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 ریچارد پرَت مدرس: 

حق چاپ ترجمة فارسی این اثر برای انتشارات خدمات مسیحی هزارۀ سوم محفوظ است. هرگونه نسخه

اشر مطابق قانون حق مولف ممنوع و منوط به برداری، چاپ، توزیع و دخل و تصرف در این اثر بدون اجازۀ ن

مقدسی از ترجمة قدیم و هزارۀ نو )انتشارات ایالم( و ترجمة کسب اجازۀ رسمی از ناشر است. ارجاعات کتاب

مقدس( گرفته شده است. مژده برای عصر جدید )انجمن متحد کتاب
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 مقدمه 

تفاده نکرده ز آن اساه هرگز کای به کسی بدهید، اما بعدها متوجه شوید حال اتفاق افتاده که هدیهآیا تابه

فورا  نجایی کهآداد. از  اندازه شلوغ بود، یک اثر هنری به من هدیهبی در زمانی که سرم ،بار دوستیاست؟ یک

همانطور که  فکر کنم. اشبارهگذاشتم تا بعدا سرفرصت در انباریتوانستم جایی برایش در نظر بگیرم، آن را در نمی

ه اطراف بو نگاهی ان آمد. متا اینکه سال بعد دوستم بار دیگر به منزل  بعدا به کل فراموشش کردمزنید، حدس می

م: و پرسید سرخ شد صورتم از خجالت« اون نقاشی که پارسال بهت دادم، دوست داشتی؟»خانه انداخت و گفت: 

 زش، حتما اش داشتیدادی. اگه دوست رو فکر کنم جواب سوالم»او نگاهی به من کرد و گفت: « کدوم نقاشی؟»

 «کردی.استفاده می

 ایها مکاشفم که خدافتد. ما پیروان مسیح ایمان داریمی اتفاق مشابهیدر مورد االهیات مسیحی هم 

مان رایچقدر ب هن مکاشفای دهدکنیم نشان میای که از آن میما بخشیده است، و استفاده ةشخصی از خود به هم

 ارزشمند است. 

 ایمیدهنام« اشفهتکیه بر مک»است و آن را  مسیحیاالهیات  انیمب مجموعه دروساین سومین درس از 

 مان استفاده کنیم.خواهیم دید که چطور از مکاشفة خدا در پرورش االهیات و

ه آن جایی ک واشفه مک ةشود: اول، بررسی تعلیم کالم خدا درباراین درس به سه قسمت اصلی تقسیم می

چگونگی  ةو سوم، مشاهد خدا؛ ةتر در رابطه با درک مکاشفهای مهمیییابیم؛ دوم، آزمودن بعضی از پویارا می

خدا را  ةم مکاشفتوانییم در کجا میخدا. بیایید ابتدا ببین ةمان از مکاشفهای االهیاتییگیراز نتیجه حصول اطمینان

 بیابیم.

 

 یافتنِ مکاشفه
اند که ق بودهوع موافن موضگذشته با ای ةدانان مسیحی، بقیه در دو هزاریبه استثنای تعداد نادری از االه

اش ن ارادهو همچنی خودش االهی باید نقشی مرکزی در االهیات مسیحی داشته باشد. اعتقاد به اینکه خدا ةمکاشف

یسی، و عد عتیق، عه ةرانشهادت وفادا از طریقگردد. این می به صفحات اول کالم خدا بر ،را بر ما آشکار کرده

ده، کافی ارزشی به ما داهدیة پر چنین . اما دانستن نظری این موضوع که خدارسدبه ما میدید نویسندگان عهد ج

 توان آن را یافت.نیست. باید بدانیم کجا می
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خواهیم  شفه عاممکا ةدر حین بررسی این موضوع، به سه مسئله اشاره خواهیم کرد: اول، نگاهی به آموز

ا خواهیم رمکاشفه  کل ازاین دو ش درونیسی خواهیم کرد؛ و سوم، روابط انداخت؛ دوم، آموزة مکاشفة خاص را برر

 آزمود.

 

 مکاشفة عام

 ا آن رالبای است که غاز آن طریق خود را بر بشریت آشکار کرده، راه خدا ای کههای اصلییکی از راه

 طور کلی ودش را بهخنشان دادن این موضوع است که خدا « عام»خوانیم. منظور از اصطالح می« عام ةمکاشف»

ن ند چون ایناممی هم« طبیعی ةمکاشف»بر عموم مردم آشکار کرده است. گاهی آن را  مخلوقاتش ةاز طریق هم

 گیرد.طبیعت یا آفرینش انجام می ةمکاشفه از طریق واسط

، 6-1: 19زمور مهوم در دهند. مثال به این مفمکاشفه عام تعلیم می ةمقدس دربارکتاب متون متعددی از

مقدس را عام در کتاب ةتر مکاشفکامل توصیفاشاره شده است. اما شاید  27-26: 17و اعمال  17-15: 14اعمال 

 یافت. 32-18: 1بتوان در آیات آشنای رومیان 

؛ و دوم، شفه عاممکا ةطمقدس الزم است به دو مقوله اشاره کنیم: اول، واسبرای بررسی این تعلیم کتاب

 عام. ةمحتوای مکاشف

 

 واسطه
ت. به ام اسع ةدهد که تمامی آفرینش واسطه، وسیله یا مجرای مکاشف، کالم خدا تعلیم مینخست

 گوش بدهید: 20-18: 1استدالل پولس در رومیان 

 
سیلة والم بهرینش عآفشود... خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است... از حین غضب خدا از آسمان مکشوف می

 (.20-18: 1شود )رومیان کارهای او فهمیده و دیده می

 
یلة وسبه: »گویدیدهد که خدا خودش را از طریق آفرینش، یا آنطور که اینجا ماین کلمات نشان می

 کند.یش آشکار می«کارها

سکوپی نانو؛ توسط وسیلة جهان میکروهای عظیم ماقبل تاریخ در فضا و بهمکاشفه از طریق کهکشان

شود؛ یعنی همة آفرینش واسطة مکاشفة ها ظاهر میابعاد انتزاعی و روحانی آفرینش، و حتی وجود خود ما انسان

کنند که گویی فقط به وضعیت را طوری تعبیر می 1های رومیان باب خداست. متاسفانه، مسیحیان غالبا نوشته

ها و طبیعت بکر اغلب اوقات افکارمان ها، کوهها، دریاچهطور جنگلدانیم چطبیعی آفرینش اشاره دارد. همة ما می
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آوری، و فرهنگ بشری نیز در تمامیتکنند. اما غالبا از درک این موضوع عاجزیم که تمدن، فنمی را متوجه خدا

 .کنندمکشوف میشان خدا را 

در نظر نداشت؛ او  رینش رافقط حالت طبیعی آف 1 باب مهم این است که دریابیم پولس در رومیان ةنکت

که  نحرافاتیشیدن اکنگریست. پولس با به میان به آفرینش تحت تاثیر نوع بشر به عنوان مجرای مکاشفه می

شوند، به ا مرتکب میهه انسانکگوید مردم با دیدن انحرافاتی بشر با خود به جهان وارد کرده، می آلودفرهنگ گناه

 نویسد: می 32: 1برند. او در رومیان می خدا پی ةنکاتی در مورد اراد

 
انجام می آنها را ها خوداز حکم عادالنة خدا آگاهند که مکافات مرتکبانِ چنین اعمالی مرگ است، نه تنهرچند 

 ارة نو(.، هز32: 1کنند )رومیان شوند، تایید میدهند، بلکه کسانی را نیز که مرتکب آنها می

 
طریق  لکه ازباشفة عام، نه فقط به واسطة حالت طبیعی آفرینش، دهد که مکاین کلمات نشان می

هنر،  انوادگی،، زندگی خها، علم، معماری، سیاستآوریکنند. فنشود که مردم با طبیعت میکارهایی آشکار می

 توانینم خدا ةمکاشفاز فرهنگ بشر هم واسطة مکاشفة خدا هستند.  شمارِبی تولیداتپزشکی، موسیقی و 

 هر لحظه ما را از همه طرف احاطه کرده است. چون، گریخت

 

 محتوا
عام هم اشاره  ةاشفبه محتوای اصلی مک 1 باب ، الزم است توجه داشته باشیم که پولس در رومیانسپس

 کند.می

م دقت وید. عدگی نمیدانند، مطلب دقیقعام می ةاز یک نظر، پولس در مورد آنچه مردم از طریق مکاشف

های متفاوتی از با جنبه های مختلفها و زمانگردد که افراد مختلف در مکانمی به این واقعیت براو احتماال 

کم دو ستفة عام دکه مکاش کندتصریح می یابند. با این وجود، پولس می شوند و آنها را درعام روبرو می ةمکاشف

 اظری که داریم.های اخالقی متندهد: صفات خدا، و مسئولیتبشر می به نوع اطالعات

 گوید، آفرینش نمایانگر:می 20: 1از یک سو، همانطور که پولس در رومیان 

 
 (20: 1چیزهای نادیدة او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم )رومیان 
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دیده  او رینشم در آفتوان دید، به طور غیرمستقیدیگر، صفات خدا را که مستقیما نمی عبارتاست. به 

 :1ومیان رولس در پشناسد چون همانطور که ی تا حدودی شخصیت خدا را میکخا ة. هر کسی بر این کرشودمی

 «.بر ایشان ظاهر کرده است “عام ةدر مکاشف”خدا آن را »گوید: می 19

طبیعت برای زندگی بشر  کنندة خدا؛ تدارکاتی که درطور مثال، زیبایی آفرینش نشانگر زیبایی مبهوتهب

درت قخدا؛ و  ر حکمتعظمت خدا؛ پیچیدگی آفرینش نشانگ ةآفرینش نشان حجمدیده شده نمایانگر نیکویی خدا؛ 

 طبیعت نمایانگر قدرت االهی خداست.

