
  زندگي مسيحي بدون كتابمقدس
  آرمان رشدي

ام كه عدة نسبتاً  ، همواره با اين ضعف اساسي مواجه شده ام در طي گفتگوهايي كه با ايمانداران داشته
، شنيدن  اي از مؤمنين براي عده. مقدس دارند چشمگيري از ايمانداران آگاهي بسيار محدودي از كتاب

برخي از .  مقدسي است ها و معلومات كتاب  دريافت آگاهيها تنها منبع تغذيه روحاني و موعظه
خوانند و دانششان از اين كتاب بسيار محدود و  صورت پراكنده و نامنظم مي مقدس را به مؤمنين كتاب
 . ناقص است

تواند وجود داشته  مقدس مي اين مشكل مرا به اين فكر انداخت كه اساساً آيا مسيحيتي بدون كتاب
، شخصي روحاني  مقدس و تسلط بر مطالب آن توان بدون آگاهي دقيق از كتاب  ميباشد؟ آيا اصوالً

  مقدس وجود دارد؟ بود؟ آيا براي كشف و درك ارادة خدا، منبع ديگري غير از كتاب

   :  مقدس فوائد مطالعه كتاب
   آشنايي با تمام تعاليم مسيحيت

  آشنايي با ارادة خدا

   آشنايي با اخالقيات مسيحي

   تعاليم نادرستتشخيص 

  دريافت تشويق و هشدار

،  يك ايماندار بايد به اين واقعيت بنيادين توجه داشته باشد كه بهترين منبع دريافت خوراك روحاني
گمان تمامي  طور مرتب از ابتدا تا به آخر بخواند، بي مقدس را به اگر ايماندار كتاب.  مقدس است كتاب

مقدس را از نظر خواهد گذرانيد و از اهميت آنها آگاه خواهد  تابتأكيدات و گوشه و كنارهاي تعاليم ك
  .شد

دانند چگونه بايد رفتار كنند يا چه قدمي  ، نمي هايي خاص ايمانداران گاه به هنگام مواجهه با موقعيت
مقدس هدف و ارادة  ؟ در كتاب خواهد كه من انجام دهم پرسند كه خدا چه مي آنان از خود مي. بردارند
توان  مقدس مي با مطالعة دقيق و اصولي كتاب.  و نهايي خدا براي زندگي ما آشكار شده استغايي 



درك .  دانست كه خدا چه انتظاري از ما دارد و ما چگونه بايد عمل كنيم كه خدا را خشنود سازيم
  . تر است ، از هر چيز ديگري مهم هدف و ارادة كلي خدا براي زندگي ايمانداران

اين اراده و هدفِ كلي خدا، بعضي از ايمانداران خواهان دانستنِ ارادة خدا براي اما در كنار 
پرسند كه مثالً آيا ارادة خدا اين  ايشان از خود مي. باشند هاي خاصِ زندگي خودشان مي موقعيت

گرچه .  هست كه با فالن شخص ازدواج كنند يا فالن شغل را انتخاب كنند يا به فالن كشور بروند يا نه
، اما اصول كلي ارادة خدا و همچنين روش  مقدس نيامده هاي خاص در كتاب پاسخ اين قبيل هدايت

  . مقدس آمده است صحيح دعا كردن و طلبيدن ارادة خدا در كتاب

، بخصوص در عهدجديد، به اخالقيات مسيحي پي  مقدس نكتة بسيار مهم ديگر اين است كه در كتاب
نتيجة مستقيم يا .  يات مسيحي براي هر ايماندار بسيار مهم استدانستنِ اصول اخالق.  بريم مي
پاكي و تقدس چيزي فراتر از پرهيز .  ، تغيير اخالق و رفتار است عبارت ديگر، نخستين نتيجة نجات به

، و نيز خصوصيات ظريفي  خصوصيات مهمي چون محبت و مهرباني و شادي.  از زنا و دزدي و قتل است
توزي و غيبت و  بيني و حسادت و كينه ، اجتناب از خودبزرگ  و بزرگواريچون فروتني و بخشش

  . ، همة اينها جزو اخالقيات مسيحي است زني هم دوبه

. مقدس و درك صحيح از آن به اين خصوصيات پي ببريم توانيم بدون مطالعه كتاب اما چگونه مي
؟  توان شناخت يح را چگونه مياما عيساي مس.  ، شخصِ عيساي مسيح است الگوي اخالقيات مسيحي

بايد بر روي اناجيل تعمق و . باشد مقدس مي ، مرتب و اصولي كتاب تنها راه شناخت او، مطالعة عميق
، پسر خدا  ، بايد به شناخت كامل عيساي مسيح و با اين روش. بايد دربارة هر آيه انديشيد. تأمل كرد
  .بخشد و شكل ميدهد  شناخت او شخصيت ما را تغيير مي. نائل آمد

مقدس  كتاب. ما براي پيشرفت در زندگي روحاني خود، هم نياز به تشويق داريم و هم توبيخ
اما . بخشد خستگان را قوت مي. كند نااميدان را تشويق مي. دهد دلشكستگان و ضعيفان را دلداري مي
 هدف و وظيفه مسيحي هاي دنيا، زماني كه تحت تأثير كشش.  گاه نيز به اخطار و هشدار نياز داريم

اين هشدارها باعث .  مقدس توجه كنيم ، نياز داريم كه به هشدارهاي كتاب كنيم خود را فراموش مي
  .گردد شود و نهايتاً منجر به تشويق ما به پيروي بهتر از مسيح مي بيداري و هشياري ما مي

