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 مقدسالمللی خطاناپذیري کتاب شوراي بین 
 مقدسي استفاده از کتاب ي شیکاگو درباره بیانیه

مقدس بانی  المللی خطاناپذیري کتاباي است که شوراي بین گانه ي اجالس سه این بیانیه سومین و آخرین بیانیه
 آن بود. 

 مقدس را ارائه داد. ي خطاناپذیري کتاب ي شیکاگو درباره بیانیه ) 1978اکتبر سال  28تا   26اجالس اول (

 مقدس را درپی داشت.ي علم تفسیر کتاب ي شیکاگو درباره بیانیه ) 1982نوامبر سال  13تا   10اجالس دوم ( 

) سوم  اجالس  آخر،  کنفرانس  این  سال    13تا    10در  بیانیه پیش )  1986دسامبر  از  درباره نویسی  شیکاگو  ي  ي 
ي تکمیل  مقدس با این بیانیه المللی خطاناپذیري کتاب مقدس آماده شد. کار پژوهشی شوراي بین ده از کتاب استفا

گرا از آن  ي خطاناپذیري تعریف و تفسیر شد و در دوران ما بسیاري از پژوهشگران برجسته انجیل شد زیرا آموزه 
 کنند.استفاده می 

 تذکر

 ي تصدیق و انکار درپی آمده را با این مقدمه امضا کردند: در اجالس سوم، بیانیه  شرکت کنندگان 

المللی خطاناپذیري کتاب مقدس، پاي این بندها را براي  اي در اجالس سوم شوراي بین عنوان شرکت کننده «به 
 کنم.»ها امضا می ي مفهوم کلی آن نشان دادن توافقم درباره 

 بندهاي تصدیق و انکار 

 خداي زنده : 1بند 

 .است چیز  همه يدارندهنگه   کنیم که خداوند حقیقی و زنده، خالق وما تصدیق می 

 تواند از طریق مکاشفات خود در کالم نوشتاري خطاناپذیر شناخته شود. کنیم که این خدا می ما تصدیق می 

القدس؛ وجود دارد که هرکدام  از ازل تا ابد در سه شخص پدر، پسر، روح   کنیم که این خداي یگانهما تصدیق می 
 ها کامالً خدا هستند. از آن 

کند، از طریق پسرش عیسی مسیح وارد تاریخ شد  کنیم که این خداي زنده که عمل و صحبت می ما تصدیق می 
 تا رستگاري را براي نوع انسان به ارمغان آورد. 
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 ي اخالقیات هستند.ي خدا بنیان همه و خواست آشکار شده کنیم که شخصیتما تصدیق می 

ي این که خدا کیست و چگونه خدایی  مقدس براي آگاه ساختن ما درباره کنیم که زبان انسانی کتابما انکار می
 است، نابسنده است.

 پذیرش است.قابلشناسی غیري تثلیث متناقض یا براساس هستیکنیم که آموزه ما انکار می 

با افکار مدرنی تطابق داشته باشد که در آن انکار می ما   ها جایی براي مفاهیم گناه و  کنیم که مفهوم خدا باید 
  رستگاري نیست.

 منجی و کار او : 2بند 

کنیم که عیسی مسیح خداي حقیقی است که از پدر، و از ازل به وجود آمده است و همچنین انسان  ما تصدیق می 
 او را در رحم قرار داده و از مریم مقدس زاده شده است.القدس حقیقی است که روح 

بخش  کنیم که پیوند نامریی بین خدایی کامل با انسانی کامل در شخص عیسی مسیح براي کار نجاتما تصدیق می 
 او الزامی است.

 جهان   بخشرهایی   و  منجی  تنها  نیابتی،  رستاخیز   کنیم که عیسی مسیح از طریق رنج ، مرگ وما تصدیق می 
 . است

 کنیم که رستگاري تنها در ایمان به عیسی مسیح است.ما تصدیق می 

اي اي اعلی از زندگی خداپسندانه مقدس آشکار شده است) نمونه کنیم که عیسی مسیح (که در کتاب ما تصدیق می 
 است که در او و از طریق او به ما رسیده است. 

بخشی مسیح  چه براساس نجاتجز آن ونه اعالن یا پیشنهاد رستگاري را به مقدس هر گکنیم که کتاب ما انکار می 
 کند.به صلیب کشیده و برانگیخته شده باشد، تضمین می 

 میرند، در زندگی آینده نجات داد. هایی را که بدون (ایمان به) مسیح می توان آنکنیم که می ما انکار می 

توان بدون ایمان شخصی به مسیحِ کتاب  نتخاب منطقی هستند، می کنیم که افرادي را که قادر به اما انکار می
 مقدسی نجات داد. 

ي نیابتی او،  اي اخالقی بدون اشاره بر الوهیّت و کفّاره عنوان نمونه کنیم که معرفی عیسی مسیح به ما انکار می 
 آورد. جا می مقدس به هاي کتابعدالت را در حق آموزه 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

3 

 کند.از عشق و عدالت خدا، امید به رستگاري جهانیان را تضمین می  کنیم که فهم درستما انکار می 

 القدس و کار او روح : 3بند 

 کاران الزامی است.القدس سومین اقنوم الهی و کارش براي رستگاري گناه کنیم که روح ما تصدیق می 

مقدس  ا خدا کالم کتاببخش خدا از طریق روح خدا داده شده است زیرکنیم که دانش حقیقی و نجات ما تصدیق می 
 کند.اش است) تصدیق و روشن می مرجع را (که خود اولین نویسنده

مقدس در مسائل مدرن  القدس، قوم خدا را با بخشش حکمت (جهت استفاده از کتابکنیم که روح ما تصدیق می 
 کند.و زندگی روزمره) هدایت می 

اعتراف، سودمندي  کنیم که حیات و شادابی کلیسا در پرستش و  ما تصدیق می  امانت در  و  مشارکت، وفاداري 
 القدس وابسته است. شهادت و قدرت در ماموریت و خدمت، مستقیماً به قدرت روح 

ي اساسی خداي یکتا (که با بشارت انجیل مطابق است)  گانهکنیم که در شخصیت سه ما هر نظري را انکار می 
 کند.جدل می 

 القدس است.تواند از ته قلبش بگوید که عیسی مسیح خداوندي جداي از روح می کنیم که هر شخصی ما انکار می 

 است. ي اساسی جدیدي را به کلیسا داده القدس از زمان عصر رسوالن، مکاشفه کنیم که روح ما انکار می 

گار و  کنیم که نام تجدد باید به هر جنبشی در کلیسا اطالق شود که فهم عمیقی از قضاوت پروردما انکار می
 ندارد.  بررحمت مسیح در 

 کلیسا و مأمورّیت آن: 4بند 

بخشد و نقش کلیسا شناخت و تصدیق  القدس به کتاب مقدس، اعتبار شرعی می کنیم که الهام روح ما تصدیق می 
 این اعتبار بوده و هست. 

 کند.حش آن را اداره می کنیم که خداوند مسیح کلیسایش را روي زمین بنا نهاده است و با کالم و روما تصدیق می 

ي رسوالن است و بر همین اساس  ي آموزه کنیم که کلیسا رسولی و رسالتی است زیرا دریافت کننده ما تصدیق می 
 دهد. اند و به اعالن انجیل رسوالن ادامه می مقدس ثبت شده بنا شده است که در کتاب
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و اذعان وفادارانه به کالم خدا است و آنان مسئول  کنیم که عالئم شناسایی کلیساهاي محلی، اعتراف  ما تصدیق می 
 اجراي غسل تعمید و عشاء ربّانی هستند.

 کنیم که کلیساها در نظام و آموزه، پیرو کالم مسیح هستند. ما تصدیق می 

هاي توانند خودشان در سازمان کنیم که مسیحیان عالوه بر تعهدشان به کلیساي محلی، کامالً می ما تصدیق می 
 یسایی شرکت کنند. کلبین

کنیم که مسیح کلیسا را به خدمت به او از طریق پرستش، پرورش و گواهی براي قوم خویش در  ما تصدیق می 
 جهان فراخواند.

