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 او   ي خدا و مکاشفه 
 کتاب مقدس و اقتدار   : 8درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

و   کردمی م  س یتدر ایالدلفیاصالحات در ف ات یاله  يدرباره  ایالدلفیدر کنفرانس ف شیسال پ چند
اقتدار   يکه در اونجا درباره  يابود. و بعد از جلسه  "اقتدار کتاب مقدس"موضوع آن جلسه 

که بعد از اون به سراغم   ی دوست دن ید خوشحال شدم از  ی لیکردم، خ سیتدر  یکتاب مقدس 
 بودم.  دهیاونو ند م، یبا هم بود شیها پکه از زمان کالج که سال  یاومد، دوست

. و ما مرتباً به عنوان  رهی رفت و خادم شد و غ يونریسیم ت یدوستم بعد از کالج به مأمور نی ا و
  دس رو مطالعه کرده و ساعت با هم کتاب مق  میهر شب ن  م؛یدیدی رو م گری کالج همد يدانشجو

زده بودم که   جان یه یل یها ارتباطم رو با او از دست دادم و خ. و من در طول سال میکردی دعا م 
 .دمیدی او رو م  وبارهد

بعد او   و. میسؤال کرد زها یجور چ نی ها و اخانواده يو درباره  میرفت رون یغذا خوردن ب  ي برا ما
 دگاهمیمن د  م، یما با هم در کالج بود  یکه از وقت  یون بد  خوامی م "شرمسار شد و به من گفت    یکم

او گفت:   "؟یچارل  ه، یخُب، منظورت چ"و من گفتم:  "دم.دا رییکتاب مقدس تغ  يرو کامالً درباره 
رفتم   ی حیسم يمن به دانشکده "او گفت:  "ندارم. مان یبه الهام کتاب مقدس ا  گهی خُب، من د"

مصون از خطا بودن   دگاهی د  نیآگاهم و ا   يانتقاد  يهاه ینظر  يرو مطالعه کردم و حاال از همه   نیو ا
 "کتاب مقدس رو مثل گذشته قبول ندارم. يریخطاناپذ  ای

و او لبخند زد و   "؟ياز اون روزها اعتقاد دار یی زهایهنوز به چه چ ، یخُب، چارل "من گفتم:  و
خُب،  "و من گفتم: "نجات دهنده و خداوند منه. یسیدارم که ع مان ی خُب، من هنوز ا"گفت: 

رو بر تو بکار    شیخداوند يچطور   یس یکه ع نهیسؤالم ا  ی اما چارل  شنوم، ی رو م   نی ا خوشحالم که 
هست که اقتدار داره تا فرمان   ی خُب، خداوند کس"گفتم:  "ه؟یمنظورت چ"و او گفت:  "بره؟ی م

به کتاب   ی تون ی ه تو نمو حاال اگ  ، یاون کار رو بکن ا یکار  نی بده، از تو بخواد ا حرکت بده، دستور 
 "؟يریگی رو از کجا م   نهایپس ا ، یمقدس به عنوان منبع دستور حرکت متوسل بش 

با ما صحبت   سا یکل قیحاال از طر حی. خُب، من معتقدم که مسدمیآه، منظورت رو فهم"گفت:  او
دوم  ک"گفتم:  ".يتریپرزب  يسا یکل"و او گفت:  "سا؟ی. کدوم کلدمیفهم"و من گفتم:  ".کنهی م

  ن یاول  تزبِرگه؟یاونکه در پ است؟ یالدلفیاونکه در ف کاگوست؟یاونکه در ش "؟يتریپرزب  يسایکل
 "؟یک ی کدوم  ، يتریپرزب  ي سایکل نیسوم ، يتریپرزب  ي سایکل نی دوم ، يتریپرزب  يسایکل
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با هم   یدر مجمع عموم  سا یکل یبلکه وقت   گم، یرو نم  ي تریپرزب  ی محل يسا یآه، نه. کل"گفت:  او
  "؟یکدوم مجمع عموم "و من گفتم:  ".میشنوی رو م  حیمس يکه ما صدا هیی اونجا جا ، هشیجمع م

