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 او   ي خدا و مکاشفه 
 بودن   ی قانون   : 7درس  
 آر. سی. اسپرول دکتر  

کتاب  ": گهیکتاب، عنوانش چاپ شده و م نیکتاب دارم و در کنار ا  ک ی امروز در دستم  من
از   نی از کجا اومده. ا "کتاب مقدس " يکلمه  نی که ا دیفکر کرد نیشما تا حاال به ا ای. آ "مقدس

  ک ی  يدرباره  نجایهست، پس ما ا"کتاب" يبرا ی ونان ی يکلمه  کی که  ادیم  "بلُسیب " یونان ی يکلمه 
 مینیب ی م  م، یکتاب مقدس بپرداز  تیبه ماه  يشتریاگه با دقت ب   اما.  میکنی مقدس صحبت م   ابکت

  ک ی م، یدار نجایکه ما ا يزیشده، اما در واقع، چ يجلد جمع آور  کیدر  نهایا يکه اگرچه همه 
 کتاب جداگانه هست.   66از  ياعه هست که شامل مجمو  ی جلد کتاب   کیبلکه   ست، یکتاب واحد ن 

  ن یاول  دن، یم لیبا هم کتاب مقدس رو تشک ي اد یز يهاکتابخونه هست و چون کتاب  ک ی نیا
  ا ی مجموعه  ن یدر ا  یدرست ي هاکتاب  میدون ی که ما از کجا م نهیا م، یشی که با اون مواجه م یسؤال 

  ی سؤال مربوط به کتب رسم  نی و ا م؟ینامی کتابخونه قرار گرفته که ما اون رو کتاب مقدس م
 هست. 

دوباره،   "قانون  ای یرسم" يکلمه  و میکنی کتاب مقدس صحبت م یکتب رسم يغالباً درباره  ما
چوب اندازه  "  يبرا  یونان ی  يکلمه   کیهست، که    "کاُنن"  یعنی  گهید  یونان ی  يکلمه   کیبرگرفته از  

  ن یا  یعنی شه، یقدس خطاب مکتاب مقدس، قانون کتاب م یهست. پس وقت "اریمع " ای "يریگ
  ار یمع  ایبرتر  ير یاندازه گ وبجلد کتاب قرار گرفتند که به عنوان چ کی  ن یها با هم در اکتاب 
 .  کنهی عمل م سایکل ي اقتدار برا ایبرتر 

بارها در   ن یعبارت الت ک ی -داره  ن یعبارت الت ک ی  ات یدر اله زیهمه چ - هست  نی عبارت الت ک ی
دس نورما نورمانز اِت  : کتاب مقگهی م  نطوریکتاب مقدس بکار رفته و ا   فی توص  ي ها براطول قرن 

  ک یعبارت کوچ  نی سه بار در ا  "اریمع "  يشکل از کلمه   کی که    دیشی. حاال متوجه مواینورمات  نهیس
  ار یمع   نی . ا"اریو بدون مع "  واینورمات  نه ی؛ اِت س"ارهایمع   اریمع "  یعنی: نورما نورمانز،  شهیم  دهید
سنجش   يبرا ياریمع  چی نداره و ه ییهمتا چیاستانداردهاست، و ه يهمه يبرا ياستاندارد  ای

 .ستیاون ن 

  م، یشیبا اون مواجه م  نجایکه ا   یسؤال   م، یپردازی قانون م   ای   یما به کل سؤال کتب رسم   یوقت  خُب، 
  ی کتاب مقدس رو بررس  تی قبالً سؤال ماه ی. وقتمیکه تا حاال بهش پرداخت ه یزیمتفاوت از چ