  پارسایی و   توبه  ایمان، به  را  گناهکار  هايانسان  فرستد تاکنیم که مسیح کلیسا را به تمام جهان می ما تصدیق می 
 . بخوانند  فرا

ها در  هاي آموزه دنبال حل تفاوت دارد که به مقدس ما را بر این می کنیم که پیوستگی و وضوح کتابتصدیق می ما  
 چنین وحدت کلیسا را در مسیح آشکار سازیم.میان مسیحیان برویم و هم 

 مقدس اعتبار شرعی ببخشد. تواند به کتابکنیم که کلیسا میما انکار می 

 بر اساس خواست و رسوم بشري تاسیس شده است. کنیم که کلیساما انکار می 

 تواند ضمیر انسان را جداي از کالم خدا مقید سازد. کنیم که کلیسا میما انکار می 

چنان با نام مسیح به  تواند خویش را از اعتبار کالم نوشتاري خداوند رها سازد و هم کنیم که کلیسا میما انکار می
 شاگردسازي و انضباط بپردازد.

ها در تضاد با  هاي فرهنگ خاصی (چنانچه آن خواسته تواند خویش را با خواسته کنیم که کلیسا میانکار می   ما
 ساز کند. مقدس باشند یا از آزادي وجدان مسیحی جلوگیري کنند) هم الهام کتاب 

الزامات مربوط به  مقدس یا  هاي فرهنگی متفاوت، اصل برابري مرد و زن را در کتاب کنیم که موقعیّت ما انکار می
 کند.مقدس ابطال می نقش ایشان در کتاب 

 تقدس زندگی انسانی :5بند 

ها و بشریت قدرت عالیه دارد و بشر مسئول است که  کنیم که خداي خالق روي زندگی تمامی انسانما تصدیق می 
 تحت نظر خدا از این قدرت مراقبت و محافظت کند.
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 اساس خلقت انسان در صورت و شباهت خدا است. کنیم که قداست زندگی انسانی برما تصدیق می 

یابد. بنابراین  شود و تا مرگ بیولوژیکی ادامه می کنیم که زندگی انسان با حاملگی (لقاح) شروع می ما تصدیق می 
کشی، خودکشی  کودك   طور حتمی زندگی جسمی مادر را تهدید کند)،ي حاملگی به سقط (غیر از موردي که ادامه 

 دلسوزي، انواع قتل هستند. و کشتن از سر 

 کنیم که نگاه کیفري به عدالت اجتماعی با قداست زندگی انسانی سازگار است. ما تصدیق می 

کنیم که خودداري از صرف غذا یا آب جهت به مرگ انجامیدن یا تسریع مرگ تخطی از قداست  ما تصدیق می 
 زندگی انسانی است. 

فناوري پزشکی تفاوت بین زندگی و مرگ را نامفهوم کرده است، الزم است  رفت در  کنیم که پیش ما تصدیق می 
 تري ارزیابی کنند تا از قداست زندگی انسانی حفاظت کنند.ناپذیر را با دقت بیش که هر مورد عالج 

 کنیم که کیفیت زندگی انسانی بر قداست آن اولویت دارد. ما انکار می 

انکار می  تناسب رویه کنیم که قداست زندگی پیش ما  از زندگی مادر  از تولد،  هاي پزشکی الزم جهت محافظت 
 کند.حامله را نفی نمی 

کنیم که قتل در دفاع از خود، اجراي دستور اعدام یا در جنگ براي عدل لزوماً تخطی از قداست زندگی  ما انکار می
 انسانی است.

انکار می  الهی ما  مبناي    معاف   اجتماعی  و   اخالقی   اجبار  از   کنند،می   رد  را   اخالقی  قوانین   کنیم که کسانی که 
 . شود محافظت انسانی پاك  زندگی از تا هستند 

سازي زندگی همیشه تخطی از قداست ي پزشکی یا طوالنی کنیم که روا دانستن مرگ بدون مداخله ما انکار می 
 زندگی انسانی است. 

 ازدواج و خانواده : 6بند 

هدف از ازدواج حمد خدا و گسترش پادشاهی او بر زمین در نهادي است که عفت، مصاحبت،    کنیم که ما تصدیق می 
 زایش و تربیت فرزندانی مسیحی را میسر سازد. 

آن ما تصدیق می  از  به هم  کنیم  نفر  به عنوان یک  زنی  مرد و  در آن  الهی است که  ازدواج عهد مقدس  جا که 
 ي خدا ملزم سازند تا پیوند آنان ابدي باشد.خدا را به عنوان خواسته  پیوندند، کلیسا و دولت باید وفاداري بهمی 
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کنیم که در الگوي ازدواج مقرر شده توسط خدا، شوهر رئیس، رهبر خانواده و خادم و عاشق همسرش ما تصدیق می 
 است و زن یاور، یاري مطیع و همسري کامل براي شوهرش است.

ها است ي بچه ي والدین و اطاعت از والدین وظیفه ها وظیفه ا نظم بچه کنیم که پرورش عاشقانه و بما تصدیق می 
  که این وظایف را خداوند مقرر کرده است.

 کنیم که کلیسا مسئولیت تربیت خانواده را دارد.ما تصدیق می 

ت  ي تمامی افراد در طول زندگیشان است و این شامل مسئولیکنیم که احترام به والدین وظیفه ما تصدیق می 
 شود.مندان نیز می مراقبت از سال

 اند.ها را برایشان وضع کرده کنیم که خانواده باید خدمات بسیاري را انجام دهند که معموالً دولت آن ما تصدیق می 

ها دلیل موجّهی براي شکستن عهد ازدواج  بخشی است و سختی کنیم که بنیان ازدواج لذت و خودکام ما انکار می
 است. 

تواند با زوجی که بدون عقد ازدواج قانونی با همدیگر  مقدس از ازدواج میکنیم که کمال مطلوب کتاب ما انکار می 
 دیگر برآورده گردد. گرایان با یکجنسکنند یا هر شکلی از زندگی هم زندگی می 

می  انکار  درباره ما  را  نظراتی  سازي  قانونی  دولت حق  که  بکنیم  که  دارد  خانواده  واحد  و  ازدواج  معیارهاي  ي  ا 
 مقدس مغایر هستند.کتاب

ي تعیین شده توسط خدا را منسوخ و نامربوط  کنیم که تغییر شرایط اجتماعی، قوانین ازدواج و خانواده ما انکار می 
 کند.می 

 اند.مقدس تعیین شدهکنیم که دولت حق غصب مسئولیت والدین را دارد که در کتابما انکار می 

 ددطالق و ازدواج مج : 7بند 

هاي العمر بود، الگویی براي تمامی ازدواج همسري مادام اي تک کنیم که ازدواج آدم و حوا که رابطه ما تصدیق می 
 نژاد انسان است. 

دهد و کسانی را که  هم پیوند می کنیم که خدا شوهر و زن را در هر عقد ازدواج و مراسم عروسی به ما تصدیق می 
 گو خواهد دانست. عهدشکن هستند از لحاظ اخالقی جواب
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کارهاي مربوط به فسخ  ي عقد ازدواج، تعهدي همیشگی به همسر متعهد است. راهکنیم که جوهرهما تصدیق می 
 ازدواج باید حداقل در ابتدا با هدف آشتی زوجین و بازگردانی ازدواج به شرایط قبلی باشد.

