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كردم؟ براي من هزاران هزار توانست جریان داشته باشد، پس روي چه چیزي ایمان خود را بنا مياگر كالمت دیگر نمي

 . ) كنت زینزندورف (اند، به جز اجراي كالم تومعنيكهكشان بي

 پیش گفتار:

هاي مذهبي و سیاسي در حال نظر به حركتي كه در اروپا با هدف ایجاد یك مجموعة جهاني متشكل از گروه

گیري است، بر آن شدم كه این كتاب را به نگارش درآورم. من معتقدم كه موضوع مورد بررسي، متناسب با نیاز شكل

ب به بهترین شكل پاسخگوي احتیاج كنوني بشر است. ابتدا الزم بود كه به صورتي زمان حاضر است. در واقع این كتا

باز به موضوعات ) اساسي ( و رخدادهاي تاریخي بپردازم كه موضوع تا عمق، مو شكافي شود و سپس روند تاریخي 

ه كه حقیقت آشكار شود و تا یابیم كه زمان آن فرا رسیدمسیحیّت مجّدداً از ابتدا مورد بررسي قرار گیرد. اكنون در مي

اي به كار برم كه براي همگان قابل فهم باشد. من عمداً از به كار بردن ام سبك سادهآنجایي كه مقدور بود سعي كرده

ام. با توّجه به این كه قرار است این اصطالحات الهیاتي و فلسفي كه تنها براي عّدة معدودي قابل فهم است، پرهیز كرده

اي اشاره كنم، بنده به دانم به نكتهین زبان برگردانده شود و در بسیاري از كشورها پخش گردد، پس الزم ميكتاب به چند

گذارم، اّما در عین حال اعتقاد دیگري نیز در همة مذاهب و نگرشهاي خاصي كه نسبت به جهان وجود دارد، احترام مي

 این مورد دارم.

شود، این اصل احترام را همیشه مد نظر كشور جهان را شامل مي من در سفرهاي بشارتي خود كه بیش از صد

آدم دارند، احترام به انسانها از واجبات است، هر چند كه ممكن است ام. با توّجه به حرمت و جایگاه واالیي كه بنيداشته

و گاو مقّدس است، باید میلیون هند ۸۰۰ایمان و روشهاي دیگران به نظر ما عجیب و غریب بنماید. از این رو اگر براي 

توانم مالند، بنده نمياین را بپذیریم. اگر هندوهاي بسیار مذهبي، صبحگاهان خاكستر فضلة گاو را بر پیشاني خود مي

 خواهد كه قبل از ورود به معبد طالیي آمریتسارآنها را از این كار باز دارم. در مواقعي دین سیك از همه مي

ا در آورند و پاهاي خود را بشویند. هر كس هم كه مایل به بازدید این مكان باشد باید این كفشهاي خود ر 

كار را بكند. در عبادتگاههاي مسلمانان و معابد ادیان دیگر باید همیشه مطابق روشهاي مرسوم در چنین مكانهایي رفتار 

 نماییم.

المذهبي سخنراني كنم. ها و كنفرانسهاي بینگرهبدین شكل در همه جا درهایي به رویم گشوده شد تا در همة كن

ام. در كلیساي كاتولیك آفریقاي من به عنوان مهمان افتخاري در همایشهاي جماعتهاي مذهبي مختلف سخنراني كرده

گذارم و اي احترام ميجنوبي موعظه كردم و در احترام به مراسم سنّتي این كلیسا رفتار نمودم. من به هر ایدئولوژي

تقدم كه هر كس باید حق داشته باشد در انتخاب ایمان به هر چه كه مایل است و با هر روشي، آزاد باشد. من بارها در مع

بوسند و كشورها آمده، پاهاي پیكرة پطرس را ميام چطور اشخاصي از همة حضرت پطرس دیده  بازیلیك

شود. من در این مناسبتها دردي عمیق بازیلیك حضرت پطرس مشاهده نميكارهایي شبیه به این. البتّه این مسئله فقط در 

كنم. چون به انسانها عالقه دارم، لذا در این كتاب خواهم كوشید درست را از نادرست متمایز كنم و در خود احساس مي

 ذ كند.بعد از آن بر انسان بالغ است كه با توّجه به اّطالعات ارائه شده، تصمیم شخصي خود را اتّخا

رومي معروف  -الذكر، ناگزیر اّول به بررسي این نهاد جهاني كه به نام كلیساي كاتولیك با توّجه به مسائل فوق

پردازیم. تنها در پرتو مكاشفة الهي است كه اي بین آن و كتاب مقّدس مياست در زیر پرتوي كالم خدا و در مقابله

كه كلیساي رومي به تنهایي قدرت نجات  كنیم و تشخیص بدهیم. این اّدعا توانیم حقیقت و راستي را از ناراستي جدامي

اند، اگر چه امكان دارد عین این مسئله را مطرح هاي مسیحي نیز تكرار كردهاي است كه سایر فرقهانسان را دارد، مسئله

كه این مسئله امري غیر ممكن خواهند با روش مخصوص خود، نجات را به انسانها عرضه كنند نكنند اّما در حقیقت مي
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داند، باید اجازه دهد كه اّدعاي است. با این حال كلیسایي كه خود را به مسیح و پطرس و سایر رسوالن منتسب مي

 مطروحه او آزموده شود. براي همة خوانندگان این كتاب طالب بركت فراوان از جانب خداي قادر مطلق هستم.

 مقّدمه:

اي معتقدند كه این با مردم دربارة خدا و ایمان به وي چندان آسان نیست. دسته در عصر حاضر، صحبت كردن

اي منكر وجود یك خداي جویند. و عّدهیك مسئلة پیش پا افتاده است. برخي، خدا را در درون خویش و در طبیعت مي

ای فت آن است كه هر بار فاجعهاي دیگر، تنها به یك قدرت مافوق اعتقاد دارند. ولي شگكه عّدهشخصي هستند. در حالي

دهد چنین حوادثي رخ دهد؟ پرسند، چرا خدا اجازه ميدهد همان افرادي كه به قولي ) به خدا ( اعتقادي ندارند ميرخ مي

اي ) از انسانها ( گیرد، شمار فزایندهاز زماني كه معلوم شد چه چیزهایي در لواي دین، به نام خدا انجام گرفته و مي

شوند. موّرخین اند چون كه بین خدا و یك نهاد مذهبي هیچ تفاوتي قائل نميخود را نسبت به عدالت از دست دادهاعتماد 

اند. ولي آن چیزي كه هاي متمادي، كتابهاي زیادي دربارة اشتباهات روحانیون در زمانهاي مختلف نوشتهدر طي سده

ر قابل تحّملي شده است. در همة مذاهب كساني هستند كه به خوبي اند بار غینویسندگان دلیر، در این اواخر برمال كرده

اي نیز هست. واضح است كه انسان براي مردن به الطبیعهاند كه به غیر از دنیاي خاكي دنیاي مافوقبه این نكته واقف

رسد و این افراد پایان ميدنیا نیامده بلكه براي زیستن. در واقع، فقط عّدة اندكي واقعاً معتقدند كه با مرگ همه چیز به 

اند. هر كس در سرزمیني، با مذهب و جهان بیني نیز در موقع مرگ متوّجه خواهند شد كه راه اشتباهي را طي كرده

 خاصي به دنیا آمده است. هر انساني به طور طبیعي معتقد است ایدئولوژیي كه دارد، درست است.

ترین موشكهاي ده یعني گذر از اسب و گاري به پیشرفتهپیشرفت غیر قابل تصّوري كه در این نسل حاصل ش

مسافربر و از كالسكه به خودروهاي فضایي، تأییدي است بر آن حرفي كه خداوند خدا حدود شش هزار سال پیش در 

(  6:  ۱۱پیدایش « ) و اآلن هیچ كاري كه قصد آن بكنند، از ایشان ممتنع نخواهد شد.»... زمان ساخت برج بابل گفت: 

آورد ولي در عین حال شك او كند و به توانایي خود ایمان ميدر نتیجه این امر، انسان هر روز بیشتر خود را باور مي

 كند.شود، تا به آن حد كه آن را رد ميوي بیشتر مي  نسبت به خدا و كالم

ً گفته »... در باغ عدن، شیطان نسبت به كالم خدا شك ایجاد كرد بدون این كه آن را رد كند:  آیا خدا حقیقتا

بخشد تا بتوانند با نظریات فكري و ( و امروزة نیز او است كه به فیلسوفان الهام مي ۱:  3پیدایش ...« ) است؟ 

استداللهاي خود انسانها را به عصیانگري علیه خالق خود سوق دهند. شمار زیادي از افراد فقط به خاطر عملكردهاي 

 برند.نند نمایندگان خدا هستند كالم حق را زیر سؤال ميككه اّدعا ميغلط انسانهایي

اي كه هر کس كه اعتقاد دارد خالقي نیست و همه چیز به دنبال یك انفجار به وجود آمده، باید با دقّت به نقطه

كال گیرد، بنگرد! كسي كه پیرو نظریّة تكامل است، باید به این سؤال جواب دهد كه چرا اشانفجار در آنجا صورت مي

كند زندگي از رود. كسي كه تصّور ميشوند، در حالي كه همه چیز به سمت تكامل پیش ميابتدایي حیات هنوز یافت مي

گوید: مي ۲4:  ۱یك سلول اّولیّه به وجود آمده، باید بگوید كه چه كسي به این سلول حیات بخشید. آفریدگار در پیدایش 

این مسئله ...« رون آورد، بهایم و حشرات و حیوانات زمین به اجناس آنها زمین، جانوران را موافق اجناس آنها بی»

اي در آفرینش است كه هر روزه آید، حاكي از معجزهاي كه در این جهان به وجود ميامروز نیز صادق است. هر زندگي

از یك جا سرچشمه شود شود. تمام حرفهایي كه براي منحرف ساختن ما از حقیقت زده ميمیلیونها بار تكرار مي

الّشعاع هاي كتاب مقّدس دربارة آفرینش جهان و تحتاعتبار كردن گفتهگیرد. همه یك هدف واحد دارند، و آن هدف، بيمي

اي كه از جانب خدا مبعوث شده قرار دادن هویّت خالق است، تا چهرة خالق جهان را مخدوش نمایند. در تاریخ هیچ نبي

كتاب مقّدسي را به جهتي نو سوق دهد و یا مذهب جدیدي را پایه گذاري كند. از خنوخ گرفته تا باشد، ظاهر نشد تا ایمان 
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اي كه به راستي از جانب خدا فرستاده شده باشد، بنیانگذار یك دین و مذهب ابراهیم، از موسي تا ایلیا یا اشعیا، هیچ نبي

 جدید نشد.

به بیان آن چه از خدا یافته بودند، بسنده كردند. به همین  مالحظة این نكته اهمیّت بسیاري دارد كه انبیا فقط

دهد. در عهد عتیق تنها یكي حق سخن گفتن و عمل كردن دلیل، همة عهد عتیق یك مجموعة هماهنگ را تشكیل مي

سپرد. این چنین هاي خود را به آناني كه خود دعوت كرده بود ميداشت و این شخص خود خداوند خدا بود كه نقشه

كردند و هر كدام سهم نبّوتي خود را در تحّقق هاي مختلف زندگي ميداني تنها حامل نداي الهي بودند. آنها در دورهمر

هاي متفاوتي ها و حتّي هزارهدادند. با وجود این كه این افراد در سدهنقشة نجاتي كه از پیش اخبار شده بود، انجام مي

ها وجود شود و بر عكس هماهنگي كاملي در بین این نوشتهاي ایشان یافت نميهزیستند اّما هیچ اختالفي در نوشتهمي

فرستاد بنیانگذار دین نبودند، آنها با فروتني و سادگي كامل به صورت انكارناپذیري این نكته دارد. رسوالني كه خدا مي

 را اثبات كردند كه نبّوتهاي عهد عتیق به صورت دقیق به تحّقق پیوسته است.

ر رابطه با بنیاد كلیساي مسیح و بناي آن، به صورت كامل خود را به خداوند جالل سپردند كه گفته بود، ولي د

( خدا این مأموریّت را نه به پطرس نه به پولس و نه به شخص دیگري  ۱۸:  ۱6كنم. ) متي كلیساي خود را بنا مي

ً كلیساي خود را بنا كرد. خداوند در كلیساي خو د خدمتهاي گوناگون قرار داد تا كلیسا بنا شود. ) سپرد، بلكه شخصا

( جماعت كتاب مقّدسي فدیه شده، نهادي نیست كه  ۸ – 4:  ۱۲، رومیان  ۲۸:  ۱۲، اّول قرنتیان  4:  ۱۱افسسیان 

 بشر آن را تشكیل داده باشد، بلكه صحبت از ارگانیسمي زنده است.

شود كه در پیشگاه وي پذیرفته ز فدیه شدگاني تشكیل ميكلیسا تنها نهاد روحاني خدا بر روي زمین است و ا 

( خدا  6:  3( یا خانة خدا ) عبرانیان  ۱6:  6، دّوم قرنتیان  ۲۱:  ۲گویند ) افسسیان اند كه آن را هیكل خدا نیز ميشده

( او تنها در  ۵۰ – 4۸:  ۷، اعمال  ۲ - ۱:  66شود.  ) اشعیا در یك معبد یا یك خانة مقّدس ساخت بشر ساكن نمي

قلب خاصان خود ساكن است. لذا الزم است به اصل و ابتدا رجوع كنیم تا به راستي دریابیم كه كلیساي خدا چیست؟ ) اّول 

دهد و غیره. در این خصوص دهد، چگونه تعمید مي( به چه ایمان وارد شده و به چه چیزي تعلیم مي۱۵:  3تیموتاؤس 

تواند پاسخگوي پرسشها باشد. من نیز بر این اساس و با علم بر كه كالم خدا است مي تنها كتاب حق، یعني كتاب مقّدس

هاي كتاب مسؤولیّت كامل خود در پیشگاه پروردگار در صدد نگارش این كتاب برآمدم. من در میان بسیاري از ترجمه

تر هرمان منگه مقّدس كه هر كدام امتیازي دارند، تصمیم گرفتم كه تا حد امكان تنها از ترجمة دك

 استفاده كنم. 
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 تحقیقات در عصر حاضر –فصل یکم: آزمایش 

پرده عنوان كنم، این واقعیّت است كه در عصر حاضر چیزي كه مرا تشویق كرد در این نوشته مسائل را بي

در  ۱9۸۸ال بارز این امر در دسامبر شود شفاف نیست. مثاند كه موضوعات دیگر آن قدر كه تصّور ميمردم دریافته

هاي متمادي به عنوان یك شيء اصل و مقّدس مورد حرمت بود. ولي مورد"كفن تورینو"پیش آمد. این كفن در طول سده

اي كه به صورت مستقل در انگلستان، ایاالت متّحده و سوئیس بر روي این كفن انجام ناگهان پس از آزمایشهاي علمي

تواند كفن عیسي دان ( در این نتیجه اتّفاق نظر داشتند كه این كفن مربوط به قرون وسطي بوده و نميشد، همه ) دانشمن

اي كه در این مورد صادر شد مردم را تشویق كردند كه هم چنان به این شيء مسیح باشد. ولي با این وجود، در اعالمیه

 ً كار دارند و بدین ترتیب به این دروغ آشكار شده، ادامه دهند. ای مقّدس سر و با شي تقلبي احترام بگذارند كه گویي واقعا

به حركتي در مقر پارلمان اروپا در  دست ۱9۸۸از ایرلند شمالي در سال  كشیش دكتر یان پازلي

كرد كه بر استراسبورگ زد كه هیچ پروتستاني بعد از دوران اصالحات جرأت نكرده بود انجام دهد. او پالكاردي بلند 

ضد مسیح". در پي این حركت سر و صداي زیادي به پا شد. هدف وي این بود  -روي آن نوشته شده بود"ژان پل دّوم 

ها تصویر ها این واقعه را گزارش كردند و اغلب روزنامهكه نسبت به حضور پاپ در سالن اعتراض كرده باشد. رسانه

كرد و در نهایت سر و دند. روز بعد كمتر كسي در این مورد صحبت ميآن را چاپ و واقعه را در صفحات اّول نقل كر

 گیرند. صدا خوابید، چون تردیدي نیست كه اخبار تازه جاي اخبار قدیمي را مي

متأسفانه، هیچ وقت دانشمندان و مردم عادي بین خدا و كلیسا تفاوت قائل نشدند، علّت این امر را باید در 

گیرد جست، در نتیجه بسیاري با دوري از كلیسا از خدا ي كه گویي از خدا سرچشمه ميسرخوردگي مردم از آن نهاد

بار را خوردند، دچار لغزش فاصله گرفتند. متأسفانه عّدة بسیاري كه فریب این دالیل دروغین، ناراحت كننده و تأسف

زده كیلومتري غرب اورشلیم به سر در پان شدند. من هیچ وقت آن شبي را كه در یكي از مزارع اشتراكي 

بردم را از یاد نخواهم برد. من به عنوان راهنماي گروه، همه را براي تأّمل و تعّمقي كوتاه پس از شام جمع كردم. 

كرد. بخشهایي از اي از میهمانان به ما ملحق شدند و در میان ایشان یهودیاني نیز بودند. این مسئله ناراحتم نميعّده

را خواندم و تحقّق این نبّوتها را در عهد جدید یادآور شدم. ناگهان یك زن مهاجر یهودي كه قبالً از اهالي عهد عتیق 

توانستم ایمان بیاورم كه عیسي مسیح، ام و ميورشو بود، بسیار متأثّر شده فریاد زد:"من عهد جدید را مطالعه كرده

یها كه كاتولیكهاي راستیني هستند بسیار ما را مورد آزار قرار همان ماشیح ما است اگر او كاتولیك نبود. چون لهستان

دادند."ما از شنیدن این حرف بسیار ناراحت شدیم. آنگاه من گفتم:"خانم، مسیح كاتولیك نبود، بلكه او همان فدیه دهنده 

 است كه در جسم آمده بود. مریم نیز كاتولیك نبود."ولي این نكته براي آن زن قابل هضم نبود.

اي شخصي و زنده با مسیح است به ر زمینة مذهب ناآگاهي مردم هراسناك است. این مسیحیّت كه فاقد رابطهد

ها است. هدف این كتاب برمال كردن عناصر غیر كتاب اي افیون تودهیك دین تبدیل شده است كه به واقع به قول عّده

اي هستند كه هاي مذهبيباشد كه ثابت كند اینها افسانهاند و در پي آن ميمقّدسي است كه به غلط"مسیحي"خوانده شده

 اند.اگر چه منشاء آنها به هزاران سال قبل هم برگردد اّما هم چنان باقي مانده

كنیم الزم است به مردم توصیّه كنیم كه به هاي او براي بشریّت صحبت ميكه از ایمان به خدا و نقشهما زماني

رجوع كنند. اصطالح"به هیچ چیز و به هیچ كس اعتقاد ندارم"تنها در زماني پذیرفتني است كتاب كتابها ) كتاب مقّدس ( 

توان آن را به قادر مطلق و كالم وي تعمیم داد. كالم وي حقیقتي است كه به كه منظور اعتقاد به انسانها باشد، ولي نمي

ا است مرجع نهایي و مطلق ما است. كتاب مقّدس تحقّق پیوسته و تأیید شده است و به این دلیل كتاب مقّدس كه كالم خد

گویند خدا نمرده است بلكه زنده است و هر چه جان دارد به او اي ميفوق از هر شكي است. بر خالف آن چیزي كه عّده

 زنده است. كالم وي امروزه، همانند گذشته یك حقیقت زنده و ملموس است.
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باشد. در وریّت خاصي داشته و وظیفة مهمي بر عهده آنها ميشوند كه مأمدر هر زماني انسانهایي پیدا مي

اي بودند كه در تاریخ بشریّت شاعران، آهنگسازان و امپراطورها، پادشاهان، سربازان، سیاستمداران و رهبران مملكتي

كند. در مقایسه با هم عصران خود وجهة خاصي كسب كردند. این مسئله در زمینة دانش و تحقیقات علمي نیز صدق مي

توانیم فهرستي از مخترعین معروف ارائه دهیم كه اگر آنها نبودند جهان ما این عصر ما نیز چنین است. ما در اینجا مي

شویم كه در طول حیات یافت. در عهد عتیق و در ابتداي عهد جدید با بسیاري از مردان خدا روبرو ميشكل كنوني را نمي

م ( 3۲۵اند. در دورة بعد از عصر رسوالن تا شوراي نیقیّه ) ریخ نجات بر عهده گرفتهخود در این دنیا نقشي ویژه در تا

شخصیّتهایي وارد میدان شدند. در قرون وسطي مرداني ظاهر شدند كه در تاریخ كلیسا نقش مهمي ایفا كردند ولي ما 

هر شدند. انسانهایي كه فیض خاصي از بیشتر با اسامي آن دسته از مرداني آشنایي داریم كه از دورة اصالحات به بعد ظا

اند كه فراتر از مرزهاي بین كلیساها و بین اند همیشه مأموریّتي جهانگیر و به نفع تمام انسانها داشتهجانب خدا یافته

بروید همه اّمتها را شاگرد »ادیان بوده است. این مسئله با آخرین حكم مأموریّت خداوند عیسي تطابق دارد كه گفت: 

 ( این یك مأموریّت فراگیر است. ۱9:  ۲۸متي « ) د.سازی

كسي كه به راستي، مأموریّتي از آسمان دارد و به عبارتي از جانب خدا مأمور شده، كالم خدا را مطابق با 

گوید كه فاقد كند و از مكاشفاتي ميهاي جدیدي معّرفي ميآموزة انبیا و رسوالن اعالم خواهد كرد. ولي آن كس كه آموزه

هاي خود را نقض كند تواند گفتهدهد كه از جانب حق فرستاده نشده است. خدا نمياساس كتاب مقّدسي هستند، نشان مي

هاي خود را تغییر دهد. پس جا دارد همیشه در مورد تعلیم و روشي كه داریم از خود بپرسیم كه، آیا دقیق است؟ و نقشه

 گویند؟ین مورد چه ميآیا به همین شكل نوشته شده است؟ یا كتب در ا

خواهیم به آن چه خدا به واسطة انسانهایي كه خود با ما در اینجا قصد نداریم به عقاید انسانها بپردازیم بلكه مي

صدایي روشن به خدمت فرا خوانده و توسط آنها به ما مكشوف كرده بپردازیم. به انبیاء عهد عتیق عطا شد تا تكامل 

در حالي كه رسالت رسوالن این بود كه تحقّق نبّوتهاي گذشته را اعالن كنند. هر كس با توّجه  تاریخ نجات را اعالم كنند،

هاي خدا و برنامة نجات را به ما به مأموریّتي كه دریافت كرده بود، وظیفه داشت در خدمت خود به وضوح نقشه

دهد روح خدا وي را ر كس كه اجازه ميبشناساند. نقشة نجات در كتاب مقّدس محفوظ است. و كالم زندة حق هنوز با ه

گوید. نیازي نیست كه كسي این كالم را براي دیگري تفسیر كند. كافي است كه همه از عمق مخاطب سازد، سخن مي

وجود به روش و تعلیم كتاب مقّدس ایمان بیاورند. و چنین افرادي از خود خدا به واسطة كالم، آموخته خواهند شد ) 

( ما در این مبحث قصد نداریم تفّكر تعلیمي یك كلیساي مستقل یا غیر مستقل را ارائه  4۵:  6یوحّنا و  ۱3:  ۵4اشعیا 

دهیم، چه برسد به این كه تعلیمات خاص یك بدعت را عرضه كنیم، بلكه هدف ما ارائة دیدگاه خدا به همان شكلي است كه 

 در كالم مطرح شده است.

شود كه هر موّرخ به صورتي متفاوت عملكرد افرادي را شد متوّجه ميهر كس در تاریخ كلیسا تفّحص كرده با

اند شرح داده و ارزیابي نموده است، در حالي كه موضوعات مورد بحث چندان تازگي نداشتند. كه در یك دوره زیسته

برند. زیر سؤال ميبراي ایمانداران كتاب مقّدسي ناراحت كننده است كه برخي از منتقدین در تحقیقات خود عهد جدید را 

ها اّول به عبري، آرامي یا یوناني نوشته شده و نهایتاً به عنوان این امكان كه قسمتهایي از عهد جدید، اناجیل و رساله

كند. ولي جاي شك نیست كه خدا خود در اند چندان فرقي در اصل نميدر متنهاي یوناني مطرح شده كانون 

یهوه خداي عبرانیان ما را مالقات »... . موسي و هارون دستور گرفتند كه به فرعون بگویند: كنار عبرانیان قرار گرفت

( جاي شكي نیست كه عیسي مسیح به زبان یوناني صحبت نكرد بلكه به آرامي كه  ۱۸:  3خروج ...« ) كرده است 

بهتر است كه این بحث را به دانشمندان عبري عامیانه ) مردمي ( بود، در این خصوص كه آیا وي تعلیم یافته بود یا نه، 

كرد. این بسپاریم. ولي آن چه براي ما اهمیّت دارد این است كه بدانیم خداوند قیام كرده هنوز به زبان عبراني صحبت مي
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و چون همه بر زمین افتادیم، هاتفي را شنیدم كه مرا به زبان عبراني مخاطب » ۱4:  ۲6شهادت پولس است در اعمال 

 «كني؟ تو را بر میخها لگد زدن دشوار است.گفت: اي شائول، شائول، چرا بر من جفا ميساخته 

كاهد. البتّه جاي هاي راستین را نميهاي دیگري نوشته شده باشد ارزش رسالهاین امر كه ممكن است رساله

مختلفي فرستاده باشند. لوقا هاي دیگري را نوشته و به جاهاي شكي نیست كه ممكن است رسوالن در دورة اّولیّه رساله

كند كه عّدة زیادي به تحریر شرح حوادث دست زده بودند. بنابراین منابع زیادي در در آیة اّول انجیل خود خاطر نشان مي

هاي بعد شوند در دورهخوانده مي  ها كه"آپوكریفاي عهد جدید"دسترس بود. ولي آن دسته از نوشته

هایي كه به فرمان وي نوشته شده بودند جزو كانون خود خداوند مهیّا كرد كه تنها آن دسته از نوشته ظاهر شدند. ولي

كالم خدا باشند، یعني به عبارتي فقط چیزهایي كه براي ما الزم بود. مهم این است كه ما به این كالم كه به  

( و ایمان داشته باشیم كه تمامي  ۱3:  ۲م. ) اّول تسالونیكیان عنوان كالم خدا براي ما به ارث گذشته شده احترام بگذاری

( وقتي كه عهد جدید، اصطالحاتي مثل"همان طور كه كتاب  ۱6:  3كتب از الهام خدا است.      ) دّوم تیموتاؤس 

ین حال عهد جدید هایي هستند به عهد عتیق. ولي با ابرد، باید بدانیم كه اینها اشارهگوید"یا"مكتوب است"به كار ميمي

توانیم دهند. ما مينیز به همان اندازه بخشي از كتب مقّدسه است. عهد عتیق و عهد جدید با هم یك كل واحد را تشكیل مي

همین است سخناني كه وقتي با شما بودم گفتم ضروري است كه آن »... بخوانیم:  4۵ - 44:  ۲4این مطلب را در لوقا 

بیا و زبور دربارة من مكتوب است به انجام رسد. و در آن وقت ذهن ایشان را روشن چه در تورات موسي و صحف ان

برید كتب را تفتیش كنید زیرا شما گمان مي»گوید: خداوند خطاب به یهودیان هم عصر خود مي« كرد تا كتب را بفهمند.

اي از ( وقتي كه پولس خالصه 39:  ۵یوحنّا « ) دهد.كه در آنها حیات جاوداني دارید و آنها است كه به من شهادت مي

زیرا كه اّول به شما سپردم، آن چه نیز یافتم كه مسیح بر حسب كتب در راه گناهان ما »گوید: دهد ميانجیل ارائه مي

 ( 4 – 3:  ۱۵اّول قرنتیان « ) مرد، و این كه مدفون شد و در روز سّوم بر حسب كتب برخاست.

كند و این سخن عهد عتیق را در كنار سخن دیگري از عهد جدید ره مياشا ۸:  4۰پطرس رسول به اشعیا 

از آن رو كه تولّد تازه یافتید نه از تخم فاني بلكه از غیر فاني یعني به كالم خدا كه زنده و تا ابداآلباد باقي »گذارد: مي

شد و گلش ریخت. لكن كلمه خدا تا است. زیرا كه هر بشري مانند گیاه است و تمام جالل او چون گل گیاه. گیاه پژمرده 

( عهد  ۲۵ – ۲3:  ۱اّول پطرس «      ) ابداآلباد باقي است. و این است آن كالمي كه به شما بشارت داده شده است.

بود كه قابلیّتهاي وي  شخصيجدید نتیجه نبّوتهاي عهد عتیق است. دكتر كالرنس الركن 

) حقیقت وضع احكام دیني در  رد پذیرش است. در كتاب خود به نام در همه جاي جهان مو

نبّوت عهد عتیق به عینه و به صورت دقیق تحقّق یافت.  ۱۰9هر دوره و عصر ( خاطر نشان نمود كه با آمدن مسیح 

خواهیم چیزي را ت. وقتي كه مياند نشانگر منشاء الهي آنها اساین نبّوتهاي كتاب مقّدس كه در گذشته انجام شده

بیازماییم یا مورد بررسي قرار دهیم. الزم است كه بدون پیش داوري و احساس نفرت این كار را انجام دهیم. وقتي كارل 

اند و تا كنون نیز متوقف نشده نویسد"تحریفات از دوره عهد جدید شروع شدهالهیدان مي شنایدر 

توان تا آن حد پیش رفت كه عهد جدید را تحریف شده استنباط كنیم. بین دو الً به جا است  ولي نمياست."حرفش کام

هاي عبارت تفاوتي بس ژرف وجود دارد! ولي حتّي در آن زمان نیز همانند امروز چیزهاي نامشروع به صورت آموزه

ة آنها مجدداً توضیح خواهیم داد كالم اصلي غلط و تفاسیر نادرست وارد شده بودند. با وجود این تحریفات كه دربار

پایه و ویرانگري كه رسالة توانیم هنوز هم آن را به عنوان كالم اصلي قبول كنیم. اّدعاهاي بيباقیمانده است و ما مي

؟"تواند این عبارت را كه"... كتاب مقّدس پر از اسناد جعلي است توجیه كندداند تا چه حد ميپطرس را تحریف شده مي

این اّدعایي غیر قابل قبول و دروغي كثیف است. ما در این  

اند كنیم. این فرض كه نگارندگان كتاب مقّدس در آن دست بردهمورد به تحقیقات ارزشمند دانشمندان برجسته رجوع مي



9 
 

حرفهایي ایمانداران به كتاب مقّدس را افرادي فریب خورده  آور است كه با چنیناساس بیش نیست و شرماّدعایي بي

 كاریها تجلّي حقیقت را مخدوش كرد.توان با این فریبكنند. نميمعّرفي مي

اند اندكي با یك درست است كه نگارندگان اناجیل چهارگانه افرادي عادي و ساده بودند و شرح حوادثي كه آورده

اند. هر كدام بنا بر هدایت خاصي كه داشتند، چیزي را كند كه از یك دیگر كپي نكردهابت ميدیگر فرق دارد، اّما این تنها ث

نوشتند. مسئلة اساسي، خود آن كه خود شنیده یا تجربه كرده بودند و حتّي شهادتي كه از نفر دیگري شنیده بودند را مي

 اند.ین روند مشاهده شدهاند و نه چیزهاي فرعي كه در كنار اوقایعي است كه به اثبات رسیده

الهیدان كاتولیك و مترجم كتاب مقّدس تنوع انجیلها را از  دكتر كنستانتین رش 

نشان داده  ۸ - 6 :4طریق توضیح دربارة آن چهار موجود زنده یعني شیر، گوساله، انسان و عقاب كه در مكاشفه 

كرد آنها را به عنوان نمادهاي انجیلهاي وس كه در مسیحیّت اّولیّه زندگي ميكند. حتّي ایرنیاند خاطر نشان ميشده

چهارگانه تلقي نمود. در واقع كتاب مقّدس به زباني مصور و تمثیلي نوشته شده است. نماد متي شیراست، نماد مرقس 

نخستین باب حزقیال به ما  گوساله است و سمبل لوقا انسان است در حالي كه یوحنّا، یك عقاب در حال پرواز است. در

( و زیر بالهایشان دستهاي انساني مشاهده  ۵گفته شده است كه هر یك از آن موجودات زنده چهره انساني داشتند. ) آیة 

دادند. هر انجیل به ( هر كدام چهار صورت داشتند ولي در عین حال با یك صورت خود را نشان مي ۸شد ) آیة مي

كند. این مسئله در مورد اي از مسیح را معّرفي ميدهد، ولي هر كدام چهرهشرح مي صورت مفصل ظهور منجي را

ً در درون خود مانند هم هستند. ولي یكي بیشتر از همه خداوند را به عنوان پسر اناجیل نیز صدق مي كند، آنها باطنا

انات، تأكید دارد و مرقس او را به عنوان كند، دیگري بر قدرت الهي او، از طریق نماد شیر، پادشاه حیوانسان معّرفي مي

كند، در حالي كه انجیل چهارم او را به صورت عقاب به كند، یعني آن كس كه بارهاي ما را حمل ميخادم معّرفي مي

كند كند. از این رو، در صورتي كه یكي از نویسندگان انجیل چیزي را نقل ميكشد كه در عالم الهي پرواز ميتصویر مي

نماید اّما در قلم انجیل نگاران دیگر تا آن حد اهمیّت اي برجسته ميكند یا چیزي كه در قلم یكي نكتهگري نميكه دی

 معني است.یابد، مهم نیست و باید گفت: تأكید بر نكاتي از این دست کامالً بينمي

گوید كه اد و دیگري مينفر را با هفت نان غذا د 4۰۰۰نویسد كه خداوند وقتي كه یكي از انجیل نگاران مي

گویند. تفاوت در آن است كه یكي به جزئیات ها به چهار هزار مرد خوراك داد هر دو درست ميسواي زنان و بّچه

كند و دیگري تنها از شفاي یك نابینا بیشتري پرداخته است. وقتي كه یكي شفاي دو نابینا در دروازة اریحا را تشریح مي

گویند، با این تفاوت كه یكي در زمان وقوع این امر شاهد صحنه بود، در حالي كه انجیل ميكند هر دو درست صحبت مي

كند. یك انجیل نگار دیگر كه بعد سر رسید تنها توانست با یكي از آن دو كور شفا یافته مالقات كند و لذا همان را نقل مي

(  44:  ۲۷كردند. ) متي بودند وي را مسخره مي گوید كه هر دو خطاكار كه در كنار مسیح مصلوب شدهنگار به ما مي

اي خداوند، مرا به »... گوید كه آن خالفكاري كه در طرف راست عیسي بود توبه كرده به خداوند گفت: و دیگري مي

گویند. در ابتدا ( در اینجا باز هم هر دو نفر درست مي 4۲ – 39:  ۲3لوقا « ) یادآور هنگامي كه به ملكوت خود آیي.

هر دو مسخره كردند ولي یكي به فیض نائل شد و در لحظات آخر متوّجه شد كه چه كسي در كنار وي مصلوب شده و از 

 وي كمك خواست.

 ۲3لوقا « ) گویم امروز با من در فردوس خواهي بود.هر آینه به تو مي»پاسخي كه خداوند به وي داد یعني: 

بایستي چند روز پس از مرگش در آسمان طبق استنباط آنها عیسي مي( را منتقدان طبق معمول بد درك كردند.  43: 

اند كه تا زمان مصلوب شدن مسیح گوید كه وي در مكانهاي پایین رفت. آنها متوّجه نشدهبوده باشد، اگر چه كتاب مي

ي عمیق جاي كند كه شكافاین مسئله را باز مي ۱6سعادتمندان در آسمان نبودند بلكه در مكانهاي پایین . لوقا 

برند، جدا ( را از جایي كه گمراه شدگان در آن به سر مي ۲3سعادتمندان ) جایي كه به آغوش ابراهیم معروف بود آیة 
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توانست این شكاف را طي كند. همة كساني كه به منجي آینده امید بسته بودند در كرد. هیچ كدام از آن دو دسته نميمي

شدند. سپس آنها با مسیح قیام كردند، همان طوري كه در متي ان بود، نگاه داشته مياین استراحتگاه كه مانند یك زند

آمده است. از آن زمان به بعد فردوس یعني جاي نجات یافتگان در آسمان است و نه در پایین. مسیح در  ۵۲:  ۲۷

تند ولي در آنجا زنداني مكانهاي پایین نزول فرمود و سپس با صعود خود همة كساني را كه به ظهور وي ایمان داش

 ( ۱۰ – ۸:  4بودند با خود به باال برد. ) افسسیان 

نویسد كه در زمان قیام مسیح دو فرشته زنان را مخاطب قرار دادند ) لوقا هنگامي كه یكي از انجیل نگاران مي

باز در زماني كه یك  ( تناقضي وجود ندارد. ۲:  ۲۸و متي  ۵:  ۱6گوید ) مرقس ( و دیگري فقط از یكي مي 4:  ۲4

دهد، تناقضي در كار نیست. دهد و دیگري آنها را در خارج قبر نشان ميانجیل نگار آنها را در داخل قبر نشان مي

دادند، در حالي كه در بیرون اعالم فرشتگان در داخل قبر، جایي را كه بدن مسیح در آن گذارده شده بود نشان مي

ت. مسئله مربوط به مكان و حالت ایستادن آنها است. اگر چه هر دو فرشته حاضر بودند كردند كه مسیح قیام كرده اسمي

اي از افراد كه كند. خدا را شكر كه فقط با آن دستهاّما تنها یكي لب به سخن گشود و به همین خاطر بیشتر جلب توّجه مي

اي خاطر نشان ساختند ند كه به صورت قانع كنندهاي هم بوددانند سر و كار نداریم، بلكه افراد برجستهخود را"منتقد"مي

اي جهاني مترجم كتاب مقّدس كه شهره كه در بین كتب هماهنگي وجود دارد. دكتر اسكافیلد 

 كند.اي را رفع مياي بر اناجیل نوشته است كه هر شبههدارد یكي از آنها است. او مقّدمه

نتقدین جنبة نبّوتي عهد جدید را درك نكردند. به عنوان مثال آنها از پولس ایراد به طور كلي باید گفت كه م

گویم كه همه به شما سري ميهمانا »گیرند كه در انتظارش در مورد آخر زمان اشتباه كرده است زیرا كه نوشته: مي

گوییم كه ن را به شما از كالم خدا ميزیرا ای( » ۵۱:  ۱۵اّول قرنتیان « ) نخواهیم خوابید، لیكن همه متبدل خواهیم شد.

( و غیره.  ۱۵:  4اّول تسالونیكیان « ) ما كه زنده و تا آمدن خداوند باقي باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست.

كرد به جریان آینده تاریخ نجات و طول القدس كه در وي عمل مينوشت چون كه روحبایست به شكل حال ميپولس مي

 .آن واقف بود

كل عهد جدید به شكلي نگارش شده كه در طول دورة فیض این سخنان براي هر دوره اعتبار داشته باشند، 

موعظه كرد و تصّور نمود كه هر لحظه ممكن است اتّفاق بیافتد و در عین   توان دربارة ظهور مسیحمي

اب مقّدس كه دربارة ظهور مسیح هست نیز صادق حال این موضوع تا آخرین نسلي كه شاهد تحقّق آن بخشهایي از كت

شوم و وقت رحلت من رسیده است. به جنگ نیكو زیرا كه من اآلن ریخته مي»باشد. همان پولس درباره خود نوشت: 

ام. بعد از این تاج عدالت براي من حاضر شده ام و دورة خود را به كمال رسانیده، ایمان را محفوظ داشتهجنگ كرده

داوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد، و نه به من فقط بلكه نیز به همة كساني كه ظهور او را دوست است كه خ

اي كه در زمان خود امید داشتند شاهد ظهور ( به عالوه همیشه بودند عّده ۸ – 6:  4دّوم تیموتاؤس )  «دارند.مي

اي در خود قیام اّول شركت نخواهدكرد، چون كه امید زنده مسیح خداوند باشند. كسي كه امیدي به این ظهور ندارد در

دانست و چشم به رجعت وي داشت. او ضد مسیح را با لقب الوقوع ميندارد. مارتین لوتر نیز بازگشت مسیح را قریب

توان است، به همین خاطر است كه مي ۵۵۰۰، تعداد سالیان ۱۵4۰در این سال »خواند. وي نوشت: مي 

در انتظار پایان دنیا بود، چرا كه هزارة ششم به طور كامل به پایان نخواهد رسید همان طوري كه سه روزي كه مسیح 

ایمانداري كه داراي امید «در مرگ بود، كامل نشد.

كند، چرا كه اشخاصي هستند كه به ز این مسئله صدق ميكشد. امروز نیاي است همیشه انتظار بازگشت مسیح را ميزنده

 اي دارند كه این واقعه در این نسل رخ خواهد داد.علّت تحقّق نبّوتهاي كتاب مقّدس امید قوي
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گویم هر آینه به شما مي»كنند این نبّوت مسیح یعني: رسد كه اّدعا ميكور بودن منتقدین در زماني به اوج مي

كه  ( نادرست از آب درآمده است. ] واژة  34:  ۲4متي « ) شود، این طایفه نخواهد گذشت.تا این همه واقع ن

به  در یوناني به كار رفته است هم به معني نژاد است هم به معني یك نسل یا طبقه. امروز نیز در واژة 

از یهودیان است، آن هم به عنوان یك  مترجم. [ با این وجود صحبت -به معني نژاد است   معني نسل كشي

اي كه یهودیان قرباني آن بودند، نژاد و نه تعداد مشخصي از سالها. طبق وعدة خدا با وجود همة كشتارهاي وحشیانه

و وقتي كه در یك شهر بر : » ۲3:  ۱۰نسل آنها طبق نقشة نجات خدا و گفته عیسي تا به امروز حفظ شده است. متي 

گویم تا پسر انسان نیاید، از همة شهرهاي اسرائیل نخواهید ه دیگري فرار كنید زیرا هر آینه به شما ميشما جفا كنند ب

به غلط درك شده و با بازگشت وي اشتباه گرفته شد. مگر او به عنوان پسر انسان در جزیرة پطمس خود را « پرداخت.

رفت تا وارد قدرت مگر او نبود كه در این صحنه پیش ميرفت؟ و بر یوحّنا آشكار نكرد كه در میان هفت شمعدان راه مي

و سر و موي او سفید چون پشم، مثل برف سفید بود و چشمان او مثل شعلة آتش، »و عظمت ملكوتي خود شود؟ 

( بدین  ۱۵ - ۱4:  ۱مكاشفه « ) پاهایش مانند برنج صیقلي كه در كوره تابیده شود، و آواز او مثل صداي آبهاي بسیار.

شود تا كالم را زیر سؤال ببرد، خود كالم یب گفتة عیسي عیناً محقّق شد. هر دلیلي را كه بر ضد كالم ارائه ميترت

 تواند باطل سازد.مي

و مفسرین منتقد كتاب  نه عیسي و نه رسوالن هیچ كدام اشتباه نكردند بلكه آپولوژیستها 

خوردند، آنها تا به امروز همان دروغها را كه افراد فریب خورده به آنها  مقّدس هستند كه در طول تاریخ كلیسا فریب

دركي از نقشة نجات دهند كه كنند، البتّه خود به این مسئله واقف نیستند. آنها با این كار نشان مياند نقل ميمنتقل كرده

 خدا ندارند. این افراد با دالیل انحرافي وارد جریان مسیحیّت شدند.

د اگر چه قادرند دربارة تاریخ دالیلي قانع كننده مبني بر نفوذ انحرافات در مسیحیّت ارائه دهند، اّما این این افرا

خواهند از كالم خدا و امور ملكوت كند، آنها زماني كه ميمسئله دربارة كلیساي همگاني ) كاتولیك ( بیشتر صدق مي

توانیم در سكوت، همة ایمانداران مسیحي كتاب مقّدسي، نمي خورند. ما به عنوانسخن بگویند،  شكستي مفتضحانه مي

اي از افراد كه هیچ گونه دسترسي به كتب مقّدسه و سرهاي مخفي و آشكار آن در مورد این عالمت سؤالها را كه دسته

ر حالي كه بینند، دگویند و در همه جا تناقض پشت تناقض ميملكوت ندارند بپذیریم. آنها از تحریفات بزرگي سخن مي

 شوند.خود مرتكب اشتباهات بسیار آشكاري در تفاسیر خود مي

ما نیاز به مداركي دال بر وجود تاریخي عیسي مسیح نداریم، زیرا كه وي محور تاریخ نجات است، و نه آن 

یا نه اهمیّت یا موّرخ دیگري دربارة او نوشته باشد   تاریخي كه انسانها ضبط كردند. این نكته كه یوسفوس

اند چون كه آنها مستقیم مأمور این امر شده بودند. ) شهادت آنها ( قابل ندارد، انبیا و رسوالن در این مورد نوشته

 ً العاده شاهد بودند و این افراد را كه در زمان وقوع حوادث فوق  اعتماد است و براي ما كافي است. من خود شخصا

اند دارم. از توّلد مسیح تا صعود او ما شهود قابل اعتمادي داریم كه با چشمان خود دیده وقایع را براي ما نقل كردند قبول

دهد سكوت مطلق العاده كه بر روي زمین رخ مياي در مقابل وقایع فوقاند. امروز نیز عّدهو با گوشهاي خویش شنیده

دهند، گزارشگران شده و با نفوذ ( رخ نمي كنند. از آنجایي كه این مسائل در كلیساها و ادیان ) تثبیتاختیار مي

شوند. ولي از نظر ایمانداران، شهادات به اندازة كافي ارائه شده است و كسي این نیاز را ها از آنها آگاه نميروزنامه

 كند كه به شاهدان كاذب كالم كه مّدتها بعد پیدا شدند گوش دهد.حس نمي

توان این كنند نميكاري شده صحبت مياز تحریفات و ایمان دستوقتي كه موّرخین كلیسا در انتقادات خود 

مسئله را به كلیساي اّولیّه و اعمال رسوالن و مسیحیّت اّولّیه و كل عهد جدید تعمیم داد. ایمان تحریف شده وكاذب، 
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هاي اخیر ظاهر هشود كه با كتب مقّدسه هماهنگي نداشته و در دورها و پیغامهاي كاذب، به روشهایي اطالق ميآموزه

 اند.شده

 

 هاي بعديفصل دّوم: مسیحیّت اّولیّه و دوره

توان در تاریخ كلیسا پیدا كرد. به همین خاطر ما هاي بعد از كلیساي اّولیّه ميشرحهاي مفصلي را دربارة دوره

لحاظ طول به صورت تقریبي هایي را از توان دورهتا حد امكان كمتر به ادوار گوناگون تاریخ كلیسا خواهیم پرداخت. مي

میالدي، دورة بعدي كه به دورة بعد از رسوالن  ۱۰۰به این شكل تقسیم نمود: دورة كلیساي اّولیّه تا سال 

شود، به م ( تمام مي3۲۵شود و زمان برگزاري شوراي نیقیّه ) معروف است از سدة دّوم شروع مي 

اي داریم كه قرون میانه ) قرون وسطي ( شامل در امپراطوري روم هستیم،  سپس دوره دنبال آن شاهد برقراري كلیسا

آن است، پس از این زمان شاهد عصر اصالحات هستیم كه به مثابه آغازي نو در كلیسا است. به دنبال عصر اصالحات 

لیّة خود، قبل از بازگشت ) شاهد پیدا شدن چندین جنبش بیداري و مطرح شدن انجیل تام و رجعت كلیسا به حالت اوّ 

 باشیم.ثانویّه ( مسیح مي

اي فرضیاتي را اند، با هم هماهنگ نیستند. عّدهشرحهاي متعددي كه دربارة تاریخ كلیسا به رشتة تحریر در آمده

ح كردند. به ها را به عنوان واقعیات تاریخي مطراي دیگر این افسانهها مبدل شده و دستهاند كه بعد به افسانهمطرح كرده

بیند، هر كدام از عالوه طبیعي است كه یك تاریخ نگار با گرایشهای كاتولیكي مسائل را مثل یك تاریخ نگار پروتستان نمي

ها را با كلیساي اّولیّه قیاس كنیم، نگرند. ولي براي این كه بتوانیم مسائل، جریانات و آموزهزاویة دید خود به مسائل مي

گاه كلي نسبت به مسائل هر دوره به طور خاص به دست بیاوریم. ما فقط از زبان رسوالن است كه الزم است كه یك دید

یابیم. ] بهتر است به صراحت [ گفته شود كه آن چه تحت عنوان"آموزة رسوالن"مطرح شده است را از تعلیم را مي

و ده سال بعد منتشر گردید و با این  اي كشفدر صومعه ۱۸۷3اي كه در سال ایم. نوشتهدهان رسوالن دریافت نكرده

م نوشته شده باشد، به صورت اختیاري به عنوان آموزة رسوالن یا دیداچه ۱۲۰م و  ۸۰فرض كه بین سال 

مطرح شد، در حالي كه این اثر هیچ وجه اشتراكي با آموزة رسوالن عیسي مسیح ندارد. این امر در مورد  

كند، كه به دنبال بحثها و شوراهاي گوناگون در سدة چهارم تدوین شد، با ن"نیز صدق ميبه اصطالح"اعتقادنامه رسوال

توان چنین سندي را به رسوالن نسبت داد. به این ترتیب است كه تحریفات كالم خدا به طور ناخواسته این حال نمي

و در ادامه به عنوان حقیقت تلقي مترجم [  -شروع شد. ] منظور تحریفات تعلیمي است نه دست بردن به كتاب مقّدس 

توانیم آموزة حقیقي رسوالن را در آنها هاي رسوالن عهد جدید است كه ما ميشد. تنها در اعمال رسوالن و سایر نوشته

پیدا كنیم. آنها مرداني بودند كه كالم خدا را از دهان خود خداوند شنیده بودند و به دستور وي آن را نقل كردند. از طریق 

 ا بود كه كالم ناب خدا یعني كالم تحریف نشده به كلیساي عهد جدید رسید. تنها این كالم منحصراً مهر خدا را دارد.آنه

الطبیعه فراخوانده شده بود تا ظرف برگزیده شود توسط خود خداوند به جمع سایر پولس كه به صورتي مافوق

زیرا من »توانست بگوید: یمي كه از خود خداوند یافته بود ميرسوالن اّولیّه اضافه شد. او بود كه بر پایة رسالت مستق

( پولس رسول بخش عظیمي از عهد جدید را  ۲3:  ۱۱اّول قرنتیان ...« ) از خداوند یافتم، آن چه به شما نیز سپردم 

. آیه نوشت ۱66باب با  ۸آیه است، در حالي كه پطرس رسول تنها  ۲3۲۵باب و به عبارتي  ۱۰۰نوشت كه شامل 

 – ۱۱:  ۱پولس رسول انجیل را به همان شكلي كه كالم به انبیا رسیده بود دریافت كرد، یعني از راه مكاشفه ) غالّطیان 

بلكه هرگاه ما هم یا »رود: دهد تا مغز استخوان فرو ميمي ۸:  ۱( به همین خاطر است كه هشداري كه در غالّطیان  ۱۲

هر آن چه كه مطابق با « كه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، آناتیماباد.اي از آسمان، انجیلي غیر از آن فرشته
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توان گفت كه هم اكنون با یك انجیلي نباشد كه رسوالن نخستین به آن بشارت دادند زیر لعنت است. از این دیدگاه مي

این همان چیزي است كه الذكر در زیر لعنت است. مسیحیّت تحریف شده سر و كار داریم كه مطابق با مطالب فوق

 دیدند.منتقدین در زمان شرح خود مي

دهند، آنها زندگي و اعمال وي را از تولّد تا مرگ، قیام و صعود شرح هر چهار انجیل دربارة منجي شهادت مي

یعني متي، مرقس و لوقا هم دیگر را تكمیل كرده و دیدي  دهند. در این خصوص اناجیل مشابه مي

دهند. ولي یوحنّا بر عكس نه به بیت لحم توّجه دارد نه به نسب نامه مسیح، بلكه"پروازي در راگیر به ما ميف

كند كه مسیح به راستي چه كسي است. انجیلهاي چهارگانه دیدي فراگیر از تحقّق كند و از اّولین باب بازگو مياعلي"مي

دهد، انجیلهاي چهارگانه معتبرند چون توسط رة خاكي داد به ما مينجات وعده داده شده كه خدا از طریق مسیح در این ك

 – ۱6:  ۱شاهداني عیني از آن چه كه گفته شده بود و به گوشهاي خود شنیده بودند بر جاي مانده است. ) دّوم پطرس 

 ( 3 – ۱:  ۱، اّول یوحنّا ۱۸

الطبیعه كه همان نازل شدن عملي مافوقدهد كه چگونه كلیساي اّولیّه بر اثر اعمال رسوالن به ما نشان مي

( منشاء این واقعه از آسمان است. پطرس در اّولین موعظة خود، در زماني كه  ۲القدس است بنیانگذاري شد ) باب روح

خواستند ایمان آورند مخاطب ساخت و بر ضرورت توبه و القدس پر بود، از جانب خدا همة كساني را كه مياز روح

نفر چشیده بودند، یعني تعمید  ۱۲۰اي مشابه با آن چه كه آن ( و یافتن تجربه 3۸تاب مقّدسي در آب ) آیة گرفتن تعمید ك

زیرا كه این وعده است براي شما و فرزندان شما و همه آناني كه »روح تأكید ورزید. از جانب خدا به آنها خطاب كرد: 

القدس دهد و از طریق روح( تنها خدا است كه نجات مي 39ة  آی« ) دورند یعني هر كه خداوند خداي ما او را بخواند.

 ( 4۷:  ۲افزاید. ) اعمال ایمانداران را به كلیساي خود مي

اي از خدا كسب كرده بودند. افرادي كه ایماندار كلیساي اّولیّه از كساني تشكیل شده بود كه به راستي تجربه

یافتند تا اعضاي یك بدن القدس نیز تعمید ميالطبیعه در روحمافوق یافتند و سپس به صورتشدند در آب تعمید ميمي

( و ثمرات روح را داشتند. ) غالّطیان  ۱۱ – ۷:  ۱۲) اّول قرنتیان  ( آنها عطایاي روح ۱3:  ۱۲شوند. ) اّول قرنتیان 

آن ساكن بود و از طریق ( بدین ترتیب همان گونه كه خدا در مسیح یك بدن به عنوان هیكل داشت كه در  ۲3 – ۲۲:  ۵

داد ) كرد، به همین ترتیب كلیساي اّولیّه، كه از جمیع فدیه شدگان مركب شده بود، بدن خداوند را تشكیل ميآن عمل مي

برد. عیسي ( كه به جهت ادامة خدمت خود به كار مي ۱۸:  ۱( كه مسیح سر آن بود ) كولسیان  ۱۲:  ۱۲اّول قرنتیان 

( خدا به خاطر این كه وظایف  ۲۱:  ۲۰یوحنّا « ) فرستم.در مرا فرستاد، من نیز شما را ميچنان كه پ»... گفت: 

 ( ۱۱:  4مختلف بدن انجام شود در كلیسا، رسوالن، انبیا، شبانان، معلّمان و مبشرین را قرار داد. ) افسسیان 

كه در شایستگي دعوت واالي خود، در مسیحیّت اّولیّه صحبتي از مقامات كلیسایي نبود، آن موقع مرداني بودند 

كردند. در مسیحیّت اّولیّه از روحانیون و واعظان كارمند خبري نبود، و بر عكس كل تحت هدایت و الهام روح خدمت مي

 ۱، مكاشفه  9:  ۲دادند. ) اّول پطرس كلیساي فدیه شدگان تازه تولّد یافته، كهانتي ملوكانه و قومي مقّدس را تشكیل مي

شدند بلكه به كل كلیسا. رهبران كلیساهاي محلي ین پنج خدمت كه ابتدا ذكر شد، به كلیساهاي محلي محدود نمي( ا 6: 

كردند. به رهبران این باني ميكه مشایخ یا ناظران بودند از كلیساهاي محلي كه هر كدام از استقالل برخوردار بودند دیده

( در  ۸ – ۵:  ۱تیطس  ۷ – ۱:  3ل بوده باشد. ) اّول تیموتاؤس بایستي متأهشد و وي ميجماعتها اسقف گفته مي

كردند، به عبارتي هدایت كلیسا توسط بیش از یك نفر شیخ انجام برخي از جماعتهاي محلي چندین اسقف خدمت مي

داري بیمار تطابق دارد كه در آن آمده كه هرگاه ایمان ۱4:  ۵( این مسئله كامالً با یعقوب  ۱:  ۱شد. ) فیلیپیان مي

شود باید مشایخ كلیسا را بخواند. در زماني كه پولس و برنابا به اورشلیم آمدند مورد استقبال قرار گرفتند و در جمع مي

( در مسیحیّت اّولیّه هنوز این نظم الهي در كلیسا حكمفرما بود. براي  4:  ۱۵رسوالن و مشایخ حضور یافتند. ) اعمال 
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بودند. ) اّول بایستي متأهل ميشدند. آنها نیز ميكلیساي محلي شّماساني تعیین مي هاي عمليرسیدگي به وظیفه

هاي عملي خود، بایستي با تجربه( این مسئله از آن جهت الزم بود كه اسقفان و شّماسان مي ۱3 – ۸:  3تیموتاؤس 

یّه مقام اسقف به شكلي كه هم اكنون نمودند. در كلیساي اّولزوجها را براي حل مشكالت زناشویي خود كمك و هدایت مي

ستون و بنیاد كلیساي خداي حي كه مسیح آن را بنا كرد حقیقت  ۱۵:  3مطرح است وجود نداشت. طبق اّول تیموتاؤس 

اي دروغ و ناراست در آن جایي ندارند. توسط كلیسا كه نهادي الهي بر زمین و راستي است. از این رو تفسیرهاي سلیقه

 شود بر زمین نیز كرده شود. ) دعاي رباني (ا بایستي چنان كه در آسمان مياست، خواست خد

شد و روش شد، آموزة رسوالن آموخته ميدر اوایل و پس از بنیاد كلیساي عهد جدید، انجیل ناب اعالم مي

اي تي تشكلي فرقهرسوالن معمول بود. كلیساي اّولیّه حیات مسیح را در خود نفوذ داده و تحت هدایت روح بود، به عبار

 نبود.

ولي با گذشت زمان پولس و رسوالن با معلّماني كه تعالیم غلط را مطرح كردند درگیر شدند. از آن موقع به بعد 

ها توسط كالم و چندگانگي به وجود آمد و چندین گروه در كنار هم به صورت متكثر رشد كردند. تنها یكي از این گروه

 بستند. ا پیرو تعالیم رسوالن خدا بودند و آنها را در زندگي روزانه به كار ميشد. آنهانجیل خدا هدایت مي

شنود و شناسد ما را ميما از خدا هستیم و هر كه خدا را مي»كند: یوحنّا با این عبارت این مطلب را تأیید مي

 ( 6:  4اّول یوحنّا )  «دهیم.شنود. روح حق و روح ضاللت را از این تمییز ميآن كه از خدا نیست ما را نمي

ها تبدیل شد. كتاب اي از حقیقت و تفاسیر. و بعدها این آمیزه به آموزهبقیّة جریانات ایمان عبارت بودند از آمیزه

گوید: كند. آنها بدون دعوت وارد خدمت شده بودند. پولس چنین ميمقّدس از این مردان با عنوان برادران كذبه یاد مي

دران كذبه بود كه ایشان را خفیّه در آوردند و خفیّه در آمدند تا آزادي ما را كه در مسیح عیسي و این به سبب برا»

دادند. ) دّوم ( آنها به عیسي دیگري بشارت مي 4:  ۲غالّطیان « ) داریم، جاسوسي كنند و تا ما را به بندگي در آورند.

كنند به ایمانداران مهلك و گمراه كننده را به كلیسا وارد ميهاي ( پطرس دربارة برادران كذبه كه آموزه 4:  ۱۱قرنتیان 

واي بر »گوید: ( یهوداي رسول با عبارت زیر از این جریان فكري سخن مي 3 – ۱:  ۲دهد. ) دّوم پطرس هشدار مي

« اند.ك گشتهاند و در مشاجرت قورح هالاند و در گمراهي بلعام به جهت اجرت غرق شدهایشان زیرا كه به راه قائن رفته

( برادران كذبه كالم را تحریف كردند، آنهایي كه اشتباه كردند ) مردم ( را به سمت ناراستي هدایت كردند و ۱۱) یهودا 

 بدین شكل گرایشهای متعدد مذهبي پدیدار شد.

ن هر چه به معني ضد است. بنابرای از دیدگاه یوحنّا، این جریانات آغاز حركت ضد مسیح و دّجال هستند. 

از ما بیرون »باشد و به عبارتي ضد مسیح است. نوشته شده است كه: با مسیح و كالم او هماهنگ نیست بر ضد او مي

ماندند، لكن بیرون رفتند تا ظاهر شود كه همة ایشان از ما بودند با ما ميشدند، لكن از ما نبودند، زیرا اگر از ما مي

(  3۰ – ۲۸:  ۲۰كند.          ) اعمال ولس از آنها با عنوان"گرگهاي درنده"یاد مي( پ ۱9:  ۲اّول یوحّنا « ) نیستند.

آناني را كه خود را رسوالن »... شود: به ایمانداران راستیني كه قدرت تمیز را داشتند گفته مي ۲:  ۲در مكاشفه 

د با اطمینان این افراد را بیازمایند و توانستنآنها چگونه مي« خوانند و نیستند آزمودي و ایشان را دروغگو یافتيمي

دادند با مقایسه با آن چه كه پطرس و پولس وعظ متوّجه شوند كه اّدعاي رسالت آنها نادرست است؟ آنهایي كه تمیز مي

توانستند به هویّت این رسوالن كاذب پي ببرند. امروزه نیز باید همه چیز را از طریق مقایسه با وعظ و كردند ميمي

رسوالن آزمود. وعظ و روش رسوالن تنها معیار معتبر براي سنجش ایمان است. با در نظر گرفتن مطالب فوق روش 

 شویم كه مسئلة تشخیص حقیقت از دروغ در آن زمان نیز مطرح بوده است.متوّجه مي
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كردند مي ایم، به وضوح از جریانات روحاني دروغین كه در كنار كلیساي عیسي مسیح رشددر آیاتي كه آورده

اي پیرو آموزة بلعام هاي غلط و اختالطها وجود داشتند. عّدهسخن رفت و حتّي پیش از پایان سدة نخست نیز آموزه

كردند در حالي كه گروهي به آموزة ایزابل كه اّدعاي نبّوت داشت و اي دیگر از تعلیم نقوالویان پیروي ميبودند، دسته

 ( ۲۰:  ۲اشفه سپردند. ) مكداد گوش ميتعلیم مي

ولي خوشبختانه آموزة ناب رسوالن در كتاب مقّدس به عنوان میراثي براي ما گذارده شده است، تا قادر باشیم 

هایي كه توسط اشخاص غیر مجاز آورده شده با دقّت مسیر درست را تشخیص دهیم. در كتاب مقّدس از اقسام آموزه

( هنوز اعتبار دارد. عّدة زیادي از  ۲۱:  ۵اّول تسالونیكي «        ) همه چیز را بیازمایید.»است سخن رفته. عبارت: 

برند. آنها با دانش خود و از دیدگاه تعلیمي و روش كنند ولي در عمل آن را به درستي به كار نمياین كالم استفاده مي

ار دارد و آن معیاري است كه آزمایند، غافل از این كه از دیدگاه خدا تنها یك معیار اعتبخاص خودشان بقیّه را مي

توان در هر شرایطي براي تمیز همه چیز به كار برد. این معیار عبارت است از شهادت كامل خدا كه در كتاب مقّدس مي

 هست.

