 Aمکاشفه
❖ خداوند از آنان جهت نشان دادن برنامه های خویش به ما استفاده نمود (عاموس باب  3آیه .)7
وی خویش را از طریق آنان آشکار نمود.
❖ دستورالعملها و توصیه های درون کتاب مقدّس توسط خداوند عطا گشتند ،پس بنابراین آنها قابل
اعتماد و حقیقت هستند.
❖ ما با مطالعۀ کتاب مقدّس  ،طریقۀ زندگی که خداوند از ما می خواهد را می آموزیم.
 Bوحی/الهام
❖ یک هماهنگی کامل از پیدایش تا مکاشفه وجود دارد .و این تنها به این دلیل است که تمامی
نویسندگان کتاب مق ّدس از روح الق ّدس الهام گرفته اند.
❖ اما با اینحال ،همگی آن نویسندگان به یک شکل الهام نگرفته اند.
— وحی/الهام مستقیم :خداوند سخن می گوید ،و پیامبر آن را می نویسد ( تثنیه باب  18آیه 18؛
حزقیال باب  13آیه 18؛ مکاشفه باب  14آیه .)13
— ایده الهام شده  :خداوند ایده ای را آشکار می سازد و نویسنده از کالم خویش برای توضیح آن
استفاده می نماید( امثال).
— الهام انتخابی  :نویسنده تحقیق می کند  ،و روح القدس آن را به سمت منابع صحیح سوق می
دهد(لوقا باب  1آیه .)3
 Cروند نوشتن
❖ چرا خداوند می خواست تا کالمش نوشته شوند؟ مزایای پیغامهای نوشته شده چه هستند؟
❖ شکر بهر پیغام مکتوب شدۀ خداوند ،زیرا که امروز قادریم ارادۀ وی را بدانیم و از آن اطاعت
نماییم.
 Dکالم
❖ یوحنا عیسی را به عنوان کلمۀ جسم یافته خداوند معرفی نمود .در بین مسیح و کتاب مقدّس
موازاتی وجود دارد.
— هر دو منشأ فوق طبیعی دارند
— هر دو الوهیت و انسانیت را با هم ترکیب می کنند
— کار هر دو  ،کل بشریت را در بر می گیرد
— هر دو در یک لحظه و فرهنگ خاص قرار گرفتند  ،اما کارشان فراتر از زمان و مکان است
— هر دو به یک سطح بشری رسیدند تا بتوانیم پیام آنها را بفهمیم
❖ همچنین بین آنها اختالفاتی وجود دارد .کتاب مقدس تجسممم خداوند نمی باشممد  ،و نمی توان آن را
پرستش نمود .بلکه تنها درباره عیسی شهادت می دهد (یوحنا باب  5آیه .)39

 Eتفسیر
❖ کتاب مقدّس نباید همچون کتاب های دیگر مطالعه یا تفسیر گردد.
❖ پس ما چگونه باید آن را تفسیر نماییم؟
❖ مهمتر از همه ،باید به خاطر داشته باشیم که این کالم خداوند است ،پس بنابراین ایمان الزمۀ آن
است (عبرانیان باب  11آیه )6
❖ روح القدس نویسندگان کتاب مقدّس را الهام بخشید ،پس ما نیزهمانگونه که آن را مطالعه می
نماییم باید به او اجازه دهیم تا الهاممان بخشد.
❖ بنابراین ،می بایست قبل از مطالعۀ کتاب مقدس دعا نماییم ،و از روح القدس تقاضای الهام
بخشی نموده تا بتوانیم آن را بدرستی درک نماییم.