که   یخاطر زمان کم  به. میپرداخت ي ریخطاناپذ ا یسؤاالت الهام، مصون از خطا بودن  به ، میکرد
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به طور کاملتر به مفهوم    دیخوای و اگه م   میهمونطور که گفتم به طور گذرا به اونها پرداخت  م، یدار
  کاگو ی ش يخالصه  يهیان یرو در ب  ي ریتفس ای حیهمونطور که گفتم ما توض  د، یبپرداز ي ریخطاناپذ
 .میدار  اریاخت رد  يریو انکار با توجه به مفهوم خطاناپذ دیی مقاالت تأ يدرباره 

اون صحبت   يمحدوده يبلکه درباره  م، یکنی کتاب مقدس صحبت نم تی ماه يامروز درباره  اما
که مردم   میشنوی م یحاال وقت کنه؟ی م  دایقانون کتاب مقدس تا کجا گسترش پ یعنی م؛یکنی م

 . شهیم  جادیانواع سوء تفاهمات ا کنند، ی صحبت م  یکتب رسم ای قانون  يدرباره 

فهرست   نیو ا م، یکتاب در کتاب مقدس دار 66ما  گنیکتاب مقدس م نیکه منتقد دمیشن من
قرار گرفتن در کتاب مقدس خالصه شده و   يمورد مناسب برا  2000از  شیب  نیکتاب از ب  66
 میکنی در کتاب مقدس باشه، توجه م   تونستی که م   ی احتمال   ي هاکتاب   ادیز  ارید بسبه تعدا  یوقت

:  گنیم  نی منتقد  وکتاب واقعاً در کتاب مقدس قرار گرفته    66فقط    اد، یتعداد ز   نی او با توجه به  
در کتاب   د یکه با یی هااز کتاب  ی که بعض یاحتمال وجود نداره، حداقل به طور احتمال  ن یا  ایآ"

نبودند که در کتاب   طیواقعاً واجد شرا دیکه شا يرگید يهاحذف شدند و کتاب  بود، ی مقدس م 
 "کتاب شدند؟  ن یمقدس باشند، وارد ا

  2000از    شیکه ب   میبگ  میتون ی م   یسؤء تفاهمه، چون اگرچه به طور سطح  کی   نیا  گمیمن م  خُب، 
  ی با توجه به کتب رسم یجود داشت، اما حتقرار گرفتن در کتاب مقدس و يبرا مورد مناسب 

رد   هیاول  ي سا یتوسط کل یها به سرعت و به راحت کتاب  ن یاز ا ي ادیز ارید بستعدا د، یعهدجد
 بودند. یشدند، چون به وضوح جعل

  ک ی کوچ يهاکتاب خودشون  ، یکی بدعتکاران ناست ، یکی بدعت ناست د ی قرن دوم با تهد در
  يخودشون رو نوشتند و به طور گسترده منتشر کردند و در مورد اونها ادعا کردند که دارا 

در نظر گرفته   یبه عنوان کتب رسم  يها هرگز به طور جد کتاب  نی. اباشند ی م یاقتدار رسالت
 . اشتمورد مناسب بالقوه وجود د  2000از    شیب   مینشدند، پس واقعاً گمراه کننده هست که بگ

از اون عبور   سایکه کل ی خی انتخاب تار ندیبه فرا قیدق قیو تحق اریبس اطی واقعاً با احتشما  اگه
مورد توجه   ي سه، حداکثر سه کتاب واقعًا به طور جد ای که فقط دو  دید دی خواه د، یرد، نگاه کنک

اب  در کت یینها لیو تحل هیدر تجز نیو ا رند، یقرار بگ دیدر عهدجد  د یبا ای قرار گرفتند که آ
 کلِمنت روم هست.  ينامه  نیمقدس قرار نگرفتند؛ و اونها شامل: دِداکه، شبان هِرماس و اول 

