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 او   ي خدا و مکاشفه 
 ات ی حوزه و هدف اله   : 2درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

 رهیمتحد، منسجم و غ  ات، یمند، گفتم که چطور الهنظام   اتیاله  يمجموعه   نیمون از ادرس اول   در
اون و اِعمال    لیو تحم  د ی که از قبل به اون اعتقاد دار  ییهاخطر استفاده از نظام   يهست و درباره

 ادم. اون بر کتاب مقدس هشدار د ياجبار 

به  م، یکردی که اون رو اونجا ضبط م ییویشنوندگان استود ياز اعضا  یک ی بعد از درس اول،  و
ارشد اون   راستاریکه من و - "ژِنو ی در کتاب مقدس پژوهش یدون ی م "سراغم اومد و گفت: 

کنه.   غیتا کتاب مقدس ژنو رو تبل گه یکلمات رو م ن یهست که ا  ی کیکوچ یآگه "او گفت:  -بودم
 . "اصالحات در کتاب مقدس اتیوارد کردن اله": گهیم

کتاب   زیاغراق آم غیتبل يبرا  جان یه ينفر از رو  کی چقدر وحشتناکه.  نی من فکر کردم، ا و
  ي زیچ انگار  کردم، ی ده که من در درس گذشته در موردش صحبت مش ییمقدس، مرتکب خطا

کتاب مقدس   نکهیا ياال برااصالحات به طور مستقل از کتاب مقدس انجام شده و ح ات یمثل اله
کنندگان کتاب مقدس    می. تنظمیرو به کتاب مقدس منتقل کن  ينظام فکر   نیا   دیبا  م، یرو درك کن

 رو بکنند.    يکار نیچن  خواستندی ژنو هرگز نم 

کتاب مقدس ژنو    دیتون ی هست و شما م   ي ادی ز  ی پژوهش  ي هاالبته که در بازار، کتاب مقدس   حاال
که ما به   کنهی م  يرویمند پنظام  ياآموزه  يهاه یاز پا  حاتش، یو توض ا هشتاددایکه در  د یرو بخر
که در   لد یکتاب مقدس مرجع اسکاف ، ير یرا  یمقدس پژوهش کتاب حات. اصال ات یاله میگیاون م

  ات یکه اله کنهی رو باز م يزیهست که بدون تناقض، چ ییطرح و الگو کی  هاشادداشت ی
 .شهیم دهی) نام؟ي ا(دوره  شنالیسپنسید

 کنندی ادعا م  یبعض کنند، ی هست که با هم رقابت م  ت یحیمس يایدر دن  ياد یز یاتیاله يها نظام
که   نه یباشند، اما نکته ا یکه کتاب مقدس ستندین  نینگران ا هیهستند؛ بق یکه کتاب مقدس

  ن ی به کتاب مقدس وفا دارند. پس اگه ا کنندی ادعا م  که وجود داره  ی مختلف  یات یاله يها نظام
نکات با هم توافق نداشته باشند، پس معلومه  یبعضبه هم برخورد کنند و در  يفکر يها نظام

با اون   دیبا  شهیهست که ما هم ي زیچ ن یوجود داره و ا  یات یاله ي هانظام  ن یدر ا  یکه اشتباهات 
 .میدر کشمکش باش
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  ي ادیز   يهاچون جماعت   ، گمیرو م  نیمن با لبخند ا  حاالعلم هست.    کی  ات، یلحاظ، مطالعه اله  نی ا  از
 وجود داره.  اتیعلم و اله نیب  ی شکاف بزرگ کی که  کنندی استدالل م  ادیهستند که با داد و فر

  ي هاکارِ انسان  ات، یو اله میریگی م  ادی ی تجرب  ی و بررس  ق یتحق قیهست که ما از طر ي زیچ علم
شده. اما ما   کی تحربه شدت  ره یو غ ی هست که دلشون با احساسات مذهب ی کسان  ای  اپرداز یرو

  "علم" يلحاظ، کلمه  نیا از: میدون ی علم م  کی مند رو نظام  اتیاله ، یخ یو تار  کیبه طور کالس
  م یما معتقد ، یحیمس مان یا ي. و قطعاً در ابتدا"دانش" یعنیهست که  نیالت يبرگرفته از کلمه 

