تأثیر کم به آنها مراجعه کنی، باز هدکنیمیلطفاً حتی اگر نظر کلّی آنرا درک 

 5: 23؛ 5: 16مزامیر

 16: 2؛ حبقوق34 –31: 23؛ حزقیال21: 4؛ مراثی ارمیا16 –15: 25؛ ارمیا17: 51؛ اشعیا 8: 75زامیرم

ه به ابتدا با توج ازنوشید، جامی که که چرا عیسی باید این جام را می توضیح بدهید توانیدیمآیا 

 رفته شده بود؟رای او درنظر گباراتی که بیان شد، بع
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 ابزار نوع ادبی

 

 ،فیلمهای ترسناک -آشنا باشید "، ژانرهنوع ادبی یا هنری"مروری بر فیلمها، با مفهوم  باشاید 

روشی برای این هستند.  نوع ادبی یا هنری یک همۀ اینها -وِستِرن، طنز تلخ، فیلمهای زنانه، مستند

ن نکه بر اساس محتویات یا داستایا سبکشان است، به جای ای ه بندی رسانه ها بر اساس نوعدست

ثال، مرثیه ها، مسرودها، نبوّتها، ا -دمقدس وجود دارندسته بندی شوند. انواع ادبی متفاوتی در کتاب 

یر یک عبارت ای چگونگی تفسنوع ادبی بر دید و رویاها، سخنرانیها، مَثَلها، روایت تاریخی. شناسایی

 بسیار مهم است. 
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 کندمی، او یک معجزه را توصیف ن"همچون آب ریخته می شوم" :گویدیم 22وقتی داوود در مزامیر

ر است؛ ما نباید آنرا به طور واقعی در نظر ع. این ششودهمۀ بدنش به مایع تبدیل  نبوسیلۀ آکه 

که واقعًا خالی بود، منظورشان این است که قبر  دهندمیبگیریم. از طرف دیگر، وقتی اناجیل گزارش 

 یز عیسی یک استعاره نیست.خالی بود. رستاخ

نوع ادبی یک عبارت را  برایم گیری تصمی دردرصد روش صحیح  100 توانیممیما ن متأسفانه

 آنکه مناظرات زیادی دربارۀ  1د، همچون پیدایشگاهی اوقات آنها بحث برانگیزنین کنیم. متض

یا  کندمیاعت اشاره س24× 6یک دوران واقعی از  به "روز"شش  عرض آیا خلقت درجود داشته که و

رینش جهان است. اما آفخدا برای این یک روش شعرگونه برای صحبت دربارۀ روش دقیق و منظّم 

 نسبتاً آشکار است. وقاتااکثر 

 ل کنید:وقتی دربارۀ نوع ادبی تصمیم گرفتید، این دو قاعدۀ کلی را دنبا

و توجه کنید که این واقعاً یخی ارائه شده، مکث کرده یک چیزی به عنوان واقعیت تار وقتی .1

 اتفاق افتاده است.  

ن واقعاً در دنیای مادّی یاینکه ا رائه شده، بر اساساستعاره ا /وقتی یک چیزی به عنوان تشبیه .2

 نسازید. پیشگوییهای عجیبی را برای آینده  حقیقت دارد،
 

 اتفاق افتاد یی که واقعاًچیزها

ند، دربارۀ این ه انید که مسائل تاریخی واقعاً اتفاق افتاده باید مکث کرده و توجه کوقتی می گوییم ک

و ی حاصل از این رویداد بروید نبه سرعت به سراغ درس روحا ممکن استکه  کنیممیخطر صحبت 

 . بود رویدادفراموش کنید که این در اصل فقط یک 

خدا، از  برجستۀهدعتیق از عمل رهایی بخش نمونۀ ع . این14ی سرخ در خروجعبور از دریامثالً، 

 مراجعبه  توانیممیعمیقتر آن  ما برای درک مفهوم روحانیاهمیت الهیاتی زیادی برخوردار است؛ 

یک لحظه صبر  :باید یک لحظه مکث کرده و فکر کنیم نمراجعه کنیم. اما پیش از آسیاری بموجود 

د که آبها مثل یک دیوار در دو را از هم شکافت و کاری کراتفاق افتاد! خدا آبهای دریا این واقعاً  کن،

به  هوجود داشت ک اگر این امکانن خشک بود! عبور کردند و زمی آن وسط طرف بایستند. مردم از
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، کردیدمیپیش از میالد یا این محدودۀ زمانی تنظیم  1447و شما زمان را بر رویگذشته برگردیم 

هوایی که در وسط ز وسط یک راهروی د که تعدادی از انسانها اتوانستید با چشمان خود ببینی می

ن می آیند و اید که با ارّابه به دنبالشدیدمین را بعد دشمنانشا. روندمیاه دریا شکافته شده ر

ا غرق یب کنندگان رو تعق کنندمیو شکاف را پُر  ریزندمیدیوارهای آب در دو طرف، یکدفعه فرو 

ین یک تاریخ واقعی است. این فکر باید ضربان قلبتان نستید آنرا ببینید، چون ا. واقعاً می تواکنندمی

 موسی و اسرائیلیها با شادی بسرایید: را تندتر کند و به همراه 

 کیست چون تو، ای خداوند، در میان خدایان؟"

 وسیت،کیست مانند تو، زورآور در قدّ

 (11: 15)خروج "عمل آورندۀ شگفتیها؟ جالل، و به مَهیب در

یم گرفت در یک کلیسای دربارۀ پرفسور آزادیخواه الهیات شنیده باشید که تصمشاید این طنز را 

. او هنوز خط اول داستان را تمام نکرده بود که یک دموعظه کن 14کارائیبی دربارۀ خروج -یقاییآفر

بقیه  "ا شکافت!که آبهای عظیم دریای سرخ ر اوندشکر بر خد هللویا،"ریاد زد: نفر در ردیف عقب ف

همه دست  و "ظه کن، آنرا موعظه کن!آنرا موع"لند به او پیوسته و فریاد زدند ب "آمین"ک هم با ی

یشتر و دست زدند و فریاد زدند: هللویاهای ب -همین اتفاق افتاد وزدند. او یک خط دیگر را خواند 

 "من به این ایمان دارم!"

بیشتر به خاطر اینکه آنها کاری ختاللها کمی کالفه شد، ید که این پرفسور به خاطر این اطولی نکش

با آب و تاب  وبه معجزات بود. انسبت نه و ناامیدکننده که به نظر او یک ایمان ساده لوحا کردندمیرا 

 -ریای سرخ نبودد، اصالً دالبته، االن محقّقان می دانند دریایی که موسی از آن عبور کر"بیشتر گفت، 

 "د اینچ عمق داشت.باتالقی بود که فقط چن احتماالً این یک

که او کلّ ارتش مصریها را در  -اوندشکر بر خدهللویا،"فریادها بلندتر شد: اما در نهایت شگفتی 

  "ی به عمق چند اینچ غرق کرد!یآبها

اری نیز از اهمیت الهیاتی یا استع تواندمیست که ن، به این معنا نیهاتفاق افتادواقعاً که چیزی البته، این

بدهند؛  ین اتفاق افتاند که چیزی را به ما یادمعجزات، تقریباً همیشه برای امخصوصاً  برخوردار باشد.
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به یک  خواند، چون مانند تابلوی اعالناتب "نشانه ها"ا را هکه آن دهدمییوحنای رسول ترجیح 

)به  انجام داده باشید 8مرقسر تمرین عمیقتر بکاوید را برای . اگکنندیمحقیقتی فراتر از خود اشاره 

ای برای یک چیز دیگر شده اید که شفای مرد نابینا، استعاره مراجعه کنید(، متوجه  3انتهای فصل

آسا را در ت. اما یک مرد نابینایی هم در تاریخ وجود داشت که یک تغییر معجزه سبود. این منصفانه ا

اموش نکنیم که توانست ببیند. هرگز فر یا قشر بینایی تجربه کرد و ناییش،عصب بیاشبکیۀ چشم

دربارۀ کسی است که رسوالن کتوب نیستند، بلکه شهادت شاهدان عینی اناجیل صرفاً یک فلسفۀ م

       "شمان خود دیده ایم، آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم...چبا "می گویند 

 (. 1: 1نا)اول یوح
 

 در نظر بگیریم و تحت اللفظی واقعی طوریی که نباید به چیزها

یم، نه واقعی و تحت ا باید مطالب را به صورت تمثیلی بخوانانواع ادبی دیگری وجود دارند که در آنج

( اگر عیسی از نظر زراعتی توصیه هایی 20 –1: 4مَثَلها. در مَثَل برزگر)مرقس ان مثال،واللفظی. به عن

، دستگاه بذر افشان . به هرحال، کشاورزان مُدرنشتت مزایای محدودی خواهد دا، در اینصورکندیم

 "ایهخاک"(، و 14پیغام انجیل است )آیۀ دارند. خیر، بذر در این مَثَل، استعاره برای و خرمن کوب 

 مختلف نشاندهندۀ شنوندگان مختلف کالم و نحوۀ پاسخگویی آنهاست.

واقعی تغییر ربه حالت غی توانیممیبه خوبی  ثَلها یا اشعار، تقریباًهنگام خواندن مَ درما به طور طبیعی 

است؛  "آخرت شناسی"روف به مع، نوع ادبی کنیممی درک اشتباه گاهی اوقات جاییکهموضع دهیم. 

ا و خوابه بخشی از این کتابها شامل رویاها،و بخشهایی از حزقیال و زکریا است.  شفه، دانیالاشامل مک

، مانند هستندو غریب  اضح و گاهی اوقات تصاویر عجیباست، آنها شامل تصاویر و چنین چیزهایی

عضی از باجه شده باشید، متوجه می شوید که مو "جا ماندگانبه "با کتابهای محبوبِ ا. اگر خوابهای م

و  ین اشتباه است. به نظر ما اگیرندمیمسیحیان این عبارات را بسیار تحت اللفظی و واقعی در نظر 

 دهیم.به شما نشان  که دلیل آنرا کنیممیسعی 

ت که نیس . به این معنا"آمدمیاز آسمان پایین "انییوحنا می بیند که شهر آسم 2: 21در مکاشفه

 و قبل از رسیدن به نقطۀ توقف ببیند. وقتی در چند آیۀحرکت الِ حرا در این شهر یوحنا توانست 
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 این چیزی، 12: 3(. بر اساس10 :21) "آمدمی فرودآسمان  از"، همچنان کندمیبعد، او دوباره نگاه 

در حال فرود آمدن اگر برای این مدت زمان طوالنی  که کنیدمیکر فتد. فاهمیشه اتفاق می است که

؟ اما نکته این نیست. این یک توصیف تحت اللفظی رسدمیزودی به مقصد خود  هاست، پس حتماً ب

ان شهری که از آسم -این شهر است مقصد شاعرانه دربارۀ نوع کت نیست، بلکه یکو واقعی از حر

ساکنان( که مانند  فرود می آید! شهری که از نزد خداست! همچنین توجه کنید که این شهر است )نه

پوشیده اند، چیزی فراتر  خراشهایی که لباس عروس آسمان تصوّر(. 2: 21است ) عروس ملبّس شده

 شکل واقعین به ! البته، ایاستاسپانیایی.م[  ئالیسمور دالی ]نقاش سورریّلی از سالوادتخاز یک تصویر 

سا)شهر( به سوی یک رابطۀ نزدیک، اتفاق نخواهد افتاد. این سمبُلی از این حقیقت است که کلّ کلی

: 19با )کندمیه ازدواج تشبیه که یوحنا ب عیسی مسیح در حرکت است با خداوندئمی، محبت آمیز اد

 کنید(. مقایسه  9 –7

که آنرا  شودمیشدیداً توصیه  وۀ مکاشفه نوشته بچه ای دربارریچاردسون که کتامردی به نام جان 

ن کرده بگوییم، به طور خالصه بیا "رویا، نه ویدئو"با شعارِ  کنیمیمبخوانید، چیزی را که ما سعی 

تمثیل، نه "، "، نه مستندرویا"، "سینمایی تصویر، نه فیلم"است. یا اگر ترجیح می دهید می گوییم: 

  1وید!متوجه می ش -"فیلم عکاسی فوجی

نفر در آسمان خواهند بود؟ اجازه بدهید که این سؤال را بپرسم: چند  رنظ برای رسیدن به نکتۀ مورد

تحت اللفظی در نظر  طورباید آنرا به آیا نفر است، اما  144000آمده،  4: 7در مکاشفه عددی که

یهوه در جهان به که ظاهراً وقتی تعداد شاهدان  دهندمیچنین تعلیمی را  دان یهوهریم؟ شاهبگی

پنج آیۀ بعد نیز مشکل ایجاد  نفر رسید، مشکالتی را ایجاد کرد. این تفسیر در 144000بیش از

اره شم توانستنمیهیچ کس آنان را "که این تعداد آنقدر زیاد بود که  گویدمی، وقتی یوحنا دنکمی

  . "کند

 144000ردم که او شمُرد و آنها دقیقاً او این کار را کرد؟ من فکر ک صبر کنید، من فکر کردم کهاما 

وجود داشت، قوم خدا  هاست. در اسرائیل دوازده قبیل سمبلبه عنوان یک نفر بودند؟ خیر، این عدد 

برابر است با 12×12( وکنیممی)در آیۀ بعدی نوشته شده، پس ما در مسیر درست حرکت 



 

 

 

110 

تعداد بسیار ×همۀ اسرائیل×یل=همۀ اسرائ144000 پسبزرگ است،عدد واقعاً فقط یک 1000و144

یند، کسانیکه خدا آ هر قبیله و زبان و قوم و ملّت می زیاد، این تعداد بسیار زیاد از افرادی است که از

نه اینکه ا هیجانزده کند، از طریق خداوند عیسی، آنها را نجات خواهد داد. این موضوع باید ما ر

 داریم. حساب آنرا نگاه 

در  ا نیست که شما اجازه دارید با حساب و شمارش احمقانه، سمبلهای مخفیبه هرحال، به این معن

د را محاسبه کردم که ( در اوقات فراغتم، یک بار این اعداورداد کتاب مقدس را بیابید. من )انداع همۀ

صید کردند( و  11: 21که شاگردان عیسی در یوحناتعداد ماهیهایی )را در نظر بگیرید153اگر عدد 

 و کرده فهاضا را ½( و بعد شودمیا اضافه کنید )که به عنوان عدد بدشانسی در نظر گرفته ر 13عدد 

 . رسیدمی 666 اره دو برابر کنید، به عدد وحشبود و کنید برابر دو آنرا

را  666 وانیدتمیبدر عدد درستی کنید، اضافه کنید و ضر عدد درست را اگراین هیچ اهمیتی ندارد. 