اونها رو هنوز در   شیرا یچون ما و د، یخودتون اونها رو بخون  واسناد نگاه کرده  نیاگه به ا  اما
  سندگان یمطالب نو  ن یا  ي که در هنگام مطالعه  ییزها یاز چ  یک ی  م، یامروز در دسترس دار  يسایکل
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ح  به وضو سندگان ینو نیکه ا  نهیا کنه، ی قرن دوم توجه شما رو جلب م لیاوا  ای  کمیاواخر قرن 
اقتدار   میو بعد از رسوالن بودند؛ اونها خودشون تسل رسوالن بودند که اونها کمتر از  متوجه

 اونها بودند که برگرفته از نسل اول کتاب مقدس بود.  يهانوشته  ورسوالن 

 چیاما دوباره، ه دند، یمهم و مف سا، یکل خیو تار سایما در کل يها براکتاب  نی به هرحال، ا حاال
  ی سه کتاب و قرار گرفتن اونها در کتب رسم   نیاز ا   یکی   یحت  يدرباره   یچالش  ای  دیشد  يمباحثه 

خاطر کتاب   بهبا اون مواجه شد،  هیدر قرون اول  سایکه کل يمباحثه ا  ن یشتریب  وجود نداشت.
در   تاًیبود که نها  یینبود که در کتاب مقدس قرار نگرفتند، بلکه مباحثات به خاطر کتابها یی ها

 قرار گرفتند. ی سمکتب ر نیب 

شد، شامل دوم  جادی ا یاونها مناظرات  يدرباره  یکه مدت  زیبحث برانگ يها کتاب  نیاز ا یبعض و
 حاال، بود.  ان یمهمتر از همه، کتاب عبران  نیکتاب مکاشفه و همچن وحنا، ی رساالت  هودا، یپطرس، 

  دم یکه من شن هنیا شه، یم جادی ا ي اوقات به طور سرسر یکه گاه  گهی د دیسوء تفاهم جد  کی
  که یدرحال   م، ینسبت به کتاب مقدس دار   ییواال  دگاهید  نیچرا ما چن  دونمی من نم ":  گنیمحققان م
 "نشدند. میتنظ  حیسال بعد از مس 500تا   یکتب رسم

در اواخر    ن ی. و ا يالدیم   398  خ ی: تارادیم  خ یتار  ن یخُب، از ا  اد؟ یسال از کجا م  500عدد    نی ا  حاال، 
  ي درباره  دیتون ی صورت م   نیدر ا  د، یگرد کن  400عدد رو به    نیا   دیواخی اگه م قرن چهارمه. حاال  

  ن یب  يو فاصله  میکنی ها رو محاسبه م قرن  ي ما چطور دیدون ی و م  دیآغاز قرن پنجم صحبت کن
 .میکنی اعداد رو فراموش م 

  ا یآخر  يشکله. شورا  نی استدالل به ا نیاما ا ست، ین  حیسال بعد از مس 500قرن پنجم،  آغاز
  ی کتب رسم يمحدوده يهاشاخص  شهیهم ي برا  کباری تاً ینها دیداشت، با سایمجمع که کل

قبالً انجام شد که قبل از   يمتعدد قات ی کرد. حاال تحقمی  بود، برطرف 398رو که در  د یعهدجد
 نشد. لیتکم 398تا   ندیفرا ن یا  وبه زمان داشت  ازیبود که ن  يندیفرا  کی ساون بوده، پ

  د یعهدجد  ک ی  یحیمس  ي سایکل  خ، یبار در تار  نیاول   ي ، برا398که در سال    ست یمعنا ن   ن یبه ا   حاال، 
در  م، یکنی و امروز مشاهده م  میخون ی که ما م  د یعهدجد يه یاول  يهاداشت. نه، از آغاز، کتاب 

  ی رسم از ابتدا به عنوان کتب    یمورد استفاده بودند و اونها به خاطر اقتدار رسالت سایکل ی زندگ
شناختن   تیبه رسم ي برا ان، یموراتور  يهمچون جلسه یو جلسات قبل 398 درکردند.  ملع

 .گرفتندی قرار م  یکتب رسم نیدر ب  دیبود که با ییهاکتاب 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

