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 او   ي خدا و مکاشفه 
 الهام و اقتدار کالم خدا   : 5درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

که بحث   گنیو م نندکمی  به گذشته نگاه دانان خ ی، البته تار 16زمان نهضت اصالحات در قرن  در
و اون را دامن   شهی نهضت اصالحات خونده م ه یبوده که علت اصل ی مهم ار یبس يه یقض ، یاصل

به پشت صحنه   ی به طور پنهان  ی بود. اما وقت مان ی ا يه ل یبه وس ی تنها عادل شمردگ يزده، آموزه 
که    ياگه ید  يکه مسأله  میشیم  متوجه  م، یریگی رو در نظر م  یکنون   دگاهی د  يکرده و تا حدود  گاهن 
 اقتدار بود.  يمهم بود، سوال در مورد مسأله  یل یخ یلیخ

و اِك در   جتون ی شت و با کِمناظره دا  یعادل شمردگ   يآموزه  يدرباره  سای لوتر با رهبران کل یوقت
در مألعام    دی قرار گفت که با  یتیدر موقع   لوترو آگزبورگ بحث و گفتگو کرد،    گی پزیدر ال  ياجلسه 

شد بود   میتنظ ییسایکل يکه در شوراها  سایکل یقبل يهاهیان یبا ب  دگاهشیکه د ردکمی  اعتراف
 نبود.   ود، سازگاروضع شده ب  سای کل سابق ي هاکه توسط پاپ  ی خاص ي هاهیان یو با ب 

 ینکمی   بود که چطور جرأت  نی کرده بود، چون سؤال ا  جادیلوتر ا  يرو برا  یبحران   باًیتقر  نیا  حاال، 
توسط   کهیتا زمان "وُرمز گفت:  يدر شورا تاًیلوتر نها و ؟يسؤال ببر ریپاپ رو ز ای سایاقتدار کل

چون وجدانم تحت   رم، یپس بگحرفم رو  تونمیآشکار، قانع نشم، نم ی لیبا دل  ایکتاب مقدس 
 "اسارت کالم خداست.

در   و شد،  دهینام "پتورایسوال سکر "اومد که  ي مشاجره، شعار نی ا يجهیدر اون زمان، درنت و
هست، لوتر و اصالح   "تنها کتاب مقدس "مفهومش  یشعار مختصر و کوچک که به سادگ  ن یپس ا

 کنه.  دیکه وجدانمون رو مقمطلق برخورداره اقتدار از حقّ   کی فقط  تاًیکه نها  گفتندی م ان یگرا

رو خوار   ه یو کلسدون و بق ه یقیمثل ن  سا، یکل یخ یتار ي شوراها  ت یاهم ا ی سایلوتر اقتدار کل حاال
از اقتدار   یکسان یسطح  ای  کسان ی از اقتدار  ییسایکل ياون شوراها یحت  گفتی نشمرد، بلکه م

اقتدار کتاب   نیا  يهاه یو پا تی هو به ماتوجه ر نی. و حاال استندیکتاب مقدس برخوردار ن 
 .ردکمی  جلب  یمقدس

  ي سؤال درباره   يمبنا  برو اقتدار کتاب مقدس    ت ی نسبت به اولو  ان یاصالح گرا  دگاه یاساس د  حاال
اونها   ي هر دو د؛ یدو کلمه: اقتدار و نگارش، توجه کن ن یا یک ینگارش کتاب مقدس بود. به نزد

 هستند.  "دهنسینو" يشامل کلمه   یسیدر انگل
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  ، يبشر  خی تار  شرفتیقطعاً درسته که در محدوده و جنبش و پ   گفتندی م  ان یکه اصالح گرا  يزیچ  و
مثل من    ییهانامه ظاهر شد که توسط انسان   کی   ایکتاب    کیمقدس در هر زمان به صورت    کتاب

،  مقدس  کتاب یینها  يسنده ینو ه، یاول  يسندهی و شما به نگارش در اومده، اما به هرحال، نو
  ی عنیخداست،  خودِکتاب مقدس،  یی نها يسندهی بلکه نو ست، ین  یموس ای  ایارم ای لوقا  ایپولس 

