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 مقدس کالم خداست؟ آیا کتاب 
 مایکل جِی. کروگر نویسنده:  

رسد، مردمان امروزي اغلب مانند جرج گرشوین فکر  مقدس می وقتی که نوبت به حقیقت کتاب 
مقدس بخوانید، لزوما صحیح نیستند.» به هر حال، : «چیزهایی که مایل هستید در کتاب کنندمی 

آمیزي و معجزات اغراق   هاي خیالیگویند که این کتاب سرشار است از داستان ها اینطور می شکاك 
مقدس واقعا از  چرا باید باور کنیم که کتاب  تواند آنها را باور کند.اي نمی هیچ فرد منطقی که 

 طرف خدا است؟ 

مقدس، کار  هاي االهی کتاب البته باید تصدیق کرد که متقاعد ساختن افراد شکاك به ریشه 
)،  14: 2(اول قرنتیان  »ردیپذی امور روح خدا را نم  یانسان نفسان از آنجا که، «اي نیست. ساده

مقدس یک کتاب روحانی است و به همین خاطر،  حقایق نیست. کتاب  يه موضوع به سادگی ارائ 
 القدس باید در ما کار کند تا آن را آنطور که هست ببینیم. روح 

هاي ما همیشه افراد شکاك را متقاعد نکند، اما این به آن معنی نیست که  شاید استدالل 
ها از طرف  بدانیم این کتاب م هایی به ما بخشید که بتوانیخدا راه استدالالت ما نامعتبرند. 

 اوست. 

 : خصوصیات االهی 

مقدس خصوصیاتی درونی دارند که نشان  هاي کتاب نخست، باید تشخیص بدهیم که کتاب 
هایی  عام (جهان خلقت) مشخصه   يه درست همانطور که مکاشف دهد آنها از طرف خدا هستند.  می 

باید انتظار داشته  )، 20: 1ومیان ؛ ر19بیعت است (مزمور دهد خدا صانع طدارد که نشان می 
هایی داشته باشد که نشان بدهد  مقدس) نیز چنان مشخصه خاص (کتاب  يه باشیم که مکاشف 

 مقدس است.  خدا مولف کتاب 

گوید، بلکه کارهایی  مقدس چیزهایی می نه تنها کتاب مقدس است.  یک مثال، تاثیر و قدرت کتاب 
)، 105: 119کند (مزمور تشویق می )، 13-12: 4(عبرانیان  کندمحکوم می دهد. هم انجام می 

  به طور خالصه، این کتاب زنده است.  ).98 يهبخشد (آیو حکمت می )، 50 يه دهد (آیتسلی می 
).  144 يه بخشد (آیبزرگترین سوال زندگی، درك می  يه مقدس دربارحتی فراتر از این، کتاب 

حقیقت را بدون شباهت به هیچ  کند که  ارائه می   یک دیدگاه منسجم و متقاعدکننده  مقدسکتاب 
 کند. کتاب دیگري، تشریح می 
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باورکردنی نیست که ببینیم نویسندگان  مقدس است. مثال دیگر، یگانگی و هماهنگی کتاب 
با هم یک داستان   –اند هاي مختلف نوشته ها، و فرهنگ ها، مکان که در زمان  –متعدد مختلف 

اي  چنین هماهنگی   اند.واحد، یکپارچه، و منسجم از رهایی همه چیز از طریق مسیح را شکل داده
 االهی است.  يه دست بشر نیست، بلکه شاهدي بر یک ریش يه ساخت

در آن صداي خداوند  مقدس کالم خدا است چون دانند که کتاب مسیحیان می به طور خالصه، 
و من آنها را    شنوندیگوسفندان من آواز مرا مهمانطور که عیسی اعالم کرد: «شنوند.  می خود را  

 ).27: 10» (یوحنا کنندی و مرا متابعت م شناسمی م

 : هاي تاریخی ریشه 

هاي تاریخی آنها نیز به عنوان شاهدي  توانیم به ریشه ها، می عالوه بر خصوصیت داخلی این کتاب 
ها از سوي فرستادگان معتبر خدا، انبیا و رسوالنی  این کتاب   نگاه کنیم.  بر نهاد منحصر به فردشان 

