 Aعیسی چگونه از کتاب مقدّس استفاده نمود؟
❖ کتاب مقدّس به عنوان اقتدار
— عیسی درست قبل از آغاز ماموریتش ،بطور ویژه مورد وسوسۀ شیطان قرار گرفت .عیسی
هر یک از وسوسه ها را با یک نقل قول کتاب مق ّدسی پاسخ داد:
( )1هنگامی که با گرسنگی وسوسه گشت( :متی باب  4آیه  4؛ تثنیه باب  8آیه )3
( )2هنگامی که با خودسرانگی وسوسه گشت ( :تثنیه باب  6آیه )16
( )3هنگامی که با مقام وسوسه گشت ( :تثنیه باب  10آیه )20
— کتاب مقدس باالترین مقام و قویترین پایه ایمان برای عیسی بود.
❖ کتاب مقدّس به عنوان راهنمای زندگی
— عیسی کتاب مقدس را به عنوان راهنمایی دید كه می تواند ما را در این زندگی هدایت كند.
— وی هنگامی که می گفت " اما به شما می گویم" دستورالعمل جدیدی را نمی داد (متی باب 5
آیات  .)44،39،32،28،22وی آنچه را كه موسی و انبیا نوشته بودند را روشن نمود و معنای
واقعی آن را توضیح داد.
— زمانی که از او پرسیدند کدام یک از فرامین مهمترین است (متی باب  22آیات  ،)40-36وی
دگربار از کتاب مقدّس پاسخ داد( :تثنیه باب  6آیه  5و الویان باب  19آیه .)18
 Bعیسی کدام بخش کتاب مقدّس را پذیرفت؟
❖ کتاب مقدّس به تمامیت
— کتاب مقدّس عبری (عهد عتیق) ساختار دیگری دارد :احکام  ،انبیا ،نویسندگان ("مزامیر" در
لوقا باب  24آیه .)44
— عیسی کتاب مقدس را الهام بخش دید .وی دریافت كه آنها صالحیت تعلیم اراده خداوند را به
ما دارند.
❖ کتاب مقدّس به عنوان تاریخ حقیقی
— عالوه بر دانستن كتاب مقدس به عنوان كالم خدا و پایه و اساس هر آموزه و راهنمای زندگی،
عیسی نیز آن را به عنوان یک کتاب تاریخی می دانست.
— وی از افراد موجود در کتاب مقدس به عنوان افراد حقیقی که در مکانهای حقیقی زندگی می
کردند و جزئی از وقایع حقیقی بودند  ،نام برد.
موره ،همسرلوط،
— عیسی نام این اشخاص را ذکر نمود  :آدم و حوا ،هابیل ،نوحُ ،
سدوم و َع َ
داوود ،سلیمان ،ایلیا ،الیشع ،یونس ،زکریا ،اشعیا...
— وی داستان آنان را به عنوان نمادی از آنچه قرار بود رخ دهد ،یا به عنوان منبعی از باورها،
مثال زد تا پذیرفته و یا از انجام مسائلی پرهیز شود.
 Cرسوالن چگونه از کتاب مقدّس استفاده نمودند؟
❖ کتاب مقدّس به عنوان کالم خداوند

— در رومیان باب  9آیه  17پولس کتاب مق ّدس را طوری شخصیت سازی نمود که گویی سخنان
خداوند را به فرعون گفته است .در اینجا خداوند با کتاب مقدس شناسانده شده است ،مثل
(غالطیان باب  3آیه  )8کتاب مقدّس کالم خداوند است.
— هریک از نویسندگان عهد جدید از عهد عتیق به عنوان کالم خداوند استفاده نمودند .آنان سخنان
انبیا را نیزاینچنین پذیرفتند.
— آنان از داستانهای افرادی همچون داوود ،لوط و ابراهیم به عنوان تعلیمات مفید بهره
بردند(رومیان باب  11آیه 9؛ دوم پطرس باب  2آیه  7؛ نامه یعقوب باب  2آیه .)23
— آنان از مثلهای عیسی بهره برده ،و کتاب مقدّس را همچون وی پذیرفتند .ما نیز باید همچون
بنیانگذاران ایمان و باورمان ُکل کتاب مقدّس را بپذیریم.