خدا   ان ی سخنگو کهیبکار برد، کسان  ی انسان  سندگان ینو ي هانگارش  قیاقتدارش رو از طرخدا 
 آشکار کنه.  ایبودند تا خدا خودش رو به دن 

اقتدار    ، یانسان   سندگان ینوکه چطور ممکنه    نهیا   م، یشیکه با اون مواجه م  یمعلومه که سؤال   پس
بارها قبل از اظهار   ایکه مثالً انب م یدید ی قبل ي داشته باشند؟ ما در جلسه  ار یخدا رو در اخت

  - "دیفرمای خداوند م ن ی بنابرا": گفتندی ، بلکه م"دیفرمای م  ای ارم نیبنابرا": گفتندی کالمشون نم
  د، ومیرو که در اصل از خدا م  ي ز یصرفاً چ  و از جانب خدا بود    غامشون یادعا کردند که پ  ا یانب  یعنی

  يبارها برا  نی دو عبارت الت ، یخی از لحاظ تار لیدل  نی. به همردندکمی به شنوندگانشون منتقل
 کتاب مقدس بکار رفته.   ت یاشاره به ماه

که ما    يز یو چ  "کالم خدا "  یعنی  يالبته که وِربوم دِ  و  ؛يواکس دِ   يگریهست و د  ي وِربوم دِ  ، یکی
همچون لوتر و کالون معتقد بودند  یان یاصالح گرا و ."خدا يصدا" یعنی م، یناممی  "يواکس دِ"

ننوشت،   یکاغذ پوست  ایکاغذ  ي بر رو ، یکتاب مقدس اصل  يکه اگرچه خدا شخصاً کلمات رو برا
ن به ما  از آسمو ماًیباشه که مستق یزمان  ازکه ارزش کتاب مقدس کمتر  شهیباعث نم نیاما ا
کالم    نی که ا  شدیباعث نم  نیبشه. ا  دهیخدا به طور رسا در ابرها شن  يصدا   ایداده بشه     لیتحو

 کالم خدا باشه.  م، یدار  اریکه اکنون در اخت ي زیاز چ شیب 

توجهتون   دی . اجازه بدمینامی که ما اون رو الهام کتاب مقدس م نهکمی  جادیرو ا یسؤال  نیا پس
به اون   ياگهید لیدل  کی به  نی از ا شیکه پ يزیچبرگردونم،  16:3 موتائوسیرو به دوم ت

. حاال همونطور که اون موقع قول  میرو مورد توجه قرار بد اتیاله تیتا ارزش و اهم میپرداخت
  موتائوس ی. پولس به تمینکمی  ی کتاب مقدس بررس يمتن رو درباره  ن یو ا میگردی دادم، برم

  حاال  "کتب از الهام خداست. یتمام ": گهیم 3باب  موتائوس، ی تاز دوم  16 يهیو در آ سهینوی م
کتاب  "  ي برا  ينه که کلمه ا کمی   از اصطالح، گِرافه، استفاده  سه، ینوی کلمات رو م  نیپولس ا   یوقت

 هست.  "مقدس

و بگه: خُب،  متن نگاه کنه    ن یبه ا  تونهی نفر م  کی ، و  "کُتب"  یعنیاصطالح گِرافه    ، یبه طور کل  حاال، 
  ها، ي هودی  ي که تا بحال نوشته شده، از الهام خداست. نه، برا یی زهایچ  يهمه  گفت ی مپولس 
  ي برا  یکه مرجع خاص  دندیفهممی   اونها  يبود که همه   یاصطالح تخصص   کی   "نوشته شده"عبارت  
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هم   قیعهدعت يبرا یاصطالح گِرافه، مرجع خاص ان، یهودی  نیبود؛ و در ب  یمکتوبات کتاب مقدس
 بود.