 ای بدست آورید.محاسبه رهبه عنوان حاصل 
 

 تر بکاویدعمیق

عبارات تاریخی تفسیر کنید  نعنواا شناسایی کنید. آیا باید به سعی کنید که نوع ادبی عبارات زیر ر

 یا تمثیلی؟

 15 –8: 9داوران 

 6 –1: 12دوم سموئیل 

 16 –8: 17هان اول پادشا

 ۀ خود ادامه دهید(به مطالع 47تا باب -ارتر استدشواین ) 24 –19: 46زقیال ح

  30 -29: 5متی 

 11 –6: 14متی 

 کسانی نداشته باشید!(ی)شاید برای هر دو عبارت، پاسخ  21 :16؛ مکاشفه 24 –22: 9خروج 

___________  
 1996ills: MPA Books, am H(Baulkh(مکاشفه  پرده برداری ازجان ریچاردسون،  .1



 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

 ر تقلیدابزا
 

 کردممیاشا که افراد دیگر را در پشت فرمان تم دارم، به یاد گرفتممینایجل( رانندگی یاد وقتی من)

، پس کنندمیمطابق قوانین رانندگی ن سیاری از رانندگان باتجربهباما  .کردممیتقلید  شانکاراز و 

من  ی کن، نه آنطور کهرانندگ گویممیآنطور که من "گفتند:  به منطولی نکشید که معلمانم 

 "!کنممیرانندگی 

، پیروی کنیم. اما همیشه خوانیمیماز الگوی اشخاصی که در کتاب مقدس ما باید  گاهی اوقات

ی است که امروز در اینجا سه رویداد را در کتاب مقدس می بینیم که به همراه تفسیر !اینطور نیست

 ست:الگو ما یکبرای 
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ل کس غیر از پادشاه بابِل دعا نکنند. دانیا شده که در نزد هیچ، این حکم صادر 6در دانیال •

. یعنی ما ددهمیو به دعای خود در نزد خدای حقیقی ادامه  گیردمیفرمان پادشاه را نادیده 

 از خدا اطاعت کنیم. یال تقلید کنیم و به جای انسانهاباید از دان

و فکر  دکننمیامش را صدا می شنود که ن سموئیل جوان در طول شب ،3ئیلدر اول سمو •

، که در کندمیصحبت که خدا با او  گویدمی. عیلی به او کندمیکه عیلی او را صدا  کندمی

وّت داد. این یعنی ما باید انتظار داشته باشیم که خدا با صدای بنهایت خدا به سموئیل یک ن

 فتاد.بگوید که در آینده چه اتفاقی خواهد اه ما رسا با ما صحبت کند و ب

زنا  توانیممی. یعنی ما نیز شودمیدشاه با بتشبع مرتکب زنا ، داوود پا11یلدر دوم سموئ •

 نیم. ک

مورد اول را می  که همۀ ما با شادمانی کنممیوّر تص ؟ظرتان دربارۀ هر یک از این موارد چیستن

بت ه دربارۀ نحوۀ صحوجود داشته باشد، بستگی به این دارد کالت شاید برای مورد دوم، دو حپذیریم. 

ورد سوم مخالفت کنیم! به خدا با ما در زمان حال چه تعلیمی گرفته ایم. اما امیدوارم که همۀ ما با م

 د به یک شکل در کتاب مقدس بکار رفته اند. رهرحال، همۀ این سه مو

توسط یک  بسیار مراقب باشیم. همۀ چیزهایی که "دتقلی"ا باید در رابطه با روش نکته این است که م

، دهندمی، خوب نیست. حتی کارهای خوبی که آنها انجام شودمیتاب مقدسی انجام شخصیت ک

 ین برای همۀ مسیحیان در همۀ زمانها نباشد. اهمیشه یک اصل و معیار رفتاری نیست؛ یعنی شاید 

قدس با آنچه که کتاب م کندمیتوصیف مقدس  کتابطرناک است که آنچه را که به عبارت دیگر، خ

 که وقتی خدا با صدای رسا با سموئیل کندمی، اشتباه بگیریم. کتاب مقدس توصیف کندمیتجویز 

ص برای یک و مشخ ینکه یک چیز به طور خاصابه خاطر صحبت کرد، چه اتفاقی افتاد. اما فقط 

. این بودمۀ ما به همین شکل خواهد ای ه، به این معنا نیست که برشخص مشخص اتفاق افتاد

 ه برای همۀ ما تجویز شود. رتاً چیزی نیست کضرو
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گاهی اوقات کتاب  اشتباه نیست. همیشهید، طالب، باید بوضوح بدانیم که روش تقلبا بیان این م

ا که از آن تقلید کنیم )ی دهدمیاشخاص و تجربیات گوناگون آنها را به عنوان سرمشق به ما  مقدس،

 تناب کنیم(:اج

     "گیرید. ، درسِ صبر در مصائب را فراگفتندمیسخن  ه به نام خداوندبرادران، از پیامبرانی ک"

 (10: 5)یعقوب 

به کسانی معطوف کنید که مطابق الگویی  ن، با هم از من سرمشق بگیرید، و توجه خود راای برادرا"

 (17: 3)فیلیپیان ".کنندمیکه در ما سراغ دارید، رفتار 

د برای ما، تا ما همچون آنان در پی بدی تا نمونه هایی باشحال، این رویدادها به وقوع پیوست "

 (6: 10)اول قرنتیان "باشیم.ن

؟ از کجا بدانیم که زی است یا صرفاً توصیفییقدس، تجوبدانیم که عبارت ارائه شده در کتاب م از کجا

 نیم؟آیا باید از الگوی یک نفر پیروی کنیم یا نک

کتاب مقدس هماهنگ دیگر ارت با مطالب پرسیم آیا این عبب توانیممیرد این است که امو ی ازیک

ل است، چون وجه نخواهیم رسید که زنا از نمونۀ باال قابل قب. ما به این نتیمی باشد تضّاددر یا است 

خود آشنا  مقدسچه بهتر با کتاب . هردهندمیآنرا تعلیم بخشهای دیگر کتاب مقدس بوضوح خالف 

محافظت تیجه گیری اشتباه دربارۀ مطالب مورد مطالعه ن ودمان در برابراز خ توانیممیباشیم، بهتر 

 کنیم.

که این توصیف به عنوان  تقصد داشابزار هدف نویسنده باشد. آیا نویسنده  شاید بزرگترین کمک،

 یک تجویز برای ما باشد؟

 اندیان و عمالیقیلیه دشمنانش، مِکه برع کندمیا هدایت ون ر، خدا، جدع6به عنوان نمونه، در داوران

 :خواهدمی. اما جدعون تأیید دهدمیبجنگد و وعدۀ شکست آنها را 

را به دست من نجات خواهی داد،  اگر مطابق آنچه فرمودی اسرائیل"ون به خدا گفت: آنگاه جِدع"

پشم شبنم یافت شود و تمام زمین ین . اگر تنها بر اگذارممیاینک من بر خرمنگاه پشم گوسفند 

دانست که مطابق آنچه فرمودی، اسرائیل را به دست من نجات خواهی م د، آنگاه خواهخشک باش
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ا چالند، و کاسه ای پر از آبِ رشد. جدعون فردای آن روز سحرگاهان برخاسته، پشم و چنین  "داد.

خته نشود؛ بگذار تنها یک بار دیگر فروخشم تو بر من ا"فشرد. آنگاه به خدا گفت: شبنم از آن بی

که رخصت دهی یک بار دیگر با پشمِ گوسفند آزمایش کنم. این بار تنها پشم ینبگویم. تمنا اسخن 

چنین کرد؛ فقط پشم خشک ماند، اما  پس آن شب خدا "ماند و بر تمامی زمین شبنم باشد.خشک ب

 (40 –36: 6)داوران  "ی زمین شبنم بود.بر تمام

د که وقتی نیاز به راهنمایی خدا ر نظر گرفته انمسیحیان آنرا به عنوان الگویی برای ما دز بعضی ا

 ز]برای آگاهی ا "بیرون گذاشتن پشم"شنیده باشید:  را اصطالحداریم از آن پیروی کنیم. شاید این 

 .کنیم ارککه چه  فتد تا بدانیماکه یک اتفاق خاصی بی خواهیممیارادۀ خدا.م[، یعنی ما از خدا 

، جدعون سعی نمی کرد که بداند خدا چه کاری را از اشیم. به هرحالاما ما باید در این مورد مراقب ب

ا شکست خواهد داد. را او صحبت کرده و وعده داده بود که او این ارتشه؛ خدا بوضوح با خواهدمیاو 

ده بود و نیاز به سیتراو  -ددرخواست راهنمایی نبود، بلکه می خواست مطمئن شو مشکل جدعون

واقع، درخواست جدعون دربارۀ  اده، انجام خواهد داد. دره را که وعده دکه خدا آنچ تشویق داشت

 ده بود.رچالش او برای اطاعت از کالمی است که خدا اعالم کبرگرفته از شکّ و  پشم

 -وی ما باشدیری برای پبا توجه به این مطالب، احتمال کمی وجود دارد که جدعون به عنوان الگوی

، این است که دهدمی. چیزی که به ما نشان کندمین ی به این موضوعنویسنده قطعاً چنین اشاره ا

اید همۀ ما را بضعیفی دارند، بسیار صبور است. این چیزی است که  خدا نسبت به کسانیکه ایمان

 تشویق کند!

، به جوانب مختلف این مشکل مقدسب مانی کتاو ابزار محور ز "من کیستم؟"با استفاده از ابزار ما 

ن نکتۀ کلّی این است که پیش از آنکه یک توصیف را به یک تجویز تبدیل اندازیم. اکنو نگاهی می

 ید مراقب باشیم.کنیم، با

، این ابزار مهم است، پس بیایید به دو نمونه از این کتاب سیمرمیمخصوصاً وقتی به کتاب اعمال 

 توجه کنیم.
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 1ۀ نمون

است. به طور خاص، دربارۀ مردی به سیحیان اولیه سخاوت م توصیفات فوق العاده دربارۀشامل  لاعما

 نام برنابا سخن گفته است:

از آنِ خود نمی دانست،  ارا یک دل و یک جان بود و هیچ کس چیزی از اموالش ر همۀ ایمانداران"

رستاخیز خداوند عیسی شهادت می ی عظیم به بلکه در همه چیز با هم شریک بودند. رسوالن با نیروی

گی ایشان بود. هیچ کس در میان آنها محتاج نبود، زیرا هر که زمین یا ی عظیم بر همدادند و فیض

ت تا بر حسب نیازِ هر کس بین شداشت، می فروخت و وجه آن را پیش پای رسوالن می گذاخانه ای 

 "مشوّق"د و رسوالن او را برنابا یعنی هل قپرس بوهمه تقسیم شود. یوسف نیز که از قبیلۀ الوی و ا

 "گذاشت. مزرعه ای را که داشت، فروخت و وجه آن را آورده، پیش پای رسوالن داده بودند، لقب

 (37 –32: 4مال )اع

ز برنابا پیروی کنیم؟ یا به عبارت دیگر، آیا لوقا قصد دارد که این ااکنون، آیا باید به عنوان یک الگو 

 شد؟ به نکات زیر توجه کنید:اتوصیف، یک تجویز ب

کلیسا به  تا بر درس سخاوت و بخشندگی تأکید کند. سخاوت کندمیاستفاده  لوقا از تکرار .1

 –44: 2ه در اعمالکنقل قول شد، بلن شده، نه فقط در عبارتی که در باال طور برجسته نمایا

 خواهدمیکه او  دهدمینشان  مطلب،یک  ۀدوبار بیان. تصمیم لوقا برای شودمینیز دیده  45

ما  -تمندی است، نه ضرورتاً فروختن همۀ مایملک خودسخاو موضوع،) را بیاموزیمما چیزی 

آنجا با هم  که ایمانداران همچنان خانه های خود را داشتند که در خوانیممیبعداً در اعمال 