ا را هم القی مخاولیت هایی از مسئاز سوی دیگر، مکاشفة عام عالوه بر نمایش صفات نادیدنی خدا، جنبه

 گوید، گوش بدهید:ه گناه میبآلودگی نوع بشر  ةدربار 32: 1دهد. به آنچه پولس در رومیان در برابر خدا نشان می

 
نند بلکه کا را میقط آنهدانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فزیرا هرچند انصاف خدا را می

 (.32: 1 دارند )رومیانکنندگان را نیز خوش می

 
آشکار  را ر خدا داریمکه ما در براب ایهای اخالقیهای مختلف آفرینش مسئولیتدیگر، جنبه عبارتبه 

 د.نکنمی

وابستگی  ایی است.گررجنسدگمیان جنس نر و ماده، نشانگر التزام ما به  ژیکی یا زیستیوبیولمثال، تمایز 

ئولیت فرزندان و همچنین مس شان است،د در مراقبت از فرزندانفرزندان به مراقبت والدین نشانگر وظیفة هر دو وال

ابراز رحمت و  ما در ةفگر وظیدهد. رنج و مرارت افراد بشر در قحطی و جنگ، نشاندر احترام به والدین را نشان می

 ایمعیارهای اخالقیطابق با مرا  خود زندگیزند تا نگریم، آفرینش ما را صدا میمهربانی است. به هر جایی که می

 وسیلة آن به تماشا گذاشته، پیش ببریم.هکه خدا در آفرینش و ب

ص اشفة خانی مکعام، الزم است که به بررسی شکل دوم مکاشفه، یع ةمکاشف ةپس از اشاره به آموز

 بپردازیم.

 

 مکاشفة خاص
شده، نداده  اجه ممردم در ه ةشود، چون به طور کلی به همنامیده می« خاص»این شکل از مکاشفه 

ه زیادی ب شکالبلکه به تعداد خاص و مشخصی از نوع بشر مکشوف شده است. مکاشفة خاص در طول تاریخ اَ

رده کی آشکار رش، عیسترین شکل در پسترین و کاملخود گرفته، اما از دیدگاه مسیحی، خدا خود را به روشن

 است.

 هد:دیحی به مکاشفة خاص ارائه میانداز مساز چشم ای موجزخالصه 3-1: 1عبرانیان 
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خر تکلم نمود، در این ایام آ وساطت انبیا به پدران ماههای مختلف بخدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریق

ا را آفرید، که فروغ هة او عالموسیلوساطت پسر خود متکلم شد، که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و بههبه ما ب

 (.3-1: 1خاتم جوهرش بوده ... )عبرانیان جاللش و 

 
ا مردم باو مستقیما  های خاص زیادی آشکار کرد.اش را به روشخدا پیش از آمدن مسیح، خودش و اراده

شود و از طریق انبیا، گشان را برای دیدن رویاها طبیعی به ایشان بخشید، چشمانالصحبت کرد، رویاهای ماورا

قایسه با جالل مکاشفة یک از این مکاشفات قابل مبا ایشان صحبت کرد. اما هیچ کاهنان، پادشاهان و حکیمان

. به دا هستندخخاص  کامل و عالی او در مسیح، پسر خدا نبود. زندگی و تعالیم عیسی واالترین شکل مکاشفة

ه این بدگی رسپرست. ساهمین دلیل، کامال شایسته است که بگوییم معیار االهیات مسیحی مکاشفة خدا در مسیح 

ترین مهم ، یکی ازن درسای را به دنبال خواهد داشت. اما برای رسیدن به اهداف مهممکاشفة واال چندین مفهوم 

 دانیم.ب تعهداو، مترین این مفاهیم آن است که باید خود را به کالم خدا به عنوان مکاشفة و عملی

شد، شنایی داشته باآفلسطین در قرن اول  یهامعلمین یا رابی طور کلی باههر کسی که با عیسی، یا ب

ا زیر رها وشتهرگز آن ننگریست. او ههای عهد عتیق به عنوان مکاشفة خاص خدا میداند که عیسی به نوشتهمی

. ما پیروان خواندمی ار فرانیز به این کدانست و دیگران را سوال نبرد، بلکه کامال خود را سرسپرده به آنها می

 دانیم. از اینمان میساساتگر افکار، اعمال و احهای پیدایش تا مالکی را هدایتیروی از او کتابعیسی هم به پ

ی را فة معتبرا مکاشتشاگردانی مشخص یعنی رسوالنش را منصوب کرد  ،معلم بزرگ ما در جایگاه گذشته، عیسی 

 شده است. آنها به دور از خطا در عهد جدید خالصه ةبرای کلیسا تنظیم کنند و مکاشف

افت با دری وگیرند بنگرند باید از او سرمشق پس کسانی که به مسیح به عنوان مکاشفة اعالی خدا می

 مانند.رده بعهدهای عتیق و جدید به عنوان مکاشفة خاص خدا برای قوم امروزی او، به تعلیمش سرسپ

م او های کالنوشته آفرینش و درتوان مکاشفة خدا را در پس از بررسی این نکته که در روزگار ما می

د بدانیم کنمک میه ما کب درونیمکاشفة خاص و عام نظری بیندازیم. این روابط  درونییافت، الزم است به روابط 

 مکاشفه را نادیده بگیریم. اَشکالیک از این که هرگز نباید هیچ

 

 روابط درونی
و دورت هر نین ضراشفة عام و خاص؛ و همچپوشانی مکموضوع خواهیم پرداخت: هم این به دو جنبه از

 عام و خاص نگاهی بیندازیم. ةپوشانی میان مکاشفشکل مکاشفه. بیایید ابتدا به هم
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 پوشانیهم
ین دو یم که است بداناجدا از هم یاد کنیم، الزم  عناوین تحتهر اندازه هم که از مکاشفة عام و خاص 

در  وجودم حتویاتمه تنوع پوشانی، باید باین هم مشاهدة ارند. برایگیری با هم دشکل از مکاشفه مشترکات چشم

 ببریم.پی مهر دو شکل مکاشفه 

های روحانی نشبیاز  مرتبط مقدس اشاره به بسیاری از موضوعات از یک سو، مکاشفة خاص در کتاب

اند که نقدر غیرعادیآمقدس های کتاباز قسمت روحانی بسیار معمولی دارد. بعضیدرک  گرفته تا العاده خارق

های مت. این قسه باشدتوانست با مشاهدات یا تجربیات عادی آنها را نوشتهی هم، کسی نمیحتی با هدایت اال

ترین ند. شاید بدیهیاطبیعی عطا شدهالهای غیرعادی و ماورابه روش چونو مبهم هستند  رمزآلودمقدس کتاب

ه ل و مکاشفه باشند. کسانی کهایی مانند دانیال، یوئیاز کتاب بخشیمقدس، ها از این نوع موضوعات در کتابمثال

طور خاص به  ند که بهکرد طبیعی دریافتالمکاشفات ماورا راین مطالب را نوشتند اطالعاتی از طریق رویاها و سای

 بنامیم.« اصخمکاشفات بسیار »های کالم خدا را توانیم این قسمتآنها داده شد. در این معنا، می

و  رمزآلود هایصیرتباز  ایآمیزهعالوه بر این، نوعی سطح متوسط در کالم خدا مشهود است که در آن 

ه طور مثال یک کتاب . بشوددیده می القدس از طریق منابع عادی اعطا کرده استکه روح هاییو بصیرت مبهم

میا به وضوح اشاره هکتاب رید. نویسندگان اینمقدس مانند پادشاهان یا انجیل لوقا را در نظر بگیتاریخی کتاب

های مهدشاهان به سالنااند. کتاب پاشان را از منابع عادی انسانی دریافت کردهکه بسیاری از اطالعاتکنند 

که اطالعات خود را از  دکنمی کند. لوقا نیز به شاهدان عینی زندگی مسیح اشارهسلطنتی اسرائیل و یهودا اشاره می

مقدس یسندگان کتابهای خاص ماوراالطبیعی در نتیجة هدایت نوقطعا بصیرتکرده است.  آوریجمع نهاآزبان 

ابع، روش ده از منشکسب  این نویسندگان با بصیرتی که یافته بودند، دقت اطالعات توسط روح خدا، اضافه شدند.

، در این مفهومشناختند. پس می زبود، از هم بادست نیامده همنابع عادی ب ةوسیل تفسیر آنها، و اطالعاتی را که به

 و عادی هستند. آلودرمزمقدس ترکیبی از مطالب های کتاببخشاین 

. علت این است ی استمعمولی اما الهام هایهای زیادی از کالم خدا شامل بصیرتاز این گذشته، قسمت

 ادی داشتهعهای ربهاهدات درستی از تجکرد تا مشمقدس را هدایت میالقدس غالبا نویسندگان کتابکه روح

 گوید:از زبان شخص حکیم می 25: 30طور مثال، امثال ه باشند. ب

 
 (.25: 30کنند )امثال قوتند، لیکن خوراک خود را در تابستان ذخیره میها طایفة بیمورچه

 
 .ودآلرمزی ک رویاگیری کرده، نه دریافت یاین عبارت الهامی و درست است، اما از مشاهدة طبعیت نتیجه
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م اشفة عابه مک شود که اغلب به طور کلی آنها راپس در این معنا، مکاشفة خاص شامل مطالبی می

ین قسمتتوانیم اشاید ب ببرد. حتیتواند در جهان به آنها پیدهیم، یعنی مطالبی که عمال هر کسی مینسبت می

 بنامیم.« کلی مکاشفة خاص»مقدس را های کتاب

کاشفة رف، ممکاشفة عام نیز درست مثل مکاشفة خاص، شامل انواع مختلف مضامین است. در یک ط

قریبا دانند. تین، آنها را میاست که اکثر مردم با عقل سلیم و تجربة زندگی بر زم ایعام شامل عناصر بسیار عادی

 مردم کثراو است.  اطه کردهاندازه وسیع آن را احبی اندازه پهناور است، و آسمانیداند که جهان بیهر کسی می