 ي انگیزه باشد.کنیم که خدا از طالق متنفّر است، هرقدر هم که داراما تصدیق می 

آلود گاهی جدایی قابل توصیه  که خداوند از طالق متنفّر است، در این دنیاي گناه کنیم که با اینما تصدیق می 
 ناپذیر است.است و طالق گاهی اجتناب

توبه کنیم که خدا گناه ما تصدیق می  را می کاران  آن کار  به گناهبخشد، حتی  را که  ازدواج خود    هایی  در  طالق 
 اند. مرتکب شده 

مقدس  کنیم که کلیساي محلی مسئولیت دارد که به تأدیب افرادي بپردازد که از استانداردهاي کتابما تصدیق می 
کنند و با توفیق الهی، وفادارانه به کسانی  هایی را بازگرداند که توبه می کنند و با شفقت آن براي ازدواج تخطی می 

 خاطر شکست در ازدواج آسیب دیده است.زندگیشان به  خدمت کنند که 

 مقدس و موضوع طالق و ازدواج مجدد تناقض وجود دارد.کنیم که بین کتابما انکار می 

 زبان گناه دارد. قید در امور جنسی یا همسري بد کنیم که جدایی در زندگی از همسري بی ما انکار می 

 انحراف جنسی : 8بند 

ها گناه  مقدس معیارهاي خدا را براي روابط جنسی آشکار ساخته است و انحراف از آن کتاب  کنیم کهما تصدیق می 
 است. 

 ي جنسی فقط در ازدواج با جنس مخالف مشروعیت دارد.کنیم که رابطه ما تصدیق می 

ف  ي اعمال منحرتواند مردان و زنانی را که نجات دهد که برده کنیم که فیض الهی در مسیح می ما تصدیق می 
جنسی (چه با جنس مخالف و چه با جنس موافق) هستند و کلیسا باید این را وظیفه خود بپندارد که این اعضا را  

 ي احترام به خدا بازگرداند.به زندگی در سایه 

ها، توان همانند دیگر وسوسه کاران دوست دارد و می گرایان را همانند دیگر گناه جنسکنیم که خدا همما تصدیق می 
 ي جنس موافق با قدرت مسیح و جالل و لطف او غلبه کرد. سوسه بر و

کنیم که مسیحیان باید در کلیسا با فیض الهی، شفقت، مهربانی و بخشش با افرادي برخورد کنند  ما تصدیق می 
 هاي جنسی آسیب دیده است.که زندگیشان به دلیل انحراف
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هاي  گرایی و دیگر فلسفه هاي جنسی بستگی ندارد. لذتیک کنیم که لذّت و اقناع انسان به ارضاء تحرما تصدیق می 
بی  زندگی جنسی  که  آن  به  می مربوط  ترویج  و  تشویق  را  فرد  بندوبار  نابودي  به  منجر  و  هستند  اشتباه  کنند، 

 شوند. می 

ان  کند و بر تمام مسیحیي جوامع را تهدید مینگاري سالمت افراد، خانواده و کلیه کنیم که هرزه ما تصدیق می 
 دنبال مقابله با تولید و توزیع آن باشند.است که به 

 تواند خداوند را خشنود کند.گرایی می جنسکنیم که هم ما انکار می 

می  انکار  بهانهما  بتوانند  تاثیرات محیطی  دیگر  یا  کودکی  دوران  وراثت، شرایط  که  رفتار جنسی  کنیم  براي  اي 
 منحرف باشند.

 توانند قابل توجیه باشد.خصوص زناي با محارم می آزار و تجاوز جنسی کودکان و به کنیم که در کل، ما انکار می 

 هاي جنسی نیست. گرایانه و دیگر انحراف جنسکنیم که امیدي به رهایی از اعمال جنسی هم ما انکار می 

ه از حقیقت  شفقت یا به کمک مشفقانه بدون استفاد کنیم که شفاي انحراف جنسی به کمک سرزنش بی ما انکار می 
 مقدس با امیدي دلگرم کننده انجام پذیر است. کتاب

 دولتی تحت فرمان خدا : 9بند 

اي براي اعطاي فیض همگانی خود جهت بازداري از گناه، حفظ  کنیم که خدا دولت مدنی را وسیله ما تصدیق می 
 ي عدالت مدنی و رفاه عمومی برقرار کرد. نظم و اشاعه 

هاي مدنی حق استفاده از زور و اجبار را براي دفاع و تشویق نیکوکاران و تنبیه  به دولت کنیم که خدا  ما تصدیق می 
 دهد.ي بدکاران می عادالنه

کنیم که صحیح و مطلوب است که مسیحیان در دولت مدنی شرکت کنند و از تصویب قوانینی براي  ما تصدیق می 
 ند است.منفعت عمومی حمایت کنند که مطابق با قوانین اخالقی خداو

از آن کنیم که وظیفه ما تصدیق می  و  دعا  براي مسئوالن حکومتی  پیروي کنند، مگر  ي مسیحیان است که  ها 
هاي مسیحیان (تعیین گشته  پوشی از مسئولیّت که چنین اطاعتی تخطی از قوانین اخالقی خداوند یا چشموقتی 

 بر داشته باشد. توسط خدا) را در 

ها در برابر خدا جهت تصویب و اجراي قوانینی که مطابق با قوانین اخالقی خداست،  دولت کنیم که  ما تصدیق می 
 مسئولیّت دارند، زیرا این قوانین مربوط به روابط انسانی هستند.
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می  تصدیق  دولت ما  به  که  قدرتی  با  نباید  را  کالمش)  طریق  (از  کلیسا  بر  مسیح  که حکومت  مدنی  کنیم  هاي 
اندازد و به وجدان افراد هتک حرمت  مقدس را به خطر می چنین اشتباهی خلوص کتاب   بخشد، اشتباه گرفت. می 

 خواهد کرد. 

مقدس برایشان  کنند که در کتابها و کلیساها از وظایفی چشم پوشی می که خانواده کنیم که وقتی ما تصدیق می 
 اندازند، دولت حقّ مداخله را دارد. می خطر تعریف شده است و در نتیجه سالمت اعضاء خود را به 

کنیم که دولت حق دارد در حدود خدادادي دیگري از زندگی به ویژه در امور کلیسا و خانواده اعمال  ما انکار می 
 قدرت کند. 

 هاي مدنی برپا شود. ي قدرت قهري دولت تواند برپایه کنیم که پادشاهی خداوند می ما انکار می 

دولت اجازه دارد عبادت اختیاري و دیگر اعمال مذهبی اختیاري (در زمان مناسب) را در  کنیم که  ما انکار می 
 مدارس دولتی منع کند. 

ي  کنیم که پایه ریزي دولتی خاص با مشیت الهی، نعمتی خاصی را (جداي از اجراي عادالنه و وفادارانه ما انکار می
 کند.وظایف دولت) به آن اعطا می 

اي قدرت  ي مذهبی شرط الزم خدمت در دولت مدنی است یا نداشتن چنین عقیده عقیده کنیم که  ما انکار می 
 کند.کنند، ابطال می قانونی کسانی را که دولت را اداره می 

 ها برپا کرد. ي قدرت دولت توان بر پایه کنیم که پادشاهی خداوند را می ما انکار می 

 هاي خاصی را براي شهروندانش مقرّر کند.انواع عبادتکنیم که دولت حق دارد دعاهاي خاص یا ما انکار می 

 قانون و عدالت : 10بند 

هاي تغییر ناپذیر اصول اخالقی مصون از خطایی  مقدس تنها یادداشتهاي کتابنوشته کنیم که دستما تصدیق می 
 ي بسنده از حقوق بشر است.هستند که پایه استوار فقه و فلسفه 

ها به عنوان افراد و  تمامی مردم را تحت تاثیر تصویر خویش قرار داده است تا آن   بکنیم که خدا قل ما تصدیق می 
 اعضاء جامعه از لحاظ اخالقی مسئول اعمالشان باشند. 

گیري  گذاري بشري در جهت پیش کنیم که قانون الهی الهام شده، طبیعت اخالقی بشریت و قانون ما تصدیق می 
  بودن   بخشرهایی   به   نیاز  متوجه   را  بشریت    روند تاکار می ی فاسد و تباه به ومرج و اغتشاش در نظام سیاس از هرج 
 . کند  مسیح عیسی
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 کاران را نجات بخشد.تواند گناه تواند تصویب شود و شریعت نمی مقدس نمی کنیم که کتاب ما تصدیق می 

حقوق، توان برآوردن نیاز به معیارهاي قانونی    يگرایی یا هر فلسفه انسانی دیگري درباره کنیم که قانون ما انکار می 
  و عدالت مطلق را دارد.