 ند.(شدمیجمع 

 که برنابا گویدمی. لوقا به ما دهدمی الگویی به ما نشانلوقا به طور برجسته، برنابا را به عنوان  .2

. ذکر این "مشوّق"م داشت، اما رسوالن، این نام خاص را به او دادند، یعنیاصل یوسف نادر 

 .دهدمیبه ما نشان  وکه لوقا، برنابا را به عنوان یک الگ دهدمیات نشان جزئی

دربارۀ حَنانیا و سَفیره  11 –1: 5. در اعمالدهدمیرا به ما  برنابا برخالفِلوقا یک نمونه  .3

رسوالن دادند، درحالیکه  ا فروخته و ظاهراً همۀ پولش را بهیکه مِلکی ر، کسانخوانیممی
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محکوم کرد، چون  اپول را برای خودشان نگاه داشته بودند. پطرس آنها ر مقداری از مخفیانه

خاطر دروغگویی به خدا  که سخاوتمندتر از آنی هستند که واقعاً بودند، آنها به کردندمیادعا 

جسته ای آنها را داوری کرد. لوقا بالفاصله بعد از ذکر برنابا، بر طورا به مُجرم بودند. سپس خد

 .دهدمیارائه  ، گویی او عمداً الگوی مثبت و منفی راگویدمیبه ما واقعه را  این

ریم. ی برای پیروی در نظر بگیویا توجه به این نکات، دلیل خوبی وجود دارد که برنابا را به عنوان الگب

 ما، او شخصیت بسیار چالش برانگیزی است. گرایرهنگ ماده با توجه به ف
 

 2نمونۀ 

مان آوردند. سپس یکه چگونه فیلیپس، انجیل را به سامره برد و بسیاری ا دگویمیبه ما  8اعمال 

 :خوانیممی

پذیرفته اند، پطرس و یوحنا را نزد  ا راچون رسوالن در اورشلیم آگاه شدند که سامریان کالم خد"

نوز بر هیچ دو به سامره آمده، برای ایشان دعا کردند تا روح القدس را بیابند، زیرا هآن  رستادند.آنان ف

م عیسای خداوند تعمید یافته بودند و بس. پس پطرس و ایک از ایشان نازل نشده بود، بلکه تنها به ن

 (17 –14: 8)اعمال  "د و ایشان روح القدس را یافتند.هادنیوحنا دستهای خود را بر آنان ن

باید بعد از آن پُری  عضیها از این واقعه به این نتیجه رسیده اند که وقتی مردم مسیحی می شوند،ب

 "تعمید روح"دریافت کنند. گاهی اوقات آنرا  ز تجربۀ ایمان آوردناای متمایز روح القدس را با تجربه

ه این موردی است که به ک یابیممی، درکنیممیدقیقتری . اما وقتی بررسی دنامنمی "برکت دوم"یا 

 بعدی توجه کنید:. به نکات کندمیاشتباه، یک توصیف را به تجویز تبدیل 

مسیحی  هر بار که یک نفر در کتاب اعمال، اگر ؛فتدا این در بقیۀ کتاب اعمال اتفاق نمی .1

آنرا  قاه لوک یمرسیدمیبه این نتیجه  اینصورت طبیعتاًم، در ایند را ببینی، تکرار این فرشودمی

دیگری در این  در جای نیست. طور. اما ایندهدمیبه عنوان یک تجربۀ طبیعی مسیحی ارائه 

مسیح دریافت کردند، همانطور که پطرس در  روح القدس را در لحظۀ ایمان به کتاب، مردم

نیست، درحالیکه ممکن است در ابتدا تثناء یک اس 19. )اعمالدهدمیوعده  38: 2اعمال
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برسد؛ کسانیکه در آنجا بودند، به احتمال زیاد پیش از مالقات با پولس،  ظربه ناینطور 

آن سامریان، بسیار غیرعادی  داران واقعی نبودند(. بنابراین حتی در کتاب اعمال، تجربۀایمان

 است. 

امه را برای همۀ اتفاقات بقیۀ کتاب برن 8 :1این یک لحظۀ بینظیر در تاریخ کلیساست. اعمال .2

 ؛ این تقریباً مانند صفحۀ فهرست است:ندکمیتنظیم 

واهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اما چون روح القدس بر شما آید، قدرت خ"

  "هودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان.یاورشلیم و تمامی 

 قدرت روح را می بینیم که به ترتیب به این مسیح با، موعظۀ خوانیممیدرحالیکه اعمال را 

ن و یااول به یهودیان در اورشلیم، بعد به یهود -رسدمینطقۀ جغرافیایی/ قومیّتها م سه

ن در روم، پایتخت دنیای شناخته شده. او بعد نهایتاً به غیریهودی سامریان در یهودیه و سامره

. این یک کندمیۀ سامریان رسید، توصیف به منطقاولین باری را که انجیل ، 8آیات ما از باب

ه انجیل به غیریهودیان هم و تکرارنشدنی در گسترش انجیل است، اولین باری کم دادروی

اره رسی می آیند)دوبربرای ب رسوالن، به عنوان مؤسسان کلیسابه همین دلیل ظه شد.موع

پیشرفت بزرگی (. این جای کتاب اعمال تکرار نشده استچیزی را می بینیم که در هیچ 

 می توانند یا چنین چیزی مجاز است؟ آیا سامریان واقعاًآ": درا ایجاد کراست که این سؤال 

اثباتی  این -تی آنها روح القدس را دریافت کردند، همه متقاعد شدندوقالبته، "مسیحی شوند؟

خدا برای نشدنی، که در این رویداد تکرار  رسدمیبرای پذیرش آنها از جانب خداست. به نظر 

شخاص مناسب در آنجا بودند که شاهد این ماجرا یکه افرستادن روحش تأخیر کرد، تا زمان

دربارۀ یک موضوع  با استفاده از یک رویداد منحصر به فرد،م باشند. اشتباه است که سعی کنی

 نتیجه گیری کنیم.  یعیبط

 را از کار روح جدا کنیم.آوردن  کتاب مقدس مانع از این می شوند که ما ایمانعبارات دیگر  .3

در به قواعدی برسیم که با تعلیم سادۀ بخشهای دیگر کتاب مقدس  8لاعما ما نباید بر اساس

از حضور روح  که ایمان می آورد،کسیکه هر  دهندمیآیات بعدی بوضوح نشان . تناقض باشد

 لذت می برد:
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 (9: 8رومیان ) "یست.اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد، او از آنِ مسیح ن"

گاه که پیام حقیقت، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید؛ و ، آنو شما نیز در او جای گرفتید"

 (13: 1)افسسیان "وردید، با روح القدس موعود مُهر شدید.ایمان آدر او نیز چون 

جویزی امروزه ت نباید توصیف لوقا دربارۀ شرایط منحصر به فرد سامریان را به دالیل مختلفیجه، تنرد

 بدانیم.  برای بقیۀ کلیسا
 

 یدبکاوتر عمیق

که یوسف خواب لب توصیف این مطبیایید به این فکر کنیم که آیا را بخوانید. 11 –1: 37پیدایش

وی کنیم یا یک چیز منحصر به فرد برای یوسف بود. ر، الگویی برای ماست که باید از آن پیدیدمی

 دربارۀ سؤاالت زیر بیندیشید:

یک خواهد ما این خوابها را یک الگو بدانیم، یا ب ه هایی در این عبارت وجود دارد که نویسندهآیا نشان

 برای یوسف بود؟که فقط است  چیز منحصر به فرد

شد، چون او فرمانروای که خوابهای یوسف تعبیر  بیمایمیاگر به مطالعۀ این داستان ادامه دهیم، در

بخوانید(. چگونه  به بعد را 41ا از گرسنگی نجات داد )پیدایشنوادۀ خود رنتیجه، خاو در دوم مصر شد

خوابهای او به عنوان یک  دربارۀا بر دیدگاه شم، در نقشۀ خدایوسف  دربارۀ نقش کلیدیاین حقیقت 

 ثیر می گذارد؟أچیز طبیعی یا منحصر به فرد ت

ید؟ آیا بخشهای دیگر یدرسمیای یجهو در نظر می گرفتید، به چه نتاگر شما آنرا به عنوان یک الگ

 ؟کنندمییا تکذیب  کنندمیتأیید  را جاین نتایکتاب مقدس 

 ین برای ما یک الگوست که باید پیروی کنیم یا خیر؟ید؟ آیا اه ارسیدای شما به چه نتیجه
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 ابزار محور زمانی کتاب مقدس

 

 شکار است:نسبتاً آارائه شده،  31 -27: 4دستورالعملی که در الویان

کرده اه ورزد و یکی از اموری را که خداوند انجام آن را منع گن اگر کسی از مردم عادی ناخواسته"

، باید به جهت دتقصیرکار گردد، چون گناهی که مرتکب شده است بر او معلوم شو است به عمل آورد،

باید دست خود را بر سر  م کند. اوگناهی که مرتکب شده است بز مادۀ بی عیبی به عنوان قربانی تقدی

کاهن قدری از خون آن  قربانی گناه را در محلِ قربانی تمام سوز ذبح کند. سپس د وقربانی گناه بگذار

پای  مالد و باقی خون را به تمامیبرا به انگشت خویش برگیرد و بر شاخهای مذبح قربانی تمام سوز 

مان گونه که چربی را از قربانی رفاقت جدا د، درست همذبح بریزد. او باید همۀ چربی آن را جدا کن

پس کاهن برای وند بر مذبح بسوزاند. . سپس کاهن آن را به عنوان رایحۀ خوشایند برای خداکنندمی

  ".داو کفاره به جا خواهد آورد، و آمرزیده خواهد ش

 



 

 

 

120 

فرامین خدا  از یکی ازبه طور اتفاقی،  ون با صداقت به این سؤاالت پاسخ دهید: آیا این هفتهاکن

 را ذبح کرده اید؟ ای سرپیچی کرده اید؟ آیا بز ماده

ش را ا د، اینطور نیست؟ پس چرا کالمبه کتاب مقدس ایمان داریخُب، چرا این کار را نکردید؟ شما 

 نادیده می گیرید؟

ستفاده ین است که احتماالً بدون اینکه متوجه شوید، از ابزار محور زمانی کتاب مقدس ااحقیقت 

 !کنیدمی

 . ازشودمیست، داستانی که کم کم در تاریخ بشر آشکار گ اکتاب مقدس، کتابی با یک داستان بزر

کتاب  آخر بابهای در(. 1: 1که خدا، آسمان و زمین را آفرید )پیدایش شودمیابتدای پیدایش آغاز 

وند و دشمنان شساکن میکامل  و که قوم خدا با او در یک دنیای جدید رسدمیمکاشفه به پایان 

فتد! شاید مهمترین رویداد، ا زیادی در این بین اتفاق می یزهایچی شوند.جازات میدر جهنم م خدا

 باشد ز عیسییو همه چیز خراب شد( و مرگ و رستاخ ه وارد دنیای کامل خدا شدقتی گناو)سقوط 

ی سادۀ کتاب مقدس محور زماناین رویدادها را بر روی یک  توانیممی)وقتی چیزها درست شد(. ما 

 د(. ه کنیاجعمر 1قرار دهیم )به تصویر

                   مرگ و رستاخیز عیسی                                                                              و  عیسی برای داوری آسمان

                                                                                                                                       جهنم بازمی گردد

 خلقت جهان 

 

 

                                                                                                                                   

 سقوط

 

 سۀ کتاب مقدیک محور زمانی ساد  1. 15ویر تص
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ایی که بر روی هم هنری )آن دایره ه لحاظصادقانه بگویم، این یک محور زمانی ضعیف است، هم از 

قبرۀ عیسی کنار رفت( و هم به خاطر اینکه خیلی مقرار گرفته اند، نشاندهندۀ سنگی است که از روی 

نوشتۀ ووآن  ،"تصویر بزرگ خدا"که کتاب  کنیممیتوصیه  است. ما به شماچیزها در آن قرار نگرفته 

، محور زمانی کتاب مقدس را با ( را تهیه کنید. این کتاب عالیIVP) ”Vaughan Roberts“رابِرتز 

 .دهدمیجزئیات بیشتری نشان 

 تفاده از ابزار محور زمانی کتاب مقدس، باید سه سؤال ساده را بپرسیم:سبرای ا

 ؟یردگیمقرار م قسمت از محور زمانی کتاب مقدس کدا ین عبارت درا .1

 قرار می گیرم؟کدام قسمت از محور زمانی کتاب مقدس من در  .2

 ؟، بخوانماتفاق افتاده میانبا توجه به مسائلی که در این طلب را این مچگونه  .3

 جعه کنید(.مرا 2ایید این کار را برای عبارت الویان در باال انجام دهیم )به تصویریب

مرگ و به ن زمان تاکنون اتفاق افتاده، یعنی با توجه ز آگونه الویان را با توجه به مسائلی که اما چ

 یمرگ او، قربانی نهایی برای گناهان بود، واقعیتی که همۀ قربانیها؟ رستاخیز عیسی بخوانیم

یب، ما ی صلعیسی بر رو خون (. با ریخته شدن1: 10از آن بود )عبرانیان "سایه ای"عهدعتیق، فقط 