 تقریبا جهانی، همواره خدا و اربِ. این تجاندکرده تجربه را خود یاخالق وجدان که آورند ادی به را یاوقات توانندیم

 .بنامیم «مکاشفة بسیار عمومی»توانیم آنها را ارادة او را برای بشریت آشکار کرده است. می

 اربیها تجرد. اینود داعام وج ةای از عناصر معمولی و غیرعادی مکاشفیف مکاشفة عام، آمیزهدر میانة ط

، شود. مثالم داده می، فقط به بعضی از مردزمان و مکانهایی مانند خاطر محدودیتهاز آفرینش هستند که ب

تجربه  ریایی رادفان یک تو بادهای توفانی شدید نمایانگر قدرت عظیم خدا هستند. اما بسیاری از مردم هرگز

هیمالیا را از نزدیک  هایهای هیمالیا نشانگر جالل خدا هستند، ولی اکثر مردم کوهکنند. ارتفاعات کوهنمی

 شود.مة مردم آشکار نمیها برای همکاشفات عام در همة زمان ةهایی که داریم، همخاطر محدودیتهاند. بندیده

 در ردم حتیم که مواقعی ، مثلسیار غیرعادی مکاشفة عام وجود داردطیف، عناصر ب این دیگر سویدر 

ت ت این اس. واقعیدهندتشخیص می را سازدبه روشنی بعضی از حقایقی که خدا مکشوف می خودباورهای دینی 

ی از ثال، بعضهیم. مدشود که غالبا آنها را بیشتر به مکاشفة خاص نسبت میکه مکاشفة عام شامل اموری می

یمان صحیح مسیحی، بین های مشابه اان غیرمسیحی ایمان دارند که خدا واحد است. بسیاری از ادیان به روشادی

های باورز بسیاری ا درمومی کنند. عدالت عشوند. اکثر ادیان قتل را محکوم میل میئامور عادی و مقدس تمایز قا

یادی ، شباهت زتوجهابلقهایی سایر ادیان به شیوهمقدس، غالبا ستوده است. در جهان باستان کتاب امریمختلف 

 امعی از جود که بعضندهش میزارحتی امروز هم میسیونرها گ مقدسی درست داشتند. وبه ایمان کتاب

 میم.بنا« اصیام اختصمکاشفة ع»توانیم غیرمسیحی، اعتقاداتی مشابه ایمان مسیحی دارند. این موارد را می

اموش البا فرا که غکنیم، باید دو موضوع رقش مکاشفة خاص و عام تامل میپس وقتی در االهیات بر ن

هد که مبهم دعلیم میته ما برا  یشود، به یاد داشته باشیم. از یک سو، باید یادمان باشد که کالم خدا چیزهایمی

دهد که یما آموزش رواردی هی، مهای دیگر نیز آنها را فهمید. همچنین با اقتدار االتوان از طریقنیستند و می

ه کالم کلیل است همین د بدهیم. به تشخیص آنها را توانیم از طریق مکاشفة عام نیزنسبتا معمولی هستند و می

ه عنوان مرجع ن نیز، بآشارة اخدا را نه تنها صرفا در موارد دینی و اخالقی، بلکه در موارد تاریخی و علمی مورد 

 شناسیم.موثق خود می
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الم خدا مختص ک نها رااموری که معموال آ ةتواند دربار، باید بدانیم که مکاشفة عام میاز سوی دیگر

ز حقایق د، بسیاری اهای زیادی به ما بدهد. در واقع، همانطور که در این دروس خواهیم دیدانیم، درسمی

ه بسیار کر مواردی حتی د شود. به همین دلیلعام نیز آشکار می ةاالهیاتی مورد اشاره در کالم خدا، در مکاشف

 عام باشیم. ةدینی هستند، باید به دقت به دنبال هدایت االهی در مکاشف

د، باید جود داراتی وحال که دریافتیم در مکاشفة عام و خاص طیف وسیعی از موضوعات قابل تامل االهی

شکلدر  چه نقشی ز اینهام اداریم؟ هر کدا نیازچرا در االهیات به هر دو شکل مکاشفه  :به نکته دوم بپردازیم

 دارند؟ گیری االهیات

 

 نیاز
کاشفة مرود. یاتر ماز یک سو، به مکاشفة خاص احتیاج داریم چون به دالیل زیادی از مکاشفة عام فر

 کند.ئه م اراخاص طوری طراحی شده تا به طور مشخص و روشن شخص خدا و ارادة او را فرای مکاشفة عا

سقوط آدم  ا پیش ازرو عام  اند، خدا مکاشفة خاصدانان خاطرنشان کردهیتعدادی از االه های اخیرچنانکه در دهه

 مطمئن باشیم که توانیمیند، مگناه بودو حوا، وقتی هنوز بری از گناه بودند، به آنها بخشید. چونکه آدم و حوا بی

اه قوط در گنحتی قبل از س ا. امداشتند خود، یبرا او ةاراد و خدا از یادیز شناخت، نگریستندوقتی به آفرینش می

اشند. خدا با بداشته  هیاتیتوانستند صرفا با نگریستن به آفرینش، برداشتی االنیز بدون هدایت مکاشفة خاص، نمی

باغ، و  ز محدودةفتن اکالم خاص خود، در مورد درخت معرفت نیک و بد، نگهداری از باغ، تکثیر شدن، بیرون ر

 .بخشید به آدم دستورات مشخصی را عمال سلطه بر تمامی زمین، اِ

رچند ه. شدکز ا متمرکه گناه وارد جهان شد، مکاشفة خاص نیز بر نقشة رهایی خداز این گذشته، همین

. کندر میرا آشکا داوری خدا هستیم، اما مکاشفة خاص نجات در مسیح تحتدهد که ما مکاشفة عام نشان می

شد، می ی نامیدهت طبیععام که گاهی االهیا ةمکاشف برن سقوط در گناه، فرآیند بنای االهیات مخصوصا از زما

نش آشکار در آفری ه خداکحتما باید تحت هدایت مکاشفة خاص باشد. در غیر این صورت، به احتمال زیاد با آنچه 

 کرده، برخورد درستی نخواهیم داشت.

نگریم. چرا درست ب ریم همباید به احتیاجی که به مکاشفة عام دابه کالم خدا،  نیاز ما با در نظر داشتن

م آن را توانیام که نمیعمقدس کافی نیست؟ سهم مکاشفة با استفاده از کتاب صرفامان االهیات شکل بخشیدن به

 در کالم خدا بیابیم، چیست؟

شویم. اما م نزدیک نمیهمانطور که گفتیم، هرگز بدون هدایت معتبر کالم خدا به طبیعت یا مکاشفة عا

مستقیم دارد، و نسبتا از  ةسپاریم که کالم خدا فقط به تعداد محدودی از موضوعات اشارخاطر میهدر عین حال، ب

کند. مکاشفة عام زمینة الزم برای ایجاد ارتباط با موضوعات کمی در مقایسه با وسعت مکاشفة عام صحبت می
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های مختلف مکاشفة های گذشته آموختیم، جنبهکارگیری اصلی که در درسکند. با بهمکاشفة خاص را فراهم می

 دهد.هایی از روابط متقابل چندگانه را شکل میشبکهعام و خاص 

ة عام، ان از مکاشفمهایشود. از یک سو آموختهکم به دو روش در این نقش آشکار میمکاشفة عام دست

انی کم زبیا دست لد باشد،دانیم که شخص اول باید خواندن بما میکند. همة ما را قادر به درک مکاشفة خاص می

نابع دیگر مدون کمک ز ما ببتواند به مکاشفة کالم خدا دسترسی پیدا کند. اما چند نفر اکه  را تا حدودی بفهمد

است. « چکدامیه»اب ما مئنا جومقدس خواندن را بیاموزیم یا زبانی را بفهمیم؟ مطایم با مرور کلمات کتابتوانسته

اند، زبان خیل بودهر آن د، با کمک وسایل و کارهایی که عناصر دیگر آفرینش دمعلماکثر ما از پدر یا مادر یا 

 ایم.های مشابهی خواندن را یاد گرفتهایم. و بعدها به کمک روشآموخته

س مقدتابکبه  نستایم خواهیم تواهای مکاشفة عام آموختهفقط با افزودن به آنچه توسط این جنبه

از  ترعمیق ام حتیعآید، وابستگی ما به مکاشفة نزدیک شویم. در واقع، وقتی صحبت کالم خدا به میان می

ه باشیم. ندن داشترای خوامقدسی بتوانستیم کتابهای مردم از مکاشفة عام نبود، حتی نمیهاست. اگر آموختهاین

شفه عام مکا ةاسط، و ناشران طریق نشر را همگی به وفیصحاطرز  صحافانمقدس روش ترجمه، مترجمین کتاب

 مطالعة مکاشفة را برای ون ماآموختند. در این معنای بسیار ساده و اولیه، باید به مکاشفة عام توجه نشان دهیم چ

 کند.خاص مجهز می

مقدس به ثال، کتابطور مهمقدس نیز الزم است. باز سوی دیگر، مکاشفة عام برای کاربرد موفق کتاب

پیروی کنیم. اما برای  دهد تا از آنهادست میهکند و اصولی مصون از خطا بموضوعات مختلف زیادی اشاره می

 .کارگیری آنها باید چیزهایی از آفرینش بدانیم تا این اصول را در آن پیاده کنیمبه

ل کتابی این اصگیرکار، ولی برای بهکنندگوید که شوهران باید همسرشان را محبت مقدس میکتاب

بت معنی مح دانیمبمکاشفة عام بدانیم. شوهر چیست؟ زن چیست؟ همچنین باید  ةمقدسی باید چیزهایی دربار

تگی مواره بسهم خدا کال ةکارگیری وفادارانچیست. در این معنا، به اوخاص نمودن به یک زن مشخص در شرایط 

 به مکاشفة عام خدا دارد.

