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 او   ي خدا و مکاشفه 
 ي ر ی مصون از خطا بودن و خطاناپذ   : 6درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

در   دی اونه، با یکتب مقدس که شامل مسائل مربوط به الهام بخش  تی ماه يدرباره  ی مبحث هر
کتاب مقدس صحبت   ي ریمسائل مصون از خطا بودن و خطاناپذ يعصر و زمان ما حداقل درباره 

  نهینسبت به کتاب مقدس ا یو سنت  کیکالس دگاهید ، سایکل خیکه در طول تار میدون ی م ماکنه. 
طا و  ها کتاب مقدس رو مصون از خدر تمام دوران  سایاومده، کل یالهام اله  يله یبه وس ن یکه ا 

، نه تنها الهام  20و  19مخصوصاً در قرون  ، یینقدگرا شتریب  ش یدونسته. اما با افزا ر یخطاناپذ
و  ي ریخطاناپذ میبه طور خاص مفاه گرفته، بلکه گسترده قرار يکتاب مقدس تحت حمله  یبخش

 مصون از خطا بودن هم به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند.  

راست    ل یبه وس  17متهم شده که در قرن    نطوریا  ير یخطاناپذ  يآموزه که    نه یا  هات یاز شکا   ی کی
تستان، که  و فلسفه  پرو میعصر تعل گنیاوقات به اون م یپروتستان بوجود اومد که گاه ینید

  کی  ير یخطاناپذ يدهیکه ا  نه یدر عصر استدالله و اون هم ا ي ویدن  یفلسف خ یعصر تار ينهیقر
گران اصالح   يبرا  یکتاب مقدس، بلکه حت  سندگان یخودِ نو  ينه تنها برا  کهبوده    ی استدالل   يهینظر

 بود. گانهیب  زین  16سازشگر قرن 

  "يریخطاناپذ "که لوتر هرگز از اصطالح  نندکی م  اشاره نی عجوالنه به ا ، ير یخطاناپذ نیمنتقد
 دونمی من نم  حاال، .   کنهی درسته؛ لوتر فقط گفت که کتاب مقدس هرگز خطا نم   نی استفاده نکرد و ا

گران داره، اما قطعاً اصالح  ی چه فرق کنه، ی که هرگز خطا نم ي زیبا مفهوم چ ي ریمفهوم خطاناپذ
 ند.د داشتاعتقا ده یا ن یسازشگر به طور مشترك به ا

و مخصوصاً   وسیرن یا ان، یما به ترتول  یهم نبود. وقت ينوآور  ک یاونها  ي برا 16در قرن  نی ا و
  اما آشکارا توسط اونها اعالم شده.  میمفاه نیکه ا دید میخواه م، یمراجعه کن سیقد نیآگوست

که  میشیحاال، ما متوجه م ه؟یکتاب مقدس نسبت به خودش چ دگاهی د نکه، یمهمتر از همه ا
  ات یادب   ریو سا   "قرآن "و    "کتاب مورمون "مثل    ییهاهست. کتاب   ارهیس  نی در ا  ي گرید   يهاکتاب 

سرچشمه گرفتند و کتاب   یاز منشأ و الهام اله نندکمی  مذاهب جهان که ادعا ریمقدس از سا
 .نهکمی   ادعا رو نی مقدس هم ا

ن چو گه، یرو م نی کتاب مقدس ا نکهیفقط به خاطر ا قته، یادعا حق نیکه ا میستیمن معتقد ن  حاال
و   "کتاب مورمون " دیشده، پس با  یی ادعا  نیباشه که چن  نیفقط به خاطر ا  ي زیاگه صحت چ
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  استدالل  نطوری. اما ام یریدر نظر بگ قتیبه عنوان حق کسان ی رو هم به طور  گه ید  يهاکتاب 
واقعاً    نی گه اخداست و ا که کالم    نهکمی   واقعاً کالم خداست و کالم خدا ادعا  نیکه چون ا  نندکمی 