 .میخدا رو دار   یق یخدا، شناخت حق  یاله يمکاشفه  قی که از طر

صورت هست که بتونه نشون بده که هر   ن یا در علم باشه،  کی تونهی نم  اتی که اله یقی طر تنها
  ست یدانش هست. علم ز ي. اما مفهوم علم، جستجو برارممکنهیخدا غ يدرباره  ینوع شناخت

تالش    ک، ی زیبه شناخت موجودات زنده هست و علم ف  ی اب یدست  ای   يریادگی   يجستجو برا   ، یشناس
  ي تالش برا ات، یعلم اله پس. رهیهست و غ یک یزیف يزها یچ يربارهبه دانش د یاب یدست يبرا

 خداست.   يتناقض درباره  یبه دانش منسجم و ب  یاب یدست

رو دارن که از اونها    ییالگوها  ا یها  . علوم، نمونهمیدار  ياگه یمشترك د  زیچ  گه، یما با علوم د   حاال
  ن یا ه؟یالگو چ ریی. خُب، تغ دیباش هدیرو شن "الگو  رییتغ "شما عبارت  د یو شا کنندی استفاده م

 .  کنهیم رییمربوطه تغ  يرشته  ی علم  يه یدر نظر یبه شکل مهم  ي زیهست که چ یزمان 

و   م؛یداشت یکتاب درس  کی و ما  خوندمی م کیزیف دیبودم، با رستان یمن دانش آموز دب  یوقت
  د، یخندی شما م   خوندم، ی و اون رو براتون م  دمی خری رو م  یکتاب درس  نیو ا  رفتمی اگه من االن م 

به بعد که من به   50 يبود، از دهه  رستانمیدب  ی که در کتاب علم ییهاه یاز نظر ی چون بعض
  ر یسال اخ 40در  چون  ره، یگی نم  ياونها رو جدّ  یکس  چیه گهیرفتم، منسوخ شده و د رستان یدب 
 شده.  جادی ا  کی زیف يهاه یدر نظر ی مهم راتییتغ  شتر، یب  ای

  شه، یم یم یقد يهینظر نی گزیجا دی جد يهینظر کی  یوقت م، ینامی الگو م رییرو تغ  رییتغ  ن یما ا و
انقالب   ک یاومد و  نی شتیشد و بعد ان  ی قبل ي هاک یزیف ن ی گزیجا یوتنین  ک یزیهمونطور که ف

 .میکردی م میرو با اون تنظ  کیزیدرکمون از ف د یکرد و ما با جادیرو ا   يدی کامالً جد

بپرسم   دی سؤال جواب بدم، اجازه بد ن یبه ا نکهیخُب، قبل از ا ه؟ یچ اتیهالگو در ال  رییتغ  حاال، 
الگوها رو   رییتغ  یع یکه معموالً در علوم طب يزی خُب، چ شه؟یالگوها م ریی تغ  کی باعث تحر یکه چ
 .  هاستی کنه، حضور ناهنجارمی  ک یتحر
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  ح یرو توض  هینظر  نیا  شهینم  و  شهیجا نم  هیهست که در نظر  یکوچک  ای  یجزئ   ينکته   کی  ، يناهنجار 
  ی که سع  د یجزء دار 10000 م، یعمل کن ياریلحظه به طور اخت کی فقط  د ییایشما، ب  دیداد. و شا

  ک ی و  ، ییرتا پازل ده هزا  ک یمثل  د، یمنسجم کنار هم بذار ریتصو ک ی اونها رو در  دیکنی م
 داد.  حیتوض  رو  اتی جزئ نی تا از ا  9999مثالً  شهیکه م دیکنی ارائه م  ی علم يهینظر

بمونه که ظاهراً اونجا جا نشه، اکثر دانشمندان   ی کوچک باق يتکه  ک یباشه و فقط  نطور یا اگه
ساختار و   نی. امینسبتاً خوب دار ينمونه  کیما  م؛یدار ینسبتاً خوب  ي الگو  نجایکه ما ا گنیم

و  بحال کشف رو که تا یتجرب  يهاداده  يهمه  باًیتقر م، یکنی که االن از اون استفاده م یقیطر
 .دهیم ح یقابل درك کرده و توض م، یکرد یبررس