تظار دارد ز ما انست، و انیم که خدا خود را در مکاشفة عام و خاص آشکار کرده ابیطور خالصه، میپس به

 رویایی ند به تنهتوانییک از دو شکل مکاشفه نم او را هم در آفرینش و هم در کالمش بیابیم. هیچ ةتا مکاشف

هر دوی آنها متکی  ا برمان ضرورتاالهیات شکل بخشیدن بهپای خود بایستند. خدا طوری ترتیب داده که در حین 

 باشیم.

پس از بررسی این موضوع که خدا خود را به ما مسیحیان در مکاشفة عام و خاص با همراهی همدیگر 

 یمان بپردازیم: چگونه باید مکاشفه را درک کنیم تا بتوانیم برداشتکند، الزم است که به مبحث دومآشکار می

 ؟پیدا کنیماالهیاتی از آن 
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 درک مکاشفه
ه نفر ب کیدادن  بدهیم. درست همانطور که هدیه تشخیص آن را مهمی اینجا وجود دارد که بایدفرق 

 با شد،ببخه ما ود را بخکنید، دو موضوع متفاوت است، اینکه خدا مکاشفة درستی که از آن می ةاستفاد وشما، 

دهد که خدا خود را در یمتعلیم  1 باب مجزا از هم است. رومیان ةدرست ما از آن در االهیات، دو مقول ةاستفاد

شان اطر عصیانخهو ب پرستش است، بشناسند ةمردم او را که شایست ةکافی آشکار کرده تا هم وضوحآفرینش به 

فرآیند  یک بلکه ؛ستان نیدر داوری او بایستند. اما درک مکاشفة عام و خاص فرای این سطوح اولیه، آنقدرها آس

 پیچیده و قابل تامل است.

رداخت: واهیم پقوله خشود، به بررسی سه می آنکه ببینیم چگونه این فرآیند درک مکاشفه انجام میبرا

یم یید ابتدا ببینما. بیا الهیاتمحرکه بر ا ةالقدس؛ و سوم، نتایج این قوروح گریاول، بررسی مانع گناه؛ دوم، روشن

 شود.چگونه گناه مانع تالش ما برای درک مکاشفة خدا می

 

 گناهمانع 
ر ته که اگسل بشر گذاشنکه گناه چنان اثر شدیدی بر  انگیز است، اما باید تصدیق کنیماگرچه بسیار غم

از فیض عام و خاص خدا،  . جداکردیمرد میکرد، ما با تمام قوا مکاشفة او را خدا به تاثیر گناه رسیدگی نمی

ت اند. در اصطالح االهیامنتیجه میمکاشفة خدا بیمان بر اساس هرگونه تالش ما برای دریافت و پرورش االهیات

 ذهنعنی مبه  (nous) «نوس»از کلمة یونانی  شود کهمی خوانده« اثرات ذهنی گناه»سنتی، این مشکل غالبا 

 گرفته شده است.

کاشفة مسبت به ا را نگناه، ابتدا خواهیم دید که چگونه گناه ذهن م ذهنیبرای شرح و بسط این اثرات 

 کند، و بعد اینکه چگونه گناه همین اثر را در مکاشفة خاص دارد.ره میعام تی

 

 مکاشفة عام
شود تا شناسد، گناه باعث میاین وجود که هر کسی بر روی زمین بعضی از ابعاد مکاشفة عام را می با

دارد، ام عرضه میها را سرکوب کنیم و ما را نسبت به قسمت بزرگی از آنچه مکاشفة عمقدار زیادی از این دانسته

راستی »دانند عام را می ةگوید که غیریهودیان گناهکار که حقیقت مکاشف، پولس می18: 1. در رومیان کندمی کور

دارد تا حقیقتی را که به روشنی در آفرینش آشکار می دیگر، گناه ما را وا عبارتبه « دارند.می را در ناراستی باز

ایمانان از نویسد وقتی بیگردانیم. پولس میکنیم و از آن رو میعام را رد می شده، نادیده بگیریم. ما مکاشفة
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شهوات دل خودشان به ناپاکی »که در مکاشفة عام آشکار شده تخطی کردند، خدا آنها را به  ایاصول اخالقی

 «به ذهن مردود واگذاشت.»و  ،«باثت تسلیم نمودخهای به هوس» ،«تسلیم فرمود

ه اصال کینطور نیست کند تا دیدمان تغییر کند یا مختل شود. اهای ما را هدایت میهوس و تباهی دل

 ست داده باشیم،را از د یض خداای که فبینیم. اما تا هر درجهنتوانیم حقیقت مکاشفة عام را ببینیم، چون آن را می

دروغ را  وانیم، وخدروغ می یقت رایم. حقباففاسدمان می امیالهای مکاشفة عام را در تاروپود همرنگی با واقعیت

 شماریم.خوانیم و بدی را خوبی میحقیقت؛ خوبی را بدی می

، به کشاندیمه تباهی بام ع ةمناسب از مکاشف ةپس از بررسی اینکه چگونه گناه توانایی ما را برای استفاد

خدا در  ةر مکاشفصوصا بگذارد، مخما از مکاشفة خاص اثر می ةپردازیم. چگونه گناه بر استفادمکاشفة خاص می

 ؟مقدسکتاب

 

 مکاشفة خاص
م خدا لیم کالبرابر تع از رحمت االهی بماند، دربه دور  دهد که اگر بشر گناهکار مقدس نشان میکتاب

ه را مغرضانه بعتیق  همین موضوع به فریسیان گفت که عهد ةدربار 40-39: 5کند. عیسی در یوحنا مقاومت می

دهد ای پولس نظر میهنوشته ةدربار 16-15: 3پطرس  دومطرس نیز به همین شکل در کنند. پیر مینفع خود تفس

کنند. می اشتباه تفسیر ، بههای کالم خداسایر قسمت همچنان که در مورد های پولس راگوید کسانی نوشتهو می

 دارد. م خداهای کالنوشتهبشر گناهکار و جدا مانده از فیض خدا، گرایش به تحریف و تفسیر نادرست 

. کندرایت میسران هم ایماندا به ایمانان نیست، بلکهمقدس محدود به بیاین مشکل تفسیر اشتباه کتاب

، از 19و  18، 17در قرون  است که ایاالهیدانان اروپایی و آمریکایی یرسد تعدادای که به ذهنم مینمونة ساده

د تفسیر بخدا را  ان کالمکردند. چگونه این اتفاق افتاد؟ چگونه مسیحییهای آفریقایی پشتیبانی متجارت برده

دانش  نی و عمقعقال شود. قدرتکردند؟ جواب این است که گناه حتی مانع توانایی ما در بررسی کالم خدا می

ریف و در را تحدا ة خاص خقدر هم که باشد، نهایتا باید بپذیریم که همگی ما به نوعی مکاشف مقدسی ما هرکتاب

توانیم از باشیم، بهتر می مان هشیار و آگاههایفرضها و پیشکنیم. هرچه بیشتر نسبت به کوتاهیمی آن مغلطه

بشویم از  را متوجه مانسوءتعبیرهای بعضی از این بدون اینکه همة ما این نوع سوءتعبیرها جلوگیری کنیم، ولی

  دنیا خواهیم رفت.

گناه نشانگر مشکالت زیادی است که در برداشت االهیاتی از مکاشفة خدا با آنها مواجه  ذهنیاثرات 

شویم. کالم خدا و آفرینش، هر دو نمایانگر خدا و ارادة او هستند، ولی ما گناهکاران، مکاشفة خدا را تفسیر می

گیری این حقیقت تلخ پی کنیم.کنیم. بسیاری از مواقع مکاشفة او را در آفرینش یا در کالمش درک نمیمی

 االهیات در یک جهان سقوط کرده است.
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اص خعام و  کاشفةپس از دریافت این موضوع که چگونه گناه عمیقا بر توانایی ما در بررسی درست م

دس القروح یگروشنرگذارد، بیایید به بزرگترین امیدی که برای درک درست مکاشفه داریم، یعنی تاثیر می

 بپردازیم.

 

 القدسگری روحروشن
ت شخص جة خدمکنیم که تا چه حد برداشت درست از مکاشفه نتیاکثر اوقات ما مسیحیان درک نمی

گری حیة روشن. با روهای ذاتی و بشری خودمان متکی هستیمالقدس در زندگی ماست. در عوض، به تواناییروح

کار شفة خدا را بههای معتبر مکاوشمتجددی که داریم در این خیال واهی هستیم که اگر منطقی باشیم و ر

ضعیت وما از  های منطقی. اما در حقیقت، تواناییداشته باشیمتوانیم یک االهیات درست بگیریم، می

های له تواناییمان، و از جمکرده، گناه ذهنجدا نیست. در این وضعیت سقوط مان در آفرینشکردهسقوط

زی چیانیم. ماجز میعکند تا جایی که غالبا از درک درست مکاشفه مان را مخدوش میشناسی و استداللیزبان

ویت ان را تقمتجربی شناسی و در این مورد خاص، ظرفیتکه ظرفیت منطقی، زبان چیزی بیش از این الزم است؛

وح ر گریفقط روشن .اشیمداشته بعام و خاص سازد تا االهیاتی درست  ةکند، و ما را قادر به درک واقعیت مکاشف

 تواند چنین نوری به چشمان نابینای ما بتاباند.خداست که می

به ما  خاص را ةمکاشف القدس، بیایید ابتدا ببینیم او چگونه بصیرت دریافتروح گریبرای بررسی روشن

 کند.عام هم باز می ةمان را برای دیدن مکاشفدهد و سپس اینکه چگونه چشمانمی

 

 مکاشفة خاص
رت بصی خشیدنبالقدس در غالبا برای کار روح« گریروشن»روتستان، اصطالح در االهیات سنتی پ

سازد، تا بتوانیم ازه میتمان را ذهن و کندالقدس در درون ما کار میرود. روحدریافت مکاشفة خاص به کار می