یم، هم خطاهای عمدی و هم خطاهای غیرعمدی. به همین شو از همۀ خطاهایمان پاک توانیممی

 را بکشیم.نباید بزها دیگر دلیل، 

  

 

                                                                                                                                    

 

 . الویان در اینجاست.1             ! این دقیق نیستستیم. )ما در اینجا ه .2

 یم!(نزدیک ما نمی دانیم که چقدر به بازگشت عیسی 

 

 ی الویاناکتاب مقدس بر محور زمانی 2. 15تصویر 

 



 

 

 

122 

بسیار  که گناه دهدمیم ویان به ما تعلیدارد. البه این معنا نیست که الویان حرفی برای گفتن به ما ن

، فقط با ریختن خون، پاکسازی و یدگی به آن باید یک چیزی کشته شودبرای رس جدّی است،

ین قربانیها، نیم که اکوانیم تا درک . ما فقط باید آنرا با توجه به مرگ مسیح بخشودمینجام بخشش ا

 "دربارۀ او"دعتیق، چیزهایی سی گفت در سراسر آیات عهاکنون انجام شده است. تعجبی ندارد که عی

 (.27: 24قا وجود دارد )لو

ما نام  -را به همراه داشتثات زیادی نمونۀ دیگر برگرفته از پُرفروشترین کتاب مسیحی است که مباح

. در یک عبارت بسیار مهم، کنیممیجاودانه یی آنرا کار رسوا ، چون با اینمکنیمیآنرا مطرح ن

 "نیکویی اولیه"، عیسی به یدگومیحی دربارۀ گناه اولیه حمله ور شده و سنده به تعلیم سنّتی مسینوی

 . "خیلی نیکو بود"ز جمله بشرّیت، او گفت که اینا ایمان داشت، چون وقتی خدا جهان را آفرید،

قرار  ر زمانی کتاب مقدسدر کجای محو 31: 1پیدایش بکارگیری او در روش ببینید که نیدتوامی

 مراجعه کنید(.  3)به تصویر؟گیردمی

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 اینجاست. 1. پیدایش 1                          ما اینجا هستیم.         .2  

 1محور زمانی کتاب مقدس برای پیدایش  3. 15تصویر 

 

. آدم و حوا هنوز از خدا نااطاعتی نکرده خدا دربارۀ نیکو بودن همه چیز، پیش از سقوط بود مکال

ورده بودند. هیچ گناهی در جهان نبود. هیچ مرگی خع کرده بود، نبودند و از درختی که خدا آنها را من

 بود! "خیلی خوب"نبود. قطعاً همه چیز 
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و "فته شده که قط پنج باب جلوتر در پیدایش، به ما گفیقت، ما دنیا دیگر به این شکل نیست. در حقا

بدی  و پیوسته برایرت انسان بر زمین بسیار است، و هر نیتِ اندیشه های دل اخداوند دید که شرا

 (. 5: 6)پیدایش "است و بس

 آنرا نادیده بگیرد. تواندمیم. خدا ناکنون مشکل بزرگ شرارت را در قلب ماهیت انسانی خود داری

یک جا ساکن شود؛ عدالت او به این معناست  با گناه در تواندمییت او به این معناست که او نسقدّو

 برداشتن مجازاتی که سزاوار ماست.مسیح به جای ماست،  گامید ما بر مرکه او باید آنرا مجازات کند. تنها 

م کتاب مقدس را الکاب، این کتسؤال برانگیز انکار شده اند.  بسیاری از این مسائل در این کتاب

که برای شنوندگان قرن بیست و یکم قابل قبول تر است.  د آوردبوجوتا پیغامی را  کندمیمنحرف 

در برابر این نوع تعالیم دروغین محافظت از شما ابزار، این است که  هبرای این جعب یکی از دعاهای ما

 کند.
 

 یدتر بکاوعمیق

 را بخوانید.  17 –14: 13پیدایش

وزی کمک کنیم تا فلسطینیها را از نوار غزّه که ما باید به اسرائیل امر کنندمیفکر مسیحیان  عضی ازب

 داده است. نظرتان دربارۀ این چیست؟ نارا به اسرائیلیخدا این سرزمین  بیرون کنند، چون

 به سه سؤال ما پاسخ دهید: قدسه از ابزار محور زمانی کتاب مسعی کنید با استفاد

 ؟گیردمیقرار کدام قسمت از محور زمانی کتاب مقدس  رعبارت د این .1

 محور زمانی کتاب مقدس هستم؟کدام قسمت از من در  .2

: 11عبرانیان ، بخوانم؟ مخصوصاًمیان اتفاق افتادهاین  به مسائلی که در با توجهآنرا  چگونه من .3

ارائه  "عدهسرزمین و"یه چه دیدگاهی را دربارۀ ماهیت آرا بخوانید تا بدانید که این  16

 .کندمی

 سیحیان مشتاقانه منتظرش هستند، کجاست؟حقیقی که م "سرزمین وعده"
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 یک محور زمانی در یک محور زمانی

در اینجا یک نسخۀ اصالح شده  ود دارد که مسائل را پیچیده تر کنیم، ولیجاین احتمال و لیکهدرحا

مراجعه کنید(. این تصویر 4م )به تصویرخود داری محور زمانی را برای "تو در تو سیعروسکهای رو" از

 در عهدعتیق پیش بینی شده است. مینیاتوریان دادن کلّ داستانی است که به صورت برای نش

 

 یوشع روایت -وقایعی که در خروج                                                             

از کلّ  مینیاتوری شده اند،                                                                                    

 داستان است.

  

                                                                                                                          

 

 محور زمانی مانی در یکیک محور ز 4. 15تصویر 

 

میرد و برخیزد؛ منظور ما این نیست. اما بین رویدادهایی که برای دو بار نمیمعلوم است که عیسی 

ز طریق مسیح برای ما قبل از میالد اتفاق افتاد و رویدادهایی که ا هیلیها در قرن چهارداسرائموسی و 

( اما آزاد شدند )از طریق پِسخ( تا قوم )در مصر ندزیادی وجود دارد. آنها برده بود، تشابه اتفاق افتاد

شدیم )از طریق آزاد گناه( اما  درباشند، منتظر سرزمین وعده )کنعان( بودند. ما برده بودیم )خدا 

 رستاخیز عیسی( تا قوم خدا باشیم، منتظر سرزمین وعده )آسمان( هستیم.  ومرگ 

کاربرد که بعضی از قسمتهای عهدعتیق  کندمیمک ک بین شرایط آنها و شرایط ما، کاین ارتباط نزدی

 د:عبارت زیر را به شنوندگان خود در عهدجدید بنویس تواندمی. پولس حتی شندداشته با

برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب  وشته شده است،نیرا آنچه در گذشته ز"

 (4: 15)رومیان "مید داشته باشیم.مقدّس می بخشد، ا
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شد برای ما که در زمانی به سر د تا عبرتی باور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شاین ام"

 (11: 10نتیانر)اول ق "یافته است. تحقق بریم که غایتِ همۀ اعصارمی

 

 نمونه

 توجه کنید: 95به این مطالب از مزامیر

 نوید،شامروز، اگرصدای او را می"

 ید،دلهای خود را سخت مساز

 مِریبَه کردید، چنانکه در

 ن.در روز مَسَّه، در بیابا

 آنجا که پدران شما مرا آزمایش و امتحان کردند،

 بودند. با اینکه کارهای مرا دیده 

 نسل بیزار بودم، چهل سال از آن

 قومِ گمراه دل هستند"و گفتم: 

 "و راههای مرا نمی شناسند.

 ود سوگند خوردمپس در خشم خ

 (11 –7: 95)مزامیر "خواهند یافت.من هرگز راه نکه به آسایش 

سا از مصر به تازگی با عمل معجزه آ اسرائیلیانگردد، جاییکه بازمی 17مور به وقایع خروجاین مز

، چون کردندمیدند، اما به نوعی به نیکویی خدا نسبت به خود شکّ کردند. آنها شکایت ونجات یافته ب

گی بمیرند. این هم کردند که آنها را نجات داد تا از تشند، و خدا را متبیابان بودند و هیچ آبی نبودر 

ع سرکشی ونهایتاً به خاطر این ن و شابهی در کتاب اعداد اتفاق افتادمیک منطق نادرست است. چیز 

ه آسایش من ب"نسل از ورود به سرزمین وعده محروم شدند. این سوگند خداست که آن بود که کلّ 

 "د یافت.هرگز راه نخواهن
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را نسبت که مانند نسل قبلی نباشند، قلبشان  کندیمزمور به خوانندگان عهدعتیق خود التماس این م

 دجدید در عبرانیان گفته شده:ها یک چیزی هم در کتاب عبه صدای خدا سخت نسازند. ام

 پس همان گونه که روح القدس می فرماید: "

 شنوید،ی او را میامروز، اگر صدا"

 را سخت مسازید، دل خود 

 د کردید،چنانکه در ایام تمرّ

 (8 –7: 3)عبرانیان "آزمایش در بیابان. به هنگام

نسل خروج آمده بودند، اکنون  ، کسانیکه ازکندمیبیان  را 95هشدار مزامیر یسندۀ عبرانیاننو

نها تجربۀ آ -"تو در توروسی  عروسک"مینیاتور است، محور زمانی  د! این همانمسیحیان هستن

به جلو  شان را ببینند و تا نجات کردندمیه . همانطور که آنها به عقب نگاستربۀ ماتصویری از تج

و به جلو، به  کنیممیه صلیب نگاه بببینند، ما هم به عقب و  تا سرزمین وعده را کردندمینگاه 

یش از آنکه همۀ ی در بیابان پرسه زدند، پزمانبرای مدت دوزیم. همانطور که آنها آسمان چشم می

تا  بریمسر می بان دنیا بهدر این بیا ،زمانی در انتظارای مدت برعده های خدا را دریافت کنند، ما هم و

کشیم، باید اطمینان داشته ی که انتظار میم. در این دورانیعده های خدا را دریافت کنزمانیکه همۀ و

 . کنیممیخدا اعتماد  که دائماً به وعده هایباشیم 
 

 :دهدمیادامه یسندۀ عبرانیان نو

او هنوز به قوّت خود باقیست، آشکار با اینکه وعدۀ راه یافتن به آسایش  پس به هوش باشیم مبادا"

تن به آن بازمانده است. زیرا به ما نیز چون ایشان بشارت داده شد. فه احدی از شما، از دست یاشود ک

ش فرا دادند به ایمان متحد نشدند... را با آنان که گو، سودی برایشان نداشت، زیاما پیامی که شنیدند

گیرد و  ان سرمشقایش راه یابیم، مبادا کسی از نافرمانی آنس بیایید به جدّ بکوشیم تا به آن آسپ

 (11، 2 –1: 4)عبرانیان "درلغزد.
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دا در عیسی ایمان و اطاعت از وعدۀ خ ما باید از نسل قبلی، درس حیاتی بردباری را بیاموزیم. باید به

 .دهیم تا روزی که وارد آسایش خدا شویم ادامه

از دست "شان را  توانند نجاتکه این یعنی مسیحیان می کنیممیدر ضمن باید بگویم که ما فکر ن

ه (. اما ب29 –28: 10؛ یوحنا6: 1)نمونه، فیلیپیان کندمی بیانقیۀ کتاب مقدس بوضوح آنرا ب. "بدهند

خطر "است که تابلوی  نمثل اینیز نادیده بگیریم. تقریباً را ادیم که هشدارها این معنا نیست که ما آز

افراد افتاده اند؛  زین معنا نیست که بسیاری ارا در کنار یک صخره ببینید. وجود این تابلو به ا "سقوط

زی ت که در کنار این صخره با. احمقانه اسبرای جلوگیری از آن استدر حقیقت، این تابلو وسیله ای 

 کنید.
 