  ح یمس  ای داد و امسال اون رو برعکسش کرد؟ آ  ي موضوع خاص رأ   ک ی   ياونکه سال گذشته درباره
 "فکرش رو عوض کرده؟

  یرو ط یطوالن  ریمس ک ی ما "مشکل رو احساس کنه و من گفتم:  نیتونست فشار ا  یچارل  و
  ل یو تحل يه ی در تجز 16قرن  ي. تمام مناظره م یتموم کرداصالحات رو  ي ما فقط چرخه  م؛یدکر
به کالم رسوالن    ا یاعطا شده    سایکل  میتعال   و  سای به کل  ح یاقتدار مس  ا یبود که آ  ن یا  يدرباره   یی نها

 بود که من با دوستم داشتم. يامباحثه  نیو ا "م؟یاب یی که در کتاب مقدس م 

  م یدی شد و د  جاد یا   پتورایسوال اسکر   sola scriptura  ي، همونطور که گفتم، مسأله 16رن  در ق  حاال، 
  سا یاقتدار کل وخداست  ییخاص مقتدر و غا  يتنها کتاب مقدس مکاشفه  یعنیکه اصطالح سوال 

قرن  روم به اصالحات در اواسط    کی کاتول   يسایکل  ی. حاال، وقتستیبا اقتدار کتاب مقدس برابر ن 
  ي به سؤال درباره  ماًیچهارم، مستق  يترنت پاسخ داد، ترِنت در جلسه  یجهان  ي ورادر ش 16

گفتم،   ی قبل يهمونطور که در جلسه  وو اقتدار کتاب مقدس صحبت کرد.  سایاقتدار کل ي رابطه
روح   ق یکتاب مقدس از طر نکهیروم اعتمادش به الهام و اقتدار کتاب مقدس رو اعتراف کرد، ا

روم    ن، ی کرد. اما عالوه بر ا  کتهی همونطور که گفتم، روح القدس اون رو د  کتانته، ی القدس اومد، د
کتب مقدس    ق یکه خدا خودش رو از طر  کنهی صحبت م  نی ا  يچهارم در ترِنت، درباره   يدر جلسه 

 .کنهی آشکار م  سا یکل سنتو 

ما  و سنت به  کتاب مقدس قیخدا از طر يکه مکاشفه  میرو درك کن هیان یب  نی ا يما چطور  حاال، 
:  گفتمی من م "؟یکنی م  دایخدا رو کجا پ قتیتو حق ، یآر. س ": گفتی به من م یاگه کس  رسه؟یم
چون من   "، یکن  دایپ نستریماعتقادنامه وست  ا ی خدا رو در کتاب مقدس  قتیحق یتون ی خُب، م "

 .کنهی کتاب مقدس رو تکرار م میتعل  يفاداربا و نستریممعتقدم که اعتقادنامه وست 

اما معتقدم که    ره، یخطاناپذ  ایمصون از خطاست    ایاعتقادنامه الهام شده    نیکه ا  ستمیمعتقد ن   اما
اون رو در   دیتون ی . شما م دیکن دایخارج از کتاب مقدس پ ییخدا رو در جاها قتیحق دیتون ی م

ها  اون  اماها درست و معتبر باشند، اون  کهییتا جا د، یکن دا یپ اتیاله يدرباره  يمعتبر يهاکتاب 
 .ستندیخاص ن   يمکاشفه  نی ا یعنوان منبع اصل  چیبه ه

خدا شامل   قت ی چهارم گفت که حق يترِنت در جلسه  یوقت  م، یدار نجایکه ما ا  ي زیچ دی شا پس
  ي هیان یب   ن یا   يداده و درباره   ل یکه اون رو تشک  یی زها یچ  يهمه   ی عنیکتاب مقدس و سنت هست،  
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  ي هااعتقادنامه و اعترافات و سنت  يهست که من درباره   يزیگفته شده، مانند همون چ ضرریب 
 گفتم.   ان پروتست