4 

قانون    نیبود که اول   يبدعتکار   کیشد، ظهور    ندیافر  نی ا  ختنیکه در ابتدا باعث برانگ  یمشکل  و
  ده ینام هاون یاو مارس روان یبدعتکار بود. حاال، پ نیُ مارس ن یا و رو ارائه کرد یکتب رسم  ای
عرفان   ریبود که تحت تأث یبدعتکار کس  نیُمارس  بلکه ان، یکه از فضا م ییهای خینه مر شدند؛ی م

  بلکه  ست، ین  ی جهان هست یی غا ينشون داده شده، خدا  ق یکه در عهدعت ییمعتقد بود که خدا
  ی داشت، درنده خو و عصبان  ندیکه طبع ناخوشا  ی نینوع جهان آفر کیتره،  ه یدون پا ت یالوه  کی

اومد    حیکه مس  يکرده بود؛ و کار   جادیما ا   يبرا  ياد یخدا مشکالت ز  ن یبدجنس بود، و ا  ی و به نوع
که روح    یت یالوه  ن یرو آشکار کنه و ما رو از ا   یق یحق  ي بود که خدا  نی انجام بده ا  د ی تا در عهدجد

 بده.  یی داشت، رها یبدجنس

 ساخت، ی مرتبط م   قیعهدعت  ي خدا  هوه، ی رو به طور مثبت به    حیکه مس  دیدجد عه  در   يز یهر چ  پس
اطالعات با   گر، ید لیاز اناج يار یو بس یمت لی. پس مثالً در انج حذف شده بود نیُ توسط مارس

به خدا به عنوان پدرش حذف شد. و او   حیمس يشد و چسبونده شد؛ و هر اشاره دهیبر یچیق
رو   ي زیو مختصر از چ ک ی کوچ ی لیخ ينسخه  کی  وحذف کرد رو هم پولس  ي هاشته از نو یبعض

 به ما داد.  م، ینامی م  دیکه عهدجد 

و مقتدرانه از   یفهرست رسم  کی رو ملزم کرد که  سایبدعت، کل نی به ا سا یپاسخ کل پس
اوقات مردم رو دچار   یکه گاه  ییزهایاز چ یکی  حاال ارائه کنه. یکتاب مقدس ی واقع  يهاکتاب 

و    میانکارش کن  میتون ی ما نم   کهوجود داشت.    یخ یانتخاب تار  ندیفرا  کی که    نهیا  کنه، ی مشکل م
از لحاظ اقتدار مورد سؤال قرار    ان، یمثل کتاب عبران   یی هابود که کتاب   سایکل  خ یدر تار  ییهازمان 

ت  بکار رف یوجه آزمون سه کیانتخاب مشغول بود،   ندیفرا نیبه ا سایکل  کهیگرفتند. حاال، زمان 
رقابت   ي وجود داشت که برا ییارهایمع  گه، یعبارت د به کنند.  نییرو تع  یتا اعتبار کتب رسم 

 . رفتی کنندگان بکار م

اصالت  کرد، ی ثابت م یکتاب رو به عنوان کتب رسم  کی که اقتدار  یآزمون  ای نشانه  نیاول  و
داشتن    یرسالت  اصالت  در واقع دو ُبعد داشت.  ، یاصالت رسالت  اریمع   نی اون بود. حاال، ا  یرسالت

رسول نوشته    کی   يواسطهی و ب   میمستق  د ییدو: با تأ  ایشده،    رسول نوشته  کی : توسط  کی  ، یعنی
 شده.