اي به استانداردهاي الهی رسیده است تا خودش را در مقابل دادگاه عدالت  کنیم که هرکس یا هر جامعه ما انکار می 
 مطلق الهی توجیه کند. 

پیامدهاي مهلک نخستین گناه مبرّا هستند  هاي سیاسی، اقتصادي یا اجتماعی از  ي نظامکنیم که همه ما انکار می 
تنهایی اي کامل (که مسیح در بازگشت خود به گزینی براي جامعه پردازانه یا جاي حلّی خیالیا توان پیشنهاد راه 

 .دارند   را  را بنیان خواهد نهاد)آن

 جنگ: 11بند 

 کند.هاي تهاجمی را محکوم می است و جنگ  هاکنیم که خدا خواهان صلح و نیکوکاري میان ملت ما تصدیق می 

مند حقّ و وظیفه دارند که از قلمرو و شهروندان خود در مقابل تهاجم و  هاي قانون کنیم که دولت ما تصدیق می 
 شود.سازي دفاع غیرنظامی از مردم نیز می ها دفاع کنند و این مشمول آماده ظلم دیگر قدرت 

 حق از قلمرو و شهروندان خود باید تنها از ابزار جنگی استفاده کنند. دفاع به ها جهت  کنیم که دولت ما تصدیق می 

هاي درحال جنگ باید بکوشند تا از هر ابزار ممکن جهت به حداقل رسانی تلفات  کنیم که دولت ما تصدیق می 
 نظامی استفاده کنند. غیر

 دفاع کرد.  توان از هدف عیسی مسیحهاي دنیوي می کنیم که با اسلحه ما انکار می 

 اند.هاي قانونمند منع شدهکنیم که مسیحیان از استفاده از سالح براي دفاع از دولت ما انکار می 

 تواند شکلی اخالقی از جنگ باشد.عام غیرنظامیان می کنیم که قتل ما انکار می 

و شهروندانش ازبین  ي دولت مدنی را براي دفاع از قلمرو  کنیم که شرایط جنگ مدرن، حق و وظیفه ما انکار می
 برد.می 
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 تبعیض و حقوق بشر: 12بند 

ها حقوق اساسی بخشیده  کنیم که خدایی که مرد و زن را شبیه به خودش آفرید، به تمامی انسانما تصدیق می 
 است که باید در سطوح طبیعی و روحانی مورد محافظت، نگهداري و ترویج قرار گیرد. 

 ها در نهایت در مقابل استفاده از این حقوق به درگاه خداوند پاسخگو هستند.انسانکنیم که تمامی تصدیق می 

که حاضر به گذشت از حقوقشان براي مصلحت دیگران هستند، باید از  حالیکنیم که مسیحیان در ما تصدیق می 
 حقوق دیگران حمایت و دفاع کنند. 

ي عیسی سرمشق بگیرند که بار محنت  لگوي مشفقانه کنیم که به مسیحیان توصیه شده است که از اما تصدیق می 
 ها کمک کند.کشید تا به آن کسانی را که حقوق انسانی آنان نقض شده بود به دوش می

 کنند.مقدس تخطی می هاي مشروع کتاب کنیم که از آموزه ما هر به اصطالح حقوق بشري را انکار می 

را نابود کند. هرچند  روحانی فرد دیگري آسیب وارد کند یا آن   کنیم که به زندگی طبیعی یاما هر عملی را رد می 
 آن فرد حقوق بشر دیگري را نقض کرده باشد.

کنیم که سن، ناتوانی، وضع نامساعد اقتصادي، نژاد، دین یا جنسیت که مبنایی براي تبعیض هستند،  ما انکار می 
 اشند.بتوانند توجیهی براي نقض حقوق بشر یا نفی برخورداري از آن ب

گرایی یا چنگ زدن به قدرت با فراخوانی مسیح به وقف حقوق ما در راه خدمت به او  کنیم که نخبه ما انکار می 
 سازگاري دارد. 

 اقتصاد : 13بند 

مقدس یافت و باید آن را قسمت اصلی جهان  توان در کتابکنیم که اصول اقتصادي معتبر را می ما تصدیق می 
 به زندگی ساخت. مسیحیت و نگرش مسیحی

ها لذت برد و باید با  کنیم که منابع مادي برکتی از سوي خدا هستند که باید با شکرگزاري از آن ما تصدیق می 
 نظارت خدا کسب، مدیریت و به اشتراك گذاري شوند. 

 بدهند.کنیم که مسیحیان باید جهت حمایت از کلیساي خدا، فداکارانه منابع خودشان را به کلیسا ما تصدیق می 

کنیم که استفاده از منابع شخصی و مادي جهت اعالن انجیل الزم است تا هم بشر گمراه به رستگاري  ما تصدیق می 
 مسیحی است. هاي دینی غیر برسد و هم بر فقري غلبه کرد که حاصل از پیوند با نظام 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

12 

که خدا براي تمامی آدمیان  گرانه نسبت به فقیران و مظلومان، تکلیفی است  کنیم که شفقت کنش ما تصدیق می 
  را دارند)، مقرر کرده است.(مخصوصاً کسانی که منابع آن

 کند.ها تکالیفی ایجاد می کنیم که ثروت ثروتمندان براي آن ما تصدیق می 

 کنیم که عشق به ثروت منشأ شرارت بزرگی است. ما تصدیق می 

هاي فقیر را  شوند و انسان دالتی اقتصادي می کنیم که فساد، طمع و قدرت طلبی بشر موجب بی عما تصدیق می 
 کند.از درون با نگرانی نابود می 

 کند.مقدس حقوق مالکیت خصوصی را با نظارت الهی تایید می کنیم که کتاب ما تصدیق می 

توان اصول اقتصادي  دهد هرچند می صورت مستقیم علم اقتصاد را آموزش می مقدس به کنیم که کتاب ما انکار می 
 مقدس استنتاج کرد.ز کتابرا ا

دهد که شفقت نسبت به فقیران منحصراً باید در یک سیستم اقتصادي  مقدس آموزش می کنیم که کتاب ما انکار می 
   خصوص نشان داده شود.به 

 دهد که پول و ثروت ذاتاً اهریمنی است. مقدس آموزش می کنیم که کتاب ما انکار می 

 کند.گرایی اقتصادي یا فردگرایی اقتصادي را تایید میمعمقدس جکنیم که کتاب ما انکار می 

 کند.اي جهت تولید درآمد را منع می مقدس استفاده از منابع سرمایه کنیم که کتاب ما انکار می 

 کنیم که کانون امید مسیحیان بر کامیابی مالی است. ما انکار می 

 جهت ارضاء نفس خود استفاده کنند.  از منابع خود، نخست در  کنیم که مسیحیان باید ما انکار می 

 ي آزادي اقتصادي یا سیاسی است.کنیم که رهایی از گناه الزاماً دربردارنده ما انکار می 

 کار و فراغت : 14بند 

فراغت    ها را متناسب با کار و نیز کنیم که خدا بشر را به صورت خود آفرید و از روي بخشندگی آن ما تصدیق می 
 آفرید.