خودش رو در نظر   يهانوشته  دیشا سه، ینوی م نجایپولس در ا یمهمه، چون وقت نجایار د  نیا و
. برهی کتاب مقدس بکار م   يه یپولس رو با بق  يهانداره، اگرچه پطرس بعداً در رساالتش، نوشته 

بعد به طور گسترده، هست و  ق یعهدعت يبرا  یمرجع خاص  نجایدر ا "کتاب مقدس"اصطالح  اما
 . رهیگیم در بر د ین رو در عهدجدمکتوبات رسوال

  ن ی ا  يهمه  گهیکه م زهیانگ رتیح يادعا  نیا نه، کمی  که پولس مطرح نجایما در ا ينکته  اما
  گه؟ی م یچ  نجایاو ا  حاالهست.  ی ها از الهام الهگِرافه نی ا يمکتوبات، همه 

. در میپردازی م يبعد  و مراقبت به مسائل اطیکننده باشه، پس ما با احت جیگ  یکم نیا  دیشا حاال
  موتائوس ی اول ت یسیانگل يو ترجمه  شهیم دهینام ی که الهام  بخش می رو دار ياآموزه  سایکل

کاربرد    نیب   يز یتما  کی   د ی. اما به نظرم بانهکمی   استفاده  "الهام"اصطالح    از که االن خوندم،    16:3
. چون  میقائل بش سایکل  خ یتاردر  ی اتی کاربردش از لحاظ اله يو نحوه  نجا یدر ا "الهام"اصطالح 

متن در دوم    نیا  یقبالً با فصاحت اشاره کرده که مفهوم واقع   لدی. وارفی . ب یهمونطور که دکتر ب 
  به ما منتقل  یانسان  سندگان ینو ق یکه خدا اطالعاتش رو از طر یقیطر به، 16:3 موتائوس یت

 عات هست.طالا  نیمتن بر منبع ا  ن یا  دیتأک شتر، یبلکه ب  شه، یمربوط نم نه، کمی 

 سم، ینوی م یسیو من اون رو به انگل نهکمی استفاده وست، یتِئوپن ياو از کلمه  گه، یم یچ پولس
  ی عنیکلمه    نی واقع ا  در  "، کتب از الهام خداست  ی تمام "  گه یم  ی وقت  یونان یدر    نجا ی، ا  وست یتِئوپن

 .دیمکه به درون د يزینه چ د، ی دم رون یکه خدا به ب  يزی چ ی عنیو  "خدا ينفخه "

  يجمله   ن یمتوجه شدم که ب   و جمله بگم    ن یا  ان ی رو بعد از پا  ي بعد  يمن آماده بودم که جمله   حاال، 
  هام ه یدر ر دیبتونم حرف بزنم، با نکهیا يمکث کنم و نفس بکشم؛ چون برا دیبا ، يو بعد یقبل

نفس    بت، صح  ياگه به حرف زدن ادامه بدم و در ادامه   زنم، ی حرف م   ینفس داشته باشم. و وقت
حرف   ی وقت چون نفس بکشم،  د ی. باارمیو نفس کم م ارمیموش درم ي صدا  ينکشم، به زود 

اول نفسم رو به درون   دی بدم با رون ینفسم رو ب  نکهیا يو برا دم یم رون یرو ب  نفسم زنم، ی م
 بدم.

  رون یکتب از خدا به ب  یتمام  گهی که م نهیا نه، کمی  مطرح نجایکه پولس در ا ی قدرت کالم حاال
لحاظ که   ن یاز ا  نه م، ی دی بازدم رو انجام م یعنی  م، یدیم رون یما نفس رو ب  ی شد. حاال وقت دهیدم

  میدی م رون یبار نفس رو ب  ن یآخر ي و برا م، یشکمی  چون در هنگام مرگ نفس آخر رو م، یریمی م
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نفس رو به   که یبازدم. درحال  یعنیدادن نفس،  رون ی. پس ب میدی نفس رو به درون نم گه یو د
  نی ا د یم، بایعمل کن یاگه واقعاً به طور تخصص  نجایالهام. پس در ا ا یدم  یعن ی دن، یون کشدر