مورد سؤال نبود، چون همه قبول   ان یمورد چند تا مثال بزنم. کتاب روم نی در ا د یبد اجازه 
  ی مت لیاره؛ و انجبرخورد یاز اقتدار رسالت وتوسط پولس رسول نوشته شده  نی داشتند که ا

نوشته شدند که    یتوسط شاگردان   ل یاناج  ن یهم نبود، چون ا  وحنا ی  لیقطعاً مورد سؤال نبود، انج
 شدند.  یس یرسوالن ع
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لوقا و مرقس چطور؟ لوقا رسول نبود و مرقس هم نبود. اما لوقا معاشر پولس رسول   لیانج اما
او   یوردار بود که مطالب ادب پولس برخ یاز اقتدار رسالت ورفت  یبشارت  يبود و با او به سفرها

 .کردی م  دییرو تأ 

  ل یانج ی پطرس رسول بود، پس اقتدار پطرس حام ي مرقس به عنوان سخنگو ب، ی ترت نی هم به
  ی لوقاست. پس از همون ابتدا، در اقتدار رسالت  لیانج  ی مرقسه، همونطور که اقتدار پولس حام

  ی شک  چیه  رهیپولس و غ  يها نوشته  يه یاول   يعهمجمو و    لیچهار انج  نیا  یکتاب مقدس  تیو رسم
 نبود.

رو در   ان یغالط يبود. مثالً رساله  هیاول  ي سایتوسط کل رش یکه بکار رفت، پذ ي اریمع  نیدوم حاال، 
  فقط نوشت،  ان یکه پولس به غالط ي افرض هست که نامه  ش یپ نی . امیریگی در نظر م  د یعهدجد

  ی چرخش   ينامه   ک یرو در نظر داشت و به عنوان    يشترید، بلکه شنوندگان ب جماعت نبو  کی   يبرا
 بچرخه.   ان یغالط يمنطقه  ي ساهاینوشته شده بود تا در کل 

  ل ی رساالت پولس و مطالب انج میدون ی بلکه م کرد،ی صدق م ان یغالط ينه تنها بر رساله  ن یا  اما
. دندیچرخید، مکه برپا شده بودن  کمیقرن  يساها یها و کلجماعت  نیهم به طور گسترده در ب 

که   میدون ی : خُب، ما مگفت ی در قرون دوم و سوم و چهارم م  سایکل  ، یخی از لحاظ اکتشاف تار  پس
 عنوان شد. زود به عنوان کتاب معتبر  یلیشد و خ رفته یکتاب خاص پذ نیا

کلِمنت ذکر کردم، که مثالً  يرو مثل نامه یرسم ریغ يهاکتاب  نی از ا يکه من تعداد ادتونهی
ها  کتاب  يکه نقل قول مقتدرانه  دینیب ی م و  کنهی نقل قول م  ان یپولس به قرنت ينت از نامه کلم

در خودِ کتاب مقدس،    یشد. حت  رفتهیمقتدر پذ  يهابه عنوان کتاب  هیاول   یحی توسط جماعت مس
 کتاب مقدس قرار گرفته. يکه در مقوله  کنهی پولس ذکر م يهاپطرس از نامه 

  ی درون  يکشم. شما هسته می  رو رشیمن تصو  و اد، یثر مباحثات از اونجا ماصل سوم که اک حاال، 
  ه یاول  ي اسیبودند و بعد توسط کل یرسالت يزهایچ دییو مورد تأ یکه رسالت دیها رو دارکتاب 

بدون   ، یکه به عنوان کتب رسم دندیعهدجد  يهیاول  يها هسته کتاب  نیشدند. ا رفتهیپذ
 شدند. رفته یپذ  یواقع  يمباحثه 

اونها   يدرباره  یمناظرات که میدو بنام يدرجه  ي هاکتاب میتون ی که م دی رو دار يزیبعد شما چ و
 میآموزه و تعل يشد، سازگار جادیها اکتاب  نیکه در رابطه با ا  ی از مشکالت یک یوجود داشته و 