در سدة دّوم گرایشهای گوناگوني در كنار كلیساي خداي زنده رشد كردند، ولي كلیساي خداي حي هم چنان به 

هاي انحرافي شیوع پیدا كرد. مردم رسوالن تعلیم داد پا بر جا بود. ولي دیري نپایید كه آموزهروشي كه مسیح به واسطة 

كوشید اعضاي بیشتري را جذب كند. امروزه ها ميتوانسته بودند به خیال خود در تنگ را پهن كنند. هر كدام از این گروه

ترسان مباشید اي »عیسي مسیح هم چنان باقي است: نیز شاهد این وضعیّت هستیم، ولي این وعده براي كلیساي حقیقي 

( گوسفندان گلّة كوچك تنها  3۲:  ۱۲لوقا « ) گلّة كوچك، زیرا مرضي پدر شما است كه ملكوت را به شما عطا فرماید.

تي دهند كه زندگي خود را در راه آنها داد. به عباربه صداي شبان نیكو توّجه دارند. آنها به صداي آن شباني گوش مي

اي كوچك مركب از افرادي بود و هست كه به آنها تنها به كالم او توّجه دارند. این كلیسا در هر زماني هم چون گلّه

 كنند.ترین سازشي به دنبال شبان حركت ميدهند و بدون كوچكفراخواني براي خروج از تشویش ) بابل ( گوش مي

م ( ۱۵۵شخصیّتهایي چون پولیكارپ ) در دورة معروف به دورة بعد از رسوالن 

م ( شاگرد پولیكارپ براي دفاع از ایمان حقیقي به پا خاستند. البتّه ما تنها با نگاهي ۲۰۲شاگرد یوحّنا و ایرنیوس ) 

گذاشته بر جا   اي به میراث خالصي كه رسوالن از خداتوانیم پي به این مسئله ببریم كه در آن عصر دستهموشكافانه مي

كردند. با مطالعة تحوالت كلیساي آن زمان دادند و وعظ ميبودند دیگر وفادار نبودند و ایماني متفاوت را بشارت مي

 داد.شویم كه نهاد الهي كلیساي اّولیّه داشت تدریجاً جاي خود را به تشكیالتي انساني ميمتوّجه مي

وندهاي متناقضي در طول این دوره هستیم. ناظري كه از میالدي، شاهد ر 3۲۵البتّه تا شوراي نیقیّه در سال 

ً كند به زودي متوّجه ميخارج به این تحوالت نگاه مي   شود كه جریانهاي انحرافي مسیحیّت گسترش پیدا كردند و نهایتا

سر با پذیرش این مسیحیّت به عنوان دین توسط دولت زمان امپراطور كنستانتین كلیسا به یك قدرت مهم در سرتا 

با فرهنگ یوناني هلنیستي   امپراطوري روم مبدل شد. ایمان یك فلسفه جدید شد و آمیزش سنّتهاي شرقي

تر شود. از آن زمان به بعد شاهد جدالهاي جنجال برانگیزي در باعث گردید عصارة ایمان اّولیّه كم رنگ 

 گردیده است.مورد مسیح شناسي هستیم كه موجب آشفتگي جانهاي بسیاري 
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 فصل سّوم: انحراف خطرناك و آغاز بالیا

دادند، بحثي دربارة مقولة تا زماني كه انجیل در خاك اسرائیل بود و اغلب اعضاي آن را یهودیان تشكیل مي

هاي رومي، یوناني و غیره دربارة ایزدان و الوهیّت پیش نیامد. ولي در جریان مباحث پیرامون مسیح شناسي، اندیشه

وار در عهد عتیق مطرح شده بود و در عهد جدید به اي كه سایهیزد بانوان وارد مسیحیّت شد. درك نبّوتي و روحانيا

كرد كه عهد عتیق بر این مسئله تأكید مي  عنوان حقایق مجسم شده بودند، تدریج كم شد. البتّه ترتولیان

 صر اتّصالي بین عهد عتیق و عهد جدید است. و عهد جدید با هم هماهنگي دارند و نبّوت عن

شود كه مسیحیّت تدریجاً از ریشة یهودي كنده شده ولي در واقعیّت، نگرشي دیگر مشاهده مي 

عتیق را در رابطه با پرستي كاشته شد. این روند، مخالف ایمان رسوالن و پیروان مستقیم آنها بود. عهد و در زمینة بت

اي از رهبران كلیسا كه كردند، حتّي از سدة دّوم شاهد هستیم كه دستهآیات عهد جدید براي حمله به یهودیان استفاده مي

اي داشتند. ] فاقد بینش روحاني بودند با امپراطورهاي ضد یهودي روم همگام شدند. آنها گرایشهای یهود ستیزانه

 -ه با یهودیان صحیح نیست زیرا همة ملّتهاي عرب نیز به مجموعه سامي تعلّق دارند اصطالح ضد سامي در رابط

 نویسنده [

كنستانتین كه از امپراطورهاي روم بود و به عنوان یك استراتژیست بزرگ از مسیحیّت به نفع خود استفاده 

ً به یكسان مورد  هاپرستي نكاست. او هم چنان، ساخت بتكدهكرد، هرگز از رابطة خود با دنیاي بت و كلیساها را تقریبا

میالدي اعالم كرد كه گرویدن به یهودیّت مجازات مرگ را به دنبال دارد. به  3۱۵حمایت قرار داد. كنستانتین در سال 

میالدي  3۲۱بود. در سال عبارتي اگر یك فرد یهودي یك مسیحي را به یهودیّت بكشاند، مجازات هر دو نفر مرگ مي

روز یك شنبه، قانوني شد. كنستانتین فقط به این كار بسنده نكرد، بلكه با تهدید به مجازات، یهودیان را گرامي داشت 

وادار كرد روز سبّت را انكار كنند و یك شنبه را به اصطالح تقدیس كنند. كنستانتین این اقدامات را در پي نصیحتهاي 

 د.اي بر او داشتند انجام دااسقفاني كه نفوذ قابل توّجه

میالدي برگزار شد. در این شورا دو سخنگوي اصلي به نام آریوس و آتاناسیوس  3۲۵شوراي نیقیّه در سال 

كردند. سخنان آنها در تاریخ كلیسا ثبت شده است. از قرار معلوم آریوس هیچ گونه شناختي از اي ایفا مينقش كلیدي

سي، خدا خود به ما ظاهر شد و خویشتن را به ما مسیح نداشت. ولي آتاناسیوس با صداقت شهادت داد كه"در عی

شناسانید و نجاتمان داد، و در مسیح خود پدر را داریم ... خود پدر بود كه در عیسي ما را فدیه داد." 

گیري كلیساي رومي از آن زمان شروع شد. روند شكل 

بینیم كه با اّدعاي برتري به نیقیّه از پاپ یا كاردینال خبري نبود. هم چنین اسقف روم را نیز نمي در زمان شوراي

دیگران در شورایي حاضر شده باشد. واقعیّت آن است كه این اّدعا بر پایة تحریفات شرح حوادث و تاریخ استوار است. 

شكیل داد و سرپرستي این شورا را به عهده داشت. هدف این امپراطور روم یعني كنستانتین بود كه شوراي نیقیّه را ت

كنستانتین تحّقق وحدت بین جریانات گوناگون بود تا در پي آن كلیسایي واحد در خدمت دولت داشته باشد. وحدت كلیسا و 

 دولت محقّق شد و بدین ترتیب كلیسایي دولتي ) حكومتي ( به وجود آمد.

میالدي به آزادي مذهب خاتمه  3۸۰در سال  كبیر و گراتیان تئودوس 

 3۸۰میالدي ( پیمان اعالم شده توسط امپراطور تئودوس اّول در سال  3۸۱دادند"اسقفان در شوراي دّوم اكومنیك ) 

 صادر شد هر شهروند رومي موظف بود ایمان مسیحي تثلیثي 3۸۰میالدي را تأیید كردند. طبق این پیمان كه در فوریة 

میالدي بیان شده بود را بپذیرد ... ایمان تثلیثي كه پذیرش خداي پدر، پسر و  3۲۵به شكلي كه در شوراي نیقیّه سال 

گیرد به این شكل براي همة مسیحیان اعتبار یافته و به عنوان دین اجباري مملكت ارتقا یافت. القدس را در بر ميروح



17 
 

از شخصّیتهایي بود كه در یكي گریگور نیسه  

كرد. او از اعتراف نامة نیقیّه حمایت كرد. و در تدوین آموزة اي را ایفا ميشوراي اكومنیك دّوم قسطنطنیّه نقش محوري

پرستي د و بتتثلیث مشاركت سرنوشت سازي داشت."از آن به بعد هر شهروند مجبور بود كه یك مسیحي ارتودكس باش

و ارتداد به عنوان جنایت علیه حكومت شناخته شد."

شدند، به عنوان مرتد كردند و وارد مذهب دولتي نميهمة كساني كه به دالیل وجداني از این فرمان پیروي نمي 

كلیسایي كه در اورشلیم متولّد شده بود توسط آن به اصطالح كلیساي  شدند. آزار و اذیّتشناخته شده و محكوم مي

 مسیحي امپراطوري روم شروع شد.

) كاتولیك ( رشد به سزایي كرد. ( كلیساي همگاني 44۰–46۱كبیر )  با روي كار آمدن پاپ لئون 

پاپ تهیّه كرده  ۲64در لیستي كه از  هر در"كنند.اكثر موّرخین كلیسا از او به عنوان اّولین پاپ یاد مي

در كنار اسم  دهد. هردر شد او را در ردة چهل و پنجم قرار ميبود، این فهرست شامل پاپ پل ششم نیز مي

گذارد. در حالي كه اكثر موّرخین پروتستان این شود یك عالمت سؤال مينفر اّول فهرست كه از پطرس شروع مي ۱۵

شود. دهند. ولي اتّفاق نظر دارند كه تاریخ پاپها از لئون اّول شروع مياسم اّول فهرست قرار مي 44در كنار  عالمت را

م به عنوان همتاي اسقف قسطنطنیّه شركت كرد. در آن زمان  4۵۱كالسدوني  لئون اّول در شوراي 

گیري بود. این روند تشكیل"كلیساي حكومتي"در زمان ل شكلبرتري یكي از آنها مطرح نبود ولي روند این عقیده در حا

( به كمال رسید، او كشیشان را به عنوان كارمندان  ۵۲۷ – ۵6۵امپراطور      )  حكومت یوستین 

 توانست بنیانگذار این كلیساي امپراطوري باشد، بلكه این كار حاكمان روحاني وشك مسیح نميدولتي قرار داد. بي

دیدند. از دیدگاه تاریخ كلیسا از سدة چهارم و پنجم سیاسي بود كه اتّحاد این قدرت با امپراطوري روم را به نفع خود مي

اي گیري جریانات انحرافيتوان منحصر از تاریخ نجات كلیساي عیسي مسیح صحبت كرد، زیرا شاهد شكلدیگر نمي

آن دوره از تاریخ، این نهاد جهاني كه عبارت بود از  هستیم كه منجر به تشكیل یك كلیساي بزرگ شد. در

 مرتكب جنایاتي هولناك شد.كلیساي"

مذهبي برخوردار بودند. در ابتدا همة آنها از یك عنوان استفاده  -اسقفها، مقاماتي بودند كه از نفوذ سیاسي 

آنجایي كه روم پایتخت امپراطوري روم غربي بود، اسقفهاي آن دانستند، ولي از كردند زیرا خود را پدران روحاني ميمي

تري بودند. آنها ابتدا مقام"كردند. آنها خواهان عناوین افتخاري مهمشهر یكي پس از دیگري اّدعاي تقّدم مي

عنوان استفاده  "را به خود اختصاص دادند. بیشتر كاهنان اعظم رومي و امپراطورها مانند كنستانتین از این

كردند. این روند كاذب كلیساي پاپها و تالش آنها براي كسب افتخارات و اقتدار، بنا بر دالیل بسیاري توجیه پذیر مي

 نیست.

ایمان به پاپ براي كسب نجات ضروري بود  (  ۱۲94 – ۱3۰3 از زمان بنیفاس هشتم )

در  ( ۱۰۷3 – ۱۰۸۵ذاشته شده بودند. گریگور هفتم ) زیرا همة ساكنان زمین زیر اقتدار او گ

خویش همین مطلب را عنوان كرده، وي اعالم نمود تنها پنطیفكس  پاپایه  دیكتاتوس 

تواند پنطیفكس ) كاهن ( جهاني خوانده شود. روم مي 

كرد. و رابطه با مسیح دیگر نتیجه این فرایند شكل پذیري نوعي مسیحیّت بود كه در آن روحانیّت حكومت مي 

ارزشي نداشت بلكه فقط تعلّق به این مجموعه مطرح بود. تدریجاً اقتدار از مسیح و كالم خدا سلب شد و به این نهاد و 

یح در رأس كلیساي خویش است پاپ نیز رئیس مطلق این كلیساي نمایندگان آن منتقل گردید. همان طوري كه مس

 همگاني ) كاتولیك ( شد.
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شدند و بعد افراد از بدو تولّد وارد این كلیسا در این كلیساي حكومتي مردم به اجبار غسل تعمید داده مي

تعمید اجباري براي اضافه كردن  شدند، بدون این كه بتوانند خود تصمیم بگیرند. به این ترتیب شیوة غیر كتاب مقّدسيمي

داد و بر قراري مالیات كلیسایي، اساس اقتدار اعضاي كلیسا رایج شد. این شیوه اساس این كلیساي مردمي را تشكیل مي

داد. در كنار دوري از كالم خدا كه خیلي زود در تاریخ مشاهده شد، روند جدایي مسیحیّت مالي كلیساي پاپي را تشكیل مي

شد. مسئله به اینجا خاتمه نیافت. ت در وهلة اّول و بعد جدایي از جماعتهاي یهودي مسیحي شده طي مياز یهودیّ 

م ( علیه یهودیان صحبت كرده و مّدعي شد كه هم اكنون مسیحیان، اسرائیل ۱6۷اسقف اسمیرنا )  یوستین 

زیرا »ي بیش نیستند. ولي نظر پولس غیر از این بود: اایمان و سقوط كردهباشند در حالي كه یهودیان افراد بيخدا مي

كنند، سالمتي و كه در مسیح عیسي نه ختنه چیزي است و نه نامختوني بلكه خلقت تازه. و آناني كه بدین قانون رفتار مي

 »...( پطرس پیشتر در این باره گفته بود:  ۱6 –۱۵:  6غالّطیان « ) رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خدا.

ام كه خدا را نظر به ظاهر نیست، بلكه از هر اّمتي، هر كه از او ترسد و عمل نیكو كند، نزد او مقبول الحقیقت یافتهفي

 ( 3۵ – 34:  ۱۰اعمال «  ) گردد.

حملة به یهودیان بسیار زود شروع شد و بعد در گذر زمان این حمالت بیش از بیش جنبه خصمانه پیدا كرد. 

اظهارات اختالف برانگیزي مطرح كرد. اظهار نظر  اسقف انطاكیه ایگناسوس 

هاي این افراد باعث شد كه در آن موقع بیش از یك هاي مختلف و نوشتهیهود ستیزانه رهبران كلیساهاي رسمي در سده

كلیساي روم فرمان"قتل مكن!"باطل  كشي و خداكشي به طرق مختلف اعدام شوند. از نظرمیلیون یهودي به جرم مسیح

 شده بود.

معلّم كلیسا، یكي از بدترین دشمنان یهودیان بود، وي چنین  (  34۵ – 4۰۷خروسوستوم ) 

شویم.آنها بهتر از بز و داد"باید هر چه كمتر با یهودیان معاشرت كرد درست همان طوري كه از شیطان دور ميتعلیم مي

نیسه نه تنها یك تئاتر است بلكه یك فاحشه خانه، یك غار دزدان، مأواي حیوانات ملوث و خانه شیطان خوك نیستند ... ك

است ... مسیحیان نباید به پزشكان یهودي مراجعه كنند حتّي اگر به قیمت جانشان باشد، آنها باید مثل طاعون و یا هر 

كند از یهودیان دوري كنند.بالیي كه انسان را گرفتار مي

، راه حل نهایي پطریارخ اسكندریه  م (  444، كوریل )  

مسئلة یهود را مطرح كرده بود، این به اصطالح"راه حل نهایي"در سدة بیستم با كشتار یهودیان توسط هیتلر به اوج 

 ، هیروسموس آتاناسیوس  ترتولیان  ن خود رسید. كوپریا

و یوستینین  آگوستین  آمبروزیوس  نیسه  گریگور 

ز روحانیون انتقال یافت. كم و بیش به احساسات ضد یهودي شّدت دادند. این نفرت در طول تاریخ كلیسا ا 

روحانیون كاري كردند كه یهود ستیزي در ذهن مردم ریشه بدواند. یهودیان به عنوان مسببین بدبختیها قلمداد شدند و 

تالش زیادي شد تا آنها را از بین ببرند. آن چه كه پسر انسان دربارة شاگردان خود نبّوت كرده بود در مورد یهودیان نیز 

آید كه هر كه شما را بكشد، گمان برد كه خدا را ما را از كنایس بیرون خواهند نمود، بلكه ساعتي ميش»تحقّق یافت. 

اند و نه مرا. لیكن این را به شما گفتم كند. و این كارها را با شما خواهند كرد، به جهت آن كه نه پدر را شناختهخدمت مي

یوحنّا « ) فتم. و این را از اّول به شما نگفتم، زیرا كه با شما بودم.تا وقتي كه ساعت آید به خاطر آورید كه من به شما گ

۱6 : ۲ – 4 ) 

كنند. وظیفه آنها این بود كه مسیحیّت تثلیثي ناب را از یهودیّت قاتالن معتقد بودند كه به خدا و كلیسا خدمت مي

كه به اتّحاد خود با مسیح پي برده و  یكتا پرست جدا سازند. بعد از این، موج آزار و اذیّت، دامنگیر مسیحیاني شد

این اصالحگر برجسته نتوانست  نتوانستند این سیستم آلوده به خون را بپذیرند. حتّي مارتین لوتر 
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توانید عبارت زیر را در خود را از این یهود ستیزي كه در زمان رهبانیّت در او نفوذ كرده بود برهاند. شما مي

فوریة  ۱۵("لوتر در آخرین موعظة خود در تاریخ  64 )صفحهببینید  ت"نوشته ج .گام كتاب"یهودیّ 

كنند كه سالیان بعد منجر به مرگ كساني كه آنها را دربارة پزشكان یهودي گفت كه آنان داروهایي تجویز مي ۱۵46

 شود."اند ميمصرف كرده

ه افكار ضد یهودي داشتند براي توجیه خود از آیاتي چند از شد. افرادي كرفته رفته یهود ستیزي شدیدتر مي

 ایمان و یهودیان ایماندار فرق گذاشته است.كردند. عیسي در سخنان خود بین یهودیان بيكتاب مقّدس استفاده مي

كلیساي كاتولیك رومي براي تحقّق اهداف خود به یهودیان، بت پرستان و كساني كه به شكلي متفاوت ایمان 

رساند. این كلیسا هم اكنون باید بدین پرسش پاسخ دهد كه آیا نجات را به ارمغان آورده است یا باعث تند جفا ميداش

آوارگي و بدبختي مردمان بسیاري شده است. در كنار این جفاهاي وحشتناك، كلیساي كاتولیك براي تحقّق اهداف خود 

كرد، كه در قرون وسطي مالك یك سّوم كشته شدگان را ضبط مي كرد و امالككرد. این كلیسا به حدي كشتار ميجنگ مي

كرد. پادشاهان و شاهزادگان نه تنها زمینها و امالك اروپا بود. كلیساي كاتولیك ثروت زندگان و مردگان را تصاحب مي

ند."رادولف ِد كردند به این مسئله اعتراضي بكنند بلكه خود فعّاالنه در این اقدامات با كلیسا شریك بودجرأت نمي

اعالم كرد كه یهودیان و اموال آنها به خزانه او تعلّق  ۱۲۸6در سال   هابسبورگ

 دارند."

شد، باعث گردید كلیساي نفرینهایي كه از دهان رهبران مذهبي و باالخص پاپها، اسقفها و كشیشها جاري مي

به یهودیان و دیگر ایمانداران اذیّت و آزار برساند. در داوري نهایي معلوم خواهد شد كه آیا مردم آلمان به روم وحشیانه 

میلیون یهودي هستند یا این كه كلیساي روم نیز شریك این جنایات شناخته خواهد شد. زیرا این  6تنهایي مسؤول مرگ 

و هیملر  راي كاتولیكهایي چون هیتلر اي مساعد براي این كشتارها فراهم كرد. بكلیسا زمینه

گفتند. همان طور كه هیتلر یسوعي زمینه را از پیش مهیّا نموده بود. پاپها مرتب از آن سخن مي ، گبلز 

ري خدا ما را دربارة موسیلیني گفت"... دست یا ۱9۲9در ماه فوریة  گفت. پاپ پیوس یازدهم از آن سخن مي

هر كس كتابهایي را هدایت كرد تا با این مرد مالقات كنیم. 

شود. گویي یهودیان و ایمانداران كه دربارة پاپها و عملكردهاي آنها تا این اواخر نوشته شده است را بخواند، آشفته مي

گفت"آناتیما باد  (  ۱۸۷۸ – ۱9۰3پاپ لئون یسوعي سیزدهم ) ارزش بودند. به چشم آنها بي

خواهد مرتدین را بكشند. القدس نميبر هر كسي كه بگوید روح

اي رومي به كساني كه خط كند. ولي كلیسكشد! طبق شهادت كتب، روح زنده ميالقدس مياز كي تا به حال روح 

داد این اشخاص را از گفتند. و روحانیّت به خود اجازه ميكردند، معلّمان دروغین و منحرف ميمشي آنها را پیروي نمي

در زمان قتل عام كه قبل از جنگ جهاني دّوم و در   بین ببرد. در این مورد باید به رفتار پیوس دوازدهم

ت اشاره كرد. با یك اشاره كوچك واتیكان كار به جایي رسید كه كنیسه ) روم ( را آتش زدند. پس جریان آن صورت گرف

از پاپ چون  ۱۵۰از آن كه این كنیسه بازسازي شد، یهودیان كه به كوري روحاني دچار شده بودند با سرودن مزمور 

 مسیح استقبال كردند.

و از تو اّمتي عظیم پیدا كنم و تو را بركت دهم، و نام »گفت: خداوند در نخستین مالقات خویش با ابراهیم به او 

تو را بزرگ سازم، و تو بركت خواهي بود. و بركت دهم به آناني كه تو را مبارك خوانند، و لعنت كنم به آن كه تو را 

ي ایمان به خدا ( آنها كه اّدعا 3 – ۲:  ۱۲پیدایش « ) ملعون خواند. و از تو جمیع قبایل جهان بركت خواهند یافت.

داشتند. یگانه پرستي خالص كه منحصر به یهودیّت بود به عنوان مانعي در جلوي داشتند باید این كالم را مد نظر مي
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خواستند با یهودیان و خداي یهودیان كاري داشته باشند. و نیز به جاي گرفت، آنها نمياندیشة مشركانه اسقفها قرار مي

(  ) مسح یافته   ( واژة یوناني كریستوس ) مسیحا  واژة عبري ماشیح 

را ) یهوه نجات دهنده ( واژة یوناني عیسي  را قرار دادند و به جاي واژة عبري یشوعا 

اي بین این رفت كه هیچ رابطهگذاشتند. مباحث مربوط به الوهیّت در همان زمان از تفّكر یوناني ) هلینیستي ( نشأت گ

اي اي از موّرخان، در عهد جدید هیچ نشانهجهت گیریها و اسرائیل و خداي اسرائیل وجود نداشت. برخالف اّدعاي دسته

(  ۲۲:  4یوحنّا «  ) نجات از یهوداست.»... رسد كه این جمله مسیح را كه: از یهودي ستیزي وجود ندارد، به نظر مي

 است. هیچ كس نخوانده

من كه یهوه هستم »شوند: انبیاء عهد عتیق از آن موقع نبّوت كرده بودند كه اّمتها نیز در نجات خدا شریك مي

« ) ام و دست تو را گرفته، تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور اّمتها خواهم گردانید.تو را به عدالت خوانده

و  6:  49اشعیا « ) ّمتها خواهم گردانید و تا اقصاي زمین نجات من خواهي بود.بلكه تو را نور ا( »...  6:  4۲اشعیا 

بلكه نزد گوسفندان گم شده »غیره ( ولي خداوند در وهلة اّول از یهودیان شروع كرد. او به شاگردان خویش گفت: 

اش بود. ) و اهل خانه( پطرس نخستین شاهد نجات یك شخص رومي به نام كرنیلیوس  6:  ۱۰متي « ) اسرائیل بروید.

(  ۲۱:  ۲۲اعمال « ) فرستم.روانه شو زیرا كه من تو را به سوي اّمتهاي بعید مي»( خداوند به پولس گفت:  ۱۰اعمال 

(  ۱9:  ۲۸متي ...« ) پس رفته اّمتها را شاگرد سازید »از زماني كه خداوند به شاگردان خود به صراحت گفت: 

 دهند.م، زبانها و ملل تشكیل ميكلیساي خداي زنده را همة اقوا

توانست تمام امكانات مادي با توّجه به این كه امپراطوري روم در همه جا حضور داشت، كلیساي كاتولیك مي

موجود را جهت تحّقق اهداف خویش بسیج كند. در واقع نباید از"مسیحي شدن"در آن روزگار صحبت كرد بلكه بهتر 

كرد. ملل آن روزگار به دلیل موعظة كالم نبود كه به مسیح روي آوردند بلكه به است از"كاتولیك شدن"مردم صحبت 

زور مجبور شدند دین مملكت یعني كاتولیك را بپذیرند. در طول هزار سال حكومت مطلقة كلیساي كاتولیك، زمین از خون 

شود. همة میلیون ارائه مي 6۸ عدد شهیدان آبیاري شد. ارقام متفاوتي دربارة تعداد كشته شدگان ارائه شده، ولي معموالً 

شدند. حتّي در جریان ضد اصالحات، با استفاده از وسائل دنیوي، كساني كه به شكلي شهادت ایمان داشتند شكار مي

خونهاي زیادي ریخته شد. این گونه روشها ارتباطي به انجیل نجات نداشت، بلكه بر عكس شاهد آن بودیم كه قدرت 

دنیوي جنایات زیادي مرتكب شد، و بدبختي را به ارمغان آورد. چه كسي است كه در مورد تفتیش  مذهبي در كنار قدرت

و  و منونیتها  عقاید در اسپانیا، دادگاه جادوگران و سوزاندن آنها، اخراج وادنیها 

ه باشد؟ در شب سن بارتلمي آزار و اذیّت همة كساني كه در اروپا ایمان متفاوتي داشتند چیزي نشنید

باشد تنها در شهر پاریس ( در جریاني كه معروف به"عروسي خون"مي۱۵۷۲اوت  ۲4تا  ۲3) از  

نفر در كل فرانسه  ۲۰۰۰۰) پروتستانهاي فرانسه ( كشته شدند. در این جریان  نفر هوگنو   3۰۰۰

قتل عام پروتستانهاي  با خواندن ته دئوم  كشته شدند."پاپ گریگور سیزدهم 

این كلیسا چنان دست به  فرانسه را گرامي داشت. 

رم به شمار شد، تا جایي كه قرائت كتاب مقّدس جها زد كه دیگر اثري از گنجینة ایمان اصلي مشاهده نميتحریف آموزه

رفت. صحنه سوخته شدن ایمانداران و یهودیان ایماندار به كتاب مقّدس توسط كلیساي روم تكان دهنده است. در اینجا مي

 چه علّتي این كلیسا تا این حد از كتاب مقّدس وحشت داشت ؟  این پرسش مطرح مي شود كه به
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 اساس پاپهافصل چهارم: اّدعاهاي بي

 ۱6۰۰سال بلكه  ۲۰۰۰یل و مدرك در این كتاب عنوان شده است، كلیساي كاتولیك نه همان طوري كه با دل

ها و روشهاي این كلیسا با مسیحیّت اّولیّه تطابقي ندارد و سال سن دارد. لذا جاي شگفتي نیست كه هیچ كدام از آموزه

اي كه شوند، به گونه متفاوت اجرا مياند ولي با معاني و شكلي كامالً مفاهیمي چون"تعمید، شام خداوند و توبه"حفظ شده

 شود.دیگر اثري از سنّت و مفاهیم كلیساي اّولیّه در آنها مالحظه نمي

گري و در هیچ جاي كتاب مقّدس از پاپ صحبت نشده است، هم چنین ذكري از مسئلة"جانشیني پطرس"، خلیفه

براي توجیه این گونه عقاید به مفهوم سوء استفاده  جانشیني رسوالن نگردیده است. استفاده از برخي آیات كتاب مقّدس

ً از سخنان مسیح در متي  و من نیز تو را »سوء تعبیر شده است.  ۱۸:  ۱6از آیات است. به عنوان مثال، مخصوصا

خداوند به پطرس ...« كنم كلیساي خود را بنا مي و بر این صخره  گویم كه تویي پطرس مي

 كنم"بلكه"بر این صخره"در حالي كه كلمة پطرس به معني سنگ است."من بر روي تو كلیساي خود را بنا مينگفت كه

 تواند عبارات عهد عتیق و عهد جدیدي كه در آنها از صخره هر كسي كه به خود زحمت بدهد، مي

( این تصّور كه  4:  ۱۰، اّول قرنتیان  4۸:  6، لوقا  ۲۵ - ۲4:  ۷صحبت شده است را به زبان یوناني بخواند. ) متي 

خداوند آسمان و زمین كلیساي خود را بر روي یك انسان بنا نماید، احمقانه است. حتّي اگر فرض كنیم كه این انسان 

توانست به راحتي تكان بخورد و نه یك صخره تكان سنگي بود كه مي ترین رسول و نبي باشد. پطرس بزرگ

دور شو از من اي شیطان زیرا كه »شود كه خداوند به سوي پطرس برگشته گفت: آیه بعد گفته مي ۵درست  نخوردني.

( در اصل، مسئله  ۲3:  ۱6متي « ) كني!باشي، زیرا نه امور الهي را بلكه امور انساني را تفّكر ميباعث لغزش من مي

ده بود، این مسئله براي او باز شده بود كه عیسي همان اي دربارة عیسي دریافت كراز این قرار بود كه پطرس مكاشفه

را  ۱۷، بهتر است آیة ۱۸مسیح است. و كلیسا بر این مكاشفه عیسي مسیح بنا شده است. پیش از توّجه به آیة 

خوشا به حال تو اي شمعون بن یونا! زیرا جسم و خون این را بر تو كشف نكرده، بلكه پدر من كه در آسمان »بخوانیم: 

اي از آسمان دربارة مسیح دریافت كرده بود، كه این مسئله آید كه پطرس به تازگي مكاشفهاز این عبارت بر مي« ست.ا

چنین  ۱۵مسیح در آیة « شمعون پطرس در جواب گفت كه تویي مسیح پسر خداي زنده!»كند: مطرح مي ۱6را در آیة 

اي كه از سوي پدر براي پطرس باز شد و ارت بود از مكاشفهپاسخ این سؤال عب« دانید؟شما مرا كه مي»پرسیده بود: 

با سوء ...« سپارم و كلیدهاي ملكوت آسمان را به تو مي: »۱9كلیسا بر روي مكاشفة عیسي مسیح بنا شده است. آیة 

د: تعبیر تفسیر شده است. در اینجا صحبت از كلیدهاي ملكوت آسمان است. یحیي تعمید دهنده چنین موعظه كرده بو

از »خوانیم: چنین مي 4:  ۱۷ ( ما دربارة خداوندمان در متي ۲:  3متي « ) توبه كنید زیرا ملكوت آسمان نزدیك است.»

 ۱6:  ۱6بافت لوقا « آن هنگام عیسي مسیح به موعظه شروع كرد و گفت: توبه كنید زیرا ملكوت آسمان نزدیك است.

ات و انبیا تا به یحیي بود و از آن وقت بشارت به ملكوت خدا داده تور»دهد: چگونگي نزدیكي ملكوت خدا را نشان مي

در روز پنطیكاست اّولین افراد به سوي ملكوت خدا شتافتند. این « گردد.شود و هر كس به جد و جهد داخل آن ميمي

رت داده بود. در كالم اشخاص در مقایسه با یحیي تعمید دهنده در موقعیّت برتري قرار داشتند. وي تنها این واقعه را بشا

تر در تري از یحیي تعمید دهنده برنخاست، لیكن كوچكگویم كه از اوالد زنان، بزرگهر آینه به شما مي»آمده است: 

شود و جبّاران آن را تر است. و از ایّام یحیي تعمید دهنده تا اآلن، ملكوت آسمان مجبور ميملكوت آسمان از وي بزرگ

( در روز پنطیكاست، پطرس كه به اقتدار الهي آراسته شده بود، كلید ملكوت  ۱۲ – ۱۱:  ۱۱متي  « )ربایند.به زور مي

 را به گونة صحیحي به كار برد و از ابتداي كار فرایضي به كلیساي عهد جدید بخشید كه تا ابداآلباد اعتبار دارند.

رد آن شود، كسي كه سوئیچ ماشیني را دارد تواند وااي را دارد ميدرك نماد كلید ساده است. كسي كه كلید خانه

تواند با آن حركت كند و كسي كه كلید ملكوت آسمان را دارد به ملكوت خدا دسترسي دارد و با آن امور مخفي را باز مي
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شوند. با توّجه به دعوت الهي و اختیاراتي كه به پطرس محول شده بود، وي فرایضي كند، زیرا براي وي مكشوف ميمي

باشند. و كسي حق ندارد پا از آنها فراتر بگذارد. االجرا و تغییر ناپذیر ميفرمود كه براي ما تا به امروز الزم مقرر

اید كه خود واي بر شما اي فقها، زیرا كلید معرفت را برداشته»خداوند رهبران روحاني زمان خود را توبیخ كرده گفت: 

( آیا امروز این امكان وجود ندارد كه ما دوباره  ۵۲:  ۱۱لوقا « ) شوید.يشوید و داخل شوندگان را هم مانع مداخل نمي

 اي قرار داشته باشیم؟در موقعیّت مشابه

و كلیدهاي »چیزي كه عیسي خداوند به پطرس فرمود، درست درك نشد و به صورت غلط به كار برده شد: 

ان بسته گردد و آن چه در زمین گشایي در آسمان سپارم، و آن چه بر زمین ببندي در آسمملكوت آسمان را به تو مي

آور توصیف كرد یعني توبه، تعمید آب و ( آن چیزي كه پطرس در روز پنطیكاست، الزام ۱9:  ۱6متي « ) گشاده شود.

القدس با هدایت روح عنوان شد. به همین خاطر این مطلب در زمین و آسمان اعتبار دارد و مفهوم واقعي تعمید روح

 همین است. كلیدها

البتّه این اقتدار و اختیارات كامل الهي، تنها به پطرس عطا نشد، اگر چه وي نخستین كسي بود كه در زمان 

تولّد كلیساي عهد جدید سخن گفت و فرایضي مطابق با آموزة مسیح مطرح كرد ولي این اختیارات به همة كلیسا نیز 

را بخوانیم. در این آیه همان كلمات خطاب به جمع  ۱۸:  ۱۸ تيشود كه ممنتقل گردید. این مسئله زماني مشخص مي

گویم آن چه بر زمین بندید در آسمان بسته شده باشد و آن چه بر زمین گشایید در هر آینه به شما مي»عنوان شده است: 

هاي موزهشویم كه همان اختیارات تامي كه به مرد ساعت اّول عطا شد تا آمتوّجه مي« آسمان گشوده شده باشد.

اند تا همان تعالیم را وعظ كنند. همان االجرا را برقرار كند، به جماعت كلیسا نیز منتقل شد. زیرا آنها نیز مأمور شدهالزم

شود. آید، این مسئله به تصمیماتي كه ممكن است دربارة ایمانداري اتّخاذ شود نیز مربوط ميطوري كه از بافت آیه بر مي

ایمانان داد، وي در ردة بيشد تن نميد نظر به تصمیمات كلیسا كه مطابق با كالم اتّخاذ ميدر صورتي كه شخص مور

شود، بلكه در اختیار كل كلیسا گذاشته شده است. نباید بدون توجیه گرفت. این اقتدار تام به یك مرد محدود نميقرار مي

ه كار گرفته شود. در آن صورت آن چه در آیة بعدي نوشته معتبر آن را به كار برد بلكه باید تنها با هماهنگي كالم خدا ب

گویم هر گاه دو نفر از شما در زمین دربارة هر چه كه بخواهند متّفق شوند، باز به شما مي»شود: شده است، محقّق مي

 ( ۱9:  ۱۸متي « ) هر آینه از جانب پدر من كه در آسمان است براي ایشان كرده خواهد شد.

نیز توضیحي داده شود. از آن بخشي كه خداوند به رسوالن گفت:  ۲3 – ۲۱:  ۲۰ة یوحنّا الزم است دربار

فرستم. و چون این را گفت، دمید و به ایشان گفت: سالم بر شما باد. چنان كه پدر مرا فرستاد، من نیز شما را مي»... 

درك « شد و آناني را كه بستید، بسته شد.القدس را بیابید.گناهان آناني را كه آمرزیدید، براي ایشان آمرزیده روح

نادرستي شده است و كلیساي روم تعبیر و تفسیر غیر كتاب مقّدسي خود را از آن ارائه كرده است. بخشش گناهان به 

( وقتي مردم با شنیدن وعظ و ایمان به عیسي  ۷:  ۲تواند ما را ببخشد. ) مرقس هیچ كس عطا نشده است. تنها خدا مي

كنند كه خدا رسند كه فدیه به طور كامل به واسطة بّرة خدا صورت گرفته است، اطمینان حاصل ميیقین ميمسیح، به 

تواند گناهان دیگران را بیامرزد. تواند گناهان خود را ببخشد و نه ميآنها را بخشیده است. واضح است كه انسان نه مي

موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همة اّمتها به نام او و از اورشلیم شروع كرده، »گوید: ولي كالم به وضوح مي

و شما را كه در خطایا و نامختوني جسم خود مرده بودید، با او زنده گردانید چون كه ( » 4۷:  ۲4لوقا « ) كرده شود.

 ( ۱3:  ۲كولسیان « ) همة خطایاي شما را آمرزید.

ناهان آناني را كه آمرزیدید، براي ایشان آمرزیده گ»چیست؟  ۲3:  ۲۰پس معني این خطاب به جمع در یوحنّا 

شك، رسوالن مخاطبان این كالم هستند و مخاطب این عبارت چه كسي است و چه شرایطي عنوان شده است؟ بي...« شد 

شود، در اینجا منظور گناهي است كه علیه واعظان انجیلي كه از جانب خدا مأموریّت مسئله به مأموریّت آنها مربوط مي

اند. هنگامي كه خداوند عیسي مأموریّت خود را به دارند انجام شده است. این سخنان پس از رستاخیز خداوند عنوان شده
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از این رو، »اند. ولي او به آنها گفت: انجام رسانید، بسیاري با"بعلزبول"توصیف كردن خداوند و غیره علیه او گناه كرده

عفو نخواهد شد. و هر القدس از انسان شود، لیكن كفر به روحانسان آمرزیده ميگویم هر نوع گناه و كفر از شما را مي

القدس گوید، در این عالم و در عالم آینده، كه برخالف پسر انسان سخني گوید، آمرزیده شود اّما كسي كه بر خالف روح

شود كه از زمان ایي مربوط مي( این مسئله به گناه علیه انسانه 3۲ – 3۱:  ۱۲متي « ) هرگز آمرزیده نخواهد شد.

اند. وقتي كه شخصي به یك خادم كه توسط خدا القدس در پنطیكاست به صورت الهي مشغول خدمت شدهافاضه شدن روح

تواند این گناه را بر او كند، همان خادم ميدهد یا سنگسار ميگوید، وي را مورد آزار قرار ميفرستاده شده كفر مي

:  ۲3لوقا « ) كنند.دانند چه مياي پدر اینها را بیامرز، زیرا كه نمي»عنوان نمونه به ما گفت:  ببخشد و خود عیسي به

اي عیسي خداوند، روح مرا بپذیر. پس زانو زده به »... شد در دعاي خود گفت: ( زماني كه استیفان سنگسار مي 34

القدس ( ولي اگر كسي بر كار روح 6۰ – ۵9:  ۷اعمال « ) ...آواز بلند ندا در داد كه خداوندا این گناه را بر اینها مگیر 

رسد كفر بگوید، این گناه بر او بخشیده نخواهد القدس كه به واسطة خدمت یك رسول خدا به ظهور ميو عطایاي روح

كه در شوند را ببخشد، همان طوري تواند گناهي كه بر ضد او مرتكب ميشد و محو نخواهد گردید. یك مرد خدا تنها مي

و »( و  ۱۲:  6متي « ) بخشیم.و قرضهاي ما را ببخش چنان كه ما نیز قرضداران خود را مي»دعاي ربّاني آمده است: 

وقتي كه به دعا بایستید، هر گاه كسي به شما خطا كرده باشد، او را ببخشید تا آن كه پدر شما نیز كه در آسمان است، 

كند، باید یك دیگر را ببخشند ( هر بار كه كسي علیه فرد دیگري گناه مي ۲۵:  ۱۱مرقس« ) خطایاي شما را معاف دارد.

 ( 3۵ – ۲۱:  ۱۸حتّي اگر الزم باشد هفتاد هفت بار. ) متي 

بنابراین، اگر كسي علیه یك خادم راستین خدا گناه كند، امكان بخشش براي او هست، ولي در صورتي كه 

كسي بر علیه آن گناه كند این مسئله دیگر به هیچ عنوان به آن شخص  القدس از طریق این شخص در كار باشد وروح

 حرمتي قرار گرفته است.القدس مورد بيكند، بلكه مستقیماً روحكه خدا به كار مي برد ربط پیدا نمي

القدس كفر گفته است و توان گفت كسي كه كفر بگوید در پیشگاه خدا مقصر است زیرا علیه روحبنابراین مي

شود. این همان گناهي است كه"] منتهي [ به مرگ است"كه به جدایي از گناه بر او بخشیده نخواهد شد و پاك نمياین 

( به هر صورت، هر انساني در پیشگاه حق گناهكار است و تنها از جانب او  ۱6:  ۵شود. ) اّول یوحنّا خدا منجر مي

خوشا به حال ( » 3:  ۱۰3مزمور ...« ) آمرزد ناهانت را ميكه تمام گ»تواند بخشش گناهان خود را دریافت كند: مي

 ( ۷:  4رومیان « ) كساني كه خطایاي ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید.

كنم. كنم كه كلیساي كاتولیك رومي ضد كتاب مقّدسي است، اغراق نميزماني كه من این مسئله را عنوان مي

شنوند كه گناهان آنها بخشیده شده است. این بخشش به واسطة تولّد تا هنگام مرگ، مي ایمانداران این كلیسا، از زمان

شود كه طرف با وجود شود. ولي پس از مرگ آنها، رسماً به آشنایان و وابستگان اعالم ميكلیساي كاتولیك حاصل مي

د در آنجا بماند تا گناهاني كه در طول شركت در همة مراسم مثل تدهین نهایي، به برزخ رفته است. از قرار معلوم وي بای

زندگي مرتكب شده بخشیده شود، در حالي كه یك عمر فرایض كلیسایي را اجرا كرده است، آیا عجیب نیست! در اینجا 

 ها و دگمهاي این تشكل، اختراعي بیش نیست.نیاز به یادآوري است كه برزخ همانند سایر آموزه

گوید"از آنجایي كه ، اصالحگر سوئیسي در این مورد چنین ميهولدریش زوینگلي 

سر ایم كه به این حرفهاي بيذكري از برزخ این محل كفّارة خیالي با آتش در كالم خدا نیست، چطور این قدر احمق شده

وش كردن آن را به ما كنند راه خامبینیم كه همان افرادي كه از برزخ دفاع ميدهیم؟ ما ميو ته و غیر واقعي گوش مي

گویند، تو باید پول بدهي تا كنند و ميآموزند و در عین حال خود را به عنوان خاموش كنندگان این آتش معّرفي ميمي

گیرد با صداقت، نماز بگذارد و افتد كه كسي كه پول ميآتش هر چه زودتر خاموش شود. این مسئله زماني اتّفاق مي
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كنند ..."حین انجام مراسم مذهبي دست خود را به جهت پول دراز مي مزامیر را بخواند آنها در

 

در زمان تأسیس این كلیساي همگاني ) كاتولیك (، چیزهاي زیادي وارد شد، آموزش داده شد و حتّي به عنوان 

با مسیحیّت اّولیّه نداشت. ایمانداران دورة اّولیّه با چیزهایي مثل شمعها، اي اصول جزمي اعالم گردید كه هیچ گونه رابطه

بخور و آب متبرك سر و كار نداشتند. هم چنین این مسئله دربارة مراسم سعادت خواندگي و مراسم اعالن قّدیسي و 

ا"مرسوم نبود. اثري از صومعه كند. در كلیساي اّولیّه، مراسم قرباني و دعا به"مادر خدنیایش و توّسل به آنها صدق مي

هاي كلیساي كاتولیك از ابتدا تا اعالم خطا ناپذیري پاپ در سال هم نبود. من فهرستي جلوي خود دارم كه حاوي اعالمیه

الهیدان  ۷9است. این اصل جزمي با وجود مخالفت بسیاري از شخصیّتهاي كاتولیك به تصویب رسید. در آلمان  ۱۸۷۰

اي به تصویب رسید كه به موجب آن مریم ، اصل جزمي۱9۵۰الهیدان موافق آن بودند. در سال  ۲۵ مخالف بودند و تنها

در روح و جسم خود به آسمان عروج كرده است. همة این مسائل فاقد اساس كتاب مقّدسي هستند. در كتاب مقّدس آمده 

 ( ۱3:  3یوحنّا ...« ) پسر انسان  و كسي به آسمان باال نرفت مگر آن كس كه از آسمان پایین آمد یعني»است: 

كند، كه باید آن را به طور واضح گفتة مسیح را نقض مي  ۱۲با توّجه به این، اعالمیة پاپ پیوس 

در شوراي افسس به عنوان"مادر خدا"شناخته  43۱در میان اقدامات ناشي از روح ضد مسیح تلقي كرد. مریم در سال 

ز تأسیس كلیساي عهد جدید، از آن زمان عناویني چون"بانوي ما"،"ملكة شد، یعني چند سال پس ا

آسمان"،"واسطه"،"مدد دهنده"،"میانجیگر"،"مادر جمیع فیضها"،"مادر كلیسا"و"كسي كه مار را سركوب كرد"و 

وین ضد مسیحي توان گفت آنها عنااند. بنابراین ميغیره به او اطالق شد. بسیاري از عناوین مسیح، به مریم منتقل شده

هستند. عیسي پادشاه است، او واسطة ما و متوسط است و او به تنهایي سر مار را كوبید. اگر مریم همة این كارها را 

آید كه مسیح به تنهایي چه كار كرده است؟ مسیح چه انجام داده و همة این عناوین را داشته باشد، این سؤال پیش مي

 كاره است و كیست؟

هاي پاپها چنین گفت"من به این علّت به ) تصمیم ( شوراها و پاپ میمات شوراها و اعالمیهلوتر دربارة تص

اند. شهادتهاي مكتوب و مدارك الزم و اعتقاد ندارم زیرا آنها اغلب اشتباه كرده و به طور ضد و نقیض صحبت كرده

شود اطمینان داشته باشم، تاب مقّدس نقل ميتوانم به شهادتهایي كه از كتوانند مرا متقاعد كنند، من فقط ميواضح نمي

خواهم عقب نشیني كنم زیرا در صورتي كه برخالف وجدان خود عمل توانم و نمياند. من نميزیرا در كالم خداوند آمده

كنم، دیگر نه تضمیني خواهم داشت و نه راه نجات. خدا مرا امداد كند. آمین!"

بیان كرده  ۱۵۲۱آوریل  ۱۸در تاریخ  لوتر این سخنان تاریخي را در ورمز 

 است.

 ۲4پاپ بر مسند نشستند. در این جمع  ۲4۵خود تاریخ گویاي خطاپذیري پاپها است."تا پایان جنگ سي ساله، 

مسند نشسته است كه تا مّدتها افسانه نفر به اصطالح ضد پاپ بودند. و یك گزارش تاریخي هست كه یك پاپ زن نیز بر 

سلطنت نكردند،   پاپ بیش از یك ماه 3۵پاپ در خارج حكومت كردند،  3۵پاپ رم را ترك كردند،  ۱9شد. پنداشته مي

پاپ تا ده سال  ۵۷سال سلطنت كردند،  ۵پاپ  ۵4پاپ تا دو سال سلطنت كردند.  ۲۲پاپ یك سال سلطنت كردند،  4۰

سال  ۲۰پاپ بیش از  ۱۰سال سلطنت كردند و تنها  ۲۰پاپ تا ۱۸سال سلطنت كردند،  ۱۵پ تا پا ۵۱سلطنت كردند، 

نفر از پاپهاي مشروع به قتل رسیدند،  64نفر به جرم اختالس یا ارتداد مجرم شدند،  3۱پاپ  ۲4۵سلطنت كردند. از 

    ند."تن دیگر به طرق مختلف مرد ۱3نفر ازآنها خفه شدند و  4۰پاپ مسموم شدند،  ۱۸

تر واتیكان به خود اختیار كامل و نامحدود داد، كه این یا به عبارت دقیق روم
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كند، نام برد. حدیث توان از یك قدرت دنیوي كه تحت لواي دین عمل ميمسئله مشروعیّت كالمي ندارد. لذا تنها مي

سال به عنوان اسقف  ۲۰اي بیش نیست. پطرس به روم نرفت و در آنجا پطرس به روم نیز افسانه مربوط به عزیمت

اساس و ابداعي خدمت نكرد. این احادیث كاذب، حاكي از تالش مأیوسانة كلیساي كاتولیك براي توجیه اّدعاي مهم ولي بي

شود كه به روم رفت و با حركات مي صحبت خودشان است. در تاریخ فقط از یك شمعون مجوسي 

دهد تا در این جادویي خود سناي روم را متأثر ساخت. كتاب مقّدس به روشني سفرهاي پولس و پطرس را شرح مي

اي چنین مهم و پر سر و صدا ضبط و مورد شك نكنیم. در صورتي كه پطرس به راستي به روم سفر كرده بود، حادثه

 شد.تشریح مي

آمده است كه پطرس و یعقوب و یوحنّا به پولس و برنابا دست رفاقت دادند و قرار شد  9:  ۲در غالّطیان 

پولس و برنابا به نزد اّمتها بروند و پطرس، یعقوب و یوحنّا به سراغ یهودیان. پولس در پایان رسالة خود به رومیان به 

هاي شده است. به همین ترتیب در بسیاري از رسالهفرستد. در حالي كه ذكري از نام پطرس ننفر با ذكر نام سالم مي ۲۷

شود كه پولس حتّي یك بار از پطرس صحبت نشده است. پس از بررسي دقیق كالم خدا و روند تحوالت مذهبي روشن مي

توانند در آزمایش كالم موفق شوند. نه تنها قبول ریاست پاپ هایي كه كلیساي روم مطرح كرد، نميهیچ كدام از آموزه

جیه پذیر نیست، بلكه در سرتا سر تاریخ كلیسا، یك بار هم عنوان نشده است كه یكي از پاپها با دعوت الهي وارد شده تو

 اند.باشند بلكه همة آنها توسط شوراي كاردینالها انتخاب شده
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 فصل پنجم: مریم كیست؟

پردازیم. اسم اند ميین شخصیّتي كه انسانها از وي ساختهدر این مبحث به جایگاه مریم از دیدگاه خدا و هم چن

اي بود كه واسطة تحقّق وعدة خداوند خدا بود. وي همان باكره   اصلي این دختر جوان در زبان عبري میریم

عمانوئیل اینك باكره حامله شده، پسري خواهد زایید و نام او را »شد. خدا از طریق اشعیاء نبي چنین وعده داده بود: 

 ( ۱4:  ۷اشعیا « ) خواهد خواند.

 زن جوان از اصطالح هاي جدید به جاي كلمة باكره زماني كه ترجمه

گیرند و این كاري است ناشایست. در زماني كه وعدة خدا محقّق شد مریم كنند مفهوم كلمه اصلي را نادیده مياستفاده مي

یژه یك القدس بر او سایه افكند. عالمتهاي واي بود كه روحبعد به زن جواني تبدیل شد. وي باكره زن جواني نبود، بلكه

اّما والدت عیسي مسیح چنین بود كه چون مادرش مریم به »باكره عبارت هستند از پاكي و لمس نشدن توسط مردي. 

 ( ۱۸:  ۱متي « ) امله یافتند.القدس حیوسف نامزد شده بود، قبل از آن كه با هم آیند، او را از روح

توانیم احساس او را در این موقعیّت درك یوسف چنان سرخورده شد كه به فكر افتاد از مریم جدا شود. ما مي

و شوهرش یوسف چون كه مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید، پس اراده نمود او را به پنهاني »كنیم. 

واست كه رسوایي رخ دهد ولي چنان آزرده خاطر و ناراحت بود كه تصمیم گرفت خ( وي نمي ۱9:  ۱متي « ) رهاكند.

كرد، ناگاه فرشتة خداوند در خواب بر وي ظاهر شده، گفت: اي اّما چون او در این چیزها تفّكر مي»از مریم جدا شود. 

«     القدس است.از روح یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا كه آن چه در وي قرار گرفته است،

 ( ۲۰:  ۱) متي 

ما در اینجا با اّولین نشانه كالم مبني بر این كه مریم، نامزد عقدي یوسف بود و بعد زوجه او شد مواجه 

شویم كه یوسف طبق راهنماییهایي كه به وي شده دهیم، متوّجه ميشویم. وقتي كه به مطالعة این داستان ادامه ميمي

پس چون یوسف از خواب بیدار شد، چنان كه فرشتة خداوند بدو امر كرده بود، به عمل آورد و زن »بود عمل كرد. 

( این  ۲۵ - ۲4:  ۱متي « ) خویش را گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید، او را نشناخت، و او را عیسي نام نهاد.

با مریم ارتباط برقرار كرد و چهار پسر  مسئله واضح است و تنها پس از تولّد عیسي بود كه یوسف به عنوان شوهر

آیا این پسر »حاصل این زندگي مشترك است. آنها صاحب چندین دختر نیز شدند ولي تعداد دختران بر ما معلوم نیست. 

باشد؟ و آیا مادرش مریم نامي نیست؟ و برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا؟ و همة خواهرانش نزد نّجار نمي

( تنها حقیقت كتاب مقّدسي در این مورد  ۵۷ – ۵۵:  ۱3متي « ) ند؟ پس این همه را از كجا بهم رسانید؟باشما نمي

 اند.همین است و داستانهاي دیگر تنها با هدف جالل دادن مریم ساخته و پرداخته شده

یگر كتاب شود. ما با ذكر چند شهادت د، یوسف به عنوان شوهر مریم معّرفي مي۱6:  ۱در نسب نامة متي 

و »خوانیم كه: مي ۲۱ - ۱9:  ۸اند. در لوقا هاي دیگري نیز از این ازدواج به دنیا آمدهمقّدس ثابت خواهیم كرد كه بّچه

مادر و برادران او نزد وي آمده به سبب ازدحام خلق نتوانستند او را مالقات كنند، پس او را خبر داده گفتند: مادر و 

خواهند تو را ببینند. در جواب ایشان گفت: مادر و برادران من اینانند كه كالم خدا را شنیده برادرانت بیرون ایستاده مي

 «آورند.آن را به جا مي

بینیم كه توّجه خاصي اي برقرار كند. به همین خاطر ميعیسي نیامده بود كه روابط خویشاوندي زمیني با عّده

گونه انحراف در این باره برخورد كرد و نشان داد كه فرزندان به مادر خود و پسران طبیعي او نداشت. وي با هر 

شود كه مطابق با كالم خدا راستین خدا چه كساني هستند. عیسي تصریح كرد كه عنوان فرزندان خدا به كساني اطالق مي

 كنند.عمل مي
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موضوع  جاي هیچ شكي نیست كه الهام دروغین در آن زمان وجود داشت و كالم خدا به طور واضح این

گفت، زني از آن میان به آواز بلند وي را گفت خوشا به حال آن رحمي كه چون او این سخنان را مي»كند. رامطرح مي

شنوند و آن را حفظ تو را حمل كرد و پستانهایي كه مكیدي. لیكن او گفت: بلكه خوشا به حال آناني كه كالم خدا را مي

در پشت این ندایي كه در جمعیّت بلند شد، همان روحیة نیایش مریم دیده ( آیا  ۲۸ – ۲۷:  ۱۱لوقا « ) كنند.مي

شود؟ خداوند با در نظر گرفتن این مسئله بالفاصله این تفّكر را اصالح كرد. براي تشویق مردم به نیایش مریم و نمي

شده گفت: سالم اي نعمت پس فرشته نزد او وارد »اند: را به شكل غلطي ترجمه كرده ۲۸:  ۱توجیه این كار متن لوقا 

خوانیم:"درود بر شما اي مریم، پر از فیض، در حالي كه در كاتشیزم كاتولیك چنین مي...« رسیده! خداوند با تو است 

یابد و كسي كه پر از فیض است تفاوتي اساسي وجود دارد. مریم خداوند با تو است."بین كسي كه نزد خدا فیض مي

آور آسماني قرار بگیرد به یگر طي نكرد. وي پیش از آن كه مورد خطاب جبرائیل، پیغاممسیري غیر از مسیر دختران د

اي مریم »... عقد یوسف درآمده و قصد ازدواج با وي را داشت. فرشته به دختري كه به عقد كسي در آمده بود گفت: 

آور آسماني تعّجب كرده، از دیدن پیغام ( طبیعي است كه مریم از 3۰آیة « ) اي.ترسان مباش زیرا كه نزد خدا نعمت یافته

كند كه مریم پر از فیض نبود بلكه همان طوري كه نوشته شده باز ثابت مي 3۸شنیدن پیغام شگفت زده شد. آیة 

اینك كنیز خداوندم. مرا بر حسب سخن تو »... است"وي به نزد خدا فیض یافته بود."به همین علّت بود كه مریم گفت: 

 ( 3۸:  ۱لوقا ) ...« واقع شود 

آورد، بلكه واقعیّت در هیچ جایي از كالم عنوان نشده است كه فیض مریم یا حتّي لطف یوسف براي ما حیات مي

( و  ۱آن است كه فیض خدا به واسطة كلمة جسم پوشیده ) تن گرفته ( و ساكن در میان ما، بر ما مكشوف شد ) یوحّنا 

و از پري او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض، زیرا »شود. ميامروز نیز این فیض تنها در منجي یافت 

( در این  ۱۷ – ۱6:  ۱یوحنّا « ) شریعت به وسیلة موسي عطا شد، اّما فیض و راستي به وسیلة عیسي مسیح رسید.

دهند، پسر، دیگر در توانیم شهادتي واضح در كالم پیدا كنیم. بر خالف آن چیزي كه تصاویر مذهبي نشان ميباره نیز، مي

خدا را هرگز كسي ندیده است، »آغوش مریم نیست بلكه همان طوري كه نوشته شده است، وي در آغوش پدر است: 

( همة این به اصطالح تصویرهاي  ۱۸:  ۱یوحنّا « ) اي كه در آغوش پدر است، همان او را ظاهر كرد.پسر یگانه

گان و خدایان به عاریت گرفته آیینهاي كفرآمیز حاصل شده و از الههمعجزه آفرین مربوط به رابطة مادر و پسر از 

كشاند. بر سازد و وي را به طرف بت پرستي مياند. این انحراف، ایماندار را از پرستش حقیقي خداي یگانه دور ميشده

تنها حامل ذات )  شود، عیسي ثمرة"عطیّة متبرك"مریم نیست، حقیقت آن است كه مریمخالف چیزي كه تعلیم داده مي

 جوهر ( الهي بود.

هاي شویم. پس از عید فصح، در زماني كه مردم به خانههاي بعد با اشتباهات ) بشري ( مریم مواجه ميدر آیه

و بعد از سه روز، او را در »ساله بدون آن كه خانوادة او متوّجه شوند در هیكل جا ماند.  ۱۲گشتند، عیسي خود بر مي

( طبیعي  46:  ۲لوقا « ) شنود و از ایشان سؤال همي كرد.در میان معلّمان نشسته، سخنان ایشان را مي هیكل یافتند كه

چون ایشان او را دیدند، »گفت فكر نكند. است كه این مسئله باعث شده بود مریم دلواپس شود و به چیزي كه مي

اینك پدرت و من غمناك گشته تو را جست و  مضطرب شدند. پس مادرش به وي گفت: اي فرزند چرا با ما چنین كردي؟

او به ایشان گفت: از بهر »( پاسخ كودك به صورت واضح اشتباه مریم را اصالح كرد.  4۸:  ۲لوقا « ) كردیم.جو مي

( عیسي دربارة كارگاه  49:  ۲لوقا « ) اید كه باید من در امور پدر خود باشم؟كردید، مگر ندانستهچه مرا طلب مي

كرد. عیسي با اداي این مطلب، حرف اشتباه مریم را گفت بلكه به پدر آسماني خویش اشاره ميیوسف سخن نمينّجاري 

 اصالح كرد تا مبادا این تصّور ایجاد شود كه یوسف پدر واقعي او است.

شود كه به بود از این مطلب آشكار مياین كه مریم پس از صعود عیسي مسیح، خود به فیض الهي محتاج مي

نفرة شاگردان در باالخانه پیوست كه روح به آنها نازل شد، و این حكایت از آن دارد كه وي نیز به فیض  ۱۲۰جمع 
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و جمیع اینها با زنان و مریم مادر عیسي و برادران او به یك دل در عبادت و دعا مواظب »نجات نیازمند بود. 

ایمان بودند در این باالخانه جمع بودند. ) عیسي كه اّول بي( نوشته شده است كه برادران  ۱4:  ۱اعمال « ) بودند.مي

 ( ۵ - 4:  ۷یوحنّا 

كردند. القدس دعا ميكردند، بلكه مریم جزء آن كساني بود كه براي یافتن روحدر آن زمان مریم را نیایش نمي

 القدس را بیابد. حالقدس براي نجات هر فرزند خدا ضروري است، بنابراین الزم بود مریم نیز رویافتن روح

هاي مریم را برآورده خواهد كرد."این مسئله در كجا عنوان شده است؟ گویند"پسر، همة خواستهبه شما مي

خواهند این فكر تداعي بشود كه عیسي كند. با بیان این مطلب ميگفتن این مطلب امید كاذبي را در قلب انسان ایجاد مي

ین چیزي حتّي یك بار در كتاب مقّدس عنوان نشده است، عیسي پسر خدا بود و پسر خدا و مریم بود. در حالي كه چن

شراب »مریم تنها ظرفي بود كه عیسي را حمل كرد. در عروسي قاناي جلیل، شراب كم آمد و مریم به عیسي گفت: 

 4 – 3:  ۲یوحنّا « ) ندارند، عیسي به او جواب داد: ... اي زن مرا با تو چه كار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است.

( با وجود این كه مریم به صورت مالیمي درخواست خود را مطرح كرده بود، عیسي با قاطعیّت خاصي به او جواب داد. 

شك، نصیحت تواند در وي اعمال نفوذ كند. ما باید بياین مسئله نشانة آن است كه هیچ انساني حتّي اگر مریم باشد نمي

( این درس بزرگي براي بشرّیت  ۵آیة « ) هر چه به شما گوید بكنید.»ظر داشته باشیم خوب مریم به خادمان را مد ن

 است.

