


 
                               يادداشتی درباره صحت کتاب مقدس

  
"دوره زمانی که به عنوان  A عالمت گذاری می شود، زمانی است که عيسی بر  " 
. روی زمين زندگی کرد، و دوره ای که تمامی کتاب های عهد جدید نوشته شدند

  )  AD ( بعد از ميالد33عيسی بر طبق کتاب های عهد جدید در حدود سال 
 بعد از  100تمامی کتاب های عهد جدید تا سال   . مصلوب شد و از مردگان قيام کرد

. نوشته شدند)  بعد از ميالد 78بعضی می گویند تا سال ( ميالد   
. در آن زمان، متون روی کاغذهای پوستی که دوام زیادی نداشتند نوشته می شد 

ه شغل اش نسخه برداری وجود داشت، کسی ک" کاتب" بنابراین، شخصی به نام
کاتب دقيقًا   . کردن مدارک بر روی کاغذهای پوستی تازه و بعدها مواد دیگر بود  

" در طول دوره . مدارک را کلمه به کلمه، حرف به حرف نسخه برداری می کرد
B .  بار نسخه برداری شد10،000 کتاب عهد جدید بيش از 27، "  

. و می توان آن ها را بررسی کرداین مدارک امروزه همچنان در دسترس هستند 
بنابراین، . این نسخه ها به جز استثناهای بسيار کوچکی دقيقًا با یکدیگر توافق دارند   

  . هر چند ما متون اصلی را نداریم، اما این نسخه ها را داریم
از آنجا که تمامی این نسخه ها با یکدیگر توافق دارند، به طور یقين می دانيم که   

.  کتاب های منبع عهد جدید نسخه برداری شدند-همان مدارک اصلیهمه آنها از 
 بعد از ميالد، این نسخه ها جمع آوری شدند و در یک کتاب قرار   325در سال 

این کتاب جدید و   . داده شدند که حاال به عنوان عهد جدید یا انجيل معروف هستند
ی تماشا در آن برابزرگ تر در رم برای بررسی موجود است، و یک نسخه از 

می دانيم که این کتاب عهد جدید یک نسخه کامل از نسخه های  . وجود دارد  لندن
و می دانيم  .  بعد از ميالد است325 تا 100متفاوت کتاب های موجود در سال های  

بنابراین، می دانيم  . که آن نسخه ها، نسخه های صحيحی از کتاب های منبع بودند
.   از ميالد کپی های دقيق کتاب های منبع می باشند بعد325سال " انجيل های " که 

، تمامی کتاب مقدس هایی که امروزه منتشر شده اند از روی  "سی" در طول دوره 
  .  بعد از ميالد نسخه برداری شده اند325کتاب مقدس های سال 

 بعد از ميالد منتشر 325بنابراین می دانيم که تمامی کتاب مقدس هایی که از سال  
  . د نسخه های صحيح مدارک منبع هستندشده ان

 بعد از ميالد یا 325می دانيم که آنها صحيح هستند زیرا می توانيم آنها را با نسخه 
  . مقایسه کنيم" B"  نسخه دوره 10،000حتی 

اگر این کتاب ها تحریف شده بودند، آسان است که با تطبيق کردن آنها با نسخه 
سخه قبلی چيزهایی که تغيير داده شده اند،  ن10،000 بعد از ميالدی 325سال 

  . تصحيح گردند
بنابراین ما با اطمينان کامل می دانيم که امروزه کتاب مقدس های ما نسخه های       

  . دقيق منابعی هستند که خدا داده است 



 زبان 2500ترجمه ها چطور؟ عهد جدید به یونانی نوشته شد، اما حاال به بيش از 
داریم که فکر، حقيقت خدا مهم است، نه فقط کلماتی که خدا   ما ایمان . موجود است

" کتاب " برای مثال، اگر شما از کلمه فرانسوی برای . مورد استفاده قرار می دهد
استفاده کنيم، ما از کلمات کامًال متفاوتی     " کتاب " و من از کلمه انگليسی برای  

  . يز صحبت می کنيماستفاده می کنيم، اما دقيقًا می دانيم که درباره چه چ 
بنابراین، وقتی که کتاب مقدس به یک زبان جدید ترجمه می شود، ترجمه جدید   

همچنين  . دقيقًا همان تفکرات، دقيقًا همان حقایق را مانند زبان یونانی بيان می کند
زبان انگليسی که ما صحبت می کنيم همان . زبان ها در طول زمان تغيير می کنند

پس ترجمه های جدیدتر به وجود می آیند تا . ال پيش نيست س300زبان انگليسی 
  .حقایق خدا را به زبان رایج انعکاس دهند

مرد از " درباره قرائت های متفاوت در یک زبان چطور؟ ما ممکن است بگویيم،  
قبل از  " یا، ممکن است ترجمه کنيم ." شهرالف تا شهر ب در طول صبح راه رفت 

او از شهر  " یا، ممکن است بگویيم  ".  ب راه رفتظهر، مرد از شهر الف تا شهر
همگی این سه جمله دقيقًا یک چيز را در    ." الف تا شهر ب در ان صبح راه رفت

  . کلمات متفاوت بيان می کنند 
هيچ کس در جهان هرگز قادر نيست که بگوید چه وقت، کجا، چه کسی، یا چرا    . 

  . کتاب مقدس تحریف شده است
خوب، من چيزی درباره این مسائل : " بيه این می گوینددر عوض، آنها چيزی ش

  ." نمی دانم، تنها می دانم که کتاب مقدس تحریف شده است
در مقابل ایمان کورکورانه بعضی ما می توانيم به راحتی ثابت کنيم که کتاب مقدس  
تحریف نشده است، و اگر هم تحریف شده بود ما می توانستيم به راحتی آن را 

  .  متصحيح کني
  
  
  
  
  
  
  
  

 