با کتاب  رو  ی مشکالت  ن یا  حاال نبود. ی سؤال  چی اونها ه يها با هسته بود که درباره کتاب  ن یا
  گه یشده که م  ریتفس  نطوریغالباً توسط مردم ا  6باب    ان یکرد، چون عبران   کی و تحر  جادیا  ان یعبران 
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با  نیکه ا رسهینجاتش رو از دست بده، و به نظر م تونهی مشده،  دیخرباز  حیکه توسط مس یکس
  ي طور  نهتوی باب م نیاگرچه ا ست؛ یموضوع هماهنگ ن  نیا  يکتاب مقدس درباره  میتعال  يهیبق

 کتاب مقدس نباشه.  يه یبشه که ناهماهنگ با بق ریتفس

رو به نوسان درآورد،   ان یعبران  يمناظره درباره  تاً یکه نها ي زیکه چ نهیا  نجایدر ا ب یعج موضوع
معتقد بود که پولس   هیدر قرون اول  سایکل و اونه  يسندهیاستدالل بود که پولس نو نیا

  ی لیهم خ ن ی. و ا رهیقرار بگ ی کتب رسم ن یباعث شد که در ب  نی و واقعاً ا انهیعبران  يسندهینو
نوشته شدن اون توسط پولس بحث   يهنوز درباره  از محققان  یچون امروزه تعداد اندک به، یعج

  د یعهدجد ی به کتب رسم ن یکه ا کنندی م  رمحققان انکا نیاز ا  ي کمتر ی لیاما تعداد خ کنند، ی م
 تعلق داره. 

توسط   16مشاجره در قرن  ک ی نظم کردن وجود داشت. اما البته که م ند یفرا ن ی. پس ا باشه
کتب   يها به خاطر محدوده و گستره و پروتستان  یروم  کیکاتول  يسایکل ن یب نهضت اصالحات 

که در دوران   ییهاآن گروه از کتاب  فا، یشد، به خاطر سؤال کتب آپوکر جادیا  قیمقدس عهدعت
نهضت   يساها یکلاما  رفت؛یکتب مشکوك رو پذ ، یم رو کیکاتول  يسای دو عهد بودند. کل نیب 

 . رفتندیرو نپذ فایاصالحات، اکثراً کتب آپوکر

  ل یتوسط اسرائ  و  رفتی پذ  ی سیکه ع  يهود ی  یسؤال بود که کتب رسم  نی مشاجره بر محور ا   ن یا  و
  ي هست که همه  یخیتار  يمناظره ک ی نیا لیدل  نی بود؟ و به ا یشد، چ رفتهیپذ  کمیدر قرن 
نبود،   فایشامل کتب آپوکر  يهود ی   يهاینیفلسط  یکه کتب رسم  دن ینشون م  نیاز فلسطشواهد  

  ان ی هودی یاونجا که مرکز فرهنگ يدر کتابخونه ه، یوجود داشت که در اسکندر  يچون شواهد 
رو وارد    فایآپوکر  کتب  کردند، ی صحبت م  یونان ی که به    یان یهود ی  ای  "شده  یونان ی"  یعنیبود،    یونان ی

  ی کتب رسم  نیا یکه حت کنندی م شنهادیپ ریکه محققان اخ کنمی ه اضافه مکردند؛ اگرچ
و نه به عنوان  رفتندی دو پذ يدرجه  زیچ کیرو فقط به عنوان  فایکتب آپوکر نیا ه، یاسکندر

 داره.  یکه کامالً اقتدار کتاب مقدس  يزیچ

درست   ی: خُب، کگهیسؤال م نیا فا، یپوکرکتب آ يمشاجره درباره  نیبه هرحال، به خاطر ا  اما
  حاال،   ه؟ یچ  ی که کتب رسم  میکنی م  ن ییتع   يپروتستان و ما با چه اقتدار   ای   کیکاتول   ي سایکل  گه؟یم
از نظر   نکه ی: امینیفرمول بب  ن ی در ا میتون یرو م یکتب رسم  يپروتستان درباره دگاهید