 کتب از بازدم است.   یکه تمام  میترجمه کن نطوریعبارت رو ا

  خوام ی م   رتیکه با غ  يا دوباره نکته   ه؟یچ  نجایالهام در ا  ا یبازدم و دم    نی فرق ب   م؟یکار کن  یچ   حاال
شده، او   ده یکتب توسط خدا دم ی که تمام نهکمی  د یتأک ی که پولس وقت نه یکنم، ا ان یب  نجایدر ا

  ن ی سخنان اوست. او منبع ا نی کالم اوست. ا نی اون خداست. ا یینها  يکه سرچشمه  گهیم
 .  هاستنوشته

  ي درباره  ی در نظر گرفته شده و وقت م، ینامی م یکه الهام بخش ي ابه وضوح در آموزه ن یا حاال، 
  روح القدس صحبت  ي کار خدا يدرباره م، ینکمی  مفهوم صحبت کینوان به ع یالهام بخش 

و اونها رو   شهیکه او بر مردم نازل م میخون ی مختلف کتاب مقدس م يهاکه در قسمت م، ینکمی 
نه بر اساس مالحظات   سند، یرو بنو زها یچ نی تا ا  بخشهی الهام م  و نه کمی  مسحبا قدرتش 

 .سندینوی م خدا رو  یقی خودشون، بلکه کالم حق

با عمل   نی ا نکهینشده، اما ا فیدر کتاب مقدس تعر ییجا چیانجام اون در ه يدوباره نحوه  حاال
 م، ینکمی   صحبت  یالهام بخش  يآموزه   يدرباره   یشده. پس وقت  ان یآغاز نشده، به وضوح ب   یانسان 

خدا فقط   ینع ی نه، کمی  که خدا بر مکتوبات کتب مقدس نظارت مینکمی  صحبت یق یطر يدرباره 
ن و و تصورات خودشون پاسخ بدَ نشیکه بعد اجازه بده مردم با ب  دهیرو انجام نم یعمل

 ن یتا بر ا نهکمی  کار خدا ارائه کنند، بلکه خدا توسط روح القدس عمل يرو درباره  دگاهشون ید
 که نوشته شده، کالم اوست.  یگزارش  نی مطمئن بشه که ا تاکنه  رت گزارش نظا

  ت ی حیمس های وجود داشته و بعض یالهام بخش  يآموزه  ن یا يدرباره ي ادی ت زمباحثا حاال
  کته ی د  يه یاوقات نظر  یگاه   ای نند که الهام خودکار  کمی   متهم   ي افهمانه   یب   میرو به تعل  ینیدراست 

  ا یبودند، مثل ربات  سندگانشیکه نو یکه مردان  رسونهی رو م  دهیا نی شده و ا دهیکردن نام
  باً یدر مکتوبات کتاب مقدس نبود، بلکه تقر قشون یعال ا ی ات یخصوص يبرا  ییاشدند و ج  نیماش

و خدا دستشون رو    نوشتندی احضار ارواح در دستان خدا بودند که به طور خودکار م  يثل تخته م
  ي کته یالهام شامل د نکهیا ای رد؛کمی  کنترل یکاغذ پوست  يکلمات بر رو  نی در هنگام نوشتن ا

نامه   نی ا": گمیم امی ، همونطور که من به منش "سیرو بنو نیا "خدا گفت: بود که  یخاص  یلفظ
همچنان    نها یصفحه نوشته، اما ا  ي کلمات رو او رو  ن یو اگرچه ا   نم؛کمی   کتهیو بعد به او د  "ریرو بگ

 کردم و او فقط اون رو نوشت.  کتهی من هستند، چون من اون رو د غامیپ
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 يساده لوحانه درباره  دگاهینوع د نی ااز  شهیهم  ، یم بخشالها  يآموزه حیتوض يبرا سایکل حاال
بکار رفته،    سایکلمات توسط کل  یوقت  سا، یکل  خیبار در تار  نیموضوع فاصله گرفته؛ اگرچه چند  نیا

کالون    ان . مثالً جدادی م  میرو تعل  ياآموزه   نیچن  سایکل  ردندکمی   شده که فرض   جاد یا   یی انتقادها
جذاب    يکلمه   کی   نیسوالن به عنوان نسخه برداران عمل کردند، که او ر  ایانبگفت، به طور خاص  