  ح یتوض دی که با دی داده دار 10000که در اون  دی دار ی علم  يه ینظر کی که شما  د یفرض کن اما
.  ستیهزار تاشون مناسب ن  وداده بشه،  حیتوض هیتوسط نظر تونهی تا از اونها م 9000و  دیبد

هست که هر چقدر هم که سخت   ي ادیز یلیپازل خ  يهاتکه  نی از حدّه؛ ا شیب  ي ناهنجار ن یا
  د؛ ید یرو خر  يپازل بد   کی . شما  شهیجا نم  د، یها بذارو در کناره  دیتا اونها رو جابجا کن  دیتالش کن

 .کنهی کار نم ریتصو  نی چون ا د، ی دار  ازیپازلتون ن  يدر کتابچه د یجد  ریتصو  کیبه 

دانشمند رو   ذاره، یتحت فشار م یلیخ ای هشیمهم م  یلیخ ای شهیم ادی ز یلیخ يناهنجار  یوقت
رو به چالش بکشه،   یقبل  ي هانسل   يهافرض   شیبرگرده تا پ  یکشنقشه   زیکه به م  کنهی مجبور م

اطالعات رو قابل درك بکنه. و    د یجد   ي هاتکه   ای  دی جد  ات ی رو بسازه که کشف  ي دی جد  ي الگو   کی   و
  شرفت یها، پوقت   یلیو خ   دینیب ی رو م   ی م دائ  لی و تبد  رییتغ   ن یهست که شما ا  یل یاز دال  ی ک ی  ن یا

 .دینیب ی رو م گهی در علوم د ی و مهم  يجد

  ی با همون اطالعات  ماهست.  یمتفاوت زیچ کی  نجایا م، یپردازی به درك کتاب مقدس م  یوقت حاال، 
 رییتغ   ک یکه شما    دهیاونها کار کردند. نسبتاً بع  يسال رو   2000که محققان به مدت    میکنی کار م
 بشه. جادیا ستمیکه ناگهان در اواخر قرن ب  دیرو داشته باش ير یگشمچ يالگو

  ي عبر  ای   یونان ی  يکلمه   کی  فِیاز تفاوت ظر  قیدرك دق  کی از    يد یجد  يهادرسته که ما به تکه   حاال
اکثر   امانداشتند.  اریدر اخت یقبل يهامحققان نسل دیکه شا  یکلمات  م، یکنی م دایدست پ

زبان   ا ی ی باستان شناس د یجد اتیبرگرفته از کشف د، ینیب ی م ات یلهکه امروزه در ا یراتییتغ 
  ی رمذهب یغ ي ایهست که در دن  يد یجد  ي هاها معموالً برگرفته از فلسفهاون  ست؛ین  یباستان 

که در   یمدرن و مذهب باستان  يفلسفه  نیاز ا یبیکه به ترک يد یجد يهاو تالش  شهیظاهر م
 .هنکی م  دایمقدس آشکار شده، دست پ ابکت
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محافظه کار باشم و بگم که شکّ دارم    ی لیخ  دان یاله  کی دارم به عنوان    لیمن تما   لیدل   نی هم  به
بزرگتر از من، هرگز   یارائه کنم که متفکران  می رو در دوران زندگ ياتازه رت یبص کی که بتونم 

با   اگهارم. عالقه ند اتیتازه در اله يزهایها کار نکرده باشند. من به چاون  يل رو کام اتیبا جزئ
  ي ها ي ناهنجار  نی ارائه کنم تا ا د یجد يها هینظر کردمی م  یسروکار داشتم، دائماً سع  کیزیف

 کنم.  ینامتعارف رو راض 

دکترا   ينامه  ان یپا کی در اکثر مؤسسات  دیکه با نه یما ا  ی دانشگاه ياز مشکالت عرصه ی کی  و
  ش، یچند سال پ يکه مرد ادمهیو من  دیو خلّاقانه ارائه کن دیجد زیچ کی  دیشما با سند، یبنو

  ه یفرض  ن یاو اثبات ا   ي دکترا   ينامه   ان یگرفت، و پا   سیخودش رو در منچستر انگل  ي مدرك دکترا
  اش، ه یاو در دانشگاه به خاطر نظر وبوده.  کی قارچ فال  يموسس فرقه ، يناصر ی سیبود که ع