آیا اختیار »كند. نه تنها در انجیل از برادران خداوند سخن رفته است بلكه پولس نیز دربارة آنها صحبت مي

اّول قرنتیان « ) رادران خداوند و كیفا؟نداریم كه خواهر دیني را به زني گرفته، همراه خود ببریم، مثل سایر رسوالن و ب

9  :۵ ) 

:  ۱غالطیان « ) اّما از سایر رسوالن جز یعقوب برادر خداوند را ندیدم.»نویسد: رسول به غالطیان چنین مي

تا پایان كتاب مقّدس دیگر از  ۲( جالب توّجه آن است كه از زمان تأسیس كلیساي عهد جدید در پنطیكاست از اعمال  ۱9

كند كه مریم وظیفة خود را انجام داده صحبتي نشده است. این مسئله به تنهایي، مسیحي كتاب مقّدسي را توجیه مي مریم

كردند ... القدس. آنها نه مخلوق بلكه خالق را نیایش ميبود. روح بت پرستي در مسیحیان اّولیّه ساكن نبود بلكه روح

اي پرستش مریم در كلیسا جاي گرفت. از قرن دوازدهم دعاي"درود پس از قرن هفتم روش غیر كتاب مقّدسي نیایش و 

به بعد عبادتها و مناسبتها به افتخار مریم زیاد شدند. در میان این اعیاد  ۱۱4۰مریم"وارد ] كلیسا [ شد. از سال 

. كلیساي وارد شد ..  توان از عیدي به مناسبت لقاح مطهر صحبت كرد. در جریان سدة دوازدهم دعاي مي

خواهد زیر عالمت مریم دنیا را به خود جلب كند. به همین خاطر، پس از جنگ جهاني دّوم مسئلة نیایش مریم كاتولیك مي

 مورد تأكید قرار گرفت.

القدس در كار است یا روح ضد مسیح. ما یا روحتوان تشخیص داد كه آبا توّجه بیشتر به جریانات به راحتي مي

 43۱كند، آن مریمي نیست كه در شوراي افسس در سال گوییم كه آن مریمي كه كتاب مقّدس معّرفي ميقاطعیّت مي  با

خوشا به حال او »... به عنوان"مادر خدا"اعالم شد و به شخصیّتي الهي تبدیل شد. به مریم كتاب مقّدس گفته شده بود: 

( و وي در حالت  4۵:  ۱لوقا « ) ه ایمان آورد زیرا كه آن چه از جانب خداوند به وي گفته شد، به انجام خواهد رسید.ك

 ( 3۸:  ۱لوقا ...« ) اینك كنیز خداوندم. مرا بر حسب سخن تو واقع شود »... تسلیم كامل گفت: 
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 فصل ششم:"نیایش مریم"چیست؟

باید به خدا ایمان داشت و او را پرستش و نیایش كرد. در صورتي كه ميدهد كه تنها كتاب مقّدس شهادت مي

دیگري به این مقام ارتقاء یابد، انسان به خرافات و بت پرستي روي آورده است. الهیدانان پروتستان به اندازة كافي و 

هاي ها و نوشتهند از گفتهاند. ولي براي توضیح بهتر موضوع، عبارتي چاي به این مسئله پرداختهبه طور قانع كننده

 توان چیزي در توجیة نیایش مریم عنوان كرد.آنها نقل خواهیم كرد. نمي

در كتاب مقّدس چیزي دربارة ظهورهاي مریم عنوان نشده است. جالب آن است كه این ظهورها تنها در  

الي كه اگر اعتقاد به مریم شرط نجات گیرند. در حكشورهاي كاتولیك مانند لهستان، پرتغال، اسپانیا و فرانسه صورت مي

بود، الزم بود كه ظهورهاي مریم در كشورهاي پروتستان، مسلمان، بودایي و غیره نیز صورت بگیرد، ولي مریم در این 

تواند ظاهر شود، این مسئله دربارة پطرس، یوسف و كشورها ظاهر نشده است. آشكارا بگویم، مریم ) كتاب مقّدس ( نمي

توان پرسید كه چه كند. این ظهورهاي مریم حاصل ذهنیّتها و آرزوهاي انسانها است. آیا ميیگر صدق ميیا هر كس د

كسي در این زیارتها مورد اكرام و جالل است؟ عیسي یا مریم؟ این چه نوع روحي است كه عیسي ) آن یگانة شایسته ( 

 القدس نیست! بلكه روح كاذب است.شك این كار روحدهد بلكه مریم را؟ بيرا مورد اكرام قرار نمي

اي با عنوان"ارواح پلید در نیایش مریم"در نوشته كشیش ماركمان 

گیرد. به ما نقل شده است كه حتّي در گوید: نیایش عرفاني مریم تحت تأثیر ارواح پلید صورت مي"مي

هاي اّولیّه تحوالتي در عبادت مریم صورت گرفت و كردند. در سدهبادت مياي مریم را عهاي نخست مسیحیّت، عّدهسده

گان مادر در آیینهاي شرك آمیز را گرفت.وي جاي الهه

ود بلكه از چه زماني خدا صاحب مادر شده است؟ این تصّور كامالً ضد كتاب مقّدسي است. مریم مادر خدا نب 

والدة عیسي مسیح، خداوندگار و رهانندة ما بود. در شهر افسس بود كه جمعیّت یك صدا سر دادند"... بزرگ است 

گیرد، مردم در هایي كه به افتخار مریم صورت مي( هم اكنون در كنگره ۲۸:  ۱9ارطامیس افسسیان!") اعمال 

موجود، براي مردم جالب بود كه یكي را كنار بگذارند و دیگري گویند"عظیم است مریم"با توّجه به شرایط سرودهایي مي

 را به آن مقام برسانند.

چنین نوشت"از نظر  تنها از سدة پنجم بود كه نیایش مریم فراگیرتر شد. آرتور دروس 

ت است. بررسي تاریخي ترین خرافاتاریخي نیایش مریم حكایت از فالكت بشري دارد. داستان نیایش مریم یكي از احمقانه

كند. یسوعین از فالكت و بدبختي بشریّت سوء استفاده كرده و این گرایشها، دروغها و تحریفات، تقلّبهایي را بر مال مي

اند. زماني كه اند. آنها در اجراي این مقاصد از كمك رهبران قدرت طلب كلیسا بهرهمند شدهاین چیزها را به وجود آورده

دانیم باید گریه كنیم یا خنده. به راستي كه نیایش مریم یك كمدي الهي است.كنیم، نمينگاه مي ما به این نمایش

 همه و همه از"درود مریم"

اند. همه بر دروغ بنا شده ضد كتاب مقّدسي هستند. و به عبارتي گرفته تا دگم"عروج جسماني مریم"

سالة عمر كلیساي كاتولیك رومي صورت گرفته  ۱6۰۰این اعتقادات حكایت از دخل و تصّرفاتي دارد كه در طول بررسي 

شوند كه گویي ما با یك گنجینة ایمان مسیحي سر و كار داریم، در حالي كه اي عنوان مياست. امروزه مسائل به گونه

ثمر و ضد مسیحي دشمن است. دشمن مایل است با این گونه اقدامات ربوط به آن حاصل تالش بينیایش مریم و اعتقاد م

ایمان به عیسي مسیح را كه یگانه راه رهایي است از بشریّت برباید و آنان را در مورد مریم به سمت خرافاتي سوق دهد 

یدانان مطرح به صورت واضح و دقیق این مسئله كه هیچ كدام قادر به نجات نیستند، از زمان اصالحات تا به امروز، اله

 اند.را ثابت كرده
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شود افراد خرافات مربوط به ظهور مریم در مكانهاي متفاوت، از نظر پروردگار مكروه است. زیرا باعث مي

نویسد"پاپ در دیدار خود از لهستان، دربارة پاپ فعلي چنین مي  صادق گمراه شوند. كشیش ماركمان

دروگذاشت در چنستوشو  رزي طالیي در پاي مجسمة سیاة مریم، یاسناگرا

یعني"كامالً وقف تو."آیا این كفر  توتوس توم سكوت آمیزي در جلوي این بت گفتربودگيحالت

باشد. اي بوده است ميماني كه وي كشیش سادهشعار هدایتگر پاپ فعلي، حتّي ز  نیست؟ دعاي"توتوس توم"به عنوان

كنم تا اقصاي جهان. وي در مقابل مادوناي سیاه با این عبارت دعاي خود را به پایان رساند"همة كلیسا را به تو وقف مي

اشقانه كنم. روم و لهستان به واسطة خادم تو پیوندي عهمة بشریّت و همة انسانها، همة اقوام و ملّتها را به تو وقف مي

كنم. اي مادر، ما را در آغوش خود بپذیر! ما را رها نكن! اي مادر ما را هدایت فرما.اند. آن را به تو وقف ميیافته

كه مریم مادر كلیساي كاتولیك روم شد به  این

 آسماني شده است، بلكه ملكة امپراطوري كاتولیك رومي است. هیچ وجه به این معني نیست كه وي مادر ملكوت

آمده است كه مریم باشكوه  یوآكین ماریا آلونسو  در كتاب فاتیما 

 ۱9۱۷ژوئیه  ۱3شود، در به سه بّچه شبان ظاهر شد. این عدد سیزده دوباره تكرار مي ۱9۱۷مه  ۱3خاصي در تاریخ 

، پس از ظهور ۱9۱۷سپتامبر ۱3از آن سه بّچه خواست ماه بعد برگردند. در تاریخ  ة مقدس باكر

را بخوانید ..."تا زمان  اكتبر برگردید و كتاب دعاي  ۱3خواهم كه شما در پنجم گویا به آنها گفت"من مي

اند تا سالیان، میلیونها نفر براي زیارت به آنجا رفته ظهور ششم، پنجاه هزار زائر به آن مكان رفتند. در طول این

هاي قلبي خود را با مریم در میان بگذارند، غافل از آن كه خود مریم به یاري خدا نیازمند است. واقعیّت آن است خواسته

 كه مریم تا به امروز نتوانسته است حتّي به داد یك نفر هم برسد.

شوند و آنها را ها متوسل ميریم بر پا شده است و مردم به این مجسمههاي زیادي از مدر فاتیما، مجسمه

گذارند. ژان پل دّوم، پاپ فعلي در نمازخانة ظهور در جلوي چنین تصویري زانو زد. این آیین برخالف فرمان حرمت مي

، و از آن چه پایین در صورتي تراشیده و هیچ تمثالي از آن چه باال در آسمان است»خدا و در تضاد آشكار با آن است: 

زمین است، و از آن چه در آب زیر زمین است، براي خود مساز، نزد آنها سجده مكن و آنها را عبادت منما، زیرا من كه 

باشم، خداي غیور هستم، كه انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سّوم و چهارم از آناني كه مرا یهوه، خداي تو مي

 ( ۵ – 4:  ۲۰خروج « ) گیرم.دشمن دارند مي

كنند، در شمار دشمنان خدا سازند و جلوي آنها سجده ميبه گفتة كالم، اشخاصي كه براي خود تصاویري مي

 هستند. در واقع این همان رقص در جلوي گوسالة طالیي است. یكي مجسمه حضرت كریستف

 كند و غیره. را بر گردن خود حمل مي را دارد و دیگري مسیح ساخته شده به دست انسان

اندازد. صحبت به مسئلة این مسئله مرا به یاد صحبتي كه با چند مهمان در خانة یك كشیش كاتولیك داشتم مي

اختیار جواب ایمان كشیده شد، آنگاه خواستم بدانم كه كدام یكي از آنها با عیسي مسیح رابطة شخصي دارد، زني بي

ام"ما در آن لحظه از حرفي كه شنیده بودیم تعّجب كردیم ولي وي به ما گفت كه به را فروختهداد"من عیسيِ خودم 

 سانتي عیسي را كه ارزش زیادي داشت به كلیسایي فروخته است. ۲۵/  ۱۵عنوان كلكسیوني عتیقه، یك پیكر 

د. خدا در قّدوسیّت خود میلیونها تصویر روي این كرة خاكي هستند. این تصاویر مذهبي از دید خدا مكروه هستن

ملعون باد كسي كه صورت تراشیده یا ریخته شده ازصنعت دست »نیایش تصاویر را با عبارت زیر محكوم نموده است: 

 ۱۵:  ۲۷تثنیه « ) كارگر كه نزد خداوند مكروه است، بسازد، و مخفي نگاه دارد، و تمامي قوم در جواب بگویند: آمین!
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ها و روشهاي انحرافي روي آورند، بلكه به واسطهقادر است به آنها كمك كند، پناه نمي( مردم نه تنها به كسي كه 

شود؟ زماني كه از عیسي كند؟ مگر پروردگار از این امرخشمگین نميآورند. مگر این وضعیّت خدا را ناراحت نميمي

شنو اي اسرائیل، خداوند خداي ما خداوند اّول همة احكام این است كه ب»... پرسیدند كه فرمان اّول كدام است، وي گفت: 

واحد است، و خداوند خداي خود را به تمامي دل و تمامي جان و تمامي خاطر و تمامي قّوت خود محبّت نما، كه اّول از 

 ها و تمثالها وجود ندارد.( در حقیقت جایي براي مریم و اولیا، حامیان، پیكره3۰ – ۲9:  ۱۲)مرقس« احكام این است.

تواند دعاي میلیونها نفر را مستجاب كند بدون این كه داناي كل باشد؟ آیا مریم مریم به عنوان انسان ميآیا 

تواند در آسمان، بر زمین و در برزخ باشد بدون این كه همه جا حي و حاضر باشد؟ داناي كل و حاضر در همه جا، از مي

ها، در هر كشوري كه باشند، از دید خدا مكروه و محكوم اهگیهاي منحصر به فرد باریتعالي است. همة این زیارتگویژ

مرا بطلبید و زنده بمانید. اّما بیت ئیل را مطلبید و به جلجال داخل مشوید و به »... گوید: هستند. خداوند چنین مي

و زنده مانید، مبادا بئرشبع مروید، زیرا جلجال البتّه به اسیري خواهد رفت و بیت ئیل نیست خواهد شد. خداوند را بطلبید 

:  ۵عاموس « ) او مثل آتش در خاندان یوسف افروخته شده، بسوزاند و كسي در بیت ئیل نباشد كه آن را خاموش كند.

4 – 6 ) 

گوید، مرا جست و جو كنید و زنده توان عبارت فوق را به صورت زیر آورد"خداوند چنین ميامروزه مي

یا آلتوتینگ  یا چنستوشو فاتیما یا   خواهید شد، به لورد

تواند وي را نروید، بلكه به نزد من آیید تا به راستي صاحب حیات جاوید بشوید."خدا جويِ واقعي تنها مي 

 در جایي كه او در آن حضور دارد بجوید و خدا همه جا حي و حاضر است.

 چنین از كاردینال یوسف راتسینگر  ویتوریو مسوري 

بر علیه او  -سالگرد نخستین ظهور مریم  -كند"ژان پل دّوم پس از سوء قصدي كه در روز سیزده مه آلماني نقل قول مي

را منحرف كرده است.انجام شد و زخمي گردید به فاتیما رفت تا از مریم تشّكر كند كه این چنین عجیب مسیر تیر 

كاردینال راستینگر ترتیب اعالم دگمهاي مربوط به مریم را چنین  

 كند"در وهلة اّول بكارت ابدي مریم و جایگاه وي به عنوان مادر خدا اعالم شد.مطرح مي

تري از مسائل برسد، لقاح مطهر تر و پختهعمیقپس از سپري شدن زماني طوالني كه باعث شد كلیسا به درك 

آورد"این دگمها از ایمان اصلي به انگیز را ميمریم و عروج وي به جالل آسماني اعالم شد!"وي سپس این عبارت نفرت

كنند."مسیح به عنوان خداي راستین و انسان راستین حفاظت مي

وان به راحتي این مسائل را پذیرفت. این چهار دگم نیز به اندازة سایر دگمها فاقد اساس كتاب مقّدسي هستند. تنمي

حقایق كتاب مقّدسي نتیجه رأي گیري شوراها پس از بحثهاي طوالني نیستند. زیرا این حقایق توسط مرداني كه دعوت 

كردند. ما ه نام خداوند ایمان آورد و تعلیم داد در امانت وعظ ميالهي داشتند اعالم شد. چنین مرداني آن چه را كه باید ب

تواند حاصل یك شویم، وي گفته بود"طبیعي است كه حقیقت نميبا اطمینان كامل حرف راستینگر را به خود او یادآور مي

به وجود آورد.")  توان آن راتوان یافت و نميرأي گیري باشد. هر مطلبي یا غلط است یا درست. حقیقت را تنها مي

 ( كسي كه به حقیقت یعني به كالم حق دسترسي ندارد مجبور است جایگزیني براي آن به وجود آورد. 6۲صفحة 

اند. هم در زمینة الهیات شاهد آن هستیم كه مباحث مربوط به مریم شناسي جاي مباحث مسیح شناسي را گرفته

دهد، دیگر صحبتي از كه محور اساسي آنها را مریم تشكیل ميشوند هایي برگزار مياكنون به صورت آشكار كنگره

اي آید."پاپ خواهان آن شد كه نیایش مریم پویایي تازهشود مگر در مواقع استثنایي و زماني كه به كار ميمسیح نمي

اي باید به گونه بیابد و متذكر شد كه این نیایش باید بر اساس كتاب مقّدس و تحت تأثیر تثلیث و مسیح شناسي انجام شود
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اجرا شود كه همگي، حتّي آناني كه به شكل متفاوتي ایمان دارند، در نظر گرفته شوند. این نیایش باید با توّجه به 

الگوهاي بیاني و فرهنگي حاكم بر عصر ما تنظیم شود."

اسخي به این سنّت غیر كتاب مقّدسي یعني"دعوت به نیایش مریم"بدهند؟ كتاب مقّدسي مسیح باید چه پ ایماندارن

 كند از دید خدا كفرآمیز نیست؟مگر این نیایش كه بشر را از راه حقیقت دور مي

اند اند چه ارزشي دارند؟ آیا آنها از حقیقت نشأت گرفتهاین دگمها و روشها و سنّتها كه در كلیساها رواج یافته

اي بس طوالني ا همان طوري كه كاردینال راستینگر بدان اذعان داشته است"این سنّتها نتیجة فرایند فكريیا از دروغ؟ آی

اند. فاصلة هستند؟"این عبارت بدین مفهوم است كه این سنّتها قبالً وجود نداشتند، بلكه به صورت توافقي مقرر شده

توان به آن دست یافت؟ حقیقت تنها در قرار دارد و آیا ميسالهاي بین اعالم این دگمها گویاي این است كه حقیقت كجا 

و »كالم خدا است و جاي دیگري نیست! یك مسیحي كتاب مقّدسي در كلیسایي است كه به كلیساي خداي حي تعلّق دارد: 

 ( ۲۰:  ۲افسسیان « ) اید كه خود عیسي مسیح سنگ زاویه است.بر بنیاد رسوالن و انبیا بنا شده

اند با كتاب مقّدس هماهنگي و تطابق ز چیزهایي كه پاپها در طول سالیان دراز وارد كلیسا كردههیچ كدام ا 

ندارند و چیزي كه با كالم خدا هماهنگي ندارد از رسوالن نیست. به چه دلیلي یعقوب و یوحّنا و پولس حتّي پطرس براي 

اي زنده از ادث به تازگي رخ داده بودند و خاطرهمریم حرمت و جایگاه خاصي قائل نشدند، در حالي كه در آن زمان حو

 آن وقایع داشتند!

دانید، ننوشتم به شما از این جهت كه راستي را نمي»گوید: یوحنّاي رسول مطلبي مهم خطاب به ایمانداران مي

مطلب براي ما نیز  ( این ۲۱:  ۲اّول یوحنّا « ) دانید و این كه هیچ دروغ از راستي نیست.بلكه از این رو كه آن را مي

 كند.در این زمان صدق مي

اند و باید منشأ اصلي آنها را هیچ كدام از این دگمها كه كلیساي كاتولیك مطرح كرد از كالم حق نشأت نگرفته 

در جاهاي دیگري جست و جو كرد. در فهرست زیر زمان ورود دگمهایي كه به مسیحیّت اّولیّه وارد شد، ذكر شده است ) 

آوریماین تاریخها همیشه قابل اطمینان نیستند. ( ما بدون تفسیر دیگري فهرست را ميالبتّه 

 

 3۱۰اي شروع كردند به كشیدن عالمت صلیب عّده 

 3۲۰شوند. در مراسم الهي شمعها روشن مي 

 3۷۵شوند. فرشتگان و اولیاي فوت شده نیایش مي 

 394شود. ني روزانه وارد ميمراسم قربا 

 43۱یابد. كم جایگاه خاصي ميمریم كم 

 ۵۰۰كنند. كشیشها لباسهاي متحدالشكل بر تن مي 

  6۰۰كند. دهد و براي مریم و مقّدسین مرده دعا ميزبان التین را در عبادت جاي مي گریگور اّول 

  6۵۰اختصاص یك عید به افتخار مریم 

 ۷۰9شود. سوم ميبوسیدن پاي پاپ مر 

 ۷۵۰یابد. پاپ بر امور دنیا تسلّط مي 

 ۷۸۸ها و اشیاء مقّدس توسل به مریم و اولیاء مرده و نیایش در جلوي صلیب، مجسمه 

  ) ۸۵۰تقدیس آب با نمك و بركت كشیشان ) آب تبرك 

  ۸9۰شروع نیایش به درگاة یوسف شوهر مریم 
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 96۵شود. تقدیس ناقوس مرسوم مي 

  99۵شود. شروع ميتقدیس مردگان 

 99۸شود. روزه در جمعه هفتة مقّدس مرسوم مي 

 ۱۰۷9شود. تجّرد كشیشان مرسوم و شروع مي 

 ۱۰9۰شود. تسبیح بزرگ مرسوم مي 

 ۱۱۰۰شود. آیین قرباني مرسوم مي 

  ۱۱۸۲شروع تفتیش عقاید علیه مرتدین 

  ۱۱9۰شروع آمرزش فروشي 

  ۱۲۰۰جایگزیني نان مقّدس به جاي نان عشاء رباني 

  ۱۲۱۵دگم تبدیل ماهیّت، اعتراف گناهان به كشیش حداقل یك بار در سال 

  ۱۲۲۰شود. شروع مي پرستش نان مقّدس موسوم به 

 دهد. آیند تا نشان دهند كه كشیش عمل تبدیل ماهیّت را انجام ميها به صدا در مياز این سال به بعد زنگوله

۱۲۲۷ 

  ۱۲۲9شود. حرام ميقرائت كتاب مقّدس بر مردم عادي 

 ۱۲4۵گذارند. كاردینالها كالهي سرخ رنگ بر سر مي 

 ۱۲64شود. عید خدا مطرح مي 

  .۱4۱۰از آن به بعد جماعت حق ندارند از جام عشاء بنوشند 

 ۱439شود. آموزة برزخ اعالم مي 

  ۱4۷۸شروع تفتیش عقاید در اسپانیا 

 ۱۵4۵شود. كتاب مقّدس با سنّت هم پایه شمرده مي 

 ۱۵46شوند. وارد كتاب مقّدس مي وكریفا آپ 

  ۱۸۵4اعالم آموزة لقاح مطهر مریم 

  ۱۸۷۰اعالم خطا ناپذیري پاپ 

  ۱9۲۵حضور جسماني مریم در آسمان 

  ۱9۵۰اعالم دگم عروج مریم 

  ۱9۵4كند. مریم را ملكة دنیا اعالم مي پیوس دوازدهم 

  ۱964كند. عالم ميمریم را مادر كلیسا ا پل ششم 

تواند داشته هاي زیاد از یك دیگر چه مفهومي ميها با فاصلههر فرد عاقلي باید از خود بپرسد اعالم این آموزه

اي برادران، به طریق انسان »توان چیزي را بر این عهد افزود: باشد. در واقع عهد جدید در كاملیّت ارائه شده و نمي

:  3غالّطیان « ) افزاید.سازد و نميشود، هیچ كس باطل نميكه از انسان نیز استوار ميگویم، زیرا عهدي را سخن مي

( هر كاري كه جایز نیست با وصیّت یك انسان انجام شود با عهد خدا انجام شده است. ] وصیّت در یوناني واژة  ۱۵

به این هشدارهاي كتاب مقّدس كه مترجم. [ پس احترام  -دیاتكه است كه هم به معني عهد است هم به معني وصیّت 

دهم كه اگر كسي بر آنها بیفزاید، خدا بالیاي زیرا هر كس را كه كالم نبّوت این كتاب را بشنود، شهادت مي»فرماید: مي

نیز رجوع  6 – ۵:  3۰( چه شده است؟ به امثال  ۲۲:  ۱۸مكاشفه « ) مكتوب در این كتاب را بر وي خواهد افزود.

 كنید.
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 آغازي نو -م: اصالحات فصل هفت

سیر و روند اصالحاتي كه نشأت گرفته از دخالت الهي باشد بسیار الزم بود، ولي اصالحات انجام شده با آن چه 

نظر كتاب مقّدس بود فاصلة زیادي داشت. این پرسش مطرح است كه آیا اصالحگران متوّجه شده بودند كه   كه مورد

یّت آن است كه همة آنها فرزندان كلیساي روم بودند. حقیقت این است كه چیزي در اي الزم بود یا نه؟ واقعشروع تازه

كلیساي روم نمانده بود كه اصالح شود. چون آن سیستم دیگر كامالً دنیوي شده بود و ربطي به كتاب مقّدس نداشت. از 

گوید: و اورشلیم چنین مي زیرا خداوند به مردان یهودا»طرفي آن چه ارمیاي نبي پیشگویي كرده بود محقّق شد: 

نیز محقّق شد  9:  ۵۱( هم چنین این نبّوت ارمیا  3:  4ارمیا « ) زمینهاي خود را شیار كنید و در میان خارها مكارید.

بابل را معالجه نمودیم اّما شفا نپذیرفت. پس آن را ترك كنید و هركدام از ما به زمین خود برویم زیرا كه »فرماید: كه مي

دیواري شكسته بود و نوعي خروج شروع شده بود. گویي « ن به آسمانها رسیده و به افالك بلند شده است.داوري آ

اي قوم من از میان او بیرون آیید، مبادا در گناهانش شریك شده، از بالهایش »... داد: هاتفي از آسمان فرمان مي

 ( 4:  ۱۸مكاشفه « ) بهرهمند شوید.

زیرا كه تجار تو »... مطلب یوحنّاي رسول را كه از جانب خدا گفته بود، درك كرد: البتّه لوتر به درستي این 

اكابر جهان بودند و از جادوگري تو جمیع اّمتها گمراه شدند و در آن، خون انبیا و مقّدسین و تمام مقتوالن روي زمین 

بابل در دست خداوند جام »محقّق شد: ( به همین ترتیب این كالم ارمیا نبي نیز  ۲4 – ۲3:  ۱۸مكاشفه « ) یافت شد.

ارمیا « ) اند.سازد. اّمتها از شرابش نوشیده، و از این جهت اّمتها دیوانه گردیدهطالیي است كه تمام جهان را مست مي

( با این وجود اصالحگران نتوانسته بودند به ایمان اّولیّه بازگشتي كامل بكنند. اصالحات تنها شامل چند نكته  ۷:  ۵۱

 شد. نیمي از تغییرات در عمل انجام نشد و بعضي از نكات نیز تغییر یافته و یا فراموش شدند.حدود ميم

ها باطل شدند. اصالحات با در اّولین مرحله اصالحات آمرزش فروشي، مرجعیّت پاپ و بعضي از سوء استفاده

ید. این شهادت بزرگ بر اساس كالم خدا طرح عادل شمردگي انسان به واسطة ایمان به مسیح رهاننده به اوج خود رس

هاي هاي بابل آن را گشود. ولي از طرف دیگر آموزهارائه شد. این پیشرفت عمیق و اساسي شد و با یورش به دروازه

غیر كتاب مقّدسي و كاتولیك در جریان اصالحات حفظ شدند، فقط از تعداد آیینهاي به اصطالح مقّدس كم شد اّما تعمید 

بدعتهاي دیگر هم چنان حفظ شدند. متأسفانه در این جریان خروج از بابل، پروتستانها اعتقاد به تثلیث را با  نوزادان و

 خود آوردند. این مسئله باعث شد آنها در جاي پاي مادر خود یعني كلیساي كاتولیك قدم بگذارند. لوتر 

و مسیحیاني را كه ایمان متفاوتي داشتند ) مانند و سایر اصالحگران، یهودیان  اشونكفلد 

اكتبر  ۲۷پزشك اسپانیایي در تاریخ  كردند. میشل سروت( نفرین مي آناباپتیستها 

اعدام شد. علّت اعدام او این بود كه به تثلیث ایمان نداشت.         با موافقت كالوین  ۱۵۵3

اند هنوز در دربارة آناباپتیستها كه در تاریخ كلیسا ضبط شده عبارت لوتر و مالنكتون 

نماید كه اّدعاي كلیساي كاتولیك روم مبني بر این كه تنها كلیساي كاتولیك است گوشهاي ما طنین انداز است. این طور مي

توانیم بفهمیم چرا بدون باشد، هنوز مد نظر اصالحگران بود. با در نظر گرفتن این مسئله ميجات ميكه قادر به ن

 گرفت. این هنوز هم وجود دارد.مسامحه با كساني كه ایمان متفاوتي داشتند چنین برخورد تندي صورت مي

شوند، در حالي كه معني واژة خوانده مي شود كه كلیساهاي مستقل یا آزاد، بدعت گذار مالحظه مي

به معني یك  آید كه به معني بخشي از یك مجموعه است. هم چنین در فرهنگ مي  از  
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هستند.  ها به اصطالح جماعت مذهبي متشكل آمده است. در صورتي كه این معني را در نظر بگیریم همه فرقه

"دوباره به یك مفهوم بد تبدیل شود. با وجود این كه اصالحات باعث دكه اصطالح"پیدایش آیینهاي تازه باعث ش

توان گفت كه قدم اّول به نشد كه كلیسا طبق خواست خدا به وضعیّت كتاب مقّدسي كلیساي عهد جدید برگردد، ولي مي

به این خاطر ابتدا نسبت به پیشتازان  شد. ما بایدسمت ایمان كتاب مقّدسي برداشته شده بود و كالم خدا مجدد موعظه مي

 اصالحات كه بسیاري بر هیزمهاي آتش سوختند و بعد نسبت به همه اصالحگران قدر شناس باشیم.

از آن زمان به بعد، ملكوت خدا دوباره با قدرت راهي براي خود باز كرد و نتیجه آن منجر به بیداریهاي پي در 

بیشتر منتشر شود. پس از مكاشفة عادل شمردگي از راه ایمان، تجربة ایمان  پي شد. و باعث گشت نور انجیل بیشتر و

باعث شد در وهلة بعدي تقدیس قلب با قدرت كالم و روح خدا مطرح شود. واعظان بیداریهاي آتشین كه بعدها وارد 

حقایق را در زندگي خود تاریخ كلیسا شدند به میدان آمدند و حقایق كتاب مقّدسي را مطرح كردند و شنوندگان آنها این 

هاي كلیسا كارمند یا مقام كلیسایي نبودند بلكه خدمت گذار كالم خدا كردند. آنها مانند خادمان خدا در سایر دورهپیاده مي

اي كه به كردند. متأسفانه این مردان خدا بر روي آموزهبودند و از طریق وعظ انجیل مردم را با مسیح مرتبط مي

اي به وعظ دربارة عادل شمردگي بسنده رفتند. دستهشدند و در كنكاش كالم خدا فراتر نميتمركز ميرسید منظرشان مي

كردند و برخي تا مسئلة تقدیس پیش رفتند. در حالي كه بعضي از واعظان به وعظ دربارة توبه و تعمید ایمان اكتفا 

 كرد.ميكردند و غیره. به هر صورت، خدا از طریق روح خود هم چنان كار مي

اي از در گذر از این قرن، بسیاري از جماعتهاي پروتستان و ایمانداران آزاد، خواهان این بودند كه تجربه

اي را از خدا پیدا كردند كه كلیساي اّولیّه پیدا كرده بود و چنین شد القدس داشته باشند و چنین شد. آنها همان تجربهروح

 ت آغاز شد.كه قرن بیستم با پیدایش جنبش پنطیكاس

در روند اصالحات و بیداریها، كلیساهاي مستقل و آزاد بسیاري به وجود آمدند. اشتباهات بشري باعث شد 

) كلیسا ( به وجود بیایند. ولي این بدین مفهوم نیست كه ما حركت جنبش ناپذیر خدا را رد  انحرافات و ناخالصیها نیز در

القدس در بیداریهاي قبلي ر چه بیشتر به موضع اّولیّه خود نزدیك شود. روحكنیم. هدف این بیداري این بود كه كلیسا، ه

كرد. آنها كه عادل شمرده شده و تازه شده بودند و تولّد فعّال بود و این امر قطع در مورد بیداري پنطیكاست هم صدق مي

 رد.اي جدید یافتند. روح با قدرت ریخت و با قدرت عمل كتازه پیدا كرده بودند تجربه

آید كه لیاقت دهم، لیكن شخصي تواناتر از من ميمن شما را به آب تعمید مي»... یحیي تعمید دهنده گفته بود: 

( این وعده براي  ۱6:  3لوقا « ) القدس و آتش تعمید خواهد داد.آن ندارم كه بند نعلین او را باز كنم. او شما را به روح

دهد كه مورد قبول خدا واقع القدس به ایماندار حقیقي اطمینان ميبه تعمید روحنخستین بار در پنطیكاست محقّق شد. تجر

 ( 3:  4،  ۱3:  ۱شده است. براي فرزندان حقیقي حق، این به مفهوم مهر شدن به وسیلة روح است. ) افسسیان 

ر و كار داریم. گوناگوني س  البتّه واقعیّت این است كه امروزه با جنبشهاي كاریزماتیك

كنند كه فراتر اي پیدا ميو حتّي یك جنبش پنطیكاست هم در میان كاتولیكها به وجود آمد. جوي ایجاد شده و مردم تجربه

مانند. آنها نوعي مسح روح دریافت رود و به عبارتي آنها در وضعیّت كهنه و سنّتهاي قدیمي خود مياز احساسات نمي

اند؟ و آیا اي از خدا یافته و تازه شدهشود كه آیا این افراد با جان و نفس خود تجربهح ميكنند، ولي این پرسش مطرمي

القدس پر اند یا نه؟ هر كس باید خود به این پرسش پاسخ بدهد. فرزندان خدا كه به راستي از روحاز نو مولود شده

را به عنوان یگانه شهادت خود قرار خواهند داد. اند به ارزش جاوداني عمل فدیه پي برده و كالم باقي و ابدي خدا شده

توانند عطایاي روح را به ظهور برسانند، ولي واقعیّت آن است كه تنها توان از ثمرة روح شناخت. خیلیها ميآنها را مي

ده است: توانند ثمرة روح را از خود بروز دهند. در كالم خدا چنین آماند ميكساني كه شریك ذات الهي و اقدس خدا شده
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ان، ایشان را خواهید شناخت. نه هر كه مرا خداوند خداوند گوید داخل ملكوت آسمان گردد، بلكه هاي ایشلهذا از میوه»

آن كه ارادة پدر مرا كه در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبّوت 

ا اخراج نكردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریح خواهم ننمودیم و به اسم تو دیوها ر

 ( و این كالم هنوز معتبر است. ۲3 – ۲۰:  ۷متي « ) گفت كه هرگز شما را نشناختم! اي بدكاران از من دور شوید!

عظیمي از طریق یك واعظ ، موج بیداري ۱946بالفاصله پس از پایان جنگ جهاني دّوم، یعني در ماه مه سال 

ساده و فروتن در ایاالت متّحده آمریكا شروع شد. اسم این واعظ ویلیام ماریون برانهام 

كه چندین سال در ركاب این خادم   ( بود. كشیش گوردن لیندسي ۱96۵) مرگ  

عنوان"ویلیام برانهام مردي فرستاده شده از جانب خدا"نوشت. وي در این خدا بود، به عنوان یك شاهد عیني كتابي با 

رسید. نویسد: در خدمت او همان آیات و معجزات مشهود در ایّام خداوند عیسي مسیح و رسوالن به ظهور ميكتاب مي

یافتند. در بودند شفا مي گشتند و حتّي كساني كه به سرطان پیشرفته دچار شدهشدند، و افلیجان خرامان ميكوران بینا مي

اسقف  "در چاپ دّوم این كتاب در هامبورگ، نامة دكتر دیبلیوس انتشارات "

منتشر شد. در این نامه  4مترجم كتاب در صفحة  كلیساي انجیلي لوتري خطاب به كشیش گنسیشن 

ل این كتابچه جالب كه دربارة ویلیام برانهام مبشر است، از صمیم قلب تشكر چنین آمده است"از شما به خاطر ارسا

برند واقعاً غریب اید. از یك نظر، روشي كه آمریكاییها به كار ميكنم. شما نثري واضح در ترجمه به كار بردهمي

همین خاطر از دعوت برانهام به نماید. ولي شاید بهتر آن باشد كه با روحیة دیگري كار بشارت را به پیش ببریم و به مي

 كنم."اید استقبال ميآلمان كه مطرح كرده

الطبیعه برخوردار ویلیام برانهام بر اساس دعوتي الهي وارد میدان شد. وي خدمتي داشت كه از تأییدي مافوق

ند. بسیاري از اي نو داد و آنها نیز معجزاتي مشابه به ظهور رساندبود. خدمت او به بسیاري از مبشران انگیزه

المللي تاجران انجیل انجمنهاي بشارتي در جریان این بیداري به وجود آمدند، كه یكي از آنها عبارت است از انجمن بین

تام، حتّي جنبش كاریزماتیك و بسیاري از جنبشهاي روحاني دیگر، در جریان این بیداري به وجود آمدند. ولي با این 

یابیم كه نابساماني و آشفتگي روحاني بدتر از گذشته كنیم، به زودي در ميت بررسي ميوجود، زماني كه وضع را به دقّ 

گویند:"مسیح اینجا است، مسیح آنجا است"با این حال هیچ جماعتي دقیق به كلیساي اّولیّه روي ميشده است. هر جا مي

أیید كند، ندارند. هم اكنون كه ما به پایان شباهت ندارد و هیچ یك از جماعتها آموزة كتاب مقّدسي و اعمالي كه آن را ت

ایم، به یك عمل قدرتمند روح نیاز داریم تا كلیسا به كاملیّت برسد. هدف معیّن خدا این هاي كلیسایي عهد جدید رسیدهدوره

 است كه در آخر همه چیز به حالت اّول خود برگردد.

مسیح ) كلیسا ( در زمان آخر باید عمل  كرد به همان صورت بدنهمان طور كه مسیح در ابتدا عمل مي

شود باید به صورت اّولیّه برگردند، همان طوري كه پیش از كند.كلیساي خداي حي و هر چه كه به كلیسا مربوط مي

پس توبه و بازگشت كنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت ازحضور »رجعت مسیح وعده داده شده است: 

باید آسمان او را پذیرد تا زمان معاد سي مسیح را كه از اّول براي شما اعالم شده بود بفرستد، كه ميخداوند برسد و عی

 ( ۲۱ – ۱9:  3اعمال « ) همه چیز كه خدا از بدو عالم به زبان جمیع انبیاء مقّدس خود، از آن اخبار نمود.

نخواهد شد، بلكه كتاب مقّدس را  كسي كه هم اكنون عضو كلیساي خداوند است، جذب هیاهوي مذهبي و فریب

هاي مربوط به این زمان را دریافت خواهد كرد. هر چه خدا وعده  تفحص كرده، پا به قلمرو مكاشفه خواهد گذاشت و

با كالم او تطابق دارد. قبل از این كه ما دعا كنیم"ارادة تو كرده شود ..."الزم است ارادة خدا كه در چهار چوب   كندمي

است بر ما مكشوف شود. زمان حاضر، دورة افراد برجسته و خاص نیست، بلكه ساعت خدا و ساعت كلمة حق  كالم آمده

است. با كمك این شرح هر كس باید بتواند بیازماید كه آیا ایمان او مطابق با كتاب مقّدس است یا فقط ایمان یك كلیسا را 



37 
 

باشد یا رسمي. مهم این است كه ما به آخرین حركت خدا پیش از كند كه این كلیسا آزاد دریافت كرده است، حال فرقي نمي

 بازگشت مسیح مرتبط هستیم یا نه؟
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 فصل هشتم: الوهیّت 

شویم. همان طوري كه ادیان ما با احترام فراوان و با احساس ترسي مقّدس از پروردگار وارد باب الوهیّت مي

هاي گوناگوني دربارة خدا پیدا كرد. ما دوست داریم توان تصاویر و آموزهندازه نیز ميگوناگون وجود دارند، به همان ا

 در این كتاب اجازه دهیم تا خدا دربارة خود شهادت دهد و مكاشفة خویش را بازگو كند.

است توان آن چه كه ما فوق فهم ما از به كار بردن عبارات و فرمولهاي گوناگون پرهیز خواهیم كرد، زیرا نمي

توانیم آن چه ما فوق اي نميرا قابل درك ساخت و آن چه كه توضیح پذیر نیست را توضیح داد. در واقع به هیچ وسیله

ایم الوهیّت فراتر از دسترس ما خواهد بود. در كالم آمده است: درك است را درك كنیم. تا زماني كه ما به ابدیّت نائل نشده

االفالك تو را گنجایش ندارد تا چه رسد ن آدمیان بر زمین ساكن خواهد شد؟ اینك فلك و فلكالحقیقه در میااّما آیا خدا في»

توانیم چیزهایي ( وقتي كه در ابدیّت قرار گرفتیم، در آن مرحله مي ۱۸:  6دّوم تواریخ « ) اي كه بنا كردم.به این خانه

الوهیّت را به شكلي كه از سدة چهارم میالدي متداول شد  از راز خداي قادر مطلق درك كنیم. تقریباً همة آپولوژیستها باب

اند. به عبارتي تعلیم آنها نتیجة بحثهایي است كه در آن دوره صورت گرفته است. عجیب آن است كه به عهد مطرح كرده

. در دنیاي عتیق و عهد جدید رجوع نشده است. در واقع باید گفت انبیا و رسوالن حق داشتند چیزي دربارة تثلیث نگویند

ترین تثلیث عبارت است از تثلیث هندوئیسم كه مركب از برهما ) خالق ( و مشركان تثلیثهاي زیادي وجود داشت، معروف

یشنو ) محافظ ( و شیوا ) ویران كننده ( چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید چیزي دربارة خداي مركب از چندین 

خداوند خود را به عنوان خداي مركب از سه شخص معّرفي كرده باشد، بلكه بینیم كه بینیم. هیچ جا نميشخصیّت نمي

كوشد خدا را تقسیم كند، دیگر با آن"یگانه خداي واقعي"سر و همیشه با یك خداي شخصي سر و كار داریم. كسي كه مي

ا سه چهره داشته باشد كه تواند دو یالنّوعي ميالنّوعي مواجه است كه خود ساخته است. چنین ربكار ندارد بلكه با رب

 النّوع سخن بگوییم.در آن صورت بهتر آن است كه از چندین خدا یا رب

شود كه فمینیستها در اجالسها و شوراهاي در سالهاي اخیر به طور خاص در كلیساي انجیلي مشاهده مي

كنند، است و نه مؤنّث، انتقاد ميگویند، آنها از این كه خدا به اصطالح مذكر گوناگون سخنان كفرآمیز دربارة خدا مي

خوریم، هم چنین مرتب به عباراتي چون"خداي ذكور كتاب مقّدس"یا"ده فرمان فقط براي مردان نوشته شده است"بر مي

توانستند عضو فعّال جماعت یهودي شود كه"نظر به این كه زنان عضوي ندارند كه ختنه پذیر باشد، پس نميعنوان مي

 شویم.گویند دچار وحشت ميخورند و به خدا كفر ميین امر كه مردم چنین فریب ميباشند"از مالحظة ا

و از تو جمیع قبایل »... حدود چهار هزار سال پیش خداي زنده با ابراهیم عهد بست و این وعده را به او داد: 

مسیحیّت و اسالم است. در ( ابراهیم یك شخص محوري براي ادیان یهود،  3:  ۱۲پیدایش « ) جهان بركت خواهند یافت.

سال پیش خداوند خدا بر كوه سینا نازل شد و آن ده فرمان را داد. هیچ كدام از ادیان  36۰۰زماني موسي، یعني حدود 

برند. از آن زمان به بعد اسرائیل به عنوان شاهد یگانة خداي راستین در میان الذكر این واقعه را زیر سؤال نميفوق

القدس سال پیش مسیح ظاهرشد، او به وسیلة روح ۲۰۰۰ا را احاطه كرده بود مقرر شد. حدود اقوام مشركي كه آنه

مسیحیان در مورد این موضوع مشكلي ندارند. از دیدگاه  ۱۵:  3تولید شد و از مریم باكره متوّلد شد. بر طبق پیدایش 

پذیرند. این مطلب دربارة یهودیان لم نميترین پیغمبر است، ولي آنها او را به عنوان منجي عامسلمانان عیسي بزرگ

آورند. زیرا همان طوري كه برادران یوسف در دّومین رسد كه آنها به مسیح ایمان ميكند، ولي روزي فرا ميصدق نمي

:  ۷، اعمال  ۱۵ – ۱:  4۵مالقات او را شناختند، اسرائیل نیز در دّومین ظهور مسیح، وي را خواهد شناخت. ) پیدایش 

۱3 ) 

سال پیش محّمد ظهور كرد تا برادران خود را از بت پرستي بیرون كشیده به پرستش خداي واحد  ۱4۰۰حدود 

دهد برسند. تنها با كسب اي كه از خویش ارائه ميحقیقي یعني ... مهم است كه مردم به شناخت درستي از خدا و مكاشفه
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تر اغلب یهودیان، مكاشفة شخصي ان، یا به عبارت دقیقشود. یهودیچنین شناختي است كه انسان وارد نقشة الهي مي

توان با اند. ميخدا را نشناختند، مسیحیان از این مكاشفه سوء تعبیر كردند، در حالي كه مسلمانان آن را درك نكرده

مسیح دالیلي محكم این مسئله را ثابت كرد. در صورتي كه همان خدایي كه با ابراهیم و موسي صحبت كرد و از طریق 

اي در بین آن چه كه گفته، نوشته و سخن گفت و به اّدعایي محّمد را مخاطب قرار داد همان باشد، پس باید هماهنگي

 داشت.شود از ابتدا تا به انتها وجود ميآموزش داده مي

ده و چه ما به عنوان افراد سدة بیستم باید از خود بپرسیم كه چه كسي در حقیقت، كالم خدا را به خوبي درك كر

كسي به درك نادرستي از آن نائل شده است؟ حقیقت آن است كه ادیان امروزي از نقشه و هدف خدا براي بشریّت غافل 

اند، این مسئله دربارة هستند. اكثر مردم به مفهوم و هدفي كه در پشت مكاشفات پي در پي الهي نهفته است پي نبرده

كند. معادل واژة فارسي خدا در كتاب مقّدس اصلي عبري داد نیز صدق مياي كه خدا در مسیح از خویش ارائه مكاشفه

(  ۱:  ۱پیدایش )  ...«مان و زمین را آفرید در ابتدا، الوهیم آس»است. در كتاب مقّدس آمده است:  الوهیم 

كند. در باب نخست پیدایش، ما نهایت او است. و"خدا را به عنوان معبود"معّرفي ميواژة الوهیم یا خدا، گویاي قدرت بي

كه  با عبارت خداوند خدا  4:  ۲شویم. ولي در پیدایش تنها با واژة الوهیم رو برو مي

شویم. این اصطالحات مفهوم و هدف مكاشفة ذات اقدس را بازگو الوهیم است مواجه مي -برگردان اصطالح عبري یهوه 

گوناگون گویاي گوناگوني صفات متنوع پروردگار هستند. واژة الوهیم از لحاظ معني مفرد  كنند. عبارات و اصطالحاتمي

است، ولي گویاي نوعي چندگانگي در صفات باري تعالي است، زیرا خدا چندین صفت دارد. او هم آفریننده است، هم 

 محافظ، هم داور، هم پادشاه و غیره.

شویم. برگردان مواجه مي و ال  ، اله  در كتاب مقّدس عبري با واژة الوهیم

گوید و خود را فارسي این اصطالحات خدا یا ایزد است. مسئله آن است كه خدا در چه مقام یا با چه عنواني سخن مي

 ( ال ۸:  ۱4) خداي حضرت اعلي، پیدایش  كند. در كتاب مقّدس عباراتي چون ال علیون مكشوف مي

) خداي  ( ال عوالم  ۱:  ۱۷كند، قادر مطلق ، پیدایش ) خدایي كه تقویّت مي شاداي 

اند. جاي تأسف ( به كار برده شده 6:  9) خداي قدیر، اشعیا  ( و ال گیبور  3۲:  ۲۱سرمدي، پیدایش 

الذكر نهفته است منتقل كنند. این مسئله باعث شده صطالحات فوقاند مفاهیمي را كه پشت ااست كه مترجمان نتوانسته

است تا به راحتي نتوانند به شناخت صحیحي از خدا برسند، چون كلماتي كه به عنوان معادل در زبان مقصد برگزیده شده 

 داراي همان مفهوم موجود در زبان اصلي نیستند.

بردند. خدا براي اّولین بار خطاب به بارة خدا به كار ميپیش از نزول شریعت، پدران قوم واژة الوهیم را در

و خدا به موسي خطاب كرده وي را گفت: من یهوه هستم. و به »استفاده كرد:  موسي از اسم یهوه 

« ) ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خداي قادر مطلق ظاهر شدم، لیكن به نام خود یهوه نزد ایشان معروف نگشتم.

اسرائیل منعقد كند و بدین ترتیب خداوند خدا نام عهد خود خواست عهد را با همة قوم بني( خدا مي 3 – ۲:  6ج خرو

شویم ( را مكشوف كرد. هر جا در عهد عتیق با اصطالح خداوند خدا مواجه مي  یعني یهوه ) واژة عبري آن 

به كار رفته است. در واقع یهوه تجلّي  الوهیم  –باید بدانیم كه در متن اصلي اصطالح یهوه 

 مرئي الوهیم است.

كند، ما با واژة الوهیم گویاي حضور چندگانة ذات اقدس است. این مطلب دربارة اسم یهوه نیز صدق مي

:  ۲۲دایش ) خداوند مهّیا خواهد كرد، پی كنیم: یهوه یرا اصطالحات زیر در مورد یهوه برخورد مي

( یهوه نیسي  ۲6:  ۱۵بخشد، خروج ) خداوند شفا مي ( یهوه رافا  ۱4 – ۷
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( یهوه  ۲4:  6) خداوند سالمتي است، داوران  ) خداوند راهنما (، یهوه شالوم  

)  (، یهوه صدقینو  ۲3) خداوند شبان من است، مزمور  رعي 

( یهوه  3۵:  4۸) خداوند اینجا است، حزقیال  -( یهوه شمه  6:  ۲3خداوند عدالت ما، ارمیا 

( در صورت لزوم و مطابق با ارادة خود، خدا از  3:  ۱) خداوند لشكرها، اّول سموئیل  -صبایوت 

 كرد.اوند ) یهوه ( معّرفي ميابتدا خود را خد

خدا به موسي گفت: »خداوند پیش از آن كه نام خود را آشكار كند هویّت خود را به موسي بازگو كرده بود: 

اسرائیل چنین بگو: اهیه ) هستم ( مرا نزد شما فرستاد. و خدا باز به موسي گفت: به هستم آن كه هستم. و گفت: به بني

یهوه خداي پدران شما، خداي ابراهیم و خداي اسحاق و خداي یعقوب، مرا نزد شما فرستاده، این اسرائیل چنین بگو، بني

( اسم یهوه به نوعي هستم را در  ۱۵ – ۱4:  3خروج « ) است نام من تا ابداآلباد. این است یادگاري من نسالً بعد نسل.

"هستم"است و زمان، مكان و شكل تجلّي او تغییري باشد. او همیشه آنگیرد، یهوه بیانگر ابدي بودن خداوند ميبر مي

 كند. در این باره ایجاد نمي

گیرد ( و نام عهد خود پوشد. ) تن ميكند و جسم انساني ميدر زماني كه خدا بدن روحاني خود را ترك مي

ماند. یشوع به ينهد، او هم چنان همان اهیه ) هستم ( باقي مرا بر خود مي درعهد جدید یعني یشوع 

من الف »شود. معني"یهوه نجات دهنده"است به همین خاطر تا آخرین باب كتاب مقّدس از او به عنوان هستم صحبت مي

 ( ۱3:  ۲۲مكاشفه « ) و یاء و ابتدا و انتها و اّول و آخر هستم.

ي خدا در عهد عتیق داشته تواند مكاشفة خدا در عهد جدید را درك كند كه شناختي از كیفیّت تجلّ تنها كسي مي

باشد. در حقیقت با همان خدا و همان یهوه سر و كار داریم ولي با این تفاوت كه خدا در عهد عتیق در بدني روحاني 

 ظاهر شد در حالي كه ظهور خداوند در عهد جدید در بدني جسماني و گوشتي صورت گرفت.

، اّول  ۱۸:  ۱او را به عنوان روح ندید. ) یوحنّا  ( احدي ۲4:  4ولي خدا در ذات خود روح است. ) یوحنّا 

( هر كس  ۱6:  6،  ۱۷:  ۱شود. ) اّول تیموتاؤس ( به همین علّت از او به عنوان خداي نادیدني یاد مي ۲:  4یوحنّا 

اید او را به در عهد عتیق خدا را دید، وي را به عنوان یهوه دید، در حالي كه در عهد جدید هر كس بخواهد خدا را ببیند ب

شكل خداوند عیسي یعني همان عمانوئیل ببیند. ) عمانوئیل یعني خدا با ما است. ( و به این صورت است كه پدر خود را 

كند. خدا كه روح است به صورت خداوند در یك جسم انساني آمد. هر عنواني كه در رابطه با خدا به در پسر آشكار مي

 استفاده شد.كار رفت در رابطه با خداوند نیز 

توان مالحظه كرد كه انبیا از ظهور این رابطه بینیم، فقط ميدر عهد عتیق چیزي دربارة رابطة پدر، پسر نمي

( در طول چهار هزار سال  9:  6متي « ) اي پدر ما كه در آسماني.»اي خطاب به خدا نگفت: خبر داده بودند، هیچ نبي

ب به پسر خدا نگفت. از مصاحبتي در میان پدر و پسر نیز چیزي در آن عهد عتیق هیچ كدام از پیغمبران چیزي خطا

اي وجود نداشت. همان طوري كه در این تأّمل عنوان شد قوم بینیم. علّت این امر این بود كه چنین رابطهدوره نمي

 اسرائیل تنها قومي بودند كه با خدا رابطه برقرار كردند و به سوي او معطوف شدند.

كنیم كه خداي نادیدني به دو صورت خود را معّرفي كرده است. در زمان مالحظه مي ۲۷:  ۱در پیدایش 

پس خدا آدم را »شود و به همین دلیل است كه نوشته شد: آفرینش، خداي حق یك بار به شكلي شبیه بشر وارد صحنه مي

و زمین تهي و بائر بود و تاریكي بر »خوانیم: ( و بار دیگر ما چنین مي ۲۷:  ۱پیدایش ...« ) به صورت خود آفرید 

( ولي با این وجود به فكر كسي نرسید كه از وجود  ۲:  ۱پیدایش « ) روي لجه. و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.
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شویم. در زبان الهیاتي چند شخص صحبت كند. در واقع باید گفت كه ما از ابتدا با تجلّیات گوناگون پروردگار مواجه مي

 شود. پروردگار در عهد جدید به صورت بشر وارد عمل شد.گفته مي ده تئوفانیا به این پدی
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 فصل نهم: شهادت خدا دربارة خویش 

شویم، و در وهلة دّوم شهادت انبیا كه فرستندگان در كتاب مقّدس، ما نخست با شهادتي از خود خدا روبرو مي

شویم. خدا در عهد عتیق در بدني روحاني گیرد، و در آخر متوّجه شهادت رسوالن مينظر قرار مي باریتعالي هستند مد

توانیم شاهد تحقّق این تجلّي یافت و از تجلّي و ظهور خویش در بدن انسان         ) جسم ( خبر داد. در عهد جدید مي

مان یهودیان را مد نظر بگیریم تا بتوانیم به نگرشي وعده باشیم و از كیفیّت آن مّطلع شویم. الزم است كه نگرش و ای

اصیل از پروردگار نائل شویم. ارائة شهادت دربارة تنها خداي واقعي صرفاً و منحصراً به قوم اسرائیل سپرده شده بود. 

ت كه توان گفخداوند خود را به عنوان خداي قادر مطلق به ابراهیم، اسحاق و یعقوب معّرفي كرد. دربارة موسي مي

( خدا در عهد عتیق به واسطة انبیاء یهودي ) با مردم ( صحبت  ۱۱:  33پروردگار روبرو با وي صحبت كرد ) خروج 

 كرد.

 از آنجا كه حق تقّدم با خدا است، اجازه بدهیم او خویشتن را با عباراتي چند معّرفي كند:

 « خداي تو، كه تو را از زمین و خدا تكلّم فرمود و همة این كلمات را بگفت: من هستم یهوه ،

 ( 3 – ۱:  ۲۰خروج « ) مصر و از خانة غالمي بیرون آوردم. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.

 «.( 3۵:  4تثنیه « ) این بر تو ظاهر شد تا بداني كه یهوه خداست و غیر از او دیگري نیست 

 «ت، باال در آسمان و پایین بر روي زمین و دیگري هذا امروز بدان و در دل خود نگاهدار كه یهوه خداس

 ( 39:  4تثنیه « ) نیست.

 « ( 39:  3۲تثنیه ...« ) اآلن ببینید كه من خود، او هستم. و با من خداي دیگري نیست 

  ...« تا دانسته، به من ایمان آورید و بفهمید كه من او هستم و پیش از من خدایي مصور نشده و بعد از من هم

 ( ۱۱ – ۱۰:  43اشعیا « ) اي نیست.شد. من، من یهوه هستم و غیر از من نجات دهندهنخواهد 

 «.4۵اشعیا « ) تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند كه سواي من احدي نیست. من یهوه هستم و دیگري ني  :

6 ) 

 «شناسي و سواي من اّما من از زمین مصر ) تا حال ( یهوه خداي تو هستم و غیر از من خداي دیگر را نمي

 ( 4:  ۱3هوشع « ) اي نیست.نجات دهنده

كنند:ما چند قسمت از عهد جدید را نیز ارائه خواهیم داد كه نقل قولهاي فوق را تأیید مي

  ...«.آفرین اي استاد، نیكو گفتي، زیرا خدا واحد « »... بشنو اي اسرائیل، خداوند خداي ما خداوند واحد است

 ( 3۲و  ۲9:  ۱۲مرقس « ) ي نیست.است و سواي او دیگر

 « ( 3۰:  3رومیان ...« ) زیرا واحد است خدا 

 « ( 6:  ۸اّول قرنتیان ...« ) لكن ما را یك خداست یعني پدر 

 «.( ۲۰:  3غالّطیان « ) اّما متوسط از یك نیست، اّما خدا یك است 

 «اّول « ) جالل تا ابداآلباد باد. آمین. باري پادشاه سرمدي و باقي و نادیده را، خداي حكیم وحید را اكرام و

 ( ۱۷:  ۱تیموتاؤس 

 « ( ۵:  ۲اّول تیموتاؤس ...« ) زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یك متوسطي است 

 «( ۱9:  ۲یعقوب ...« ) كني! تو ایمان داري كه خدا واحد است؟ نیكو مي 

 « یهودا « ) توانایي و قدرت باد اآلن و تا ابداآلباد.آمین.یعني خداي واحد و نجات دهندة ما را جالل و عظمت و

۲۵ ) 
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آیات عهد عتیق كه از طریق انبیا جاري شدند و آیات عهد جدید كه به واسطة رسوالن بیان شدند، به اتّفاق، 

برخورد  دهند. ما حتّي یك بار با اصطالحاتي چون تثلیث یا دوگانگي خداي واحد در كتاب مقّدسشهادت واحدي ارائه مي

خورد. در صورتي كه كنیم. به همین صورت در كتب مقّدسه نیز هیچ جا اصطالحي با عنوان پسر ابدي به چشم نمينمي

شدند، ما با این همه كتاب و عناویني پذیرفتند و به شناخت ذات اقدس نائل ميدكترهاي كلیسا، تعلیم كتاب مقّدس را مي

شدیم. شهادت كتب مقّدسه حكایت از آن دارد كه تثلیث وجود خارجي ميچون"حقیقت دربارة تثلیث اقدس"مواجه ن

القدس مكشوف نداشته، ندارد و تا ابد نیز نخواهد داشت. خدا یكي است، ولي خویشتن را با عناوین پدر، پسر و روح

یرد و به او مربوط گكرده است. خدا مرجع نهایي و كل در كل است، هر آن چه از او صادر شود در رابطه با او قرار مي

گیرد. زیرا او آن یگانه است، چه پسر خدا باشد، چه كلمة خدا، چه روح خدا و غیره. پسر، كلمه و روح از خدا نشأت مي

 یهوه است. او منشأ، نقطة آغاز، مرجع و كل دركل است.

و ما براي او  لكن ما را یك خدا است یعني پدر كه همه چیز از اوست»در عهد جدید نیز چنین آمده است: 

( در این آیه،  6:  ۸اّول قرنتیان « ) هستیم، و یك خداوند یعني عیسي مسیح كه همه چیز از اوست و ما از او هستیم.

گیرد، اگر آن حقیقتي كه بر اساس آن تنها یك خالق و یك عمل خلقت است به صورت واضح و بدیع مورد تأكید قرار مي

 كند و در جاي دیگر به عنوان خداوند.في ميچه خالق خود را در یك جا خدا معر

شود. شما در این تصاویر چه "خدا در سه شخص"با این تصاویر در بسیاري از نشریات و كتب معّرفي مي

بینید. یك شخص یا سه شخص، از قرار معلوم در یكي از این تصاویر پدر عصاي سلطنتي در دست دارد، پسر چیزي مي

القدس به صورت یك كبوتر نشان داده شده است. در تصویر دیگر سه شود، در حالي كه روحبا صلیبي در دست دیده مي

 شوند.شخص الوهیّت با ظاهري یكسان نشان داده مي
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 فصل دهم: بدن روحاني خدا

. كسي نهایت، خدا تنها بود، خدا روح بود. در آن پري روحاني و نوراني و اصیل، خدا اّول تنها بوددر ازلیّت بي

او را در این حالت ندید. بهتر آن است كه ما از جایي كه در آن از عمل پروردگار سخن رفته است یعني از"در 

( در عهد جدید دربارة آن چه كه اتّفاق  ۱:  ۱پیدایش «  ) در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید.»ابتدا"شروع كنیم: 

بینیم كه ( در این آیه مي ۱:  ۱یوحنّا « ) و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود.در ابتدا كلمه بود »افتاد چنین آمده است: 

لوگوس  -شود و به عنوان یهوه كند از پري نوراني اصیل خارج ميچطور آن كه خویشتن را مكشوف مي

ن ترتیب بود كه بعدها كلمه كند و قادر است هیأت خود را تبدیل كند و بدیكند. او عمل ميشروع به عمل مي 

 جسم شد، و به صورت پسر در آمد.

شود، این بدین مفهوم است كه خدا در خارج از حالت خداوند به عنوان یهوه در كنار الوهیم به ما نشان داده مي

« خدا بود. همان در ابتدا نزد»شود: یابد. به همین خاطر دربارة لوگوس چنین گفته ميروح و پري نوراني ازل تجلّي مي

مترجم [ به نزد خدا بود بلكه بر واژة  –نهایت ] در خارج از زمان ( و نیامده است كه كلمه در ازل بي ۲:  ۱) یوحنّا 

شود. براي آن كه همگان بدانند كه در اینجا صحبت از یهوه است، دربارة لوگوس چنین نوشته شده ابتدا و آغاز تأكید مي

( الزم است در  3آیة ...« ) آفریده شد و به غیر از او چیزي از موجودات وجود نیافت همه چیز به واسطة او »است: 

زیرا كه در او همه چیز آفریده شد، آن چه »آمده است را مورد توّجه قرا دهیم:  ۱6:  ۱این باره آن چه كه در كولسیان 

نتها و ریاسات و قّوات، همه به وسیلة او در آسمان و آن چه بر زمین است از چیزهاي دیدني و نادیدني و تختها و سلط

( بود، به   ( و بایر ) بوهو  در نقطة آغاز روند آفرینش، زمین تهي ) توهو « و براي او آفریده شد.