 خداست.  "یمنش" يبرا

  ن یانتقال کالم خدا بودند، پس نسخه برداران بودند، اما ا ندگان یکه آنها نما ییتا آنجا خُب، 
  ي سا یترِنت، کل يدر شورا نیهمچن. رهیگی رو در برنم وهیش نیا حیکردن، توض کتهید يآموزه
و اونها از   شهیعملکرد روح القدس به ما منتقل م قی کتاب مقدس از طر گه یم ی روم کیکاتول 

 .نهکمی  کتهی : روح القدس دگنیم یعنی نند، کمی  در ترِنت استفاده  یکتانتِید ن، یاصطالح الت

مورد    نیترنت در ا   يروم و شورا  يسایکل  میهست که بگ  رمنصفانهیصورت هم غ  نیدر ا  یحت  اما
  ي فقط نحوه  ن ی ا چون  نند، کمی  عملکرد الهام کتاب مقدس ارائه  ياز نحوه ی کامل  حیبه ما توض

که خدا چگونه بر نوشتن کتب مقدس نظارت کرد، بلکه    میدون ی ما نم   اساساً  صحبت کردن هست.
اگرچه شامل   م، یکه آنچه ما در کتاب مقدس دار نه یا  سایکل يبرجسته برا ي امروزه نکته 

تحت نظارت   یانسان  سندگان ینو اماهست،  یانسان  سندگان ینو قیعاللغات،  ، یاخالق اتیخصوص
. اگه اونها فقط با قدرت خودشون  کردندی کار رو نم نیو با قدرت خودشون ا  نوشتندی خدا م 

 که مرتکب انواع خطاها بشن.  میما انتظار داشت نوشتند، ی م

کتاب مقدس   ي ریطاناپذکلّ سؤال مصون از خطا بودن کتاب مقدس و خ مون، یدر درس بعد حاال
االن ما   اما شدت گرفته.  ياد یمدت نسبتاً ز ي که برا ی مسائل یعنیکرد،  میخواه یرو بررس 

 .مینکمی  الهام کتاب مقدس صحبت  يدرباره 

فقط   یعنیهست.  یمعتقد بود که الهام کتاب مقدس، به طور لفظ یخ یتاراز لحاظ  سایکل نیهمچن
  شه، یمنتقل شده محدود نم ینیزم سندگان یکه توسط نو ی اطالعات يبه رئوس مطالب گسترده

هست    ی لیاز دال  ی ک ی  ن یا   .رهیبلکه عملکرد نظارت روح القدس در کلمات کتاب مقدس هم بکار م
کتاب مقدس رو از   یاصل ي هاکه تا حد ممکن با دقت دست نوشته  داشته رتیغ یل یخ سایکه کل

چون هر   نه، کمی  رو مطالعه ی ونان یاصطالحات  و ی باستان  ي نو بسازه و با دقت مفهوم کلمات عبر
 برخوردار هست.    زین  یاقتدار اله   تیاز اهم ياکلمه 
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  ن یکه چطور ا دی دار ادی او به  يدر دوران وسوسه  ابان یرو در ب  طان یبا ش یس یع يمناظره  شما
بارت،  ع ک ی  ان ینه تنها با ب  یس یاوقات ع ی و گاه ردکمی  کتاب مقدس تمرکز یی مناظره بر بازگو 

 .ردکمی  از خود دفاع  ان ی سیفر ای سیکلمه، در مقابل ابل کی  ان یبلکه با ب 

  ن ی نخواهد شد تا همه واقع شود. در ا لیتورات هرگز زا  از  يانقطه  ای گفت که همزه  یس یع و
بود که فقط به طور    نیتر از ا و مشخص   ترقیدق  ی لیخ  ، یالهام بخش  يدرباره   یس یع  دگاه یهنگام د