کنیم که خدا در تمامی مشاغل آبرومندانه (هر قدر که دشوار باشند) همراه با کارگر در طول کارش،  ما تصدیق می 
 کار خواهد کرد. 
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را مقرر داشته است که بدین وسیله هم حمد خدا را بگوییم و  کنیم که کار ابزاري است که خدا آن ما تصدیق می 
 ن را برطرف سازیم. هم نیازهاي خودمان و دیگرا 

 کنیم که مسیحیان باید با نهایت توان خویش کار کنند تا خدا را خشنود سازند.ما تصدیق می 

خواهند گوش  کنیم که مردم باید در حوزه کاریشان، خاضعانه به هر آنچه که مقامات اجرایی می ما تصدیق می 
 درستی به آن عمل کنند. دهند و به 

تا باید در کارشان به کنیم که مردم  ما تصدیق می  دنبال پادشاهی خداوند، نیکوکاري و وابستگی به خدا باشند 
 نیازهاي مادّي خود را برطرف کنند. 

 کنیم که باید پاداشی عادالنه و بی تبعیض در عوض کار داده شود. ما تصدیق می 

ی و خشنود کنند تا به خدا  تر خودشان را راضکنیم که افراد باید شغل خود را دنبال کنند که بیش ما انکار می 
 خدمت نمایند و او را خشنود سازند. 

 تري در آسودگی نسبت به فقیران دارند.مندان، حقّ بیش کنیم که ثروت ما انکار می 

 دهند.تري نسبت به دیگر مشاغل به افراد می کنیم که از دید خداوند بعضی از مشاغل ارزش بیشما انکار می 

  را تبدیل به هدف کنند.یان باید اوقات فراغت را کم بها بدانند یا آن کنیم که مسیحما انکار می 

 ثروت و فقر : 15بند 

 دهد.کنیم که خداوند عادل و مهربان به فقیران در گرفتاري ایشان اهمیت می ما تصدیق می 

 خواند.می  کنیم که خداوند مردمانش را براي مباشرت مسئوالنه در زندگی و منابع آنان فرا ما تصدیق می 

 کنیم که تالش فداکارانه جهت رهانیدن دیگران از فقر، ظلم و رنج نشانی از شاگردي مسیحی است. ما تصدیق می 

 مندان نباید حریص باشند، فقیران هم نباید آزمند باشند.طور که ثروت کنیم که همان ما تصدیق می 

اي به فقیران، مظلومان  گرایانهکه اهمیت کنش لیحاکنیم که حق داریم خود را شاگرد مسیح بدانیم در ما انکار می
 دهیم. هایی که اهل ایمان هستند) نمی آن و رنج کشیدگان (مخصوصاً

 کنیم که اجازه داریم ثروت یا فقر را معیاري براي اندازه ایمان خود به مسیح در نظر بگیریم. ما انکار می 
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 تر از بقیه اموال داشته باشند.مند باشند یا بعضی افراد بیش الزاماً غلط است مسیحیان ثروت  کنیم که ما انکار می 

 نظارت بر محیط زیست: 16بند 

 هاي مخلوقش آفرید.کنیم که خدا محیط زیست این جهان را براي شکوه خویش و نیکویی انسانما تصدیق می 

 ي مخلوقاتش به کار گمارده است.ي خود جهت اداره خدا، انسان را نماینده  کنیم که ما تصدیق می 

 تري نسبت به دیگر مخلوقات دارد. کنیم که بشر ارزش بیش ما تصدیق می 

ي عهدهرا به کنیم که حکومت انسان بر زمین، مسئولیت حفاظت و مراقبت از زندگی زمین و منابع آن ما تصدیق می 
  گذارد.او می 

ها را در فناوري، با آغوشی باز  کنیم که مسیحیان باید مسئولیّت تحقیقات عملی معتبر و کاربرد آن یق می ما تصد 
 بپذیرند.

ي سازنده از منابع آن است و ذخیره این منابع تا  کنیم که مباشرت بر زمین پرودگار شامل استفاده ما تصدیق می 
 جایی که ممکن است باید همیشه از نو تجدید شود. 

 پذیر زمین، هوا، آب و فضا غیر مسئوالنه است.کنیم که آلودگی اجتنابتصدیق می ما 

 ارزش است. کنیم که عالم بدون بشر بی ما انکار می 

 داند و مشوق آن است.کارانه از طبیعت را مجاز می ي اسراف مقدس استفاده کنیم که کتاب ما انکار می 

کار علم را یا این عقیده اشتباه را بپذیرند که دانش تنها امید بشریت  کنیم که مسیحیان باید ضد فرهنگ انانکار می 
 است. 

ي  ي مردم یا بقیه کنیم که اعضاء جامعه باید از منابع جهان براي منفعت خودشان به قیمت منفعت بقیه ما انکار می 
 جامعه استفاده کنند. 

هاي زیست محیطی  ناسبی را براي تشخیص ارزش تواند مبناي مگرایانه می بینی مادّي کنیم که جهانما انکار می
 ارائه دهد. 
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 مقدسي استفاده از کتاب ي شیکاگو درباره بیانیه

 مقدمه

تأسیس گشت.    1977  سال  در    ساله  10اي به مدت یک دوره  مقدس با برنامه المللی خطاناپذیري کتاب شوراي بین
مندانه بگردد که اعتماد رو به  ابزار نوشتاري و آموزشی دانش   هدف این شورا آن بود که تحت نظارت خدا دنبال

افول مسیحیان را به درستی کامل کتاب مقدس؛ بازگرداند. زیرا فقدان چنین اعتمادي منجر به فقدان وضوح در  
  ده .  شودمی )  نماید می   ضروري  که  کاري (  هاآن   حفظ   جهت   نیرو  فقدان   بیان قوانین قطعی مسیحیت حقیقی و

هدي بکند یا از عموم مسیحیان  تع  که   نبود   قدرآن   مقدس کتاب   به   اطمینان  عدم   روند   تغییر   جهت  خاص   تالش   سال
درخواست حمایت نماید. شورا در دهمین سال عمر خود، هر آنچه را که به آن نائل شده است دلیلی بر شکرانه  

 داند.ها می اساسی براي هر یک از دیدگاه

اي هم پیوسته اي از جلسات به مندانی که اعضاء شورا برگزار کردند، مجموعه جالس دانش اعتقاد برا این است که سه ا
ي مهمی در دوران ما  به بیانیه  1978  سال  اجالس .  هستند   گرکنکاش   و   کننده  متحد   هدف  داراي  هریک  که    است

کل شهادت ترکیبی  اي معتبر از جانب خداوند به ش عنوان مکاشفه مقدس به ي دیدگاه مسیحیت به کتاب درباره 
روش  و  کار  خواست،  با  سال  انسان  اجالس  یافت.  دست  خدا  درباره   1982هاي  گسترده  اجماعی  ي  به 

دنبال نشان دهی ارتباط  به   1986ي بازبینی تفسیر آن رسیدند. اجالس  مقدس و نحوه هاي تفسیر کتاب دستورالعمل 
هاي اصلی است که امروزه در فرهنگ آمریکاي  قسمتدرستی تفسیر شده و بعضی از  بین کتاب مقدسی که به 

اند. نیاز به اجالس دوم و سوم همیشه واضح بوده است زیرا اعتراف به باور  شمالی موجب سردرگمی و جدل شده
را ندانیم، سودي به حال ما نخواهد داشت و تفسیر شامل  ي تفسیر آن که نحوه مقدس تا زمانیبر خطاناپذیري کتاب 

 شود. مقدس در زندگی واقعی کنونی میحقیقت کتاب  استفاده از 

هاي اواخر قرن بیستم است. این اجالس، اهمیت  ي استفاده از حقیقت همیشگی در موقعیّتاجالس سوم درباره 
  اطمینان   زندگی  در  آن  از  استفاده  و  زندگی  بطن  در   کار مبلّغان مذهبی و روحانیان را که از قرارگیري این حقیقت

تماع کنونی است.  اج  در  حقیقت  این  با  زندگی  معنی  بررسی  دنبالبه   تربیش   بلکه  کند نمی   بیان  ند،کنمی  حاصل
ي این موضوع موجود  کند زیرا از قبل مطالب خوبی دربارهاجالس توجه خود را روي مقررات شاگردي متمرکز نمی 