 ندارید یه به ابزار محور زمانی کتاب مقدس نیاززمانیک

نی کتاب مقدس استفاده نیازی نیست که از ابزار محور زما جوانب مطالعۀ کتاب مقدسدر یکی از 

 ت:. خدای ما تغییرناپذیر و تا ابد همان اسپردازیممی، و این زمانی است که به شخصیت خدا مکنی
 

 (6: 3)مالکی "...کنممیتغییر ند هستم، من که خداون"

 (17: 1)یعقوب "ه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونینپدر نورها که در او "

 (8: 13عبرانیان) "امروز و تا ابد همان است.عیسی مسیح دیروز و "
 

این ز . در هر یک اخوانیدباو در تثنیه یا حبقوق یا غالطیان یا مکاشفه دربارۀ  که کندمیهیچ فرقی ن

. به همین دلیل کنیممیو به عنوان پدرمان دعا اخوانیم که در نزد ربارۀ یک خدا میکتابها، ما د

در  "مهربان"و خدای  در عهدعتیق "سخت گیر"خدای  کنندمی درست نیست که مردم سعی

نده اند(. دو عهد را با دقّت نخواکه آنها یکی از این  دهدمیاین نشان . )را از هم جدا کنندعهدجدید 

و از آن روزی که بر سُدوم و عَموره گوگرد و آتش (. ا22: 11گیر و مهربان است )رومیانخدا سخت 

و اکنون داوری خود را تا روز آخر به ایر نکرده است. درست است که (، تغی24: 19بارانید )پیدایش

شبان  غییر نکرده و همانتنکرده است. همچنین او نسبت به گناه تغییر  اما خشم او ،ندازدتأخیر می ا
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جان مرا "و  "کندمینزد آبهای آرامبخش رهبری ام "، کسیکه که داوود می شناختاست بامحبتی 

 (.23میر)مزا "سازدتازه می

 

 تر بکاویدعمیق

 .را بخوانید 8 –1: 6جوخر

 ش می آموزید؟ا صیتخدا و شخ چه حقیقت تغییرناپذیری را دربارۀ

 مشابه داستان بزرگ است؟خروج وجود دارد که  عناصری در داستان کوچکچه 
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 "من کیستم؟"ابزار

 

که  تاست. نکته این اس انسان وجودی ین ابزار نشاندهندۀ احساس وحشتدرست است که عنوان ا

م. اگر ابزار نظر شناسایی کنیکدام شخصیت )اگر شخصیتی وجود دارد( را باید در عبارت مورد بدانیم 

در چه ونی من، در ارتباط با زمان کناین " -پرداختمی "زمانی چه"س به تاب مقدمحور زمانی ک

 "با کیستی من؟ کیست، در ارتباط این" -می پردازد "چه کسی"این ابزار به  -"؟گرفتقرار میزمانی 

که اینطور آغاز  کردیم،طالعه میرا م 3انگی بودم که خروجمن )اندرو( در یک گروه کلیسای خ

 :شودمی
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گله را به آن سوی صحرا برد و به کرد. روزی یِترون، کاهن مِدیان را شبانی میش لۀ پدرزنموسی گ"

ای در شعلۀ آتش بر او ظاهر بوته درونۀ خداوند از حوریب که کوه خدا باشد، رسید. در آنجا، فرشت

تا بدان سو می شوم "با خود اندیشید: ی نمی سوزد. پس شد. موسی دید که بوته شعله ور است، ول

 (3 –1: 3)خروج "سوزد.بوته چرا نمی مر شگفت را بنگرم و ببینماین ا

ارم که یکی از دو من هنوز به یاد شده، بر روی آن کار می کردیم  منتشر مطالبما با استفاده از 

 "شما چه تجربۀ بوتۀ مشتعلی داشته اید؟"سؤاالت این بود: 

چ کس در گروه هرگز یک بوتۀ ودم که هیدرصد مطمئن ب 99.9مقانه بود. من این یک سؤال اح

که از میان بوته ها صحبت کند. نسوزد، یا صدای خدا را نشنیده بود هرگز ود که ندیده بمشتعلی را 

 بوتۀ مشتعل نداشتیم. ۀهیچ یک از ما تجرب

یک نفر ر خانۀ دوستم رفتم. در واقع، این کامالً درست نیست. من یک بار به یک جشن آتش بازی د

اندازه در لولۀ پرتاب به عقب راکت را بیش از  روشن کردن فِشفشه نداشت، در ربۀ زیادیتج که

در یک جای ثابت لنگر  دّحن افتاد و بیش از طرف دیگر روی زمی انتهای آن ازطوریکه  به کشید،

ین یکی از چیزهایی بود که در نرفت. ا ییجا بهرا آتش زدیم، منفجر شد ولی  انداخت. وقتی راکت

زمین منفجر شود. صدای انفجار آمد  بر رویو همۀ ما متوجه شدیم که این باید  شدیمه انجام لحظ

سرسبز مرتعهای  هایآمد! و چمن وباره صدای انفجار. دکردبه هر سو پرواز میآتش  "برگشتیم!"و

 شده بود. ما به سراغ شلنگ آب باغآمریکای جنوبی در باغ همسایۀ کناری با گلولۀ آتش احاطه 

فت. تقریباً مثل تجربۀ بوتۀ مشتعل بود. اما ها از بین رما در عرض چند ثانیه، همۀ آن چمنرفتیم، ا

 نبود.  سوختنا مصون از سها به طور معجزه آرابطۀ بین این همسایه أسفانه، مت

، مخصوصاً به خاطر اینکه یک دبومطالعۀ کتاب مقدس، برای ابزار نوع ادبی، احمقانه این مطالب 

 "کیستم؟من "ابزار برای اینکرده بود. اما  بدلبرای تجربیات روانی ما ای را به استعاره ییت تاریخروا

 وسی نیستم.مارۀ موسی بود. من . این یک داستان دربهم ناموفق بود

این انعکاسی از  ،(کنیممیسَندرُم )عالئم مشخصۀ بیماری( من موسی هستم )آنرا اینطور نامگذاری 

ان یا شخصیت اصلی در هر یک از داستانها، خودم را قهرم خواهممین است که تمایل طبیعی م
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شما یک عکس  هبباشد. اگر یک نفر ه چیز باید نهایتاً دربارۀ من و زندگی من داستان بدانم؛ هم

گردد؟ ی می، اول چشمتان به دنبال چه کسنشان بدهد را مدرسهقدیمی از کالس درستان در 

خوانیم که می ا داستان موسی و بوته را طوریاست. مطور همین مقدس هم  خودتان. در مورد کتاب

با چه  باید شما ی ما داوود هستیم:خوانیم که گویلیات را طوری میداوود و جُ گویی ما موسی هستیم.

معجزات عظیمی  ح القدسکه توسط رو خوانیممیرا  غولهایی در زندگیتان بجنگید؟ ما داستان الیشع

 و غیره. یمهستالیشع کرد، و ما 

نیستیم که دشمنان خدا را هیچ یک از ما آن پادشاهی  که فهمیمب نیازی به تفکر زیاد نیست تااما 

رد )داوود(، یا واسطه ای که قوم خدا را از بردگی آزاد کرد کم خدا فرمانروایی شکست داد و بر قو

)الیشع(. یک نفر دیگر زنده کند مبروصان را شفا دهد یا مرده را  )موسی(، یا کسیکه قدرت داشت

 ،! حقیقتاً طریقی که زندگی این مرداندگیرمی قراراز ما در این توصیفات  وجود دارد که خیلی بهتر

، بسیار برجسته است. مثالً به این فکر کنید که چطور فرعون دهدمینشان  پیش زندگی مسیح رااز 

فرار کند. آنرا با فرمان  تواندمی اما موسی همۀ نوزادان عبری به قتل برسند، که دهدمیفرمان 

ب خدا، ا احساس داوود دربارۀ واگذاشته شدن از جانمقایسه کنید. ی 2فرار عیسی در متی هیرودیس و

تجربۀ عیسی بود، به طوریکه ما به راحتی فراموش  مانندنویسد؟ این مزمور را می 22مزموروقتی 

 برد. که اول یک نفر دیگر آنرا بکار  مکنیمی

که خود را با موسی و داوود یکی بدانیم. مثاًل  ما حقّ داریم گاهی اوقاتبیان همۀ این مطالب، با 

 شویم:شریک می ی است که ما در آنا، چیزتجربۀ داوود از بخشش خد

شمارد، و اعمال پارسا میداوند او را بدون خوانَد کسی را که خهمان گونه که داوود نیز خجسته می"

 :دگویمی

 یده شدشان آمرز حال آنان که خطایای خوشا به

 انشان پوشانیده گردید.و گناه

 (32نقل قول از مزامیر ،8 –6: 4)رومیان ".به حسابش نگذارد خوشا به حال آن که خداوند گناه وی را
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که از آن تقلید  کندمیشویق اعتماد موسی به خدا، چیزی است که کتاب عبرانیان ما را ت دوباره

 م:کنی

پسر دختر فرعون خوانده شود. او آزار دیدن بزرگ شد، نخواست ان بود که موسی هنگامی که به ایم"

ارزشتر از گنجهای مصر  ی به خاطر مسیح را بایه ترجیح داد. و رسوابا قوم خدا را بر لذتِ زودگذرِ گنا

 (26 –24: 11)عبرانیان  ".شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود

ا آنها یکی بدانیم، قهرمانان نیستند، را ب ما باید خودهایی که  وقات شخصیتاهی اد بگویم که گبای

غُرغُرو باشیم که موسی  ز اسرائیلیانامونه، شاید ما یکی ن بلکه آدمهای بد و شریر هستند! به عنوان

در  راجعه کنید(.م 13 –1: 10)به اول قرنتیان  سی باشیمباید رهبری می کرد، به جای اینکه خودِ مو

کننده باشیم، نه آن شخص قربانی. )پولس به این ما آن جفاشاید گاهی اوقات اوود، مزامیر مرثیۀ د

 (. دهدمیبه ما نسبت  18 –9 :3امیر را در رومیان از این مزطریق، بعضی 

دربارۀ  ه از آنهاد و باید با استفادخالصه: غالباً این شخصیتهای عهدعتیق تصاویری از عیسی هستن

هم مثبت و ات این شخصیتها برای ما الگو هستند)مان. اما گاهی اوقبیاموزیم، نه دربارۀ خود عیسی

خود را در تصویر قرار دهیم، کمی فکر  نهعجوالم و پیش از آنکه هم منفی(. ما فقط باید مکث کنی

 کنیم. 

 

 نمونه

 رای ما دارد؟آیۀ زیر چه مفهومی ب به نظر شما

و همه چیز را به شما خواهد دس، که پدر او را به نام من می فرستد، االق، یعنی روح اما آن مدافع"

 (26: 14)یوحنا "آورد. آموخت و هر آنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد

تیجه ممکن بود به این ن، در اینصورت کندمیکه این مستقیماً با ما صحبت  کردیممیگر ما فرض ا

که خودمان را با همۀ و قطعاً نیازی نیست مقدس را بخوانیم ) کتابندارد که  یبرسیم که واقعاً لزوم

ما تعلیم  همه چیز را مستقیماً به این ابزارها اذیت کنیم( چون عیسی وعده داد که روح القدس

 .دهدمی
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با  توانستنمیرد. بعالوه، او ک. او با شاگردانش صحبت میکندمیبه ما اشاره ن 14اما عیسی در یوحنا

توان آنها را که خودش گفته بود. نمی کندمی، چون دربارۀ یادآوری چیزهایی صحبت ما صحبت کند

 .ا را از او نشنیده بودیمون ما این چیزهچ به ما یادآوری کرد،

 "ارد؟ن چه مفهومی دبرای معیسی به آنها،  این حرف"رست این است که بپرسیم: بنابراین، سؤال د

ب را نوشته اند، وعده اد کنم. عیسی به کسانیکه اکثر این مطالبه عهدجدید اعتمتوانم من می"پاسخ: 

ری تعالیم او به وو حافظۀ کاملی برای یادآ کندمیداد که روح، آنها را به سوی تمامی حقیقت هدایت 

 م، نه کمتر!این آیه باید باعث شود که من کتاب مقدس را بیشتر بخوان ".دهدمیآنها 

که دربارۀ کار روح در ما  که آیات دیگری در کتاب مقدس وجود دارد باید بگویم طالببا بیان این م

ما عطا کرده درک کنیم  ها آنچه را که خدا بازد تساینکه او چگونه ما را توانمند میو  دهدمیتعلیم 

د بودنِ که بفهمیم روح، قابل اعتمابسیار فوق العاده است  مراجعه کنید(. 16 –11: 2)به اول قرنتیان

 که مطالب نوشته شده را درک کنیم. کندمیو به ما کمک  کندمیدس را تضمین کتاب مق



 

 

 

134 

 

 تر بکاویدعمیق

 را بخوانید. 9 –1: 1یوشع 

، کندمیکه چگونه یوشع، اسرائیل را به سرزمین وعده رهبری  دکنمیکتاب یوشع توصیف 

که این یک  کندمی س به ما یادآوریابزار محور زمانی کتاب مقد. دهدمیدشمنانشان را شکست 

ا و م دهدمیخدا برای ماست: از طریق عیسی، او دشمن ما، شریر را شکست  تصویر کوچکی از نجات

 استفاده کنیم.  "من کیستم؟"برد. اکنون بیایید از ابزار سرزمین وعده در آسمان میرا به 

طوری بخوانیم که را برای او الم خدا و ک بگذاریمبه جای یوشع  را شاید وسوسه شویم که خودمان

 ی ماست. نظرتان دربارۀ این چیست؟گویی مستقیماً برا

 وجود دارد؟ 6آیۀ  چه چیز مشخص و متمایزی دربارۀ نقش یوشع در

، چگونه کندمیینکه این آیه را طوری بخوانیم که گویی خدا با همۀ مسیحیان صحبت ابه جای 

 ؟ دهدیمبه عنوان رهبر ما مأموریت  ،ه عیسیی بخوانیم که خدا بآنرا به عنوان تصویر یمتوانمی

 پس در این عبارت، ما باید خودمان را با کدام گروه یکی بدانیم؟
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 "اال چه کار کنیم؟ح"ابزار 

 

. ی شما نداشته باشدمتخصّص درک کتاب مقدس باشید ولی این هیچ نفعی برا شما کهممکن است 

ار ببرید و بدانید که دقیقًا منظور پولس از نوشتن ب را با مراقبت و دقّت زیاد بکشاید ابزارهای این کتا

این به عنوان یک درس گفت. ه میچا اشعیا به مردم زمان خودش بود یاین مطالب برای رومیان چه 