 ادعاش درست باشه.  دی خداست، پس با کالم

کالم خداست و معتقدم که خدا   ن یکالم خداست. خُب، من معتقدم که ا  ن یمورد، ا  نی در ا پس
باالتر از اقتدار خدا باشه. اما   ياقتدار  چیه کنمی کالم خداست و فکر نم نیکه ا نهکمی  ادعا

بدم؟   صیتشخ گهید يدر جاها  گهی د يکالم رو از ادعاها نی ا يکه من چطور  نهیدوباره سؤال ا
 هست.   گهیسؤال د کی  نی اما ا

چون   ده، ی به دست ما رس یبا الهام اله  نهکمی  مهمه که کتاب مقدس ادعا سایکل يهر حال برا  به
 ز یاغراق آم  يادعا   کی  م، یدار   مون یزندگ  قتیحق  نی مهمتر  يکه ما برا  یع منب   نیانبود،    نطوریاگه ا

به همراه داشته    يو عواقب جد   امدها یپ  تونهی م  ن ی و ا  دادیو اقتدار خودش م  یدرست   يرو درباره 
آثار    يهمه   نیبوده که فقط کتاب مقدس در ب   نی شاهد ا  ی خیاز لحاظ تار   سا یباشه. حاال دوباره، کل

 مصون از خطاست.   يبه طور منحصر به فرد  خ، یتار بمکتو  یادب 

داشته باشه،   يکمبود  تونه یترجمه کرد که نم يز یبه عنوان چ شهیو مر "مصون از خطا" يکلمه  و
مصون از  "اصطالح  ، ی. و از لحاظ زبان شناس ستیهست؛ قادر به اشتباه کردن ن  ینشدن  وبیمع 

فهرست   کی تونمی که من م لیدل  نیهست، به ا "ي ریخطاناپذ"باالتر از اصطالح  یاصطالح  "خطا
به عنوان دانش آموز در دبستان  من . سمیبنو یالهام اله  ي رو بدون ادعا ر یخطاناپذ رخواروبا 

  100اونها رو درست جواب دادم و  يو من همه  میسؤال داشت 20داشتم که ما  کتهی امتحان د
 گرفتم. 

نداشتم. و البته که   از یکار به الهام روح القدس ن  نی ا ي بود؛ من برا ریمن خطاناپذ  امتحان 
محدود، من رو مصون از خطا نکرد، چون    اریبس  يعرصه   کی و در    کوتاه  يدوره   ک یدر    ي ریخطاناپذ

 اشتباه کردن رو داشتم.   ییمن توانا  چون  رد، کمی  دیی رو تأ نی ا ي بعد يکته یامتحان د

از   ی خاص  زان یاز مباحثات امروز شامل م ي اریچون بس گم، یرو م زها یچ ن یا  یلیدل  ک یمن به   حاال
  یح یبدن مس  کی .  میمشکالت بپرداز  نی از ا  یبه بعض  دییایهر دو اصطالحه و ب   يدرباره   یسردرگم 

و   مان یا  يمصون از خطا  قانون که کتاب مقدس تنها  نهکمی  خودش ادعا یخ یجامع در اعتراف تار
 عمل هست. 

  ی لیکه خ گه ید يهیان یب  کی مفهوم رو کنار گذاشتند، اون رو با  نی که ا دم یرو د یمن کسان  حاال، 
  ي درباره   یکتاب مقدس فقط وقت  که  نهیا  هیان یب   نی کردند و ا  نی گزیجا  ه، رسیبه نظر م  نیبه ا  هیشب
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مگه نه؟ اما   رسند، یبه هم به نظر م هیشب نها یمصون از خطاست. ا نه، کمی  و عمل صحبت مان یا
کتاب   گهیم ه یان یب  نیا ی. وقت مینگاه کن ی به اول  د ییایروز و شبه. ب  نیاونها مثل فرق ب  نیفرق ب 