 ي زیچ م، ینیب ی روم م کیکاتول  يسا یدر کل نجایکه ا ي زیبه نظرم چ ست؛ین  ن یا  هیبه نظرم قض اما
  ي دو منبع برا سایکل ی عنیکه  م، ینامی خاص م  يمنبع دوگانه از مکاشفه  ي ه یهست که نظر

رو با   سا یکه اقتدار کل ساست، یسنت کل يگری کتاب مقدس و د ی ک ی خاص داره که  ي مکاشفه 
 . دونهیبرابر م مقدس اقتدار کتاب 

ترِنت انجام شده، چون   ي در شورا هاهیان یب  نی ا يدر زمان ما درباره  ی جالب يمطالعه ک ی حاال، 
ارشات  از گز  یبعض جهیقاره ناگهان لغو شد و درنت نی چهارم ترِنت به خاطر جنگ در ا يجلسه 

محقق   کی  ق یتحق قیحاال ما از طر وافتاد  یشورا چه اتفاق نی شد، که واقعاً در ا ی جابجا و قاط
ترِنت شامل کلمات   يچهارم شورا يجلسه  سینو شیپ نیکه اول  میدون ی پالمِر مبه نام  کنیانگل

 "پارتِم پارتِم."رو در متن داشتند:  نی الت ينبود، بلکه دو کلمه  "کتاب مقدس و سنت "

از کتاب مقدس    یبخش  شاملخدا    قتیحق  گنیم   د، یترجمه کن  قیرو به طور دق  نهایاگه ا  یعنی  نیا
  د، یمکاشفه رو دار ینخواهد بود که شما دو منبع اله یسؤال  چیه نجایاز سنت هست. ا یو بخش

 در سنت.  يگری در کتاب مقدس و د یک ی یعنی

  مخالفتبودند،    نده یکه اونجا نما  ی ش یو کشبه جماعت ارائه شد، د  ی اصل  س ینو  ش یپ  ن یا  یوقت   اما
 ادمه، ی که چرا اسماشون    دیبود. از من نپرس  یانت یناخ  ي گریو د  ویوزاز اونها بِرن   یکیکردند؛ اسم  

بلند شدند و   یانتیو ناخ و یدارم، اما به هرحال، بِرنوز اد یاسمشون رو به   یمن فقط به طور اتفاق
کتاب مقدس رو   و منحصر به فرد بودن  تیزبان، کفا نی کلمات مخالفت کردند و گفتند ا نیبا ا

 .دندیجنگی تنها کتاب مقدس م  ی عنیمبادى واصول اصالحات،  يها برااون   یعنی. کنهینابود م

جماعت   يهیبق  میدون ی . ما نمشهیمباحثه و مناظره تموم م  ن یا   يگزارش درباره   نی ا  نجا یدر ا  حاال، 
کلمات   نی ا ، یینها سی نو شیدر پ میدون ی داشتند، اما م یدو مرد چه استدالل  ن یدر پاسخ به ا 

 .  "و" یعنیبود که فقط    "اِت" يها کلمه اون   ياونجا نبودند و به جا گهید

منبع دوگانه رو رد کرد؟   يهیاعتراض پاسخ داد و آگاهانه نظر نیبه ا سای کل ای: آنهیسؤال ا حاال، 
  ی که ما ابهام بررس  يزی عمداً به عنوان چ ا یکرد  دجای ا ی ادب  ل یرو فقط به دال رییتغ  ن یا  سا یکل ایآ

 باز نگه داره؟ شتریتفکر ب   يسؤال رو برا ن یتا ا م، ینامی شده م
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  مات یپاسخش رو از احکام و تصم امابود،  ی چ 16از گزارش قرن  قاًیپاسخش دق میدون ی نم ما
اعالم شد که    سیِپا   اپتوسط پ  40  يدر دهه   سی گِنِر  ی ومَنیدر ه  راًیکه اخ  میدون ی م  سایکل  يبعد