 18-17: 1ن افسسیار ولس دپکالم خدا را بفهمیم، بپذیریم و آن را به کار ببریم. به روش بیان این حقیقت توسط 

 گوش بدهید:

 
ود به معرفت خ را در ی مسیح که پدر ذوالجالل است، روح حکمت و کشفاکنم( تا خدای خداوند ما عیس)دعا می

 (.18-17 :1ان شما عطا فرماید. تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست )افسسی

 
. از یک سو، کالم کندمختلفی مکاشفة خاص را روشن می هایالقدس به روشمهم است بدانیم که روح

کند تا حتی عمل می بخش او مرتبط نیستندکه به عمل نجاتی یهاگوید که روح خدا به روشخدا به وضوح می
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، روح خدا بر بلعام که 2: 24بر اعداد  های زیادی از مکاشفة خاص را درک کنند. بناغیرمسیحیان نیز بتوانند جنبه

، قیافا، کاهن اعظم، که نقش 51 -49: 11پرست بود، نازل شد و به او بصیرت بخشید. در یوحنا ی بتیک نب

، فریسیان فهمیدند که 21مهمی در مصلوب شدن عیسی داشت، در مورد آن واقعه نبوت درستی کرد. در متی باب 

قی، کشیدن نقشة قتل عیسی بود. به حقی ةجای توب همربوط به آنهاست، اما واکنش آنها ب های ظالمباغبانمَثَل 

کند که القدس برای افرادی صحبت میروح گریروشن ة، مشخصا دربار4: 6همین ترتیب، نویسندة عبرانیان در 

 شان زیر سوال رفت.بعدها نجات

ا یم. اینهبنام« دسالقعملکردهای عمومی روح»ها را ، این نمونه«فیض عام»شاید بتوانیم در مضمون 

حتی  لبه همین دلی دهد.القدس در این دنیا انجام میبخش زیادی است که روحرهایی های غیرنقش بعضی از

اند، یافتهند رهایی ت. هرچنتوانند االهیاتی را درک کنند و تعلیم بدهند که مطابق کالم خداسایمانان هم میبی

 شود.نتیجة کار روح در آنها دیده می

ور خاص و یگاه حضسا جانکته که کلیسا معبد روح است، اهمیت دارد. کلی در عین حال، به یاد داشتن این

توان یمبخشد. یمدا را بخش کالم خخود، معرفت نجات ةالقدس در این دنیاست. او به قوم رهایی یافتخدمت روح

باشد. در  ارانایماندمع غیرتر از جعظیم ایماندارانالقدس در میان روح گریبه درستی انتظار داشت که کار روشن

نان ایماراتر از بیبسیار ف از روح باشیم که االهیدانان ایماندار در یادگیری انتظار داشتهتوانیم به درستی واقع، می

 بروند.پیش 

 ةست که همابرای فهم مکاشفة خاص مستلزم آن  اذهان ماسازی القدس در روشننقش حیاتی روح

، دکنمید ما را روشن خاطر بسپارند. چون فقط روح خداست که وجوهاالهیدانان مسیحی نکتة بسیار مهمی را ب

رح طسیحی یک یات ماالهیدانان مسیحی باید هوشمندانه و صمیمانه خود را وقف همگامی با روح کنند. االه

، داریمص کاشفة خامی از نیست که به قوت خودمان آن را انجام بدهیم. اگر امید به برداشت صحیح االهیات فردی

ة ف صمیمانقط با وقفشده به کار اوست. القدس و حساسیتی تقدیسعالی شخصی با روح ةاش داشتن رابطالزمه

های ریگیتیجهتوانیم با دلگرمی امیدوار باشیم نبخش است که میخودمان به جستجوی هدایت روح فیض

 مان به درستی از کالم خدا برداشت شده است.االهیاتی

یم ام خواهعو مکاشفة  گریالقدس، به روشنمکاشفة خاص توسط روح گرینبا در نظر داشتن روش

 گریلزم روشندا مستکارگیری درست کالم خپرداخت. اکثر مسیحیان با این تفکر آشنایی دارند که درک و به

ة عام کاشفی درست می بررسالقدس است. در عین حال، باید به خاطر بسپاریم که روح به زنان و مردان توانایروح

 دهد.را نیز می
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 مکاشفة عام
کالم  ةای مهم، اشارههای زیادی برای یافتن این مطلب در کالم خدا وجود دارد. یکی از این روشروش

ر بخصوصا مای است که مقدس درک خدادادی و شایستهخدا به آن در آموزة حکمت است. حکمت در کتاب

 .دهدتعلیم می؟ روح خدا حکمت را آیدمکاشفة عمومی تمرکز دارد. حکمت از کجا می

 ،6: 2ال ارد. در امثداالهی  ءپرست دریافت که حکمت دانیال منشا، بلشصر، پادشاه بت14: 5در دانیال 

هولیاب، صنعتگرانی ا، بصلئیل و 3: 31بخشد. به همین ترتیب طبق خروج خوانیم که خدا هر حکمتی را میمی

خدا به ما  یگر کالمدمتون  والقدس بودند. این متون دادند چون پر از روح بودند که کارشان را با استادی انجام

 ری است.روح نه فقط برای مکاشفة خاص بلکه برای مکاشفة عام نیز ضرو گریآموزد که روشنمی

القدس در کشف وحکار ر ةدرباراصول و مبانی مسیحیت از کتاب  2، فصل دومدر کتاب  کالونبه آنچه 

 گوید، گوش بدهید:قیقت در مکاشفة عام توسط افراد مختلف میهر نوعی از ح

 
رخشد به ما دنها میکه از آ خوریم، بگذارید نور پسندیدة حقیقتمی های غیردینی به این مطالب بروقتی در نوشته

 بسملطایای عالی خدا وسیلة عهبیاموزد که عقل بشر، هرچند سقوط کرده و منحرف از وضعیت کاملش است، اما ب

کنیم د میرقیقت را خود ح القدس را به عنوان تنها سرچشمة حقیقت در نظر بگیریم، نهو مزین شده است. اگر روح

اما اگر  نیم...حترامی کادا بیخشماریم، مگر اینکه بخواهیم به روح و نه آن را در هر جایی که ظاهر شود، منفور می

ه ما کمک بای علمی هرشته ینان در فیزیک، منطق، ریاضی، و سایردارادة خداوند این بوده که با کار و خدمت بی

 شان استفاده نماییم.کند، بیایید از کمک

 
م را اشفة عاقیقت مکح ایماندارانو غیر ایماندارانگوید، روح خدا به در اینجا می کالونهمانطور که 

تی در حدرت جسم با ق االهیات مسیحی آموزد. او تنها سرچشمة راستی است. به همین دلیل، تالش برای بنایمی

 ت یابیم.جسم نجا ه قدرتشود، به همان اندازه احمقانه است که بخواهیم بمواردی که مربوط به مکاشفة عام می

یم به ا بتوانن و شممآمیز االهیاتی از مکاشفة خدا کاری نیست که مطلب اینکه برداشت موفقیت ةخالص

 یبخشیوتنینی فردکنیم. درک مکاشفه اگر به درستی انجام گیرد، تجربة قوت خودمان به طور خودکار کسب 

احیا  و پیوسته تازه دا داریم،خ رسیم و توکلی که به روحمان میهای ذاتیاست که دائما در آن به انتهای توانایی

 شود.می
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 نتایج
خصی را در تایج مشننتظار د تا اکنمان میگناه و روح خدا در درک ما از مکاشفة عام و خاص آماده پویایی

ایی روبرو ها وضعیتشود بگیری یک االهیات داشته باشیم. غالبا تنش میان گناه و روح خدا باعث میفرآیند شکل

 رسد.مان از مکاشفة خاص و عام به نظر ناسازگار میهایشویم که یافته

دا به راحتی با درکی خمان به کالم یک االهیات تا زمانی نسبتا ساده است که همة اعتقادات گیریشکل

ا شواهد که ظاهر زمانی مقدس تاصحت تاریخی کتاب به . مثال باور داشتنباشد سازگار که از مکاشفة عام داریم

را افراد اشیم، زیب عتقدم دزدی نیست که به غیراخالقی بودن سختیعلمی پشتیبان آن باشد، کار سختی نیست. کار 

 بسیار زیادی شاهد صدمات اجتماعی ناشی از دزدی هستند.

ی الف چیزدرست خ خوانیم به نظرمقدس میاما بیایید با همدیگر صادق باشیم. اغلب آنچه در کتاب

یم ال خالف تعالگویی کام آموزیممان در زندگی میهایی که از تجربهگذرد. درسمان میاست که در دنیای اطراف

ة عام و خاص بسازند. شان را با تکیه بر مکاشفمقدس است. همانطور که دیدیم، مسیحیان باید االهیاتکتاب

س چگونه په کنیم. مقابل با رد مکاشفة خاص یا مردود شمردن مکاشفة عام، با این مشکالت خیلی سادهتوانیم نمی

ف ه ظاهر خالبمقدس ابرا حل و فصل کنیم؟ وقتی مطلبی در کتبدیهی میان این دو منبع مکاشفه  اتتناقضباید 

 عادی است، باید چه کنیم؟ ةهای علمی یا تجربیافته

د چنین ند، وارنیست خالف همدیگر ، باید با این باور محکم که مکاشفة عام و خاص هرگز واقعا برنخست

یقت را ه فقط حقهمان خدایی ک -یدگوهایی بشویم. در هر دو مکاشفة عام و خاص، یک خدا سخن میوضعیت

ذاشتن آنچه در نار هم گی خدا کتواند دروغ بگوید. از این گذشته، باید این را هم دریابیم که براگوید چون نمیمی

رمان فه به نظع مکاشکند، کار سختی نیست. هرقدر هم که این دو منبتمام آفرینش و در کالم خود آشکار می