  ی احتمال  نیقوان  ي، کتاب مقدس رو از همه "تنها" اصطالحصون از خطاست، مقدس تنها قانون م
در    یک یاقتدارها، فقط    يهمه   ارها، یمع   يها، همه کتاب   يهمه   نیاز ب   گهیو م  نهکمی   محدود  گهید

 اش، مصون از خطاست و اون هم کتاب مقدسه.مقتدرانه  ییفرمانروا تیظرف

  اشاره  ان یحیو عمل مس مان ی به ا نجایو عمل. حاال در ا ن ام یا از ه؟یاون قانون مصون از خطا چ و
ماست، که مربوط   مان یکتاب مقدس قانون ا  نکهیکه قانون، ا گهی م نیلحاظ، ا نی. حاال، از ا نهکمی 

  یی کارها  يما است، که مربوط به همه  یزندگ وهیش يبرا یاعتقادات ماست و قانون  يبه همه 
 .می د یهست که ما انجام م

  رو عوض  رشون یکلمات مس نی ور اچط م، یریم يبعد يه یان یبه سراغ ب  ی که وقت  د یه کنتوج حاال
کتاب مقدس    نی پس حاال ا  ؟یکتاب مقدس فقط مصون از خطاست. چه زمان   میگیما م  حاال.  نندکمی 

  از کتاب مقدس رو محدود   ی، بخش "فقط"  يبلکه کلمه   کنه، ی محدود نم  گهی د  نیقوان   ای رو از منابع  
کتاب   نکه یا  نه در مصون از خطا بودِن کتاب مقدس وجود داره،  یتیمحدود ک ی گهیو م نهکمی 

از   یمورد، فقط بخش  نی هست، بلکه در ا شیهاگفته  يمقدس تنها قانون مصون از خطا در همه 
که در   م، ینامی محدود م يریهست که ما خطاناپذ  ي زیچ نی کتاب مقدس مصون از خطاست. و ا

 و عمل، مصون از خطاست.  مان ی در صحبت از افقط  ن یامعروف شده؛  یل یزمان ما خ

  ی حیمس  ی هستند که کلّ زندگ  ی ، کلمات"عمل"و    "مان یا"اصطالح،    دو  نجا، یکه ا  د یشیمتوجه م  حاال
کرد؟   یبر اونها حکمران  دیو اعمال ما هست که با مان ی از ا ریغ يزیچه چ شند؟کمی  ریرو به تصو

که کتاب    يز یاز چ  تونهی که م   نهکمی   کتاب مقدس اشاره  میتعلاز    یو عمل به بخش  مان یا   نجا، یاما ا 
  گه، یم رهیو غ یمسائل فرهنگ يو درباره  گهیم ایعلوم دن  يدرباره  گه، یم  خیتار يمقدس درباره 

 بشه.   زیمتما

ئل  مسا  يکه درباره  شهی در اقتدارش محدود م یحاال کتاب مقدس فقط زمان  گه، یعبارت د به
 تونه یم نه، کمی  اونها صحبت يکه درباره  ياگه ی د زیر چه، اما هصحبت کن مان ی ا ی مذهب

کتاب مقدس در هنگام صحبت از  دی . شایخیمثل امور تار  ییزهایداشته باشه، چ ییکمبودها
اصطالحات در   نیا يریبکارگ  يمراقب نحوه  دینادرست باشه. پس شما با ن باستا يایاتفاقات دن 

 .د یباش ی اتی اله يهاهیان یب 
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  ح یبه سؤال اقتدار مس سا، یکل ي سؤال اقتدار کتاب مقدس برا ، یینها لیو تحل ه یتجزر د حاال
 ي رو درباره   یکنفرانس  ر، ی گون ی، خدمات ل 70  يدهه   لیدر اوا   شیها پ.  در واقع، سال نهکمی   هیتک

کنفرانس منتشر شد،   ن یکه از ا  یکتاب   کرد.  یزبان یمبرگزار و    ایلوان یاقتدار کتاب مقدس در پنس
  ی شد. ما محققان   شیرایو   يمحقق لوتر  ، يمونتگُمر  کی خدا بود که توسط جان وارو  ریم خطاناپذکال