آید، بلکه  حساب نمیمقدس به تاب هاي استفاده از کجا این موضوع جزء حادترین بحرانچنین در این است و هم 
اجالس سوم در ابتدا روي مبانی تثلیث تمرکز دارد که باید به تمامی زندگی کلیسا و شهادت کلیسا شکل دهد و  

از دل  روي شماري  قرار  واپسیسپس  اجتماعی مسیحی  اخالقی  اصول  عنوان  تحت  دارد که  تمرکز  هاي جامعه 
که برطرف ساختن شک (مانند  خاطر اینیل اهمیت ذاتی و تاحدودي به دلگیرند. این مضامین تا حدودي به می 
ها به توافق برسند) الزم است،  گویی به آن سخي پا ي نحوه توانند درباره مقدس می داران به کتابکه آیا ایمان این

همان شدند.  شک انتخاب  اول  اجالس  اجماع  که  اینگونه  (مانند  دربارههایی  توافق  آیا  ذات  که  مقدس  کتاب ي 
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توانند  که آیا معتقدان به خطاناپذیري می هایی (مانند اینپذیر است) را برطرف کرد و اجماع اجالس دوم شکامکان
ي  ي اصول تفسیر الهام به توافق برسند) را برطرف کرد و حاال اجالس سوم تا حد زیادي اجماعی را درباره درباره 
ي گمراه  ریزي و عملکرد در جامعه ي برنامه قدس قابل اعتماد و نحوه مهدایت افراد خداپرست، توسط کتاب   شیوه 

 هایی شاکریم که باور داریم در زمان ما اهمیت زیادي دارند.خاطر تمامی توافق دارد. خداوند را به امروزي ارزانی می 

 رسیدگی به مشکالت امروزي 

جویان علم الهیات  را به دستمان داد، کتابی براي دانش   مقدس مرجع قانونی فرآیند کار الهی ماوراء طبیعی که کتاب 
کتاب جداگانه تشکیل شده    66تر و آموزنده تر و کتاب زندگی است. در این کتاب که از  نیست بلکه چیزي غنی 

  که   است  روایاتی  از  ايمجموعه   مقدس کتاب  بخش  تریناصلی.  است  شده  گردآوري    است، بسیاري از مطالب متنوع
جهان شد و انسان    وارد  گناه  کهاین  از  بعد   که  کردند می   تعریف  و  شدند می   بازگو  زبان  به  زبان  سال  ران هزا  طول  در

را به فساد کشانید، چگونه به خدا چگونه به یک منجی تبدیل گشت. تمامی مطالب آموزشی، تعلیمی، عبادتی،  
تفکرات فلسفی و عملی   دعا، قانون، دستورالعمل، مَثَل، ، اخالقی و نیایشی که به شکل موعظه، نامه، سرود روحانی

ي بیان قابل اطالق سببی هستند که به افرادي خاصی (در مکانی تاریخی  ي دیگر داراي خصیصه یا هرگونه نوشته 
  شوند. به همین دلیل و به ي خدا براي مکاشفه و نجات) ارجاع داده می ي خاصی از برنامه ناگفته و الهی در نقطه 

ها برخاسته است) و  مقدس از آنهاي باستانی خاور نزدیک (که کتاب ي فرهنگی زیادي که بین تمدندلیل فاصله 
مقدس در زندگی  ترین کاربرد اصول کتاب ترین و حکیمانهي صحیحزندگی اجتماعی غرب مدرن است، مشاهده

دیگر که باید از درون  ي خدا و بشر با یک ي رابطه شمول درباره هاي جهانامروزي، اغلب کاري دشوار است. حقیقت 
ها برایمان پوشیده هستند، در آورده شوند و باید از نو در  ي کاربردهایی که در هنگام اولین برخورد ما با آن پوسته
مقدس نشان داده شده است، استفاده  چه در کتاب هاي فرهنگی و در جریان تاریخی کامالً متفاوت با آن محیط 

مقدس در این محیط تغییر یافته و در حال تغییر زمان ما، باید اصول درپی آمده را  کار گرفتن کتابه شود. براي ب
 به ذهن سپرد. 

از آنجایی که تمامی کتاب به اول،  براي ما  (از طریق خود عیسی مسیح)  مقدس  عنوان کالم همیشه معتبر خدا 
اش به  ي خودش از آن و کتاب عهد جدید با وعده شود (کتاب عهد عتیق با شهادت بر خود و استفاده تصدیق می 

عنوان عضو و مجرایی از مرجعیت خود  القدس به راهنمایی نویسندگان رسالتی و نبوّتی)، باید به کلیّت آن به روح 
عیسی مسیح نگاه کرد. بنابراین باید نسبت به عیسی مسیح شاگردي وفادارانه و امین داشت تا با وجدان تمامی  

هایی با حالت امري) را قبول کرد و این نظر  هایی با حالت اخباري و چه آموزه مقدس (چه آموزه تابهاي کآموزه 
مقدس شود، باید  رایج را که وفاداري به عیسی مسیح ممکن است شامل رویکردهاي شکاکانه و گزینشی به کتاب 

 عتبار عیسی مسیح یکی هستند.مقدس و ابه عنوان وهمی گمراه کننده و غیرقابل دفاع رد کرد. اعتبار کتاب 
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القدس) است، پیوستگی حقیقی  ي ذهنی واحد (ذهن روح مقدس در نهایت پرداخته دوم، از آنجایی که کل کتاب 
پردازد وجود دارد. در نتیجه هر نمودي از تناقض نفس یا سردرگمی باید  ها می بین تمامی موضوعاتی که به آن 

دنبال راهی جهت برطرف  ود که بخشی از وظیفه مفسّر این است که به توهم تشخیص داده شود و باید فهمیده ش 
ساختن چنین نمودي شود. توان موفقیت ما در این امر در هر موردي، متفاوت خواهد بود اما این هدف همیشه  

گو تضمین شده است. خدایی  مقدس (که با یقین به خداي راست باید مدنظر مفسر باشد. هماهنگی درونی کتاب 
مقدس از او منشاء گرفته است. خدایی که همیشه از ذهن خویش آگاه است و هرگز  هاي کتابمامی آموزه که ت

کند) بدیهی است. بنابراین از آنجایی این ذات خدا است که تنها حقیقت موثق را  ي حقایق مبهم گویی نمیدرباره 
تري از این  ضوعی موثق است. (توجیه کامل ي هر مومقدس دربارههاي کتاببگوید، باید بپذیرید که تمامی آموزه 

هاي دو اجالس اول  هاي قاطع از جانب خالق ما در یافته مقدس و دستورالعمل ي معتبر خطاناپذیري کتابفرضیه 
 شرح داده شد.)

ي خدا باید درنظر گرفته شود و باید به این حقیقت توجه کنیم  ي مکاشفه هاي بین توالی مراحل برنامه سوم، تفاوت 
از عهد جدید تنها موقتی بودند. گرچه جهت تشخیص این  ي پیش هاي خدا از قوم خویش در دوره ه خواسته ک

گیرند و بیان  کار می ها بهدنبال تشخیص اصول اخالقی و روحانی پایداري باشیم که این درخواستحقیقت باید به 
 کار ببندیم؟ زندگی امروزي خویش به  کردند و این سوأل را بپرسیم: چگونه باید این اصول یکسان را در می 

چنین کلیسا از لحاظ  ي خدا نیست و هم مقدس منبع اطالعاتی خطاناپذیري درباره چهارم، کلیسا جداي از کتاب 
بی  مفسّرِ  خودابرازي،  براي  ابزار  و  کتابروش  کتاب نقص  قدرت  تحت  کلیسا  نیست.  و  مقدس  است  مقدس 

کند و  مقدس تضمین نمی هاي تاریخی کلیساي کاتولیک روم را کتابمقدس تحت قدرت کلیسا نیست. ادعاکتاب
کرد  ها رهبري می القدس باید آن هایی که روح از لحاظ ذاتی باورکردنی نیستند. به همین منوال ادعاهاي پروتستان 