عبارتي هیچ شكلي نداشت و هیچ زندگي بر آن نبود و تاریكي زمین را پر كرده بود. وقتي خدا عمل آفرینش خود را 

ها قرار گرفت. كلمه ) لوگوس ( و روح از ابتدا، در زمان آفرینش و در زمان فدیه، همواره دا بر لجهشروع كرد روح خ

اند. آفرینش به واسطة كالم گفته شده، محقّق شد، ولي پیدایش زندگي تنها با همكاري روح میسر با هماهنگي كار كرده

( و روشنایي پیدا شد. هر چه از دهان خدا صادر  3:  ۱پیدایش « ) روشنایي بشود.»شود. خدا گفت و شد. او گفت: مي

 شد، محقّق شد. قدرت آفرینندگي منحصراً در كلمة خدا نهفته است.

همان طوري كه اشاره شد، خدا در ابتدا از پري اصلي خویش به عنوان یهوه به شكلي روحاني متجلّي شد. ما 

...« ) دم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید پس خدا آ»خوانیم كه خدا گفت: تر ميدر چند آیه پایین

و باالي فلكي كه بر سر آنها بود شباهت تختي مثل صورت یاقوت كبود »ماند: ( صورت خدا به آدمي مي ۲۷:  ۱پیدایش 

 (  ۲:  4، مکاشفه  ۲6:  ۱حزقیال )  «بود و بر آن شباهت تخت، شباهتي مثل صورت انسان بر فوق آن بود.

كرد. در رفت و با نخستین انسانها صحبت ميخدا یك شخص است. او به این صورت در باغ عدن راه مي

و خداوند در بلوطستان ممري، بر وي ظاهر شد، و او در »شرح مالقات او با ابراهیم چنین است:  ۲  – ۱:  ۱۸پیدایش 

...« اند دید كه اینك سه مرد در مقابل او ایستادهگرماي روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند كرده، 

توانیم آن را در كتاب مقّدس بخوانیم. بعد آن گفت و گوي معروف بین خداوند و ابراهیم در آن زمان صورت گرفت كه مي

ني در ( مسئلة تجلّي خدا در یك بدن روحا ۱9كردند راهي سدوم شدند. ) پیدایش اي كه خداوند را همراهي ميدو فرشته

اي به ران او زد و شود. یعقوب با او كشتي گرفت، یعقوب او را گرفت و ) فرشته ( ضربهسرتا سر عهد عتیق تأیید مي

( در واقع، خداوند خدا براي كساني كه خود را  6 – 4:  ۱۲و هوشع  ۲3 – ۲۲:  3۲یعقوب لنگ شد.        ) پیدایش 

 ن حقیقت بود و هست.تریسازد بزرگساخت و ميبه آنها مكشوف مي
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نكته دّوم در شرح خلقت آن است كه، فرشتگان نیز صورتي شبیه به انسان دارند. كتاب مقّدس بارها به این 

ناگاه شبیه مردي نزد من بایستاد. و آواز آدمي را از میان ) نهر ( »... گوید: كند. دانیال چنین به ما ميمسئله اشاره مي

( او  ۱6 – ۱۵:  ۸دانیال « ) گفت: اي جبرائیل این مرد را از معني این رؤیا مّطلع ساز.ياوالي شنیدم كه ندا كرده، م

بودم، آن مرد جبرائیل كه او را در رؤیاي اّول دیده چون هنوز در دعا متكلّم مي»دهد: چنین شهادت مي ۲۱:  9درباب 

 ...«بودم 

ه به انسان دارند از مفهوم زیادي برخوردار این واقعیّت كه خود خداوند و همین طور فرشتگان ظاهري شبی

و خدا گفت: آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما »تلقي كرد:  ۲6:  ۱است و باید آن را توضیحي قاطع براي پیدایش 

وقتي كه زمین »از آغاز فرشتگان گرداگرد خدا بودند و آنها بدني شبیه خدا داشتند. او به ایّوب چنین گفت: ...« بسازیم 

هایش بر چه چیز را بنیاد نهادم كجا بودي؟ بیان كن اگر فهم داري ... و كیست كه ریسمان كار را بر آن كشید؟ پایه

اش را نهاد، هنگامي كه ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز گذاشته شد؟ و كیست كه سنگ زاویه

كند كه لشكریان آسماني در زمان آفرینش زمین حضور به ما ثابت مي ( كالم خدا ۷ – 4:  3۸ایّوب « ) شادماني دادند؟

 طرف خطاب پروردگار فرشتگان بودند.« انساني شبیه ما بسازیم.»گوید: داشتند، به عبارتي زماني كه خدا مي

تفسیري مبني بر آن كه خدا شخصیّتهاي الوهیّت ) تثلیث ( را مخاطب ساخته، درست نیست. هیچ نبي و رسولي 

آیة باال را بدین شكل تعبیر نكرده است. زماني كه اشعیاء نبي جالل خدا را در رؤیا دید، وي مالحظه كرد خداوند ) یك 

گفت: اند. سپس صداي خداوند را شنید كه چنین ميخداوند واحد ( بر تخت نشسته و لشکریان آسماني او را احاطه كرده

 ( ۸:  6اشعیا « ) را بفرستم و كیست كه براي ما برود؟ گفت: كهآنگاه آواز خداوند را شنیدم كه مي»

او گفت: پس كالم یهوه را بشنوید: من یهوه را بر كرسي خود »كند: اي مشابه را نقل ميمیكایاي نبي واقعه

( زماني  ۱۸:  ۱۸دّوم تواریخ « ) نشسته دیدم و تمامي لشكریان آسمان را كه به طرف راست و چپ وي ایستاده بودند.

...«   اكنون نازل شویم و زبان ایشان را مشوش سازیم »ه پروردگار خواست به بناي برج بابل پایان دهد چنین گفت: ك

الذكر خدا داشت با فرشتگان خود كه همواره گرداگردش و به صورت جمعي حضور ( در موارد فوق ۷:  ۱۱) پیدایش 

 كرد.داشتند صحبت مي

هاي جمع افعال را براي خداوند به كار نبردند. راز بزرگ ید هیچگاه صیغهانبیاء عهد عتیق و رسوالن عهد جد

خدا كه احدي از آدمیان قادر به توجیه و توضیح آن نیست، از این قرار است كه خداوند خدا در عهد جدید، خود را از 

ني یعني به صورت خویش خالي ساخت تا در بدني از گوشت و خون داخل شده، انسان شود. آدم نخست در بدني روحا

كنیم كه خدا بدني خاكي براي آدم ( در باب دّوم پیدایش مالحظه مي ۲۷:  ۱پروردگار آفریده شده بود. ) پیدایش 

 بسرشت.

(. زماني كه آدم در بدن روحاني بود، حّوا  ۷بدین صورت آدم یكي از موجودات زمیني و نَفس زنده شد. ) آیة 

( بعد از این واقعه بود كه بدني جسماني به آدم داده شد و حّوا از پهلوي وي برداشته  ۲۷:  ۱در او نیز بود. ) پیدایش 

شد. به همین ترتیب زماني كه خدا در بدن روحاني خویش بود كلیسا در داخل او بود. ولي زماني كه خداوند در بدن 

خود هبوط نكرد، بلكه زماني هبوط  جسماني خود ظاهر شد، كلیسا نیز از خداوند بیرون كشیده شد. آدم در بدن روحاني

كرد كه در داخل بدن جسماني خویش قرار گرفته بود. پس الزم بود كه از حالت هبوط شده خود، فدیه شده به حالت 

 نامیرایي باز گردانده شود.
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ما به خاطر همین است كه خداوند به شباهت ما در آمد تا با بدن جسماني خویش بهاي فدیة ما را پرداخت كند و 

زادة اي صورت گرفت و عیسي نخستدوباره پسران و دختران پروردگار بشویم. آغازي جدید و نو شروع شد، خلقت تازه

 ( ۱۷:  ۵، دّوم قرنتیان ۱۵:  ۱این آفرینش شد. ) كولسیان 

 

 

 فصل یازدهم: جالل خداوند

( او سپس در آتش  3) خروج اي از آتش در بوتة خاردار بر موسي ظاهر شد. خداوند خدا نخست مانند شعله

همراه با رعد و برق و صداي شیپورها بر كوه سینا نازل شد و همة قوم صداي پر قدرت و رساي حضرت حق را 

و موسي با هارون و ناداب و ابیهو و هفتاد نفر از مشایخ اسرائیل باال رفت. و خداي ( » ۲۰ - ۱9شنیدند. ) خروج 

ثل صنعتي از یاقوت كبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا. و بر سروران اسرائیل را دیدند، و زیر پاهایش م

( همة قوم این  ۱۱ – 9:  ۲4خروج « ) اسرائیل دست خود را نگذارد. پس خدا را دیدند و خوردند و آشامیدند.بني

  قوم توانستند مستقیماي از افراد این واقعه را تجربه كردند. خداي زنده بر روي زمین دربارة خویش شهادت داد. دسته

 به پیشگاه او وارد شوند و خداوند خدا را به شكلي مرئي و توصیف پذیر ببینند.

و چون موسي به فراز »كمي بعد از آن واقعه موسي بار دیگر به كوه باال رفت تا خداوند خدا را مالقات كند: 

گرفت. و شش روز ابر آن را پوشانید، و در روز  كوه بر آمد، ابر كوه را فرو گرفت، و جالل خداوند بر كوه سینا قرار

« اسرائیل بر قلّة كوه بود.هفتمین، موسي را از میان ابر ندا در داد. و منظر جالل خداوند، مثل آتش سوزنده در نظر بني

 "را مد نظر داشته باشیم. ( هر بار صحبت از"جالل خداوند"است باید"شكینه ۱۷ – ۱۵:  ۲4) خروج 

ه تجلّي فوق رود. شكیناي عبري است كه در مورد ابر مرئي و نور درخشان و با شكوه به كار ميشكینه واژه

شد و بر خیمة اجتماع سال حركت در بیابان بر اسرائیل ظاهر مي 4۰طبیعي حضور خدا است. خدا به این شكل در طول 

ماند، در حالي كه شبانگاه به صورت یك ستون آتشین مي كرد تا با موسي سخن گوید. در روز، شكینه به یك ابرنزول مي

و واقع شد كه چون »اند: شد. مردان دیگر خدا نیز جالل این شكینه را دیدهافكند دیده ميكه با نور پر قدرت خود پرتو مي

خدمت بایستند، كاهنان از قدس بیرون آمدند ابر، خانة خداوند را پر ساخت. و كاهنان به سبب ابر نتوانستند به جهت 

( اشعیاء نبي، خداوند را بر تخت خود  ۱۱ – ۱۰:  ۸اول پادشاهان « ) زیرا كه جالل یهوه خانه خداوند را پركرده بود.

گفت: قّدوس قّدوس و یكي دیگري را صدا زده، مي»كردند: دید و صداي سّرافین به گوش او رسید كه چنین ندا مي

( حزقیال نبي نیز خداوند را دید و دربارة  3:  6اشعیاء « ) جالل او مملو است.قّدوس یهوه صبایوت، تمامي زمین از 

و از منظر كمر او به طرف باال مثل منظر برنج تابان، مانند نمایش آتش در اندرون آن و »این رویداد چنین آمده است: 

رخشان بود دیدم. مانند نمایش گرداگردش دیدم. و از منظر كمر او به طرف پایین مثل نمایش آتشي كه از هر طرف د

(  ۲۸  – ۲۷:  ۱حزقیال ...« ) باشد، هم چنین آن درخشندگي گرداگرد آن بود قوس قزح كه در روز باران در ابر مي

توانست این چنین عالي و كامل این گذر از عهد عتیق به عهد جدید با چنان ظرافت و دقّتي انجام شد كه كسي جز خدا نمي

ناگاه فرشتة خداوند بر ایشان ظاهر شد و كبریایي »ببرد. خدا انسان شد و همان"شكینه"نزول فرمود: روند را به پیش 

( همین امر در تبدیل هیأت خداوند عیسي مشاهده  9:  ۲لوقا « ) خداوند بر گرد ایشان تابید و به غایت ترسان گشتند.

ایشان سایه افكند و اینك آوازي از ابر در رسید كه و هنوز سخن بر زبانش بود كه ناگاه ابري درخشنده بر »شود: مي

آمدند، عیسي ایشان را این است پسر حبیب من كه از وي خوشنودم. او را بشنوید! ... و چون ایشان از كوه بر زیر مي

 ( 9و  ۵:  ۱۷متي « ) قدغن فرمود كه تا پسر انسان از مردگان برنخیزد، زنهار این رؤیا را به كسي باز نگویید.
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و اآلن تو اي پدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جاللي كه قبل از »گوید: خداوند در دعاي كهانتي چنین مي

یهوه  -( پیش از آن كه كیهان به وجود آید، او به عنوان لوگوس  ۵:  ۱۷یوحنّا « ) آفرینش جهان نزد تو داشتم.

 اللي بود كه در كوه تبدیل هیأت یشوع الوهیم صادر شد و این همان ج -از خدا   -

و من جاللي را كه »تجلّي یافت. این همان تبدیلي است كه به عنوان امید زنده در راه و سلوك فدیه شدگان قرار داده شد: 

ال نهایي ما را ( خداوندگار ما با این عبارت كم ۲۲آیة « ) به من دادي به ایشان دادم تا یك باشند چنان كه ما یك هستیم.

باشم تا جالل مرا كه به من اي با من باشند در جایي كه من ميخواهم آناني كه به من دادهاي پدر مي»كند: توصیف مي

( ما نیز قبل از بنیاد عالم مشمول محبّت خدا و  ۲4آیة « ) اي ببینند، زیرا كه مرا پیش از بناي جهان محبّت نمودي.داده

 (  ۵ – ۱:  4) افسسیان برگزیده شده بودیم. 
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 فصل دوازدهم: زاده )صدور( از خدا

( آدم پسري بود كه خدا خلق كرده بود،  ۱4:  3شود. ) مكاشفه مسیح با لقب"ابتداي خلقت خدا"نیز معّرفي مي

ب مترجمین نیست، دیگر مورد قبول اغل ۱۸:  ۱در حالي كه عیسي زاده شده است. عبارت پسر یگانة خدا در یوحّنا 

مترجم معروف كتاب مقّدس معتقد است به جاي"پسر یگانه"بهتر آن است كه  اسكافیلد 

عبارت"خداي یگانه زاده شده"به كار رود آدم به عنوان یكي از مخلوقات به صورت خدا آفریده شد، اّما عیسي صورت 

ت، ولي ذات و طبیعت الهي را نداشت. آدم از خدا صادر نشده بود بلكه خود ذات خدا بود. آدم شباهت خداوند خدا را داش

خواست صاحب پسران و دختراني شود كه از او صادر شده و ذات او را داشته به دست خدا آفریده شده بود. ولي خدا مي

شود. او دا شروع ميباشند و طبیعت او را تجلّي دهند. عیسي آن یگانه زاده، از خدا صادر شد و از او نژاد پسران خ

 نخست زاده است.

باشد، یعني كسي كه از ازل هست. یا به عبارتي لوگوس اهیه"مي -یهوه خود خدا بود، او همان"من هستم 

كند و حضور فعّال دارد و بعد كلمه، انسان شد. اكثر الهیدانان نتوانستند بود. او همان كسي است كه عمل مي 

الوهیم  -اند كه همان طوركه یهوه از پري اصلي خدا كنند، آنها به این واقعیّت اساسي پي نبرده قلب این حركت را درك

بود، مرا دوست اگر خدا پدر شما مي»... خارج شد، به همین ترتیب عیسي كه همان یهوه است از پدر صادر شد: 

دارد، زیرا خود پدر شما را دوست مي( » 4۲:  ۸یوحنّا ...« ) ام داشتید، زیرا كه من از جانب خدا صادر شده و آمدهمي

زیرا كالمي را كه ( » ۲۷:  ۱6یوحنّا « ) چون كه شما مرا دوست داشتید و ایمان آوردید كه من از نزد خدا بیرون آمدم.

ند كه به من سپردي، بدیشان سپردم و ایشان قبول كردند و از روي یقین دانستند كه از نزد تو بیرون آمدم و ایمان آورد

 (  ۸:  ۱۷یوحّنا « ) تو مرا فرستادي.

داني و الزم نیست كه اآلن دانستیم كه همه چیز را مي»وقتي این راز براي شاگردان آشكار شد چنین گفتند: 

 ( 3۰:  ۱6یوحنّا « ) كنیم كه از خدا بیرون آمدي.كسي از تو بپرسد. بدین جهت باور مي

یك خداوند است. خداوند در عهد عتیق در یك بدن روحاني دیده  در عهدهاي عتیق و جدید همواره سخن از

شود و در عهد جدید در بدن جسماني. اصالً در عهد عتیق صحبت از یك پسر نیست كه در كنار خدا بوده باشد و مي

ر سپس بر زمین یك پسر خدا شده باشد. این فرضیه مسخره است، عیسي از خدا صادر شد. او توسط روح به عنوان پس

شود تولید شد. عیسي با پروردگار هم ذات است. زندگي خدا در او بود زیرا خود وي خدا بود. از خدا تنها خدا صادر مي

كند. از طریق ) عیسي مسیح ( است كه همه پسران و دختران پروردگار در ذات الهي و او تنها به روش خویش تولید مي

 ( 4:  ۱شوند. ) دّوم پطرس او شریك مي

القدس و پسر را بیان كند. حاصل این ات بیشتر در پي آن است كه رابطة بین پدر و پسر و رابطة بین روحالهی

شود، دهد. ممكن نیست چنین باشد، زماني كه فلسفه وارد ميتالش این است كه آنها را در مقابل یك دیگر قرار مي

ست. ولي"الهیات"كتاب مقّدسي عبارت است از تحقّق آید كه خروج از آن امكان پذیر نیاي جادویي به وجود ميدایره

شود. هدف الهیات كتاب مقّدسي این نقشة ابدي خدا براي بشریّت. این نقشه به واسطة خداوند ما عیسي مسیح محقّق مي

ست. او اي است كه خدا خواهان ایجاد آن با ما انیست كه مكاشفة خدا براي نجات ما را تبیین كند. بلكه هدف تبیین رابطه

براي ما كیست؟ ما در مقابل او چه رفتاري داریم؟ این پرسش براي ما حائز اهمیّت است. خدا رابطة خود را با بشریّت 

 بیان كرده است!

آموزة معروف به"اعتراف نامة نیقیّه"غیر كتاب مقّدسي است. در این اعتراف نامه آمده است:"... یگانه پسر 

ه شد او خدا است از خدا، نور از نور، خداي واقعي كه از خداي واقعي زاده شد، او آفریده خدا، كه پیش از بنیاد عالم زاد
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شود كه خدا، پسر را در آسمان تولید به عبارتي اّدعا مي نشد ..."

اشاره شده است؟ ما چیزي دال بر این توان این مسئله را متصّور شد. كجاي كتاب مقّدس به این مسئله كرد. چطور مي

 یابیم.اّدعا نمي

( بدین ترتیب یك نژاد جدید الهي شروع شد. عیسي  ۱پدر به واسطة روح، پسر را بر زمین تولید نمود. ) متي 

از نظر روح خود، پسر خدا بود، ولي از لحاظ جسم، او انسان بود. وي با این كار خواست بشریّت را به حالت الهي 

ال دهد. الزم بود او انسان بشود تا بتواند مرگ را بچشد، ولي این هم الزم بود كه خدا باشد تا بر مرگ، دنیاي انتق

و باالجماع سِر دینداري عظیم است كه خدا در جسم ظاهر شد و در روح، تصدیق كرده »مردگان و شیطان چیره شود: 

اّول « ) و در دنیا ایمان آورده و به جالل باال برده شد.شد و به فرشتگان، مشهود گردید و به اّمتها موعظه كرده 

( پولس این نیاز را در خویش حس نكرد كه در خصوص این راز توضیح دهد. این اعتراف كه  ۱6:  3تیموتاؤس 

 براي او كافي بود....« باالجماع سِر دینداري عظیم است »

امر رخ نداد، بلكه همان طوري كه دقیقاً عنوان زایش پسر در ازل صورت نگرفت، در زمان عهد عتیق نیز این 

به  ۲شده است، زایش پسر در زمان عهد جدید محقّق شد. به همین خاطر است كه اصطالح"امروز"در وعدة مزمور باب 

كار رفته است، هر چه در نبّوت عهد عتیق بود به آینده ربط داشت. ما در عهد جدید شاهد تحقّق این وعدة نبّوتي هستیم. 

كنم: خداوند به من گفته فرمان را اعالم مي»دلیل نیست كه از واژة"فرمان خدا"در این آیات سخن به میان رفته است: يب

خوانیم: را مي ۵:  ۱( سپس در این بارة عبرانیان  ۷:  ۲مزمور « ) است: تو پسر من هستي امروز تو را تولید كردم.

من هستي. من امروز تو را تولید نمودم. و ایضاً من او را پدر خواهم بود  زیرا به كدام یك از فرشتگان گفت كه تو پسر»

 «و او پسر من خواهد بود؟

فرماید باز روزي معیّن مي»شود: در رسالة عبرانیان واژة"امروز"براي ما به عنوان یك روز خاص معّرفي مي

(  ۷:  4عبرانیان ...« ) ور شد كه امروز چون كه به زبان داوود بعد از مّدت مدیدي امروز گفت، چنان كه پیش مذك

در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت »گوید: این"امروز"همان روز نجات است، زیرا مي

( نویسندة  ۸:  49، اشعیا  ۲:  6دّوم قرنتیان « ) روز نجات است.  كردم. اینك الحال زمان مقبول است، اینك اآلن

گوید كه تا به آخر ایمان خود را حفظ كردند و با عبارت زیر به خوانندگان رساله از ایمانداران عهد عتیق ميعبرانیان 

شود، مبادا احدي از شما به بلكه هر روزة هم دیگر را نصیحت كنید مادامي كه امروز خوانده مي»دهد: چنین هشدار مي

مسیح مامي دوران فیض كه از"اپیفانیا"ي ( در ت ۱3:  3عبرانیان )  «فریب گناه سخت دل گردد.

پذیرد، ما در روز نجات یعني در"امروز"عهد جدید به سر وي خاتمه ميپاروسیا شود و درشروع مي

 بریم.مي

 دربارة پسر خود كه به حسب جسم از نسل داوود متولّد»دربارة پسر چنین آمده است:  4 – 3:  ۱در رومیان 

« شد، و به حسب روح قّدوسیّت، پسر خدا به قّوت معروف گردید از قیامت مردگان یعني خداوند ما عیسي مسیح.

كند: را محقّق مي ۲رستاخیز دلیل رد ناپذیري از این واقعیّت است كه عیسي همان پسر موعود است كه مزمور باب 

باشیم ا داده شد، كه خدا آن را به ما كه فرزندان ایشان مياي كه به پدران مدهیم، بدان وعدهپس ما به شما بشارت مي»

وفا كرد، وقتي كه عیسي را برانگیخت، چنان كه در زبور دّوم مكتوب است كه تو پسر من هستي من امروز تو را تولید 

 ( 33 – 3۲:  ۱3اعمال « ) نمودم.

مریم به فرشته گفت: این چگونه »د: زماني كه جبرائیل فرشته، پیغام الهي ظهور مسیح موعود را به مریم دا

القدس بر تو خواهد آمد و قّوت حضرت اعلي ام؟ فرشته در جواب وي گفت: روحشود و حال آن كه مردي را نشناختهمي
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( طبق  3۵ – 34:  ۱لوقا « ) بر تو سایه خواهد افكند، از آن جهت آن مولود مقّدس، پسر خدا خوانده خواهد شد.

 آورد.ین خدا نیست بلكه مریم است كه پسر را به دنیا ميشهادت كتب مقّدسه ا

منظور كتاب مقّدس از نقل داستان مریم این نیست كه احترام و تحسین ما را نسبت به مریم جلب كند، بلكه هدف 

هي كار خدا این بود كه به ما نشان دهد كه هیچ مردي در آفرینش الهي دخالت نداشته است. پسر انسان كامالً منشأ ال

اي داشت، مریم حامل طبیعي جوهري آسماني بود كه به واسطة روندي فوق طبیعي شكل گرفته بود. هیچ عمل مذهبي

زیرا كه آن چه در وي قرار گرفته است از »... آمده است:  ۲۰:  ۱تواند جاي عمل خدا را بگیرد، در متي نمي

كه روح خدا، زیرا عیسي هیچگاه"پسر القدس شخص دیگري نیست بلواضح است كه روح« القدس است.روح

آمده است كه این حادثه،  ۲۲القدس تولید شد، اّما پسر خدا بود. در آیة القدس"خوانده نشد. هر چند كه توسط روحروح

بنابراین خود خداوند به شما آیتي خواهد داد: »در واقع تحقّق كالم خدا است كه از طریق اشعیاء نبي خبر داده شده بود: 

( در رابطه با پسر  ۱4:  ۷اشعیا ...« ) باكره حامله شده، پسري خواهد زایید و نام او را عمانوئیل خواهند خواند  اینك

« ) از من درخواست كن و اّمتها را به میراث تو خواهم داد. و اقصاي زمین را ملك تو خواهم گردانید.»چنین آمده است: 

توانیم پدر در پسر میسر شده است، او با این كار رهانندة ما شد و ما مي ( نجات ما تنها از طریق تجلّي ۸:  ۲مزمور 

نجات بیابیم. به همین خاطر ایمان به پسر خدا، یگانه و تنها شرط برخورداري از نجات و رهایي است. زیرا تنها در 

ر به مفهوم دقیق، یگانه ایمان مسیح بود كه خدا با بشریّت آشتي كرد و در او بود كه خشم الهي خاتمه یافت. ایمان به پس

اّول « ) كسي كه پسر را انكار كند، پدر را هم ندارد و كسي كه اعتراف به پسر نماید، پدر را نیز دارد.»به پدر است: 

 تواند خدا را به عنوان پدر خود داشته باشد.( هر كس الوهیّت پسر را انكار كند، نمي ۲3:  ۲یوحنّا 

خداوند ) یهوه ( را با ترس عبادت كنید و با لرز شادي »گوید: حد از یهوه و پسر ميسراینده مزمور با لحني وا

شود. خوشا به نمایید! پسر را ببوسید مبادا غضبناك شود، و از طریق هالك شوید، زیرا غضب او به اندكي افروخته مي

راي نجات ضروري است، زیرا كه خدا ( ایمان به پسر ب ۱۲ – ۱۱:  ۲مزمور « ) حال همة آناني كه بر او توكل دارند.

آن كه به »به عنوان پدر، نجات را براي ما به ارمغان نیاورد بلكه به عنوان پسر. به همین خاطر چنین آمده است: 

پسرایمان آورده باشد. حیات جاوداني دارد و آن كه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلكه غضب خدا بر او 

 ( 36:  3حنّا یو« ) ماند.مي

كند. عبارات دگماتیك دهد، بلكه خویشتن را به اشكال گوناگون مكشوف ميخدا دربارة خویش به ما تعلیم نمي

اي اي"خداي زاده شده"است و به چشم دستهسدة چهارم دربارة پسر خدا حاصل تصّورات بشر هستند. او از دیدگاه دسته

كنند و گویي این واقعه یگر از وي به عنوان"خداي زاده شده از خدا"یاد مياي دیك"خداي آفریده شده"در حالي كه عّده

قبل از پیدایش عنصر زمان یعني در ازلیّت رخ داده است. خدایي كه گویي از خداي دیگر"تولید شده"یا"زاده 

م به پسر خورد؟ چنین خدایي وجود خارجي ندارد. زایش، طبق شهادت واضح كالشده"یا"خلق شده"به چه درد ما مي

شود. عیسي تنها پسري بود كه كامالً منشاء الهي داشت. او پسر خدا و مریم نبود بلكه یگانه پسر از خدا مربوط مي

القدس گویند كه یك تخمك مریم به واسطة روحاست. بسیاري از الهیدانان كه تحت تأثیر دانش ژنتیك مدرن هستند، مي

ساخت كه موزونهاي آلوده به گناه تخمك، ساختار ژنتیكي الهي را متأثر ميبارور شد! در این صورت شكي نیست كه كرو

آید. چنین اتّفاقي رخ نداده است! عبارت یگانه زاده و مولود بدین مفهوم است كه هر چه بود، حتي باز آمیختگي پیش مي

 تخمك، منشاء الهي داشت.

پیوندد شفة آن چه كه در آینده به وقوع ميتصاویر، مثالها و سخنان نبّوتي عهد عتیق چشم اندازي از مكا

باشند. شهادت عهد عتیق و به عبارتي هستة كالم گفته شده متشكل از این عنوان است كه"... تا شهادت دهد بر مي

نگریستند و گفتند به آینده مي( انبیا كه با قدرت روح سخن مي ۵:  3عبرانیان « ) بایست بعد گفته شود.چیزهایي كه مي

( از آن زماني كه، او  ۱۲:  ۱كنند بلكه نبّوت براي ما است. ) اّول پطرس ي آنها روشن بود كه براي خود خدمت نميبرا
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اي كه كامالً كرد، خود، انسان شد ما با مكاشفة خدايِ تجلّي یافته در مسیح سر و كار داریم، مكاشفهگفت و عمل ميكه مي

خبر داده بودند و رسوالن از اموري كه واقع شد و محقّق شد به ما شهادت محقّق شد. انبیا از پیش امور آینده را 

كه در وي »اش حتّي آمده است: اند. او، كه در كالم مكشوف شده بشارت داده شده بود سرانجام ظاهر شد و دربارهداده

 ( 9:  ۲كولسیان « ) از جهت جسم، تمامي پري الوهیّت ساكن است.

هاي بشري مبدل شدند و مكاشفه با شكوه پروردگار در مسیح به صورت فلسفه وزهچطور كلمات آسماني به آم

در این رابطه چنین  تثلیث مطرح شد؟ این مسئله قابل درك نیست! پروفسور امیل برونر 

مسئله متوّجه این  نوشت:"مفهوم سه شخص چنان شك برانگیز و غیر مطمئن است كه حتّي آگوستین 

هم همین عقیده را داشته  رسد كه كارل بارت به نظر مي .شده بود. 

توان به فكر خود دستور داد كه تو باید این سه شخص را به عنوان نمي باشد. 

اي بین سه خدایي و یك خدایي برقرار توان با اطمینان رابطهد. و نمياي نداردر نظر بگیري، این گفته فایده )خدا(یك 

و مفهوم شخصیّت داشتند بسیار محدودتر از آن بود كه ما را به درك درستي از راز  نمود. دركي كه از ذات 

ر یك دیگر بگذارند و تفّكر یكتایي خدا با توّجه به تجلّیات و مكاشفة او برساند. این مسئله باعث شد سه شخص را در كنا

الطبیعه كه بر ما مكشوف شد بیشتر توّجه كردند و حاكم بر تاریخ نجات از اذهان ناپدید شود. مردم به پشت آن امر مافوق

زندگي دروني این تثلیث كانون تعمالت و مباحث مردم شد؟ و این همان چیزي است كه در قالب آموزة تثلیثي كلیسا تضاد 

 ب مقّدس دارد. عمیقي با كتا

انبیا و رسوالن هیچگاه با تثلیث آشنا نبودند، لذا هیچگاه در كتاب مقّدس از یك خداي سه گانه، صحبت نكردند. 

اب مقّدس بیگانه طبیعت كت  توانند یك خداي واحد باقي بمانند؟ این آموزه نه تنها بااند ميچطور سه نفر كه متّحد شده

است بلكه باید گفت كه با یك آموزة مشركانه سر و كار داریم. یگانه خداي راستین و ابدي به سه شكل خویشتن را آشكار 

القدس. این است شهادت كالم. انبیا و كرد: در آسمان به عنوان پدر، بر زمین در پسر و در ایمانداران به واسطة روح

اند، آنها خدا را همان طور كه خود را بر آنها مكشوف شخصي داشتند، او را دیده و شناخته ايرسوالن كه با خدا تجربه

 نمود، مطرح كردند. الهیدانان تصویر غلطي از خدا ارائه دادند و از یكي، سه ساختند.

ا این وجود اكثر قریب به اتّفاق دانشمندان الهیات قبول دارند كه كتاب مقّدس با تعلیم تثلیث بیگانه است ولي ب

 كنند. چطور این مسئله ممكن است؟آنها از این آموزه پشتیباني مي

شناسد به جز پدر و نه پدر را هیچ كسي پسر را نمي»... آن چه خداوند گفت همواره و همیشه اعتبار دارد: 

 ( ۲۷:  ۱۱متي « ) شناسد غیر از پسر و كسي كه پسر بخواهد بدو مكشوف سازد.كس مي
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 زدهم: نام خداوندفصل سی

در هر جایي كه »... از این كه خداوند خدا ده فرمان را ابالغ كرد به امري مهم در همان باب اشاره كرد: پس

كه ( تنها در آنجایي ۲4:  ۲۰خروج « ) یادگاري براي نام خود سازم، نزد تو خواهم آمد، و تو را بركت خواهم داد.

توان به نام خدا در روح و راستي وي را عبادت كرد. از آغاز مرداني بودند است ميخداوند خدا نام خود را بر آن نهاده

و براي شیث نیز پسري متولّد شد و او را انوش نامید. در آن »كه مكاشفة خدا را داشتند و با نام او آشنا شده بودند: 

توضیحاتي دربارة اهمیّت مكاشفة  ۲3 – ۱۱:  33( خروج  ۲6:  4پیدایش « ) وقت به خواندن اسم یهوه شروع كردند.

دهد نصیبي از فیض او داشته گوید و به انسان اجازه ميدهد. در جایي كه خداوند سخن ميخدا و مكاشفة نام او به ما مي

گفت. او خواست جالل خدا را ببیند و كند. خداوند رو در رو با موسي سخن ميباشد، نام خویش را نیز مكشوف مي

گذارم و نام یهوه را پیش روي تو ندا من تمامي احسان خود را پیش روي تو مي»... چنین پاسخ داد:  پروردگار به او

ماند، او خود را به عنوان كسي كه خویشتن را مكشوف ( خدا پنهان و ناشناخته نمي ۱9:  33خروج ...« ) كنم مي

 كند تا نام خود را آشكار سازد.سازد معّرفي ميمي

هارون و پسرانش را خطاب كرده »خداوند غیر قابل بیان است. پروردگار به موسي چنین گفت: اهمیّت مكاشفة 

اسرائیل را بركت دهید و به ایشان بگویید: یهوه تو را بركت دهد و تو را محافظت نماید. یهوه بگو: به این طور بني

برافرازد و تو را سالمتي بخشد، و نام مرا  روي خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت كند. یهوه روي خود را بر تو

 ( ۲۷ – ۲3:  6اعداد « ) اسرائیل بگذارند، و من ایشان را بركت خواهم داد.بر بني

در هیچ دوراني كسي تنها با استفاده از عناوین خدا، وي را مخاطب نساخت بلكه همواره باید نام خداوند را به 

دادند نام خواندند و چه در زماني كه كاري را انجام ميه در زماني كه او را ميشود كه مردم چآورد. مشاهده ميزبان مي

 آوردند. این مسئله دربارة هر دو عهد صادق است.خداوند را به زبان مي

توان در جایي جست و یافت و عبادت كرد كه در آنجا خود و این"قانون اساسي"خدا است، یعني خدا را تنها مي

بلكه به مكاني كه یهوه خداي شما از جمیع اسباط شما برگزیند تا نام خود را در آنجا »كرده باشد:  نام خویش را آشكار

 ( ۵:  ۱۲تثنیه « ) بگذارد، یعني مسكن او را بطلبید و به آنجا بروید.

آنگاه از آسمان كه مكان سكونت توست بشنو و موافق هر »سلیمان در دعاي تقدیس هیكل خدا چنین دعا كرد: 

آن غریب از تو استدعا نماید به عمل آور تا جمیع قومهاي جهان اسم تو را بشناسند و مثل قوم تو، اسرائیل، از تو چه 

بنابراین قوم من ( » 43:  ۸اول پادشاهان « ) ام، نهاده شده است.اي كه بنا كردهبترسند و بدانند كه اسم تو بر این خانه

( او  6:  ۵۲اشعیا « ) هند فهمید كه تكلّم كننده من هستم، هان من هستم.اسم مرا خواهند شناخت. و در آن روز خوا

« ) خدا به موسي گفت: ... اهیه ) هستم ( مرا نزد شما فرستاد.»همان كسي است كه موسي در موردش گفته بود: 

ود و همة این كلمات و خدا تكلّم فرم»( با همین سخنان خدا خویشتن را در كوه سینا به قوم معّرفي كرد:  ۱4:  3خروج 

(  ۲ – ۱:  ۲۰خروج « ) را بگفت: من هستم یهوه، خداي تو، كه تو را از زمین مصر و از خانة غالمي بیرون آوردم.

كیست كه این را عمل نموده و به جا آورده، و طبقات را از »شویم: در صحیفة اشعیاء نبي با این تأكید رو به رو مي

من یهوه هستم و اسم ( » 4:  4۱اشعیا « ) باشم من هستم.یهوه و اّول و با آخرین ميابتدا دعوت نموده است؟ من كه 

(  ۸:  4۲اشعیا « ) من همین است. و جالل خود را به كسي دیگر و ستایش خویش را به بتهاي تراشیده نخواهم داد.

 ۱۱:  43اشعیا « ) خدا هستم.اي نیست ... شما شهود من هستید و من من، من یهوه هستم و غیر از من نجات دهنده»

گوید: من اّول هستم و من آخر هستم و خداوند پادشاه اسرائیل و یهوه صبایوت كه ولي ایشان است چنین مي( » ۱۲ –

من ( » ۲4:  44اشعیا ...« ) ام من یهوه هستم و همه چیز ساخته( »...  6:  44اشعیا « ) غیر از من خدایي نیست.

من ( »...  6 – ۵:  4۵اشعیا « ) ت و غیر از من خدایي ني ... من یهوه هستم و دیگري ني.یهوه هستم و دیگري نیس
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او هستم! من اّول هستم و آخر هستم! به تحقیق دست من بنیاد زمین را نهاد و دست راست من آسمانها را گسترانید 

 ( ۱3 – ۱۲:  4۸اشعیا ...« ) 

دادند. خواندند و جالل ميشناختند و او را به این اسم ميا ميهاي عهد عتیق، مردم نام خداوند ردر همة دوره

 ۲۱:  ۱متي ...« ) و نام او را عیسي خواهي نهاد »... در گذر از عهد عتیق به عهد جدید، به وضوح بیان شده است: 

( با این وجود، او  ۱۱:  ۲( او به عنوان منجي و نجات دهنده به دنیا آمد، او مسیح     ) ماشیح ( خداوند بود ) لوقا 

 (  ۲۱:  ۲طبق سنّت نام خویش را در روز هشتم در زمان ختنه دریافت كرد. ) لوقا 

در عهد جدید نیز تنها صورتهاي مختلف مكاشفة خدا به بشر مثالً به عنوان پدر در آسمان، پسر بر زمین و در 

كه نام خداوند اهمیّت منحصر به فردي دارد. زیرا  القدس حائز اهمیّت نیست، بلكه الزم است بدانیمكلیسا به عنوان روح

توانیم چیزي از خدا بخواهیم. خدا بر روي نجات و رهایي بر این نام یگانه استوار است. تنها به این نام است كه مي

ا زمین براي نجات ما تنها در یك مكان خویشتن را مكشوف كرد، یعني در عیسي مسیح خداوند ما. هر كس بخواهد خدا ر

شود بجوید. هر كس بخواهد خدا را ببیند او را در جایي كه در آن خویشتن را پیدا كند باید او را در مكاني كه یافت مي

توان او را شنید، از وي تواند در مكاني كه در آن ميآشكار ساخت خواهد دید و هر كس بخواهد از او بشنود تنها مي

ا مكشوف كرد."تنها مكان مالقات شخصي پروردگار با بشر و بشریّت با خدا بشنود. یعني در مكاني كه خدا نام خویش ر

 در عیسي مسیح خداوند است."

توسط  به یشوع   و یشوع به یَُهَوه  تبدیل نام یَهِوه 

ایجاد كرد، چیزي كه در عهد عتیق  مفسرین قابل توجیه نیست. نباید تغییري در اعراب عبري نام خداوند 

شكل كوتاه یهوه است. ال  بود باید حقیقت در عهد جدید پیاده شود. نباید به دلخواه تغییراتي در آن ایجاد كرد. یاه 

به معني جالل بر یهوه  یاه -است. اصطالح هللو  خدا  -نیز شكل كوتاه الوهیم  

به معني  باشد، یشوع به معني"یهوه نجات دهنده است"مي یاهو  - است، یشع

به معني مبارزه با  باشد. یهوه خویشتن را به عنوان خداي اسرائیل معّرفي كرد. اسرائیل منجي مي -یهوه 

به معني خدا با ما است و  وئیل به معني خدا شنیده و عمان خدا است، اسماعیل 

توان خدا را سازد كه خویشتن را مكشوف كند و تنها در این نام است كه ميغیره. خداوند در جایي نام خود را آشكار مي

 عبادت كرد.

 در عهد جدید خداوندگار ما عیسي مسیح، به طور خاص بر این خصیصه"من هستم"تأكید كرده است."هستم"در

...« ) من نور عالم هستم ( »...  4۸:  6یوحنّا « ) من نان حیات هستم.»رفت: عهد عتیق در رابطه با خدا به كار مي

از این جهت به شما گفتم كه در »یوحنّا اهمیّتي بس ویژه دارند. خداوند ما چنین گفت:  ۸( دو آیه از باب  ۱۲:  ۸یوحنّا 

یهودیان ( » ۲4:  ۸یوحنّا « ) نكنید كه من هستم در گناهان خود خواهید مرد. گناهان خود خواهید مرد، زیرا اگر باور

گویم كه پیش از آن اي؟ عیسي بدیشان گفت: آمین آمین به شما ميبدو گفتند: هنوز پنجاه سال نداري و ابراهیم را دیده

شناسم و خاصان اصان خود را ميمن شبان نیكو هستم و خ( » ۵۸ – ۵۷:  ۸یوحنّا « ) كه ابراهیم پیدا شود من هستم.

من تاك حقیقي هستم ( » ۲۵:  ۱۱یوحنّا ...« ) من قیامت و حیات هستم ( »...  ۱4:  ۱۰یوحنّا « ) شناسند.من مرا مي

 ( و غیره و غیره. ۱:  ۱۵یوحنّا ...« ) 

با عبارت"من  توانست آن چه كه بود، هست و خواهد بود راخداوند ما كل در كل است. به همین خاطر او مي

است و خداوند خویشتن را به  هستم"بازگو كند. بخشهایي از كتاب اشعیاء نبي كه در آنها صحبت از یهوه 
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دهد كه از عهد عتیق به عهد جدید قدم گذاشته، با دیدگاهي تازه كند، امكان ميعنوان اّول و آخر، بسیار گویا معّرفي مي

ترسان مباش! من هستم اّول »... كند، نگاه كنیم: م كرده و فدیه دهنده خویشتن را معّرفي ميبه آیاتي كه در آنها، آن قیا

گوید آن خداوند خدا كه هست و بود و من هستم الف و یا، اّول و آخر، مي( » ۱۷:  ۱مكاشفه ...« ) و آخر و زنده 

پس از او هیچ خدایي نخواهد بود. تنها یك خداي ( قبل از او خدایي نبود و  ۸:  ۱مكاشفه « ) االطالق.آید قادر عليمي

 االطالق وجود دارد.قادر علي

اسم تو را به آن »كرد: ( او چنین دعا مي 4۲:  ۵یوحنّا ...« ) ام من به اسم پدر خود آمده»پسر چنین گفت: 

»... گوید: خاصان خود مي ( پسر در رابطه با 6:  ۱۷یوحنّا ...« ) مردماني كه از جهان به من عطا كردي ظاهر ساختم 

( از آنجایي كه خداوند در  6:  ۱۷یوحنّا ...« ) اسم تو را به آن مردماني كه از جهان به من عطا كردي ظاهر ساختم 

اي با خداوند پیدا عیسي، یكي از خاكیان شد، نام خود را تنها به كساني كه با وي مالقاتي شخصي داشته و تجربه

گفت: خداوند »خورد: د. این مطلب به طور خاص در مالقاتي كه خداوند با پولس داشت به چشم ميكناند، آشكار ميكرده

( خداوند در جاي دیگر چنین دعا  ۵:  9اعمال « ) كني.تو كیستي؟ خداوند گفت: من آن عیسي هستم كه تو بدو جفا مي

( ] در اینجا از ترجمه  ۱۱:  ۱۷یوحنّا ...« ) ار اي نگاهداي پدر قّدوس اینها را در اسمي كه به من داده»... كند: مي

مترجم [ به عبارتي پدر و پسر یك نام واحد دارند.  -ایم هاي جدید پیروي كردهقدیم فارسي فاصله گرفته و از ترجمه

ز نیز ( او امرو ۲6:  ۱۷یوحنّا « ) و اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید...»گوید: عیسي با تأكید مي

شناساند. هر جا كه مردم با معني الهي این نام آشنا نیستند، سنّت تر نام عیسي را ميكند، به عبارت دقیقهمین كار را مي

« ) پس شما به این طور دعا كنید: اي پدر ما كه در آسماني، نام تو مقّدس باد.»شود. دیني غیر كتاب مقّدسي برقرار مي

تر از ایشان به به مقدار آن كه اسمي بزرگ»... شود نام پدر نام پسر است: حظه مي( همان طور كه مال 9:  6متي 

 ( 4:  ۱عبرانیان « ) میراث یافته بود.

شود. ) ( بخشش گناهان تنها به نام او دریافت مي 3۱:  ۲۰زندگي جاوید تنها در این نام نهفته است. ) یوحنّا 

گیرد. زیرا در كند، از طریق نام عیسي صورت ميدهد و هر كاري كه ميمي( در اصل هر چه خدا به ما  43:  ۱۰اعمال 

نام عیسي بود كه پروردگار خویشتن را آشكار ساخت و به همین ترتیب، هیچ یك از خادمان او عناوین یا فرمولي را به 

كند: مة اعصار كلیسا نیز صدق ميكار نبردند بلكه از نام وي استفاده كردند. به گفته كالم، این مطلب دربارة ایمانداران ه

 3كولسیان )  «و آن چه كنید در قول و فعل، همه را به نام عیسي خداوند بكنید و خداي پدر را به وسیلة او شكر كنید.»

 :۱۷ ) 

شود. و هر خم مي عیسي  -رسد كه در آن هر زانویي در نام یشوع روزي فرا مي

چنین  ۷ – 3:  ۲۱( مكاشفه  ۱۱ – ۱۰:  ۲یهوه است ) فیلیپیان  -كرد كه او همان خداوند  زباني اعتراف خواهد

گفت: اینك خیمة خدا با آدمیان است و با ایشان ساكن خواهد بود و ایشان و آوازي بلند از آسمان شنیدم كه مي»گوید: مي

خدا هر اشكي از چشمان ایشان پاك خواهد كرد.  قومهاي او خواهند بود و خود خدا با ایشان خداي ایشان خواهد بود. و

و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا كه چیزهاي اّول در گذشت. و آن تخت 

سازم. و گفت: بنویس، زیرا كه این كالم امین و راست است. باز مرا گفت: تمام نشین گفت: الحال همه چیز را نو مي

من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هر كه تشنه باشد، از چشم آب حیات، مفت خواهم داد. و هر كه غالب آید،  شد!

 «وارث همه چیز خواهد شد، و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود.
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 هاي مفیدفصل چهاردهم: مقایسه

كند: این كه فدیه دهندة ما خدا بود. اّما انسان، در شكار ميآیاتي كه در ادامه خواهد آمد دو نكته را براي ما آ

شود و در زماني كه از نجات دهنده اي صحبت ميگردد از وي چون فرستادهزماني كه عیسي به عنوان انسان معّرفي مي

صحیح  شود كه او خود آمده است. هر دو تعریف و تصویرشود، این طور عنوان ميبه عنوان خداوند خدا صحبت مي

 هستند، زیرا هدف از طرح هر كدام از آنها توجیه ویژگیهاي بشري و الهي منجي است.

بالفاصله پس از هبوط، خداوند اّولین وعدة خویش را دربارة ذّریّت آیندة زن كه بنا بود سر مار را بكوبد به 

گذارم، او سر تو را و ذّریّت وي ميو عداوت در میان تو و زن، و در میان ذّریّت تو »بشریّت داد. او به مار گفت: 

داند كه منظور ( هر خوانندة كتاب مقّدس به خوبي مي۱۵:  3پیدایش « ) خواهد كوبید و تو پاشنة وي را خواهي كوبید.

یعني مسیح است. به همین خاطر، مسیح هیچگاه بر خالف بقیّه، مریم را مادر خود  از ذّریّت زن، ماشیح 

( ] برخالف زبان فارسي واژة زن در زبان عبري و یوناني هیچ  4:  ۲لكه همواره به او"زن"گفت. ) یوحّنا صدا نكرد، ب

 مترجم [ -گونه بار منفي ندارد. 

عصا از یهودا دور نخواهد شد. و نه فرمان فرمایي از میان پاهاي وي تا شیلو بیاید. و مر او را اطاعت اّمتها »

تاك و كّره االغ خویش را به مو بسته. جامة خود را به شراب، و رخت خویش را به عصیر خواهد بود. كّرة خود را به 

اي دختر صهیون بسیار وجد بنما و اي دختر اورشلیم آواز شادماني ( » ۱۱_  ۱۰:  49پیدایش « ) شوید.انگور مي

« ) االغ و بر كّره بچة االغ سوار است.باشد و بر نجات و حلیم مي  آید. او عادل و صاحببده! اینك پادشاه تو نزد تو مي

آمده است كه عیسي به عنوان پادشاه و سوار بركّره  ۱۲و یوحنّا  ۱9، لوقا ۱۱، مرقس ۲۱( در متي  9:  9زكریّا 

از وي به  ۵:  ۵االغ، در روز عید نخل وارد اورشلیم شد و وعدة كتاب مقّدس بدین صورت محقّق شد. در مكاشفه 

اي را براي ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم كرد، و نبي»شود: دا صحبت ميعنوان شیر سبط یهو

كالم خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آن چه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر كسي كه سخنان مرا كه 

( در اناجیل چهارگانه، از مسیح به  ۱9 – ۱۸ : ۱۸تثنیه « ) او به اسم من گوید نشنود، من از او مطالبه خواهم كرد.

مردم را به این آیات ارجاع  ۲3 - ۲۲:  3شود. پطرس در موعظة خود در اعمال عنوان نبي و پسر انسان صحبت مي

زیرا موسي به اجداد گفت كه خداوند خداي شما نبي مثل من، از میان برادران شما براي شما بر »گوید: دهد و ميمي

« یخت. كالم او را در هر چه به شما تكلّم كند بشنوید، و هر نفسي كه آن نبي را نشنود، از قوم منقطع گردد.خواهد انگ

خواهند در حضور خدا بمانند الزم است این نبي بود و به همین خاطر بر همة كساني كه مي -مسیح، به عبارتي خدا 

پس انسان »مین زد و نبّوتهاي انبیا را محقّق ساخت. سخنان را به جا آورند، زیرا خدا خود حرف نهایي را روي ز

آدم كه از او تفّقد نمایي؟ او را از فرشتگان اندكي كمتر ساختي و تاج جالل و اكرام چیست كه او را به یاد آوري، و بني

 4:  ۸ور مزم« ) را بر سر او گذاردي. او را بر كارهاي دست خودت مسلّط نمودي، و همه چیز را زیر پاي وي نهادي.

كه چون در صورت »آور است: ( هماهنگي كامل موجود بین نبّوتهاي عهد عتیق و تحقّق آنها در عهد جدید شگفت 6 –

خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیكن خود را خالي كرده، صورت غالم را پذیرفت و در شباهت مردمان 

فروتن ساخت و تا به موت بلكه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این  شد، و چون در شكل انسان یافت شد، خویشتن را

جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود و نامي را كه فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید. تا به نام عیسي هر 

یح، خداوند است زانویي از آن چه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود، و هر زباني اقرار كند كه عیسي مس

 ( ۱۱ – 6:  ۲فیلیپیان « ) براي تمجید خداي پدر.

زاده خود خواهم "او مرا خواهد خواند كه تو پدر من هستي، خداي من و صخرة نجات من. من نیز او را نخست

پیش  زیرا آناني را كه از قبل شناخت، ایشان را نیز( » ۲۷ – ۲6:  ۸9مزمور « ) ساخت، بلندتر از پادشاهان جهان.



56 
 

و ( » ۲9:  ۸رومیان « ) زاده از برادران بسیار باشد.معیّن فرمود تا به صورت پسرش متشّكل شوند تا او نخست

(  6:  ۱عبرانیان « ) گوید كه جمیع فرشتگان خدا او را پرستش كنند.آورد ميزاده را باز به جهان ميهنگامي كه نخست

زاده تمامي ایم. و او صورت خداي نادیده است، نخسترا یافته كه در وي فدیة خود یعني آمرزش گناهان خویش»

اي است، چیزهاي كهنه در گذشت، پس اگر كسي در مسیح باشد، خلقت تازه( » ۱۵ – ۱4:  ۱كولسیان « ) آفریدگان.

دگان و زاده از مرو از عیسي مسیح كه شاهد امین و نخست( » ۱۷:  ۵دّوم قرنتیان « ) اینك همه چیز تازه شده است.

 ( ۵:  ۱مكاشفه ...« ) رئیس پادشاهان جهان است 

بنابراین خود خداوند به شما آیتي خواهد داد: اینك باكره حامله شده، پسري خواهد زایید و نام او را عمانوئیل »

وي ظاهر كرد، ناگاه فرشتة خداوند در خواب بر اّما چون او در این چیزها تفّكر مي( » ۱4:  ۷اشعیا « ) خواهد خواند

شده، گفت: اي یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا كه آن چه در وي قرار گرفته است، از 

القدس است و او پسري خواهد زایید و نام او را عیسي خواهي نهاد، زیرا كه او اّمت خویش را از گناهانشان خواهد روح

 ( ۲۲ – ۲۰:  ۱متي « ) ه خداوند به زبان نبي گفته بود، تمام گردد.رهانید. و این همه براي آن واقع شد تا كالمي ك

زیرا كه براي ما ولدي زاییده و پسري به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و »

وود و مشیر و خداي قدیر و پدر سرمدي و سرور سالمتي خوانده خواهد شد. ترقّي سلطنت و سالمتي او را بر كرسي دا

بر مملكت وي انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از اآلن تا ابداآلباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه 

 ( ۷ – 6:  9اشعیا « ) صبایوت این را به جا خواهد آورد.

معّرفي  آن كودكي كه براي ما مولود شد و آن پسري كه به ما عطا شد، به عنوان خداي قدیر و پدر سرمدي نیز

شود. همان طوري كه اشاره شد، الزم بود دو جنبة الهي و بشري منجي را اخبار نمایند تا مردم بتوانند به حوزة مي

دستهاي سست را قوي سازید و زانوهاي لرزنده »فعّالیّت این دو طبیعت پي ببرند. خدا به واسطة اشعیا باز چنین گفت: 

آید آید. او با عقوبت الهي ميد: قوي شوید و مترسید اینك خداي شما با انتقام ميرا محكم گردانید. به دلهاي خائف بگویی

 ( 4 – 3:  3۵اشعیا «) و شما را نجات خواهد داد.

خدا هیچگاه نگفت كه در آسمان پسري در كنار خود داشته كه براي انسانها فرستاده است. او خود آمد و در 

آنگاه چشمان كوران باز خواهد »عالمت شناسایي این حادثه از این قرار بود: پسر رهایي را براي ما به ارمغان آورد. 

شد و گوشهاي كران مفتوح خواهد گردید. آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرایید 

مسیح خداوند محقّق شد: ( این دقیقاً همان چیزي بود كه اخبار شده بود و در خدمت عیسي  6 – ۵:  3۵اشعیا ...« ) 

 ( ۲۲:  ۷كوران بینا شدند، كران شنوا شدند، افلیجان خرامان گشتند و اللها لب به سخن گفتن گشودند. ) لوقا 

را مهیّا سازید و  اي در بیابان، راه خداوند صداي ندا كننده»چنین به ما گفته شد:  4۰در اشعیا 

دهي به كوه بلند بر آي! و اي صحرا راست نمایید ... اي صهیون كه بشارت مي در  طریقي براي خداي ما

دهي آوازت را با قّوت بلند كن! آن را بلند كن و مترس و به شهرهاي یهودا بگو كه هان خداي اورشلیم كه بشارت مي

نماید. حكمراني ميآید و بازوي وي برایش با قّوت مي یهوه  –شما است! اینك آدوناي 

عهد عتیق  ( یهوه  ۱۰، 9، 3: 4۰« ) آید.اینك اجرت او با وي است و عقوبت وي پیش روي او مي

عهد جدید است. خدا به عنوان پدر در باالي سر ما قرار گرفت، به عنوان پسر در میان ما  همان یشوع 

ا مكشوف ساخت. بدین شكل بود كه او نقشة نجات بخش خویش را براي القدس خویشتن را در مآمد و به واسطة روح

 فدیه شدگان خود محقّق ساخت.
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 فصل پانزدهم: عیسي خداوند است 

امروزة در گردهماییهاي كاریزماتیك و در فعّالّیتهاي بشارتي جو خاصي ایجاد شده و مرتب بر این مسئله تأكید 

جاي تردید است كه خداوندي مسیح را همان طوري كه كتاب مقّدس شود كه"عیسي خداوند است."با این حال مي

كند"عیسي خداوند است"و در عین حال به این امر ایمان ندارد كه اعتراف گوید، پذیرفته باشند. كسي كه فریاد ميمي

صحبت  رساند، به راستي خداوند خدا را نشناخته است. وقتي كه از عیسي چون انسانفوق، خدا بودن مسیح را مي

بینیم. او در این حالت مقام نبي و پسر انسان را دارد. او شود، ما به راستي وي را به عنوان انساني به نزد خدا ميمي

تواند كرد مگر آن چه گویم كه پسر از خود هیچ نميآمین آمین به شما مي»... تواند كاري بكند: در این مقام از خود نمي

كنم و داوري من عادل است ام داوري ميتوانم كرد بلكه چنان كه شنیدهمن از خود هیچ نميبیند كه پدر به عمل آرد ... 

( باید یادآور شد كه صحبت  ۲9 – ۱۸:  ۵یوحنّا « ) زیرا كه ارادة خود را طالب نیستم بلكه ارادة پدري كه مرا فرستاد.

اند كه یكي بر كلیّة مسائل وقوف دارد و یا تهاز این نیست كه دو شخص در درون الوهیّت در مقابل یك دیگر قرار گرف

كند عیسي انسان است، او به عنوان مسیح در دیگري ندارد. یكي قدرت دارد و دیگري ندارد.كسي كه در اینجا صحبت مي

 پي آن نیست كه ارادة خود را به عمل آورد بلكه ارادة خدا را.

پس »كند و از وي چنین نقل شده است: معّرفي مي به همین ترتیب، كتاب مقّدس عیسي را به عنوان خداوند

:  ۲۸متي « ) عیسي پیش آمده بدیشان خطاب كرده، گفت: ... تمامي قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است.

شود كه كنار ( در واقع عیسي در صورت بشري خود به عنوان انسان، نبي، شفیع، پسر انسان و متوسط معّرفي مي ۱۸

اّما »كند. این همان چیزي است كه استیفان دیده بود: ي گرفته است. كالم خدا نیز او را در این حالتها معّرفي ميخدا جا

القدس پر بوده، به سوي آسمان نگریست و جالل خدا را دید و عیسي را به دست راست خدا ایستاده و گفت: او از روح

بینم. آنگاه به آواز بلند فریاد بر كشیدند و ت خدا ایستاده مياینك آسمان را گشاده، و پسر انسان را به دست راس

الطبیعة الهي یعني ( استیفان جالل مافوق ۵6 – ۵۵:  ۷اعمال « ) گوشهاي خود را گرفته، به یك دل بر او حمله كردند.

سان در جالل خود اّما چون پسر ان»را دید. در همان جالل است كه پسر انسان باز خواهد گشت:  شكینه 

 ( 3۱:  ۲۵متي « ) با جمیع مالئكة مقّدس خویش آید، آنگاه بر كرسي جالل خود خواهد نشست.

با در نظر گرفتن این مطالب، بر ما است كه یك بار دیگر به شناختي حقیقي از او برسیم و بیان كنیم كه عیسي 

كه امروز براي شما در شهر داوود، نجات »ن گفته شد: تنها یك خداوند نیست بلكه خداوند است. در زمان تولّد او چنی

القدس عیسي را احدي جز به روح»... گوید: ( زماني كه پولس مي ۱۱:  ۲لوقا ...« ) اي كه مسیح خداوند باشد دهنده

(  4یة ( منظور او دقیقاً همین است. همواره صحبت از همان روح ) آ 3:  ۱۲اّول قرنتیان « ) تواند گفت.خداوند نمي

 شود.( است. این امر تا آخرین كتاب یعني مكاشفه مشاهده مي 6( و همان خدا ) آیة  ۵همان خداوند ) آیة 

اي ( » ۸:  4مكاشفه « ) آید.قّدوس قّدوس قّدوس، خداوند خداي قادر مطلق كه بود و هست و مي»... 

 ( ۱۱:  4مكاشفه ...« ) خداوند، مستحقي كه جالل و اكرام و قّوت را بیابي 

با وجود گوناگوني القاب و اصطالحاتي كه مربوط به بافت موجود هستند، همواره صحبت از یك خدا و یك 

گفتند: سلطنت جهان از آن خداوند اي بنواخت كه ناگاه صداهاي بلند در آسمان واقع شد كه ميو فرشته»شود: خداوند مي

 ( ۱۵:  ۱۱مكاشفه « ) رد.ما و مسیح او شد و تا ابداآلباد حكمراني خواهد ك

گوید: و آوازي بلند در آسمان شنیدم كه مي»كند: مكاشفه از خدا و از مسیح او در یك بافت صحبت مي ۱۲باب 

اكنون نجات و قّوت و سلطنت خداي ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا كه آن مّدعي برادران ما كه شبانه روز در 

 ( ۱۰:  ۱۲مكاشفه « ) د به زیر افكنده شد.كنحضور خداي ما بر ایشان دعوي مي
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و گفتند: تو را شكر »شویم: شود، آشنا ميما در انتها به طور دقیق با هویّت آن كس كه وارد ملكوت خود مي

كنیم اي خداوند، خداي قادر مطلق كه هستي و بودي، زیرا كه قّوت عظیم خود را به دست گرفته، به سلطنت مي

سرایند: ( گروه غالب شدگان، ایستاده بر دریاي بلور، با این عبارات سرود بره را مي ۱۷:  ۱۱مكاشفه « ) پرداختي.

« ) هاي تو اي پادشاه اّمتها.عظیم و عجیب است اعمال تو اي خداوند خداي قادر مطلق! عدل و حق است راه»... 

 ( 3:  ۱۵مكاشفه 

گوید: اي خداوند، خداي قادر یدم كه مذبح ميو شن»گوید: ، صدایي از مذبح بیرون آمده و مي۱6در باب 

 ( ۷:  ۱6مكاشفه « ) مطلق، داوریهاي تو حق و عدل است.

ماند زیرا تواند از آن سر در آورد. این وضع هم چنان مياین راز عظیم فراتر از درك ذهن بشر است و وي نمي

كنیم و یا سر در بیاوریم. خدا خواهان آن است كه  خواست خدا این است كه ما نتوانیم این را درك كنیم، بشكافیم، توجیه

 تا ابد احترام و ترس شایستة وي را داشته باشیم.

ها در هیكل اورشلیم به خداوند یهوه مسیح یعني عیسي چون یك مرد عادي به دنیا آمد. وي مانند دیگر بّچه

 ( ۲4 – ۲۲:  ۲تقدیم شد. ) لوقا  

و خدا را متبارك خوانده، گفت: الحال اي خداوند بندة خود را رخصت »... : شمعون او را در آغوش گرفت

 ( ۲9 – ۲۸:  ۲لوقا « ) دهي، به سالمتي بر حسب كالم خود.مي

عجیب و مشیر و خداي قدیر و پدر سرمدي و سرور »... این مولود، این پسر:  6 – ۵:  9طبق نبّوت اشعیا 

( وقتي كه به  ۲۸:  ۱4تر است. ) یوحنّا ن انسان گفت كه پدر از من بزرگپسر به عنوا« سالمتي خوانده خواهد شد.