 .رهیپذی خاص رو م  يمکاشفه  زیدو منبع متما سایدر اونجا بدون ابهام اعالم شد که کل

  ي مکالمه  نیو کتاب مقدس متوسل بشه. ا سایهاشون به سنت کل آموزه يبرا تونهی روم م پس
  ي آموزه  کی از  یمتفاوت دگاهیچون شما به سراغ د کنه، ی دشوار م  اریرو بس ییسایاتحاد کل

بر اساس اقتدار کتاب مقدس    قاًیخودشون رو دق  يآموزه   خوان ی ها مو پروتستان   دیریمشخص م
 . میفقط به کتاب مقدس بچسب دی خُب، ما نبا":  گهیمقرر کنند، و روم م

  ن یا سایکل سنت که  مینیبو ب  میپاپ نگاه کن ي بخشنامه  ا ی یی سا یکل يشورا  ن یبه ا  میتون ی م ما
  ی مسائل   ن یبه آسمان. ا   میمر  ی و عروج جسمان   می ، مثل لقاح مطهر مر"کنهی مقرر مخاص رو    ي آموزه

 . دیبا توسلشون به سنت مقرر کن دیتون ی م د، یکن  دایاز کتاب مقدس پ یی در جا دیتون ی رو که نم 

  ي سور یمن اهل م د، یلحظه صبر کن  کی خُب، ": دیگی در مباحثه شرکت کرده و م یبعد وقت و
نه با  د، یفقط از کتاب مقدس به من نشون بد دی هستم و با یقدس کتاب متنها  کیهستم، من 

که   یکنی درك نم  ایآ"کالم پاسخ خواهند داد:  نی ها بالفاصله با ااون  و سا، یتوسل به اقتدار کل
خاص به اون متوسل   ي و به عنوان تنها اقتدار مکاشفه  یکنی که به اون مراجعه م یکتاب مقدس

 "؟يندار  یتو اقتدار کتاب مقدس سا، یو بدون اقتدار کل ره، یگی م سایکلاقتدارش رو از   ، یشیم

کتب  نییتع  يو انتخاب کردن برا يبنددسته  یخ یتار ندیفرا نی ا يها بالفاصله دربارهبعد اون  و
: چون  هینطور یاستدالل ا ن یمرور کردم. و ا مون یقبل يکه در جلسه  يزی چ کنند، ی بحث م  یرسم 

اقتدار کتاب مقدس   ن ی شدند؛ بنابرا س یتقد یبه طور رسم  ی خاص يهاکتاب  سا، یکل م یبا تصم
  سا یخودش رو از اقتدار برتر کل  ياقتدار جاودانه   ، یواقع   یل یبه طور خ  و  ساست یکل  اقتدار  عیمط

 .رهیگی م

  ن ی و همچن یاتیاله ، یکتاب مقدس  لیدر واقع به خاطر دال م، یکنی رو رد م نیالبته که ما ا خُب، 
اصل تنها   ی که وقت  میشی و متوجه م میگردی اقتدار بر م ي . دوباره، ما به سرچشمه یخ یارت لیدال

ها اقتدار الزام آور رو به کتاب مقدس  اون   نکهیا  لیطلبان ذکر شد، دلحاصال   توسطکتاب مقدس  
وجدان    تونهی بود که معتقد بودند کتاب مقدس کالم خداست و فقط خدا م  نیا  کردند، ی محدود م 

 کنه و فقط خدا اقتدار مطلق داره.  د یرو مق

کالم خدا   نجایا  درتند ها اقتدار رو به کتاب مقدس محدود کردند، چون گفاون  لیدل  ن یبه هم و
فقط خدا از   میبله، البته که ما معتقد"که  گهیروم م کی کاتول  يسای. ُخب، البته که کلمیاب یی رو م
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  ح یواگذار کرده، چون به هر حال، مس سایو به کلاقتدار ر نی برخور داره، اما او ا ییاقتدار نها
. و پطرس  "کنمی خود را بنا م   ي سا یصخره کل  ن ی بر ا"او گفت:    "پطرس بنا کرد.  ي رو بر رو  ساش یکل
پطرس هنوز در مسند پطرس مقدس در    نیمنتقل کرد، پس ا  ندهیآ  يها اقتدار رو به نسل  نیا