 د.سازگارن کامال آنها درست و ی، بنابراین در واقع هر دودانیممی اه خدا را ناپذیر باشند، دیدگآشتی

کنیم، هرگز حبت میصمان از مکاشفة خاص و عام های، باید به خاطر بیاوریم که وقتی از دانستهدوم

 نیستند، مواجه اره کاملکه همو کار نداریم، بلکه با ادراکاتی که از مکاشفه داریم، ادراکاتی و صرفا با مکاشفه سر

ی ، اما درکاسازگار نیستندندهد، هرگز خاطر اینکه هر دو مکاشفة عام و خاص را خدا میهب هستیم. هرچند در واقع

ی میان الف ظاهررد اختتواند ناسازگار باشد چون از جانب ماست. پس وقتی با مواکه از آنها داریم حتما می

 یم.یابی کنتوانیم وضعیت موجود را ارزروش اصلی می شویم، به چهارمکاشفة خاص و عام روبرو می

مقدس، اول، همیشه امکان دارد که به اشتباه مکاشفة خاص را درک کرده باشیم و باید بدون رد کتاب

تفسیرمان را از کالم خدا تغییر بدهیم. دوم، ممکن است اختالف در اثر درک اشتباه ما از مکاشفة عام بروز کرده 

کنیم. سوم، شاید در گیری میوسیلة کالم خدا تصحیح شود، نتیجههمان که باید با از روی تجربهباشد. معموال م

مان از دنیا به ظاهر با باشیم. همیشه احتمال دارد تجربیات مورد هر دو مکاشفة خاص و عام دچار سوءتفاهم شده
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ایم به درستی ایم و نتوانستهاصر بودهمقدسی همخوانی نداشته باشد، چون از درک درست کالم خدا قتعلیم کتاب

مان باشیم که فراتر از قدرت درک انسانی مان را ارزیابی کنیم. چهارم، ممکن است با رازی روبرو شدهتجربیات

شود انتظار داشته باشیم که سه شخص، یک موجودیت ما از مکاشفة عام مطمئنا باعث نمی ةاست. مثال، تجرب

توانیم این دو دهد. چگونه میخدا به ما تعلیم می ةمقدس درباراین چیزی است که کتابواحد داشته باشند. اما 

 توانیم. آموزة تثلیث رازی فراتر از فهم ماست.دیدگاه را با هم آشتی دهیم؟ حقیقت این است که نمی

ر د دلیلبه همین  ایم.شدهیک از این چهار وضعیت روبرو  توان گفت با کدامالبته عمال همیشه نمی

رمان از شتر بر اساس تفسیمان قابل اثبات است. آیا بیبسیاری اوقات باید بر اساس آن چیزی عمل کنیم که برای

در  متفاوتی هاییگیرتمسیحیان جه آوریم یا بر اساس تفسیری که از مکاشفة عام داریم؟کالم خدا استدالل می

 .دارنداین مورد 

ان از کالم خدا شلیم درکخوانیم به جای آنکه تسمی« ترلیبرال»ا را از یک سو، مسیحیانی که غالبا آنه

 تر«کارمحافظه»ب آنها را شان از مکاشفة عام دارند. اما مسیحیانی که اغلشوند، بیشتر گرایش به پذیرفتن درک

هبرد را همند.فاص میخوانیم در موقع بحث و جدل، گرایش به پذیرفتن آن چیزهایی دارند که از مکاشفة خمی

عام  ه مکاشفةبوط بدوم برداشت بهتری از حکمت است. به غیر از مواردی که پس از تعمق و تامل، شواهد مر

الم خدا به نش بر کرسوال بسیار مستدل باشد، باید از درکی که از تعلیم کالم خدا داریم، پیروی کنیم. مسیح و

 ، باید حاضرشودیم جادیا آشکار یهاجدال یوقت پسگذاشتند. میعنوان راهنمای ما برای درک زندگی صحه 

 گوید:می 17-16: 3تیموتائوس  دومباشیم خودمان را به کالم خدا بسپاریم. همانطور که پولس در 

 
: 3تیموتائوس  دومشود )استه بجهت هر عمل نیکو آرتمامی کتب از الهام خداست و ... مفید است، تا مرد خدا ... به

16-17.) 

 
مان هایشتاه برداگن ةسطخاطر داشته باشیم که چون به وان حال، باید همواره با نیتی پاک بهاما در عی

ل وفادار در طو نیماندارااکار  از کالم خدا ناقص است، شاید الزم باشد بارها و بارها مسائل را بازبینی کنیم. روش

ه دانند کیکنند، هرچند م مقدس است، تسلیمهای خود را به آنچه معتقدند تعلیم کتاباعصار این بوده که قضاوت

آن  م مستلزمو تسلی را اصالح کنند. این روش حکمت مقدس دارندممکن است بعدا الزم شود درکی که از کتاب

 .میکن بنا دهدیم میتعل مقدسکتاب میمعتقد خالصانه آنچه اساس بر یاتیاالهکه است 

یای گناه و وهای پوز نیرمیخته با معماهای پیچیدة ناشی ااین واقعیت که استخراج االهیات از مکاشفه، آ

، چگونه ایچیدهکند: در چنین وضعیت پیالقدس است، ما را به سوی سومین مبحث این درس هدایت میروح

 مان افرایش دهیم؟توانیم اطمینان خود را از مواضع االهیاتیمی
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 اعتمادسازی
ارم؛ و ه؛ من بهش ایمان دخدا اینو گفت»: که شبیه به این رایج بود ایجمله اونجلیکالدر میان مسیحیان 

دا خییم. اگر گوا میهای زیادی این عبارت درست است. ما هم در طول این درس همین رخوب، از جنبه« تمام.

 گاهیه ما مسلمی ک اقعیت، وجملهموضوعی را آشکار کرده است، باید به آن ایمان داشته باشیم و تمام. اما این 

لیل آن دا گفته، رمطلبی  گیرد. فقط تصور ما از اینکه خداکنیم، نادیده میمکاشفة خدا را به درستی درک نمی

ی که از درک م اطمینانتوانیشود که خدا واقعا آن را بیان کرده باشد. پس باید سوال مهمی بپرسیم: چگونه مینمی

 ؟«مو تما خدا این را گفته»دون شک بگوییم: خدا داریم، پرورش دهیم تا جایی که ب ةدرست مکاشف

هیاتی، واضع االمان از االهیات، به سه موضوع اشاره خواهیم کرد: اول، اطمین اعتمادسازی دردر بررسی 

 چطورم، ست؛ و سونانه افرآیند تسلیم و احترام فروت ةدارد؛ دوم، اطمینان در حالت عادی نتیج آنالوگ ویژگی

ر بپردازیم که طرز تفک ه اینان از مواضع االهیاتی متفاوت را تنظیم کرد. بیایید ابتدا بتوان به درستی اطمینمی

 .دوگانهدارد نه  یا تنظیمی یآنالوگ ویژگیهای االهیاتی گیریاطمینان به نتیجه

 

 یا تنظیمی یآنالوگ ویژگی
کلید  ریم. یکر بگیدو نوع کلید برق معمولی را در نظ ةبرای درک این تفاوت، خوب است موضوع مقایس

ید ن نوع کلاموش. ایخدوگانه قلمداد کنیم. کلید یا روشن است یا  ویژگیتوانیم یک خاموش را می-برق روشن

 شان است. اعتقادات ةدربار اونجلیکالبرق شبیه روش تفکر بسیاری از مسیحیان 

دارم که  من ایمان»کنند. فکر می داننددانند و موضوعاتی که نمیموضوعاتی که می ةآنها غالبا فقط دربار

یحیان . اما مسمی هستندها اعتقادات محکاین« است. تثلیث ، خدایمن ایمان دارم که خدا« »مسیح، پسر خداست.

خدای  طوردونم چمین»ست. اغیرقابل شناخت یا ناشناخته  آنها، فهرستی از موضوعاتی دارند که از نظر اونجلیکال

هند که ما دشان میبارات نعاین نوع « میگرده. نمیدونم مسیح کی بر» «اجازه میده شرارت وجود داشته باشه. نیکو

 خورد دوگانه بان نوع براریم. ایها هیچ اطمینانی نداین مقوله ةگیری درباردانیم باید چه فکری کنیم. در موضعنمی

م که نظر بگیری در صهتوان به نوعی آن را یک خالمی که اسب استاعتقادات االهیاتی در بسیاری از شرایط من

ه طیف کامل موضوعاتی بتر اما وقتی دقیق« نمیدونم. رو میدونم، ولی اون موضوع رو من این موضوع»گوید: می

تر از یک هها پیچیدویم که آنشکنیم، به سرعت متوجه میدانیم، نگاه میدانیم یا نمیمسیحیان آنها را می ما که 

 طرح دوگانه هستند.
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یا لیدها آنالوگ وع از کن. این کند، آشنایی داریماکثر ما با کلیدهای برق که نور را به تدریج کم و زیاد می

ود. در شیاد میان کم و زهستند. جریان برق در آنها فقط خاموش و روشن نیست، بلکه قدرت این جریشونده تنظیم

نیز اهمیت  و حد استدن این کامال قطع شده یا کامال برقرار است، اما طیف کاملی که میادو حد نهایی، جریان یا 

 کند.تر یا شدیدتری ایجاد میدارد، زیرا نور مالیم

ختلف مهیاتی اضع االهای زیادی این کلیدهای برق آنالوگ، در مورد اطمینانی که باید در مواز جنبه

و در  یمهست طمئنمقادات دهد. ما در مورد بعضی از اعتودمند ارائه میداشته باشیم، یک مدل ارزیابی بسیار س

 ار دارد.تی ما قرالهیاامورد بعضی اطمینان نداریم؛ در واقع طیفی کامل از اطمینان کمتر و بیشتر در مواضع 

ثال، ارد. مدزیادی  قاداتمسائل خارج از االهیات بیندیشید. هر انسانی اعت مورد طرز تفکرمان در ةدربار

عتقدم که مات است. الهیا ةمن معتقدم که امروز باران نخواهد بارید. همینطور معتقدم که شغلم استادی دانشکد

ن اعتقادات ه همة ایی که بتوانم بگویم معتقدم همة اینها صحت دارد، اما اطمینانیک نوة دختر دارم. هرچند می

 دارم در یک سطح نیست.