  ان یبه وضوح منظورش از ب  گفت، ی خداوند ما بود که م ينقطه برا ایالهام همزه  نی اباشه؛  یلفظ
بار اقتدار    نها یا   يهمه .   ستیقابل بحث ن   ای خدا زائد    عت یشر  در   ياکلمه   ی که حت  نه یمطلب ا  ن یا

 خود رو در بردارند.   یینها يسنده یالزام آور نو

  ن یکتاب مقدس، تالش کردند که از ا هیبرعلانتقادات  لیدر زمان و عصر ما، با وجود س حاال
  ن، ینو برالیدر مکتب ل  ان، یبالتمان  يکه در مدرسه  میدون ی خالص بشن. ما م یمفهوم الهام بخش 

  ن، ینو ینیدراست  اتیاله  کتاب مقدس به طور گسترده رد شده. یهر نوع منشأ اله یکل يده یا
  ي واالتر  دگاهیکنه و د  ایرو اح   سا یبه کل  کتاب مقدس   يکه موعظه   خواست ی م   گه ید  ي زها یچ  ن یدر ب 

بجا مونده بود و اون هم الهام    19قرن    يهارال بیکه از ل   يزیاز کتاب مقدس ارائه کنه، نه اون چ
 . نهکمی  رو رد  هیان یو مکاشفه به صورت ب  ی شفاه

  نه هست،  عیوقا قیاز طر نه، کمی  که خدا خودش رو آشکار یقیطر گهیمثال، کارل بارت م يبرا
از   یتیگزارش روا کیهست، چون کتاب مقدس صرفاً  يجدّ  یل یخ یلیموضوع خ نیو ا ها، هیان یب 

تا   میکه افتاده رو به ما بگه و بعد ما به حال خودمون رها بش یکه داستان اتفاقات  ستین  عیوقا
ر  یبلکه تفس  ده، یبلکه کتاب مقدس نه تنها گزارش اتفاقات رو به ما م  م، یکن  ریمفهومش رو تفس

 .  دهیرو هم به ما م  عی وقا نی مفهوم ا  یو نبوّت  یمقتدر، رسالت

  "کن.  ریتو مفهومش رو تفس"انجام بده و بگه:    خی که خدا در تار  ستین   ان یعر  دادی رو  کی  ب، یصل
از شاگردان،    یل یخ  ي. چون برانندکمی   که مردم چطور به طور متفاوت به اون نگاه  مینکمی   ما درك 

بود،   یاس یمصلحت س کی  مسأله نیا التس، یپ وس یپنط يبود؛ برا دردناك يد یو نوم أس ی  نیا
از   ده، یم حیتوض بیمفهوم صل يدرباره  یبود. و پولس وقت یاسیمصلحت س کیهم  افایق يابر

عدالت خدا    يارضا  يبود که برا  ياکفاره  ن یا  که  نه، کمی   صحبت   میعظ  يه ی اون به عنوان عمل فد
 شد.  میتقد
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 ی نیدراست  دانان یاله ا ی. شدی ر و مشخص نم بالفاصله آشکا داد یرو نی بر ا یفقط با نگاه  نیا
بر  يشاهد ای هست،  گنوسیزوئ کیبلکه  ست، یکه کتاب مقدس مکاشفه ن  گنیهم م نینو

 .  دهیسطح اقتدار کتاب مقدس رو کاهش م ، یلحاظ، به شکل مهم  ن ی مکاشفه هست. و از ا

  ي هیمنبع اول  نی برخورداره، ا ی خی تار ت یاهماز  نیا م، ینکمی  ی: خُب، ما چاپلوسدیگیم شما 
هست، اما ضرورتاً خودش، مکاشفه   قتیهست و شاهد حق یخ یتار يسایع ياطالعات ما درباره 

  ن یهم هست. ا قتیبلکه خودِ حق قته، ینه تنها شاهد حق گه یم ی نیدراست ت یحیمس ا ی. ستین 
بلکه به   کنه، ی خودش اشاره نم فراتر از  يزیفقط به چ ن یهست. ا یاله يکاشفه م ی تجسم واقع 

 .  ستیخدا ن  نیکالم راست زا کمتر  ي زیچ ، ییتنها
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