 دکترا گرفت.   یعنیرتبه رو کسب کرد،  نیباالتر

داشت،   یداستان بود. به همون اندازه که تازگ کی نیکه ا گمیم هیفرض نیا يه من دربار خُب، 
  ک ی و متفاوت وجود داره،  دیجد زیچ ينسبت به ارائه  یفتگ یش نیهم بود، اما ا هودهیپوچ و ب 
مشتاقانه    کهیدر آتن با اون مواجه شد، کسان   خی کوه مر  لسوفان یف  نیکه پولس در ب   یفتگینوع ش

و درکمون    میکن  شرفتی در دانشمون پ  میخوای ما م   پسارائه کنند.    يدی جد  زیبودند که چ  ظرمنت
  ي اتازه  زیکه چ مینش دهیوسوسه کش نی ا يکه به سو میمراقب باش یل یخ دیبشه، اما با شتریب 

 .  میباش دیجد  نکهیا ي فقط برا م، یرو ارائه کن

چون   د، یکن افتی درز من رو ا  یتازه و اصل رتیبص  کی که شما  دهیبه نظرم بع  لیدل  نیبه هم و
ها  بزرگتر از من اون  ی قرن، متفکران  نیکه تا چند کنمی رو ارائه م ییها من دائماً دست نوشته

 رو در مقابلشون داشتند.

من قبالً   م، یکنمی   مند صحبتنظام   اتیمنابع اله  يما درباره   یوقت  ه؟یمند چنظام   اتیع الهمناب   خُب، 
  ي در دانشکده  ینظام مند، کتاب مقدس هست، و ما حت اتیاله یو اصل یگفتم که منبع اصول 

  ي بند  میو تقس  زیتما  کی   ، یلیتحص  يسه حوزه   نیب   ای  مینامی آنچه که سه حوزه م  نیهم ب   یمذهب
  ی و سوم  یخ یتار اتیاله يگر یدهست،  یکتاب مقدس اتیاله هااز اون  یکی. اسم میکنی م  جادیا

 با هم دارند؟  ی چه فرق  نهایمند هست. حاال انظام  اتیاله

و   میریگی رو در نظر م "نجات " ي مثل کلمه  یمفهوم  کی مثالً ما  ، یکتاب مقدس ات ی در اله خُب، 
رو که اصطالح    ییجاها  يهمه   زیبه ر  زیبه سراغ کلّ کتاب مقدس رفته و ر  یمحققان کتاب مقدس 

مفهوم نجات در   ي که چطور نندیب ی و م کنندی بکار رفته، مطالعه م  "نجات دادن "فعل  ا ی "نجات"
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هوم  مف ن یا يبر رو ق، یشده. پس محققان عهدعت  ان یب  قیدر عهدعت يچطورشده،  ان یب  د یهدجدع
  یی سایکل ي که شوراها ي زیو خودشون رو نه تنها به چ ندازندینورافکن م کی خاص، مثل نجات، 

ؤال  س  نی داده در کتاب مقدس و در رابطه با ا نی در گذشته گفتند، بلکه به سؤال مختص به ا
 .کنندی محدود م

مند  همونطور که در درس اولمون گفتم، شخص نظام  وهست  یکتاب مقدس اتیاله فیتکل نیا
 وابسته هست. یبه محققان کتاب مقدس ات، ی اطالعات و جزئ نی ا يبرا

  ات یبرخورد با اله يوهی ش م، یدار اتیاله ي هاکه ما امروزه در دانشکده ی از مشکالت ی کی  حاال، 
اون   و شده  ی حیمس مان ی ا ي کننده  بی هست که نه تنها خطرناك شده، بلکه تخر یکتاب مقدس 

  ي نکته  کی  يتوجه همه به سو  یعنی م، ینامی م "یی ذره گرا"هست که  يزیامان چ یب  يهم حمله 
  ي پولس درباره  يآموزه خوامی من فقط م "بگه:  تونهی نفر م کی خاص در کتاب مقدس هست که 

  ي ا گه ی؛ و کس د"کنمی نگاه م   ن یمطالعه کنم و من فقط به هم  ان یافسس  هاش بهنجات رو در نامه 
  ان ینجات رو که در غالط يپولس درباره  يمن آموزه"گفت:  خواهد، هست ان یکه متخصص غالط
  دگاه یکه دو د گن یو م ستندیای دو محقق م نی که ا میشنوی و بعد ما م ".کنمی نوشته، مطالعه م