 کدام ازیدن از هرمینان من آن است که بپرسم اگر ناچار به دست کشهای آزمودن سطح اطیکی از روش

مورد  رظرم را دنخواهم توانم صادقانه بگویم که اگر باین اعتقادات شوم، چه فشاری را متحمل خواهم شد. می

سرپناهی  زیر بارد، بهبی سرم آید. اگر چند قطره باران رونباریدن باران امروز عوض کنم، فشار چندانی به من نمی

ارم. من دمی د برم با خوبینی وضع هوا احتمال زیادی در بارش باران گزارش دهد، چتری هدوم؛ حتی اگر پیشمی

ر سطح باالتریالهیات داشکدة به این اعتقاد، اطمینان زیادی ندارم. اما اطمینان من به شغلم به عنوان استاد دان

زیادی  یرگذاو سرمایه ه عنوان یک استاد به من داده شده است،ام بست. هر نوع اطمینانی برای امنیت شغلیا

ی اگر ام الزم است. حتقیدهتر از یک گزارش تلویزیونی برای تغییر عام. چیزی بسیار محکمروی این اعتقاد کرده

تنم، چقدر اشدنوه  ةاریده درب. اما در نظر بگیرید تغییر عقکندای دریافت کنم، باید کسی شخصا آن را تایید نامه

تغییر در آن  ای ایجادکه بر ام را آنقدر دوست دارمبرای من مشکل خواهد بود. این اعتقاد بسیار محکم است و نوه

 نیاز به شواهد و مدارک بسیار زیادی، به مراتب بیشتر از دو مورد قبلی دارم.

ر دست. ما صادق ا نیزهای معمول ما صحت دارد در االهیات های زیادی آنچه در مورد تجربهاز جنبه

و  فتارهارها، وزهآم ةارمان اطمینان داریم. در یکی از دروس گذشته دربدرجات مختلفی به اعتقادات االهیاتی

دل را کمی ید این منجا بادهند. در ایای از روابط متقابل چندگانه را تشکیل میمسیحی گفتیم که شبکه احساسات

یریم. ر نظر بگدمایی روابط متقابل چندگانة شناور را در یک شکل کروی پالس ةباز کنیم. خوب است، این شبک

ت ما در اعتقادا ه شبکةبینیم کگیرد، میبوقتی این ُکره را از قطرش باز کنیم و داخل آن در معرض دید قرار 

 بندی شده است.آرایه ،مرکزیهای همالیه
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ست که به الهیاتی زیادی ایة بیرونی نشانگر مواضع امان پیکرة سستی دارد. البیرونی، اعتقادات ةدر الی

ریبا در است و تق بت به آنها کممان تعلق دارد. ما اطمینان کمی از آنها داریم، تعهدمان نسپیرامون شبکة اعتقادات

 .کنیماضافه یا حذف مین ماداتدهیم، و باورهایی را به این پیکره از اعتقااوقات به راحتی آنها را تغییر می ةهم

ست. م جامد یکپارچه امان آنقدر محکم در هم تنیده شده که گویی یک جسدر مرکز کُره، شبکة اعتقادات

ها اطمینان یی به آنباال مرکز این شبکه شامل اعتقادات اساسی و پیکرة مرکزی االهیاتی ایمان ماست که در سطح

انجام این  . چون بات استساسی برای ما بسیار سخداریم. متعادل کردن، افزودن یا از بین بردن این اعتقادات ا

 دهد.غییر میباورهای دیگرمان را ت ةآید که هموجود میهکار، اثر موجی ناگهانی و قابل توجهی ب

رد که در هم تنیدگی شبکة های دیگر قرار دااز الیه ایمجموعهمرکزی و الیة بیرونی،  ةنهایتا، بین الی

تر ایجاد تعادل در آنها سخت وتر به مرکز چگالی بیشتری دارند های نزدیکو است. الیهاعتقادی در آنها بین این د

 گیرد. ام میتر انجتر است و ایجاد تغییر در آنها آسانشان سبکتر پیکرههای بیرونیاست. الیه

د. اوت دارتفبا همدیگر  های مختلف و به نسبت تغییر زمان و مکان،آرایش شبکة اعتقادات افراد، در سنت

اما نباید  ی داریم،ت زیادخورد. ما مسیحیان اعتقادااما سطوح مختلف اطمینان در هر االهیات مسیحی به چشم می

ضی گیرد، بعیة بیرونی قرار میمان از همة آنها یکسان باشد. بعضی اعتقادات در الانتظار داشت که اندازة اطمینان

تر است. تر یا کمن بیشدو هستند. همیشه موضوع اصلی، داشتن اطمینا مرکزیت دارد، و بقیه جایی در میان این

 ست.دارد، منظورمان این ا یآنالوگ ویژگی قیاسی یاگوییم اطمینان االهیاتی ما وقتی می

اطمینان را به مواضع  : چگونه باید سطوح مختلفآوردبه وجود میاین برداشت از شبکة اعتقادات سوالی 

ی با به درست خدا را رسیم که مکاشفة؟ از طریق چه فرآیندهایی به این باور میکنیماالهیاتی مشخص مرتبط 

ما تعلیم  به هفروتنان ز تسلیماالقدس به واسطة فرآیندی ایم؟ ساده بگوییم، روحاطمینان کمتر یا بیشتری درک کرده

لیم ما به برای تع ور معمولوح به طمختلفی که ر ابزار . فرآیندی که طی آن نسبت به کندما را ملزم می دهد و می

 شویم.می متاثربرد، کار می

 

 فرآیند تسلیم فروتنانه
مول و روشهای معن روشاین فرآیند بپردازیم، باید تمایزی میا ةقبل از اینکه مستقیما به صحبت دربار

 هل شویم. بئقا ،بخشدمی انهای االهیاتی به ما اطمینگیریالقدس توسط آنها در موضعکه روح العادههای خارق

م شیت االهی خود در تماهای مختلفی که خدا در مسیر انجام ماین مطالب در حین بررسی روش ةنظرم تفکر دربار

 کند، خالی از فایده نیست.آفرینش عمل می

مشیت االهی را به خوبی خالصه کرده است. به آنچه در  ةمینستر تعلیم کالم خدا درباروست قادنامةاعت

 گوید گوش بدهید:می 3، بخش 5صل ف
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 از فراتر و ابزار این بدون دخو میل طبق که است آزاد ولی درَبَمی کار به ابزاری خود عادی مشیت اجرای برای خدا

 د.نمای عمل نیز آنها برخالف و آنها

 
 دهد کهرح میتوجه داشته باشید که چگونه مشیت االهی در اینجا توصیف شده است. این عبارت ش

طور معمول  ند. او بهکاده میاش بر زمین استفثانوی، یا وسایلی که آفریده، برای انجام اراده للعچگونه خدا از 

اصد خود کند تا به مقه میدهد؛ از وسایلی که آفریده استفادهای ثانوی انجام میعلت« واسطةبه»نقشة خود را 

بدون آنها،  ة خود رااراد عادی و معمولی نیست. او آزاد است تا برسد. اما در عین حال، خدا محدود به این روش

 فرای آنها و برخالف آنها به انجام برساند.

س توسط آنها وجود القدالعاده و عادی که روحهای خارقتقریبا به همین شکل، خوب است که بین روش

ان این یهمة ما مسیح ی اوقات،ل شویم. گاهئاکند، تمایز قمان را تایید میهای االهیاتیگیریما را روشن  و موضع

نکه انتظار آخشد. بیبما می طور غیرمنتظره، الهامات و اعتقادات راسخی بهالقدس بهایم که روحتجربه را داشته

ر کنیم. دساس تعهد میرسد؛ یا در وجودمان نسبت به موضوعی احمان میداشته باشیم، ناگهان موضوعی به ذهن

برد، عمل کار می عموال بههای ثانوی که م، فرای و برخالف علتیادی مانند اینها، روح خدا بدونِ های زموقعیت

دی مورد ندهای عاتر فرآیبیش ،القدس اهمیت دارند، اما در االهیات رسمیالعاده روحکند. این کارهای خارقمی

 استفادة روح، مد نظر ما هستند.

روشنی  آنها وسطرا که به طور معمول ت القدسروح یاصل روش سه سایکل م،یدید قبال که همانطور

 ردهک قیتصد ات،یااله یاهدانشکده در سایکل رهبران یاتیااله یرسم میتعل در یاصل ةحوز سه نییتع با ،بخشدمی

ه به مربوط کاریخی ای و تمقدسی که مربوط به تفسیر کالم خداست؛ دوم، قسمت آموزهکتاب : اول، قسمتاست

 .شودمی که مربوط به زندگی مسیحی کاربردیاجتماعی است؛ و سوم، قسمت االهیات  و انفعال فعل

 سیار مفید استهای معمول روح در اطمینان بخشیدن االهیاتی بدر مسیر همین شناخت، توصیف روش

تماعی و زندگی اج النفعاعل و فخودمان به تاثیرپذیری از تفسیر کالم خدا،  ةزیرا اینها فرآیندی از تسلیم فروتنان

رد، اما خوب است که در های آینده بررسی خواهیم کطور مفصل در درسمسیحی هستند. هر سة این تاثیرات را به

 اینجا به معرفی آنها بپردازیم.

