 Aمنطق
❖ تضادها
— عیسی دراریحا چند فرد نابینا را شفا داد؟ چند َمرد دیوزده در َج َدریان بودند؟(متی باب  8آیه
28؛ لوقا باب  8آیه  .)27چه کسی داوود را برانگیخت تا سرشماری کند ( 2سموئیل باب
 24آیه 1؛  1تواریخ باب  21آیه )1؟
— بسیاری از تضادهای آشکار در کتاب مقدس درمتونی که در یک راستا هستند یافت می
شوند.
— هنگامی که دو نفر یک واقعه را یکسان تعریف می کنند  ،معموالً هر یک جزئیات متفاوتی
را به خاطر می آورند  ،حتی اگر هر دو شاهد عینی بوده باشند .این اتفاق بدهی است زیرا
هر شخص چیزهای مختلفی نظرش را به خود جلب می کند.که از نظر منطقی  ،نتیجۀ
حاصل از آن تفاوتهایی بین این دو داستان است.
❖ خطاهای تکثیرکنندگان
— یكی از بارزترین خطاهای تکثیرکنندگان در برخی از ترجمه های ( نامه اول یوحنا باب  5آیات
 )7-8یافت می شود .در این مورد  ،یادداشت شخصی فرد تکثیرکننده توسط سایر تکثیرکنندگان
به عنوان بخشی از متن اصلی درج شده است.
❖ خطاهای ترجمه
— گاهی اوقات ،ممکن است که خطای تکثیرکننده باعث خطاهایی در ترجمه شود ،به طور مثال
در کتاب (مکاشفه باب  22آیه .)14
— برخی از نسخه های خطی یونانی از اصطالحاتی همچون
( )HOIPOIOUNTESTASENTOLASاستفاده می کنند که به عنوان "کسانی که فرامین وی را
بجا می آورند" ترجمه می شوند .نسخه های خطی دیگر از عبارت متفاوت تری همچون
( )HOIPLUNONTESTASSTOLASاستفاده می کنند که به عنوان "کسانی که جامه های خویش
را می شویند " ترجمه می شود.
— ما باید این متون را با موارد مشابه بررسی نماییم تا بفهمیم کدام تفسیر صحیح است .این خطاها
انسانی اند  ،وهیچ ارتباطی با الهام الهی کتاب مقدس ندارند.
 Bصداقت
❖ ممکن است برخی از متون را بیابیم که قادر به درک یا توضیح شان نباشیم.

❖ در این موارد  ،ما باید صادق بوده و بپذیریم که قادر به حل مشکل نیستیم.
❖ اگربدانیم که یک توضیح ممکن است اشتباه باشد  ،پذیرفتن آن به عنوان حقیقت ،اشتباهی
جدیست .بدتر از آن اینکه ،این توضیح را به منظورفریب دیگران بکار ببریم ،و باعث شویم
آنچه را که می دانیم متن آن را تایید نمی کند ،باور کنند.
 Cفروتنی
❖ اگر آن متون برخالف عقیدۀ ما باشد چه؟ اگرآن متون عملی که ما انجام می دهیم را گناه بداند
چه ؟
❖ ممکن است غرور مانع از اقرار ما به خطای خویش شود .یا ممکن است تالش کنیم تا به هر
قیمتی که شده ،متنی را موافق با "درستی" گناه خود بیابیم ،مهم نیست که چقدر توضیح آن
پیچیده باشد.
❖ از طرف دیگر  ،یک روح فروتن ما را در پذیرفتن حقیقت نوشته شده در کتاب مقدس یاری می
دهد ،و به خداوند این اجازه را می دهد تا زندگی ما را مطابق با آن حقیقت شکل دهد.
 Dاستواری
❖ ما باید استوارانه وقت خود را صرف مطالعۀ آن متون کنیم .حتی ممکن است گاهی مجبور
شویم برای مدتی آنها را کنار بگذاریم  ،تا زمانی که خداوند نور بیشتری را برای درک آنها به
ما عطا کند.
❖ زمانی که ما به یک موضوع اختصاص می دهیم  ،بطورمستقیما ً درتناسب با عالقه ما به آن
است .بنابراین  ،در مطالعه کتاب مقدس پایدار و صبور باشید.
 Eدعا
❖ ما می توانیم وقتی چیزی را درک نمی کنیم  ،مستقیما ً ازخود نویسنده کتاب مقدس بپرسیم.
خداوند دعا را به بخشید تا با او در ارتباط باشیم.
❖ ما هرگز نباید قبل ازدعا کردن کتاب مقدس را مطالعه نماییم .بلکه باید اجازه دهیم تا روح
القدس ما را به سمت تمامی حقایق رهنمون سازد (یوحنا باب  16آیه .)13