( پدر در آسمان است و پسر بر  3۰:  ۱۰دهد كه او و پدر یك هستند ) یوحّنا گوید، توضیح ميعنوان خداوند سخن مي

گوید كه پدر ( وقتي او مي 3۸:  ۱۰یوحنّا « ) پدر در من است و من در او.»... زمین است و الزم است همه بدانند كه: 

كسي كه »... گوید: در كنارش است یا در پدر است، باید گفت كه همة این عبارات صحیح هستند، حتّي زماني كه پسر مي

 ( 9:  ۱4یوحنّا ...« ) مرا دید، پدر را دیده است 

ن سخنان را بشنوید. اي مردان اسرائیلي ای»پطرس در تشریح خدمت عیسي مسیح این عبارات را به كار برد: 

عیسي ناصري مردي كه نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قّوات و عجایب و آیاتي كه خدا در میان شما از او 

دانید، این شخص چون بر حسب ارادة مستحكم و پیشداني خدا تسلیم شد، شما به دست صادرگردانید، چنان كه خود مي

دا دردهاي موت را گسسته، او را برخیزانید زیرا محال بود كه موت او را در گناهكاران بر صلیب كشیده، كشتید، كه خ

( او انسان بود و چون انسان در بدن جسماني خویش جان داد تا بر مرگ چیره  ۲4 – ۲:  ۲۲اعمال « ) بند نگاه دارد.

كنیم. پطرس رسول در ادامه  شود، تا ما نیز از این تن فاني آزاد شویم، تبدیل شویم و بدن رستاخیز یافته را دریافت

من  به خداوند گوید: خداوند زیرا كه داوود به آسمان صعود نكرد لیكن خود مي»گوید: مي

انداز تو سازم. پس جمیع خاندان اسرائیل یقین بدانند كه خدا همین گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاي

 ( 36 – 34:  ۲اعمال « ) دید خداوند و مسیح ساخته است.عیسي را كه شما مصلوب كر

كنیم، یعني آن حكمت مخفي را كه خدا پیش از بلكه حكمت خدا را در سري بیان مي»گوید: پولس رسول خود مي

كند و یعني آن كس را كه به صلیب مضروب شد به عنوان خداوند جالل یاد مي« دهرها براي جالل ما مقّدر فرمود.

دانستند خداوند جالل زیرا اگر ) حكمت خدا را ( مي»... كند كه هیچ یك از رؤساي این جهان وي را نشاختند: ميتصریح 

 ( ۸ – ۷:  ۲اّول قرنتیان « ) كردند.را مصلوب نمي
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و خدا خداوند را برخیزانید و ما را نیز به قّوت خود خواهد »گوید: باز مي ۱4:  6او در اّول قرنتیان 

آید، بلكه آورد، به نزد آن كودك كه گویي در آخور یا آغوش مادر خود است نميهر كس به مسیح ایمان مي« .برخیزانید

آید. این خداوند پس از صعود به عنوان روح به ما معّرفي پیش خداوندي كه مصلوب شده، مرده و قیام فرموده است مي

یم كه خدا روح است و پرستندگان باید در روح و راستي خوانده بود ۲4:  4شود. ما تا به حال تنها در یوحنّا مي

اّما خداوند روح است و جایي كه روح »عبادتش كنند، ولي در آیات زیر نیز خداوند به این صورت معّرفي شده است: 

نقاب جالل لیكن همه ما چون با چهره بي»( و در ادامه:  ۱۷:  3دّوم قرنتیان « ) خداوند است، آنجا آزادي است.

شویم، چنان كه از خداوند كه روح نگریم، از جالل تا جالل به همان صورت متبّدل ميخداوند را در آینه مي

 ( ۱۸آیة « ) است.

باشد به نظر گروهي دیگر بسیار هماهنگ و به غایت كامل و آن چه كه از نظر گروهي تصویري ناهماهنگ مي

گوید: از جالل و كبریایي مسیح كه صورت خدا است مي 6 – ۵:  4قرنتیان  رسد. پولس در دّومباشكوه به نظر مي

كنیم بلكه به مسیح عیسي خداوند ... زیرا خدایي كه گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان زیرا به خویشتن موعظه نمي»

 «جالل خدا در چهرة عیسي مسیح از ما بدرخشد.  است كه در دلهاي ما درخشید تا نور معرفت
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 فصل شانزدهم: هر كس عیسي را اعتراف كند ...آیا اعترافي درست است یا نه؟

در جنبشهاي بیداري و بشارتهاي بزرگ كلیساهاي پروتستان و جماعتهاي مستقل، اعتراف و اقرار به نام 

ند تا خویشتن را بسپارند، آیاي دارد. در فعّالیّتهاي بشارتي بزرگ، مبشران از كساني كه جلو ميعیسي اهمیّت ویژه

دهد كه از این اند اطمینان ميخواهند كه اعترافي را دربارة مسیح تكرار كنند. سپس واعظ به همة كساني كه جلو آمدهمي

ایم در مورد این مقوله بس مهم نیز انجام پس به مسیح تعلّق دارند. ما كنكاشي را كه دربارة موضوعات دیگر انجام داده

. به عبارتي مسائل را از زاویة كتاب مقّدس بررسي خواهیم كرد، زیرا همة كساني كه عیسي را به عنوان خواهیم داد

اند. اعتراف و اقرار شخصي ما مبني بر آن كنند، هنوز به طور كامل در حضور خدا عادل شمرده نشدهپسر خدا اقرار مي

شود كه دشمن و بدخواه خدا، یعني د. ولي مالحظه ميكه عیسي مسیح پسر خدا است، اهمیّت حیاتي براي نجات ما دار

شیطان، باز توانسته است با"حقیقتي ناكامل"مردم را به سمت گمراهي كامل سوق بدهد. وي براي این كار از عبارات 

م. كنیكند نقل قول مياي ميكتاب مقّدس استفاده كرده است. ما سه بخش كتاب مقّدس را كه در آنها شیطان صحبت مشابه

در ساعت فریاد كرده، گفتند: یا عیسي پسر خدا »اند: واقعیّت آن است كه دیوزدگان نیز چنین اعترافاتي را به زبان آورده

و ارواح پلید چون او را »( مرقس انجیل نگار چنین به ما مي گوید:  ۲9:  ۸متي ...« ) ما را با تو چه كار است؟ 

آه »( لوقا مي نویسد:  ۱۱:  3مرقس « ) گفتند كه تو پسر خدا هستي.اد كنان ميدیدند، پیش او به روي در افتادند و فری

شناسم كیستي، اي قّدوس خدا ... اي تا ما را هالك سازي؟ تو را مياي عیسي ناصري، ما را با تو چه كار است، آیا آمده

( ما  4۱و  34:  4لوقا ...« ) هستي گفتند كه تو مسیح خدا رفتند و صیحه زنان ميو دیوها نیز از بسیاري بیرون مي

 6:  3اعمال « ) به نام عیسي مسیح ناصري برخیز و بخرام!»... گوید: بینیم كه به بیماري چنین ميیك مرد خدا را مي

آورند و حتّي از عبارات الذكر روحهاي ناپاك نیز نام عیسي را به زبان مي( و این در حالي است كه بر اساس آیات فوق

 كردند.چون"عیسي ناصري"و"پسر خدا"استفاده مي صحیحي

اي شخصي با وي اي شخصي با عیسي كه مسیح است نداشته باشد، یا داراي رابطهزماني كه كسي تجربه

اي از آسمان در پشت این اعتراف باشد.اقرار به این نباشد، اعتراف چنین فردي هیچ ارزشي ندارد. الزم است كه مكاشفه

كند: ن مسیح است باید با سلوك در كنار مسیح همراه باشد. این مطالب در مورد اطاعت نیز صدق مياصل كه عیسي هما

آن كه به پسر ایمان آورده باشد، حیات جاوداني دارد و آن كه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلكه غضب »

 ( 36:  3یوحنّا « ) ماند.خدا بر او مي

گوید؟ این كه كالم نزد تو و در دهانت و در لكن چه مي»گرفته از ایماني قلبي باشد: اعتراف زبان باید نشأت 

كنیم، زیرا اگر به زبان خود عیسي خداوند را اعتراف كني و در دل قلب تو است یعني این كالم ایمان كه به آن وعظ مي

( پولس این مطلب را  9 – ۸:  ۱۰رومیان « ) خود ایمان آوري كه خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهي یافت.

( اعترافي كه در پشت آن،  ۱3:  4دّوم قرنتیان ...« ) ایمان آوردم پس سخن گفتم »... كند: با این عبارت عنوان مي

كیست آن كه بر دنیا غلبه »گوید: فایده است. یوحنّاي رسول ميایمان به مسیح و ایمان به كالم مسیح نباشد، پوچ و بي

( در پایان داستان آزمایش عیسي، شیطان كه  ۵:  ۵اّول یوحنّا « ) د؟ جز آن كه ایمان دارد كه عیسي پسر خدا است.یاب

اگر پسر خدا هستي، خود را از اینجا به زیر »... بر كنگرة هیكل در حضور خداوند قرار گرفته بود، چنین به وي گفت: 

 ( 9:  4لوقا « ) انداز.

ف كنند كه عیسي مسیح پسر خدا است، چه فرزندان حق باشند و چه ابناي ابلیس. توانند اعتراهمگان مي

تواند به این امر اعتراف و اقرار كند، ولي اعترافي ارزش دارد كه مسیحیان هر گروهي و حتّي خود ضد مسیح مي

دگار قرار گرفته مربوط به شهادت همة كتاب مقّدس باشد و اعتراف كننده در مسیر ایمان و اطاعت شخصي از پرور

 اي مستقیم دربارة عیسي مسیح یافته باشد.كند، باید قبالً مكاشفهباشد. كسي كه به این شكل اعتراف مي
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به این، روح خدا را »شوند: با مشكل بزرگي مواجه مي 4دانشمندان علم تفسیر در مورد اّول یوحنّا باب 

نماید از خدا است، و هر روحي كه عیسي مسیح مجسم شده  شناسیم: هر روحي كه به عیسي مسیح مجسم شده اقرارمي

(  3 – ۲آیات « ) آید و اآلن هم در جهان است.اید كه او ميرا انكار كند، از خدا نیست. و این است روح دّجال كه شنیده

شویم، ي وارد ميرسد، دارند. زیرا ما به قلمرو شناخت واقعتر و فراتر از آن چه به نظر مياین آیات مفهومي بس عمیق

) یهوه نجات دهنده ( در جسم آمد، او به عنوان  است كه به عنوان یشوع  یعني این یهوه 

 مسیح برگزیده خدا، در جسم ظاهر شد كه خداوند خدا است.

نیست، بلكه  كنند، نه تنها كافيیك اعتراف سطحي و لفظي لبها یا یك اعتراف نامه كه از ) حفظ ( تكرار مي

كند، شود كه هر روحي كه به این شكل، عیسي را اقرار نميكند. یوحنّا در ادامه یادآور ميانسان را از هدف منحرف مي

كند، اعالم كند، با از خدا نیست، بلكه روح ضد مسیح را دارد. كسي كه عیسي متمایز از آن چه كتاب مقّدس معّرفي مي

عهد عتیق همان  ناختي از حق ندارد. حقیقت از این قرار است كه یهوه دهد كه هیچ شاین كار نشان مي

گوید كه هر كس این امر را منكر شود، عهد جدید است. كالم خدا با اقتدار كامل الهي به ما مي عیسي 

 روح ضد مسیح را دارد.

خدا »... دهد: سان شدن كلمه را شرح ميتر موضوع ظهور پروردگار در جسم، یعني انپولس با نگاهي عمیق

پسر خود را در شبیه جسم گناه و براي گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد، تا عدالت شریعت كامل گردد در مایاني 

 ( 4 – 3:  ۸رومیان «       ) كنیم.كه نه به حسب جسم بلكه بر حسب روح رفتار مي

اني خود قرار گرفته بود و به همین خاطر الزم بود فدیه دهنده در چهار انسان زماني هبوط كرد كه در بدن جسم

كرد. این اّدعا هم كه چوب عالم طبیعت به دنیا بیاید تا نجات فراهم شود. او باید در جسمي شبیه جسم گناه آلود ظهور مي

( او باید  ۱9:  ۱د. ) اّول پطرس لكه بوگناه و بيمریم بدون گناه بود، از روح ضد مسیح متأثر است. مسیح، مقّدس، بي

( و ما و خلقت هبوط كرده و اسیر گناه را ۲۱:  ۵آمد تا براي ما گناه شود. ) دّوم قرنتیان در جسمي مانند جسم گناه مي

بیرون بكشد. الزم بود عیسي به احكام عادالنة شریعت گردن نهد و لعنتي را كه بر ما بود خود بر گردن بگیرد. ) 

 (  ۱3:  3غالّطیان 

اساس است. مریم بخشي از این خلقت هبوط شده بود. او چون سایر پایه و بيقضیّة"لقاح مطهر مریم"نیز بي

انسانها طبیعتي آلوده به گناه داشت. ولي وي در همان وضعیّت مورد استفاده خدا قرار گرفت، تا در خویش، آن یگانه 

س و الهي در یك ظرف گناه آلود و ناپاك ریخته شد. این مسئله معصوم و مقّدس را بپذیرد. به عبارتي مظروف مقدّ 

كند. آنها نیز این گنج خزینة شوند نیز، صدق مياند و پذیراي مسیح ميدربارة سایر انسانها كه در گناه به دنیا آمده

این خزینه را در لیكن »كنند. ظرف اهمیّت ندارد بلكه مظروف: دارند و حمل ميآسماني را در این ظرف خاكي نگه مي

 ( ۷:  4دّوم قرنتیان « ) ظروف خاكي داریم تا برتري قّوت از آن خدا باشد نه از جانب ما.

كند عیسي پسر خدا است. و با این وجود تصّور دلخواهي از این مسئله كسي كه بدون درك عمیق تكرار مي

ان دارم كه عیسي در جسم آمده است. اصالً گوید ایمدارد، موضوع را به درستي هضم نكرده است. كسي كه سرسري مي

خطا بود، لذا شیطان بر او حق نداشت. ولي براي همگان گناه شد تا گناه و بيشهادت كالم را بیان نكرده است. عیسي بي

بدین وسیله كّفارة گناه پرداخت شود. به عبارت دیگر عیسي به خاطر گناهان ما مطابق با حكم عادالنه آسماني مجازات 

زیرا كه مزد گناه »د. به همین خاطر الزم بود عیسي در راه ما جان دهد تا فدیه شده و از اسارت مرگ آزاد شویم: ش

 ( ۲3:  6رومیان « ) موت است، اّما نعمت خدا حیات جاوداني در خداوند ما عیسي مسیح.
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در رسالة دّوم خود درآیة  توان آموزة ضد مسیح و سر آن را تشخیص داد. یوحنّاي رسولاز راه دیگري نیز مي

زیرا گمراه كنندگان بسیار به دنیا بیرون شدند كه عیسي مسیح ظاهر شده در جسم را اقرار »نویسد: چنین مي ۷

جالب آن است كه در این اعتراف نامه دروغین كه به رسوالن منتسب است « كنند. آن است گمراه كننده و دّجال.نمي

سي مسیح عنوان نشده است. فقط آمده است"او برخواهد گشت تا زندگان و مردگان را چیزي دربارة بازگشت جسماني عی

 داوري كند."ولي موضوع این است كه داوري آخر هیچ ارتباطي با بازگشت مسیح ندارد. 

اي مردان جلیلي چرا ایستاده، به سوي آسمان نگرانید؟ »پس از صعود عیسي به شاگردان چنین گفته شد: 

از نزد شما به آسمان باال برده شد، باز خواهد آمد به همین طوري كه او را به سوي آسمان روانه همین عیسي كه 

توانست بخورد و بنوشد. توما ( عیسي مسیح قیام كرده، بدن قیامت را داشت و با آن مي ۱۱:  ۱اعمال « ) دیدید.

ها نزد شما خوراكي هست؟ اي بّچه»گفت:  ("عیسي بدیشان ۲۷:  ۲۰توانست دست بر زخمهاي او بگذارد. ) یوحنّا مي

( هر كس به بازگشت  ۱3و  ۵:  ۲۱یوحنّا « ) ... آنگاه عیسي آمد و نان را گرفته، بدیشان داد و هم چنین ماهي را.

 ً كند. در یوحنّا اي دّجالي منتشر ميدهد، از روح ضد مسیح متأثر است و آموزهروحاني و معنوي مي  مسیح جنبة صرفا

ه است كه خداوند رفت تا جایي براي خاصان خود آماده كند و بر خواهد گشت تا آنها را با خود بردارد، و آمد ۱4

آمده است تحقّق  ۱۷ – ۱3:  4به بعد و در اّول تسالونیكیان  ۵۱از  ۱۵بدینسان است كه آن چه در اّول قرنتیان 

 پذیرد.مي

اي كه بر انبیا و ده است. درك نقشة نجات آسماني به گونهالذكر عنوان نشالبتّه این مسئله تنها در آیات فوق

رسوالن مكشوف شده بود، در طول تاریخ كلیسا از دست رفت، زیرا انبیا و رسوالن راستیني كه ادامه دهندة وعظ آنها 

فتة دهد، در حالي كه به گباشند وجود نداشتند. آموزة ضد مسیح بشر را به نفي رجعت جسماني عیسي مسیح سوق مي

( در این به اصطالح اعتراف نامة ایماني  ۲۵كالم او به عنوان داماد آمده، عروس خود را بر خواهد داشت. ) متي 

اند در رسوالن چیزي دربارة حوادث مربوط به قیامت اّول عنوان نشده است. در این قیامت كساني كه در مسیح خوابیده

داران كه زنده هستند، تبدیل شده، بدن قیامت را دریافت خواهند كرد و همه فسادي قیام خواهند كرد و آن دسته از ایمانبي

( ضمناً دربارة ضیافت عروسي بّره )  4و اّول تسالونیكیان  ۱۵با هم به پیشواز خداوند خواهند شتافت. ) اّول قرنتیان 

 ( ۲۰( و پادشاهي هزار ساله نیز چیزي عنوان نشده است. ) مكاشفه  ۱9مكاشفه 

یسي مسیح كه به آسمان باال رفت، پیش از آغاز مصیبت بزرگ و نزول داوري الهي بر كرة خاكي همان ع

دهند كه نه تنها اعترافي الذكر به ما نشان ميبرگشته، متعلّقان به خود را برخواهد داشت. به هر صورت مطالب فوق

ته باشیم كه عیسي مسیح خداوند ما است. در اي راستین داشسنّتي به زبان به هیچ وجه كافي نیست، بلكه باید مكاشفه

شهادت ما از عیسي مسیح این دو نكته باید مطابق با كتاب مقّدس عنوان شود: ] عیسي [ پسر خدا است و ] عیسي [ 

( باید هماهنگ با  ۷( و بازگشت او ) دّوم یوحّنا آیة  4خداوند است. شهادت ما دربارة ظهور نخستین او ) اّول یوحنّا 

 باشد. كالم
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 فصل هفدهم: عیسي انسان و مسیح

( در كتب مقّدسه جنبة بشري خداوند و زندگي او از تولّد  ۵:  ۱9یوحّنا « ) اینك آن انسان!»... پیالطس گفت: 

تا زمان مرگ تشریح شده است. هضم این مسئله براي بسیاري سخت است. خداوند همانند دیگر انسانها به دنیا آمد و در 

( او خورد و نوشید، خسته شد و خوابید، دعا كرد و گریست. عیسي در لحظة جان دادن  ۷:  ۲ذاشته شد. ) لوقا قنداق گ

 46:  ۲3لوقا « ) سپارم. این را بگفت و جان را تسلیم نمود.اي پدر به دستهاي تو روح خود را مي»... فریاد برآورد: 

خداي من خداي من چرا مرا »ز پروردگار را تجربه كرد و گفت: ( او جایگزین همة ما شد و به جاي ما عمالً جدایي ا

( خدا ما را ترك كرده بود، ولي او جاي ما را گرفت و گناهان و خطایاي ما را بر خویش  46:  ۲۷متي « ) ترك كردي؟

 حمل كرد. و در همان لحظه خدا یعني روح از او رویگردان شد. 

پهلوي او را سوراخ كرد، خون مقّدسش براي ما ریخته شد و این كالم اي بعد، نیزه به یقین زماني كه در لحظه

( پس دو حادثة  ۱9:  ۵دّوم قرنتیان ...« ) داد خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه مي»... تحقّق پذیرفت كه: 

 متمایز رخ داده است: ابتدا جدایي از خدا و سپس آشتي و صلح با او.

خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و براي گناه »... انسانهاي گناهكار رخ داد: این حادثه به خاطر ما 

( كتاب مقّدس بارها و بارها از كیفّیت ظهور این برگزیدة اعظم  3:  ۸رومیان «   ) فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد.

ز زن زاییده شد و زیر شریعت متولّد، تا لیكن چون زمان به كمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد كه ا»اخبار كرده بود: 

 ( ۵ – 4:  4غالّطیان « ) آناني را كه زیر شریعت باشند فدیه كند تا آن كه پسر خواندگي را بیابیم.

لیكن خود را خالي كرده، صورت غالم را پذیرفت و در شباهت مردمان شد، »خداوند خدا ) براي ما ( خادم شد: 

فیلیپیان « ) خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلكه تا به موت صلیب مطیع گردید. و چون در شكل انسان یافت شد،

شود. نقشة نجات به طور دقیق در كتاب ( او به عنوان خادم در رابطه با انجام خواست خدا به ما معّرفي مي ۸ – ۷:  ۲

اینك بندة من كه »بریم: فهوم "خادم"پي ميها به مشود. نبّوتهاي این كتاب گویا هستند. در این نوشتهاشعیا تشریح مي

نهم تا انصاف را براي اّمتها او را دستگیري نمودم و برگزیدة من كه جانم از او خشنود است، من روح خود را بر او مي

تا تمام گردد »نقل شده است، در آنجا آمده است:  ۲۱ - ۱۷:  ۱۲( همان آیه در متي  ۱:  4۲اشعیا « ) صادر سازد.

 كنیم كه این نبّوت در خدمت مسیح تحقّق پذیرفت.مالحظه مي...« ي كه به زبان اشعیاء نبي گفته شده بود كالم

اّما عیسي »خوانیم كه چطور پروردگار تأیید خویش را براي عیسي مسیح انسان فرستاد: مي 3ما در متي باب 

ه شد و روح خدا را دید كه مثل كبوتري نزول چون تعمید یافت، فوراً از آب بر آمد كه در ساعت آسمان بر وي گشاد

 – ۱6:  3متي « ) آید. آنگاه خطابي از آسمان در رسید كه این است پسر حبیب من كه از او خوشنودم.كرده، بر وي مي

( بدن مسیح فناپذیر بود، به همین خاطر الزم بود روح بر آن بدن نازل شده و خواستار تبدیل آن شود تا وارد  ۱۷

دهد. در به این امر شهادت مي 3۸:  ۱۰یي گردد. در همان لحظه او براي خدمت گمارده شد. پطرس در اعمال نامیرا

گفته بود تكرار  3تبدیل هیأت بشري او به الوهیّت، شرح داده شده است. خدا آن چه را كه در باب  ۵ - ۲:  ۱۷متي 

دهند، به انجیل ران و دختران راستین خدا به او گوش ميپس« از وي خشنودم. او را بشنوید.»... افزاید: كند و ميمي

یابند. این چنین است القدس را ميزاده، روحگیرند و مانند آن نخستآورند، تعمید كتاب مقّدسي ميعیسي مسیح ایمان مي

 دهد.كه خدا مسّرت خود را نسبت به آنها شهادت مي

ر بود، ولي از اختیار خود براي انتخاب راه اشتباه استفاده انسان به شباهت خدا خلق شد. او از اختیار برخودا

كرد كه این باعث گمراهي و هبوط او شد. از آنجایي كه خدا انسان را"خطاپذیر"خلق كرده بود، او خود وظیفه و 

ان مسؤولیّت تحقّق نجات بشر را بر عهده گرفت. در آفرینش جدید كه به واسطة مسیح محقّق شد، مهر تأیید الهي هم
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زاده قرار گرفته بود بر همة پسران و دختران خدا قرار گرفت. آنها از حالت هبوط خارج شده و در طور كه به نخست

اند. در سرانجام این روند مشخص خواهد شد كه همة پسران و دختران خدا از اختیار و حق وضعیّت الهي قرار داده شده

لیكن نه »... زاده، ارادة خدا را به عمل بیاورند: كردند تا مانند نخست انتخاب برخوردار بوده و خود تصمیم گرفته، عزم

...« ) دارم در به جا آوردن ارادة تو اي خداي من رغبت مي( » 39:  ۲6متي « ) خواهش من، بلكه به ارادة تو.  به

 ( ۸:  4۰مزمور 

الفعل مصالحه داده است، در بدن و شما را كه سابق از نیّت دل در اعمال بد خویش اجنبي و دشمن بودید، ب»

 – ۲۱:  ۱كولسیان « ) مالمت حاضر سازد.عیب و بيبشري خود به وسیلة موت تا شما را در حضور خود مقّدس و بي

پس چون فرزندان در خون و جسم شراكت دارند، او نیز هم چنان در این هر دو شریك شد تا به وساطت موت، ( » ۲۲

بودند، آزاد را تباه سازد و آناني را كه از ترس موت، تمام عمر خود را گرفتار بندگي ميصاحب قدرت موت یعني ابلیس 

 ( این همان پیغام زیباي انجیل عیسي مسیح، خداوند و فدیه دهندة ما است. ۱۵ – ۱4:  ۲عبرانیان « ) گرداند.

نیهاي مختلف، عبادات و شویم كه عبارت است از قربااي از نقشة نجات مواجه ميما در عهد عتیق با سایه

نمادها. زماني كه انسان از خدا جدا شد، دیگر براي او امكان پذیر نبود به حضور خدا برسد. او به قرباني، كفّاره، شفیع، 

دادند. ابراهیم متوسط یا كاهن اعظم نیازمند شد. در ابتدا افرادي سر كار آمدند كه با اقدامات خود ظهور مسیح را نوید مي

آمد تا به خاطر خطایاي ما كشته شود. ( نشان داد كه پسر خدا باید مي ۲۲ة تقدیم پسر خود اسحاق ) پیدایش به واسط

اسحاق، چوبي را كه قرار بود بر آن به عنوان قرباني تقدیم شود خودش حمل كرد، این مسئله ما را به یاد مسیح 

رد. تا زمان خروج از مصر، خداوند خدا ذّریّت ابراهیم را اندازد كه او نیز همان چوبي را كه بر آن مصلوب شد حمل كمي

( خدا آنها را به عنوان جماعتي مخاطب  ۱۲ساخت. ولي از زمان فدیه و آزادي آن ) خروج به عنوان قوم، مخاطب مي

منتقل  سازد. موسي به عنوان شفیع و متوسط در موقعیّتهاي گوناگون عمل كرد. او كالم خدا را مستقیم به قوم خدامي

اعمال « ) اي كه در بوته بر وي ظاهر شد، فرستاد.خدا حاكم و نجات دهنده مقّرر فرموده، به دست فرشته»... كرد: مي

۷  :3۵ – 36 ) 

بود، هم میانجي، هم شفیع، هم كاهن اعظم و غیره. موسي به واسطة روح مسیح براي مسیح باید، هم نبي مي

« اي، محو ساز.آمرزي و اگر نه مرا از دفترت كه نوشتههر گاه گناه ایشان را مي اآلن»گفت: كرد و ميقوم شفاعت مي

 كرد.( قوم در دل موسي جا داشت و به همین خاطر، براي آن شفاعت مي 3۲:  3۲) خروج 

رفت، تا در وهلة اّول براي خود و شد و به حضور خدا مياالقداس ميیك بار در سال كاهن بزرگ وارد قدس

لیكن مسیح چون »دربارة مسیح چنین آمده است:  ۱۱( در آیة  ۷:  9اي قوم كّفاره را تقدیم كند. ) عبرانیان سپس بر

تر و ناساخته شده به دست، یعني كه از این خلقت تر وكاملظاهر شد تا رئیس كهنة نعمتهاي آینده باشد، به خیمه بزرگ

این فدیه به واسطة این امر « دس داخل شد و فدیة ابدي را یافت.نیست ... بلكه به خون خود، یك مرتبه فقط به مكان اق

پس آیا چند مرتبه زیاده، خون مسیح كه »عیب تقدیم خدا كرد: امكان پذیر شد كه مسیح خویشتن را به عنوان قرباني بي

خداي زنده را  عیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تابه روح ازلي خویشتن را بي

 ( ۱4آیة )  «خدمت نمایید؟

دانم كه ولي ) و من مي»ترین تعریف شفیع آمده است. اگر چه ایّوب فریاد كرد كه: به یقین در كتاب ایّوب جامع

بیند، لیكن این الیهو بود كه ( و یقین داشت كه روي خدا را مي ۲۷ – ۲3:  ۱9ایّوب « ) فدیه دهنده ( من زنده است!

اگر براي وي یكي به منزلة هزار فرشته یا متوسطي »تر گذاشته ضرورت وجود یك شفیع را خاطر نشان ساخت: قدم جلو

باشد، تا آن چه را كه براي انسان راست است به وي اعالن نماید، آنگاه بر او ترحم نموده، خواهد گفت: او را از فرو 

تر خواهد شد. و به ایّام جواني خود او از گوشت طفل لطیف ام. گوشتاي پیدا نمودهرفتن به هاویه برهان، من كفّاره
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( توّجه داشته باشیم كه تنها سخن از شفیع و كّفاره نیست، بلكه صحبت از  ۲۵ – ۲3:  33ایّوب « ) خواهد برگشت.

طراوت  رهایي تام انسان است. این رهایي شامل تن، جان و روح است. در زمان نخستین قیامت، فدیه شدگان از تازگي و

جواني برخوردار خواهند شد، آنها از هر لحاظي كامل خواهند شد. و هیچ عیبي بر آنها نخواهد بود. از نوزاد و پیرمرد 

نیز خبري نخواهد بود، زیرا همة فدیه شدگان یك سن خواهند داشت و از گناه و بیماري و پیري دیگر اثري نخواهد بود. 

نزد خدا دعا كرده، او را »گوید: تواند روي خدا را ببیند، او ميه واقف است كه ميكند كایّوب تصویر مردي را ترسیم مي

:  33ایّوب « ) مستجاب خواهد فرمود، و روي او را با شادماني خواهد دید. و عدالت انسان را به او رد خواهد نمود.

ارزش دارد كه عبارت زیر شامل حال  ( این همان عدالت كاملي است كه خدا در مسیح به ما داد. این حركت به قدري ۲6

پس در میان مردمان سرود خوانده، خواهد گفت: گناه كردم و راستي را منحرف ساختم، و مكافات آن »شود: انسان مي

 ( ۲۸ – ۲۷:  33ایّوب « ) كند.به من نرسید. نفس مرا از فرو رفتن به هاویه فدیه داد. و جان من نور را مشاهده مي

اي نداریم كه زیرا رئیس كهنه»ایم، لذا به یك كاهن بزرگ نیز نیازمند هستیم: د ایمان آوردهما در عهد جدی

 ( ۱۵:  4عبرانیان « ) نتواند هم درد ضعفهاي ما بشود، بلكه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه.

و انسان یك متوسطي است یعني  زیرا خدا واحد است و در میان خدا»ما به میانجي و متوسط نیز نیاز داشتیم: 

 ( ۵:  ۲اّول تیموتاؤس « ) انساني كه عیسي مسیح باشد، كه خود را در راه همه فدا داد، شهادتي در زمان معیّن.

انسان ( » ۲۲:  ۱۵اّول قرنتیان « ) میرند در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت.و چنان كه در آدم همه مي»

ان دّوم، خداوند است، از آسمان. چنان كه خاكي است، خاكیان نیز چنان هستند و چنان كه اّول، از زمین است، خاكي، انس

« ) باشند. و چنان كه صورت خاكي را گرفتیم، صورت آسماني را نیز خواهیم گرفت.آسماني است آسمانیها هم چنان مي

شود و این وعدة نیز اپسین معّرفي مي( در آیة فوق عیسي به عنوان آدم آسماني و آدم و 49 – 4۷:  ۱۵اّول قرنتیان 

شود كه بدني آسماني مانند بدن مسیح خواهیم داشت. در هر جایي از كالم كه عیسي مسیح را به نزد خدا به ما داده مي

دهد. زیرا ضروري بود چنین اي در مورد تحّقق رهایي و رستگاري بشریّت انجام ميبینیم، او به عنوان انسان، وظیفهمي

 كند.

بینیم، به عنوان پسر خدا، پسر انسان، پسر داوود، پادشاه و نبي، كاهن اعظم، ما وي را در نقشهاي مختلف مي

به اندازة  نان خدا و غیره و غیره. آموزة"تنها عیسي"  میانجي، شفیع، بّرة خدا، كلمة خدا، راه خدا،

سوالن چیزي دال بر صّحت این آموزه یا آموزة"تثلیث"نگفته و آموزة تثلیث فاقد پایه كتاب مقّدسي است. انبیا و ر

خواست رابطة خویشاوندي الهي را با انسان بر قرار كند تا او پدر ما شود و اند. علّت این امر ساده است. خدا ميننوشته

( عیسي پس از  ۲9:  ۸زاده در بین برادران بسیار شد. ) رومیان ما فرزندان. به همین خاطر است كه عیسي نخست

ام. و لیكن نزد مرا لمس مكن زیرا كه هنوز نزد پدر خود باال نرفته»... رستاخیز خود به مریم مجدلیّه چنین گفت: 

(  ۱۷:  ۲۰یوحنّا « ) روم.برادران من رفته، به ایشان بگو كه نزد پدر خود و پدر شما و خداي خود و خداي شما مي

ما نیز باید تجربه تولّد جدید را از روح داشته باشیم. این شرط الزم براي ورود  همان طوري كه پسر از روح مولود شد

گویم اگر كسي از سر نو مولود نشود، ملكوت خدا را آمین آمین به تو مي»... به ملكوت است كه عیسي مطرح كرد: 

(  6و  3:  3یوحنّا « ) است.تواند دید ... آن چه از جسم مولود شد، جسم است و آن چه از روح مولود گشت روح نمي

« ) اي كه دنیا را مغلوب ساخته است، ایمان ما است.یابد، و غلبهزیرا آن چه از خدا مولود شده است، بر دنیا غلبه مي»

اساس هستند، زیرا خدا است كه باید عمل كند و در غیر این ( همة مراسم و روشهاي مذهبي بي 4:  ۵اّول یوحنّا 

تواند در كساني عمل كند كه كاري را كه او براي نجات آنها در پسر كرد افتد. ولي خدا تنها مينمي صورت هیچ اتّفاقي

 بپذیرند. 
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بینیم، یعني عیسي را كه به زحمت موت تاج جالل و اكرام بر سر اّما او را كه اندكي از فرشتگان كمتر شد مي»

. زیرا او را كه به خاطر وي همه و از وي همه چیز وي نهاده شد تا به فیض خدا براي همه ذائقة موت را بچشد

گرداند، شایسته بود كه رئیس نجات ایشان را به دردها كامل گرداند. زان باشد، چون فرزندان بسیار را وارد جالل ميمي

چنان كه باشند، از این جهت عار ندارد كه ایشان را برادر بخواند. رو كه چون مقّدس كننده و مقّدسان همه از یك مي

 – 9:  ۲عبرانیان « ) كنم و در میان كلیسا تو را تسبیح خواهم خواند.گوید: اسم تو را به برادران خود اعالم ميمي

اي خداوند من »كرد در حالي كه توما او را ( منجي قیام كرده شاگردان خویش را برادر صدا مي ۲۲:  ۲۲، مزمور ۱۲

 ب كرد.( خطا ۲۸:  ۲۰یوحنّا « ) و اي خداي من

اي »عیسي مسیح به عنوان میانجي نزد پدر خواهد ماند تا زماني كه پسران و دختران خدا به كاملیّت برسند: 

نویسم تا گناه نكنید، و اگر كسي گناهي كند، شفیعي داریم نزد پدر یعني عیسي مسیح فرزندان من، این را به شما مي

(  ۲ – ۱:  ۲اّول یوحنّا « ) ان ما فقط بلكه به جهت تمام جهان نیز.عادل. و اوست كفارة به جهت گناهان ما و نه گناه

مالحظه كنید چه نوع محبّت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم، و »نویسد: همین رسول در جایي دیگر مي

رزندان خدا هستیم و هنوز شناسد زیرا كه او را نشناخت. اي حبیبان، اآلن فچنین هستیم و از این جهت دنیا ما را نمي

دانیم كه چون او ظاهر شود، مانند او خواهیم بود زیرا او را چنان كه هست ظاهر نشده است آن چه خواهیم بود، لكن مي

 ( ۲ – ۱:  3اّول یوحنّا )  «خواهیم دید.

باید ننهد، ميزیرا مادامي كه همة دشمنان را زیر پاهاي خود »گوید: پولس نیز از این مرحله نهایي سخن مي

شود، موت است. زیرا همه چیز را زیر پاهاي وي دشمن آخر كه نابود مي( » ۱:  ۱۱۰مزمور « ) او سلطنت بنماید.

گوید كه همه را زیر انداخته است، واضح است كه او كه همه را زیر اّما چون مي( »...  6:  ۸مزمور « ) انداخته است.

كه همه مطیع وي شده باشند، آنگاه خود پسر هم مطیع خواهد شد او را كه همه چیز او انداخت مستثني است. اّما زماني 

تر از این مسئله توان واضح( نمي ۲۸ – ۲۵:  ۱۵اّول قرنتیان « ) را مطیع وي گردانید، تا آن كه خدا كل در كل باشد.

وي تبدیل شده، براي ابدیّت به  شود و پسران و دختران خدا به صورترا عنوان كرد. زماني كه وظیفه پسر تمام مي

شوند، آن موقع خدا دوباره كل در كل خواهد بود. رسند و دشمنان و مرگ نیست ميآیند و به كاملیّت ميشباهت او در مي

القدس نخواهد بود همان طوري كه در اّول نبود، بلكه وضعیّتي كه پیش از در ابدیّت دیگر سخن از پدر و پسر و روح

 شود یعني خدا كل دركل خواهد بود. آمین.د، دوباره بر قرار ميآغاز زمان بو
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 فصل هجدهم: تعمید

همان طوري كه مالحظه خواهیم كرد، كتاب مقّدس همة اّطالعات الزم در مورد تعمید كتاب مقّدسي را به ما 

انحرافي این فریضه را انجام  دهد. تعمید در همة دنیاي مسیحیّت مرسوم است، ولي متأسفانه اغلب به طرز غلط ومي

دهند. به همین خاطر، ما مسئلة تعمید كتاب مقّدسي را بر طبق كالم مو شكافي كرده، نشان خواهیم داد كه دستور مي

اي تكان دهنده باشد وقتي شد. شاید براي عّدهچه صورتي است و چطور در ابتداي كلیساي عهد جدید اجرا مي  تعمید به

اند. البتّه در زمان كنوني اغلب مردم كنند راه اشتباهي را در پیش گرفتهبه ظاهر خدا را خدمت مي ببینند افرادي كه

كنند بلكه بیشتر به تصمیمات و اصولي دانند كه كلیساهاي سنّتي و مستقل همیشه به گفته كتاب مقّدس بسنده نميمي

 دانند.هاي آنها قبول كرده و معتبر ميوفادار هستند كه فرقه

( اّولین شرطي كه خداوند  ۱6:  ۱6مرقس ...« ) هر كه ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد »خداوند ما گفت: 

به ما گفته شده است، ایمان از  ۱۷:  ۱۰گذارد عبارت است از ایمان. همان طوري كه در رومیان براي گرفتن تعمید مي

و وعظ مقّدم است و پس از آن از تعمید ایمانداران صحبت  وعظ است و وعظ از كالم خدا. به همین خاطر، حكم بشارت

...« ) پس ایشان كالم او را پذیرفتند، تعمید گرفتند »شود: شود. ترتیب این روند در نخستین وعظ پطرس مشاهده ميمي

یم ( الزم است ابتدا مردم به وعظ كالم گوش بدهند و سپس با یك تصمیم شخصي دربارة مسیح تصم 4۱:  ۲اعمال 

 بگیرند.

دهد كه ایمان شخصي، شرط الزم براي یافتن تعمید كتاب مقّدسي است. فیلیپ مبّشر به وسیلة مثال زیر نشان مي

گشت و روح خدا براي بشارت به نزد خواجه سراي حبشي فرستاده شد، كه سوار بر اّرابة خود از سفر اورشلیم باز مي

اینك آب است! از تعمید »... او بشارت داد، این مرد بالفاصله از وي پرسید:  خواند. فیلیپ بهنبّوتهاي اشعیاء نبي را مي

هر گاه به تمام دل ایمان »... دانست كه ایمان ضروري است، لذا گفت: مرد خدا مي« باشد؟یافتنم چه چیز مانع مي

تا اّرابه را نگاه دارند و  آوري، جایز است. او در جواب گفت: ایمان آوردم كه عیسي مسیح پسر خدا است. پس حكم كرد

( در زمان خدمت یحیي  3۸ – 36:  ۸اعمال « ) فیلیپس با خواجه سرا هر دو به آب فرود شدند. پس او را تعمید داد.

گرفت. تعمید دهنده و تعمید تعمید دهنده و خداوند و رسوالن، تعمید تنها از طریق فرو رفتن كامل در آب صورت مي

اّما عیسي چون تعمید یافت، »شدند. همین مسئله در زمان تعمید عیسي مسیح نیز رخ داد: مي گیرنده، هر دو وارد آب

شود، تعمید شود و در آب فرو برده و خارج نمياي كه وارد آب نمي( تعمیدگیرنده ۱6:  3متي ...« ) فوراً از آب برآمد 

شكلي غیر از این صورت، تعمید كتاب مقّدسي  مورد نظر مسیح و رسوالن را نیافته است و به عبارت دیگر تعمید به

هر كه ایمان آورده، »نیست. شاگردان به خوبي منظور این حرف خداوندشان را درك كرده بودند، وقتي كه او گفت: 

هاي نخستین میالدي، جایي اشاره نشده است كه در میان ( در كتاب مقّدس و در سده ۱6:  ۱6مرقس )  ...«تعمید یابد 

اي به پدر تعمیدي یا مادر تعمیدي نكرده اي تعمید یافته باشد. كتاب مقّدس هیچ اشارهمسیح نوزاد یا شیر خوارهشاگردان 

است، هم چنین در هیچ جایي از كالم عنوان نشده كه نوزادي ناآگاهانه از گناه اّولیّه آزاد شده و فرزند خدا شده باشد. 

ب مقّدس نیامده است و صحبتي از تولّدي تازه از راه تعمید هم نشده است. هر اصطالح"گناه اّولیّه"حتّي یك بار هم در كتا

كس كالم خدا را به عنوان حقیقت بپذیرد، اجازه خواهد داد خود كالم، وي را در این باره متقاعد سازد، زیرا كالم خدا 

 یگانه مرجع ایمان است.

آید، توبه و بازگشت به مسیح پیش مقّدس بر ميهاي كتاب همان طوري كه از اّولین وعظ پطرس و دیگر نمونه

داند، از آنجا كه نوزاد با گناه آشنا ( یك نوزاد چیزي دربارة این مسائل نمي 3۸:  ۲) اعمال  گیرد.از تعمید صورت مي

جاي  تواند توبه كند. آب پاشي روي نوزاد، اصالً تعمید نیست. هم چنین این فرضیه كه تعمید عهد جدیدنیست، لذا نمي

 ختنه عهد عتیق را گرفته است، معتبر نیست، زیرا هیچ جاي كتاب مقّدس بدین مسئله اشاره نشده است.
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اي از دانشمندان الهیات دنبال"راه فراري"براي توجیه"تعمید نوزادان"هستند. آنها بدین منظور به اعمال دسته

همة اهل خانه خود تعمید گرفت، لذا این مسئله شامل حال  گویند كه زندانبان شهر فیلیپیه باكنند و مياشاره مي 3۲:  ۱6

اي را توجیه كرد. پیش از تعمید آنها، كالم چنین توان با استفاده از این داستان چنین مسئلهشود. ولي نميها نیز ميبّچه

( به عبارتي صحبت  3۲:  ۱6اعمال « ) آنگاه كالم خداوند را براي او و تمامي اهل بیتش بیان كردند.»دهد: توضیح مي

 اي است كه افراد حاضر در آن چون كالم را به واسطة وعظ شنیدند، تعمیدگرفتند.از خانه

هاي كوچك بگذارید كه بّچه»... شود كه خداوند عیسي گفت: دربارة"تعمید نوزادان"به این مسئله نیز اشاره مي

ها پاشیده باشد بلكه آنها را در یم كه مسیح آب روي بّچهخوان( ولي در ادامه نمي ۱4:  ۱۰مرقس ...« ) نزد من آیند 

 آغوش گرفت، بر آنها دست گذاشته و بركتشان داد.

زیرا كه مسیح »كنند: اي از مردم هیچ ارزشي براي تعمید قائل نیستند، آنها به این سخن پولس اشاره ميدسته

( این آیه حكم مأموریّت خداوند را منسوخ  ۱۷:  ۱ل قرنتیان اوّ ...« ) مرا فرستاد، نه تا تعمید دهم بلكه تا بشارت رسانم 

شود كه پولس بیشتر به وعظ و تعلیم كالم پرداخته و وظیفة تعمید را به دیگر كند، بلكه روي این نكته تأكید مينمي

 سپارد.برادران مي

خستین، نوایمانان تنها به نام هاي ناند كه در مسیحیّت اّولیّه و در سدهموّرخان كلیسا متوّجه این نكته شده

گرفتند و بعدها به شكلي كه توسط كلیساي روم مرسوم شد یعني،"به نام پدر و پسر و عیسي مسیح تعمید مي

القدس"صورت گرفت.روح

پس رفته، »یعني:  ۱9 :۲۸حكم تعمید متي و  

را رسوالن به خوبي درك كردند و به « القدس تعمید دهید.همة اّمتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح

متوّجه خواهد خوبي نیز اجرا نمودند. این حكم پس از زمان رسوالن نیز به طور صحیح اجرا شد. خوانندة دقیق به خوبي 

ایشان را به اسم ... »... شود. شد كه در اینجا سخن از یك فرمول نیست بلكه از یك اسم كه در زمان تعمید خوانده مي

 دادند.به همین خاطر آنها طبق این حكم كه دریافت كرده بودند به نام خداوند عیسي مسیح تعمید مي« تعمید دهید.

القدس مكشوف ساخته است. این امر در نام پیمان خداوند در عهد ر و روحخدا خویشتن را به عنوان پدر و پس

صورت گرفته است. لذا فرزندان عهد جدید باید به این نام تعمید  جدید یعني، یشوع = عیسي 

در اینجا صحبت از نام او « اي پدر ما كه در آسماني، نام تو مقّدس باد.»گوییم: یابند. خدا پدر ما است، لذا در دعا مي

 شود.است، نامي كه در آن باید تعمید گرفت، پس اسم پدر در تعمید خوانده مي

القدس، پطرس در اّولین وعظ شهادت مربوط به دورة رسوالن واضح و روشن است. پس از افاضه شدن روح

ر یك از شما به اسم عیسي مسیح به جهت توبه كنید و ه»... به افرادي كه در درون خود متأثّر شده بودند، چنین گفت: 

شود نوایمانان بر پایة كلیساي اّولیّه استوار ( این عبارت باعث مي 3۸:  ۲اعمال ...« ) آمرزش گناهان تعمید گیرید 

 شود كه چگونه باید تعمید بگیرند.شوند و ترتیب كتاب مقّدسي به آنها گفته شود، یعني اّول توبه و بعد به آنها گفته مي

پطرس از راه مكاشفه فهمیده بود منظور از اسم كدام است و همین نام را به زبان آورد. بدین ترتیب بود كه در 

 ابتداي كلیسا، روش تعمید رسوالن بر قرار و مرسوم شد.

فیلیپ در سامره انجیل را بشارت داد و آناني را كه ایمان آورده بودند تعمید داد و كالم چنین به ما شهادت 

اعمال « ) زیرا كه هنوز بر هیچ كس از ایشان نازل نشده بود كه به نام خداوند عیسي تعمید یافته بودند و بس.»دهد: مي

( از آنجایي كه دو یا سه شهادت در مورد مسائل كتاب مقّدسي الزم است، نیاز است ببینیم پولس چگونه تعمید  ۱6:  ۸
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( خواه در اورشلیم، خواه در سامره  ۵:  ۱9اعمال « ) سي تعمید گرفتند.چون این را شنیدند به نام خداوند عی»داد: مي

تنها كنیم كه پطرس، فیلیپس و پولس به نام خداوند عیسي مسیح تعمید دادند. و خواه در شهر افسس، مالحظه مي

پرسد یك معلّم مي تواند این مسئله را مكشوف كند. براي درك بهتر، به مثال زیر توّجه كنید، زماني كهالقدس ميروح

شود سه ضرب در سه و آن را تكرار كنند، آنها باید شود، دانش آموزان نباید بگویند سه ضرب در سه ميچند مي 33

چون فرمولي جادویي استفاده كند و  ۱9:  ۲۸نتیجة محاسبة خود را بگویند. پذیرفتني نیست كه دنیاي كلیسایي از متي 

ن عبارت را بگوید، آن را تكرار كند. پطرس، پولس و سایر رسوالن و دیگر مردان خدا طوطیوار بدون این كه نتیجه ای

 آوردند.دانستند و نام مورد نظر را به زبان ميهاي اّول راه حل و نتیجة این مسئله را ميدر سده

را اجرا  ۱9:  ۲۸دادند، دقیقاً حكم متي زماني كه شاگردان عیسي با خواندن نام خداوند عیسي مسیح تعمید مي

مید نیافته باشد به راستي به نام بستند. كسي كه به این شكل تعكردند و صد در صد رهنمودهاي استاد را به كار ميمي

القدس نام هستند، حتّي اگر القدس تعمید نگرفته است. فرضیة مبني بر این كه پدر و پسر و روحپدر و پسر و روح

اساس است. نام خدا"پدر"نیست، بلكه خدا پدر است، نام اشد، باز هم بيموافق تأكید دگماتیكهاي الهیاتي ب

 خدا"پسر"نیست بلكه او"پسر"است. او روح است ولي خویشتن را در نام عهدي كه خود انتخاب كرد، مكشوف ساخت.

د، زیرا از اي الزم است. تعمید، جنبة فرعي ندارراز نام ) اقدس ( در این نكته نهفته است. در این باره مكاشفه

خداوند ما خواسته شد تعمید بگیرد. وي از دست یحیي تعمید دهنده تعمید گرفت و تأیید آسماني را دریافت كرد. در كتاب 

 القدس تعمید گرفته باشد.خوریم كه در آن كسي به نام پدر و پسر و روحمقّدس به جایي بر نمي

ه گرایشات مختلفي دارند و حتّي كلیساهاي آزاد، جاي بسي شگفتي است كه چطور كلیساهاي پروتستان ملي ك

اند. ایمانداران معتقد به كتاب مقّدس باید به خاطر داشته باشند كه هر كس به قول روش كاتولیكي تعمید را قبول كرده

روي اند، پیالقدس"تعمید گرفته باشد از بدعتي كه كاتولیكها در این خصوص ایجاد كردهخود"به نام پدر و پسر و روح

یسوعي،  كند و به عبارتي به روش كاتولیكي تعمید گرفته است. عقیدة كاردینال آگوستین بئا مي

، پاپ، پدر همة نویسد:"به گفته بئا باید به ما كمك كند تا بهتر به عواقب چنین تعمیدي پي ببریم. یك نویسنده مي

اند نیز است. بنابراین مسیحیان انجیلي تنها اي كه تعمید معتبر گرفتهانداران انجیليایمانداران است، به عبارتي او پدر ایم

به یك رجعت پر محبّت و پر اشتیاق به آغوش كلیساي مادر نیازمندند و بس. 

هیم، از قرار معلوم اي دربارة مفهوم"تعمید معتبر"بدنیازي نیست توضیح اضافي 

 داند.كند و آن را یك ارتداد ميبه عنوان تعمید معتبر رد مي را كلیساي روم تعمید به نام خداوند عیسي مسیح

نوعي"ناآگاهي روحاني"باعث شد تا رهبران پروتستان از هر گرایشي كه باشند، به آغوش مادر خود برگردند 

گیرد. حركت به واسطة شوراي جهاني كلیساها و حركت اكومنیك صورت ميتا مورد مهر و محبّت او قرار بگیرند. این 

پاشند و حتّي بعضیها با استفاده از فرمول معروف تعمید گیرنده را ریزند، گروهي دیگر آب مياي قطره قطره ميدسته

:  9اعمال « ) ید گرفت.و برخاسته تعم»... برند. در مورد جریان توبه پولس در كالم آمده است: سه بار در آب فرو مي

دانید كه جمیع ما كه در مسیح عیسي تعمید یافتیم، یا نمي»( در رسالة به رومیان جریان تعمید چنین بیان شده است:  ۱۸

در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون كه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آن كه به همین قسمي كه مسیح به 

 ( 4 – 3:  6رومیان « ) برخاست، ما نیز در تازگي حیات رفتار نماییم. جالل پدر از مردگان

كسي كه با دقّت به بافت تعمید توّجه كند، به زودي در خواهد یافت كه این تنها یك عمل ظاهري نیست، بلكه 

ه عالوه او باید شخص مورد نظر باید پیش از تعمید از طریق توبه و پشیماني، تجربه بازگشت به مسیح را داشته باشد. ب

اند. وقتي كه شخص از چنین به این یقین برسد كه گناهان او به واسطة ایمان به عمل عیسي مسیح بخشیده شده
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شود. فرو رفتن در آب نشانة تدفین با عیسي مسیح است. تعمید یابنده اي برخوردار شد، یك بار در آب فرو داده ميتجربه

كه با  شود، زیرا به این مسئله ایمان آوردهاي مياز این همگام با مسیح وارد حیات تازهدهد كه بعد با این اقدام نشان مي

یابد بلكه چنان كه آمده است: مسیح مصلوب شده و همراه او مرده است. تازگي و تولّد تازه به واسطة تعمید تحقّق نمي

اي را نجات داد به غسل تولّد تازه و تازگي نه به سبب اعمالي كه ما به عدالت كرده بودیم، بلكه محض رحمت خود ما»

:  3تیطس « ) القدس است، كه او را به ما به دولتمندي افاضه نمود، به توسط نجات دهنده ما عیسي مسیح.كه از روح

۵ – 6 ) 

گیرد. پولس رسول به كولسیان اند، صورت ميتعمید راستین بر روي افرادي كه تازگي یافته و از نو متولّد شده

و با وي در تعمید مدفون گشتید كه در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا كه او رااز مردگان »چنین نوشت: 

پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آن چه را كه »گوید: ین مي( او در باب بعدي چن ۱۲:  ۲كولسیان « ) برخیزانید.

در باال است بطلبید در آنجایي كه مسیح است، به دست راست خدا نشسته. زیرا كه مردید و زندگي شما با مسیح در خدا 

كند و مي( پطرس رسول از تعمید به عنوان"امتحان ضمیر صالح به سوي خدا"یاد  3و  ۱:  3كولسیان « ) مخفي است.

كه نمونة آن »كند: شود، از تصویر كشتي نوح استفاده ميبراي توصیف آب تعمیدي كه ایمانداران در آن فرو برده مي

بخشد ) نه دور كردن كثافت جسم بلكه امتحان ضمیر صالح به سوي خدا ( به واسطة یعني تعمید اكنون ما را نجات مي

 ( ۲۱:  3اّول پطرس «) برخاستن عیسي مسیح.

و جمیع انبیا بر او شهادت »پطرس در زمان موعظة خود در خانة كرنیلیوس، دربارة عیسي چنین گفت: 

( او سپس در آیات  43:  ۱۰اعمال « ) دهند كه هر كه به وي ایمان آورد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد یافت.مي

القدس را چون ما نیز براي تعمید دادن ایناني كه روح تواند آب را منع كند،آیا كسي مي»... پرسد: چنین مي 4۸و  4۷

انسان به واسطة ایمان به عمل فدیة تام، بخشش ...« اند. پس فرمود تا ایشان را به نام عیسي مسیح تعمید دهند یافته

زیرا »دهد كه مسیح را پذیرفته است: كند. شخص با تعمید به نام عیسي مسیح نشان ميگناهان خویش را دریافت مي

باشید. زیرا همة شما كه در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در همگي شما به وسیلة ایمان در مسیح عیسي، پسران خدا مي

« یك خداوند، یك ایمان، یك تعمید.»( پولس چنین به كلیساي افسس نوشته است:  ۲۷ – ۲6:  3غالّطیان « ) بر گرفتید.

شود، روشهاي متفاوت تعمید نیز كه گرایشات گوناگوني در ایمان مشاهده مي( امروزه عالوه بر این  ۵:  4) افسسیان 

 وجود دارد، و شناختها دربارة خداوند نیز ناهمگونند.

دربارة تعمید كتاب مقّدسي، الزم است كه به پیوستگي و هماهنگي كالم در این مورد توّجه بشود و روش كالم 

هایي كه در زمان كلیساي اّولیّه مرسوم و بر زنده روي زمین است، آموزهخار شمرده نشود. تا زماني كه كلیساي خداي 

قرار بودند، داراي اعتبار خواهند بود. روش تثلیثي تعمید، كه در زمان نهادینه شدن"كلیساي دولتي"مرسوم شد، و در 

تعمید اصلي وجود دارد،  زمان تحمیل مسیحیّت به دیگر مردمان به كار بسته شد، روشي غیر كتاب مقّدسي است. تنها یك

تكیه كنند. رسوالن این  ۱9:  ۲۸و هر چه كه با آن فرق داشته باشد، تحریفي بیش نیست، حتّي اگر به ظاهر به متي 

 اند.حكم را به درستي درك كرده و به شكل درستي نیز اجرا كرده

لقدس"در محافل مسیحي غرب ابسیاري از اعمال غلط و مضر با استفاده از فرمول"به نام پدر و پسر و روح

مرسوم است و"به  شوند. نفرین انسانها و حیوانات از این قبیل اعمال است كه در روح گرایي انجام مي

اي به"نام خواهند وارد لژهاي ماسونیك شوند، سوگند نامهگیرد. افرادي كه ميالقدس"صورت مياسم پدر و پسر و روح

داند كه احضار ارواح و روح گرایي چه كنند. هر كس مسؤول جانها باشد، ميدس"ادا ميالقپدر و پسر و روح

كنید، در آورد. ولي زماني كه افراد درگیر این اعمال را سؤال پیچ ميگرفتاریهاي وحشتناكي براي انسانها به وجود مي

شوند كه این كار فقط یك كاله شرعي است ميآنها متوّجه ن« شود.ولي این چیزها به نام خدا انجام مي»گویند: پاسخ مي
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شوند. رود. به این ترتیب، مردم بدون این كه خود آگاه باشند، وارد قلمرو نفوذ شیطان ميكه براي فریب افراد به كار مي

ا تثلیث و برداشتي نا به ج -این جهل مذهبي بسیار واضح است. این روشهاي جادویي ناشي از دركي نادرست از الوهیّت 

 باشند.از حكم تعمید خداوند مي

توان درك كرد كه تا چه حد روش تعمید غلط در اذهان ترین ترجمة لوتر، اصالحگر بزرگ، ميبا خواندن قدیمي

مردم ریشه دوانده بود. وي به روش آن زمان عبارات فوق را به صورت آزاد ترجمه كرده بود. در ترجمة وي آمده بود: 

آنها را »رساند: ترمنظور متن اصلي را ميالقدس تعمید خواهید داد. ترجمة فعلي صحیحپسر و روحآنها را در نام پدر و 

براي كساني كه به ظرایف زبان آشنایي دارند، تفاوت در میان دو ترجمه بسیار مشهود است. هر كسي ...« به نام 

آئین تعمید [ شخص فدیه شده آگاهانه در نام تواند كاري را به نام یك شركت، دولت و غیره انجام بدهد، ولي در ] مي

 شود.فدیه دهنده در بر گرفته مي

تواند در نام پیمان ] خدا [ در عهد جدید منعقد شود كه همان عیسي است. همان این عهدي است كه تنها مي

داماد را بر خود  گیرد، به همین ترتیب همة كساني كه به عروس تعلّق دارند نامطوري كه عروس نام شوهر خود را مي

و در هیچ كس غیر از او نجات نیست زیرا كه »گوید: كنند. پطرس در ادامه ميگیرند. و به نوبة خود عهد را تأیید ميمي

( اهمیّت نام خداوند و رابطة  ۱۲:  4اعمال « ) اسمي دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده كه بدان باید ما نجات یابیم.

شود، بدین ترتیب كه پطرس در زمان موعظه خود در پنطیكاست به وعدة كتاب یوئیل افت آشكار ميآن با تعمید در این ب

یوئیل « ) و چنین خواهد بود كه هر كه نام خداوند را بخواند، نجات یابد.»گوید: كند و چنین ميدر عهد عتیق اشاره مي

نام یهوه را بخواند رستگار خواهد شد. به یقین گفت، هر كس ( یوئیل نبي از یهوه سخن مي ۲۱:  ۲و اعمال  33:  ۲

 شوع" –منظور پطرس خداوند، یعني یهوه است و یهوه خویشتن را به عنوان رهاننده در"یه 

مكشوف ساخته است. تعمید در این نام، به عنوان یگانه تعمید معتبر براي پیمان نو یعني عهد جدید اهمیّت دارد. لذا 

 تعمید براي ایمانداران راستین ضروري است. داشتن این 

القدس، هر كدام اسم باشند، چنین ساختاري از در كالم نیامده است"به نامها"در صورتي كه پدر و پسر و روح

تر بود. ولي خدا را شكر كه"اسم"به صورت مفرد آمده است:"و ایشان را به اسم اب و ابن و لحاظ دستوري صحیح

ید."طبق شهادت رسوالن این نام عبارت است از خداوند عیسي مسیح. ولي جاي بسي تأسف است القدس تعمید دهروح

اي كه هر كدام از آنها براي سنّتهاي شود، به گونهكه در این مورد نیز شناختي واقعي ] در دیگر كلیساها [ یافت نمي

شوع  -كي از علل این وضعیّت این است كه نام یه كنند. یاي قائل بوده و از آنها دفاع ميغیر كتاب مقّدسي اهمیّت ویژه

تبدیل شده است. این مسئله باعث شده است كه در گذر زمان مردم با  به یسوس یا عیسي  

اتّكا به یك سنّت مشكوك سه عنوان"اصلي"یگانه خداي راستین را جایگزین نام او كنند. در صورتي كه مردم امروزه، 

توانند رستگار شوند، باید همان جواب را داد كه پطرس در آن روز د مردم روزگار پنطیكاست بپرسند كه چگونه ميمانن

القدس را توبه كنید و هر یك از شما به اسم عیسي مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطاي روح»... داد: 

 ( 4۱ – 3۸:  ۲اعمال ...« ) خواهید یافت 

دارد انجیل عیسي مسیح را تبدیل كند. مفسرین مطرح، مّدعي آن هستند كه تعمید كتاب مقّدسي هیچ كس حق ن

به نام خداوند عیسي یك ارتداد است. شایسته است در اینجا این پرسش را مطرح كنیم كه بدعت یا ارتداد به چه معني 

یرد كه از خداوند و رسوالن پیروي كند یا از باشد؟ راستي یا دروغ؟ اصل یا بدل؟ بر خوانندة بالغ است كه تصمیم بگمي

اند. این رهبران نه مشروعیّت الهي دارند و نه با وي هماهنگ اي كه توسط خدا تعیین و تأیید نشدهرهبران مذهبي

گوید: بر طریقها بایستید و مالحظه نمایید و دربارة طریقهاي قدیم سؤال نمایید كه طریق نیكو خداوند چنین مي»هستند: 
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« ) كدام است تا در آن سلوك نموده، براي جان خود راحت بیابید، لیكن ایشان جواب دادند كه در آن سلوك نخواهیم كرد.