کتاب   ي ر یسؤال خطاناپذ ي جمع شدند تا درباره یی گردهما ن ی که در ا میداشت ا یاز سراسر دن 
به   یشناس  ح یکه اونجا بود، از لحاظ مس ی هر محقق ، یقبل  یمقدس گفتگو کنند و بدون هماهنگ 

سؤال به اونجا   نیاونها با در نظر داشتن ا یعن ی د، یاب مقدس رسورد اقتدار کتسؤال در م
محققان مشتاق بودند   ن ینسبت به کتاب مقدس داشت؟ چون ا یدگاه ی چه د ی س یاومدند که ع

  ی میتعل دگاه ی و اصالً کمتر از د گهی که د یدگاه ی کتاب مقدس اعتقاد داشته باشند، د دگاه یبه د
 دس نبود. کتاب مق  يدرباره  یسیع

  دگاه ید میتون ی که م یچون تنها راه نم، کمی  مشکل رو احساس نیا ینیمن بالفاصله سنگ حاال
ما خودمون   نجایکتاب مقدسه، و ا يتوسط مطالعه  م، یکتاب مقدس رو بدون  يدرباره  یسیع
رو در کتاب مقدس   نی ا یسیع گهیکه م میاستدالل گرفتار بش وبیمع  يچرخه کیدر  میتون ی م

 گفت.    یچ  یسیکه ع میدون ی کتاب مقدس م يفقط به واسطه اداد و م میتعل

  خطا بودن کتاب مقدس انتقاد  از مصون از  کهیکسان  م، یو قدم به قدم جلو بر میاگه برگرد اما
: آه، گنیاز کتاب مقدس حمله کرده و م یکه بر عبارات خاص یو محققان کتاب مقدس نندکمی 

  نها یو ا  گن، یرو م  ییزهای چ  نیچن  اید از مرگ رسوالن اومده  که بع   هستند  يبعد  يهاش یرایو  نهایا
 .کنندی م رسوالن وصل ن  ا ی یسیمعتبر ع میما رو به تعال 

کتاب مقدس که از   يها هست که اون بخش  ياگسترده  توافقگروه شکاکان و منتقدان،   نیا در
هستند که شامل  از کتاب مقدس    ییهابخش  رند، یگی کمتر مورد بحث قرار م   یخ یلحاظ اصالت تار 

نسبت به    ی سیع  دگاهید  يدرباره   اتیاله  ي ایدر دن   واقعاً  کتاب مقدسه.  يدرباره   ی سیع  يهاهیان یب 
رادولف  ی مثل بارت، برانِر، پُل آلتاس، حت يوجود نداره. من افراد ي جد  يکتاب مقدس مشاجره 

از محققان مشهور و   یاندک یاسام نهایا برم، ی .اچ داد رو نام میس اس، یرِمیِ میهوآکیبولتمَن، 
  ی عنی ، یخ یتار موافقت کردند که انسان  يهستند که با مرد 20برتر در قرن  يمحققان انتقاد

متداول    کم یقرن    تیهودیواال و برتر کتاب مقدس رو که در    اریبس  دگاهی بود که د  ي ناصر  ي سایع
خدا   يکمتر از کالم الهام شده  ي زیکتاب مقدس چ ی عنیداد و به اون اعتقاد داشت  میبود، تعل

 منقطع شود.    تواندی است. کتاب مقدس نم  قتیکالم تو حق "کرد:    ياظهار نظر  نیچن  یسینبود، و ع
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  ي و همونطور که قبالً گفتم، نحوه  "نخواهد شد تا همه واقع شود.  لیاز تورات زا  ي انقطه   ای   همزه
کلمه اعالم   ک یبه  هیخودش رو با تک يکه ادعا بود  نی ا ق یبا کتاب مقدس عهدعت یس یبرخورد ع