  مطالعات   اهقرن  اما.  نیستند   باورکردنی  کنند،نمی  حمایت   مقدس از آنهاي کتابداد وقتی که آموزه و آموزش می 
زندگی  مسائ  تمامی  يدرباره   قانونی  مرجع  مقدس کتاب   که  است  داده  نشان  بارها  مقدس کتاب   يدرباره  مهم  ل 

گرایی  ها هم کند. از زمان جنبش پروتستان همچون ایمان، امید، اطاعت، عشق و رستگاري، خودش خود را تفسیر می 
ي رهبران پروتستان را تایید  مفسّران معتقد به کتاب مقدس، با قدرت مباحثه   ي این واجبات بین حقیقی درباره 

درباره می  که  دیگر،  کند  عبارت  به  است.  واضح  هم  و  کافی  هم  داریم  ما  که  مقدسی  کتاب  این  که  بود  این  ي 
القدس  ح ي الهی کامل و معنی و پیامش براي تمام کسانی واضح است که به لطف روعنوان مکاشفه مقدس به کتاب

ها هرچه را که در مقابل ایشان باز است ببینند. اما چون روند تقّدس فکري مسیحیان  چشمانی دارند که با آن 
ي مسائل ثانویه در میان  هاي عقیدتی دربارههاي تقدیس ایشان هنوز کامل نیست، بعضی تفاوت مانند دیگر جنبه 

ب  نباید  نیست.  انتظار  از  دور  مقدس،  کتاب  به  ذاتی  معتقدان  وضوح  در  شبهه  ایجاد  دیدگاه  از  مسائل  این  ه 
 ها هستند.هایی که همه به دنبال تفسیر و استفاده از آن نوشته هاي کتاب مقدسی فکر کرد، یعنی دست نوشته دست
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ها و الگوهاي فرهنگی این عصر یا هر عصر دیگر، روشی  هاي کتاب مقدسی در اصول، فرض سازي آموزه پنجم، نسبی 
سازد. بدین  مقدس کار، روش و خواست تغییر ناپذیر خداي خالق را در رابطه با بشر آشکار می ت. کتاب اشتباه اس 

ها ها و وظایف باید قضاوت شوند و هرجا که الزم باشد باید آن ها، اولویّتلحاظ تمامی عقاید بشري مربوط به ارزش 
ي بشرِ سقوط کرده  هاي یکپارچهمودي از هدف را با ارجاع به این آشکارسازي اصالح کرد. هر فرهنگی (که بازن

هایی که اگر  گذارد. حقیقت مقدس می هاي کتاب کننده روي حقیقت آور و تضعیف کننده، خفقان است) اثري تحریف 
ها به شرایط فرهنگی  سازي آن دهند. حفظ این حقایق به دور از هرگونه شبیه استفاده شوند، فرهنگ را تغییر می 

کند باره ارائه می ن نیست. خط فکري آیین پروتستانت در دو قرن اخیر داستانی پندآموز را در این موجود، هرگز آسا
مقدس با اسلوب سکوالر هاي کتابسازي متداول آموزه زیرا این آیین با روش افراطی خود در کسب عادت نسبی 

چیز دیگري) گمراه شده است اما    گرا، اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم یا هر کنونی (خردگرا، تاریخ شناس، تکامل 
ي درك آدمی را در رابطه با تمامی مسائل مهم، تاریک و  این موجب فراموشی این شده است که چگونه گناه، قوه 

و هم گمراه می  این شده است که کتابکند  فراموشی  و  مقدس جهت روشنچنین موجب  تاریکی ذهنی  سازي 
هاي فرهنگ سکوالر در این عصر یا هر عصر  ان دهد مفاهیم و استعاره روحی ما به ما داده شده است تا به ما نش

ها همیشه گمراه است (رومیان  دیگر، در کجا کاستی دارند. فرهنگ سکوالر در رابطه با خداوند و زندگی انسان
ي  خواسته تواند اصالح مورد نیاز را ایجاد کند. بنابراین  و تنها محتواي مکاشفات کتاب مقدس، می)  1:35تا    1:18

که  مقدس ما را روشن سازد. تنها درصورتی خواهیم اجازه بدهیم کتاب مقدس نیست بلکه می سازي کتابما روشن 
هاي مربوط به خدا و  مقدس (با ویژگی خود که حقیقت محض خداوند است) مجال دهیم فرض هاي کتاب به آموزه 

کار  گونه که باید به مقدس را آن داند) اصالح کند، کتاب را بدیهی میبهترین روش زندگی را (که جامعه کنونی ما آن 
مقدس اجازه دهیم که ما را از لحاظ فکري،  مقدس این است که به کتاب بریم. زیرا شیوه درست کاربرد کتابمی 

ها داشتند این بود که هنگام صحبت از ضرورت کتاب مقدس،  اخالقی و روحانی آموزش دهد. مشکلی که پروتستان 
گونه که باید، زندگی  کردند و در نتیجه بدون راهنمایی کتاب مقدس، آن ي خدا فکر نمی درستی درباره م به کداهیچ

 کنند.و عمل نمی 

هاي امروزي مهم است، این است که بپرسیم چه چیزي در درون  تفسیري که در بحث  روش درست پرسش سوأل 
ي قضاوت، رحمت، توبه و نیکوکاري باز  تغییرناپذیر خدا درباره ما یا در فرهنگمان ما را از گوش کردن به کالم  

سوي  شود، دري به کند. وقتی سوأل بدین شکل پرسیده می دارد؟ زیرا این در مورد ما و موقعیت ما صدق می می 
ی دیگر  گذارد. شکل این تاثیر از هر زمان و مکانی با زمان و مکانگردد و تاثیر خوبی بر ما می کالم خداوند باز می 

ي انسان)  بار نشسته در خانواده متفاوت است، زیرا درست است که کالم خدا باید خود را در هر فرهنگ متمایز (به 
ي تأثیرش (که خواستار توبه و ایمان به مسیح، پرستش و تقدس به درگاه خدا، عشق و عدالت  بومی کند اما جوهره 

 جا یکسان است.نسبت به همنوع است) همیشه و همه 

ي موقعیتی است که  هاي دانش واقعی ما دربارهمقدس در زندگی مشروط به محدودّیت ششم، کاربرد اصول کتاب 
ي پیامدهاي محتمل مستقیم یا غیر مستقیم  ها یا درباره ي واقعیّت وجود آمدند. وقتی بحثی درباره اصول در آن به 
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هاي اقتصادي  هاي صنعتی خاص یا رویه رفتمثال) پیش هاي جایگرین، اثرات طوالنی مدّتِ (براي  ي اقدام یا درباره 
روي محتمل است و چنین اختالف  ترین روش پیش ي بهترین و عاقالنه یا استراتژي نظامی است، اختالف نظر درباره 

آمیز بیاید زیرا ایجاد بهترین نتایج قانونی براي دیگران قسمتی از تکلیف دوست  نظر تشویشنظري ممکن است به 
ي ما واجب کرده است. اما این دست اختالف نظرها الزاماً در  مقدس بر همه مان است که کتاب همسایگانداشتن  

نمی  شبهه  ایجاد  شوند،  استفاده  باید  که  نمی اصولی  نتیجه  در  و  به کند  آن  به  ناسنجیده  ادلّه توان  بر  عنوان  اي 
 مقدس خطاناپذیر رجوع کرد. هاي متفاوت از کتاب برداشت

هایی که قوانین  ي این آگاهی است که در میان محدودیّت مقدس در زندگی، الزمه فاده از اصول کتابهفتم، است
هایی را داریم که  مقدس برایمان ایجاد کرده است، آزادي هست که در آن ما مسئولیت انتخاب گزینه اخالقی کتاب 

ود را دارد. یکی از قوانین حکمت و  به نظرمان براي جالل خداوند، رفاه بشریت و از جمله خودمان بیشترین س 
ترین شود یا چیزي را که «بد نیست» به  اطاعت مسیح این است که هرگز اجازه ندهید که خوب دشمن خوب 