مقدسی هستیم، روح خدا نخست، وقتی مشغول یادگیری طرز تسلیم و تاثیرپذیری از تفسیر یا تعبیر کتاب

های تشخیص تعلیم کالم خدا، یکی از کند. رشتة تفسیر کالم خدا، آموختن مهارتتایید میو  بخشدی میروشن

خواهید بدانید خدا در کالم بخش و بنای اطمینان است. میهای روشنیترین و موثرترین وسیلهترین، معمولمهم

کار های تفسیر کالم را بهمهارت یابید؟ معموال بایدبخواهید از آن اطمینان خود چه چیزی را آشکار کرده است؟ می
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مقدس مجهز باشیم. از آنجایی که تسلیم فروتنانه به تفسیر کالم خدا در گیریم تا برای برخورد مسئوالنه با کتاب

های آینده وقت زیادی را به بحث در این زمینه فرآیند پرورش االهیات مسیحی بسیار حیاتی است، در درس

 اختصاص خواهیم داد.

کند. استفاده می مانرهایما و تایید باو ذهن تنویربرای اجتماعی  فعل و انفعالح خدا عموما از دوم، رو

عام، و  ک مکاشفةبه کم تاثیرگذار مورد نیاز ما در االهیات نیست. ما ةمقدسی مستقیم تنها وسیلتفسیر کتاب

 ایماندارانت جود جماعون ور مستقیم بدمخصوصا به روابط متقابل با سایر مردم نیز احتیاج داریم. در واقع، تفسی

ابط متقابل با است. رو تفسیر ایم، اولین قدم به سوی بدعت غالبابسیار خطرناک است. همانطور که بارها شاهد بوده

 قشی قاطع داشتهنهیات ما ر االباید دآنچه خدا آشکار کرده است، می ةدیگران، یادگیری و ارزیابی عقاید آنها دربار

ترین مولفه هممند، ولی کا کمک م، خدا روابط متقابل با تمامی نسل بشر را قرار داده تا به ترمعنایی وسیع درباشد. 

در جمع  ،بلابط متقایجاد روا هنگامالقدس است. با حضور کامل روح ایمانداراندر این فرآیند، روابط متقابل میان 

 یمانداراناامروز،  ته است؟این موضوعات چه اعتقادی داش ةکلیسا در گذشته دربار»پرسیم: مانند این می تیسواال

« است؟ ان چگونهد دیگرگویند؟ عقاید شخصی من در مقایسه با عقایاین مسئله چه می ةخداترس اطراف من دربار

ه در آینده کمیت است ا پراهجمعی آنقدر در فرآیند برداشت االهیاتی از مکاشفة خد فعل و انفعاالتتسلیم شدن به 

 ت زیادی را نیز صرف تعمق بر این حوزه خواهیم کرد.وق

هدایت روح دارد.  مان ازسوم، زندگی مسیحی نیز نقش بسیار مهمی در اطمینان یافتن از پیروی درست

که  ام هستندشفة عموضوعاتی مانند تجربة موفقیت و شکست، دعاها، پرستش، و خدمت به خدا ابعادی از مکا

ند. زندگی کاده میاتی استفهای االهیگیریو متقاعد کردن ما در موضع گریبرای روشن القدس معموال از آنهاروح

 ةارانلوک وفادازد. سسمقدسی و روابط متقابل با دیگران آماده میبرای مسیح، ما را برای تفسیر خوب کتاب

و  هویت شخصی ما مان را بیازماییم.های االهیاتیگیریتوانیم موضعای است که در آن میمسیحی عرصه

القدس روح باشیم.ن آسلیم مان در زیستن برای مسیح، سومین حیطة تاثیرگذار عمده است که باید فروتنانه تتجربه

تی درک ا به درسرفة خدا کند تا به ما اطمینان بخشد که مکاشذهن ما استفاده می تنویراز زندگی مسیحی برای 

ختصاص ای مسیحی با همین موضوع، چند درس را به بررسی زندگدر رابطه  مجموعه دروسایم. در این کرده

 خواهیم داد.

فسیر کالم ترگذاری ز تاثیابندی است و روح خدا معموال تا اینجا دیدیم که اطمینان االهیاتی دارای درجه

ینیم که وانیم ببتن میکند. اکنوخدا، روابط متقابل و زندگی مسیحی برای اطمینان بخشیدن به ما استفاده می

 .اد کنیمی ایجدرست میتنظداریم، چگونه باید در سطوح مختلف اطمینان از باورهای گوناگونی که 
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 درست میتنظ
وم نجا مفهت در ایباز خواهیم گشت، اما خوب اس درست میتنظدر این دروس بارها و بارها به مفهوم 

شنهاد کنم. این پی ماناتاعتقاد درست میتنظدرک بهتر  را برایالگویی ای برای آن تعریف کنیم. بگذارید اولیه

 خواهم نامید.« مخروط اطمینان»مدل را 

 ةیة بیرونی تا الیالمان را به شکل یک مخروط که شامل شبکة اعتقادات ةتصور کنید که قسمتی از کُر

ینان از ختلف اطمدرجات م باهای کُره قرار دهیم، الیه اشمرکزی است، جدا کنیم. اگر این مخروط را روی قاعده

تقادات بیرونی اع ةیآن ال قاعدة و شوند. راس مخروط اعتقادات مرکزیمان در آن دیده میاعتقادات گوناگون

 ستند.، اعتقاداتی قرار دارند که در سطوح مختلف اطمینان ما هقاعدهماست. در میان راس و 

ات یریم اعتقادیحی این است که تصمیم بگما به عنوان االهیدانان مس ةهای عمدیکی از مسئولیت

سیحی یمان ماکه تشخیص بدهیم یک موضع االهیاتی متعلق به مشخص را در کدام سطح قرار دهیم. همین

اشد و سطح نزدیک ب اس آناست، باید بدانیم آن را در کدام طبقه از مخروط اطمینان قرار دهیم. آیا باید به ر

ان را به آن از اطمین تریینمخروط قرار بگیرد و سطح پای قاعدةیا باید نزدیک  باالتری از اطمینان داشته باشد؟

 بدهیم؟

ر وجود ما ایجاد العاده درجاتی از اطمینان را دهای خارقالقدس به روششکی نیست که گاهی روح

ت به نسباست  ایم. ممکن، نسبت به موضوعی کامال متقاعد شدههیتوج کمی باشویم کند. شاید متوجه می

یا  لبی درستیم مطکندیدگاهی شک کنیم بدون اینکه بتوانیم دلیلش را توضیح دهیم. گاهی به سادگی حس می

کارهای  نیاما نباید ا شان کنیم،ها هشیار باشیم و با کالم خدا ارزیابیغلط است. باید نسبت به این تجربه

 القدس را نادیده بگیریم.العادة روحخارق

چیست؟  طمیناناالقدس برای تعیین مکان مناسب هر اعتقادی در مخروط هدایت روح اما روش معمول

را با نتایج تسلیم وفادارانه به  مانغیر از استثناهای نادر، باید سطح اطمینانتوانیم بگوییم که به به طور کلی، می

دهیم، روح یا قرار مض آنهر معرکنیم. وقتی خودمان را د میتنظتاثیرگذاری تفسیر، روابط متقابل و زندگی مسیحی 

 کند.می میتنظخدا بسیاری از اعتقادات ما را به درستی 

اما در یک سطح مشخص، تسلیم به تاثیرگذاری تفسیر، روابط متقابل و زندگی مسیحی مستلزم است آن 

زندگی مسیحی کم دو سوال ساده بپرسیم: اول، میزان هماهنگی میان تفسیر، روابط متقابل در جامعه و که دست

در یک موضوع مشخص چقدر است؟ هرقدر هماهنگی موجود بیشتر باشد، اطمینانی که باید از درک درست آن 

وجود هتوان اینطور پرسید: وقتی ناهماهنگی چشمگیری بشود. سوال دوم را میموضوع مشخص بیابیم بیشتر می

ن دارد؟ وقتی وزن یک یا دو مورد تاثیرگذار بیشتر یک از سه مورد تاثیرگذار وزن بیشتری از دیگراآید، کداممی

خواهیم آن اعتقاد را در سطح باالتری از مخروط اطمینان قرار بدهیم. وقتی تاثیرگذاری تفسیر، روابط شود، میمی
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 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

شان تقریبا مساوی است، تمایل داریم آن اعتقاد را در سطح پاییناند و وزنمتقابل و زندگی مسیحی ناهماهنگ

 ز مخروط اطمینان قرار دهیم.تری ا

 وجود تدرس میتنظرسیدن به باید به روشنی بدانیم که هیچ روش مکانیکی یا محاسبة ریاضی برای 

 دا باشیم. وقتیب برکت خ، طالندارد. این فرآیند بیشتر نوعی هنر است تا دانش، و باید دائما در انجام این وظیفه

تا به  کندان میمدایتهکنیم، روح خدا خود را درگیر تاثیرگذاری تفسیر، روابط متقابل اجتماعی و زندگی می

 م.مان را در مخروط اطمینان جاگذاری کنیدرستی اعتقادات

 

 

 

        گیرینتیجه

بررسی کردیم.  را ماناالهیات مسیحی گیریشکلدر این درس چگونگی تکیه بر مکاشفة خدا در حین 

نار کالمش در کو در  دهد؛ پس باید به مکاشفة او در آفرینشبه ما می را دیدیم که خدا مکاشفة خاص و عام

ما اش شده، خاطر اثرات گناه مخدوه مکاشفه بهمدیگر، متکی باشیم. همچنین مشاهده کردیم که درک 

ای تفسیر هگذاریدیدیم که تسلیم به تاثیربرد. و سرانجام آن را پیش می تنویر وجودمانالقدس با روح

 یهایریگموضع تدرس نانیاطممقدسی، روابط متقابل در اجتماع و زندگی مسیحی به ما در تعیین سطح کتاب

 .کندکمک می ،مشخص یاتیااله

رار د نظر قها را مکه پیش رو داریم بسیار مهم هستند زیرا فقط هنگامی که آن هدفیاین مفاهیم در 

 توانیم به هدف بنای یک االهیات متکی بر مکاشفة خدا دست یابیم.دهیم میمی

 

 

 

 

 