 رو برطرف کنه.  یات یاله يمشاجره کی تا  "مکتوب است": گفتی کرده و فقط م 

  ن یباشه، که با ا یمحقق نی هستند، اگه چن یاندک  اریکه محققان اندك، بس نهیمنظورم ا پس
ار سال اون  دو هز سایداد که کل میرو تعل يزیهمون چ  يناصر یسیکه ع ننکمی  مبارزه دگاهید

  دگاه یکه د گنیو م گردندیم بر رند، یپذی رو م نیکه ا  یمحققان  نیهمزمان، ا اما .دهیم میرو تعل
 کتاب مقدس اشتباه بود. يدرباره  یسیع

  ی ح یمس دان یاله کی  ياز سو  ییادعا  نینظر از جهالت چن ن یدر اول  د، یشنوی رو م ن یا ی وقت حاال
و   حهینسبت به کتاب مقدس دارم که صح یدگاهیمن دخُب، ": گنی. در واقع مدینکمی  تعجب

اما اونها با   "کتاب مقدس اصالح کنم. تیماه يدرباره  سا یبه کل مشیرو در تعال  ی سیع خوامی م
 رد، کمی   کتاب مقدس اشتباه  يدرباره   دگاهش ینسبت به د   یسیکه نه تنها ع  نندکمی   عجله اضافه
  ي هودی جماعت    یمتداول و باستان   دگاهید  ریاو تحت تأثنداره که او اشتباه کرد، چون    یبلکه اشکال 

بدونه   تونستی عنوان نم چیبه ه ش، یانسان  تی عصر خودش بود و در ماه دیاز علوم جد شیپ
 اشتباه بود.   دگاهی د کیکتاب مقدس که در زمان او مورد پسند بود،  یفعل دگاه ید که

عالم مطلق    شیانسان  تی در ماه ی سیکه ع د یاریب  لیکه اگه دل  نندکمی  ها به سرعت اشارهاون  و
  سا، یکل ی شناس  حیمس چون هست.   یشناس  حیکفر در مس ک ی  نی ا دونست، ی رو م  زیبود و همه چ

و در رابطه    ، یانسان   تی تعلق داره، نه ماه  ی اله  ت ی که علم مطلق به ماه  دهیم  میتعل  یخ یاز لحاظ تار
 از اونها آگاه باشه.  تونستی م به وضوح ن  یسیبود که ع یی زهایچ  ، یس یع یانسان   تیبا ماه

  ن ی روز و ساعت بازگشتش تحت فشار قرار گرفت، به شاگردانش گفت که ا يدرباره  یوقت مثالً
بلکه فقط   دونه، یپسر هم اون رو نم یو حت دونندی روز آشکار نشده و فرشتگان هم اون رو نم

  ی اشتباه  گاه د یداو  پس نه، کمی  خودش دانشش رو محدود ی س ی. پس عدونهیپدر اون رو م
آگاه   تونستی عنوان نم چیهست، چون او به ه هیکتاب مقدس به ما داده که قابل توج يدرباره 
 باشه.

عالم مطلق    یس یکه ع  ستی. الزم ن دیلحظه صبر کن  ک ی":  گنی م  نی ارتدکس، در پاسخ به ا  محققان 
او صفت علم مطلق    ، یسان ان   تیکه در ارتباط با ماه  میریپذی ما بشه و ما م  يدهنده   هیباشه تا فد

 "رو نداشت.
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  ي تر، مسألهگسترده  ينداشت. اما مسأله  یانسان  تی رو داشت، اما ماه ی اله تیکه ماه معلومه
نبود که نجات   طی واجد شرا رد، کمی  گناه  کی  حی چون اگه مس حه، یمس یگناه ی ب  نجا، یدر ا  قتریعم

  ن ی ا  ن ینه، چه برسه به گناه ما، و بنابراگناه خودش کفاره ک  ي برا  تونستی ما بشه؛ او نم  يدهنده
  م یکرده، تعل  افتی از آنچه از خدا در  ریغ  ي زیچ  نهکمی   که ادعا   یمعلم   يبرا  که  شد یم  جادیسؤال ا