.  ، روزي نيست كه با تعاليم غريب و تازه مواجه نشويم الخصوص در قرن بيستم در طول تاريخ و علي
؟ دانستن و آگاهي كامل از تمامي گوشه و  توانيم تعاليم درست را از نادرست تشخيص دهيم چگونه مي

نود، ش شود كه شخص مسيحي بتواند تشخيص دهد كه تعليمي كه مي مقدس سبب مي كنارهاي كتاب
، ايماندار ممكن است كه در خطر  در غير اينصورت.  مقدس تطابق و سازگاري دارد يا نه با روح كتاب

  .گرفتاري در دام تعاليم غلط قرار گيرد



   مقدس نحوه مطالعه كتاب
  شروع از عهدجديد

   از ابتدا تا انتها به ترتيب

   با روح دعا و انتظار دريافت پيام روح

   مطلب هر كتابمطالعه براي درك كل 

   مقدس مطالعه براي رسيدن به يك ديد كلي از كتاب

چگونه بايد آن را بخوانيم .  مقدس كدام است اما مسألة بعدي اين است كه روش درست مطالعة كتاب
  ؟ تا بيشترين بهره را ببريم

ا عهدجديد مقدس را بايد ب ، اين است كه مطالعة كتاب اي كه در اين زمينه بايد گفت ترين نكته مهم
مسيح .  ، در عهدجديد تحقق يافته است مكاشفة كامل و نهايي خدا در عيساي مسيح. شروع كرد

لذا مهم است كه ابتدا به مطالعة عهدجديد بپردازيم و آن را كامل و .  نهايت و اوج مكاشفه خداست
راموش كرد كه خدا خود نبايد ف.  توانيم مطالعة عهدعتيق را آغاز كنيم بعد از آن مي.  عميق درك كنيم

  . ، مكاشفة الهي در عهدعتيق كامل نيست در نتيجه.  تدريج بر بشر مكشوف ساخته است را به

،  مقدس ، يعني به مكاشفة تدريجي در كتاب ، بايد حتماً به اين واقعيت به هنگام مطالعة عهدعتيق
.  االجرا نيست حي الزمدر عهدعتيق احكام و اصولي هست كه براي يك مسي.  توجه داشته باشيم

اين نكات را بايد به هنگام .  برخي از اخالقيات عهدعتيق نيز در عهدجديد اصالح و تكميل شده
  . مطالعة عهدعتيق درنظر داشت

كنيد، مطالعة عهدجديد را كنار نگذاريد، بلكه مثل قبل ادامه  وقتي مطالعة عهدعتيق را شروع مي
 بايد مرتب بخوانيد، يعني اينكه مطالعة خود را از انجيل متي چه عهدجديد و چه عهدعتيق را. دهيد

وقتي به انتهاي عهدجديد . ، آخرين كتاب عهدجديد، ادامه دهيد آغاز كنيد و تا كتاب مكاشفه
همين عمل را در خصوص . رسيديد، مجدداً به انجيل متي برگرديد و مطالعة خود را از سربگيريد

  .صورت فال نخوانيد قول معروف به ، يا به طور تصادفي هيچگاه به. عهدعتيق انجام دهيد

، مطلب و بركتي براي  مقدس را با دعا و انتظار روحاني بخوانيد، طوري كه بعد از هر مطالعه كتاب
، ارادة خود را  القدس از طريق مطالعة كالم انتظار باشيد كه روح چشم. تان كسب كنيد زندگي روحاني

  .براي شما آشكار سازد



طور جامع  مقدس را طوري بخوانيد كه مطلب و محتواي هر باب و هر كتاب را به ا مهم است كه كتابام
، از خود  براي اين منظور، بعد از هر بار مطالعه. درك كنيد و فقط بر آياتِ منفرد متمركز نشويد

ن مطالب هدف نويسنده از بيان اي"؛ "؟ در اين قسمت چه مطالبي مورد بحث قرار گرفت":  بپرسيد
. "؟ ، با مطالب قبل و بعد چيست ارتباط مطالبي كه خواندم"؛ "معني اين مطالب چه بود؟"؛ "چه بود؟

، بعد از چندين بار مطالعة عهدجديد، بايد بدانيد كه مثالً رسالة افسسيان كالً راجع به  عنوان مثال به
؟ چرا پولس از مطلبي  گر چيستكند؛ ارتباط مطالب مختلف اين رساله با يكدي اي بحث مي چه مسأله

  ؟ پردازد؟ يا مثالً موضوع كلي انجيل يوحنا چيست به مطلب ديگر مي

مقدس در ذهن داشته باشد؛ يعني بايد كلِ  ، هر مسيحي با ذكاوتي بايد پانورامايي از كل كتاب درضمن
به . د داشته باشدطور كامل و يكجا در مقابل ديدگان خو ، به مقدس را مانند يك تابلوي نقاشي كتاب

. باشد مقدس مي ، مخالف روح كلي كتاب تواند براحتي تشخيص دهد كه كدام تعليم ، او مي اين ترتيب
  .باشد البته رسيدن به اين مرحله مستلزم چند سال مطالعة دقيق و همراه با تفكر مي

مراه با تفكرِ ، اصولي و ه استدعاي من از كليه خوانندگان اين مقاله اين است كه مطالعة جدي
مقدس را زياد بخوانيد؛ آن را با دقت و هشياري  كتاب. مقدس را از همين امروز آغاز كنند كتاب

مقدس براي  كتاب. بخوانيد؛ آن را با تعمق و تأمل بخوانيد؛ و خدا را براي وجود آن سپاس بگوييد
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