وضوح بهتر است، ترجیح دهید. گرچه مسیحیانی که الهیاتشان در جوهره یکی هستند، ممکن است  چیزي که به 
گذارد)  هایشان تاثیر می درستی روي معیارهاي ارزشی و اولویت(که به   هایی به دلیل عوامل فردي و فرهنگیتفاوت 

  ي درباره   را  نظرهایی   اختالف    هایی رجوع شود تاگوییم اشتباه است که به چنین تفاوت داشته باشند، باري دیگر می 
 . داد نشان را  مقدس کتاب هايگفته 

مقدس  القدس است. حقایق روحانی که در کتاب ام روح مقدس در زندگی مستلزم مرهم و التیهشتم، استفاده از کتاب 
مقدس  هاي کتاب نیرو و قدرت نفوذ آموزه  وسعت، ها سخن گفته شده است، بدون کمک او قابل فهم نبودند، از آن 

نمی به  فهمیده  تقاضاها، چالشدرستی  و عمق مکاشفات،  و حدود  توبیخ شد  و دعوتها،  و اصالح  ها  ایمان  به  ها 
که دانش  تري براي یادگیري هست و اینکه همیشه چیزهاي بیش ي این شد. تشخیص خاضعانه درك نمی درستی  به 

کامل نیست و فریاد همیشگی درخواست نور و حکمت بیشتر از جانب خدا، تنها چارچوب ذهنی سالم براي    کنونی 
کالم ارتباط  که  است    واقعیت   به   کسانی  در   تنها  اي ذهنی   چارچوب   چنین   و.  کنند می   تفسیر   را  الهی   کسانی 

  شخصی   طبیعی   منطق  نادانی  و  کوري  و  هستند   مسیح  عیسی   به  منسوب   کننده   رستگار  نحويبه   که   پیونددمی 
 اند که بر فهم خودشان تکیه نکنند.اند و بنابراین از خود خداوند یاد گرفته حس کرده  را  خود

هایش تالشی صادقانه را  اي مشترك) و یافته مینه عنوان زدر اجالس سوم فرض بر این است که این هشت اصل (به 
 دهد.مقدس در جهان اطرافمان نشان می هاي کتابمقدس و استفاده از آموزه در پیروي منطقی از کتاب

 اندازهایی جدید از مسیرهاي قدیمی چشم

متوجه وظیفه  را  خود  سوم  اجالس  که  آموزه اي  کاربرد  است،  ساخته  کتاب  هاياش  اعتماد  در  مورد  مقدس 
  بگیرد  عهدهبه   را  وظیفه  این  تواند نمی   اصل   در   ي سکوالر غربهاي زندگی مدرن است. جامعه ترین بخش سردرگم 

به   يجامعه   زیرا نه  بر قضاوت خویشتن،  ما  آفریدگار در کتابي مکاشفه وسیله سکوالر  اساس  ي  بر  بلکه  مقدس 
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دهد دیدگاهی  هاي اجالس نشان می گرا و دنیوي اصرار دارد. یافته گرا، لذّت مادّي گیر،  معیارهاي فکري تکاملی، آسان
ها در کل، چالش  کند، در واقع بسیار غلط است و یافته که چنین قضاوتی از سیستم ارزشی و عقیدتی منعکس می 

جا موفق هستند  مه هاي سکوالر در جهان غرب در هاند. گرچه شکی نیست که دیدگاه سختی را ضّد آن ایجاد کرده 
  ها را از سر راه برداشت.ي انتقادي و چالشی یک کنفرانس نیاز است تا آن تر از مقاله و بسیار بیش 

دارش شده است، باز دارد.  اي که عهدهتواند اجالس سوم را از وظیفه گرایی نمی هیچ شکلی از الهیات لیبرال یا نوین
هاي خاصی موفق هستند اما چنین الهیاتی الوهیت، کفایت و  مع اکنون چنین کفرهاي ظاهراً مسیحی نیز در ج

الزام  آموزه نیروي  از  بسیاري  زیر سوال می هاي کتاب آور  را  لحاظ روش مقدس  از  نتیجه  و در  توانایی  برند  گرایی 
ایی  نممقدس را با مطلق هاي لیبرال، کتابمقدس ندارد. فرضیه اي را تحت لواي اعتبار کتاب اجراي چنین وظیفه 

دهی مجدد  مقدس (براي مثال، نیکی ذاتی بشر یا یگانگی ذاتی ادیان) و سپس با ترتیب هاي کتاب نظراتی ضد آموزه 
ها و فکر و ذکر سکوالري (براي نمونه از ماموریت با اولویت  داوري گرفتن پیش نظر    مقدس با در هاي کتاببه اولویت 

کند)  بلیغات مذهبی کلیسا براي مسیحیت تعریفی نو ارائه می دهی به اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادي بر ت
اي هاي لجوجانه گیري صراحت، خویش را از خودسري چنین اسلوبی و چنین نتیجه کند. اجالس به سازي می نسبی

  دارد. دور نگاه می 

ود چیزهاي  وشندنبال گفت کند که تنها به هاي مکتب آتنیسم مدرن پشت می هاي اجالس به تمامی شکلیافته 
دهند  مقدس را ارائه می روز شده از میراث عقیدتی کتابروي از بدعت، کاربردهاي به جاي دنباله جدید هستند. به
  سر   از   نه  کنونی،  فکري   جریان  خالف   کردن   شنا  بنابراین.  هستند   ترحکیمانه  یقیناً    تر، استوارتر وکه آشکارا قدیمی

  روش   تنها  که   اند عقیده هم  اجالس   اعضاء.  است  وجدان  سر   از   بلکه  هنجارينابه   سر   از  نه   شجاعت،  سر  از   بلکه   بزدلی 
هاي تاریخی مانند  راین در سوألبناب.  دارد  قرار  قدیمی  مسیرهاي   راستاي   در  امروزي   يجامعه   و  کلیسا  براي   خوب

اقتصادي زندگی  ي ابعاد سیاسی، قضایی و  قداست زندگی، رابطه جنسی، خانواده، نقش خدادادي دولت (در اداره 
اي و مباشرت  هاي جدید اواخر قرن بیستم مانند مشروعیت جنگ هسته هایی با زاویه چنین در سوأل جامعه) و هم 

شود. در همین راستا تمرکز قدرت مدرن  هاي قدیمی مسیحیت دائماً اثبات می در نظم طبیعی، اعتبار مداوم دیدگاه 
هاي ایراددار در تمامی موضوعات  رگرایی فراگیر آن و تصویب دیدگاه گري از استقرار در مرکز و منش سروبا ستایش

برانگیز دیده  رفتی تأسف عنوان پیشذکر شده همیشه (چه در شکل فاشیست یا مارکسیست یا هر شکل دیگر) به 
 پاسخ   مختلف   افراد   شک   بدون  که   است  سوألی   است،   پیامبرگونه   که این تعصبی سیاسی یا رویاییشود. این می 

  دویست .  اند رسیده  جمعی  توافق  به  آن  يدرباره   تقریباً  اجالس   اعضاء  که   است  مطلبی  اما  دهند می   آن  به   متفاوتی
انتقال  مقدس اجازهالقات کردیم، معتقدیم که هرکس به کتابم  اجالس   در   را  دیگرهم   که  ما  از   نفر  پنجاه  و ي 

ایم. حال  جا ایستادهاکنون در آن رسد که ما هم یت به جایی می درنها  دهد، تقریباً ي این مسائل می پیامش را درباره 
ایم و به آن باور داریم) به عموم  ي خداوند شنیدهچه که از گفته عنوان شهادتی (از آن هایمان را بهها و مقاله یافته 

 تیم. تر هسهاي گسترده دهیم و پذیراي هر موقعیتی براي تشریح و تایید این شهادت در بحث ارائه می 
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