 ( ۱6:  6ارمیا 

 فصل نوزدهم: شام خداوند

كنیم. عشاي رباني در زمان مراسم یك شام فصح ابتدا به اختصار مفهوم فصح در عهد عتیق را بررسي مي

گوید وقت به شهر، نزد فالن كس رفته، بدو گویید: استاد مي»...وز خداوند به رسوالن خود گفت: برقرار شد. در آن ر

( در زمان صرف شام، یهودا با  ۱۸:  ۲6متي « ) نمایم.من نزدیك شد و فصح را در خانه تو با شاگردان خود صرف مي

آن كه دست با من در قاب فرو برد، »...  گوید:مي ۲3خداوند دست در یك قاب گذاشت، به همین خاطر عیسي در آیة 

 «همان كس مرا تسلیم نماید!

خوردند، عیسي نان را گرفته، و چون غذا مي»كند: مرقس انجیل نگار با جزئیات بیشتري این داستان را نقل مي

شكر نمود و به  اي گرفته،بركت داد و پاره كرده، بدیشان داد و گفت: بگیرید و بخورید كه این جسد من است. و پیاله

« ) شود.ایشان داد و همه از آن آشامیدند و بدیشان گفت: این است خون من از عهد جدید كه در راه بسیاري ریخته مي

اي كه در ( هیچ قسمت كتاب مقّدس به اندازة این بخش مورد تعبیر اشتباه قرار نگرفت. در آیه ۲4 – ۲۲:  ۱4مرقس 

الوقوع است. خون مسیح در زمان این شام فصح ریخته د پیمان نو ) عهد جدید ( قریبباال نقل كردیم، برقراري و انعقا

نشد بلكه كمي بعد از آن بر صلیب جلجتا ریخت. در زمان شام، خون الهي هنوز در بدن فدیه دهنده بود و نه در جام! ما 

م خداوند و بستن پیمان نو در عهد جدید پي باید آیات مربوط به انعقاد عهد عتیق را بررسي كنیم تا به ارتباط آنها با شا

 ببریم. 

و »هاي خود را به موسي داده بود. و او نیز آنها را نوشت و به قوم منتقل كرد: خداوند خدا دستورات و فریضه

كتاب عهد را گرفته، به سمع قوم خواند. پس گفتند: هر آن چه خداوند گفته است، خواهیم كرد و گوش خواهیم گرفت. و 

« ) سي خون را گرفت و بر قوم پاشیده، گفت: اینك خون آن عهدي كه خداوند بر جمیع این سخنان با شما بسته است.مو

( قوم عهد عتیق، رهایي و آزادي از بردگي را زماني تجربه كردند كه طبق دستور الهي، هر خانه  ۸ – ۷:  ۲4خروج 

اي بود كه را بر هر دو قائمه و سر در مالیده بودند. این نشانهبّره را قرباني كرده و گوشت را سرخ نموده و خون بّره 

اش اي كه زیر حمایت خون بود، ممكن نبود كه نخست زادهگذاشت. در هر خانهفرشته ویرانگر باید به آن احترام مي

المتي براي و آن خون، ع»... خوانیم: چنین مي ۱3 – ۱:  ۱۲كشته شود. ما دربارة نهادینه شدن شام فصح در خروج 

ت و هنگامي كه زمین باشید، و چون خون را ببینم، از شما خواهم گذشهایي كه در آنها ميشما خواهد بود، بر خانه

( همة نخست زادگان اسرائیل از مرگ رهایي  ۱3آیة « ) زنم، آن بال براي هالك شما بر شما نخواهد آمد.مصر را مي

ج هالكت كننده ایمن داشت. پیماني كه خداوند با قوم خویش بسته بود، به واسطة یافتند و خون بّره آنها را در مقابل مو

و آن روز، شما را براي یادگاري »خوانیم: دربارة فصح چنین مي ۱4ریخته شدن خون بّره بر قرار شد. ما در آیة 

این یادگار « نسل عید نگاه دارید. خواهد بود، و در آن، عیدي براي خداوند نگاه دارید، و آن را به قانون ابدي، نسالً بعد

 اند.رهایي بود، بدین مفهوم كه آنها از قید بردگي آزاد شده و مورد حمایت خدا واقع شده

كنیم كه خوني كه به پیمان قوم اسرائیل قدرت اجرایي خورد. اّول مشاهده ميدر اینجا دو مسئله به چشم مي

یابیم كه عیدي به مناسبت فدیه آنها و رهایي آنها از در مرحله دّوم در ميداد، باعث نجات جانهاي فدیه شدگان شد، و مي

 شود.قید بندگي نهادینه شد. این دو مسئله در زمان شام عهد جدید نیز واقع و تأیید مي

با توّجه به این امر الزم بود فدیه شدگان آمادگي خود را براي پیروي از تمام كالم خدا و به كار بستن آن اعالم 

كنند. بعد از این اعتراف بود كه موسي بر آنها خون پاشید، كه نشانة آشكار آن بود كه جماعت فدیه یافته زیر حمایت 
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»... گوید: چنین مي ۲۲داشت. خداوند ما در لوقا خون بودند. اسرائیل باید به یاد بود این حوادث عید فصح را نگاه مي

دنم، این فصح را با شما بخورم ... و نان را گرفته، شكر نمود و پاره كرده نهایت داشتم كه پیش از زحمت دیاشتیاق بي

و  ۱۵:  ۲۲لوقا « ) شود، این را به یاد من به جا آرید.به ایشان داد و گفت: این است جسد من كه براي شما داده مي

۱9 ) 

خون پیمان نو براي قوم  در موقع شام خداوند، ایمانداران عهد جدید به فدیه تامي كه به واسطة ریخته شدن

خواست در این مراسم حقایق را به تصویر اندیشند. كار مسیح جنبة نمادین داشت، وي ميعهد جدید حاصل شده مي

بكشد، ناني كه او شكست براي فصح آماده شده بود، به عبارتي یك نان فطیر بود. شرابي كه او به شاگردان داد از مو 

گویم كه بعد از این از میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا اّما به شما مي»كند: ین نقل ميبود. متي سخنان خداوند را چن

( همان طوري كه نان آشكارا در موقع شام  ۲9:  ۲6متي « ) روزي كه آن را با شما در ملكوت پدر خود، تازه آشامم.

ه شراب در پیاله است، به شكسته شد، به همین ترتیب بدن عیسي، شكنجه، مضروب و مصلوب شد. همان طوري ك

 همین ترتیب خون بّرة خدا براي بخشش گناهان ما ریخته شد. 

خوریم رنج نكشید، بلكه این خداوند است كه در جسم خویش همه شكنیم و ميناني كه ما با دستهاي خود مي

شد، بلكه شركت كنندگان آن  چیز را حمل كرد و براي كل بشریّت درد و الم كشید. شراب نه تبدیل شد نه بر زمین پاشیده

نه به خون بزها و »را در زمان شام خداوند نوشیدند. خون خداوند ما ریخته شد و او خود به عنوان كاهن بزرگ: 

( در  ۱۲:  9عبرانیان « ) ها، بلكه به خون خود، یك مرتبه فقط به مكان اقدس داخل شد و فدیه ابدي را یافت.گوساله

عیب به خدا گذرانید، پس آیا چند مرتبه زیاده، خون مسیح كه به روح ازلي خویشتن را بي»چنین آمده است:  ۱4آیة 

 «ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خداي زنده را خدمت نمایید؟

این است »گوید: چیزي دربارة تبدیل ماهیّت نان و شراب عنوان نشده است. وقتي كه خداوند نان در دست مي

( نان آماده بود و نیازي نبود تبدیلي در مراسمي با صداي زنگوله صورت بگیرد. زماني كه ۲6:  ۲6متي « ) نجسد م

كند، و نیازي نبود تبدیل صورت بگیرد تا شراب به باز همین مسئله صدق مي« این خون من است.»گوید: خداوند مي

خون خود را به خاصان خود نداد تا بخورند و خون تبدیل شود. واضح است كه خداوند عمالً گوشت تن خاكیش و 

 بنوشند، بلكه آنها نمادهایي از خون و تن مسیح بودند.

در كتاب مقّدس به این مسئله اشاره نشده است كه گویي در مراسم شام خداوند، عیسي دوبارة خویشتن را براي 

شود. ) چه چیز توسط انسانها خورده مي كند و در هویّتي كه به خدا تبدیل گشته استزندگان و مردگان قرباني مي

وحشتناكي است! ( البتّه هرگز به چنین چیزي در كالم اشاره نشده است و این آموزه در تضاد مستقیم با تعلیم مسیح 

لكن او چون یك قرباني براي گناهان گذرانید ... از آن رو كه به یك قرباني مقّدسان را كامل گردانیده است تا »است: 

باد ... این است آن عهدي كه بعد از آن ایّام با ایشان خواهم بست ... و گناهان و خطایاي ایشان را دیگر به یاد ابداآل

( كسي كه در  ۱۸ – ۱۲:  ۱۰عبرانیان « ) نخواهم آورد. اّما جایي كه آمرزش اینها هست دیگر قرباني گناهان نیست.

شود، یعني ما به واسطة خون عیسي از راه م بر تاریخ نجات آشنا ميخواند، با اندیشة حاكرود و مياین باب به پیش مي

تازه و زنده، حق ورود به قدس آسماني را داریم، چیزي كه در جلجتا روي داد و یك بار براي همیشه صورت گرفت. و 

كنند. دریافت مي گیرد. آنها بخشش گناهان و زندگي جاوید رااین عمل نجات همة كساني را كه در مسیح هستند در بر مي

و چنان كه مردم را یك بار مردن و بعد ازآن جزا یافتن مقّرر است، هم چنین مسیح نیز چون »در كتاب مقّدس آمده است: 

باشند، ظاهر خواهد یك بار قرباني شد تا گناهان بسیاري را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه، براي كساني كه منتظر او مي

 ( ۲۸ – ۲۷:  9عبرانیان « ) شد به جهت نجات.
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كند. این مسئله نه تنها محال است بلكه با گفته صریح مسیح هر روز و میلیونها بار خویشتن را قرباني نمي

  كتاب مقّدس نیز منافات دارد. اصطالحات كاتولیكي"تبدیل ماهّیت"و"مراسم قرباني"بدین مفهوم هستند كه نان و شراب

در  شوند.شوند و در هر مراسم عشاء، قرباني شده، خورده و نوشیده ميدیل ميبه راستي به جسد و خون مسیح تب

صورتي كه چنین چیزي به راستي رخ دهد بسیار وحشتناك خواهد بود، نه تنها براي گیاه خواران بلكه براي همه. ولي 

ده نشده است. در مسیحیّت اّولیّه از اي دادر این باره چیزي به نام تبدیل ماهیّت وجود ندارد. زیرا در كالم خدا چنین وعده

است، و كشیش آن را بر لب  كاتولیكها فقط هوستیا   این عقیده خرافي خبري نبود. در خیمه

نوشد. در نوشیدند بلكه كشیش به نیابت از همه آن را ميگذرد، ولي هیچ كدام از آن شراب را نميشركت كنندگان مي

گویند:"قّدوس، قّدوس، قّدوس! شود و جمعیّت با هم ميي زنگوله در قربانگاه شنیده ميطول مراسم، صدا

كنند. ولي زماني كه با كالم زنند و مردم عبادت ميشود، در جلوي محراب زانو مي"بخور دود مي

یسي مسیح وجود نداشتند و به عبارتي مراسم فوق یابیم كه هیچ كدام ترتیب اعمال در كلیساي عكنیم، در ميمقایسه مي

 ربطي به كلیساي عیساي مسیح ندارند. 

شد. در آن زمان به این مراسم"شكستن مراسم شام خداوند در كلیساي اّولیّه به طور بسیار ساده برگزار مي

ك ایشان و شكستن نان و دعاها و در تعلیم رسوالن و مشار»شد: ها برگزار ميگفتند و این آیین در خانهنانها"نیز مي

دهد، اهمیّت زیادي مي ۱۱و  ۱۰( دستوراتي كه پولس در اّول قرنتیان بابهاي  4۲:  ۲اعمال « ) نمودند.مواظبت مي

خوانیم، آیا شراكت گویم. پیالة بركت كه آن را تبّرك ميگویم: خود حكم كنید بر آن چه ميبه خردمندان سخن مي»دارند: 

كنیم، آیا شراكت در بدن مسیح ني؟ زیرا ما كه بسیاریم، یك نان و یك تن نیست؟ و ناني را كه پاره ميدر خون مسیح 

 ( چه شهادت واضح و آشكاري است! ۱۷ – ۱۵:  ۱۰اّول قرنتیان « ) یابیم.باشیم چون كه همه از یك نان قسمت ميمي

شد باید برگزار ه در كلیساي اّولیّه بر پا ميامروزه نیز، هر جماعت كتاب مقّدسي، مراسم عشاء را به صورتي ك

شود. بزرگي این نان بستگي به تعداد شركت كند. نان مورد استفاده از آرد گندم است، این نان بدون خمیرمایه پخته مي

نان  كند، سپسكند و آن را به نام خداوند مبارك ميكنندگان دارد. شبان كلیساي محلي نان را بلند كرده، شكرگذاري مي

دارد، زیرا هر كدام اعضاي بدن اي بر ميكنند. هر كس تكهشود و شیخها آن را بین شركت كنندگان توزیع ميشكسته مي

هاي شكسته نشانة اعضاي مختلف بدن هستند. این مسئله در دهند. نان نشانة اتّحاد بدن است، تكهخداوند را تشكیل مي

.در طول این مراسم، ایمانداران راستین یعني اعضاي بدن مسیح، در ترسي شرح داده شده است ۱۷:  ۱۰اّول قرنتیان 

مقّدس با خداوند، یعني بّرة خدا كه براي آنها مرد، مشاركت خاصي دارند، الزم است كه آنها این مشاركت را با یك دیگر 

 نیز داشته باشند.

آن خداوند را به خاطر خون گرانبهاي  شود. قبل ازپس از این كه نان تقسیم شد، جام بلند كرده و تقدیس مي

شود تا بنوشند. همان طوري كه پولس گویند، سپس جام به همه تعارف مياش در جلجتا شكر و سپاس ميریخته شده

باشد. آنها با مسیح اند، ميگفته است این جام بركت و شراكت ایمانداران، یعني خیل افرادي كه به واسطة خون فدیه شده

كند كه آن چه را از خدا یافته رساله به قرنتیان بر این مسئله تأكید مي ۱۱اند. پولس در باب یزانیده شدهمصلوب و برخ

زیرا من از خدا یافتم، آن چه به شما نیز سپردم كه عیسي خداوند در شبي كه او را »كند: است به دیگران منتقل مي

شود. بگیرید بخورید. این است بدن من كه براي شما پاره مي تسلیم كردند، نان را گرفت و شكر نموده، پاره كرد گفت:

( این واقعیّت كه در آیة فوق تنها اشاره شده كه"این  ۲4 – ۲3:  ۱۱اّول قرنتیان « ) این را به یادگاري من به جا آرید.

دار است، از اهمیّت خاصي برخور« این است بدن من كه براي شما است.»است بدن من"بلكه تصریح شده است كه: 

زیرا مسیح با بدن جسماني خود قیام كرد و به آسمان رفت. تبیین این مسئله مستلزم آن است كه به آیاتي اشاره كنیم كه 

در او »شوند. در اینجا سخن از حیات الهي است كه در زمین در خون مسیح قرار داشت: به همین موضوع مربوط مي

و آن شهادت این است كه خدا حیات جاوداني به ما داده است و ( » 4:  ۱ا یوحنّ « ) حیات بود و حیات نور انسان بود.
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اّول « ) این حیات، در پسر اوست. آن كه پسر را دارد حیات را دارد و آن كه پسر خدا را ندارد، حیات را نیافته است.

ام تا براي جانهاي شما زیرا كه جان جسد در خون است، و من آن را بر مذبح به شما داده( » ۱۲ – ۱۱:  ۵یوحنّا 

ام: هیچ كس از شما خون نخورد و اسرائیل را گفتهكند. بنابراین بنيكفّاره كند زیرا خون است كه براي جان كفّاره مي

 ( ۱۷ – ۱۲:  ۱۱الویان « ) غریبي كه در میان شما مأوا گزیند خون نخورد.

شیمیایي نیست، بلكه موضوع مورد بحث عبارت اشتباه نكیند! در این مبحث سخن از خون به عنوان یك تركیب 

اش بود. ( و باید در فدیه شدگان كه به واسطة خون گرانبها با در زمان اقامت زمیني -از حیات خدا است، ) كه در مسیح 

شته اند وارد شود. ما نباید این مسئله را از نظر دور كنیم كه كسي كه نصیبي در خون ریخته شده داپروردگار آشتي كرده

شود. حیات خدا در مسیح بود، لذا سخن از زندگي باشد به خودي خود از حیاتي كه در آن نهفته است نیز برخوردار مي

 دهد.اي است كه در كتاب مقّدس هستة اصلي اعالم انجیل و شام خداوند را تشكیل ميجاوید است، این همان اندیشه

ود. ششود، همین مسئله در عهد جدید نیز تكرار ميمي، خوردن خون به صراحت ممنوع ۱۲:  ۱۷در الویان 

بینیم. در صورتي كه جام شراب به راستي تبدیل ماهیّت یافته و مي ۲9:  ۱۵ما در عهد جدید این ممنوعیّت را در اعمال 

خواهد و ني ميگذارند. درك این مطلب، دید روحابه خون تبدیل شود، ایمانداران به طور آگاهانه احكام الهي را زیر پا مي

توان به معني آن پي برد. در شام خداوند سخن از تبدیل ماهیّت نیست، به عبارتي نان و شراب تنها نمادي بدون آن نمي

كنند تا این مسئله را در نظر داشته باشیم كه ما به واسطة مرئي هستند. این نمادها هدف و ماهیّت كار خدا را تداعي مي

 ایم.ه رهایي تام در صلیب، از حیات مسیح برخوردار شدهایمان به عمل كفّاره و ب

من هستم آن نان زنده كه از آسمان نازل شد. اگر كسي از این نان بخورد تا به »گوید: فدیه دهندة ما چنین مي

ر بخشم ... چنان كه پدكنم جسم من است كه آن را به جهت حیات جهان ميابد زنده خواهد ماند و ناني كه من عطا مي

و  ۵۱:  6یوحنّا « ) شود.زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم، هم چنین كسي كه مرا بخورد او نیز به من زنده مي

۵۷ ) 

ما براي این كه بتوانیم درك درستي از مسئله به اصطالح"تبدیل ماهیّت"داشته باشیم، باید نخست به معجزة 

، مسیح آب را به شراب تبدیل كرد و رئیس مجلس شخصاً ازكیفیّت باالي عیسي در قاناي جلیل نگاه كنیم. در عروسي قانا

این شراب شگفت زده شد. این شراب كه از آب بود، از شرابي كه مردم پیشتر نوشیده بودند، بهتر بود. مردم تظاهر 

خوردن هوستیا این  نوشیدند. تا به حال شنیده نشده است كه كسي بانوشند بلكه شراب واقعي ميكردند كه شراب مينمي

حس را كرده باشد كه هوستیا به گوشت تبدیل شده است. واقعیّت آن است كه این مراسم بیشتر یك آیین سري است كه 

 اي با مسیحیّت ندارد.هیچ گونه رابطه

از طرفي، نان عشاء نماد بدن مسیح است كه به عنوان قرباني تقدیم شده است و از طرف دیگر همان نان نماد 

این بدن مرئي است. پولس در این بخش رساله  ۱۷ – ۱۵:  ۱۰سا یعني بدن مسیح نیز است. بر طبق اّول قرنتیان كلی

شود. این را به یادگاري من به جا آرید. بگیرید بخورید. این است بدن من كه براي شما پاره مي»... كند: چنین تأكید مي

پیاله عهد جدید است در خون من. هر گاه این را بنوشید، به یادگاري من و هم چنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت: این 

 (  ۲۵ – ۲4:  ۱۱اّول قرنتیان « ) بكنید.

نوشد، مزة شراب كند. و به همین ترتیب كسي كه شراب ميهر كس نان بخورد، چیزي به جز مزة نان حس نمي

 كند. این عین واقعیّت است.در دهان خود حس مي
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ام كرد و به آسمان صعود نمود.كسي بر روي زمین این اختیار را ندارد كه یك كلوچه یا یك تكه خداوند جسم قی

شویم. این مسئله عبارت شیریني را به بدن خداوند تبدیل كند، به عالوه ما با چنین تصّوراتي از اصل موضوع غافل مي

حیات را در خود دریافت كنیم تا در اعماق وجود ما است از حیات الهي كه در بّرة خدا بود. به عبارت دیگر ما باید این 

و اّما به آن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعني به هر كه به اسم او ایمان »جاي بگیرد: 

 تر از این مسئله را بیان كرد.توان روشن( نمي ۱۲:  ۱یوحنّا « ) آورد.

ه به واسطة ریخته شدن خون بّرة قرباني شده، برقرار شده است. نیازي نیست اي است كجام نشانة پیمان تازه

نان و شراب به مسیح تبدیل شوند، بلكه مهم آن است كه انسان كهنه به انسان جدید مبّدل شود. این تبدیل به واسطة 

بتوانند تا آخر زمان فیض، گیرد، این شام برقرار شد تا ایمانداران قدرت فدیه و كالم و خون و روح خداوند صورت مي

زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را »خاطرة ظهور عمل نجات بخش را گرامي بدارند: 

( به این نكته توّجه كنید كه خداوند نگفت:"هر بار از  ۲6:  ۱۱اّول قرنتیان « ) نمایید تا هنگامي كه باز آید.ظاهر مي

توان آن چیزي را نوشید كه در فقط مي...« هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید »خورید"بلكه این گوشت مي

گنجد. مجادله دربارة این كه جام ریخته شده باشد. روش مرسوم در كلیساي روم در چهار چوب اراده و كالم خدا نمي

ازي نیست كه براي درك این مبحث از فلسفه مدد بجوییم مفهوم"این است"و"این نشانه ... است"ضرورتي ندارد زیرا نی

 بلكه باید به دیدگاه خدا توّجه كرد و موضوع را پرورش داد.
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 فصل بیستم : هبوط

شود، به عبارتي همه چیز به صورت در كالم خدا اغلب، براي بیان حقایق از مثالها و تصاویر استفاده مي

القدس بازگو و مكشوف كند. نین خواست، تا رازهاي عمیق كالم و رأي الهي را تنها روحشود. خدا چآشكار مطرح نمي

رسیم كه بتوانیم به مفهوم، دامنه و راه گریز از نتایج این ما تنها زماني به درك درستي از جریان هبوط در باغ عدن مي

كند. طة فدیه، براي ما مفهوم كامل پیدا ميهبوط پي ببریم. تنها در چنین شرایطي است كه حركت نجات بخش خدا به واس

 كند.معني كلمة هبوط ما را براي درك چیزي كه در باغ عدن رخ داد، یاري مي

خواست خدا این بود كه انسان بر زمین سلطنت كند. این دعوت آدمي بود، ولي هبوط باعث شد بشر جایگاه 

ویم كه چگونه انسانهاي نخستین زیر سلطة شیطان قرار شرفیع خود را از دست بدهد. ما با درك هبوط، متوّجه مي

گرفتند. بدین ترتیب، رئیس این جهان توانست انسانها و زمین را زیر سلطة خود در بیاورد. دشمن از طریق مار وارد 

ن زمان تواند بگوید كه آدم و حّوا چه مّدتي با پروردگار مشاركت خالصي داشتند. آنها آحوزة انسانها شد، هیچ كس نمي

شدند، از گریه، بیماري و مرگ نیز خبري نبود. در بهشت آدم و حّوا امنیّت داشتند، زیرا در دچار درد و زحمت نمي

آمد. زمین، آسماني بود. و بردند و خداوند در پایان هر روز به دیدن آنها ميهماهنگي پر جاللي با خداوند خدا به سر مي

اینك خیمة »... یابد: ة خود باز گردد، زمین دوباره وضعیّت نخستین خود را باز ميآن زمان كه همه چیز به حالت اّولیّ 

خدا با آدمیان است و با ایشان ساكن خواهد بود و ایشان قومهاي او خواهند بود و خود خدا با ایشان خداي ایشان خواهد 

 ( 3:  ۲۱مكاشفه « ) بود.

بود، از جایگاه خود ساقط شده، به عنوان دشمن خدا بر  لوسیفر كروبي كه در آسمان خویشتن را بر افراشته

خواست انسانهاي خلق شده به شباهت خدا را از مشاركت زمین آمده، فساد و ویراني را با خود به ارمغان آورد. وي مي

وسیفر آمده است كه ل ۱۲:  ۲۸با پروردگار و خداوند محروم سازد و آنها را به گمراهي و مرگ سوق بدهد. در حزقیال 

سازد. كتاب مقّدس به ما پیش از هبوط آدم در عدن بود. در متن فوق، خدا مستقیم شیطان را در پادشاه صور مخاطب مي

تواند انسانها و حتّي جانوران را اسیر خود سازد. خداوند روحهاي ناپاك را از دیوزدگان بیرون آموزد كه شیطان ميمي

پس از او پرسید: »خوانیم كه دیو شخصاً از دهان دیوزده صحبت كرد: مي 9:  ۵( در مرقس  ۲4:  4كرد. ) متي مي

این مرد نه تنها زیر سلطة شیطان بود بلكه در قید « اسم تو چیست؟ به وي گفت: نام من لجئون است زیرا كه بسیاریم.

 بسیاري از روحهاي شریر قرار داشت.

حیات و درخت معرفت نیك و بد نیز بودند. در ماجراي  در باغ عدن درختان بسیاري بودند و در میان آنها درخت

چیزي  3هبوط سخن از خوردن یك میوه معمولي و طبیعي نبود. هبوط به شكل دیگري رخ داد. به عالوه در پیدایش باب 

 آنگاه»خوانیم: چنین مي ۷:  3دربارة سیب عنوان نشده است، بلكه تنها سخن از خوردن یك میوه است. ما در پیدایش 

« چشمان هر دوي ایشان باز شد و فهمیدند كه عریانند. پس برگهاي انجیر به هم دوخته سترها براي خویشتن ساختند.

رخداد هولناكي بود، آنها مجبور شدند عریاني طبیعي خود را با برگهاي درخت انجیر بپوشانند. آنها چشمان خویش را با 

سترهاي ساخته شده از برگ انجیر   كه قسمت پایین تن خود را باچیزي نبسته بودند و دهان خود را نپوشانیدند بل

 پوشانیدند.

اي كه در باغ عدن رخ داد، با عبارات و مفاهیمي مانند:"به نظر خوش نما") شهوت چشم ما در شرح حادثه

س، چه داند كه وسوسه شدن به خاطر شهوت چشم، فكر و نفشویم. هر مرد و زني مي("اغوا شدن"و غیره مواجه مي

( زن  ۱3فریفت ( ) آیة « ) مار مرا اغوا نمود.»تواند داشته باشد. ما باید به گفتة خود حّوا توّجه كنیم: مفهومي مي

و بعد از این امور واقع شد كه زن آقایش بر »فوطیفار سردار مصري دید كه یوسف خوش اندام و نیكو منظر است: 

( او سپس براي بد نام كردن یوسف چنین اّدعا كرد:  ۷:  39پیدایش « ) یوسف نظر انداخته، گفت: با من هم خواب شو.
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شود، كار به خوردن بستني ( زماني كه دختر یا مرد جواني فریفته مي ۱4آیة ...« ) او نزد من آمد تا با من بخوابد »... 

 انجامد.یا لیواني شیر نمي

اگر كسي دختري را كه »بیان شده است: مفهوم عمل فریب ) اغوا ( به صورت دقیق  ۱6:  ۲۲در خروج 

دانست كه در باغ عدن چه رخ داده بود، و گر نه نگراني خود پولس مي...« نامزد نبود فریب داده، با او هم بستر شد 

زیرا كه من بر شما غیور هستم به غیرت الهي، زیرا كه شما را به یك »كرد: دربارة كلیسا را با عبارات زیر عنوان نمي

ترسم كه چنان كه مار به مكر خود حّوا را فریفت، هم اي عفیفه به مسیح سپارم. لیكن مينامزد ساختم تا باكرهشوهر 

( پولس دربارة هبوط نیز  3 – ۲:  ۱۱دّوم قرنتیان « ) اي كه در مسیح است، فاسد گردد.چنین خاطر شما هم از سادگي

 ( ۱4:  ۲اّول تیموتاؤس « ) رده، در تقصیر گرفتار شد.و آدم فریب نخورد بلكه زن فریب خو»نویسد: چنین مي

الم و حمل تو را »... پس از هبوط انسان در گناه، خداوند خدا به حّوا ) درست بعد از ارتكاب عمل ( گفت: 

اقي ( این اشارات ابهامي در مورد اصل قضیّه ب ۱6:  3پیدایش ...« ) بسیار افزون گردانم، با الم فرزندان خواهي زایید 

اي معمولي خطا كرده بود، گذارد. قرار نشد حّوا در درد و ناراحتي غذا بخورد، در صورتي كه وي با خوردن میوهنمي

دار شد. تا به حال پیش نیامده است كه زني به صرف خوردن یك میوه بّچهدرست آن بود كه به این شكل مجازات مي

و به چه صورتي باید مجازات بكند. به همین خاطر، تا به امروز هر زني دانست چه اتّفاقي رخ داده شود. خداوند خدا مي

آورد، خداوند چنین مقّرر كرد و این مسئله خاطرة هبوط را تداعي هاي خود را به دنیا ميدر شرایط معمولي با درد بّچه

 كند.مي

را نیز بخواند:  ۲۰:  3۰ثال كند، یعني"مار مرا اغوا نمود كه خوردم"باید امكسي كه به این عبارت بسنده مي

 «گوید، گناه نكردم.كند و ميخورد و دهان خود را پاك ميهم چنان است طریق زن زانیه، مي»

چون كه این كار را كردي، از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا »... خداوند مار را نفرین كرده گفت: 

( به عبارتي تا به  ۱4:  3پیدایش « ) عمرت خاك خواهي خورد.ترهستي! بر شكمت راه خواهي رفت و تمام ایّام ملعون

مفهوم بود. ولي آیة زیر اهمیّت زیادي براي رفت، چون در غیر این صورت این حكم، بيآن لحظه مار ایستاده راه مي

خواهدكوبید و گذارم، او سر تو را و عداوت در میان تو و زن و در میان ذّریّت تو و ذّریّت وي مي»درك موضوع دارد: 

( طبق شهادت خداوند خدا صحبت از دو ذّریّت است، ذّریّت مار و  ۱۵:  3پیدایش « ) تو پاشنة وي را خواهي كوبید.

 ذّریّت زن. در سرتا سر كالم ذّریّت به مفهوم نسل است.

ه همین تواند بیافریند و نه صاحب فرزند شود. بشیطان كه یك روح هبوط شده و فاقد جنسیّت است، نه مي

پیدایش،  3ترین موجود به انسان بود، استفاده كرد. در باب خاطر بود كه وي از جانوري ناطق كه در آن زمان نزدیك

اند. ما در این بخش از كالم پرسش و پاسخ رد و بدل شده را بینیم كه مار و حّوا به راستي با هم گفت و گو كردهمي

اند. تنها بعد از لعنت بود كه مار به یك خزنده تبدیل شد و شكل كامل آورده شدهخوانیم. دالیلي كه مار آورد به طور مي

 ( ۱4:  3اصلي خود را از دست داد. ) پیدایش 

امروزة نیز مار قدیمي ...« آیا خدا حقیقت گفته است؟ »در باغ عدن مكالمه با این پرسش معروف شروع شد: 

ت به كالم حق مشكوك سازد. پس، مار حّوا را به دام انداخت و دربارة كالم كند تا انسان را نسبازهمین ترفند استفاده مي

هر آینه نخواهید مرد ... »... بزرگ خود را عنوان كرد:   فلسفه بافي كرد و آن را استادانه تحریف كرد. او سپس دروغ

ن یك حرف دلپذیر بود و حّوا ( ای ۵ – 4:  3پیدایش )  «چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیك و بد خواهید شد.

شود"و"مانند خدا خواهید شد"به چه درد انسان خوردند وقتي كه نیز به دام افتاد. عباراتي مانند:"چشمان شما باز مي

تواند اعمال خود را بسنجد آنها از خدا جدا گشته و در معرض مرگ و فنا قرار گرفتند؟ از آن زمان به بعد، هر انساني مي
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ز بدي و حقیقت را از دروغ تشخیص دهد. به همین خاطر است كه در روز داوري انسانها دربارة كردار و و خوبي را ا

 اعمال خود مسؤول بوده، داوري خواهند شد.

"كه ترجمة آن مار است. طبق خوانیم:" چنین مي ۱:  3در كتاب مقّدس یوناني، در پیدایش 

كند. یك مفسر چنین نوشت:"آن فرشته كه بر مار سوار یزش جنسي ربط پیدا ميروایات قدیمي عبري، هبوط به یك آم

 بود به حّوا نزدیك شد و وي آبستن گردید و قائن را به دنیا آورد."

ات گیهاي هر انساني به واسطة وراثت به او رسیده است. این خصوصیدانید طبع و ویژهمان طوري كه مي

شود ویژگیهاي ژنتیكي از یك نسل به نسل دیگر منتقل شود. دركروموزنها وجود دارند. اتّحاد سلولهاي جنسي باعث مي

طبع گناه آلود مار ) یعني شیطان ( از این راه وارد نسل انسانها شد. این یك طبع سركش و خدا ستیز بود. شیطان كه به 

مرگ گرفتار كرده بود، بر قدرت مرگ حاكم بود. لذا نیاز بود رهاننده در یك  واسطة نااطاعتي و عصیان، انسان را در دام

« ) بودند، آزاد گرداند.و آناني را كه از ترس موت، تمام عمر خود را گرفتار بندگي مي»... بدن جسماني ظاهر شود. 

 ( ۱۵ – ۱4:  ۲عبرانیان 

لید به دست آورد، كلیدهاي مرگ و كلیدهاي عالم خداوند با غلبه بر مرگ و قیام پیروزمندانه خویش، دو نوع ك

( او خود ازدواج  ۲۸:  ۱پیدایش ...« ) بارور و كثیر شوید »... ( خداوند چنین فرموده بود:  ۱۸:  ۱مردگان ) مكاشفه 

م شد. به را نهادینه كرده و اّولین زوج را با هم پیوند داده بود. با شكستن قانون اّولین پیوند بود كه هالكت وارد عال

تر اختالطي مرگبار رخ داد. قانون این است كه هر موجودي با هم نوع خود بپیوندد و زوج تشكیل بدهد. هر عبارت دقیق

جانور باید موافق با جنس خود تكثیر شود. ولي ما با موجودي سر و كار داریم كه حامل اختالطي بر خالف خواست 

چنین اختالطي شد، اختالطي كه پیش از آفرینش اصلي وجود نداشت. مار، پروردگار بود. شیطان به واسطة مار مسؤول 

توانست چنین وضعیّتي را بپذیرد، زیرا حّوا را فریفت و اغفال كرد و بعد از آن جریان بود كه حّوا به آدم پیوست. خدا نمي

شود، قادر نیست تن به ارادة اتّفاقي كه افتاده بود بر خالف خواست اصلي او بود. چیزي كه از خواست خدا حاصل نمي

 پروردگار بدهد یا با آن هماهنگ شود.

اش حّوا، آن كس كه از او گرفته شده بود و به وي داده شده بود دیگر باكره آدم ناگهان دریافت كه محبوبه

ت بود كه بار آمیزش كرد. به این صورنیست! چه وحشتناك بود! حّوا اّول به مار پیوست و سپس با آدم براي نخستین

اند، قائن و اند، دو نفر متولّد شدههبوط انسان رخ داد. از این دو آمیزش كه در فاصله كوتاهي از یك دیگر صورت گرفته

 هابیل.

افتد كه"دو قلوهایي"از پدران متفاوتي به دنیا بیایند. دو مورد معروف این پدیده در فرانسه امروز نیز اتّفاق مي

هم زمان یك بّچه سیاه چرده و یك بّچه مو بور با   در استكهلم، خانم بیورلناند. و سوئد مشاهده شده

اي كه از او نبود را چشماني آبي به دنیا آورد. آقاي بیورلن شوهرش با دیدن نوزاد سیاه چرده حاضر نشد مسؤولّیت بّچه

با یك مرد سیاه پوست رابطة نزدیكي داشت. به متقبل شود. پس از مّدتي مجادله قضایي، خانم بیورتن اعتراف كرد كه 

اش. در شهر مارسي فرانسه نیز، خانم دووال  عبارتي او در یك روز واحد هم با شوهرش آمیزش كرد و هم با معشوقه

را با دقّت  ۱۵:  3هم زمان دو بّچه، یكي سفید پوست و دیگري سیاه پوست به دنیا آورد. كسي كه پیدایش  

كند. یعني ذّریّت مار و ذّریّت زن، از آغاز سخن از یابد كه خدا پس از هبوط به دو ذّریّت اشاره ميكند، در ميعه ميمطال

توان از دو ذّریّت یا نسلي روحاني نیز شود بلكه ميدو نسل است. تفاوت این دو نسل به منشاء طبیعي آنها محدود نمي

 سخن گفت.
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اي چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، اشاره نشده است كه قائن نسب نامهجالب توّجه آن است كه در هیچ 

پسر آدم است. به همین ترتیب هیچگاه آدم به عنوان پدر قائن معّرفي نشده است. لذا حّوا مادر جمیع زندگان خوانده 

زاده آدم راستي پسر نخست ( در صورتي كه قائن به ۲۰:  3شود، در حالي كه آدم پدر جمیع زندگان نیست. ) پیدایش مي

 ها جایگاه خاصي داشته باشد.نامهبود، شایسته بود در نسب

پیدایش « ) مردي از یهوه حاصل كردم.»گوید: زاده خویش مياگر چه حّوا، پس از به دنیا آوردن پسر نخست

ي. دردها وحشتناك بودند و آدم اي بود و نه پزشك( اّما باید به این مسئله توّجه كرد كه در آن زمان نه قابله ۱:  4

دانست چگونه به داد او برسد. به همین خاطر حّوا در زمان زاییدن به خداوند فریاد برآورد. درست بعد از آن در آیة نمي

خوانیم:"و ] حّوا [ در ترجمة رسمي خاخامها چنین مي...« او بار دیگر برادر او هابیل را زایید »خوانیم : چنین مي ۲

 داده برادر او را زایید."ادامه 

نه مثل قائن كه »نویسد: دانست در باغ عدن چه رخ داده بود، زیرا چنین مياز قرار معلوم، یوحنّاي رسول مي

ها این آیه چنین ترجمه شده ( ] در برخي ترجمه ۱۲:  3اّول یوحنّا ...« ) از آن شریر بود و برادر خود را كشت 

این مسئله  دة شریر بود و برادر خویش را كشت. اصطالح از شریراست:"و نه مانند قائن كه زا

مترجم [  -است  القدس ... از روح ۲۰:  ۱رساند، مقایسه شود با متي را مي

دم را مد نظر داشته باشد. شود، آممكن نیست یوحنّا، با به كار بردن اصطالح شریر كه به عنوان پدر قائن معّرفي مي

( زماني كه  ۱4 – ۱3:  ۲اّول یوحنّا ...« ) اید از آنجا كه بر شریر غالب شده»... نویسد: یوحنّا به ایمانداران چنین مي

، شیطان به عنوان اژدها و مار قدیم و  ۲:  ۲۰برد، منظورش شیطان است. در مكاشفه یوحنّا واژة شریر را به كار مي

گیریم كه منظور از شریر، یعني متّضاد خدا، كیست. خدا یكتا نیكو است. شود. ما با مطالعة كالم یاد ميفي ميابلیس معرّ 

( شیطان،  ۱3:  6متي « ) و ما را در آزمایش میاور، بلكه از شریر ما را رهایي ده.»شود: در دعاي"رباني"گفته مي

 گیرد.گر هر چه بر خالف خدا است، از شیطان سرچشمه ميآن بد خواه خدا همان شریر و بد كار است. به بیان دی

(  44:  ۸قائن فردي پر از رشك و حسد بود، او نخستین آدمكش و قاتل است. شیطان از اّول قاتل بود. ) یوحنّا 

توان قائن را به آدم نسبت داد، زیرا آدم به صورت او در آسمان كسي را نكشت، بلكه قتل در زمین صورت گرفت. نمي

وارد نژاد بشر شد تا انسانها را   گیرد. شیطان با كمك مار، مستقیمپروردگار قّدوس آفریده شد. شریر از خدا نشأت نمي

گمراه كرده، آنها را به سوي هالكت هدایت كند. ضروري بود كه خدا تن گرفته به زمین بیاید تا ما را از قید شیطان فدیه 

خود شوند، صاحب زمین خواهند شد، زیرا ارادة اصلي خدا این است. آنها به  كند. زماني كه فدیه شدگان وارد میراث

 عنوان برگزیدگان دوبارة در جایگاه خود قرار خواهند گرفت.

آید، هابیل نیز قبل از این آمده است كه خنوخ هفتمین نفر بعد از آدم بود، قائن هیچ به حساب نمي ۱4در یهودا 

شود. در این نامة آدم به واسطة شیث دنبال ميكشته شد. به همین خاطر است كه نسب كه فرزندي از خود به جا بگذارد

نامه فوق به این ترتیب است: آدم، شیث، انوش، قینان، كنیم كه كالم خدا كامل و دقیق است. نسببارة نیز مشاهده مي

 ( 3۷:  3و لوقا  ۱۸ – ۵:  ۵مهللئیل، یارد و خنوخ. ) پیدایش 

اندازد، به همین ترتیب ختنه نیز باید این ردهاي زایمان زن، او را به یاد عهد شكني اّولیّه ميهمان طوري كه د

این است عهد من كه »امر را براي مرد تدایي كند. زماني كه خدا با ابراهیم و ذّریّت او عهد بست ختنه شرط عهد شد: 

(  ۱۰:  ۱۷پیدایش « ) ذكوري از شما مختون شود. نگاه خواهید داشت، در میان من و شما و ذّریّت تو بعد از تو هر

شد، زیرا عهد خدا را زیر پا داد باید از قوم منقطع ميختنه به عنوان عهدي جاوید مقّرر شد، هر كس تن به سنّت نمي

آنگاه صفوره »( موسي فراموش كرد پسر خویش را ختنه كند و خداوند خواست وي را بكشد:  ۱۸گذاشت. ) آیة مي
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:  4خروج « ) تیز گرفته، غلفة پسر خود را ختنه كرد و نزد پاي وي انداخته، گفت: تو مرا شوهر خون هستي!سنگي 

۲۵ ) 

كارد پسر آن كه بذر نیكو مي»... گوید: ، خداوند آشكارا از دو ذّریّت یا نسل روحاني سخن مي۱3در متي 

(  3۸ – 3۷:  ۱3متي « ) كركاسها، پسران شریرند. انسان است، و مزرعه، این جهان است و تخم نیكو ابناي ملكوت و

مردان   مترجم [ عیسي به -شود. ] در زبان یوناني و در زبان مبدأ این كتاب از یك كلمه براي بذر و ذّریّت استفاده مي

ه عمل خواهید بباشید و خواهشهاي پدر خود را ميشما از پدر خود ابلیس مي»سخت دل و زیر تسلّط شیطان چنین گفت: 

گوید، از باشد، از آن جهت كه در او راستي نیست. هرگاه به دروغ ميآرید. او از اّول قاتل بود و در راستي ثابت نمي

 ( 44:  ۸یوحنّا « ) گوید، زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است.ذات خود مي

ه ذّریّت زن، همان مسیح بود. پولس با ذّریّت مار به اندازة ذّریّت زن حقیقي بود. قائن ذّریّت مار بود، در حالي ك

« ) و به نسل تو، كه مسیح است.»... نویسد: درك این مسئله در رسالة خود به غالّطیان، دربارة ذّریّت موعود زن مي

( ما در عهد عتیق به این عبارت  ۱9آیة « ) تا هنگام آمدن آن نسلي كه وعده بدو داده شد...( »...  ۱6:  3غالّطیان 

( هر  ۱۰:  ۵3اشعیا ...« ) چون جان او را قرباني گناه ساخت. آنگاه ذّریّت خود را خواهد دید »... خوریم: بر مي

آید. این قانون خدا است. در اینجا است كه مفهوم واژة عداوت روشن ذّریّت یا تخم موافق جنس اصلي خود به بار مي

( شیطان با كمك  ۱۵:  3پیدایش ...« ) گذارم تو و ذّریّت وي ميو عداوت در میان تو و زن و در میان ذّریّت »شود: مي

مار وارد حوزة بشریّت شد تا نظام خدا را از بین ببرد. به همین دلیل، ضروري بود، پروردگار به واسطة زایش وارد 

ند در جسم ( خداو ۱6 – ۱3:  ۲قلمرو بشري شود تا عداوت و مرگ به عمل آمده را نیست و نابود كند. ) افسسیان 

خود فدیه را محقّق نمود تا دوباره در درون فدیه شدگان منزل كرده، ساكن شود. او فدیه شدگان را از حوزة نفوذي 

ابلیس خارج كرده، آنها را به ملكوت خدا منتقل كرد. خدا استحكامات و قدرت شیطان را در هم شكست و در مسیح بر آن 

 ( ۱۵:  ۲چیره شد. ) كولسیان 

به این نكته كه شیطان در جسم انسان نفوذ كرد و با ترفندهاي خود وارد خون بشر شد، ضروري بود  با توّجه

كه پروردگار در جسم و خون ما نیز مشاركت داشته باشد، او این كار را با گرفتن شكلي انساني در پسر انجام داد. زندگي 

است كه در خارج از مسیح راهي براي آشتي با خدا و  ما و نجات جان ما به این حركت خدا بستگي داشت. به همین دلیل

رهایي بشر، وجود ندارد. آشتي و فدیه تنها و منحصراً از راه خون بّرة خدا امكان پذیر است. در فدیه دهنده خون یهودي 

 جاري نبود بلكه خوني پاك و مقّدس. خون مسیح، الهي بود و حیات الهي در آن قرار داشت.

توانند با قیاس و مطالعه چند ساس است. تكاملي صورت نگرفته است، دانشمندان معتقدند ميانظریّة تكامل بي

اند، آن را ثابت كنند. در درون یك مجموعة ممكن است چندین گونه با ظاهري متفاوت جمجمه و اسكلت كه پیدا كرده

گوید. پولس در شر دیگري ( سخن مياز ) ب ۷باشد، حتّي ممكن است این تنوع در بشر نیز وجود داشته باشد. یهودا 

هر گوشت از یك نوع گوشت نیست، بلكه گوشت انسان، دیگر است و گوشت بهایم، »نویسد: مي 39:  ۱۵اّول قرنتیان 

است،   و عبري دیگر و گوشت مرغان، دیگر و گوشت ماهیان، دیگر. ] كلمات مورد نظر در یوناني  

 مترجم [ -بشر، گوشت و جسم  ترجمة این كلمات عبارتند از

باید فقدان یك حلقه را در ماجراي عدن جست و جو كرد، مار اصلي همان موجودي است كه درانگلیسي بدان 

شود. دانشمندان هنوز به دنبال این حلقة گمشده هستند. به خاطر تنوع ) حلقة گم شده ( گفته مي 

اي از بشر وجود داشت. محقّقان در این مورد به اند كه چنین گونهدانشمندان فهمیده ها است كهاشكال اسكلتها و جمجمه

دهند. پاسخ به این رازها تنها در این كتاب پر رمز یعني كتاب اند، لذا به تحقیقات خود ادامه ميهیچ پاسخ قاطعي نرسیده

 شود.مقّدس یافت مي
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ود. این همان نسل قائن است. گونة دیگر، از فرزندان آدم و هاي بشر، حاصل آمیزش مار با حّوا بیكي از گونه

حّوا تشكیل شد كه شاخة اصلي این گونه از شیث است. آدم و حّوا پسران و دختران بسیار داشتند و شیث با یكي از 

ایّام آدم سال بود، و پسران و دختران آورد. پس تمام  ۸۰۰و ایّام آدم بعد از آوردن شیث »خواهران خود ازدواج كرد: 

اي دیگر كه حاصل اختالط دو نسل بود به ( سپس گونه ۵ – 4:  ۵پیدایش « ) كه زیست، نهصد و سي سال بود كه مرد.

شوند، هنوز كمي از جذّابیّت لوسیفر را وجود آمد. اوالد قائن كه با اصطالح"فرزندان آدمیان"در كتاب مقّدس معّرفي مي

پسران خدا دختران آدمیان را دیدند كه نیكو »به پسران خدا معروف هستند:  داشتند. زماني كه مردان نسل شیث كه

( به خاطر این اختالط است كه خدا  ۲:  6پیدایش « ) گرفتند.منظرند، و از هر كدام كه خواستند، زنان براي خویشتن مي

دنیا بیاید. به همین خاطر پس  بر آن شد تا تیرة بشري را منقرض كند، زیرا الزم بود مسیح از یك نسل پاك جسماني به

از طوفان نوح تنها یك نسل طبیعي بشري باقي مانده است. این نسل از آدم است. همة نژاد بشري كه در سرتا سر زمین 

( ولي  ۲6:  ۱۷اعمال  9 – ۸:  9اند. ) پیدایش اند از سام، حام و یافث كه پسران نوح هستند، به وجود آمدهپراكنده

حاني تا به آخر در میان ملل وجود خواهند داشت. پاسخ دربارة این كه چه كسي و چرا و چگونه به یكي این دو تیره رو

توانیم خود را بیازماییم، هر كس به كالمي كه از از این دو تیره و نسل تعلّق دارد بر عهدة خداوند خدا است. ولي ما مي

بندد، از ذّریّت، كلمه و روح خدا است. و هر كس به كار ميآورد و دهد، به آن ایمان ميخدا صادر شده است، گوش مي

گوید، هیچ پیوند و نسبتي با خداوند ندارد. دست كم این چیزي كه در درون خود كالم را رد كرده و بر خالف آن سخن مي

مسیح خداوند تواند به عیسي آید. البتّه هنوز روز فیض است و هر كس بخواهد مياست كه از رفتار چنین شخصي بر مي

 روي آورد و او را دنبال كند.

اگر »... شیطان از باالي كوهي بسیار رفیع، همة ممالك جهان و جالل آن را به خداوند ما نشان داد و بدو گفت: 

دانست كه باید خون خود را ( خداوند ما مي 9 – ۸:  4متي « ) افتاده مرا سجده كني، همانا این همه را به تو بخشم.

ریخت تا با این كار آزادي كساني كه براي زندگي جاوید مقّرر شده بودند را به دست آورد. خداوند یه به زمین ميبراي فد

 به عنوان مالك اصلي، وسوسه یعني شیطان را از خود راند و حاضر نشد پیشنهاد وي را بپذیرد. 

ا كه تو تمامي اّمتها را متصّرف اي خدا برخیز و جهان را داوري فرما زیر»یك مزمورسرا چنین سروده است: 

و هرگاه فرزندانیم، وارثان »كند: ( پولس رسول با این عبارات این مسئله را عنوان مي ۸:  ۸۲مزمور « ) خواهي شد.

« ) هم هستیم یعني ورثة خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریك مصیبتهاي او هستیم تا در جالل وي نیز شریك باشیم.

ن رویداد در پایان این عصر رخ خواهد داد. ما این امتیاز را داریم تا در عصري زندگي كنیم كه در ( ای ۱۷:  ۸رومیان 

 اند، از جمله راز مربوط به حوادث باغ عدن. آن همة اسرار و رازهاي كالم مكشوف شده
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 فصل بیست و یکم: عادل شمردگي 

ود عادل شمردگي او نیز مطرح شود. عادل شمردگي بدین نمبا توّجه به این كه انسان محكوم شده بود، الزم مي

مفهوم است كه در روند قضایي، اتّهام برداشته و باطل شود. عادل شمردگي بدین مفهوم نیست كه كسي به خاطر نبود 

 مدارك تبرئه شود بلكه بدین معني است كه جرمي متوّجه طرف متّهم نیست و به عبارتي دیگر تحت تعقیب نیست. داستان

از این قرار است كه متّهم هیچ جرمي مرتكب نشده است و تنها به خاطر یك متّهم كننده به دادگاه آمده است، ولي متّهم 

كننده نتوانست كاري بكند، زیرا موفّق نشد جرم متّهم را اثبات كند. شكایت پس گرفته شد، و دادستان مجبور شد پروندة 

 ر نیست.شكایت را ببندد زیرا دیگر پیگردي در كا

باید به این دو نكته اساسي توّجه كرد، از طرفي انسان علیه خدا گناه كرده است لذا به بخشش ) آمرزش ( 

بیند، نیازمند است ولي عادل شمردگي در اندیشة الهي بدین ترتیب است كه خدا در مسیح، فردي كه بخشیده است را مي

المثل این دنیایي گناهي مرتكب نشده است. یك ضرب از دید پروردگار چنان است كه فرد مورد نظر هیچگاه

رسد كه گذشته را گوید"بخشیده شد اّما فراموش نشد."ما حتّي اگر یك دیگر را با تمامي دل ببخشیم باز هم زماني ميمي

ندارد بر  آورد. هیچ كسي حقبخشد و دیگر به خاطر نميآوریم. اّما نزد خدا چنین نیست. او گناهان ما را ميبه یاد مي

كند مقصر است و بخشش و كسي كه نزد خدا عادل شمرده شده است مّدعي شود. كسي كه گذشته را دوبارة مطرح مي

 كند.عادل شمردگي خود را باطل مي

شود، خدا محكومیّت انسان را به گردن گرفت. خدا به با توّجه به این كه انسان ناخواسته در گناه متولّد مي

این رأي محكومیّت انسان را به واسطة شریعت صادر كرده بود. ولي او در رحمت خود به واسطة  خاطر عدالت خویش،

و حال آن كه به »اي كه در پسر محقّق شد، عادل شمردگي كاملي براي انسان فراهم كرد. در كالم چنین آمده است: كفّاره

سالمتي ما بر وي آمد و از زخمهاي او ما شفا سبب تقصیرهاي ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید. و تأدیب 

 ( ۵:  ۵3اشعیا « ) یافتیم.

پولس در رسالة خود به رومیان مسئلة عادل شمردگي كتاب مقّدسي را تشریح و تبیین كرده است. او ضمن 

ر شویم. او ارائة مطالب فراواني در این باب نشان داد چگونه عادل شمردگي، به ما عطا شد تا بتوانیم از آن برخوردا

زیرا از انجیل مسیح عار ندارم چون كه قّوت خدا است، براي نجات هر كس »دربارة انجیل عیسي مسیح، چنین نوشت: 

شود، از ایمان تا ایمان، چنان كه مكتوب است كه ایمان آورد، اّول یهود و پس یوناني، كه در آن عدالت خدا مكشوف مي

( نه تنها خدا ما را از مرگ و سرگرداني نجات داد،  ۱۷ – ۱6:  ۱رومیان ) « كه عادل به ایمان زیست خواهد نمود.

بلكه عادل شمردگي را به صورت تام به انسان عطا كرد و عدالت الهي خویش را به وي بازگرداند. دیگر نیازي نیست كه 

ه وي عطا شده است. انسان با اعمال و زحمات شخصي خود در صدد كسب عادل شمردگي باشد، زیرا كه عدالت الهي ب

ارزش است و تالش براي كسب عادل شمردگي به این كند، از دید خدا بيعدالتي كه انسان به واسطة اعمال خیر كسب مي

از آنجا كه به »ترین مانع سلوك روحاني ما مبّدل شود. در كتاب مقّدس چنین نوشته شده است: تواند به بزرگروش مي

 ( ۲۰:  3رومیان ...« ) ر او عادل شمرده نخواهد شد اعمال شریعت هیچ بشري در حضو

اي كه بدان محكوم شده بود، رهایي عمل قدرتمند و مطلق پروردگار باعث شد انسان از گم گشتگي و سرگرداني

یابد و دوبارة به جایگاه اصلي خود در حضور خدا برگردد. این مطلب هستة پیغام خوش انجیل عیسي مسیح را تشكیل 

یعني عدالت خدا كه به وسیلة »خدا نه تنها ما را بخشید بلكه عادل شمرده و عدالت خویش را به ما عطا كرد: دهد. مي

اند و از ایمان به عیسي مسیح است، به همه و كل آناني كه ایمان آورند. زیرا كه هیچ تفاوتي نیست، زیرا همه گناه كرده

« اي كه در عیسي مسیح است.شوند به وساطت آن فدیهشمرده مي باشند، و به فیض او مجانی عادلجالل خدا قاصر مي

 ( ۲4 – ۲۲:  3) رومیان 



84 
 

ماند. بر از این رو جایي براي اعمال یا تالش شخصي براي كسب یك عادل شمردگي مخصوص به خود باقي نمي

رهایي و سعادت را به ارمغان ما است كه به پیغام الهي، یعني انجیل عیسي مسیح، جایگاهي شایسته بدهیم. این پیغام كه 

براي اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا »اعالم شود. بشریّت با خدا آشتي داده شد:  آورد، باید به همه جاي گیتيمي

( ایمان به بنیانگذار یا  ۲6:  3رومیان «          ) او عادل شود و عادل شمارد هر كسي را كه به عیسي ایمان آورد.

تواند عادل شمردگي را به بار آورد، بله تنها با ایمان به عیسي مسیح است كه انسان یا یك مكتب، نمي پیامبر یك دین

اند. روشهایي كه مذهب در جلوي ما شود، زیرا خدا و انسان در مسیح با هم مالقات كرده، آشتي كردهعادل شمرده مي

« ) شود.اعمال شریعت، محض ایمان عادل شمرده مي دانیم كه انسان بدونزیرا یقین مي»گذارد ارزشي ندارند: مي

 ( ۲۸:  3رومیان 

از قرار معلوم، پولس چنان تحت تأثیر مكاشفة عادل شمردگي قرار گرفته بود كه همة زوایاي این تعلیم را تبیین 

این بخش از كتاب كند. با خواندن رومیان، نقشة خدا براي نجات بشر را مو شكافانه تبیین مي ۸تا باب  3كرد. از باب 

شویم. هر كس تنها نیاز به آن دارد كه عطیّة الهي را قبول كند و شكر را مقّدس با چشم انداز و دامنة عمل نجات آشنا مي

به جا آورد. هر كس بر آن باشد كه با اعمال خود به نزد خدا عادل شمرده شود، هیچگاه قادر نخواهد بود به مفهوم 

شود كه فرد دهد مانع آن مياي كه فرد انجام ميخدا براي ما كرد، پي ببرد. تالش شخصي واقعي و كامل عمل تامي كه

شمارد، ایمان او عدالت دینان را عادل ميو اّما كسي كه عمل نكند، بلكه ایمان آورد به او كه بي»كار خدا را ببیند: 

 ( ۵:  4رومیان «          ) شود.محسوب مي

یابیم كه كسي مورد است كه براي ما جنبة حیاتي دارد. ما در این شرح، در مي در سرگذشت ابراهیم، درسي

كند بلكه با همه وجود خطاب خدا قرار گرفته و وعده را دریافت نموده است. دیگر به خود و شرایط اطراف خود نگاه نمي

بیند و خدا را د ندارند، او آنها را ميآورد. با وجود این كه چیزهاي وعده داده شده، هنوز وجوخود به گفته خدا ایمان مي

تر اعتقاد راسخ دارد كه خدا به كند و به بیاني روشنكند. چنین شخصي در یقین ایمان زندگي ميبه خاطرشان شكر مي

 كند.وعدة خویش عمل مي

ه پس چون كه به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سالمتي داریم ب»چنین آمده است:  ۱:  ۵در رومیان 

سازد كه ما به واسطة ایمان، به موقعیّت فیض نازل پولس رسول خاطر نشان مي« وساطت خداوند ما عیسي مسیح

نویسد: توانیم در امید پر جالل خدا فخر كنیم اگر چه در نیاز و تحت آزار باشیم. رسول اّمتها در ادامه ميایم و ميشده

 9:  ۵رومیان « ) شدیم، به وسیلة او از غضب نجات خواهیم یافت.پس چقدر بیشتر اآلن كه به خون او عادل شمرده »

سازد كه سخن از هر ایماني نیست، بلكه تنها ایمان به عیسي مسیح مصلوب شده و خون ( او مرتب خاطر نشان مي

خالصه  مقّدسش كه ریخته شده و رهایي تام براي ما به ارمغان آورده، ارزشمند است و بس. پولس رسول با این عبارات

پس هم چنان كه به یك خطا حكم شد بر جمیع مردمان براي قصاص، هم چنین به »كند: روند نجات را تشریح و تبیین مي

یك عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان براي عدالت حیات. زیرا به همین قسمي كه از نافرماني یك شخص بسیاري 

( همان  ۱9 – ۱۸:  ۵رومیان «     ) ري عادل خواهند گردید.گناهكار شدند، هم چنین نیز به اطاعت یك شخص بسیا

كنیم، از زمان آدم حكم مرگ شامل همة انسانها شد، لذا باید ایمان داشته باشیم كه این حكم، لغو طوري كه مالحظه مي

 ایم.شده و ما به نزد خدا فیض یافته و كامالً عادل شمرده شده

ایم و به چه صورتي با او یم كه چگونه بر مثال مرگ مسیح متّحد شدهبینرساله به رومیان، مي 6در باب   

 ایم.مصلوب و دفن شده، براي زندگي تازه و الهي همراه خداوند قیام كرده

كند، انساني كه به خاطر گناه دچار احساس فریب عجز و ناتواني بشر را خاطر نشان مي ۷رومیان باب 

كند. تنها در جایي كه شریعت است، ممكن عت سخت را بر دوش خود حس ميخوردگي شده است و فشار سنگین یك شری
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است قانون شرع زیر پا گذاشته شود. در صورتي كه خدا شریعت خود را به صورت احكام و فرایض در سینا نازل 

گر، احكام داده كرد، ممكن نبود كه انسانها بتوانند آن چه را كه به دیدة خدا درست است، تشخیص بدهند. به بیان دینمي

متوّجه تخّطي و گناهان خود شوند. داور عادل هم چنان با اعطاي شریعت، رأي به محكومیّت انسان  اند تا انسانهاشده

رحم بر داوري »... داد، در حالي كه زماني كه به عنوان رهاننده آمد، فیض و رحمت را براي بشریّت به ارمغان آورد: 

 ( ۱3:  ۲یعقوب  «            )شود.مفتخر مي

برد كه در قید عادات، هوسها و شود و به این واقعیّت پي ميبدین ترتیب انسان متوّجه اسارت و بردگي خود مي

كه آن »زند: شهوتها و غیره گرفتار است. احساس عجز و ناتواني در این اسارت وحشتناك چنان است، كه بشر فریاد مي

دانم كه در . زیرا ميآورم ..كنم بلكه كاري را كه از آن نفرت دارم به جا ميواهم نميخدانم زیرا آن چه ميكنم نميچه مي

من یعني در جسدم هیچ نیكویي ساكن نیست، زیرا كه اراده در من حاضر است اّما صورت نیكو كردن ني ... واي بر من 

( هر انساني كه به  ۲4 – ۱۵:  ۷رومیان « ) اي هستم! كیست كه مرا از جسم این موت رهایي بخشد؟كه مرد شقي

 آورد باید این فرایند را طي كند، در غیر این صورت بازگشتي در كار نخواهد بود.مسیح ایمان مي

پوشد، یعني انسان یك واقعیّت الهي را تجربه تشریح شده جامة عمل مي ۸پس از این مرحله آن چه كه در باب 

تواند با شادي و عمل نجات بخش تام او عادل شمردگي را تجربه كرده، مي كند. انساني كه به واسطة ایمان به مسیحمي

( آنها با خدا آشتي كرده  ۱:  ۸رومیان « ) پس هیچ قصاص نیست بر آناني كه در مسیح عیسي هستند.»فریاد كند: 

 اند.وارد استراحت الهي شده

اند، همیشه علیه ر او قرار گرفته( و كساني كه در اختیا ۱۰:  ۱۲شیطان آن مّدعي برادران ) مكاشفه 

كنند. پولس با در نظر گرفتن این وضعیّت، چنین نداي پیروزي سر ایمانداران و عادل شمرده شدگان اتّهاماتي مطرح مي

...« ) كیست كه بر برگزیدگان خدا مّدعي شود؟ آیا خدا كه عادل كننده است؟ كیست كه بر ایشان فتوي دهد »دهد: مي

 ( 34 – 33:  ۸رومیان 

شود بلكه الزم است كه انسان این حالت را تجربه كند. مسئلة عادل شمردگي به یك رسالة تعلیمي محدود نمي

عادل شمردگي مرحلة دّوم روند بخشش الهي است. خدا باید انسان را به خاطر جرم و تقصیري كه مرتكب شده بود، 

باعث شد كه بدهي انسان بخشیده شود، به عبارتي كفّارة  كرد. عمل فدیه به واسطة ریخته شدن خون بّرهمحكوم مي

كوشد این كار را بكند. وي تواند اّدعایي علیه ما عنوان كند، اگر چه شیطان با غضب ميواقعي داده شد. دیگر كسي نمي

بود فریاد كرد:  كوشید با مارتین لوتر این كار را بكند در حالي كه این اصالحگر معروف كه از یقین ایمان برخوردار شده

عادل شمردگي منحصراً به واسطة ایمان به فدیة تامي كه عیسي مسیح به عمل آورد، « كند.عادل به ایمان زیست مي»

 شود.حاصل مي

كند، با تولّد شود و پایان زندگي كهنه خود را تجربه ميهمان طوري كه بشر با بازگشت خویش متوّجه خدا مي

شود. ( گیرد. به همین ترتیب پس از بخشش ) كه به رنجها و مرگ مسیح مربوط ميسر مي از باال زندگي جدیدي را از

كه به سبب گناهان ما تسلیم »شود: گیرد. عادل شمردگي به قیام و زندگي الهي مربوط ميعادل شمردگي صورت مي

 ( ۲۵:  4رومیان « ) گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد.