هم امروز با شما ، از طریق این چیزهاخی، جالب است، اما تا زمانیکه متوجه نشوید که خدا تاری

این  "حاال چه کار کنیم؟"واهد بود. ما همیشه باید بپرسیم ، این کارها اتالف وقت خکندمیصحبت 

 چه مفهومی دارد؟ برای من و زندگی من
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(، شما را تشویق "من کیستم؟"، مقدسابزار آخر )تقلید، محور زمانی کتاب  در واقع، در سه

باید مراقب باشیم که پیش از به خود نسبت ندهید. ما  این چیزها را سرعتبا کردیم که می

 ارگیری، آنها را درک کنیم. اما باید در پایان به کاربرد برسیم:بک

کالم را  مدهید! زیرا هر کس کهخود را فریب  ؛ندۀ کالم باشید، نه فقط شنوندۀ آنبه جای آور"

را در آن  نگرد و خودیه چهرۀ خود منَد که در آینه ب، به کسی ماکندمیشنود اما به آن عمل نمی

به برد که چگونه سیمایی داشته است. اما آن که ، از یاد میشودمیبرابر آن دور  بیند، اما تا ازمی

دارد، و شنوندۀ فراموشکار چشم دوخته، آن را از نظر دور نمی تشریعتِ کامل که شریعت آزادی اس

 ( 25 –22: 1عقوب)ی "خجسته خواهد بود. ویشاست، او در عمل خنیست بلکه به جای آورنده 

به این است که بدانید این نویسنده  1؟ مرحلۀ"کنیممیاجرا "مئن شویم که کالم را پس چگونه مط

آنرا در پایه و  2رحلۀمنویسنده از کلّ این مطالب چیست.  دوباره هدف -دنبال چه پاسخی است

 د:نکمک کندو سؤال به شما  ببرید. شاید ایناس و جزئیات زندگی خود بکار اس

 د؟نت بکشم؟ آیا بعضی از رفتارهایم باید تغییر کنآیا باید از انجام کاری دس •

 باید انجام بدهم؟ آیا چیز جدیدی وجود دارد که •

 .کندمیما نیز اشاره  طرز فکرکه فقط اعمالتان تغییر کند. کالم او به  خواهدیمه هرحال، خدا نب
 

 ندا مهمها انگیزه 

ام که زنم واقعاً دوست دارد که برای او گل هام، یاد گرفتازدواج کرده )نایجل(طول این سالها که من در

که باید برای او گُل  کنمیمدهم، پس به طور طبیعی فکر نیزها نمیما خودم اهمیتی به این چبخرم. ا

 .ببرمبخرم و به خانه 

و  "شودمیحت تر سا گُل بخرم، زندگیم خیلی رالیاگر برای اِ"گفتم: تصور کنید که اگر به خودم می

چیزی خریدم و به دنبال یک زندگی آرام بودم. این ماه یک بار برای او گل می خودکارطور بعد ب

 درست است؟انتیک نیست،  رومالً! این اصخواهدمینیست که الیسا 
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و  سا واقعاً گل دوست داردکه الی دانمیممن "گویم: وم را تصوّر کنید. من به خودم میحاال صحنۀ د

 زنیم!حاال همۀ ما لبخند می "خرم.رای او گل میاو هستم، پس امروز بعاشق  من

نچه در پسِ این عمل است، آخریدن گل، کافی نیست. عمل، در اینجا : فقط انجام یک نکته این است

 دارد. مان نیز حقیقتبسیار مهم است. این در رابطه با بکارگیری کتاب مقدس در زندگی

 قیمی به ما داده شده:گاهی اوقات فرمان مست

 (18: 6)اول قرنتیان "بی عفتی بگریزید... از"

 "و را ببخشاید...انانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، ردبار باشید و چنسبت به یکدیگر ب"

 (13: 3)کولسیان 

 (34: 13)یوحنا  "حبت کنید...دهم، و آن این که یکدیگر را محکمی تازه به شما می"

اما انگیزۀ اطاعت از کالم خداست. و  بکارگیری آنهاین آیات، واکنش درست در برابر ا است که معلوم

فقط مسیحیان دیگر را تحت تأثیر قرار  این کارها را انجام دهیم تا توانیممیا هم مهم است. م ام

باز مان را  از طریق اعمال نیکو راهین است که دهیم، یا فکر کنیم که رفتن به آسمان، وابسته به ا

 شمارد.هیچ یک از آنها خدا را محترم نمیل اشتباه دیگر، که کنیم، یا کلّی دالی

 است: نآ ، با توجه به پیش زمینۀ6اول قرنتیان ردین دستور پولس ا

تکب کسی که مراز بی عفتی بگریزید! هر گناه دیگر که انسان مرتکب شود بیرون از بدن اوست، اما "

دانید که بدن شما معبد روح القدس است نمی . آیاکندمیخود گناه  ، نسبت به بدنشودمیبی عفتی 

خریده شده اید، پس خدا  یاید، و دیگر از آنِ خود نیستید؟ به بهای را از خدا یافتهکه در شماست و او 

 (20 –18: 6)اول قرنتیان "تجلیل کنید.را در بدن خود 
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 ؟، توجه کردیدددهمیاز فساد جنسی ارائه که پولس برای فرمان فرار ای انگیزه ه اینبآیا 

 ، واقعاً مهم است.مکنیمیما ساکن است، پس کاری که ما با بدن خود  رروح القدس د •

شده ایم. این مربوط به تفکر نجات است که در ابزار لغت به آن  یما برای خدا خریدار •

س اکنون ما به او تعلّق رداخت تا ما را خریداری کند، پسی بها را پخدا با مرگ عیپرداختیم. 

 داریم.

از ما انتظار پیروی  که دهدمی. او فقط یک فرمان نکندمیدربارۀ اخالقیات صحبت نفقط ولس پ

که درک  خواهدمیباید به شکل متفاوتی زندگی کنیم. او از ما  چراکه  گویدمیا مداشته باشد؛ او به 

رک عنوان یک واقعیت دکن است. وقتی آن را به دا تعلق داریم، روح او در ما سااکنون به خکنیم که 

 تا از فساد جنسی بگریزیم.  یابیممیکنیم، قدرت 

نسبت به  ما، نقشۀ ذهنی کندمیما نیز اشاره  ینیبجهان دس، نه تنها به رفتار ما، بلکه به کتاب مق

 خودمان را شکل دهد. ، دیگران ودیدگاه ما نسبت به خدا باید جهان. این

مهمترین چیز در زندگی بداند،  ک نفر، پول رای گذارد. اگرثیر میما بر نحوۀ زندگیمان تأنی جهان بی

ازد. اگر یک نفر به محیط زیست دپرشغلی خواهد بود که حقوق زیادی میبال آن شخص به دن

ان و مواد غذایی و غیره وسیلۀ گیاهکودسازی ب، آن شخص زمانی را صرف بازیافت و دهدمیاهمیت 

ی وجود دارد که ما را آفریده و پسرش را که یک خدای مهربانرد. اگر کسی معتقد است خواهد ک

ا زندگی خواهد کرد. یک جهان دما را نجات بخشد، آن شخص برای خشنودی خ فرستاده تا بمیرد و

 . کندمیبه سوی رفتار کتاب مقدسی هدایت ما را بینی کتاب مقدسی، 

این به من "ر کتاب مقدس بپرسیم:را از عبارت مورد نظر دطور خالصه، نباید فقط این سؤال به 

 "که چگونه فکر کنم؟ گویدمیین به من ا"بلکه باید بپرسیم  "که چه کار کنم؟ گویدمی
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 این پیغام برای کیست؟

ضی از عبارات بع واهد داشت.ارتباط یکسانی با همۀ بخشهای زندگیتان نخهمۀ عبارات کتاب مقدس 

دیگر برای توبیخ افراد از خود راضی نوشته شده؛ این  رنجدیدگان نوشته شده، بعضیبرای تسلّی به 

 مورد ه بیش از اندازه، مطالبک کنیممیلهای متفاوت است. ما توصیه نعبارات برای زمانها و فص

ا بخوانید و به موقع همۀ ا رهمۀ کتابه گلچین کنید، اما بهترین حالت این است که کم کم رامطالعه 

شما درسهایی را ذخیره  د. دو دلیل برای این کار وجود دارد. اوالًب مقدس را به پایان برسانیکتا

، به آنها نیاز داشته باشید. )بهترین زمان برای دکرشاید در آینده وقتیکه شرایط تغییر که  کنیدمی

که از  شودمیمانع از این  اً(. دومنیستیدنج ست که در ر، زمانی اتفکر واضح نسبت به مسئلۀ رنج

 ت کننده بگریزید، شاید این عبارات مانند داروی بدمزه، برای شما خوب باشند.عبارات ناراح

که شاید بالفاصله  گویدمیکتاب مقدس چیزی را به شما  اید بگویم که گاهی اوقات خدا از آیاتب

 بیانخواهد بود.  یگریک نفر دکه کمک بزرگی برای  شویدمتوجه میا شما نداشته باشد، اما ارتباطی ب

ت که یکدیگر در یک جماعت مسیحی، یک کار فوق العاده است. این همان چیزی اس بهخدا  حقیقت

، با انسانهای دیگر برای بنا، کندمیاما آن که نبوّت "باشد:ت میروحانی و حیاتی نبوّ  در پسِ عطیۀ

 (3: 14ول قرنتیان)ا ".گویدمی ن سخنتشویق و تسلی شا

به طور  "ما"کاربرد زیادی ندارد، بلکه برای  "تو"یا  "نم"، پیغام کتاب مقدس برای گاهی اوقات

 "تو"ب مقدس، کلمات متفاوتی برای ارخالف انگلیسی مدرن، زبانهای اصلی کتمشترک کاربرد دارد. ب

م[ شاید این چالشی برای  .youیکی است، )جمع( دارد. ]در انگلیسی هر دو کلمه  "شما")مفرد( و 

جه شویم که حالت جمع، نفوذ و اهمیت بیشتری دارد. این مثال از نگ فردگرای ما باشد که متوفره

 نظر بگیرید: عبرانیان را در
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باشید که از شما کسی دل شَرور و بی ایمان نداشته باشد که از خدای زنده  ای برادران، هوشیار"

 (12: 3)عبرانیان "رویگردان شود.

از شما "( که مطمئن شوند که هیچ شخصی )، جمع"برادران")کندمیدایت  کلیسا را هاین آیه، کلّ

 ، مسئولیت همۀ افراد است.یک نفرانی رویگردان نشود. سالمت روح ، مفرد("کسی

در دنیا  عبارت ما، چه مفاهیمی برای یک غیرایماندار دارد. خدا ما را خوب است بپرسید که نهایتاً

درت نجات بخش خداوند عیسی را قبا کسانی احاطه شده ایم که ه تا شاهدان او باشیم و ما گذاشت

کسیکه ، مکنیمیکه از آن خرید  ار سوپر مارکته، همکاران، صندوقددوستان، خانواد -شناسندنمی

کتاب ر حالِ مطالعۀ . اگر دکنیممی، از کنارش عبور بردود را برای پیاده روی میقتی سگ خو هر روز،

ممکن است دربارۀ برکت . شودمیمشتعل  نظر داشته باشیم، بشارت ما مقدس، این اشخاص را در

سهیم نیستند. یا  آندر  و متوجه شویم که آنها به ما عطا شدهیم که از جانب خدا ای بخوانفوق العاده

نها نجات نیافته توجه شویم که آو مخوانیم که از آن نجات یافته ایم شاید دربارۀ خطر وحشتناکی ب

 اند:

ه چیز را به دست او سپرده است. آن که به پسر ایمان دارد، حیات به پسر مِهر می ورزد و هم پدر،"

و برقرار ت را نخواهد دید، بلکه خشم خدا بر اا، حیکندمیپسر اطاعت ن اما آن که از جاویدان دارد؛

 (36 –35: 3)یوحنا "ماند.می

 م که مفهوم این عبارت چیست، باید بپرسیبه طور خالصه

 ای شمابر •

 حیبرای یک دوست مسی •

 برای جماعت کلیسایی شما •

 برای یک غیرایماندار •

چرا پَرِ "خ عیسی هستید: یتوب شایستۀاینصورت غیر در کنید، ا حذف نر "تو"راقب باشید که قسمت م

 (3: 7)متی "ری غافلی؟کاه را در چشم برادرت می بینی، اما از چوبی که در چشم خود دا
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 که خدا فرموده میدعا در پاسخ به کال

و  کندمی گویند که دعا یک مکالمۀ دو طرفه است که در آن، خدا با ما صحبتاوقات مردم میگاهی 

. دعا کندمیبه این شکل استفاده ن "دعا"تاب مقدس هرگز از کلمۀ ک. اما کنیممیبا خدا صحبت ما 

 .کنیممیخدا صحبت  فقط زمانی است که ما با

ست که در آن، خدا با ما صحبت ا د یک گفتگومطالعۀ کتاب مقدس مانن که کنندمیبعضیها فکر 

وییم. این هم درست گتا به نوعی، ما هم سخن ب کنیممیبرداشت و ما مفاهیم خود را از متن  کندمی

 نیست.