 غلط بده؟  میکه تعل شد یگناه محسوب م  کی  نی ا ایآ ده، ینم

اقتدار خودم   رو با يزی من چ"وارد صحنه بشه و بگه:  ی نفر، مثالً نب ک ی گناه بود که  ک ی  ن یا  ایآ
غلط بده؟    میو بعد تعل ".نمکمی  بلکه فقط بر اساس اقتدار پدرم که مرا فرستاد، صحبت گم، ینم

فقط   خوام ی امروز نم "که  وارد کالس بشه و بگه:   دینکمی  ي پرفسور چه فکر ه ی يدرباره  شما 
  ر یگ ، ریگاشتباه چشم  کی و بعد من رو در  "قتم، یاعالم کنم، بلکه من حق رو به شما قتیحق

 د؟ یبنداز

دادن،   میمعلم بشن، چون تعل  های ل یخ  دیداره، که نبا  میتعل  يدرباره   ینظام اخالق  ک یمقدس    کتاب
دارم که الف   یاخالق تیمسئول  کیمن به عنوان معلم،  حاال، . ارهیرو به همراه م یبزرگ  يداور

من جوابش رو ندونم، به دانشجوهام دروغ نگم. اگه دانشجوهام از من سؤال کنند و  اینزنم 
به اونها   دیموضوع دودلم، با نیا ياگه درباره  ای ".دونمی سؤال رو نم نی من جواب ا"بگم:  دیبا

چون معلم  "سمت است. نی من به ا ل یاون باشه. اما تما د یباشه؛ شا ن یا دی شا ن، یبب"بگم: 
 بذاره.  ریتأث نن، یشیدرسش م يپا  کهیداره تا بر تفکر کسان  ياد یقدرت ز

نفوذ و اقتدار    نیشتری ب   يناصر  یسیع  يبشر به اندازه   خی کس به عنوان معلم در طول تار  چیه  و
روز او شادمان    دن یاز د  م یاو نوشت و ابراه  يدرباره  یرو نداشته و اگه او به مردم بگه که موس 

خاطر    و بعد او اشتباه کنه، او به  قته، یپا گذاشته بشه و کتاب مقدس حق  ریز  تونهی شد و کالم نم 
  ت یقطع   ي برا  یی باشه که در جا   هیقض  ن یعالم مطلق باشه تا مسئول ا   ستی مقصره، چون الزم ن   ن یا

 .  شهیساقط م  تیمحدود نی که در واقع ا شهیقائل م ت یخودش محدود

همچون    ، یمهم   اریمسائل بس  نیچن  يبه ما که درباره   مشیتعال   يدرباره   ی س یاگه ع  گمیمن م  پس
او رو   تونهیم یتصور کنم که چطور کس  تونمی اشتباه کنه، پس نم  اقتدار کتاب مقدس بوده، 

به   ان یسیاو به فر ، یس یخودِ ع سی. حاال با توجه به تدر رهیبگ ياو جد  يگه ید میتعال  يدرباره 
  ی نیچون شما را از امور زم": گفت برند، ی و شتر رو فرو م نندکمی  یپشه رو صاف  نکه یخاطر ا

  دیخواه ق یبا شما سخن رانم چگونه تصد ی هرگاه به امور آسمان . پس د ی سخن گفتم، باور نکرد
 "نمود؟
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  ، ینیمسائل زم  يدرباره   یس یع  گن یکه م  میرو دار  یدانان ینسل کامل از اله  ک ی ما حاال    نحال یبا ا  و
اما همچنان به طور برجسته در رابطه با امور   رد، کمی اشتباه رهیو غ قی انتقال عهدعت يمسئله
رو   تر و ش نندکمی  یکه پشه رو صاف میرو دار ی دانان یماده. ما نسل کامل الهقابل اعت یآسمان 
 .نندکمی  حمله  سایکلو اعتبار خداوندِ   یکه به درست بی ترت نیا به برند، ی فرو م