  ".کنهی م  یهست، حکمران  نی در زم حیمس نیتجسم پاپ که جانش

بعد    ، یاقتدار رسالت  یعنی  شه، یم  دهینام  یالترس  ینیکه جانش  يزیتجسمه، و چ  يادامه   سایکل  پس
و به طور خاص در   سایدر کل  ی کرده و در هر نسل دا یبعد از پطرس و پولس ادامه پ کم، یاز قرن 

 پاپ قرار گرفته. 

  ا ی  کنهی م  دییرو تأ  یرسالت ین ینشجا ن یکتاب مقدس به وضوح ا ای قابل بحثه که آ نی البته ا حاال، 
  ن یا يدرباره پس، یلیف  يه یصریشده در اعتراف ق یدگ یرس يمربوط به مباحثه  نی قطعاً ا ونه، 

. اما ستین   "کنم، ی خود را بنا م  يسایصخره کل  ن ی بر ا"گفت    یوقت  ، یسیمنظور ع   قاًیموضوع که دق
رسول   نیتربرجسته حی که مس وجود داشت یندگ ینما  ندیفرا  کیکه  نهیا میدون ی م  کهیزیچ

که مرا فرستاد،    يپدر من از خود نگفتم، لکن  "او گفت:    م؛یهمونطور که قبالً گفت  ت، هس  دهیبرگز
ادعا کرد که فقط با اقتدار   حیپس مس "تکلم کنم. زیو به چه چ میبه من فرمان داد که چه بگو

 خدا صحبت کرد.

رو بر خودمون    ح یما اقتدار مس":  هگ یم  سایکل  ره، یپذی رو به عنوان خداوند م  ح یمس  سا یکل  ی وقت  و
در   يگریکه قطعًا برتر از هر بخش د سایو اقتدارش رو به عنوان سرِ کل میکنی م قیتصد

  و  کنهی اقتدارش رو به رسوالنش واگذار م حیکه مس مینیب یو م م؛یکنی م  قیتصد ساست، یکل
  ن ی ا  "ا را رد کند، مرا رد کرده است.هرکه شما را قبول کند، مرا قبول کرده و هرکه شم":  گهیم

 بدعتکاران زمان خودش بکار ببره. هیعالقمند بود برعل وسیرن یبود که ا یاستدالل 

 یچون وقت شه، یتر مهست که به نظرم واضح ییجا نیا م، یکنی نگاه م یخ ی به سؤال تار یوقت اما
  ن ی در ا سایکل کنه، ی م لیتکم م، ینامی م  یرو که ما کتب رسم  ییهاکتاب  ی سمفهرست ر سایکل

مهمه، و اون اصطالح   یل یمبحث خ نی ا ي استفاده کرد که به نظرم برا نیاصطالح الت  ک یاز   ندیفرا
 ترجمه شده.  "میکنی م افتیما در"هست، که  پِموسیرِس

  سا، یکل خیدر آن زمان از تار ، ییسا یو کل یرسماً و به طور رسم  ، یکتب رسم  میدر زمان تنظ یعنی
ها اقتدارشون  اون  ا ی اوُردیرو به وجود م یکتب رسم  سا یمتکبر نبود که ادعا کنه کل ی لیخ سایکل

ها رو به  کتاب  نی ما ا": گفتی م  یمقطع زمان  نی در ا  سایبلکه کل گرفتند؛ی م سایرو از اقتدار کل
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و  میکنی م افتیدر م، یکنی م  قیکه از اقتدار الزام آور بر ما برخوردارند، تصد یی هاعنوان کتاب 
 ".میریپذی م