که   یخ یتار ندیکتاب مصون از خطاست، اما فرا کی که در کتاب مقدسه،  یها، هر کتاب پروتستان 
انجام شده که مصون از   یی سایهست که توسط کل یخ یتار ند یفرا  کی انجام شده،  سا یتوسط کل

 . ستیخطا ن 
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معتقدم    نی قیمن به    شد، و  ت یو با کمک رحمت خدا هدا  ی اله   ت یبا مش  سایکه کل  م یما معتقد  حاال، 
مقدس باشه، در   در کتاب د یکه با یگرفت، و هر کتاب  یدرست  میتصم ی در هر مقطع  سایکه کل

  ی عنیاکنون مصون از خطاست.  ایذاتاً در آن زمان  سایکه کل ستمیکتاب مقدسه، اما من معتقد ن 
  قادر به اشتباه کردنه. شه یسا همیکل

  ی بود که توسط سازمان   يندیفراانتخاب،    یخ یتار  ندیکه فرا  میبه عنوان پروتستان بگ  دیما با  پس
مصون   يها از کتاب  ریخطاپذ  يمجموعه  کی  ، ییعه به تنها مجمو ن یپس ا ره، یانجام شد که خطاپذ

که   یم یمصون از خطاست، و هر تصم سایچون کل گهیم ی روم کیاز خطاست، چون فرمول کاتول 
  میتنظ  ندیمصون از خطاست، پس فرا  میتصم  کی   ره، یگیم  رهیو غ  یجهان   يسا یکل  يرا با شو  سایکل
  ي مجموعه  ک ی روم، شما   يارائه شد. پس برا  مصون از خطا ي سایکل ک یتوسط   ، یخ یانتخاب تار  ای

 . دیمصون از خطا رو دار ي هاکتاب  يمصون از خطا

  ی من کس  "خطا کنه. سایامکان هست که کل نیخُب، ا ": گهیکه پروتستان م نهیتفاوتش در ا حاال
  عقوب یبودن کتاب    یمقطع، قانون   ک یلوتر در    البتهرو بکنه.    يفکر   نیکه واقعاً چن  شناسمی رو نم 

کتاب مقدس   ي ریاو واقعاً به خطاناپذ گن یمردم م ل، یدل  ن یرو مورد سؤال قرار داد و به هم
کتاب مقدس    ي محدوده  يکتاب مقدس و مسأله   ت یماه  يمسأله   نیاعتقاد نداشت. و اونها فرق ب 

کتاب مقدس بدون خطاست، اما   يهمه  قدممن معت": گهیکنند؛ چون لوتر ممی  یرو با هم قاط
 "نه. ایاز کتاب مقدس هست  یبخش  ن یا ایکه آ دونمی نم

ب مقدس بود از کتا  یبخش  عقوبیاو در اواخر عمرش، فکرش رو عوض کرد و قانع شد که  حاال، 
نهضت اصالحات بود که   دگاهیاز د ی بخش ن، یاما مورد سؤال قرار دادن ا بود، ی م یقانون  دیو با

خطا کرده باشه و  تونهینم ساینه، کل فت، گی روم م کهی. درحال رهیخطاپذ ندیفرا نیدر ا سایکل
 خطا نکرده.  نیبنابرا

رو به شما   یکتب رسم  ينسبت به توسعه  یخیسؤال تار  ينهیدر زم شتریب  يمن مطالعه دوباره، 
وجود   ی خی تار یو بررس ق یتحق ک ی کنم که اگرچه  د یتأک جهیدر نت دی. اجازه بد کنمی م هیتوص

که  میندار یلیو ما دل  خواستی رو کرد که خدا از اونها م  ي کار قاًیدق سای به نظرم کل اماداشته، 
 کتاب مقدس قرار گرفتند.  ی کتب رسم نیدر ب  یرست د يهاکتاب  میکامالً مطمئن نباش
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