 هست.   ان یدر افسس يگریو د ان یدر غالط یکی ره، دا نجات وجود يمتفاوت درباره 

چون هر   م، یدو مورد باش نی که به دنبال ادراك هماهنگ ا میندار يازینداره؛ ما ن  یاشکال  اما
فرضه؟   شیپ ک یروش  نی در ا ي زیچه چ حاال،  جداست.  ه یاز کتاب مقدس، از بق یکوچک  يذره

در   یاتحاد و انسجام اساس  چ یکه ه نهیا فرض شیو پ افته، یکه پولس الهام ن  نهیفرض ا شیپ
رو در   ی متفاوت  ات یبوده که نه تنها اله ج یمطلب را ن یا ان یب  ریاخ يها. و در سال ستیکالم خدا ن 

  ي متعدد   اتیاله  سندگان، یتعداد نو  ياندازه   هبلکه ب   د، ینیب ی کار پولس و اواخر کار پولس م  لیاوا
  م ی لوقا رو دار ات یپولس، اله ات یاله وحنا، ی  اتیلهپطرس، ا ات یاله د، ینیب ی در کتاب مقدس م  رو
 .ستندیبا هم جور ن  نهایو ا

  ي تکه   کی نفر فقط بر    کی   ی از انسجام کتاب مقدس هست و وقت  یمنف   یل یخ  دگاهید  کی   نی ا  خُب، 
خطر وجود   نیا کنه، ی توجه نم  ی و همزمان به کلّ چارچوب متن کتاب مقدس کنهی محدود تمرکز م 

 داره.

 ، یدوم  م؛ینامی م   یکتاب مقدس  اتیهست که اله  ي زیمند، چنظام   اتیاله  ي ز منابع ما براا  یک ی  پس
  ي های از ناکام یکیداره. و  یخ یتار کی سایچون کل شه، یم دهینام یخ یتار اتیهست که اله يزیچ

  ن یدر ب  یامروزه مباحثات  مینیب ی هست که م  ن ی روزها، ا نی از جمله خودِ من در ا دانان، یاله
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تازه    یات یمشاجرات اله  رسهیکه به نظر م  شهیم  جاد یها او دانشکده   اتیاله  يها دانشگاه  ساها، یکل
 بارها و بارها در گذشته از اونها عبور کرده. سایکل و  هستند  يدی و جد

  که یی کنه، جا  یدگ یمشاجرات رس  نی داده تا به ا  ل یدر شوراها، جلسه تشک  یی گردهم آ  با  سایکل  و
  ي و شورا  هیقین  ي موافقت کردند و ما شورا ثی تثل ين مثال درباره به عنوا ، یحیمس يایکلّ دن 

  ی خی آموزه به طور تار کی که چطور  پردازهی م  نیبه ا  ی خی تار دان ی. پس الهمید یکلسدون رو د
چگونه به   سا یو کلشکل گرفت،  سا یکل یها ظاهر شدند، در زندگ بدعت  ی وقت ، یبحران  وران در د

  ی خ یتار  يهاشرفتیپ  ن یهست که به ا  خدان یتار  کی عملکرد  اساساً  نیها پاسخ داد. پس ابدعت 
 بپردازه. 

که   نهیدان او من گفتم که کارِ نظام من  مینامی مند منظام  اتی که اله میرو دار يزیبعد سوماً، چ و
  ي در مشاجرات و شوراها  یخ یتار  ي هاشرفتیبپردازند و به منبع پ  یکتاب مقدس  يبه منبع داده 

رو که در طول   ی متفکران بزرگ رتیها و اعترافات بپردازند و بعد بصقادنامهدر اعت و یی سایکل
 کنند.  یبودند، بررس سایها باعث برکت کلقرن 

 يما به اندازه   يداده و همه   سایرو به کل  یمعلمان   ضش، یکه خدا با ف  گهیبه ما م   دیعهد جد   ادتونهی
افراد   ن یاز مهمتر یبعض نهایا م، یستین  نیزب یادواردز، ت ای  نی کالو ایلوتر  ای ن یمثل آگوست یکس

