س َّنت
ُ A
س َّنت چیست؟
❖ سود ُ
س َّنت به ما کمک می کند تا تاریخ و همچنین دروسی که توسط نیاکان ما آموخته شدند را
— ُ
بیادمان می آورد.
س َّنتهایی همچون "پوریم" وجود دارند که نجات قوم خداوند را به ایشان یادآوری
— در کتاب مقدّس ُ
نمود.
س َّنت چیست؟
❖ ضرر ُ
س َّنت با ایجاد عناصر دروغین و خرافات درایمان جایگزین حقیقت شود.
— ممکن است که ُ
(مرقس باب  7آیات )13-1
 Bتجربه
❖ سود تجربه چیست؟
— تجارب ما با خداوند درک ما نسبت به وی را تشکیل می دهد.
— به یاد آوردن اینکه چگونه خداوند به ما کمک کرده و ما را در گذشته تشویق نمود تا به سمت
هدف سوق داده شویم.
❖ ضرر تجربه چیست؟
— اساس ایمان یا تعالیم با احساسات خاص یا تجربیاتی که با کتاب مق ّدس مغایرت دارند ،
خطرناک است..
 Cفرهنگ
❖ سود فرهنگ چیست؟
— در برخی از کشورها  ،فرهنگ بشدت تحت تاثیر کتاب مقدّس قرار گرفته است.
— در بسیاری دیگر از کشورها  ،ممکن است عناصر فرهنگی را بیابیم که با تعالیم کتاب مق ّدس
سازگار باشند.
❖ ضرر فرهنگ چیست؟
— هر عنصر فرهنگی باید با کتاب مق ّدس بررسی شود  ،و کتاب مق ّدس باید غالب آید .ما ممکن
است بتوانیم فرهنگ خود را بهبود بخشیم  ،اما هرگز کتاب مق ّدس را تغییر نخواهیم داد.
 Dعقل/منطق
❖ سود عقل/منطق چیست؟
— عقل/منطق یک موهبت از سوی خداوند است .ما می توانیم از آن استفاده کرده تا به نتیجه
گیری درست برسیم و در رابطه با حقیقت قانع شویم (دوم پطرس باب  1آیه 12؛یوحنا باب
 16آیه .)8
— اگرعقل/منطق در راستای ارادۀ خداوند باشد ،ما را حکیم می سازد ( ،امثال سلیمان باب 9
آیه )10
— حتی عبادت ما نیز باید منطقی باشد (رومیان باب  12آیه  )1و نه تنها احساساتی.
❖ ضرر عقل/منطق چیست؟
— این باور بسیار خطرناک است که "ما می توانیم همه چیز را تنها با عقل و منطق خویش درک
نماییم".

— خدا گاهی به روشهای ماورای طبیعی عمل می کند که ما نمی توانیم آن را منطقی جلوه دهیم.
اگر دائما این معجزات را نفی کنیم  ،ممکن است از کسی که می خواهد نجات و زندگی ابدی
را به ما بخشد  ،فاصله بگیریم.
 Eکتاب مقدّس
❖ سود کتاب مقدّس چیست؟
— عیسی ما به مطالعۀ آن تشویق نمود (یوحنا باب  5آیه  )39و اینکه به آن ایمان بیاوریم (آیه
.)46
— زیرا این کالم وحی شدۀ خداوند است .و برای تعلیم مفید می باشد(دوم تیموتائوس باب  3آیه
.)16
س َّنت ،تجربه  ،فرهنگ و
— درواقع از لحاظ ارزش معنوی و الهیاتی  ،کتاب مقدّس فراتر از ُ
عقل/منطق قرار دارد .زیرا تمامی آنان باید توسط کتاب مقدّس ارزیابی و تجزیه و تحلیل
شوند.
❖ ضرر کتاب مقدّس چیست؟
— هیچ چیز  ،تا زمانی که ما همیشه توسط نویسنده آن یعنی روح القدس هدایت شویم.
— روح القدس هرگز ما را به سمت "حقیقتی" سوق نخواهد داد كه مخالف هر آنچه كه او در
كتاب مق ّدس نازل كرده است  ،باشد.