اند. همان طوري كه ه مسیح به راستي مرد، به همین ترتیب گناهان ما نیز بخشیده شدهدرست همان طوري ك

 ایم.مسیح به راستي رستاخیز نمود، ما نیز یك بار براي همیشه عادل شمرده شده
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دهد چگونه عادل شمردگي الهي بر اساس گفتة خدا، با اطاعت یعني به جا آوردن اعمال یعقوب رسول نشان مي

بیني كه ایمان با اعمال او عمل كرد و ایمان از اعمال، كامل گردید. و آن نوشته تمام مي»شود: كالم كامل ميمطابق با 

 ۲یعقوب « ) گوید: ابراهیم به خدا ایمان آورد و براي او به عدالت محسوب گردید، و دوست خدا نامیده شد.گشت كه مي

 :۲۲ – ۲3 ) 

شوند، بلكه آنها بخشي از عنصر عادل اعث عادل شمردگي بشر نميباید یادآور شد كه اعمال به تنهایي ب

كند. ابراهیم ایمان داشت كند عمل ميشمردگي از راه ایمان هستند. كسي كه به خدا ایمان دارد مطابق آن چه خدا امر مي

باني تقدیم كند، به كه خدا پسر او اسحاق را از مردگان زنده خواهد كرد و آماده بود تا دلبند خویش را به عنوان قر

نمود. یعقوب به آن عبارتي فرمان خدا را به جا آورد. با توّجه به چنین ایماني، اطاعت از امر خدا براي او دشوار نمي

كند، بلكه منظور آورند، اشاره نميدسته از اعمال و كارهایي كه انسانها با ارادة خود براي گرفتن چیزي از خدا به جا مي

شوند. ایماندار واقعي به گفتة خدا عمل كه براي اطاعت از دستور خدا و كالم وي به جا آورده ميوي اعمالي است 

( ایمان بدین  ۱4:  ۱۵یوحّنا « ) كنم به جا آرید.شما دوست من هستید اگر آن چه به شما حكم مي»كند: مي

 شود.كشد"و احیا ميصورت"نفس مي

دل شمرده شد، مانند كسي كه هرگز گناه نكرده است در پیشگاه خدا انساني كه از راه ایمان به عیسي مسیح عا

گردد، به عبارتي او در مقامي است كه پیش از زمان براي او ایستد، چنین شخصي به حالت نخستین خود باز ميمي

دارد، با اعمال كشد. كسي كه به راستي ایمان معیّن شده بود و فقط انتظار تبدیل تن خود و تكمیل نقشة ابدي خدا را مي

هاي ایمان را از خویش بروز خواهد داد، درست همان طوري كه ابراهیم كند، نشانهاي كه اتّخاذ ميخود و شیوة زندگي

شود: ، از فدیه شدگان به عنوان عادالن مكمل ) عادل كامل شده ( یاد مي۱۲در شادي اطاعت را بروز داد. در عبرانیان 

شماره از محفل فرشتگان و ل صهیون و شهر خداي حي یعني اورشلیم سماوي و به جنود بياید به جببلكه تقّرب جسته»

 ( ۲3 – ۲۲آیات « ) كلیساي نخست زادگاني كه در آسمان مكتوبند و به خداي داور جمیع و به ارواح عادالن مكمل.
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 فصل بیست و دّوم: تازگي و توّلد تازه

ان زندگي كهنه بدون خدا است. این تجربه، انسان را به سمت تازگي دروني تجربة عادل شمردگي به مفهوم پای

هاي گوناگون زندگي دهد. اگر چه عمل فدیه و رهایي تنها یك بار صورت گرفت، لیكن قدرت فیض الهي در جنبهسوق مي

 شود.كند و به همین دلیل از مفاهیم گوناگون براي بیان این تجربه استفاده ميما عمل مي

شود تا شود. انسان جدا شده از خدا و از نظر روحاني مرده، تكان داده ميه چیز با یك بیداري شروع ميهم

بیدار شود. این وضعیّت نتیجة عمل روح خدا در موعظة انجیل است. پیش از این انسان بدون این كه خود بداند گرفتار 

است، به عبارتي او متوّجه نیست كه كجاي كار اشكال  مرگ روحاني بود. از نظر چنین انساني همه چیز در دنیا منظم

 دارد.

خواهد انسان چه مذهبي و چه غیر مذهبي از دنیاي فراسوي خویش روي گردان است. چنین انساني نمي

مسؤولیّت شخصي خود را در حضور خدا و وجود یك داوري نهایي را بپذیرد، اگر چه او چنین احتمالي را به كلي مردود 

ام، پول حرام ام، چشم به ناموس مردم نداشتهكند"من هیچ كس را نكشته، و مرتب به خود و دیگران تكرار ميداندنمي

ام و از این قبیل، لذا در صورتي كه چنین چیزي هم باشد، نیازي نیست من نگران باشم."ولي حقیقت این است كه نخورده

ت. مردم باید بدانند كه خدا یك پدر بزرگ پیر یا یك دایة عزیز نیست داوري نهایي نه یك احتمال، بلكه یك واقعیّت مسلّم اس

كه با چند كلمه بتوان دل او را به دست آورد. خدا در آن موقع دیگر آن رهانندة مهربان نخواهد بود بلكه به عنوان یك 

با كالم خویش داوري داور دقیق بر مسند قضاوت خواهد نشست. خدا در قید كالم خود است. لذا هر انسان را مطابق 

 خواهد كرد.

همان طوري كه خدا هم اكنون در قید كالم خود است و كساني كه به او ایمان دارند را مشمول بخشش، فیض و 

دهد به همین ترتیب او بدون گذشت و به طور عادالنه كساني را كه او را خوار شمرده، عادل شمردگي خویش قرار مي

 اند، مورد داوري قرار خواهد داد.و راه نجات الهي را رد كرده اندبر خالف كالم حق حرف زده

اند بدون توّكل به خدا و تنها به روش خود نجات را كسب كنند، دچار سرخوردگي عظیمي كساني كه كوشیده

باشد. خواهند شد. باید گفت اعتقاد صرف به پروردگار كافي نیست بلكه مهم آن است كه آدمي به كالم خدا اعتقاد داشته 

هایي كه خدا براي رهایي بشر آماده كرده است، بگنجد. كسي كه به خدا ایمان اعتقاد و ایمان ما باید در چهار چوب راه

 ( ۱۰:  ۵شمارد. ) اّول یوحنّا نداشته باشد، او را در واقع دروغگو مي

ذهبي را به جا آورد، اّما واقعیّت آن است كه انسان نفساني، اگر چه ممكن است بسیار مذهبي باشد و فرایض م

شود. به كند. همان طوري كه پیشتر اشاره شد، همه چیز با یك بیداري شروع ميمسائل روحاني و معنوي را درك نمي

شود. در زمان موعظه پطرس خورد و از خواب ناشي از مرگ روحاني بیدار ميعبارتي انسان در وجدان خود تكان مي

:  ۲اعمال « ) اي برادران چه كنیم؟»... ود تكان خوردند، آنگاه به خود آمده و گفتند: در پنطیكاست، مردم در درون خ

3۷ ) 

هاي گوناگوني یافتند. وقتي كه پطرس در خانه كرنیلیوس وعظ كرد، در زمان وعظ انجیل، شنوندگان تجربه

(  4۸ – 34:  ۱۰. ) اعمال القدس را یافتندعمل خدا در یك جلسه محقّق شد، شنوندگان توبه كردند و تعمید روح

كند. ولي این عمل القدس با توّجه به وضعیّت دروني فرد، توقع او در ایمان و اقتدار كامل حاكم بر موعظه، عمل ميروح

گیرد. خوب است كه در این باره یك الگوي ظاهري كه در مورد هر كس صادق باشد داد در چهار چوب كالم صورت مي

اي نیست بلكه صحبت از وعظ گیرد. سخن از هر موعظهو معتبر بر اثر شنیدن موعظه شكل مي نشده است. ایمان فعّال
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هاي الزم براي نجات را كسب كنند. توانند همة تجربهسپارند، ميانجیل تام است. كساني كه به موعظة انجیل تام گوش مي

دهد. آنگاه شخص با ان را به توبه سوق ميدهد كه این تجربه، انسروح خدا در ابتدا به انسان شناختي از خود مي

 كند.احساس درد و ناراحتي، از خدا به خاطر خطایا و قصور خویش طلب مغفرت مي

آورد"خداوندا بر شود كه فریاد برميایستد، چنان در وجود خود دچار الزام گناه ميانساني كه در پیشگاه خدا مي

كند، كند. دزد دیگر دزدي نميدنبال این اعتراف زندگي او تغییر مي ام"و بهخالف آسمان و بر خالف تو گناه كرده

كند و این فرایند تازه شدگي به تولّد تازه منجر گوید. شخص به راستي به مسیح بازگشت ميدروغگو دیگر دروغ نمي

عمال بدي كه بر خواهد همة گناهان و اشود. كسي كه به خاطر گناه در وجود خویش ملزم شده است، از خداوند ميمي

دهد، بدین ترتیب كه دعا كننده اي رخ ميالعادهكند را بر او ببخشاید. در طول دعا اتّفاق خارقوجدانش سنگیني مي

شود. كسي كه شود و ناگهان اطمینان به نجات و آرامش آسماني و الهي وارد قلبش ميالعادة فیض ميمتوّجه عمل خارق

شود. این یك تجربة واقعي كند كه تنها ایمان به مسیح باعث رهایي و نجات ميقوف پیدا ميكند به این واقعیّت وتوبه مي

كند و او را به سمت ایمان هدایت القدس در وي عمل ميكند، زیرا روحاست كه توبه كننده در درون خود حس مي

توان ( امروزه نیز مي ۱6:  ۸یان دهد كه از فرزندان خدا شده است ) رومكند. پس روح خدا به روح او شهادت ميمي

 نجات در مسیح را تجربه كرد. نجات در مسیح یك تجربة عملي و ملموس است.

كند، آورد و با اطمینان، قلب خود را به روي او باز ميزماني كه كسي با ایماني حقیقي به خدا روي مي

گیرد و بعد از شنیدن كالم خدا از طریق موعظه، مي گویند."بلكه در مقام درست قرارگوید"یك بار بروم ببینم چه مينمي

تواند همان تجربه را داشته باشد كه ایمانداران نخستین در كلیسا داشتند. سازد. چنین انساني ميخداوند را مخاطب مي

 شایسته است به خدا ایمان داشته باشیم و به راستي به او توّكل و تكیه كنیم.

جریانات ایمان در كلیسا باعث شده است، از راه تنگي كه خداوند و شاگردان واقعیّت آن است كه چندگانگي 

 اند، تصویري نادرست ارائه شود.اند و از تجاربي كه در آن سلوك یافتهدنبال كرده

اي ها به سخن او ایمان داشته باشیم و پاسخ ما باید مانند پاسخ به نامهما باید در مكالمه خود با خدا، مانند بّچه

اشد كه خطاب به ما نوشته شده است. كه در اینجا كالم نوشتاري خدا است، زیرا خدا به واسطة كالم خویش ما را ب

زنیم. او فیض خود را در اختیار ما گوید، در حالي كه از طریق دعا ما با خدا حرف ميسازد و سخن ميمخاطب مي

گوییم. به این اندیشیم و خدا را سپاس ميبه این چیزها مي كند. ما در دعاگذارد و خواست خود را براي ما باز ميمي

 شود.شكل است كه مشاركتي عمیق و شخصي بین خدا و انسان بر قرار مي

یابیم خواهیم یافت كه كالم دقیقاً با دهیم كالم ما را مخاطب سازد و به زودي در ميما در ایمان و توّكل اجازه مي

گویم اگر كسي از سر نو آمین آمین به تو مي»گوید: راستا به نیقودیموس چنین ميشخص ما كار دارد. عیسي در این 

اي با اعتقاد به ( مسئلة تولّد تازه هیچ گونه رابطه 3:  3یوحّنا «          ) تواند دید.مولود نشود، ملكوت خدا را نمي

. در زمان وقوع توّلد تازه طبق آموزة كتاب مقّدس، نامنداي به اشتباه تناسخ را تولّد تازه ميتناسخ ندارد، اگر چه دسته

گردد بلكه زماني كه یك نفر بدون ترك كالبد خود ایماندار شود و كالم خدا را در خود انسان به كالبدي با شكل جدید بر نمي

ا در درون این دهد و زندگي جدید یا حیات الهي رالقدس عمل زایش ) توّلد از باال ( را در او انجام ميبپذیرد، روح

 گذارد.شخص مي

لیكن چون مهرباني و لطف نجات دهندة ما خدا ظاهر شد، نه به »توانیم با شادي چنین شهادت دهیم: ما مي

اي كه سبب اعمالي كه ما به عدالت كرده بودیم، بلكه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولّد تازه و تازگي
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به دولتمندي افاضه نمود، به توسط نجات دهندة ما عیسي مسیح، تا به فیض او عادل القدس است، كه او را به ما روح

 ( ۷ – 4:  3تیطس « ) شمرده شده، وارث گردیم به حسب امید حیات جاوداني.

زیرا كه فیض خدا كه براي همة مردم نجات بخش است، »نویسد: پولس در رسالة خود به تیطس چنین مي

( انساني كه از فیض برخوردار شده است، متوّجه چیزهایي كه براي نجات او ضروري  ۱۱:  ۲تیطس « ) ظاهر شده.

هاي كساني كه در اغلب موارد مسیح را دیده و مانند استاد زندگي كرده بودند، نقل ها، تجربهشود. در رسالهاست مي

( روش خود را دربارة  ۸: ۱3یان شده است. از آنجایي كه خداوند دیروز، امروز و تا ابداآلباد همان است. ) عبران

كند كه در كالم پذیرد، همان چیزي را تجربه ميكند. كسي كه كالم حق را ميكنند، عوض نميكساني كه به او بازگشت مي

« ) او محض ارادة خود ما را به وسیلة كلمه حق تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم.»وعده داده شده است: 

 ( ۱۸:  ۱یعقوب 

چون نفسهاي خود را به اطاعت راستي طاهر »كند: پطرس رسول در رسالة خود به همین مسئله اشاره مي

ریا داشته باشید، پس یك دیگر را از دل به شّدت محبّت بنمایید. از آن رو كه تولّد تازه اید تا محبّت برادرانة بيساخته

 ۲3 – ۲۲:  ۱اّول پطرس « ) كالم خدا كه زنده و تا ابداآلباد باقي است.یافتید نه از تخم فاني بلكه از غیر فاني یعني به 

شود. چنین شخصي به كند، جزئي از كلمه و خواست خدا مياي شخصي و كتاب مقّدسي با خدا پیدا مي( كسي كه تجربه

ت آن بررسي و درك هاي كالم را در بافت درسشود. این قبیل افراد به نوبة خود، نوشتهنقشة نجات الهي مرتبط مي

كنند. این اتّحاد كامل در میان فدیه دهنده و فدیه یافتگان الزم است تا آنها بتوانند با بصیرتي الهي به مسائل نگاه كنند مي

 و ارادة الهي را طلب نمایند.

شود. سلوك شاگرد و هم قدم شدن او با خداوند عیسي مسیح، از طریق توبه، تازه شدگي و تولّد تازه آغاز مي

كند. آیات فراواني در كتاب مقّدس از سلوك شاگرد سخن دارد و حركت ميشاگرد با همة وجود خود در این راه گام بر مي

شود در صورت لزوم، به خاطر ملكوت خدا گیرد. او حاضر ميگویند. خداوند در زندگي شاگرد ناگهان جاي اّول را ميمي

( به بیان دیگر، در  ۲9:  ۱۸خواهر، والدین و اوالد و غیره دست بكشد. ) لوقا از خانه و اموال، زن و شوهر، برادر و 

هاي سایر تواند تسلیم خواستهصورتي كه تنها یك عضو از خانواده ایمان بیاورد، مسلّم است كه این یك عضو نمي

یك"نظام مذهبي"وارد شد،  اعضاي خانواده خود شود. البتّه شاگرد مسیح شدن بدین مفهوم نیست كه باید به"دیر"یا به

اش زندگي خود را بر اساس خواست پرودگار تنظیم ایيحقیقت آن است كه شاگرد ضمن حفظ موقعیّت اجتمایي و حرفه

تواند دو خواهد كرد. رویگردان شدن از جادة پهن و دنبال كردن جاده باریك نتایج و عواقبي به دنبال دارد. هیچ كس نمي

زمان در دو راه گام بردارد. باید تصمیم گرفت و راه خود را برگزید. به همین خاطر است كه روش  آقا را خدمت كند یا هم

 دهد كه در چه راهي قدم برداشته است.زندگي هر فرد نشان مي

و دل تازه »در این باره تصریح شده است:  ۲6:  36تجربة تازه شدگي به قلب انسان مربوط است. در حزقیال 

انساني كه از درون تازه شده است، این وظیفه بزرگ را ...« د و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد به شما خواهم دا

اند، آزاد كند. به بیان بهتر، واقعیّت آن است كه هر انسان بر عهده دارد كه خویشتن را از مسائلي كه اسیرش ساخته

پندارند نیست. هر انساني دو باشد و آن كس هم كه مردم مي بایداي دارد؛ او آن كس نیست كه ميایماني زندگي دوگانهبي

دهد و بار دیگر شخصیّت واقعي خود را بروز چهره دارد؛ یك بار خویشتن را همان طور كه دوست دارد باشد، نشان مي

یّت كهنه را كه تا آن كه شما از جهت رفتار گذشته خود، انسان»كند: دهد. در این باره نیز كالم خدا آشكارا تصریح ميمي

گردد، از خود بیرون كنید. و به روح ذهن خود تازه شوید. و انسانیّت تازه را كه به صورت از شهوات فریبنده فاسد مي

( در آیات بعد فهرستي از  ۲4 – ۲۲:  4افسسیان « ) خدا در عدالت و قّدوسیّت حقیقي آفریده شده است بپوشید.

 شوند ارائه شده است.مسائلي كه به حیات جدید مربوط نمي
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شود، روح خدا وي را نسبت به مسائلي پس از این كه وجدان انسان از خواب ناشي از مرگ روحاني بیدار مي

و هم شكل این جهان »دهد، این مرحله جزئي از فرایند تقدیس ایماندار است: كه از دیدگاه او ناپسند است، هشدار مي

د را تبدیل دهید تا شما دریافت كنید كه ارادة نیكوي پسندیده كامل خدا مشوید بلكه به تازگي ذهن خود صورت خو

اش حمل شود، صلیب را به دور گردن یا چسبیده به سینه( هر كس شاگرد عیسي مي ۲:  ۱۲رومیان « ) چیست.

گام بر  شود،كند و در راه تنگي كه منتهي به حیات جاوید ميكند، بلكه عار مسیح مصلوب را بر خود حمل مينمي

 ( ۲4:  ۱6دارد. ) متي مي

لیكن حاشا از من كه فخر كنم جز از صلیب »رساند: پولس رسالة خود به غالّطیان را با این عبارت به پایان مي

( تنها، فردي  ۱4:  6غالّطیان « ) خداوند ما عیسي مسیح كه به وسیلة او دنیا براي من مصلوب شد و من براي دنیا.

تواند با مسیح در این دنیا و در عالم آینده زندگي كند. در غیر این صورت شخص زندگي است، مي كه براي دنیا مرده

كند دستورات تازه و خوب را به كار ببندد، ولي او نصیبي جز شكست كند و تالش ميمذهبي مورد نظر خود را دنبال مي

 قبول و مطبوع هستند.نخواهد داشت. فدیه شدگان از دید خدا خیلي ) گروهي ( از نوبرهاي م

اي كه از مفهوم"همه چیز را ترك كردن و به دنبال خداوند رفتن"دركتاب متأسفانه باید به برداشتهاي انحرافي

مقّدس شده است اشاره كرد. در مسیحیت اّولیّه و در میان مسیحیان همة اعصار ) حتّي در این قرن ( كساني كه مسیح را 

توان به مریم و مرتا و ایلعاذر عنوان نمونه مي  ور به ترك محل زندگي خود نبودند. ) بهمجب  كردند الزاماً مالقات مي

شدند یا در تأّمالت اشاره كرد. ( البتّه الزم بود زندگي آنها با معیارهاي ایمانداري هماهنگ شود. هیچ كدام دیر نشین نمي

نداران كلیساي اّولیّه در همة جهات، یك زندگي كامالً رفتند. رسوالن و ایماو تعّمقات متّكي بر عدالت شخصي فرو نمي

عادي داشتند، با این فرق اساسي كه مسیح در زندگي آنها حضور داشت. هر كس كه در محل كار، آبادي، شهر و 

رود. دهد، شهادتي زنده از فیض، براي مردم به شمار مياش در اتّحاد با مسیح به زندگي عادي خود ادامه ميخانواده

كند در چهار چوب كالم زندگي كند. ا ميكند، قدرت پیدآورد، به واسطة ایماني كه از خدا دریافت ميسي كه ایمان ميك

ازدواج، اشتغال و بقیّة امور زندگي جزئي از زندگي عادي ایمانداران باید باشند. به بیان دیگر مهم نیست كه انسان از 

 دگي دنیا از زندگي او مهم است.جامعة دنیایي فرار كند، بلكه دور شدن آلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 فصل بیست و سّوم: تقدیس

اي انجیل را موعظه كند كه همه، زندگي مقبول خدا را هر خادم راستین مسیح، باید مانند پولس رسول به گونه

بول افتد، مقّدس تا خادم عیسي مسیح شوم براي اّمتها و كهانت انجیل خدا را به جا آورم تا هدیة اّمتها مق»پیدا كنند: 

به ما  ۱4:  ۱۲( مسئلة تقدیس بخشي از وعظ انجیل تام است. در عبرانیان  ۱6:  ۱۵رومیان « ) القدس.شده به روح

« و در پي سالمتي با هم بكوشید و تقّدسي كه به غیر از آن هیچ كس خداوند را نخواهد دید.»واضح گفته شده است: 

اند، تازه شده، و عبارتي در آیة فوق آمده است كه كساني كه عادل شمرده شدهپس باید این موضوع را جدي گرفت. به 

اند، خداوند را نخواهند دید. به بیان دیگر این افراد در قیامت اّول اند. ولي آناني كه تقدیس نگردیدهتولّد تازه پیدا كرده

روسي بّره نخواهند آمد. تقدیس هدف اصلي یعني، ربوده شدن و تبدیل مقّدسین، شركت نخواهند كرد و آنها در ضیافت ع

كوشش ایمانداران است زیرا آنها براي دیدن، اشتیاق فراواني دارند، چون در آن موقع است كه تبدیل خواهند شد تا به 

( در آن موقع است كه آن چه خداوند در موعظة سر كوه گفت، محقّق خواهد  3 – ۲:  3شباهت او در آیند. ) اّول یوحنّا 

 ( ۸:  ۵متي « ) خوشا به حال پاك دالن، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.» شد:

گردند. این پاكي و تقّدس بر اثر عمل كالم و روح شوند و وارد زندگي پاك و مقّدس ميفدیه شدگان تشویق مي

ها ارند، كه این وعدههاي خدا به مسیحیان و ایمان آنها استوار است. آنها توقع دگیرد. تقّدس، بر وعدهخدا صورت مي

ها را داریم، خویشتن را از هر پس اي عزیران، چون این وعده»همان طور كه اخبار شده است، جامة عمل بپوشند: 

( در آیات  ۱:  ۷دّوم قرنتیان .«     ) نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قّدوسیّت را در خدا ترسي به كمال رسانیم 

شویم. سخن از افرادي است كه خداوند در میان اند آشنا ميایي كه مورد خطاب قرار گرفتهاي از انسانهباالتر با دسته

نامد. صحبت از انسانهایي است كه از دنیا بیرون آمده، خود را از هر چه كه كند و آنان را قوم خود ميآنها سلوك مي

و چیز »... گوید دارند: ه آن چه كه خداوند مياند. این دسته از انسانها توّجه خاصي بمنشاء غیر الهي دارد جدا كرده

ناپاك را لمس مكنید تا من شما را مقبول بدارم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود، خداوند 

 ( ۱۸ – ۱۷:  6دّوم قرنتیان « ) گوید.قادر مطلق مي

سم و ناپاكي روحاني. ناپاكي جسم عبارت است از الذكر، صحبت از دو مسئله است یعني ناپاكي جدر آیة فوق

شود. به دهیم. مورد دیگر شامل خطایایي است كه باعث ناپاكي روح و جان ما ميخطایایي كه به واسطة جسم انجام مي

گوید كه چرا مسیح كه كلیساي خود را به گیرد. كالم به ما ميبیان دیگر تقدیس تام همة زوایاي انسان را در بر مي

تا آن را به غسل آب به وسیلة كالم »مامیّت محبّت كرده، خویشتن را به او داد، چنین ایثاري از خود نشان داده است: ت

طاهر ساخته، تقدیس نماید، تا كلیساي مجید را به نزد خود حاضر سازد كه لكه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، 

 ( ۲۷ – ۲6:  ۵افسسیان « ) عیب باشد.بلكه تا مقّدس و بي

خطا شده باشند. عیب و بيتوانند فدیه دهنده خویش را ببینند كه ) عمالً ( مقّدس و بيفدیه شدگان زماني مي

كنیم، بدین ترتیب شود. ما جهت شرح موضوع از مثالي ملموس استفاده ميتقّدس"به غسل آب به وسیلة كالم"انجام مي

شود بلكه یك آب تني كامل در كالم ضروري است، به بیان دیگر شخصیّت نمي كه كار با پاشیده شدن چند قطره آب درست

ما باید در كالم تام كه روح و حیات است، فرو رود. سخن از همه اجزاي وجودي ما است، یعني جان، روح و جسم كه 

ني كالم خدا را به جا گیرند. این بدین مفهوم است كه ما با رغبت تمام و با شادمادر قلمرو و محدوده كالم قرار مي

گیرد. این كنیم. به بیان دیگر اشتیاق در زندگي ما جاي اجبار را ميآوریم و محدودیّتي ناراحت كننده در خود حس نميمي

فایده و هر عادت ناپسند را از ما غسل یا آب تني تمام عناصر وجودي ما در كالم، همة سنّتهاي غیر كتاب مقّدسي و بي

كند. خداوند ما چنین كنیم. غسل در كالم ما را از هر بندي آزاد ميگر بار سنگیني در خود حس نميكند و دیدور مي

( از طریق خواندن و یا شنیدن  3:  ۱۵یوحنّا « ) ام پاك هستید.الحال شما به سبب كالمي كه به شما گفته»گوید: مي
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ستند و لذا زندگي خود را با خواست خدا هماهنگ شود چه چیزهایي در ارادة خدا نیكالم است كه انسان متوّجه مي

 سازد.مي

شود كه انسان آماده است همة كالم را طهارت یافتگي و تقّدس"به كالم"و"به روح"است و زماني محقّق مي

 آمده است 3۰:  ۱بپذیرد و تجربه كند. خداوند ما عیسي نه تنها براي ما فدیه شد، بلكه همان طوري كه در اّول قرنتیان 

تا چنان كه مكتوب است هر »او براي ما عدالت و تقّدس نیز گردید. علّت این امر بالفاصله در آیة بعدي ذكر شده است: 

 ( 3۱:  ۱اّول قرنتیان « ) كه فخر كند در خداوند فخر نماید.

آیند، بلكه قابل قبول نیست انسان در این شرایط به خود ببالد، زیرا هیچ كدام از كارهاي دست ما به حساب نمي

زیرا كه صنعت او »آیند كه خداوند براي ما انجام داده و تنها او شایسته عزت و جالل است: كارهایي به حساب مي

:  ۲افسسیان « ) هستیم، آفریده شده در مسیح عیسي براي كارهاي نیكو كه خدا قبل مهیّا نمود تا در آنها سلوك نماییم.

خواهد كه انجام بدهیم را از پیش و حتّي كارهایي كه ما باید انجام بدهیم و از ما مي( خدا همه چیز را مهیّا كرد. ا ۱۰

كند و از چگونگي مهیّا كرد. ما تنها باید آنها را تجربه كرده، در آنها سلوك كنیم. عیسي تقّدس واقعي را به ما معّرفي مي

ایشان را به »همه چیز را مهیّا ساخته است:  شود كه خودگوید. او هم چنین یادآور ميروند تكمیل تقدیس سخن مي

كنم تا ایشان نیز در راستي، راستي خود تقدیس نما. كالم تو راستي است ... و به جهت ایشان من خود را تقدیس مي

( تنها تقّدسي از دیدگاه پروردگار ارزشمند است كه بر اساس كالم حق  ۱9و  ۱۷:  ۱۷یوحّنا « ) تقدیس كرده شوند.

 شوند.كالم او مقّدس است. تالشهاي انساني منتهي به تقّدسي ریاكارانه مي باشد و

رود، او یگانه قّدوس است، در وهلة بعد در كتاب مقّدس عبارت"قّدوس"در ابتدا تنها در رابطه با خدا به كار مي

كند. اّمت او دیس ميهر چه از او صادر شود مقّدس است. هر چه خداوند به عنوان قّدوس براي خود بطلبد، خودش تق

اي ) ( در تنكه ۲۱( كاهنان وي به خاطر دعوت و وقفشان مقّدس هستند. ) الویان  6:  ۱9اّمتي است مقّدس. ) خروج 

قّدوسیّت »نیم تاجي ( كه از طالي خالص ساخته شده و عمامة رئیس كاهنان نهاده شده بود، چنین نوشته شده بود: 

شوند، یعني زماني كه تقدیس تنها شامل افراد و اشیائي است كه به خدا مرتبط مي ( 36:  ۲۸خروج « ) براي خداوند

 گیرند.آنها براي او جدا شده و در خدمت او قرار مي

اشعیاء نبي، مالقات پر جالل و پر قدرتي از خدا داشت. او خداوند را نشسته بر تخت خویش دید و صداي 

قّدوس، قّدوس، قّدوس یهوه صبایوت، تمامي زمین از جالل او »... كردند: موجودات آسماني را شنید كه چنین فریاد مي

كند. او نیز خداوند را نشسته بر كرسي خویش دیده اي نقل مي( یوحنّاي رسول تجربة مشابه 3:  6اشعیا « ) مملو است.

( خداي قّدوس  ۸:  4مكاشفه «  ) آید.قّدوس، قّدوس، قّدوس، خداوند خداي قادر مطلق كه بود و هست و مي»... بود: 

سازد و مردم را به سوي خود دعوت رساند. خداوند جدا ميكند و به كمال ميو كامل، تنها كسي است كه تقدیس مي

زان رو »دهد. ( كند. ) از خود به نجات یافتگان سهم ميكند. او به عنوان نجات دهنده ناجیان را در خود شریك ميمي

 ( ۱۱:  ۲عبرانیان ...« ) باشند مقّدسان همه از یك مي كه چون مقّدس كننده و

شود كه از خداي قّدوس صادر شده است. حیات عیسي مسیح نجات دهنده، بدین خاطر قّدوس خداوند خوانده مي

هاي آن است. بدین صورت كنند در واقع حیات عیسي مسیح با جمیع فضایل و خصیصهاي كه فدیه شدگان دریافت ميتازه

اّول « ) زیرا مكتوب است، مقّدس باشید زیرا كه من قّدوسم.»شود: كه تقدیس مورد نظر كتاب مقّدس حاصل مياست 

 ( ۱6:  ۱پطرس 

به »كند: پولس مرتب در تحیّات خود به ایمانداران، آنها را با عناویني چون حبیب و مقّدسین، خطاب مي

 ۲:  ۱اّول قرنتیان « ) اند...سي كه براي تقّدس خوانده شدهكلیساي خدا كه در قرنتس است، از مقّدسین در مسیح عی
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« ) باشند و ایمانداران در مسیح عیسي.("پولس به ارادة خدا رسول عیسي مسیح، به مقّدسیني كه در افسس مي

با باشند ("پولس و تیموتاؤس، غالمان عیسي مسیح، به همة مقّدسین در مسیح عیسي كه در فیلیپي مي ۱:  ۱افسسیان 

 ۲ – ۱:  ۱فیلیپیان « ) اسقفان و شّماسان. فیض و سالمتي از جانب پدر ما خدا و عیسي مسیح خداوند بر شما باد.

كولسیان « ) ("پس مانند برگزیدگان مقّدس و محبوب خدا احشاي رحمت و مهرباني و تواضع و تحّمل و حلم را بپوشید.

كند، او آنها را طریق عیسي مسیح به خیل فدیه شدگان نگاه مي ( در حضور خدا فقط كمال جاي دارد. خدا از ۱۲:  3

كند. از دید خداوند، آنها ملك خاص وي هستند. ما از آن خدا چون فرا خوانده شدگان، طهارت یافتگان و مقّدسین نگاه مي

ند تقّدس به واسطة ایم. پولس رسول از تحقّق روهستیم و به واسطة حضور مقّدس وي به قومي تقدیس یافته، مبّدل شده

كند. )دّوم گوید. بدین ترتیب كه روح پاك خدا به واسطة ایمان براي نجات برگزیده شدگان عمل ميعمل روح سخن مي

 ( ۱3:  ۲تسالونیكیان 

تواند خویشتن را جدا سازد تا به كسي كه از عیسي مالقاتي كتاب مقّدسي و هم چون كلیساي اّولیّه ندارد، مي

هایي مانند انزوا جویي و ریاضت و چشم پوشي از لذّات زندگي این دنیا متوّسل شود، قّدس برسد و به راهخیال خود به ت

كند كند و خدا همة این زحمات را هیچ خواهد شمرد. خدا تنها افرادي را تقدیس ميولي با این وجود راه باطلي را طي مي

باشد و به واسطة تولّد تازه ملك خاص خدا شده باشند. تنها كه خود، آنها را جدا كرده و در فیض خویش شریك ساخته 

توانند مطیع خداوند باشند كه خویشتن را كامالً وقف مسیح كرده باشند. چنین افرادي اجازه خواهند داد كالم افرادي مي

راي هدفي آسماني كه توبه كرده و به واسطة دعوتي واال و الهي ب  در وجودشان نفوذ كرده آنها را تقدیس كند. انساني

و دنیا و شهوات آن در گذر است »تواند جذب لذّات این دنیا شود، چنان كه نوشته شده است: معیّن شده باشد، دیگر نمي

( این مسئله به هر چه كه خداوند  ۱۷:  ۲اّول یوحنّا « ) ماند.كند، تا به ابد باقي ميلكن كسي كه به ارادة خدا عمل مي

( و زندگي شخصي،  ۲۱:  ۱9شود، یعني ده فرمان، دیگر فرایض ) الویان ده است مربوط ميبه همه امر و نهي كر

كند تا آن را به ها. انساني كه خداوند او را تقدیس كند، كالم را در درون خود حمل ميموعظة سر كوه اناجیل و رساله

 واسطة قدرت فیض به جاي آورده و تخّطي نكند.

اّما خود خداي سالمتي، شما را بالكل مقّدس گرداناد و روح و نفس و بدن شما » پولس به چنین افرادي نوشت:

« عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسي مسیح. امین است دعوت كنندة شما كه این را هم خواهدكرد.بي  تمام

اندگي و اعالم تقدیس یك نفر ( در كتاب مقّدس اثري از مراسم كاتولیكي سعادت خو ۲4 – ۲3:  ۵) اّول تسالونیكیان 

اند، توّسل جویید. اثري از توّسل به حامیان نیست. در جایي از كالم اشاره نشده است كه به مردگاني كه مقّدس اعالم شده

دهند و به این ترتیب میلیونها و اولیاء در كالم وجود ندارد. چنین روشهایي آرامش و اطمینان كاذبي به انسانها مي

كند كه تنها به خدا آورند. كتاب مقّدس به ما امر ميین صورت به این به اصطالح مقّدسین و اولیاء روي ميانسان به ا

رجوع كنیم و به او متوّسل شویم، نه به انسان. كسي كه بخواهد در این باره تحقیق كند به زودي در خواهد یافت كه در 

تواند ما را مبارك سازد دي دارد. ولي تنها خداي مبارك و قّدوس ميادیان خاور دور، اعتقاد خرافي به نیاكان اهمیّت زیا

و تقدیس كند. كسي كه در زمان حیات خود مبارك و مقّدس نشده باشد، پس از مرگ به این مقامها نخواهد رسید. دعاها 

 هاي وابستگان نیز هیچ سودي براي او نخواهند داشت.و كفّاره

پس چون جمیع اینها متفّرق خواهند گردید، »كند: نداران را چنین تشویق ميپطرس دربارة روز عظیم آینده ایما

شما چطور مردمان باید باشید، در هر سیرت مقّدس و دینداري؟ و آمدن روز خدا را انتظار بكشید و آن را بشتابانید كه 

 – ۱۱:  3)دّوم پطرس « دید.در آن آسمانها سوخته شده، از هم متفّرق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهدگر

۱۲ ) 

تواند با قدرت خود به درجات باالي معنوي دست پیدا كند. لذا فخر دربارة الزم به تأكید است كه انسان نمي

پذیریم و كنیم، ميكند. ما این شرط را تأیید ميجا است. ولي تقدیس شرطي است كه خدا به ما عطا ميفضایل واقعي بي
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و به این »یس مانند نجات به واسطة قرباني عیسي مسیح میسر شد، زیرا كه خدا چنین خواسته بود: كنیم. تقدتجربه مي

 ( ۱۰:  ۱۰عبرانیان « ) ایم، به قرباني جسد عیسي مسیح، یك مرتبه فقط.اراده مقّدس شده

 

 فصل بیست و چهارم: تعمید روح

رد، یعني در آب فرو برده شود و با خواندن نام شود، باید به روش كتاب مقّدسي تعمید بگیكسي كه ایماندار مي

كند كه عهد جدید الهي را كه خود خدا برقرار عیسي مسیح خداوند تعمید گیرد. ایماندار با این حركت رسماً اعتراف مي

د القدس، تعمیكرده است، قبول نموده است. پاسخ خدا به این اعتراف و تأیید، عبارت است از تعمید دادن شخص در روح

توان شود. ميالطبیعي است كه هر ایماندار راستین از زمان پنطیكاست تا كنون از آن برخوردار ميروح یك تجربة مافوق

پردازیم. ابتدا الزم است وار به مراحل اصلي عمل خدا ميكتابهاي فراواني در این بارة نوشت. ما در این شرح خالصه

القدس داده شده بودند، مورد توّجه قرار بدهیم. یوئیل نبي این رخداد را در هایي را كه از پیش دربارة عطاي روحوعده

 كتاب خود نبّوت كرده است. 3باب 

الطبیعه تعمید روح چیزي است كه خدا به انسان عطا هیچ بشري در این روند دست ندارد زیرا تجربة مافوق

گوید در اّیام آخر چنین خواهد وئیل نبي گفت كه خدا ميبلكه این همان است كه ی»گوید: كند. به همین خاطر پطرس ميمي

بود كه از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبّوت كنند و جوانان شما رؤیاها و پیران شما 

دید  ( منظور از روزهاي آخر اشاره به دو هزار سال اخیر است زیرا از ۱۷ – ۱6:  ۲اعمال « ) خوابها خواهند دید.

هایي الطبیعه است و به این خاطر پدیده( این تجربه، مافوق ۸:  3خدا یك هزار سال مانند یك روز است. ) دّوم پطرس 

شود القدس، باعث ميالطبیعي نیز به همراه دارد كه فراتر از توان و استعدادهاي بشري است. افاضه شدن روحمافوق

اند در جماعت به ظهور برسند و از طرف دیگر شرح داده شده ۱۱ – 4 : ۱۲عطایاي نه گانه كه در اّول قرنتیان 

اند، در زندگي انساني كه مطیع روح است، ذكر شده ۲3 – ۲۲:  ۵القدس ثمرة نه گانه روح را كه در غالّطیان روح

ت و حیات عیسي شوند. و طبیعكند. در جایي كه روح خدا به راستي حضور دارد، عطایا و ثمرة روح ظاهر ميمتجلّي مي

كنیم كه توان باب عطایاي روح را بیشتر باز كرد، تنها به گفتن این نكته اشاره ميسازند. در این مبحث نميرا متجلّي مي

( و در جهت بناي  ۱۱:  4، افسسیان  ۲۸:  ۱۲اي دارند. ) اّول قرنتیان عطایا مانند خدمات پنج گانه كالم نقش سازنده

( خدا در عهد عتیق وعده داد روح خود را بر تمامي بشر بریزد.  ۱4و  ۱۲. ) اّول قرنتیان بابهاي آیندكلیسا به كار مي

 3دهد. ) متي شود كه پسر خدا، یعني عیسي مسیح است كه به روح و آتش تعمید ميدر عهد جدید به ما توضیح داده مي

دهم. لیكن شخصي من شما را به آب تعمید مي»... د: كن( لوقا با عبارت زیر، نبّوت یحیي تعمید دهنده را نقل مي ۱۱: 

« ) القدس و آتش تعمید خواهد داد.آید كه لیاقت آن ندارم كه بند نعلین او را باز كنم. او شما را به روحتواناتر از من مي

گیرد، به شأت ميالقدس و آتش تعمید خواهد داد"نالقدس از عبارت"او شما را به روح( اصطالح تعمید روح ۱6:  3لوقا 

بیان دیگر سخن از فرو رفتن در روح است. همان طوري كه یحیي تعمید دهنده ایمانداران را با فرو بردن آنها در آب 

 تعمید داده بود به همین ترتیب ایمانداران باید در پري روح فرو برده شوند.

یگر، وي محور و مركز تاریخ نجات اي محوري با مسیح دارند، به بیاني دهمة حوادث مربوط به نجات رابطه

زادة كساني شد كه روح بر آنها نازل شد. خدا این كار را است. خدا از طریق مسیح آغاز جدیدي شروع كرد و او نخست

اّما چون تمامي قوم تعمید یافته بودند و عیسي »زادگان، افاضه كند: كرد تا از طریق مسیح همان روح را بر دیگر نخست

القدس به هیأت جسماني، مانند كبوتري بر او نازل شد. و آوازي كرد، آسمان شكافته شد و روحفته دعا ميهم تعمید گر

( عیسي كه پسر انسان بود  ۲۲ – ۲۱:  3لوقا « ) از آسمان در رسید كه تو پسر حبیب من هستي كه به تو خوشنودم.

سطح آبها را فرو گرفت، ظاهر شد. ولي روح  ۲:  ۱ایش القدس كه در ابتدا در پیددعا كرد، آنگاه آسمان باز شد و روح
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تواند به هر این بار به شكل یك كبوتر آمد. البتّه این مسئله بدین مفهوم نیست كه روح خدا شكلي خاص دارد، بلكه او مي

 صورتي خویشتن را نمایان سازد.

تواند ایستاده مانند دیگر ندارد، زیرا ميدر نمادهاي كبوتر و بّره، پیغامي نهفته است، پسر خدا ظاهر یك بّره را 

آدمیان راه برود. ولي این نماد بدین منظور به كار رفته كه نقشة فدیة الهي مطرح شود، زیرا بّره حیواني است كه در 

شد، او داراي طبعي آرام و مالیم است. كبوتري كه نوح از كشتي خارج كرده بود، یك پرنده مراسم قرباني تقدیم مي

ني پاك است، زیرا غّدة صفراوي ندارد. به همین خاطر است كه در این صحنه، روح به صورت یك كبوتر بر بّره خدا آسما

 ماند.تواند خویشتن را به اشكال و صورتهاي گوناگون مكشوف كند، و در همان حال او همان ميشود. خدا مينازل مي

او را نشسته بر تخت داوري به صورت پیرمردي محترم  خدا، پیرمردي با ریش سفید بلند نیست، اگر چه دانیال

گذارد. ولي هدف آن است كه خدا به عنوان ( واقعیّت آن است كه گذر زمان تأثیري بر خدا نمي ۱4 – 9:  ۷دید. ) دانیال 

را  ۱داور، معّرفي شود و اقتدار و جایگاه عالي او نشان داده شود. به همین ترتیب در زماني كه ما مكاشفه باب 

خوانیم، شاید با شگفتي، متوّجه شویم كه پسر انسان كه به دانیال به صورت پیرمرد محترمي ظاهر شد، در مكاشفه مي

و سر و موي او سفید چون پشم، مثل برف سفید بود و چشمان او مثل »شود: به صورت همان پیرمرد نشان داده مي

 ( ۱4:  ۱مكاشفه « ) شعلة آتش.

كند و درك این شویم كه خداوند به اشكال متفاوت خویشتن را مكشوف ميكنیم، متوّجه مييزماني كه ما دقّت م

داد. كرد و به آنها الهام ميالقدس مانند مسحي بر انبیاء عهد عتیق نزول ميسازد. روحمسئله ما را به شّدت متأثّر مي

( در  ۱۵:  ۱القدس خواهد بود. ) لوقا از روحدربارة یحیي تعمید دهنده گفته شده است كه وي از شكم مادر خود پر 

خوانیم كه ( دربارة زكریّا نیز مي ۲6 – ۲۵:  ۲القدس بر شمعون پیر قرار داشت. ) لوقا كتاب مقّدس آمده است كه روح

القدس، خداوند عیسي به روح دستوراتي به ( حتّي پیش از افاضه شدن روح 6۷:  ۱القدس پر شد. ) لوقا از روح

 ( ۲:  ۱ن برگزیده خود داده بود. ) اعمال رسوال

كند كند و چیزهایي را اعالم ميكند، مسائل را باز ميكند. او صحبت ميالقدس به شكلهاي گوناگون عمل ميروح

القدس را و غیره. پسر خدا كه توسط روح تولید شده بود و پسر انسان نیز بود، در آغاز خدمت خود بر زمین، روح

القدس را به تمام كساني كه از نو متوّلد شده بودند و قرار بود فدیه شوند، عطا كند. به تا بتواند همان روحدریافت كرد 

( در زمان تعمید  ۱۵:  ۸شود.             ) رومیان القدس، روح فرزند خواندگي نیز خوانده ميهمین مناسبت، روح

 ان و دختران خدا در وضعیّت فرزند خواندگي قرار گرفتند.خداوند عیسي، پسر خدا در خدمت خود بر قرار شد و پسر

شدند. ولي واقعیّت این است كه آنها نیز مانند سایر انسانها تولّد طبیعي انبیا، مسح شده، هدایت یافته و الهام مي

شت. ) اّول اي كه پس از نژاد بشري ظهور كرد، از عیسي مسیح شروع شد، زیرا او منشاء آسماني داداشتند. نژاد الهي

اي بیش نیستیم و وطن ما در آن باال یعني در مكانهاي باال قرار دارد. ( ما در زمین مسافر و بیگانه 4۷:  ۱۵قرنتیان 

اند و عیسي مسیح، امید ظهور تسلّي دهنده و القدس اخبار كردهانبیا در بسیاري از آیات كتاب مقّدس، بارها از آمدن روح

ي دهنده، وكیل مدافع و تشویق كننده به معني تسلّ - . ] واژة یوناني وكیل را در ما ایجاد كرد

مترجم [  –است كه براي درك متنهایي كه این واژه در آنها به كار رفته است، باید معاني گوناگون آن را مد نظر داشت 

گردد، او بر عني روح راستي كه از پدر صادر ميفرستم آید، یلیكن چون تسلّي دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما مي»

 ( ۲6:  ۱۵یوحنّا « ) من شهادت خواهد داد.

نامة نیقیه چنین آمده است:"كه از پدر و از پسر صادر شده است ..."در اعتراف

رئي پدر به عنوان دهد، همان طوري كه پسر تجلّي مولي كالم به وضوح چنین شهادت مي 
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القدس نیز از خدا صادر شده است. در هر دو مورد منشأ عمانوئیل است و از خدا صادر شده است، به همین ترتیب روح

یكي است یعني خدا به عنوان خداي اصلي، سر چشمة همه چیز است. این فرمول دعا، یعني"جالل به خداي پدر و به 

بینیم كه روح خدا فاقد اساس كتاب مقّدسي است. ما در هیچ جایي از كالم نمي القدس"اختراعي انساني وپسر و به روح

یوحّنا « ) پذیرم.من جالل را از مردم نمي»پرستیده شود. به همین ترتیب پسر نپذیرفت كه به او عّزت دهند، بلكه گفت: 

اي استاد نیكو چه كنم تا حیات »اد: ( پسر خدا در پاسخ به عنوان احترام آمیزي كه یكي از رؤساي قوم به او د 4۱:  ۵

گویي و حال آن كه هیچ كس نیكو از بهر چه مرا نیكو مي»به عنوان پسر انسان جواب داد: « جاوداني را وارث گردم؟

( پولس در آیة آخر رساله به رومیان در یك جمله موضع كالم را  ۱9 – ۱۸:  ۱۸لوقا « ) نیست جز یكي كه خدا باشد.

 ( ۲6:  ۱6رومیان « ) خداي حكیم وحید را به وسیلة عیسي مسیح تا ابداآلباد جالل باد، آمین!»كند: بیان مي

و من به شما »دهد: كند، سه مسئله در انسان رخ ميالقدس كار خود را در انسان شروع ميوقتي كه روح

نخواهد آمد. اّما اگر بروم او را نزد گویم كه رفتن من براي شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلّي دهنده نزد شما راست مي

 ( ۸ – ۷:  ۱6یوحّنا « ) فرستم. و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوري ملزم خواهد نمود.شما مي

آید، چشمان گناهكار القدس ميتوضیح این سه مفهوم بسته به سلیقه انسان نیست. بدین ترتیب، وقتي كه روح

آورند، و اّما بر عدالت، از آن اّما بر گناه، زیرا كه به من ایمان نمي»كند یعني: مهم باز ميرا بر روي این سه مسئله 

روم و دیگر مرا نخواهید دید. و اّما بر داوري، از آن رو كه بر رئیس این جهان حكم شده سبب كه نزد پدر خود مي

آنها نااطاعتي كنند و از امر خدا تخّطي نمایند.  ایماني زوج اّول بود كه باعث شد( بي ۱۱ – 9:  ۱6یوحنّا « ) است.

واقعیّت آن است كه انسان به خاطر فراواني گناهان خود از خدا و حیات جاوید دور نشده است زیرا گناهان نتیجه 

اني ایمایماني ( بلكه همه چیز در گناه بيتوان گفت كه گناهان عبارتند از تجلّیات بيایماني هستند. ) در واقع ميبي

از این جهت به شما گفتم كه در گناهان خود »كند. خداوند چنین گفت: شود. دو آیه این مسئله را كامالً باز ميخالصه مي

آمین آمین به شما ( » ۲4:  ۸یوحنّا « ) خواهید مرد، زیرا اگر باور نكیند كه من هستم در گناهان خود خواهید مرد.

آید بلكه از موت تا به رستنده من ایمان آورد حیات جاوداني دارد و در داوري نميگویم هر كه كالم مرا بشنود و به فمي

 ( ۲3:  ۵یوحنّا « ) حیات منتقل گشته است.

ایماني نسبت به كند، یعني بيشود در مرحلة اّول بدي اّولیّه را محكوم ميزماني كه روح خدا بر انساني نازل مي

اّول ...« ) آن كه به خدا ایمان نیاورد، او را دروغگو شمرده است »... نویسد: خدا و كالم او. یوحنّاي رسول چنین مي

تر به محض این كه انسان به گفتة خدا و به كاري كه در عیسي مسیح كرد، ایمان نیاورد، ( به بیان روشن ۱۰:  ۵یوحنّا 

گیرد، زیرا به بهة شیطان قرار ميدهد. چنین شخصي در جسازد و تصویري معكوس از خدا ارائه ميخدا را دروغگو مي

اي بدین مفهوم است كه خدا حق ندارد و دروغ گیريدهد. چنین موضعدهد و راستي را به او نسبت ميابلیس حق مي

القدس در وهلة اّول گناهكار را به گناه تواند چنین چیزي را تحّمل كند. به همین خاطر است كه روحگوید. خدا نميمي

القدس در مرحلة دّوم شخص را به عدالت سوق كند. روحكند و وي را به توبه هدایت ميمتقاعد و ملزم مياش ایمانيبي

رسد، شود و در مرحلة سّوم او به دركي از داوري ميدهد، به بیان دیگر انسان توبه كرده مشمول عادل شمردگي ميمي

كم شده است. خود خدا علیه شیطان حكم صادر كرده شود كه بر رئیس این جهان حبه عبارتي دیگر براي او باز مي

پس گروهي كه حاضر بودند این را شنیده، »آمده است كه صداي خدا مانند رعد قوي طنین افكن شد:  ۱۲است. در یوحنّا 

به اي با او تكلّم كرد! عیسي در جواب گفت: این صدا از براي من نیامد، بلكه گفتند: رعد شد! و دیگران گفتند: فرشته

( بر  3۱ – ۲9:  ۱۲یوحنّا « ) شود.جهت شما. الحال داوري این جهان است و اآلن رئیس این جهان بیرون افكنده مي

 شیطان كه منشاء گناه است، حكم شده است، سر مار كوبیده شد.

فت القدس را دریادر روز پنطیكاست، ایمانداراني كه به واسطة كالم حق تقدیس و پاك شده بودند، پري روح

تواند رخدادهاي این روز را در كالم بخواند. در واقع پس از مصلوب شدن، قیام و صعود مسیح، كردند. هر كس مي
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كه ناگاه آوازي چون صداي وزیدن باد شدید از آسمان آمد »القدس، اوج حركت نجات بخش الهي بود: افاضه شدن روح

( با این حركت توّجه مردم جلب شد. ولي چیزي  ۲:  ۲اعمال )  «و تمام آن خانه را كه در آنجا نشسته بودند پر ساخت.

هاي آتشین بر آنها قرار گرفت. این همان كه دیدند و شنیدند چندان با اهمیّت نبود، بلكه مهم آن بود و است كه زبانه

ته باشد، ولي هر بار شود. دیگر در كالم به ما گفته نشدكه باد تندي وزیدن گرفچیزي بود كه بعدها مرتب تكرار شد و مي

و همه از »شود: اند، همین چیزي كه در پنطیكاست دیده شد مالحظه ميكه ایمانداران به روح و آتش تعمید گرفته

« ) القدس پر گشته، به زبانهاي مختلف، به نوعي كه روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن شروع كردند.روح

 ( 4:  ۲اعمال 

اي رخ داد. اّولین معجزه این بود كه ایمانداران به روح به زبانهاي دیگر معجزة دوگانهدر روز پنطیكاست، 

توانست سخناني كه به زبانهاي دیگر گفته سخن گفتند، و معجزة دوم از این قرار بود كه هر فردي كه در جمعیّت بود، مي

زنند گفتند: مگر همة اینها كه حرف ميميو همه مبهوت و متعّجب شده به یك دیگر »شد را به زبان خود بشنود: مي

(  ۸ – ۷:  ۲اعمال « ) شنویم؟ایم ميجلیلي نیستند؟ پس چون است كه هر یكي از ما لغت خود را كه در آن تولّد یافته

القدس خود حرفهایي را كه به زبانهاي دیگر جاري در روز پنطیكاست، هنوز نیازي به عطاي ترجمه نبود، زیرا روح

شود، تنها پس از پنطیكاست است كرد. عطاي ترجمه در میان تجلّیات نه گانه روح ذكر ميه شنوندگان منتقل ميشد بمي

 ( ۲۸ – ۲4:  ۱4كند. ) اّول قرنتیان گویند و یك نفر ترجمه ميكه دو یا سه نفر به ترتیب در روح به زبانها سخن مي

یرا كه با لبهاي الكن و زبان غریب با این قوم تكلّم خواهد ز»خداوند از طریق اشعیاء نبي چنین وعده داده بود: 

نمود. كه به ایشان گفت: راحت همین است. پس خسته شدگان را مستریح سازید و آرامي همین است. اّما نخواستندكه 

اي یك مرد اي از لبهالعادهالقدس به طریق فوق( در این راستا، حتّي زماني كه روح ۱۲ – ۱۱:  ۲۸اشعیا « ) بشنوند.

شود. در روز شود كه پیغام الهي پذیرفته نميسازد، اغلب مشاهده مياستفاده كرده و انسان دیگري را مخاطب مي

پس همه در حیرت و شك افتاده، به یك دیگر گفتند: این به كجا خواهد »پنطیكاست دو دسته از افراد در جمعیّت بودند: 

 ( ۱3 – ۱۲:  ۲اعمال « ) اند!ه از خمر تازه مست شدهانجامید؟ اّما بعضي استهزاكنان گفتند ك

ولي این مسئله پطرس را مأیوس نكرد، او آن چه را كه مأموریّت داشت عنوان كند، شرح داد و این رخداد را با 

 توّجه به نقشة نجات الهي تبیین كرد. سخنراني پطرس رسول دربارة این هم، با این عبارت به یاد ماندني و بس مهم به

پس همان عیسي را خدا برخیزانید و همة ما شاهد بر آن هستیم. پس چون به دست راست باال برده شد، »اوج رسید: 

(  33 – 3۲:  ۲اعمال « ) شنوید ریخته است.بینید و ميالقدس موعود را از پدر یافته، این را كه شما حال ميروح

نطیكاست بر اّولین پسران و دختران خدا كه فدیه یافته بودند، همان روح خدا كه بر پسر خدا نازل شده بود، در روز پ

یابد تا زماني كه شود، این جریان ادامه ميفرود آمد. و از آن زمان به بعد روح بر یكایك پسران و دختران خدا نازل مي

 عروس كامل شود و زمان فیض بسر رسد. خدا در نقشة نجات خود چنین مقّرر فرمود. -كلیسا 

شود. خداوند شمار كتاب مقّدس، تنها از یك وعده با عنوان انحصاري"وعدة پدر"یاد ميهاي بين وعدهدر میا

داد، نه تنها پندهاي خوبي به آنان در این چهل روزي كه بعد از قیام خود دربارة ملكوت خدا به شاگردان خود تعلیم مي

اید. زیرا وید، بلكه منتظر آن وعدة پدر باشید كه از من شنیدهایشان را قدغن فرمود كه از اورشلیم جدا مش»... داد بلكه: 

(  ۵ – 4:  ۱اعمال « ) القدس تعمید خواهید یافت.داد، لیكن شما بعد از اندك اّیامي، به روحكه یحیي به آب تعمید مي

آنها به همة اقوام، زبانها حتّي رسوالن به خوبي متوّجه نشده بودند كه دیگر صحبت از اسرائیل تنها نبود، بلكه مأمورّیت 

اي را بیرون آورد و به سوي خود فرا خواند. شاگردان شد، زیرا خدا مایل بود از هر طایفه زمیني عّدهو ملّتها مربوط مي

خداوندا آیا در این وقت ملكوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهي داشت؟ بدیشان گفت: »... از وي چنین پرسیده بودند: 

خداوند قیام كرده براي كامل كردن « ت كه زمانها و اوقاتي را كه پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید.از شما نیس
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آید، قّوت خواهید یافت و القدس بر شما ميلیكن چون روح»كند: سخنان خود با این عبارات دستور مأموریّت را اعالم مي

 ( ۸ – ۷:  ۱اعمال « ) ه و سامره و تا اقصاي جهان.شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامي یهودیّ 

شود تا خدمت مقبول خود را در خدا داشته باشد و انجیل عیسي مسیح را به القدس تجهیز ميفرد با یافتن روح

ر القدس پر هستند. داند و از قّوت روحهمه جاي این عالم اعالم كند. شاهدان حقیقي عیسي مسیح، قیام او را تجربه كرده

اند. این تجربه القدس داشتهاي از روحاند، تجربهزمان رسوالن و پس از آن، كساني كه به عیسي مسیح ایمان آورده

بخشي از روند ایمان است. زماني كه پولس براي نخستین بار با ایمانداران شهر افسس دیدار كرد، از آنها پرسید: 

 ( ۲:  ۱9اعمال ...« ) یافتید؟ القدس را كه ایمان آوردید، روحآیا هنگامي»...

كند. القدس را دریافت ميآموزند كه شخص به محض ایمان آوردن به عیسي مسیح، روحبنیادگرایان چنین مي

تر آنها مّدعي هستند، كه ایمانداران نیاز به تجربة شاگردان اّولیّه را ندارند، با این حال پولس بسیار واضح به بیان دقیق

القدس را بعد از این كه ایمان آوردند دریافت كردند؟ ] استفاده از عبارت"بعد از این كه"به د كه آیا روحاز شاگردان پرسی

القدس هست! به وي گفتند: بلكه نشنیدیم كه روح»... مترجم [  -جاي"هنگامي كه"با دستور زبان یوناني منطبق است 

داد و به قوم د یحیي. پولس گفت: یحیي البتّه تعمید توبه ميبدیشان گفت: پس به چه چیز تعمید یافتید؟ گفتند: به تعمی

آید ایمان بیاورید یعني به عیسي مسیح. چون این را شنیدند به نام خداوند عیسي گفت به آن كسي كه بعد از من ميمي

« ته، نبّوت كردند.القدس بر ایشان نازل شد و به زبانها متكلّم گشتعمید گرفتند، و چون پولس دست بر ایشان نهاد، روح

 ( 6  – ۱:  ۱9) اعمال 

القدس پر القدس تعمید گرفتند، به بیان دیگر آنها از روحنتیجة صحبتها آن شد كه شاگردان در آب و در روح

 شدند. فیلیپ یك بیداري بزرگ را در سامره تجربه كرد.