 .ستندین  ریعنوان خطاناپذ   چیهستند که به ه سا یکل خیدر تار

و اعماق   قاتشون ی محض تحق ت یاما به هرحال، اهم ستند، یرسول برخوردار ن  کی از اقتدار  اونها 
  س، یقد   ناسی. توماس آکوشهیمند ماز اون بهره   يدر هر عصر  سایهست که کل  يزیادراکشون، چ

   ".رتیدکتر فرشته س" ی عنیشد،  دهینام "کاس ی دکتر اَنجِل" ، یروم ک یکاتول  يسا یکل ياز سو 

توماس رو تکرار کنه،   ي که کارها ستیاز زمان توماس مجبور ن  یروم ک یکاتول  اتیکلّ اله پس
 بود. ریکه توماس خطاناپذ ستند یچون اونها معتقد ن 

. او در  رهیگی نم   دهیرو ناد  س یتوماس قد  ، یروم  کی تول کا  ي رو  انهیم  داِنی و اله  خدان یتار  چ یه  اما
بزرگ گذشته رو مطالعه    دانان یمند هم مطالب الهپس شخص نظام   زه، یشگفت انگ  ی لیخ  رتشیبص

خدا در طول   که يمعلمان ماهر رتیبلکه بص ، ییسایها و اعترافات کلنه فقط اعتقادنامه کنه، ی م
مند هست که به اطالعات  نظام  ات یاله فیتکل نی پس اکنه. می  داده رو مطالعه  ساش یبه کل خ یتار

 اونها رو کنار هم بذاره.   يبپردازه و همه  رهیمند و غنظام  ، یخ یتار ، یکتاب مقدس

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

7 

  ای که ارزش  نهیا م، ی به اون بپرداز ماندهیامروز در زمان باق خوامی که م  یسؤال واقع  خُب، 
و من    گن یرو م  نی که مردم به من ا  شنومی م  که من چقدر  نه یمنظورم ا  ه؟ یچ  نهایا  يهمه   يده یفا

ندارم؛ من   يازین  اتیمن به اله ": گنی اونها م کنم،ی سکته م  باًیتقر شنومی رو م  نی هر بار که ا
  ه یک  ی سیاز تو بپرسم که ع  نکه یآه، باشه. به محض ا":  گمیمن م  و  "رو بشناسم.  ی سیع  دی فقط با

 ".یهست  اتیلهتو در ا ، یبه من بگ یس یع يکلمه درباره  ک یو 

ما    يهست که خدا برا  یقت یدرك حق  يتالش برا  ات، ی. الهرهیاجتناب ناپذ   یحی مس  هر  يبرا   اتیاله
  ا یکه آ نهیبلکه سؤال ا ر، یخ ای میپردازی م اتیما به اله ایکه آ ستین  نی آشکار کرده. سؤال ا

رو   زهایچ نیا دینادرست خواهد بود، پس ما با ایخواهد بود  یو کتاب مقدس حیما صح اتیاله
 . میدون ب 

  ک یاول، خدا سخت تالش کرده که خودش رو به قومش آشکار کنه. او به ما  يدر مرحله  چون 
هاتش، گُل خشک  صفحه  يکتاب داده و اون کتاب داده نشده که در قفسه بمونه و در البه ال 

و کالً درکش  میمطالعه کن م، یهضم کن م، یکن قیتحق م، یاون کتاب به ما داده شده که بخون  م؛یکن
 .میکن

پولس رسول ببرم،    يهادر نوشته   د، یدر عهد جد   یمهم  یل یلحظه شما رو به متن خ  کی   دی بد  اجازه
آشنا   16:3 وحنایما با  ي همه  .16 يه یباب سه، از اول آ  موتائوس، یدومش به ت  ي در رساله

کتب از الهام   ی تمام": گه یم نطوریا م، یهم آشنا باش 16:3 موتائوس یبا دوم ت  د یما با م، یهست
مهم   ی لیکتاب مقدس خ  ت یدرك ماه يبرا ه یقسمت از آ نیهست و ا  16:3آغاز   نی ا "خداست.

  م یبه اون توجه خواه م، یپردازی کتاب مقدس م  ی الهام اله يده یکلّ ا هب  ی هست و ما بعداً وقت
 کرد.