قانون تنها توسط خداوندِ   نی که ا م یو عمله، چون معتقد مان ی کتاب مقدس تنها قانون ا میگیم ما
من  ": گنیکه م میرو دار یان یحینسل مس یت، به ما سپرده شده و وقتقانوِن اوس  نیکه ا سایکل

  "ندارم،   مان یدر رابطه با اقتدار کتاب مقدس ا  یس یدارم، اما به اقتدار ع  مان یا  یسیبه اقتدار ع
 .رمیم از کوره در نجایمن ا

  بلکه اگه  م، یفرض اقتدار کتاب مقدس شروع نکن شیچرخه با پ نیبه نظرم مهمه که در ا پس
فقط    هتون یاگه کتاب مقدس م  ایبود،    یمرد خوب   یحت   یس یکه ع  دهیم  میکتاب مقدس مثالً به ما تعل

اساساً معتبره، به  نیا م، یبگ میرو به ما بده که بتون  یو معتبر مقدمات یخی تار یاطالعات کاف
  ن یا که میبود و بعد متوجه بش ینب کی  یسیع که میبرس جهینت نیمعتبره که به ا یکاف يدازه ان 
  ن ی که ما فقط تا ا یمنبع اطالعات  ن یا  گهیبه ما م م، یکه ما با اطالعات معتبر با او مالقات کرد ی سیع

اساساً معتبره،  ز یچ کی از  شیب  يزیچ نی ا گهیبه ما م  م، یپنداشتی مقطع اون رو اساساً معتبر م
از   ی خیار ت يه یاول آغاز و  ي از نقطه  شرونده یبه طور پ بلکه چرخه،  ک ی صورت نه تنها در  ن یدر ا 

که به   میردکمی  حرکت یس یع میتعل ي سو به ، ی س یع میتعل ی خی دانش تار ، یخ یانتقاد، اعتبار تار
کمتر از   ي زیچ ن یبلکه کامالً معتبره، چون ا ست، یمنبع اساساً معتبر ن  کی منبع فقط  ن یا گهیما م

ا کنه، پس اون خطا داشته باشه و نتونه خط ي . و اگه کالم خدا نتونه کمبودستیکالم خدا ن 
 .کنهی نم

  فیتفاوت ظر يرو درباره  ي ادی مطالعات ز ، یکتاب مقدس ير یخطاناپذ ي شورا درباره  نی ا حاال، 
و   د ییتأ مقاالتکه من  میکتابچه دار  ک ی ریگون یانجام داده. ما در ل  "يری خطاناپذ "مفهوم اصطالح 
  ي آموزه  ات، یو با جزئ نمکمی  ریاتفاق افتاد، تفس شیسال پ نی رو که چند کاگو ی انکار سران ش

 . دیریتماس بگ ریگون یاون با ل  افتی در يبرا دیتون ی و شما م دمیم  حیرو توض ي ریخطاناپذ

  ي ریهست و به طور مقاومت ناپذ  يترت یاهماصطالح کم  ، ير یبگم که خطاناپذ  خوامیاالن فقط م  اما
 کنهی نه، پس واضحه که خطا نم نتونه خطا ک يزیاگه چ اد؛یبه دنبال مفهوم مصون از خطا بودن م

  ي از آزمون انتقاد عبور کنه و کامالً درباره   دیکتاب مقدس با  کلّ.  کنهی خطا نم  قتیو در رابطه با حق
 ي درباره  دیدر رابطه با مفهوم عهدجد یعنی نیا و  تناقضهیب  ، یس یع يخودش، ادعاها  يادعاها 

 .تناقضهی ب  ا، یآلِت قت، یحق
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  ي درباره نداره که مردم  یلیدل  چیبه نظرم ه م، ی کن فیتعر دی ق عهدجدرو مطاب  قتیاگه ما حق و
 کامل کتاب مقدس مشاجره کنند.  ي ریخطاناپذ
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