، بشنویم و بعد کندمیدس صحبت ما زمانی یک گفتگو داریم که صدای خدا را که با ما در کتاب مق

به مدت ب . عزرای کاتاست 9 –8 نحمیادر  روند،این  از واضحو صحبت کنیم. یک توصیف با ا در دعا

وقتی قوم شنیدند که خدا با اند. وعت خدا )بخشی از عهدعتیق( را برای قوم خ، کلمات شریهفت روز

شن بزرگی بود. در پاسخ به شادیها و ج، عمیقاً غمگین و شاد شدند؛ اشکها و کندمیآنها صحبت 

 ان را به حضور خدا خالی کردند. که شنیدند، در دعا قلبشآنچه 

 بمطالعۀ کتاعصر که مخصوص ت در پایان جلسا "برای دعا"ما، چیزهایی که  اما در کلیساهای

ایم.  ، اغلب اوقات، کامالً بی ارتباط با عبارتی است که مطالعه کردهکنیممیمطرح  است،مقدس 

، اما باعث ببریمزد پدر آسمانی خود ت که نتوانیم آنرا به ناست که هیچ چیز آنقدر کوچک نیس درست

ما  غالب شده و -سایۀ یک نفر، به عنوان مثالسالمت سگ هم -که چیزهای کوچکشرمساری است 

 .کنیممیای را که خدا چند دقیقه پیش با ما در میان گذاشت، فراموش حقایق فوق العاده

 شید:د که این نوع دعاها را داشته باعادت کنی

 "زندگی من اشتباه است.چیز، کالم تو نشان داد که این چیز در  متأسفم برای این" •

 "که امروز عصر به ما نشان دادی. آن چیز شکرگزارم برای" •

 "لطفاً با روحت به من قدرت بده که این چیز را در پاسخ به کالمی که تو گفتی، تغییر دهم." •

 

 



 

 

 

142 

 نمونه

 خوانیم:از خلقت جدید خدا می رویای یوحنادربارۀ  21در مکاشفه

ری شده بود و دیگر سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اول و زمین اول سپ"

آمد، که از آسمان از نزد خدا پایین میر مقدّسِ اورشلیمِ جدید را دیدم هدریایی وجود نداشت. و ش

دی شنیدم . و از تخت، صدای بلنکه برای شوهر خود آراسته شده باشدن عروسی آماده شده همچو

د؛ و ایشان قوم او خواهند اینک، مسکن خدا با آدمیان است، و او با آنها ساکن خواهد ش"ه گفت: ک

ا ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک ببود، و خود خدا 

های اول یزشت، زیرا چو درد وجود نخواهد دار مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شیون د. و دیگخواهد کر

 (4 –1: 21)مکاشفه "سپری شد.

این معنا نیست که برای ما  ه ما گفته نشده که کاری انجام دهیم، اما بهدر این عبارت به طور خاص ب

. باید باعث شود گویدمینیا بت به دکاربردی ندارد. این عبارت چیزهای زیادی دربارۀ دیدگاه ما نس

 :ن سؤاالتی را بپرسیمکه چنی

 رود؟به سوی این آیندۀ فوق العاده می عاً ایمان دارم که دنیاآیا واق •

 ؟دهدمیخوشی به من  این آیندۀ خاص، یک حسّ فوق العاده از امید وآیا  •

 آیا من مشتاقانه منتظر این روز هستم؟ •

 دهیم، قطعاً باعثرا تغییر میطرز فکرمان ی ماست. وقتی ن بینمربوط به جها مۀ این سؤاالته

 که شیوۀ زندگی ما نیز تغییر کند.  شودمی
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رای مسیحیان بکه کتاب مکاشفه  یابیممیده کرده ایم، دراگر زمانی را صرف بررسی هدف نویسن

 رسیم:رت خود بپاین سؤاالت را هم از عبا توانیممیمراجعه کنید(. پس  9: 1رنجدیده است )به

 ؟دهدمیتغییر  نیکنون را نسبت به رنج چگونه این آینده، دیدگاه م •

 این آیات تشویقش کنم؟کشد، کسیکه بتوانم با کسی در کلیسای من هست که رنج می آیا •

این یک ی دارد. چه مفهوم ارت برای دوستان غیرایماندارخود بپرسیم که این عب از توانیممیمچنین ه

سیح ایمان آورند. آیا ، مگر اینکه به مهنددمیای است که آنها از دست آینده ل از یکرویای پرجال

 نباید دربارۀ این با آنها صحبت کنیم؟

 ؟باشیم هداشتدعاهایی را باید در پاسخ به این عبارت نهایتاً، چه نوع 

 "قومت فراهم کردی. پدر ممنونیم که تو این آیندۀ فوق العاده را برای" •

که در رابطه با  کنممیزندگی کنم. دعا  مک کن که امروز با توجه به این وعدهه من کلطفاً ب" •

یراً بر افق دیدِ من غالب شده، مُهلت تحویل آن مقاله/ مشکل کاری/ مشکل با بچه ها که اخ

 "آسمانی بدهی. به من دیدگاه

را با اً او سرطان در حالِ مرگ است. لطف که به خاطر کنممیدعا  ما برای دوست مسیحی" •

 "ا گریه یا دردی نخواهد بود.هیچ مرگ یا ماتم ی این امید تسلّی بده که یک روز

بینم، رحم کن. به من فرصتی بده بوس میکه هر روز در ایستگاه اتو خداوندا، به آن شخصی" •

جدید تو جایی داشته ارۀ عیسی با او صحبت کنم، تا او هم در آسمان جدید و زمین بکه در

  "باشد.
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 ر بکاویدتعمیق

فتیم. این آیه را در ، اما بخشی از آیه را نادیده گرمنقل قول کردی 13: 3لسیاناز کو پیش از اینما 

 خوانید. ب 14 –1پیش زمینۀ آیات 

 ه شده است؟ئچه انگیزه هایی برای بخشش ارا

ما ان بینی شکرده است. این چه تغییری در جهبه این فکر کنید که خداوند برای شما چه کار 

 ؟کندمین( ایجاد و دیگرا ن نسبت به خودتالویتها، دیدگاه)ارزشها، او

ی کنید که خیلی عملی برخورد که مسیحیان دیگر را ببخشید؟ سع کندمیاین چه کمکی به شما 

 کنید.

 بود؟ به چیزهایی که آموخته اید، یک دعای مناسب چگونه خواهد با توجه

 این دعا را دعا کنید!
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 گیری نتیجه

 دهید هم قرارهمۀ اینها را در کنار 

ه سوراخ شده، گوشه ها بریده . سوراخها با مَتکنیدمیتصوّر کنید که یک نجّار را در حال کار تماشا 

ه جا داریم. اما های چوب را در همای از ابزارها و تکه ن صحنۀ آشفتهوا ساخته شده، و اکنشده، درزه

نهایتاً می بینید که همۀ این  و یرندگمیدر کنار هم قرار  تکّه هاکه همۀ  رسدمیفرا ایلحظهبعد 

 برای چه بود. بله! این یک صندلی است! کارها

در توانند میهایی که ذکر شد، ررسیم. همۀ ابزامی ایلحظهمطالعۀ کتاب مقدس هم به چنین  در

که باید همۀ آموخته  رسدمیزمانی ، اما جوانب مختلف عبارت کتاب مقدس به شما کمک کننددرک 

 کنار هم قرار دهید. را در های خود 

عبارت خود را در یک جمله یا عبارت  این یک تمرین و انضباط خوبی است که سعی کنید پیغام کلّی

اما در واقع، یکی از سخت ترین  نوشتن یک جمله، آسانترین کار است، کوتاه بنویسید. ظاهراً

 نظرکه آنرا در یک یا دو  خواهیممی، ولی ما از شما کنیدمیزیادی را کشف  چیزهایکارهاست. شما 

تۀ اصلی و چه چیزی جانبی است؛ کدام یک بزرگ خالصه کنید. باید تصمیم بگیرید که چه چیزی نک

اید با حروف درشت در یک کادر نوشته شود. د در حاشیه قرار بگیرد و کدام یک بیاز ادراکات شما با

 ؟دگویمیکه خدا به شما  گیردمیقرار  مرکز مطالبی یزی درچه چ

که به شهر بروید. یک  شویدمیتصور کنید که مطالعۀ کتاب مقدس را به پایان رسانده و سوار اتوبوس 

 وید. و مشغول صحبت می ش کنیدمیان پیدا تیکی از آشنایانصندلی خالی در کنار 

  "کردی؟ار میامروز بعدازظهر چه ک"پرسد: دوستتان می 

 ."کتاب مقدس می خواندم"

 "ا کردی؟چی پیدآه بله؟ "

 "خُب..."
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تان پاسخ بدهید. ماهیت این سؤال دوستبه  توانیدمیدر چند کلمه به جملۀ خالصۀ خود اشاره کنید. 

 قرار گرفته و به هر جایی که می روید، آنرا با خود واقعی در ذهنتان طوربه  در دست شماست؛ عبارت

 ید.برمی

 ن چند نکته برای نوشتن یک جملۀ مختصر است:ای

آن های خود را در . وسوسه انگیز است که همۀ آموختهبیش از اندازه طوالنی نکنید آنرا •

ت که بر نکتۀ اصلی تمرکز ین اسابگنجانید، اما این کار هدف را از بین می برد. هدف شما 

 کنید.

 یا حمایت کننده، تفاوت قائل شوید.ت کمکی سعی کنید که بین نکتۀ کلّی یک عبارت و نکا •

که فقط حقایق انتزاعی و تئوری  خواهیممیه جملۀ شما هدفی دارد. ما نوید کمطمئن ش •

با یک هدفی میشه هکه فقط به ما اطالعات بدهد؛ او  کندمی. خدا با ما صحبت نبیاموزیم

 و خوب است که آنرا در جملۀ خود منعکس کنید. کندمیصحبت 

ز به شما گفته، استفاده ول روبرای تفکّر عمیق دربارۀ کالمی که خدا در طلۀ خود از جم •

 کنید.

 

 نمونه

 آورید!ای پارسایان، در خداوند بانگ شادی بر"

 شاید.زیرا صالحان را ستایشِ او می

 بط بستایید!ی براخداوند را با نو

 تار برای او بنوازید.با چنگ ده

 او را سرودی تازه بسرایید!

 زید، با آهنگ بلند.یکو بنوان

 است،یم زیرا کالم خداوند مستق

 و همۀ کارهای او با وفاداری.
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 دارد؛او عدل و انصاف را دوست می

 ده از محبت خداوند است.جهان آکن

 به کالم خداوند آسمانها ساخته شد،

 همۀ لشکر آنها، به دَمِ دهان او. و

 آبهای دریا را همچون توده گرد می آورد؛

 .کندمیخزانه ها ذخیره  ژرفا را درو 

 خداوند بترسند، زتمامی اهل زمین ا

 همۀ مردم جهان او را حرمت بدارند.

 زیرا او گفت و شد؛

 (9 –1: 33)مزامیر "ود و برپا گردید.مامر فر

 آوریم.بعضی از چیزهایی است که بدست می بریم. اینارت باال بکار میبعبزار را برای ما جعبه ا

ایم. به خاطر کمبود جا، مت تقسیم کردهبه دو قس 9ا در آیۀار ساختار، این مزمور رتفاده از ابزبا اس

 . پردازیممیفقط به بخش اول 

برای جشن است،  ن سرودیانبال دایره زنگی بروید! ن بیان و احساس باید باعث شود که به دلحابزار 

 (. 3 –1)آیات از ستایش خدا سرشار

( که خدا آبهای 7ارند )آیۀ ند واقعی وجود "خزانه ها"که این شعر است.  گویدمیما  ابزار نوع ادبی به

 -داردخود است که او همۀ طبیعت را در کنترل  بمطل ژرفاها را ذخیره کند. این راهی برای بیان این

او که چه زمانی باران ببارد و چه زمانی خشکی شود، تقریباً مانند این است که  دگیرمیاو تصمیم 

 .کندمیرای زمان مناسب ذخیره آبها را ب

(، به 6آیۀکالم خداوند جهان ساخته شد) مرجع اینکه، بهراغ ابزار نقل قول/ اشاره برویم. بیایید به س

و روشنایی شد. این دربارۀ  "وشنایی باشدر": گویدمیگردد، که در آن خدا فقط بازمی 3: 1پیدایش

پرتاب ، موشکها را ×االن بر ضدّ "گفتم: من میر طور نیست؟ اگ، اینکندمیاقتدار کالم خدا صحبت 
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!( اگر یافتمه شهرت میبه عنوان یک شخص دیوانفتاد. )به غیر از اینکه ا، هیچ اتفاقی نمی"کنید

حتماالً جنگ جهانی ، ا"، موشکها را پرتاب کنید×ضدّ  راالن ب"متحده بگوید:  ایاالتجمهور رئیس 

هر چقدر که  وارد دفتر خصوصی خود شده و تواندمیور هم حتی رئیس جمه. اما شدمیسوم برپا 

ته ترونیکی و تشخیص صدا را نداش، و اگر نرم افزارهای مسخرۀ الک"روشنایی باشد"مایل است، بگوید: 

 قدرت برخوردار است.  بیشترینکالم خدا از  باشد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

آبهای که  کندمیتوصیف  7آن نقل قول کردیم، آیۀ رۀ نو که از در ترجمۀ هزاابزار ترجمه چطور؟ 

اینکه آبها را نمی توان مثل آورد. اما بسیاری از ترجمه ها با آگاهی از دریا را همچون توده گرد می

 (.NIVگویند که آبها در کوزه ها قرار داده شدند )نمونه: می !دن داردشتوده گرد آورد، چون تمایل به جاری 

گر دوباره از ابزار نقل قول/ اشاره در زبان اصلی عبری آمده است. شاید ا "توده"رحال، کلمۀ به ه

یق وجود دارد، هر دو در این رجع برای تودۀ آبها در عهدعتاستفاده کنیم، به دلیل آن پی ببریم. دو م

سرزمین ش برای خروج از بردگی مصر و ورود به ا که خدا در سفر قوم گیردمینه قرار یپیش زم

 :کندمیراه امنی فراهم  وعده،

 (8: 15ای بر پا ایستاد... )خروج م انباشت؛ آبهای روان همچون تودهها را بر هببادِ بینی تو آ"

کاهنانی که صندوق را می بردند  یبردند به اردن رسیدند و پاصندوق عهد را میما چون کسانی که ا"

ای بر ده... به صورت تواد و در مسافتی بسیار دوربازایستآمد، یب فرو رفت، آبهایی که از باال مدر لبۀ آ

 (16 –15: 3)یوشع  "از رود عبور کردند.پا شد... آنگاه قوم مقابل اریحا 

یک برنامۀ کامپیوتری داریم که به  ما .دیرا پیدا کند اگر خودتان نتوانستید این آیات لطفاً نگران نشوی

مراجع ین و به این دلیل توانستیم به ا حقیق کنیمت "توده"ۀ عبری که دربارۀ کلم دهدمیما اجازه 

ی درک طعًا یک چیز ضروری برا! این ادراک و آگاهی، یک امتیاز است، اما قکنیممی. تقلّب پی ببریم

 این عبارت نیست. 