  "؟ ییخُب، من از کجا بدونم که تو خدا": گفتمی و م  شدی اگه خدا امروز به من ظاهر م نکه یا مثل
و   "خود بگذار. بان یدست خود را در گر"گفت:  یکه به موس  گفتی رو م  ي زیو او به من همون چ

خُب، دست  " :گفتی او م بود؛یو دستم مبروص م اوردمیم رون یو بعد ب  کردمی کار رو م نیمن ا
مبروص نبود.    گهیو د  دیاوردیم  رون یبعد شما دستتون رو ب   و  "خود بگذار.  بان یرا باز به گر  ودخ
  لیو اون به مار تبد  کنمی کار رو م   ن ی و من ا  "بنداز،   ن یزم  ي گچ رو بردار و رو  ن یا":  گفتی او م   ای
 .شهیم

  ي شدم. تو من رو قانع کرد  یبله، راض": گفتمی م  "؟يشد یراض ایآ": گفتی بعد خدا به من م  و
  میتعظ نندمیاعتقاد برگردم و در برابر اقتدار آفر ن یحاال اگه من به ا ".یقادر مطلق يکه خدا 
  خُب، که قبالً اونو نداشت؟  دهی رو به او م ياقتدار یمن از اقتدار او، به نوع  تیرضا ایکنم، آ

 .کنمی م  میو در برابرش تعظ  دمیم  صیخاقتدار رو که قبالً اونجا بود، تش  ن یالبته که نه. من فقط ا

  يبه موافقت و مباحثه  یانجام داد، وقت هیدر طول قرون اول  سایهست که کل يکار قاًیدق نیا و
  ن ی اقتدار کتاب مقدسه. ا   عیمط  شه یهم  سایکل  پسکردن متن کتاب مقدس مشغول بود.    یرسم 

اقتدار   ن یاقتدار داره، والد یالتینداره. حکومت ا  ي اقتدار چ یه سایکه کل  ست یمعنا ن  نیبد
. پس  ستندیاقتدارها رو خدا واگذار کرده و از اقتدار مطلق کالم خدا برخوردار ن   ن یدارند، اما ا 
 م، یحد ممکن به اون احترام گذاشته و اطاعت کن تا دیکه با م، یدار سای که ما در کل يهر اقتدار 

 اقتدار کتاب مقدسه.   ع ی هست که مط ياقتدار 

مند رو  نظام  تیالها  يخودمون درباره  يبخش از مطالعه نی مختصر اسرعت و به طور ما به  حاال، 
آخر به مفهوم    ي و در چند جلسه   میمکاشفه شروع کرد  يکه در واقع با آموزه   ي ز یچ  م، یمرور کرد

 .میکنی صحبت م  یکه هنوز واقعاً به طور انتزاع  میدرك کن  خوام ی و من م  م، یکتاب مقدس پرداخت

اقتدار کتاب   يکتاب مقدس، منشأ کتاب مقدس، اقتدار کتاب مقدس، رابطه  تی ماه ي هدربار ما
صحبت   رهیو غ یکتب رسم  يمسائل مربوطه، محدوده نیا يو همه  ییسا یبا اقتدار کل یمقدس

کتاب مقدس   تی ماه ي رو در ذهنمون درباره  ی حیمفهوم کامالً صح کی  م یاما اگه بخوا م، یکرد
  یی زها یچ  نی ا  يهمه   و  یکتب رسم   ي در اعترافمون به اقتدارش و محدوده و کامالً  م، یداشته باش
کتاب    يبر محتوا  یتسلط  چیاما ه  م، یداشته باش  یحیاعتقاد صح  م، یکردی اون صحبت م   يکه درباره 

 م؟ یبدست آورد یچ  م، یمقدس نداشته باش
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، بلکه به عنوان کالم  به ما داده نشده یانتزاع يآموزه  کی کتاب مقدس صرفاً به عنوان  دوباره، 
شده که   یما طراح  ییاصالح، راهنما خ، یتوب  ل، یتبد م، یتعل يخدا به ما داده شده که برا یاله