ها  مقدس صرفا حاوي سخنان انسان کتاب  آید که اجازه داشتند از طرف او صحبت کنند.می 
 ).  21: 1هایی که خوانده شدند تا سخنگویان خدا باشند (دوم پطرس نیست، بلکه انسان 

مقدس مطمئن نیستیم (براي  کتاب هاي کتاب  يه دقیق هم يه نویسند ي ه البته ما همیشه دربار
عبرانیان). اما حتی در چنین مواردي، ما شواهد تاریخی محکمی داریم که این   يه مثال، رسال 

دانیم خدا فعاالنه در میان قوم خود  دهد که می هاي زمانی و شرایطی قرار می در دورهها را  کتاب 
 را آشکار کند. کرد تا کالم خود کار می 

ترین  تحت موشکافانه   توسط محققین امروزي،   مقدسهاي کتاب به عالوه، باید دقت کنیم که کتاب 
خود را   بارها و بارها مقدس هاي کتاب کتاب  و اند.قرار گرفته ها ترین بازبینیها و دقیقبررسی 

 که از نظر تاریخی معتبر، و در خور اعتماد ما هستند. اندثابت کرده

 : پذیرفته شده توسط قوم خدا 

  ي ه مقدس به عنوان کالم خدا این است که قوم از روح پر شدیک دلیل نهایی براي پذیرش کتاب 
 هستند.  ها از طرف خدا  این کتاب اند که تصدیق کردهخدا، از نسلی به نسل دیگر 

دهد، نخست به او  مقدس را براي تیموتائوس توضیح می هام کتاب حتی هنگامی که پولس ال 
)، که یعنی  14: 3» یافته (دوم تیموتائوس میاز چه کسان تعلکند که به یاد بیاورد « یادآوري می 

 مادر و مادربزرگش.  

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

3 

مقدس  کتاب خدا، کلیسا نیز، در طی اعصار.    يهبلکه شهادت خانواد تنی،    يه نه تنها شهادت خانواد
اند، آنها را  اند، به آنها اعتماد داشتهکردههایی است که قوم خدا استفاده می شامل کتاب 

 این شهادت در خور توجه است.  اند.اند، و براي هزاران سال به کار بسته خواندهمی 

  . ستمقدس، کالم خداب اکنند که باور کنیم کتمی خوبی فراهم  يه در پایان، این سه دلیل زمین
مقدس را  مسیح نه تنها کتاب اما فراتر از این، ما شهادت خودِ عیساي خداوند را داریم. 

  ست یممکن ن پرده، قدرت االهی آن را تایید کرد: «کرد، بلکه بی دانست و از آن استفاده می می 
 ). 35: 10(یوحنا  »که کتاب محو گردد

مقدس را باور کنیم، به عیسی نیز ایمان خواهیم داشت. اما این نیز  له، اگر ما کتاب بنابراین، ب 
 .مقدس را باور خواهیم کردصحیح است که اگر به عیسی ایمان داشته باشیم، کتاب

 
در زمینه    )Samuel C. Patterson Professor(س دانشگاه و استاد محقق  ، رییدکتر مایکل جِی. کروگر

واحد چارُلت   Reformed Theological Seminaryعهد جدید و مسیحیت اولیه در دانشگاه االهیات 
باشد. دکتر کروگر، خادم رسمی و دستگذاري شده درکلیساي  در ایالت کارولیناي شمالی می 

هستند و بعنوان کشیش در کلیساي   (Presbyterian Church in America)مشایخی آمریکا 
PCA Uptown  هاي کنند. کتاب خدمت می The Question of Canon  وCanon Revisited   از جمله

 باشند.هاي ایشان می نوشته

 

 منتشر شده است.   )Tabletalk(تاك تیبل این مقاله در مجله 
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