ه سه مورد بینیم! ما برد. در همه جا مطالب مشابه را میاقعاً به مزامیر تعلّق داوابزار مطالب مشابه، 

 :ندکمیما کمک  ادراککه به نوعی به  دازیمپرمی
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 زیرا کالم خداوند مستقیم است، "

 (4: 33)مزامیر "و همۀ کارهای او با وفاداری

.اما در عوض، حرفهایش باشدتمام  به نسبت دارید که خط دوم دربارۀ وفاداری خدا احتماالً انتظار

. دهدمیر در یک راستا قرا ،ربارۀ کار یا عمل اوا با یک بیانیه دنویسنده، یک بیانیه دربارۀ کالم خدا ر

 شدیم. ، چیزی که پیش از این متوجهکندمیعمل  کالمشبه خاطر اینکه خدا با 

 ند آسمانها ساخته شد،به کالم خداو"

 (6)آیۀ  " دهان اومِو همۀ لشکر آنها، به دَ 

ت، چون کالم با نَفَس ما منتقل ست. این منصفانه اسا "دَمِ دهان او"خدا موازی با  "کالم"در اینجا 

یم. در عبری، یشتر ادامه بدهب توانیممیکردیم. اما  بیانانطور که در آغاز این کتاب ، همودشمی

که  گویدمیست. این عبارت مشابه به ما ا "روح"رود، همان کلمۀ بکار می "نَفَس"ای که برای کلمه

 . دهدمیکه از طریق کالمش انجام  ، که همان چیزی استکندمیخدا از طریق روحش عمل 

بزار ر حقیقت، به او د کندمیدیگر هم وجود دارد که در آن، ابزار مطالب مشابه به ما کمک  ک موردی

یک چیست. آیا  8در آیۀ  "سنداوند بترداز خ". شاید مطمئن نباشید که مفهوم کندمیلغت کمک 

فاقی چه ات"؟ یا نگرانی از اینکه کنیممیه در فیلمها تجربه عجیب و وحشتناکی است کنوع ترس 

ر، هیچ ؟ خیاستمدیر  انتظار در پشتِ دِر دفتر به خاطرنوع ترسی که  آن؟ ترس؟ یا "واهد افتادخ

 یک از اینها نیست:

 سند، رتمامی اهل زمین از خداوند بت"

 (8)آیۀ  "همۀ مردم جهان او را حرمت بدارند.

 ام به او.رای احتراو، ب ز خدا یعنی حُرمت گذاردن بهترسیدن احُرمت است.  موازی با "ترس"

 الم خدا یا کالم او دربارۀ خلقت دیدهکاغلب اوقات، دربارۀ ابزار تکرار چه بگوییم؟ توجه کنید که 

 ه کنیم.جتو این دو موضوعباید به . شودمی



 

 

 

150 

ترس  ی ستایش/که یک جملۀ امری برا داریم "زیرا"مورد بعدی ابزار حروف ربط است. دو مرتبه یک 

دوم ، یعنی خدا همه چیز را با کالمش آفرید. این مورد کندمیط مربون کار انجام ایاز خدا را به دلیلِ 

 است:

 تمامی اهل زمین از خداوند بترسند،"

 بدارند. همۀ مردم جهان او را حرمت

 او گفت و شد؛  زیرا

 (9 –8)آیات  "مر فرمود و برپا گردید.ا

 بخش را مشخص کنیم:اختار کلّ که س کندمیطۀ منطقی به ما کمک پی بردن به این راب

 خدادستورالعملی برای ستایش             3 –1آیات 

 دلیل: او خالق است           7 –4آیات 

 عملی برای احترام به خدالدستورا                  8آیۀ 

 تق اسدلیل: او خال                  9آیۀ 

اقعاً نیازی نیست. یک چیزی دربارۀ دس باشیم؟ وگران ابزار محور زمانی کتاب مقآیا الزم است که ن

 . کندمیه زمان خاصی نیست، اینکه او هرگز تغییر نخدا به ما گفته شده که محدود ب

در  8یۀ ای که در آ. شنوندهکندمیمشکل زیادی برای ما ایجاد ن "کیستم؟ من"به همین ترتیب، ابزار

خودمان را در این مقوله  توانیممیینان یباً با اطماست و ما تقر "تمامی اهل زمین"نظر گرفته شده، 

 !بگنجانیم

شده  توسط نویسنده برای ما انجام "حاال چه کار کنیم؟"مۀ کارهای الزم برای ابزارهدر این مورد، 

ستایش کنیم باید خدا را  ما -ستشی اکه دقیقاً به دنبال چه پاسخ و واکن گویدمیاست. او به ما 

 (. پس این برای همۀ انسانهایی است که بر روی این سیّاره8یم )آیۀ حُرمت گذار ( و او را3 –1)آیات

 .کنندمیزندگی 
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خسته شده اید؟ گیج و سردرگم شده  ربعد از استفاده از همۀ این ابزارها چه احساسی دارید؟ بسیا

 ؟گیرندمیر گونه همۀ اینها در کنار هم قراد اما مطمئن نیستید که چاید؟ چیزهای زیادی یاد گرفتی

است و کدام  موضوع اصلیت ما، ای است که باید بیرحمانه عمل کنید. کدام یک از ادراکااین مرحله

توان کنار گذاشت. مرکزّیت کالم خدا را می "توده آبها همچون"؟ موضوع توان کنار گذاشتیک را می

 .دهندمیرائه از آن اایت حم ، شواهدی را برایز یک ابزاربیش اید نگاه داشت، چون در خلقت را با

 مختصر است: رسیدن به یک جملۀبعد این تصمیم دشوار را گرفتیم، این تالش ما برای 

 ترسید.بخدا با کالمش، جهان هستی را آفرید، پس از او 

 . م که با هم به توافق برسیمامیدواریما ، اما اید شما عملکرد بهتری داشته باشیدش

میلیون سال 2.2کهکشان به کهکشان ماست، فقط  دیکترین، نزالمسلسله(کهکشان اَندرومِدا )مراه 

آنها  هکشان شامل چیزی حدود ده هزار میلیون ستاره است که هر یک ازفاصله دارد.این کنوری از ما 

 د داشته باشند!آنها وجو با گفتنِ اینکهط فق مانند خورشید ماست. خداوند همۀ آنها را آفریده است.

 .گویدمیبه ما  9 –1: 33ن همان چیزی است که مزامیراست. ایزاوار احترام چنین خدایی س
 

 تر بکاویدقعمی

رینهایی داریم. یک کتاب از ماین آخرین فصل کتاب است و ما تمرین دیگری نداریم. اما در واقع ت

. گویدمی. گوش کنید که خدا چه بریدبکار بابی. جعبه ابزار را کتاب مقدس را انتخاب کنید. هر کت

 نجام دهید. مین کار را ابدهید که زندگیتان تغییر کند. بعد به سراغ کتاب بعدی بروید و هاجازه 

مشایخ کلیسای افسس، مطالب خود را به پایان  با اظهاراتی بهتر از اظهارات پولس به توانیممیما ن

 برسانیم:

د و در میان جمیع شما را بنا کن یض او می سپارم که قادر استشما را به خدا و به کالم ف اکنون"

 (32: 20ل)اعما "کسانی که تقدیس شده اند، میراث بخشد.
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 ضمیمه: این واقعاً کاربرد دارد!

ها از جعبه ابزار دانشجویان دانشگاه در کلیسای خود برعهده دارد. آن ناِد شاو، رهبری این کار را در بی

 ه دربارۀ کارشان توضیح بدهد:د. ما از اِد خواستیم کود استفاده کرده اندر گروههای کوچک خ

آیند، حی مادام العُمر به کلیسای ما میبرای یک خدمت مسی انشجویانی کهد درحالِ آماده سازیما 

ا درک کرده و بکار ببرند. با در و بیاموزند که چگونه آنر دادهکالم خدا را تعلیم  اکه آنه خواهیممی

 دانیم.تاب فراهم شده، بسیار ارزشمند مین کجعبه ابزاری را که در ایداشتن این اهداف، نظر 

ل یبرگرفته از انج با استفاده از مثالهایدادیم که  یادبه رهبران گروه کوچک  از سال تحصیلیما در آغ

بود که وقتی  هدف این ین جعبه ابزار استفاده کنند.استیم مطالعه کنیم(، از ا)کتابی که می خویوحنا 

گروه خود شوند، آنها ابزارهای گوناگون را به دانشجویان هر میات مناسب در طول دوره ظابارع

دۀ لمینت ش یبیاموزند. هر یک از گروههای کوچک ما، یک مجموعه از ابزارها را به صورت کارتها

یک از آنها با هر ه به عنوان یک تصویر کمکی بود که غیره( ک)چکش، پیچ گوشتی وبزرگ داشتند 

نین د! همچیک کیف آرایش مشابه را تهیه کر ،طابقت داشت. یک گروهاین کتاب ماز ابزارهای  یکی

به همراه  بزاراجعبه  کلّاب مقدس دادیم که به هر یک از دانشجویان یک کارت کوچک به اندازۀ کت

 . ر روی آن بود، بدربارۀ هر ابزار مختصریک توضیح 

ه کنند. بعضیها یک ابزار مربوط به از این ابزارها استفاد فکه به روشهای مختلتصمیم گرفتند رهبران 

سعی کنند متوجه و  بودهرس توضیح دادند و به اعضای گروه گفتند که هوشیار آن را در ابتدای د

وقتی به آیه یا  ای دیگر،هد از آن استفاده کنند. عدتواننعصر می جلسۀر طول دچگونه  شوند که

. کردندمیر را در طول درس معرفی ابزاآن  ابزار برای آن مفید بود،ند که یک رسیدمی پاراگرافی

ند و هر یک از آنها ابزار شدمیوههای کوچک، گاهگاهی به گروههای دوتایی تقسیم بعضی از گر

. با کندمیکمک  آنهاارت به بیش از همه در درک این عبشتند که ببینند کدام یک امتفاوتی د

نمایش داده شد و اعضای گروه باید متوجه لی، همۀ ابزارها از اول ر این نیمسال تحصیپیشروی د
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خواستیم ما می؛ کندمیدام ابزار به بهترین شکل، عبارت مورد مطالعه را باز و آشکار ند که کشدمی

 استفاده کنند.برسند که خودشان با اطمینان از آنها  نها به جاییآکه 

به یادماندنی و تأثیرگذار دس، مهارتهای مطالعۀ کتاب مقم صویری برای تعلیاین روش تثابت شده که 

که از آن زمان تابحال، دانشجویان از این جعبه ابزار در مطالعۀ  هرمی ما بودق و دلگاست. باعث تشوی

اطمینان و وفاداری فزاینده با کالم  که دانشجویان با اش این بود. نتیجهکنندمیتفاده سکتاب مقدس ا

 یر کردهر، حقایق مهمی را کشف کرده اند و زندگیها تغیا برای اولین با؛ بعضیهدکننمیخدا برخورد 

 است.

پیوندند، ان میمیان جدید زیادی که به گروهما مشتاقیم که بکارگیری این جعبه ابزار را برای دانشجو

و لیسای امروز است، تاب مقدس، یکی از بزرگترین نیازهای کک به رسیدگیدر  مهارتادامه دهیم. 

از آن استفاده کنید و خودتان که  کنممیت از شما استدعا بجاست. من به شدّ این جعبه ابزار کامالً

 قابل محاسبه نیست.  مزّیت طوالنی مدت انجام این کار، -بعد آنرا به دیگران تعلیم دهید
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