بحران به خاطر    کی. اما بحران زمان ما صرفاً  میتا مردان و زنان خدا بش   میبش  زیکامالً تجه  میبتون 
الهام شده؛ بحران زمان ما،   ا ی ره یخطاناپذ ا یقدس مصون از خطا کتاب م  ای که آ ستیمسأله ن  ن یا

 . نههست که در داخل او يزیمربوط به چ

  شگفتار یکه اون رو پ میکنی م  ي رو صرف مسائل نظر ي ادیزمان ز  ات، یدر دانشگاه اله یحت  و
 م، یبرسون   ان یرو به پا  ات یدانشگاه اله  میتون ی که م  هان ی ا  يفرهنگ، زبان، و همه   خ، یتار  م، ینامی م

  ی سیکه ما تسلط بر کتاب مقدس انگل  يزیچ  م، یکتاب مقدس رو درك کن  يمحتوا   واقعاً  نکه یبدون ا
 هست؟  یدر کتاب مقدس چ  دیدون ی م ا یکه آ گمیمن به شما م گه، ی . به عبارت دمینامی م

بلندپروازانه هست، تا   م، یدی جام ممند ان نظام  ت ی الها ي که اکنون درباره  ي امجموعه  ن ی ا حاال، 
که تا به حال   ي مجموعه ا نیتری . طوالن دهیسائل رو تحت پوشش قرار ماز م يار یبس ن یا  که ییجا

نکته بود. به  نیاشاره به ا يهست، که تالش برا "خاك تا جالل" يمجموعه  اسمش م، یانجام داد
من    اق یمنده، شور و اشتنظام   اتیاله  يمهمتر از مطالعه   ی لیخ  ي زیچ  يمن برا  اق ینظرم، شور و اشت

در مرور   میکنی م یکتاب مقدس رو بشناسند و سع  يا در زمان ما محتواکه قوم خد نه یا يبرا
 ادامه داره.  دی و تا آخر عهدجد شهیشروع م نشیکه با آفر میرو فراهم کن  يزیچ  یکتاب مقدس

اگه به محتوا    یکه حت  نهیاخوام بگم،  می  مندنظام   اتیالهبخش از    نیا  ان ی که قبل از پا  یمطلب  تنها
سؤال سخت    ک یهنوز    م، یکتاب مقدس داشته باش  تیاز ماه  حیصح  يوزهآم  ک ی  م، یکن  یدگ یرس

 مفسّر کتاب مقدسِ مسئول باشم؟  کی تونمی م  يکه من چطور میرو دار 

کتاب مقدس مصون از   میها و تعال کتاب  يمصون از خطا يمجموعه  نیروم با ا  یحت د، یدون  یم
و من مصون از خطا   دیست یاز خطا ن به شما برسه، و شما مصون  د یزود با ا ی ر یخطا، همچنان د

  د یشکل بدم. پس ما با  رییتغ   ای کرده    فیممکنه من کتاب مقدس رو تحر  یمقطع   کی در    و  ستم؛ین 
دوره اون    نیمن در ا   م؛یریبگ  ادیرو    ییزهایچ  زین   ی دسکتاب مق   ریتفس  یاصول مقدمات   يدرباره 

 . دمی رو تحت پوشش قرار نم

نوشته شده    يافراد عاد  ي، برا"شناخت کتاب مقدس"اب من،  کت  م؛یشما دار  يبرا  ی مطالب کمک  ما
به شما ارائه کنه که منجر به سوء   ی قیکتاب مقدس رو به طر ریتفس ينحوه  ی تا اصول اساس

بخش   دی کالم، اجازه بد نی شکل دادن کالم خدا نشه. پس با ا رییتغ  ا ینادرست  ریتفس ایتفاهم 
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  ي که ما رو برا  يزیبرسونم، چ ان یاب مقدس رو به پامکاشفه و کت يمجموعه درباره نی اول از ا
 . میپردازی خدا م  تیشخص يمطالعه ایکه به آموزه خدا  کنه ی آماده م يبخش بعد
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