حدّ به اون   ن یو تا هم میخون ی حدّ اون رو م  نی تا هم م، یکنی رو مطالعه م ه یآ نی ا ی غالباً وقت اما
  ي ه یکه به بق  خوامی که کتاب مقدس از الهام خداست، اما من امروز م  می تا ثابت کن  میکنی توجه م 

 .مینگاه کن هیآ

  بگه  ی که کس دی اجازه ند  گهی حاال د "است. دی... مف میکتب از الهام خداست و بجهت تعل یتمام "
هست.   دهی فا یآموزه ب  اینداره،  یارزش چیوزه هآم ای، "ندارم  يازیآموزه ن  ای میبه تعل" من

  ن ی قادر مطلق هست، ا  ي و چون کتاب مقدس از الهام خدا ده، یکتاب مقدس، مف قیدق يمطالعه
 هست.  می تعل ایآموزه   ه، ی سرما نیو ا  دهی که ارزشمند و مف  دهی رو م ي اه یبه ما سرما
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. در عالم  هیتنب  يهست؟ برا  دیمف  ياگهید  زِیچه چ  يهست؛ برا  دیمف  میمقدس به جهت تعل  کتاب
که نقد   يزیچ ای میکنی م ی نقد کتاب مقدس يرو صرف صحبت درباره ياد یما زمان ز ، یدانشگاه
.  مید یر مکلمات کتاب مقدس رو هدف قرا  مون، ی لینقد تحل يکه ما با اسلحه  شهیم دهیبرتر نام

 م، یستینقد ن  نیه ما فاعل اهست ک یزمان  م، یبه اون بپرداز دیکه با یواقع  یمقدس  کتابنقد 
کتاب مقدس از   یعنی. میهست "نقد شونده"بلکه  م، یستی. ما منتقد ن میمفعول اون هست بلکه

 .کنهی من انتقاد م 

  ی کتاب مقدس  يکنه و آموزهمی  ان یکالم خدا گناهم رو نما  رم، یمن به سراغ کالم خدا م یوقت
  یو وقت ره، یگیگناه، من رو هم دربر م یدسکتاب مق يو آموزه رهیگی انسان، من رو هم دربر م

 .شمیم هیبه خاطر گناهکار بودنم، تنب رم، یبه سراغ متن کتاب مقدس م

اما بهتره به   م، یگوش نکن مون ان یاد همتا ما به انتق د یچون شا  ده، یشدن توسط خدا مف ه یتنب و
 .شهیدر کتاب مقدس به ما نشون داده م نی ا کهیوقت م، یانتقاد خدا گوش کن

رو شروع  به    یکتاب   شی چند روز پ  -اشتباه   ، ییدروغگو   و  غلط   یاصالح زندگ   ده، ی اصالح مف  يبرا  و
از   ی کی بود و  کی  ي شماره مز، ی تا وركیوین  ي هاکتاب  ن یخواندن کردم که در جدول پُر فروشتر

ون  رو نسبت به ا  لتیو تحل  ه یکتاب رو بخون و تجز  ن یلطفاً ا"دوستانم اون رو به من داد و گفت:  
 دادی م ح یتوض ارواح نوشته شده بود و در اون  ي احضار کننده  ک یکتاب توسط  نی ا "به من بگو.

. من تا وسط کتاب خوندم؛  دیو با مردگان صحبت کن دیارواح بش ياحضار کننده کی  ي که چطور 
 .خونمی م  ي. احساس کردم که دارم هرزه نگار ذاشتمیاون رو کنار م دیبا

درك   کی  ی حت یکه اگه کس يار یبس يها کتاب بود، دروغ نی در ا يادی ز یل یخ یروحان  نجاسات
اصالح در برابر    يدهی. او از فا شدی دام نم   نیداشت، گرفتار ا  قیخدا در عهدعت  عتیساده از شر

 . شدی مند مغلط بهره یغلط و زندگ  میتعل

آراسته   کویل ن است، تا مرد خدا کامل و بجهت هر عم دی در عدالت مف تیترب " يبرا تاً، ینها و
که از خدا    نهیکنه، بلکه هدفش ا  کی تفکرمون رو تحرکه قدرت    ستین   ن ی ا  اتیاله  هدف  "بشود.

  ات یما اله لیدل  نی. به هممیبلوغ و اطاعت کامل از او رشد کن يبه سو میتا بتون  میریبگ میتعل
 .میکنمی  رو مطالعه
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