القدس ت ایشان دعا كردند تا روحو ایشان آمده، به جه»سپس دو رسول، یعني پطرس و یوحنّا به آنجا رفتند: 

را بیابند، زیرا كه هنوز بر هیچ كس از ایشان نازل نشده بود كه به نام خداوند عیسي تعمید یافته بودند و بس. پس 

( مبشرین بزرگ سدة بیستم گردهماییهاي بزرگي  ۱۷ – ۱۵:  ۸اعمال « ) القدس را یافتند.دستها بر ایشان گذارده، روح

كنند و بالفاصله پس از این جلسات آنجا را آوري ميآورند، پولهاي زیادي را جمعد، مردم را به هیجان ميدهنترتیب مي

دهند. و در تعلیم مختصر خود عمل روح را به یك تجربة احساساتي محدود كنند. آنها دربارة تعمید بشارت نميترك مي

 كنند.د ميكنند. آنها خود با ایجاد جوي خاص این تجربه را تولیمي

اي با كرنیلیوس و پطرس عمل كرد و رسول خود را به خانه این افسر خدا ترس هدایت العادهخدا به طریق فوق

و مؤمنان از اهل ختنه كه همراة »القدس بر شنوندگان نازل شد: كرد. زماني كه وعظ پطرس به اوج خود رسید، روح

القدس افاضه شد، زیرا كه ایشان را شنیدند كه به اّمتها نیز عطاي روحپطرس آمده بودند، در حیرت افتادند از آن كه بر 

تواند آب را منع كند، براي تعمید دادن ایناني كردند. آنگاه پطرس گفت: آیا كسي ميزبانها متكلّم شده، خدا را تمجید مي

كند كه هم تعمید روح و هم تعمید مي( این مسئله ثابت  4۷ – 4۵:  ۱۰اعمال « ) اند.القدس را چون ما نیز یافتهكه روح

 آورند ضروري است، ولي ممكن است ترتیب آنها فرق داشته باشد.آب براي كساني كه ایمان مي

و چون شروع به »آن چه كه پطرس در این خصوص در جماعت اورشلیم عنوان كرد، اهمیّت خاصي دارد: 

( به عبارتي، الزم  ۱۵:  ۱۱اعمال « ) ن كه نخست بر ما.القدس بر ایشان نازل شد، هم چناكردم، روحسخن گفتن مي

است در مورد ایمان، به نمونة اّول برگردیم، ولي امروزة متأسفانه مفاهیم كتاب مقّدسي به صورت مبهم و با تفاسیر 

اي كتاب گیرند. تنها ممكن است عبارتهآید كه حتّي مورد توّجه نیز قرار نميشوند و گاه پیش ميمتفاوتي ارائه مي

القدس هاي بسیاري براي تشریح عمل روحمقّدسي با محتوایي غیر كتاب مقّدسي براي مردم تكرار شوند. از نشانه
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شود. خداوند چنین گفت: كند، یاد ميشود.از او به عنوان تسلّي دهنده و معلّم كه به جمیع راستیها هدایت مياستفاده مي

ا بگویم، لكن اآلن طاقت تحّمل آنها را ندارید. و لیكن چون او یعني روح راستي و بسیار چیزهاي دیگر نیز دارم به شم»

كند بلكه به آن چه شنیده است سخن خواهد گفت آید، شما را به جمیع راستي هدایت خواهد كرد زیرا كه از خود تكلّم نمي

چه آن من است خواهد گرفت و به شما  و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جالل خواهد داد زیرا كه از آن

گیرد و به شما خبر خواهد داد. هر چه از آن پدر است، از آن من است. از این جهت گفتم كه از آن چه آن من است، مي

 ( ۱۵ – ۱۲:  ۱6یوحنّا « ) خبر خواهد داد.

هم اكنون صاحب آنها شده هر آن چه متعلّق به خدا بود مسیح آن را فدیه كرد، او قیمت آن را پرداخت كرده و 

كند. روح حقیقت هر آن چه را در كالم وجود دارد، به ما است، هر چه به مسیح تعلّق داشته باشد، روح او را دریافت مي

لكن شما در »دهد: كند و به ما دیدي از ارادة مستقیم خدا و نقشة نجاتش ميدهد. او چهار چوب را آشكار ميتعلیم مي

« در روح، هرگاه روح خدا در شما ساكن باشد، و هرگاه كسي روح مسیح را ندارد وي از آن او نیست.جسم نیستید بلكه 

و اگر روح او كه عیسي را از »( فرزندان حقیقي خدا تحت هدایت كامل ارادة مستقیم روح هستند:  9:  ۸) رومیان 

نید، بدنهاي فاني شما را نیز زنده خواهد ساخت مردگان برخیزانید در شما ساكن باشد، او كه مسیح را از مردگان برخیزا

گوید:"اگر"كلمه المثل عامیانة فرانسوي مي( یك ضرب ۱۱:  ۸رومیان « ) به روح خود كه در شما ساكن است.

رساند. مسئله را به گونه دیگري بیان كوچك"اگر"نبود ..."، این مسئله به وضوح اهمیّت این واژة"اگر"را مي

در ما ساكن باشد، این وعده كالم محقّق خواهد شد و"اگر"ساكن نباشد، بدنهاي فاني ما تبدیل و زنده كنم،"اگر"روح مي

زیرا كه انتظار خلقت، منتظر ظهور پسران خدا »دهد: نخواهند شد. پولس این مقوله را در همین باب بسط و پرورش مي

یافت تا در آزادي جالل فرزندان خدا شریك شود. زیرا  باشد ... در امید كه خود خلقت نیز از قید فساد خالصي خواهدمي

ایم، باشند. و نه این فقط، بلكه ما نیز كه نوبر روح را یافتهدانیم كه تمام خلقت تا اآلن با هم در آه كشیدن و درد زه ميمي

 ( ۲3 – ۱9:  ۸رومیان « ) كشیم در انتظار پسر خواندگي یعني خالصي جسم خود.در خود آه مي

دهد، كه نه تنها جان آنان نجات یافته ي خیل نوبرها، روح خدا بیعانه و مهري است كه به آنها اطمینان ميبرا

شود، است، بلكه در زمان بازگشت عیسي مسیح، بدنهاي فاني آنها تبدیل خواهد پذیرفت. از روح به عنوان مهر یاد مي

. اصطالح مسح براي تشریح و توصیف روح نیز به كار كنداین بدین مفهوم است كه روح خدا است كه ما را مهر مي

گرداند و ما را مسح نموده است، خدا اّما او كه ما را با شما در مسیح استوار مي»خوانیم: رود، ما در كالم چنین ميمي

(  ۲۲ – ۲۱:  ۱دّوم قرنتیان « ) است. كه او نیز ما را مهر نموده و بیعانة روح را در دلهاي ما عطا كرده است.

( واژة مسیح به معني"مسح شده"است.  3۸:  ۱۰،  ۲۱و  ۱9:  3عیسي"مسیح"است. او"مسیح خدا"است. ) اعمال 

اند هر كدام"یك مسیح"هستند. ] واژة مسیح ترجمة القدس را دریافت كردهتوان گفت كه كساني كه روحبه همین خاطر مي

شدند به كار ي كه در عهد عتیق به خاطر كار خاصي انتخاب ميكلمة عبراني ماشیح است. این واژه در رابطه با كسان

مترجم [ به عبارتي باید گفت كه مسیحیان راستین مسیح را دارند و هر كس طبق نمونه كتاب مقّدس از  -رفت مي

 القدس مسح نشده و مهر الهي را دریافت نكرده باشد، به گفته كالم حق ندارد عنوان"مسیحي"را داشته باشد.روح

شود كه در واقع تقلیدي كاذب از مسیح ها دو نوع مسح، بذر یا ذّریّت دیده ميهمان طوري كه در همة زمینه

اصلي است، به همین ترتیب خداوند از ظهور"عیسي"هاي كاذب صحبت نكرد، بلكه شاگردان را دربارة مسیحهاي 

در رابطه با روند فّعالّیتهاي روح ضد مسیح عنوان دروغین و"انبیاء"كذبه در روزهاي آخر هشدار داد. او این هشدار را 

زیرا كه مسیحیان كاذب و انبیاء كذبه »كرد، اگر چه این روح داراي مسح است ولي تضاد با مسیح و كالم حق او است: 

متي « ) ظاهر شده، عالمات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود كه اگر ممكن بودي برگزیدگان را نیز گمراه كردندي.

ریزد. ولي همه چیز به باران بستگي ندارد، بلكه باید دید باران بر ( خدا روح خود را مانند باران بر بشر مي ۲4:  ۲4

تا پدر خود را كه در آسمان است پسران شوید، زیرا كه آفتاب خود »بارد: چه نوع بذري كه در دل انسان جاي دارد، مي
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( در زمان آخر افرادي هستند  4۵:  ۵متي « ) باراند.بر عادالن و ظالمان مي سازد و بارانرا بر بدان و نیكان طالع مي

دهند روح، آنها را در مسیر هماهنگي با كالم هدایت كند. پیش از پایان دورة كه اگر چه مسح دارند لیكن اجازه نمي

بودند با ما یرا اگر از ما مياز ما بیرون شدند، لكن از ما نبودند، ز»نخست كلیسا، مسیحاي كاذب پیدا شده بودند: 

 ( ۱9:  ۲اّول یوحنّا « ) ماندند، لكن بیرون رفتند تا ظاهر شود كه همة ایشان از ما نیستند.مي

گوید كه كارهاي بزرگي را به نام مسیح انجام اي از افراد سخن ميخداوند از دسته ۲3 – ۲۱:  ۷در متي 

جایگاهشان در نقشة نجات الهي هدایت كند، آنها كار خدا، در زمانشان را دهند خدا آنها را در دهند ولي اجازه نميمي

شناسد. شاید منظور از این حرف، مبشرین تلویزیوني امروزي و كنند و به همین خاطر خدا نیز آنها را نميقبول نمي

د و از كالم خدا اطاعت رونهاي كاریزماتیك و مبشریني باشند كه در عین انجام معجزه، هر كدام به راه خود ميگروه

 كنند.دانند و از نام او براي مقاصد شخصي خود استفاده ميكنند و عمالً مسیح را رئیس خود نمينمي

رویاند، از خدا خورد و نباتات نیكو براي فالّحان خود ميافتد، ميزیرا زمیني كه باراني را كه بارها بر آن مي»

 – ۷:  6عبرانیان « ) شود.رویاند، متروك و قرین به لعنت و در آخر، سوخته ميیابد. لكن اگر خار و خسك ميبركت مي

( تكیه بر یك تجربة پنطیكاستي كافي نیست. در صورتي كه، تخم نیكو در كار باشد، همان ثمرات روح را به بار خواهد  ۸

گوید آنها را از وند ما نميآورد كه ایمانداران راستین عصر نخستین به بار آوردند. به همین خاطر است كه خدا

 ( ۱6:  ۷متي « ) هاي ایشان خواهید شناخت.ایشان را از میوه»عطایایشان خواهید شناخت بلكه: 

آید. مهر شود، ولي ثمرة راستین تنها در تخم نیكوي الهي به بار ميعطایا در هر دو گروه مالحظه مي

شوند ولي تنها آن دسته از ي از افراد از"مسح"برخوردار ميالقدس تنها بر تخم نیكو قرار خواهد گرفت. بسیارروح

كنند. دهند روح، آنها را به سمت هماهنگي با كالم هدایتشان كند، مهر شدن توسط روح را تجربه ميافرادي كه اجازه مي

 زادگانند.آنها نخست

در وي شما نیز چون كالم و »نویسد: پولس در رساله به جماعت افسس براي ایمانداران راستین آن چنین مي

راستي، یعني بشارت نجات خود را شنیدید، در وي چون ایمان آوردید، از روح قّدوس وعدة مختوم شدید. كه بیعانه 

( در این بخش، سخن  ۱4 – ۱3:  ۱افسسیان « ) میراث ما است براي فداي آن ملك خاص او تا جالل او ستوده شود.

و روح قّدوس خدا را »كند: قامات بتواند بر پا كند، پولس در همین مقوله اضافه مياز آییني مذهبي نیست كه یكي از م

 ( 3۰:  4افسسیان « ) اید، محزون مسازید.كه به او تا روز رستگاري مختوم شده
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 تقدیر ازلي  -فصل بیست و پنجم: انتخاب 

تدا به این معني است كه طرف براي رود، ابوقتي كه اصطالح"برگزیدة خدا"در رابطه با شخصي به كار مي

شود. در مورد ابراهیم و قوم اسرائیل، برگزیدگي به صورت خدمت یا مهمي معیّن شده است و بدین منظور تقدیس مي

ام و اي ذّریّت دوست من اّما تو اي اسرائیل و اي یعقوب كه تو را برگزیده»واضح و آشكار خاطر نشان شده است: 

ام تو بندة من هستي، تو را برگزیدم ام و به تو گفتههایش خواندهز اقصاي زمین گرفته، تو را از كرانهابراهیم! كه تو را ا

و ترك ننمودم. مترس زیرا كه من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خداي تو هستم. تو را تقویّت خواهم نمود و البتّه 

 ( ۱۰ – ۸:  4۱اشعیا « ) دستگیري خواهم كرد. تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود

پس كالم خداوند بر من نازل »توانست شهادتي از دعوت خود به خدمت ارائه دهد: ارمیا مانند سایر انبیا مي

شده، گفت: قبل از آن كه تو را در شكم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و 

 ( ۵ – ۱:  4ارمیا « ) ي اّمتها قرار دادم.تو را نب

زیرا كه یهوه، خدایت، او »اسرائیل، الوي براي خدمت كهانتي برگزیده شده بود: گانة بنيدر میان اسباط دوازده

 ( ۵:  ۱۸تثنیه « ) را از همة اسباطت برگزیده است، تا او و پسرانش همیشه بایستند و به نام خداوند خدمت نمایند.

:  ۱6وود را از میان برادرانش، پسران یسي، انتخاب كرد تا روزي پادشاه قوم خدا باشد. ) اّول سموئیل خدا دا

شما مرا برنگزیدید، بلكه من شما را برگزیدم و »( خداوند عیسي نیز رسوالن را براي خدمت خاصي برگزید:  ۱4 – 6

 ( ۱6:  ۱۵یوحنّا ...« ) ند شما را مقّرر كردم تا شما بروید و میوه آورید و میوة شما بما

برو زیرا كه او ظرف برگزیدة من است تا نام مرا پیش »... در زمان توبه پولس، خداوند به حنانیا چنین گفت: 

( اگر چه پولس بعد توبه كرد، اّما آگاهي یافته بود كه مانند سایر  ۱۵:  9اعمال « ) اسرائیل ببرد.اّمتها و سالطین و بني

اّما چون خدا كه مرا از شكم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین »ادر"برگزیده شده بود"انبیا از رحم م

 ( ۱6 - ۱۵:  ۱غالّطیان ...« ) داد كه پسر خود را در من آشكار سازد 

بلكه خدا ُجهال جهان را »در اغلب موارد ما شاهد تحقّق آن چه كه پولس به كلیساي قرنتس نوشت هستیم: 

زید تا ُحكما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد، و خسیسان دنیا و محقران را خدا برگ

 ۲9 – ۲۷:  ۱اّول قرنتیان « ) برگزید، بلكه نیستیها را تا هستیها را باطل گرداند. تا هیچ بشري در حضور او فخر نكند.

) 

ت آیات دیگري را نیز مد نظر داشته باشیم، زیرا دعوت و برگزیدگي مربوط براي درك بهتر این مقوله الزم اس

شوند. خداوند در مثال شوند ولي همه دعوت شدگان برگزیده نميبه دو گروه ایماندار است. برگزیدگان نیز دعوت مي

اي از در هر دوره(  ۱4:  ۲۲متي « ) طلبیدگان بسیارند ولي برگزیدگان كم.»گوید: ضیافت عروسي در این باب مي

 3و  ۲هایي كه خداوند به هفت كلیسا در مكاشفه دهند. آنها بر طبق وعدهكلیسا برگزیدگان خیل پیروزمندان را تشكیل مي

پذیرند شوند. دعوت شدگان نیز اگر چه هم چون برگزیدگان، مسیح را به عنوان منجي خود ميداده است، صاحب ارث مي

توانند به هماهنگي كامل با كالم خدا برسند. البتّه ا به جمیع راستیها هدایت كند. و لذا نميدهند آنها رولي اجازه نمي

 ( ۱۵ – ۱۱:  ۲۰اسامي آنها در كتاب حیات هست و در داوري واپسین به ملكوت خدا داخل خواهند شد. ) مكاشفه 

او از دسته پیروزمندان كه به  سازد. در كنارجنگد و مغلوب ميسخن از بّره است كه مي ۱4:  ۱۷در مكاشفه 

اند، سخن به میان آمده است. و از آنها با سه عنوان"خوانده شده، برگزیده و امین"یاد شده هدف متعالي دست یافته

االرباب و پادشاه پادشاهان است و آناني نیز كه با وي هستند كه خوانده شده و برگزیده و زیرا كه او رب»... است: 
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  - ، واژة ۱۷و چه در مكاشفه  ۱4:  ۲۲( ] در زبان اصلي چه در متي  ۱4:  ۱۷اشفه مك« ) اند.امین

 مترجم [ -به كار رفته است كه در فارسي از معادلي چون طلبیدگان، خوانده شدگان و دعوت شدگان استفاده شده است 

من كه او را دستگیري نمودم و  اینك بندة»شوند: هم فدیه دهنده و هم خیل نوبرها"برگزیدة"خدا خوانده مي

اشعیا « ) نهم تا انصاف را براي اّمتها صادر سازد.برگزیدة من كه جانم از او خشنود است، من روح خود را بر او مي

:  ۱۲و متي  ۱۰:  43اشعیا ...« ) باشید ام شهود من ميگوید كه شما و بندة من كه او را برگزیدهیهوه مي( » ۱:  4۲

گیرد تا بدین طریق برگزیدگان دیگر را نیز در بر و مسّرت خدا در وهلة اّول برگزیدة اعظم را در بر مي ( خشنودي ۱۸

شود: ( بدین ترتیب بشارتي كه در زمان تولّد فدیه دهنده به ما داده شده بود محقّق مي ۵:  ۱۷،  ۱۷:  3گیرد. ) متي 

( در میان انسانهاي  ۱4:  ۲لوقا « ) یان مردم رضامندي باد.خدا را در اعلي علیین جالل و بر زمین سالمتي و در م»

روي زمین همیشه هستند كساني كه رضامندي ) خشنودي ( خدا به واسطة فیض الهي بر آنها قرار گرفته است. رابطة 

از ازل شود به همین ترتیب فرد تنگاتنگي بین برگزیدگي و تقدیر ازلي است همان طوري كه یك برگزیدگي باعث نجات مي

سال پیش به دنیا آمد، پیش از بنیاد عالم برگزیده شده بود و به همین خاطر از  ۲۰۰۰شود. پسر كه براي نجات مقّدر مي

و اآلن تو اي پدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جاللي كه قبل از »گوید: جالل خدا كه پیش از بنیاد عالم است سخن مي

( عبارت"پیش از بنیاد عالم"اغلب در رابطه با تاریخ نجات به كار  ۵:  ۱۷وحنّا ی« ) آفرینش جهان نزد تو داشتم.

شود كه در ابتدا بود، یعني زماني كه لوگوس یا كلمه از پري رود. اصطالح پیش از بنیاد عالم به آن چیزي مربوط ميمي

( در آن زمان همة پسران و دختران  ۱:  ۱اصلي الهي صادر شد و بنابراین در نزد )یكي( خدا، قرار گرفت. ) یوحنّا 

خدا، مطابق با نقشة ابدي نجات خدا، در مسیح برگزیده شده بودند. همان جاللي كه در زمان تبدیل هیأت مسیح نمایان 

اي با من خواهم آناني كه به من دادهاي پدر مي»شد، جهت تبدیل فدیه شدگان نیز ظاهر خواهد شد تا شبیه خداوند شوند: 

« ) اي ببینند، زیرا كه مرا پیش از بناي جهان محبّت نمودي.باشم تا جالل مرا كه به من دادهجایي كه من مي باشند در

 ( ۲4:  ۱۷یوحنّا 

همین مسئله دربارة فدیه شدگان نیز عنوان شده است، به بیاني در كالم آمده است كه آنها پیش از بنیاد عالم 

عیب باشیم. كه ز بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت مقّدس و بيچنان كه ما را پیش ا»برگزیده شده اند: 

افسسیان « ) ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسي مسیح بر حسب خشنودي ارادة خود.

و آنها را در حین گذر زمان تا هاي خود را پیش از بنیاد عالم ریخته است آغاز و انجام، نقشه( خداي بي ۵ – 4:  ۱

 كند.ابدیّت تكمیل مي

داغ یعني عیب و بيبلكه به خون گرانبها چون خون بّره بي»گوید: عیب خدا چنین ميپطرس دربارة بّره بي

(  ۲۰ – ۱9:  ۱اّول پطرس « ) خون مسیح، كه پیش از بنیاد عالم معیّن شد، لكن در زمان آخر براي شما ظاهر گردید.

از پیش فدیه شدگان را در مسیح دید و به همین خاطر است كه اسامیشان در دفتر حیات بّره ذبح شده ضبط شده خدا 

و جمیع ساكنان جهان، جز آناني كه نامهاي ایشان در دفتر حیات بّره كه از بناي عالم ذبح شده بود مكتوب است. »است: 

 ( ۸:  ۱3مكاشفه « ) او ) ضد مسیح ( را خواهند پرستید.

زیرا تو براي یهوه، خدایت، قوم مقّدس »در عهد عتیق، خدا اسرائیل را به عنوان قوم خاص خود برگزیده بود: 

« ) اند به جهت او قوم خاص باشي.هستي، و خداوند تو را براي خود برگزیده است تا از جمیع اّمتهایي كه بر روي زمین

از لحاظ انجیل، یهودیان »نویسد: كه كلیسا از اّمتها است، مي ( پولس در عهد جدید با اشاره به این ۲:  ۱4تثنیه 

ترجمة « ) دشمنان خدا هستند و این به نفع شما است، اّما از لحاظ انتخاب الهي به خاطر اجدادشان هنوز محبوبند.

لهي سوق ( برگزیدگي و تقدیر ازلي انساني را كه شامل این بركات شده است، به تقدیس ا ۲۸:  ۱۱رومیان  –شریف 

دهد، به همین ترتیب اسرائیل به دلخواه خود جدا نشد و تقدیس نگردید، بلكه به خواست خدا بود كه این قوم جدا شد مي
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زیرا كه تمامي جهان، از آن من است. و شما براي من مملكت كهنه و »... و به قوم خاص و برگزیدة خدا مسّمي گردید: 

لكن شما »نویسد: ( پطرس رسول به ایمانداران عهد جدید چنین مي 6 – ۵:  ۱9خروج ...« ) اّمت مقّدس خواهید بود 

 ( 9:  ۲اّول پطرس ...« ) قبیلة برگزیده و كهانت ملوكانه و اّمت مقّدس و قومي كه ملك خاص خدا باشد هستید 

كه به جهت آناني دانیم و مي»دهد: پولس در آیات زیر مسئلة برگزیدگي و تقدیر ازلي را به شكل كاملي بسط مي

باشند. اند، همة چیزها براي خیریّت ) ایشان ( با هم در كار ميدارند و به حسب ارادة او خوانده شدهكه خدا را دوست مي

زاده از زیرا آناني را كه از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معیّن فرمود تا به صورت پسرش متشّكل شوند تا او نخست

و آناني را كه از قبل معیّن فرمود، ایشان را هم خواند و آناني را كه خواند ایشان را نیز عادل برادران بسیار باشد. 

( در واقع خدا در انسان چیزي  ۲9 – ۲۸:  ۸رومیان « ) گردانید و آناني را كه عادل گردانید، ایشان را نیز جالل داد.

دا بود. او انسانها را در مسیح دید و فدیه شدگان به مقام ندید كه جالب و مثبت باشد، لذا ابتكار نجات تنها مربوط به خ

پسر ارتقاء یافتند، زیرا براي پذیرش آنها"بلي"و"آمین"گفت. شهادت كالم در این خصوص روشن است. خدا خاصان 

پیش  توانست آنها را ازخود را از پیش شناخت و براي حیات ابدي معیّن كرد. او كه بر همه چیز از پیش آگاه بود، مي

چون اّمتها این را شنیدند، شاد خاطر شده، كالم خداوند را تمجید نمودند و آناني كه براي حیات »تعیین كند و برگزیند: 

 ( 4۸:  ۱3اعمال « ) جاوداني مقّرر بودند، ایمان آوردند.

سازد ر نميكند ولي كسي را وادابرگزیدگي حالت اجباري ندارد. خدا خواست خود را به صورت آشكار بیان مي

خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستي كه مي»كند: كه وارد آن شود. او قصد خویش را چنین بیان مي

دانست چه كساني پیغام ( ولي از آنجا كه خدا بر همه چیز آگاهي دارد، از پیش مي 4:  ۲اّول تیموتاؤس « ) گرایند.

ماند، هر كس كه اجازه آید، از او دور ميكنند. هر كس كه به سوي خدا نميكنند و چه افرادي رد مينجات را قبول مي

ماند. به این شكل بود كه خدا بنا بر پیشداني خود، كساني را كه قرار بود ایماندار دهد خدا نجاتش بدهد در هالكت مينمي

 شوند پیش از بنیاد عالم برگزید.

گوید: رحم زیرا به موسي مي»كند، داریم: پولس نقل مياغلب برداشت نادرستي از این سخن عهد عتیق كه 

كند و خواهد رحم ميخواهم فرمود بر هر كه رحم كنم و رأفت خواهم نمود بر هر كه رأفت نمایم ... بنابراین هر كه را مي

ابد از رحمت یآید و فیض مي( تنها كسي كه نزد او مي ۱۸و  ۱۵:  9رومیان « ) سازد.خواهد سنگ دل ميهر كه را مي

الجرم نه از خواهش كننده و نه از »شود: به همین دسته از افراد مربوط مي ۱6شود. آیة و محبّت خدا برخوردار مي

دهد كه او را آید، به پروردگار اجازه نميبا این حال كسي كه به نزد خدا نمي« شتابنده است، بلكه از خداي رحم كننده.

سازد، خدا نیز به نوبت خود، دل چنین آید و دل خود را سخت ميكه به نزد خدا نمي مشمول رحمت خود قرار دهد، كسي

كند. این مسئله بدین مفهوم نیست كه خدا از مقاصد اصلي خود دست كشیده باشد، بلكه او هم شخصي را كامالً سخت مي

آن چه كه دربارة غضب الهي  دهد.آیند رحمت و فیض خود را قرار ميچنان بر كساني كه با ایمان به نزد او مي

ایماني خود مانده و شود كه در بيو"ظروف غضب"كه براي هالكت مقّدر شده آمده است، مربوط به كساني مي

ماند، اگر چه در مسیح از انسانها برداشته شده خواهند با خدا كاري داشته باشند. غضب خدا بر چنین كساني مينمي

مانند. غضب الهي ن نیستند كه قرضهاي آنها بخشیده شود و طبیعت در محكومیّت ميباشد. هستند افرادي كه خواهان آ

 پذیرد.ماند زیرا چنین شخصي فدیة كامل را براي خود نميآید، ميبر هر كسي كه به نزد مسیح نمي

جانیده لوسیفر خود تصمیم گرفت با خدا مقابله كند، لذا اجازه نخواهد داد كه او و پیروانش در نقشة خدا گن

اي كه خدا برایشان معیّن كرده، جاي گیرند. شوند. به همین ترتیب افرادي هستند كه هرگز اجازه نخواهند داد كه در نقشه

اي تام كه مسیح انجام تواند ببخشد و فیض خود را عطا كند كه مردم حاضر باشند در ایمان به عمل كفّارهخدا زماني مي

 اي از جانب خدا، بپذیرند.ه عنوان هدیهداده است، فدیة كامل الهي را ب



104 
 

:  ۲تیطس « ) زیرا كه فیض خدا كه براي همه مردم نجات بخش است، ظاهر شده.»دهد: كالم چنین شهادت مي

بیایید نزد من اي تمام زحمتكشان و گرانباران و من شما را آرامي خواهم »كند: ( خداوند انسانها را دعوت مي ۱۱

ه كنند. حتّي در شمار افراد بآیند و دعوت او را اجابت نمي( ولي همه به نزد عیسي نمي ۲۸:  ۱۱متي « ) بخشید.

كنند و بدین ترتیب كنند، كساني هستند كه اهداف جسماني خود را دنبال مياصطالح متدیّني كه كالم خدا را تفّحص مي

برید كه در را تفتیش كنید زیرا شما گمان ميكتب »قادر نیستند وارد مشاركتي شخصي با خداوند و رهاننده خود شوند: 

:  ۵یوحنّا « ) خواهید نزد من آیید تا حیات یابید.دهد. و نميآنها حیات جاوداني دارید و آنها است كه به من شهادت مي

3۸ – 39 ) 

خورند مگر این كه شخص به راستي به نزد مطالعات كتاب مقّدسي و تحصیالت الهیاتي همیشه به درد نمي

و در روز آخر كه روز بزرگ عید بود، عیسي ایستاده، ندا كرد و گفت: »گوید: خداوند آمده حیات جاوید بیابد. خداوند مي

خدا ( هر »... ) آیند چون تشنه نیستند. عبارت: ( اغلب نمي ۲۷:  ۷یوحنّا « ) هر كه تشنه باشد نزد من آید و بنوشد.

شود كه انسان خدا را وادار كرده باشد، چنین ( زماني محقّق مي ۱۸:  9یان روم« ) سازد.خواهد سنگ دل ميكه را مي

تواند بر خالف ارادة انسان عمل كند، زیرا خواست خدا این نیست كه انساني هالك شود بلكه مدد یافته كند، زیرا خدا نمي

خواهد كه خواهد، خدا آن چیزي را ميخواهد، نميبرهد. زیرا كار خدا رهایي است. زماني كه انسان آن چه را كه خدا مي

خواهد. خدا از ابتدا آزادي انتخاب به انسان داد. خدا كسي را وادار به كاري نكرده و انسان را به صورت ربات انسان مي

 یا عروسك نساخته است، مردم اختیار داشتند میان زندگي و مرگ، اطاعت و نااطاعتي، راه خود را برگزینند.

كند و این تا زماني است كه دا جدا شده است، هم چنان در حفظ استقالل خود از خدا سماجت ميانساني كه از خ

كوشد به اهداف خود دست یابد و از امان ميمتوّجه دعوت الهي خود شود و آن را بپذیرد. او هم چنان و به صورتي بي

ود. انسان دوست دارد مستقل شود و از كسي هاي خود كامل شود. این تا زماني است كه جزیي از نقشة كامل خدا شراه

شود. انسان با جدا اي كه خود انتخاب كرده، گرفتار ميكوشد از خدا مستقل شود، در گمراهيفرمان نبرد، انساني كه مي

شدن از خدا به زیر سلطة دشمن رفت. او در پي تالش خود براي جدا شدن از خدا، مطیع و سر سپردة شیطان شد، لذا 

:  4ضروري بود كه از این اسارت و قید آزاد شود. منجي ما فرستاده شد تا آزادي اسیران را اعالم كند. ) لوقا  الزم و

۱۸ ) 

آن چه كه براي پدر ایمان یعني ابراهیم رخ داد به عنوان الگویي براي ما قرار داده شد. و این براي همة 

 كنند، رخ خواهد داد.رند و عمل ميآودهند و بدان ایمان ميكساني كه كالم خدا را گوش مي

بندند. در میان آنها هماهنگي كاملي كنند و سفارشات او را به كار ميكند پیروي ميآنها از هر چه خدا عمل مي

 شود. بین كالم خدا، ایمان و اعمال دیده مي

ملكوت تو بیاید. ارادة »د: كنناند و صادقانه چنین دعا ميبرگزیدگان، خواست خود را با ارادة خدا هماهنگ كرده

( آنها خواست مستقلي ندارند، بلكه همان چیزي را  ۱۰:  6متي « ) تو چنان كه در آسمان است بر زمین نیز كرده شود.

اند. خواهد. با توّجه به این كه برگزیدگان به واسطة تولّد تازه جزئي از كلمه و نقشة الهي شدهخواهند كه خدا ميمي

كه آنها مانند پسر خدا، صورت تحّقق یافته و جسم كلمه شده هستند. خدا این افراد را چنین تشویق شود مالحظه مي

لهذا اي برادران بیشتر جد و جهد كنید تا دعوت و برگزیدگي خود را ثابت نمایید زیرا اگر چنین كنید هرگز »كند: مي

ان از چیزي كه پطرس رسول شرح داد تو( همان طوري كه مي ۱۰:  ۱دّوم پطرس « ) لغزش نخواهید خورد.

اي سنگ زاویه است، در شود. این سنگ براي عّدهگیري كرد، مسیح به عنوان سنگي برگزیده به ما معّرفي مينتیجه

اي دیگر، یك سنگ لغزش و یك صخرة مصادم است. كسي كه به نژاد برگزیده و آن كهانت ملوكانه حالي كه براي دسته
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خورد در نااطاعتي از كالم به سر شناسد. كسي كه در او لغزش ميسیح را به عنوان سنگ زاویه ميتعلّق داشته باشد، م

 ( ۱۰ – 3:  ۲برد. ) اّول پطرس مي

آموزد كه هر كس باید در جایي كه خدا براي او معیّن كرده، قرار بگیرد و به آن تجربة روحاني به ما چنین مي

تواند از ازل مقّدر شده داشته باشد، كسي كه به تقدیر ازلي ایمان نداشته باشد نمي چه كه خدا براي وي مقّدر كرده ایمان

تواند با خدا داشته باشد، صدق اي كه انسان ميباشد. همین مسئله دربارة توبه و تازه شدگي، تولّد تازه و هر تجربه

اّما اي برادران و اي عزیزان خداوند، » كند كه بدان اعتقاد داشته باشد:كند. هر انسان همان چیزي را تجربه ميمي

باید ما همیشه براي شما خدا را شكر نماییم كه از ابتدا خدا شما را برگزید براي نجات به تقدیس روح و ایمان به مي

 ( ۱3:  ۲دّوم تسالونیكیان « ) راستي.

وده بود، براي انتظام چون كه سر ارادة خود را به ما شناسانید، بر حسب خشنودي خود كه در خود عزم نم»

كمال زمانها تا همه چیز را خواه آن چه در آسمان و خواه آن چه بر زمین است، در مسیح جمع كند، یعني در او. كه ما 

ایم، چنان كه پیش معیّن گشتیم بر حسب قصد او. كه همه چیزها را موافق رأي ارادة خود نیز در وي میراث او شده

 ( ۱۱ – 9:  ۱افسسیان « ) كند.مي
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 هزار سال -فصل بیست و ششم: یك روز خدا 

هدف از این فصل تشریح تقسیم بندي نقشة خدا براي زمان است كه براي نسل بشر معیّن شده است. در مزمور 

د در عه« زیرا كه هزار سال در نظر تو مثل دیروز است كه گذشته باشد و مثل پاسي از شب.»چنین آمده است:  4:  9۰

لكن اي حبیبان، این یك چیز از شما مخفي نماند كه یك روز نزد خدا چون »كند: جدید پطرس همان مسئله را تشریح مي

شود، ( وقتي كه در كتاب مقّدس از ایّام آخر صحبت مي ۸:  3دّوم پطرس « ) هزار سال است و هزار سال چون یك روز.

ا اصطالح ایّام آخر مفهوم نبّوتي دارد یا دربارة آخرین نسل به كار رفته ما باید به این مسئله توّجه داشته باشیم كه آی

 است.

خدا دنیا را در مّدت شش روز آفرید و در روز هفتم استراحت كرد. وقتي كه ما با دقّت شرح داستان آفرینش را 

بود، فارغ شد. و در روز  و در روز هفتم، خدا از همة كار خود كه ساخته»شویم: خوانیم، با این عبارت مواجه ميمي

( همان طوري كه در ادامه مالحظه خواهیم كرد،  ۲:  ۲پیدایش )  «هفتم از همة كار خود كه ساخته بود، آرامي گرفت.

، عدد اتمام كار خدا است. روز هشتم، به بیان ۷این مسئله براي روند هفت هزار سال بشریّت اهمیّت فراوان دارد. عدد 

 ر نوین است.دیگر روز اّول یك عص

توان به چندین دوره تقسیم بندي كرد یعني دو هزار سال ) دو روز براي خدا ( از گاهشمار كتاب مقّدسي را مي

آدم تا ابراهیم سپري شد، دو هزار سال بعدي از ابراهیم تا به مسیح سپري شد و هم اكنون به پایان دوره دیگري از دو 

استراحت خداوند یا به عبارتي زمان برقراري حكومت هزار ساله است. انبیا و  شویم. روز هفتم روزهزار سال نزدیك مي

اي را كه براي او در جزیرة پطمس رخ داد، اند. یوحنّاي رسول واقعهرسوالن از روز خداوند فراوان گفته و نوشته

جنگ معروف به هارمگدون ( این روز واپسین با  ۱۰:  ۱مكاشفه ...« ) در روز خداوند در روح شدم »كند: تشریح مي

اندازند، یعني از زماني كه شیطان آزاد شده شروع و با تهاجمي كه جوج و ماجوج پس از سلطنت هزار ساله، به راه مي

( در فاصله این دو جنگ، حكومت صلح در  ۱۰ – ۷:  ۲۰رسد. ) مكاشفه دهد، به انجام ميو اّمتها را دوباره فریب مي

گرگ با بّره سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید »... واهد بود. در آن زمان: مّدت هزار سال برقرار خ

و او اّمتها را داوري ( » ۷ – 6:  ۱۱اشعیا ...« ) و گوساله و شیر پرواري با هم ... و گاو با خرس خواهد چرید 

هاي خویش را را براي گاوآهن و نیزه خواهد نمود و قومهاي بسیاري را تنبیه خواهد كرد و ایشان شمشیرهاي خود

 4:  ۲اشعیا « ) ها خواهند شكست و اّمتي بر اّمتي شمشیر نخواهد كشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت.براي اّره

و در آن روز واقع خواهد شد كه ریشة یسي به جهت علم قومها بر پا خواهد شد و اّمتها آن را ( » 3:  4و میكاه 

د و سالمتي او با جالل خواهد بود. و در آن روز واقع خواهد گشت كه خداوند بار دیگر دست خود را دراز خواهند طلبی

هاي دریا باقي كند تا بقیّة قوم خویش را كه از آشور و مصر و فتروس و حبش و عیالم و شنعار و حمات و ازجزیره

 ( ۱۱ – ۱۰:  ۱۱اشعیا « ) مانده باشند باز آورد.

ّوتي، از زمان برقراري عهد جدید ما در دو روز آخر هستیم ، یا به بیان دیگر در زمان آخر به از دیدگاه نب

( این  ۲۰:  ۱اّول پطرس « ) كه پیش از بنیاد عالم معیّن شد، لكن در زمان آخر براي شما ظاهر گردید.»سرمي بریم: 

به این كه با دو نوع سال سر و كار داریم. ) سال شود. با توّجه دوره روی به اتمام است و به سر انجام خود نزدیك مي

توان به راحتي سالها را شمارش كرد و خدا را شكر به روز ( نمي 36۵روز است و سال خورشیدي  36۰كتاب مقّدس 

بریم، ما با هایي داریم تا متوّجه شویم كه در چه زماني به سرميخاطر این مسئله . با این وجود ما به طور كلي نشانه

یان زمان آخر هستیم. تاریخ بشریّت آبستن تحّوالت توانیم دریابیم كه در پاهاي زمان، ميمالحظة حوادث، یعني نشانه

ایم. در روز شگرفي است. آن چه كه خدا در نقشة خود مقّدر كرده در حال تحقّق است و ما به پایان راه نزدیك شده

یابد، پطرس دو روز نبّوتي را مد نظر داشت. او بر همین اساس رویداد القدس تحّقق ميپنطیكاست، زماني كه افاضة روح

گوید در بلكه این همان است كه یوئیل نبي گفت كه خدا مي»كند: مرتبط مي 3القدس در پنطیكاست را با یوئیل افاضة روح
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(  ۱۷ – ۱6:  ۲و اعمال  ۵ - 4:  3یوئیل ...« ) ایّام آخر چنین خواهد بود كه از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت 

دهد كه روز خداوند در پایان این روزهاي آخر، یعني پس از سپري شدن دو هزار پطرس در موعظة خود توضیح مي

 كند.سال تاریخ نجات، رخ خواهد داد، زیرا روز خدا را عظیم و مهیب توصیف مي

و برخي دیگر در آغاز روز هفتم یعني برخي حوادث، پس از این دورة دو هزار ساله به وقوع خواهند پیوست 

در روز خداوند. در هیچ بخش كتاب از سبّت یا یك شنبه به عنوان روز خداوند یاد نشده است. این روز تنها براي فدیه 

دینان هراسناك و مهیب ( در عوض، این روز براي بي ۱6:  ۲و  6:  ۱شدگان با شكوه و زیبا خواهد بود. ) فیلیپیان 

( همان طوري كه خدا پس از اتمام كار آفرینش، در روز هفتم استراحت كرد، به همین  ۷ – 6:  ۱3) اشعیا  خواهد بود.

ترتیب او با كمال یافتن ) كامل شدن ( روند فدیه، استراحت خواهد كرد. اصطالحات گوناگوني براي توصیف دورة فیض 

 6، دّوم قرنتیان  ۸:  49وز نجات"و"زمان مقبول") اشعیا اند. این اصطالحات عبارتند از"ردر كتاب مقّدس استفاده شده

شود، ( زماني كه سخن از سال پسندیده خداوند مي ۱9:  4و لوقا  ۲:  6۱( و"سال پسندیده خداوند") اشعیا  ۲: 

رسند. در عهد عتیق این مناسبت پس از هفت، هفت سال عباراتي چون روز نواختن كراناها یا روز یوبیل به ذهن مي

داد. در این ایّام همة كساني كه زیر بار قرضها بودند، یا به عنوان برده خود را فروخته یعني در سال پنجاهم روي مي

( در روز بزرگ كفّاره در  ۲۵توانستند اموال خود را پس بگیرند. ) الویان بودند یا امالك خود را از دست داده بودند، مي

شدند. به همین ترتیب، پس از ند و همة كساني كه زیر بار قرض بودند، آزاد ميآمدسال یوبیل، كرناها به صدا در مي

روز آشتي خدا با بشریّت، كرناي انجیل به صدا در آمده است و هر كس گوش كند و ایمان بیاورد، آزاد خواهد شد. این 

مان سال الهي نواختن كرناها كند. دورة فیض همسئله دربارة انسان، در هر موقعیّت زماني و مكاني كه باشد صدق مي

است كه خداوند ما از آن به عنوان سال پسندیده یاد كرد. در این دوره، هر كس به پیغام خدا ایمان بیاورد و فدیة كامل و 

آنگاه بدیشان شروع به گفتن كرد »تام را بپذیرد، حق دارد، آزاد شود. خداوند ما در زمان ظهور خود چنین ندا در داد: 

( این امروز همان روزي است كه خدا به ما هدیه كرد.       ۲۱:  4لوقا « ) این نوشته در گوشهاي شما تمام شد. كه امروز

 ( ۷:  4) عبرانیان 

و جمیع انبیا نیز از سموئیل و آناني كه بعد از »گوید: پطرس دربارة دو روز آخر، یعني دورة دو هزار سال، مي

( ما در شگفتیم چطور مردان خدا در عهد جدید از طریق  ۲4:  3اعمال « ) ر نمودند.او تكلّم كردند از این ایّام اخبا

گوید: خداوند چنان كه ایشان را مالمت كرده، مي»دهند: هاي نجات خدا را شرح ميمكاشفه و با دقّت خاصي نقشه

(  ۸:  ۸عبرانیان « ) ر خواهم نمود.آید كه با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدي تازه استواگوید اینك ایّامي ميمي

گوید این است آن عهدي كه و خداوند مي»دهد: خدا این عهد را در مسیح در جلجتا بست و به اسرائیل چنین وعده مي

بعد از آن ایّام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت كه احكام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بردل ایشان مرقوم 

 ( ۱۰:  ۸عبرانیان « ) داشت و ایشان را خدا خواهم بود و ایشان مرا قوم خواهند بود.خواهم 

خدا كه در زمان سلف به »خوانیم: شود، چنین ميكه در زبان نبّوتي"روز"نیز نامیده ميعتیقدربارة دورة عهد 

یّام آخر به ما به وساطت پسر خود متكّلم اقسام متعّدد و طریقهاي مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تكلّم نمود در این ا

 ( ۲ – ۱:  ۱عبرانیان ...« ) شد 

پایان روزهاي پدران به آغاز روزهایي منتهي شد كه در آنها خدا در مسیح، سخن گفت و پاسخ مشكالت ما را 

یابد پس از ام ميكشد و در این برهه سرانجداد. به عبارتي سخن از روزهایي است كه دو هزار سال براي كلیسا طول مي

رسد این رخداد بزرگ، مصادف با آغاز روز هفتم و درست پیش از هاي خدا براي اسرائیل فرا مياین، زمان تحقّق وعده

بیایید نزد خداوند بازگشت »گوید: آغاز حكومت هزار ساله، اتّفاق خواهد افتاد. در این بارة هوشع نبي چنین به ما مي

بندي خواهد نمود. بعد از دو روز ما را است و ما را شفا خواهد داد، او زده است و ما را شكستهنماییم زیرا كه او دریده 

( از  ۲ – ۱:  6هوشع « ) زنده خواهد كرد. در روز سّوم ما را خواهد برخیزانید و در حضور او زیست خواهیم نمود.
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، اسرائیل در میان همة ملل ۷۰طس در سال زمان ویران شدن هیكل اورشلیم به دست لشكریان رومي تحت فرماندهي تی

پراكنده شد. موسي این واقعه را از پیش اخبار كرده بود. او نه تنها آوارگي یهودیان را نبّوت كرده بود بلكه جلوتر رفته 

ا ( خداوند از زبان ارمیاي نبي به م 3۰ – ۲۷:  4و بازگشت آنها به سرزمین موعود را نیز نبّوت كرده بود. ) تثنیه 

اي اّمتها كالم خداوند را بشنوید و در میان جزایر بعید اخبار نمایید و بگویید آن كه اسرائیل را پراكنده »گوید: چنین مي

ساخت ایشان را جمع خواهد نمود و چنان كه شبان گله خود را ) نگاه دارد ( ایشان را محافظت خواهد نمود ... آنگاه 

جوانان و پیران با یك دیگر. زیرا كه من ماتم ایشان را به شادماني مبّدل خواهم  ها به رقص شادي خواهند كرد وباكره

( در حزقیال بابهاي  ۱3 – ۱۰:  3۱ارمیا « ) اند تسلّي داده، فرحناك خواهم گردانید.كرد و ایشان را از المي كه كشیده

فرماید: و: خداوند یهوه چنین ميو به ایشان بگ»مسائل زیادي در این خصوص براي ما عنوان شده است:  3۷و  36

اند گرفته، ایشان را از هر طرف جمع خواهم كرد و ایشان را به اسرائیل را از میان اّمتهایي كه به آنها رفتهاینك من بني

تري عنوان شده زمان وقوع این اتّفاقات به صورت دقیق 3۸( در باب  ۲۱:  3۷حزقیال « ) زمین خودشان خواهم آورد.

 ( ۱6و  ۸:  3۸حزقیال ...« ) عد از روزهاي بسیار ... در ایّام بازپسین ب»است: 

در متن هوشع كه باالتر خواندیم، آمده است كه این واقعه پس از دو روز یعني دو هزار سال روي خواهد داد. و 

فت خواهد كرد. امید تصریح شده است كه در روز سّوم خداوند به داد اسرائیل خواهد رسید و اسرائیل از خدا حیات دریا

شود با درخواست به ظهور مسیح هم چنان در میان ایمانداران یهودي زنده است. اغلب دعایي كه بر دیوار ندبه ایراد مي

پس خداوند را بشناسیم و به »پذیرد. در كتاب هوشع باز چنین آمده است: براي ظهور مسیح و بازسازي هیكل خاتمه مي

قب نماییم. طلوع او مثل فجر یقین است و بر ما مثل باران و مانند باران آخر كه زمین را جد و جهد معرفت او را تعا

 ( 3:  6هوشع « ) كند خواهد آمد.سیراب مي

ماند. از دیدگاه تاریخ نجات، خدا به اسرائیل مانند به یك معجزة الهي مي ۱94۸احیاي دولت اسرائیل در سال 

آورد. او حالي كه از ایمانداران اقوام و زبانهاي دیگر دعوت فردي به عمل مينگرد، در یك مجموعه در سرزمینش مي

نظمي حاكم بر جهان خارج شوند. پولس دربارة كامل شدن كلیساي اّمتها و خواهد از تشویش و بياز ایمانداران مي

د كه مبادا خود را دانا انگارید خبر باشیخواهم شما از این سر بيزیرا اي برادران نمي»نویسد: رهایي اسرائیل چنین مي

كه مادامي كه پري اّمتها در نیاید، سخت دلي بر بعضي از اسرائیل طاري گشته است. و هم چنین همگي اسرائیل نجات 

 ( ۲6 – ۲۵:  ۱۱رومیان ...« ) خواهند یافت، چنان كه مكتوب است 

شمعون بیان كرده »كند: عنوان مي یعقوب در نخستین شوراي بزرگ كلیسا در اورشلیم این مسئله را چنین

است كه چگونه خدا اّول اّمتها را تفقد نمود تا قومي از ایشان به نام خود بگیرد. و كالم انبیا در این مطابق است چنان 

م كنكنم و خرابیهاي آن را باز بنا ميكه مكتوب است كه بعد از این رجوع نموده، خیمة داوود را كه افتاده است باز بنا مي

كشد: ( عاموس نبي با این عبارت، آینده اسرائیل را به تصویر مي ۱6 – ۱4:  ۱۵اعمال « ) و آن را بر پا خواهم كرد.

( صفنیاي نبي دربارة قوم اسرائیل  ۱۱:  9عاموس ...« ) در آن روز خیمه داوود را كه افتاده است بر پا خواهم نمود »

اي خجل نخواهي شد زیرا كه در آن زمان آناني را به من عصیان ورزیدهدر آن روز از همة اعمالت كه »چنین نوشت: 

 ۱۱:  3صفنیا « ) كه از تكبر تو مسرورند، از میانت دور خواهم كرد و بار دیگر در كوه مقّدس من تكبر نخواهي نمود.

د هالك نمودن جمیع ("و در آن روز، اورشلیم را براي جمیع قومها سنگي گران بار خواهم ساخت ... و در آن روز قص

آیند، خواهم نمود. و بر خاندان داوود و بر ساكنان اورشلیم روح فیض و تضّرعات را اّمتهایي كه به ضد اورشلیم مي

 ( ۱۰ – 9و  3:  ۱۲زكریّا ...« ) اند خواهند نگریست خواهم ریخت و بر من كه نیزه زده

بریم قطعیّت اكنون در پایان عصر فیض به سر ميبازگشت قوم اسرائیل به وطنش، به این اعتقاد كه ما هم 

بخشد، به بیان دیگر خداوند به زودي خویشتن را به یهودیان مكشوف خواهد كرد. ولي پیش از آغاز روز هفتم الزم مي

 اینك من ایلیاي نبي را قبل از رسیدن روز»است خدا عمل خود را در كلیسا به سر انجام برساند. این قول خداوند است: 
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( آیا امكان ندارد این وعده عملي شده باشد اّما روحانیّت  ۵:  4مالّكي « ) عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد.

 كلیسایي از آن غافل شده باشد؟ كه البتّه چنین اتّفاقي در آغاز زمان فیض نیز رخ داده بود.

محقّق شد  4مالّكي باب  6بخش نخست آیة  یحیي تعمید دهنده بدین خاطر ایلیا خوانده شد كه به واسطة او

و او به روح و قّوت الیاس پیش روي وي خواهد خرامید، تا دلهاي پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به »یعني: 

( ولي واقعیّت آن است كه دو هزار سال  ۱۷:  ۱لوقا « ) حكمت عادالن بگرداند تا قومي مستعد براي خدا مهیّا سازد.

، یحیي تعمید دهنده، همان رسولي بود كه ۱:  3ده است، بدون آن كه روز خداوند فرا برسد. طبق نبّوت مالّكي سپري ش

( از یحیي تعمید دهنده چنین پرسیده شد: آیا ایلیا  3 – ۱:  ۱و مرقس  ۱۰:  ۱۱راه خداوند را آماده كرد. ) متي 

انقضاي روز فیض و آغاز روز داوري و غضب الهي، خدا  ( پیش از ۲۰:  ۱هستي؟ او در پاسخ گفت: نیستم ) یوحنّا 

چنین مقّرر فرمود كه مردي با مأموریّتي شبیه ایلیا ظهور كند. وظیفة این مرد این بود كه دل فرزندان خدا را به قلب و 

فرا خواند و ( همان طوري كه ایلیا قوم اسرائیل را به كوه كرمل  6:  4ایمان پدران عصر رسوالن برگرداند. ) مالّكي 

اسرائیل دوازده سنگ برداشت و با آن دوازده سنگ قربانگاهي مذبح خداوند را تعمیر كرد و موافق با دوازده قبیلة بني

بنا كرد، تا خداي آسمان به دعاي او پاسخ بگوید و قوم خود را در جهت تصمیمي درست سوق دهد، به همین ترتیب 

وباره بر قرار كرد تا خداي زنده كالم خود را تأیید كرده و قّوت خود را در ایلیاي عصر ما آموزة دوازده رسول را د

تواند نماینده یك فرقة خاص باشد، بلكه باید از جانب خدا با پیغامي الهي براي قوم كلیساي خویش ظاهر كند. این مرد نمي

 خدا فرستاده شده باشد.

او در جواب گفت: البتّه »شد مورد تأكید قرار داد: ياین خدمت را كه مربوط به آینده م ۱۱:  ۱۷مسیح در متي 

مانند بقیة  ۱۱:  ۱۷در زیرنویس متي  دكتر اسكافیلد « آید و تمام چیزها را اصالح خواهد نمود.الیاس مي

لي انجام نیافته نویسد"مسیح این نبّوت دقیق وكند. او در این باره چنین ميكارشناسان كتاب مقّدس این مطلب را تأیید مي

در این قسمت « آید و تمام چیزها را اصالح خواهد كرد.البتّه ایلیا مي»دهد: را مورد تأیید قرار مي 6 – ۵:  4مالّكي 

نیز، تفاوتي در میان نبّوتي كه در خدمت یحیي تعمید دهنده محقّق شد و نبّوتي كه باید از طریق ایلیا تمام شود، هست 

( هماهنگ بود.  ۱۷:  ۱آمد و خدمتي ارائه داد كه كامالً با روح و قّوت خدمت آینده ایلیا ) لوقا  ولي یحیي تعمید دهنده

 (" ۱۲:  ۱۷شد گفت كه الحال ایلیا آمده است. ) متي لذا از نظر مجازي مي

تمام  پیشتاز ظهور نخستین مسیح با روح و قّوت ایلیا آمد. و آن مرد خدا كه پیشتاز ظهور دّوم مسیح است باید

كند كه این چیزها را اصالح و مرتب كند تا همه چیز مطابق كتاب مقّدس و نمونة كلیساي اّولیّه باشد. كالم تصریح مي

باید آسمان او را پذیرد تا كه مي»شود، زیرا دربارة او چنین آمده است: واقعه پیش از بازگشت عیسي مسیح انجام مي

 ( ۲۱:  3اعمال « ) م به زبان جمیع انبیاي مقّدس خود، از آن اخبار نمود.زمان معاد همه چیز كه خدا از بدو عال

زیرا خود شما به تحقیق آگاهید كه روز »پولس در رسالة خود به تسالونیكیان دربارة روز خداوند چنین نوشت: 

ي نخواهد بود بلكه ( این بدین مفهوم است كه اخطار خاص ۲:  ۵اّول تسالونیكیان « ) آید.خداوند چون دزد در شب مي

گویند زیرا هنگامي كه مي»گوید: روز خداوند به طور غیر منتظره حادث خواهد شد. پولس دربارة این روز باز چنین مي

مترجم [ آنگاه هالكت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله  -سالمتي و امان است ] صلح و امنیّت 

 ( 3:  ۵اّول تسالونیكیان « ) شد. را و هرگز رستگار نخواهند

اي از تاریخ تا به این حد به مسئله برقراري صلح و امنیّت توّجه نشده بود. به همین خاطر در هیچ دوره

ً در زماني كه شعارهاي سیاستمداران مي كوشند صلح و امنیّت را براي مردمان رنج دیده به ارمغان بیاورند. ولي دقیقا

كنیم، روز خداوند رخ خواهد داد. از غرب گیرند، كه هم اكنون در این زمان زیست ميأكید قرار ميصلح و امنیّت مورد ت

تا شرق اروپا مرتب سخن از نابود كردن جنگ افزارها و برقراري صلح فراگیر و جهانگیراست. كارشناسان كتاب مقّدس 
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بدون مقدمه حادث خواهد شد. آنها با مطالعة عالئم دانند كه این روز ناگهان، یعني اند ميو كساني كه با كالم مأنوس

لیكن شما اي برادران در ظلمت نیستید تا آن روز چون »اي رسیده است: توانند دریابند كه دنیا به چه مرحلهزمانها مي

 ( 4:  ۵اّول تسالونیكیان « ) دزد بر شما آید.

جمع شدن ما با او، از ایمانداران  پولس رسول ضمن پرداختن به موضوع بازگشت خداوند عیسي مسیح و

هاي جدید و معتبر به جاي روز در ترجمه« ] روز خداوند رسیده است.»... خواهد كه اضطراب را از خود دور كنند: مي

( در این باب و در سایر بخشهاي كتاب  ۲:  ۲مترجم [ ) دّوم تسالونیكیان  -مسیح از روز خداوند استفاده شده است 

چون به شما خبر دادند كه در زمان آخر »اند: هاي روحاني و معنوي این دورة اخیر براي ما تشریح شدهمقّدس، نشانه

( ما تقریباً با همین عبارت در  ۱۸یهودا « ) دیني خود رفتار خواهند كرد.مستهزئین خواهند آمد كه بر حسب شهوات بي

انید كه در ایّام آخر مستهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد دو نخست این را مي»شویم: نیز مواجه مي 3:  3دّوم پطرس 

در آیة بعدي، رسول نشانة بارز این مسخره كنندگان را كه اگر چه به مسائل « كه بر وفق شهوات خود رفتار نموده.

گویند:"كجاست وعدة آمدن او؟"تشریح گیرند و ميخندند ولي وعدة رجعت مسیح را به باد مسخره ميمختلف نمي

 كند. مي

اّما این »چنین تشریح شده است:  9 - ۱:  3وضعیّت كلي ایّام آخر یعني زمان انقضاي عالم، در دّوم تیموتاؤس 

را بدان كه در ایّام آخر زمانهاي سخت پدید خواهد آمد، زیرا كه مردمان، خود پرست خواهند بود و طّماع و الفزن و 

مرّوت و متنفّر از الفت و كینه دل و غیبتگو و ناپرهیز و بيناپاك و بي متكبّر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و

 ...«دارند نیكویي و خیانت كار و تند مزاج و مغرور كه عشرت را بیشتر از خدا دوست مي

خداوند با گفتن این سخنان از اوضاع معنوي و اخالقي بشرّیت در روزهاي واپسین از پیش خبر داد. خداوند 

( در  ۱۷كرد كه وضعیّت حاكم بر روزگار نوح و زمان سدوم و عموره، در زمین تكرار خواهد شد. ) لوقا  عیسي تأكید

زمان نوح، دو نسل شیث و قائن با هم در آمیختند و خدا با دیدن این وضعیّت بر آن شد كه بشریّت را نابود كند. ) پیدایش 

ما را از تعالیم  ۵ – ۱:  4شویم. دّوم تیموتاؤس یخ مواجه ميترین اختالطهاي مذهبي تار( ما در این عصر با بزرگ 6

آید كه تعلیم صحیح را متحّمل زیرا ایّامي مي»... دارد: انحرافي یعني تعالیمي كه با كالم حق تطابق ندارند، برحذر مي

:  4در اّول تیموتاؤس « ...ها خواهند گرایید نخواهند شد ... و گوشهاي خود را از راستي برگردانیده، به سوي افسانه

و لیكن روح صریح »كند: این رسول نیست بلكه روح خدا است كه ما را ازتحّوالت روحاني زمان اخبار مي 3 – ۱

گوید كه در زمان آخر بعضي از ایمان برگشته، به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود ... كه از مزاوجت مي

نمایند به احتراز از خوراكهایي كه خدا آفرید ) به عنوان مثال اري كردن تجّرد. ( و حكم ميكنند. ) از طریق اجبمنع مي

(  3 – ۱:  4اّول تیموتاؤس « ) جمعه گوشت نخورند. ( براي مؤمنین و عارفین حق تا آنها را به شكرگزاري بخورند.

 د از دید كالم آموزة دیوها هستند.به عبارتي، برخي از مسائلي كه از دید انسان باید براي آنها ریاضت كشی

لكن روز خداوند چون دزد خواهد آمد كه درآن آسمانها به »پطرس رسول نیز دربارة روز خداوند نوشت: 

صداي عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده، از هم خواهد پاشید و زمین و كارهایي كه در آن است سوخته 

 در جایي دیگر اصطالح روز خدا را در رابطه با همین روز به كار برده است. ( او ۱۰:  3دّوم پطرس « ) خواهد شد.

لیكن خدایي در »خوانیم: چنین مي ۲۸:  ۲كتاب دانیال نبي، اشارات فراواني دربارة زمان آخر دارد. ما در باب 

خواهد شد اعالم نموده است باشد و او نبوكد نصر پادشاه را از آن چه در ایّام آخر واقع آسمان هست كه كاشف اسرار مي

اي پسر انسان بدان كه این رؤیا براي »... به دانیال نبي چنین گفته شده است:  ۲6و  ۱9و  ۱۷آیات  ۸در باب ...« 

دهم زیرا كه انتها در باشد ... و گفت: اینك من تو را از آن چه در آخر غضب واقع خواهد شد اّطالع ميزمان آخر مي

هد شد ... پس رؤیایي كه دربارة شام و صبح گفته شد یقین است اّما تو رؤیا را بر هم نه زیرا كه زمان معیّن واقع خوا
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اّما تو اي دانیال كالم را »شوند: اي به دانیال نقل ميدر باب آخر كلمات مشابه« بعد از ایّام بسیار واقع خواهد شد.

« ) زیرا این كالم تا زمان آخر مخفي و مختوم شده است. دار و كتاب را تا زمان آخر مهر كن ... اي دانیال برومخفي

 ( 9و  4:  ۱۲دانیال 

بندي جنبة نبّوتي تاریخ وجود نداشت، ولي تحّوالت بندي و قسمتواقعیّت آن است كه تا این اواخر، امكان طبقه

. در حال حاضر اروپا به سیاسي اخیر اروپا این امكان را فراهم آورد كه خط مشي كتاب مقّدسي از تاریخ به دست آید

توان گفت كه ما شاهد روند بازسازي و احیاي شود و به بیان دیگر ميسمت اتّحاد سیاسي و مذهبي بیشتر سوق داده مي

 آغاز شده است.  ۱9۵۷مارس  ۲۵امپراطوري روم هستیم. روند فوق با معاهدة روم در 

است و جهان نیز وارد مرحلة خاصي از تاریخ  جریاني كه اروپاي مركزي دست خوش آن است، بازگشت ناپذیر

توان گفت كه بازگشت مسیح نزدیك است. پس از این رخداد مهم، روز خداوند خود شده است. با توّجه به این اوصاف مي

كنیم. امروزه، ما نیاز نداریم نبّوت حادث خواهد شد. نه تنها زمان نزدیك است بلكه هم اكنون اثرات آن را مشاهده مي

تاب مقّدس را تفسیر كنیم، زیرا خود شاهد تحقّق آن هستیم. زمان فیض به سرانجام خویش نزدیك شده و اینك شمارش ك

آغازد. پس از روز هفتم، یعني یابد و دیگري ميمعكوس آغاز گردیده است. و عصري از اعصار تاریخ سرانجام مي

 آخرین هزاره، زمان در ابدیّت حل خواهد شد.
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 فصل بیست و هفتم: امپراطوري روم و اهمیّت آن در زمان آخر

ارتباط جدایي ناپذیري بین امپراطوري روم و كلیساي روم وجود دارد. در زمان كنستانتین سخن از كلیساي 

امپراطوري بود و سپس صحبت از كلیساي مردمي شد، و پس از فرآیندي این كلیسا به كلیساي حكومتي مبّدل گردید. 

به یك نهاد حكومتي مبّدل شد، كه به  اي كه نهاد مذهبيگیري نوع حكومت تأثیرگذار شد، به گونهالت مذهبي در شكلتحوّ 

حكومت كهانتي معروف گردید، و این حكومت كهانتي یا پاپي چندین سدة به طول انجامید. هیچ كلیساي دیگري، از 

عنوان نهاد مذهبي حكومت را به دست نگرفت. در حال حاضر  المللي، بهكلیساي شرق گرفته تا كلیساي انگلیكان بین

توان گفت كه ( و هم چنین مي ۱۱:  ۱۷یك كشور مستقل در داخل یك كشور دیگر است. ) مكاشفه   كلیساي روم رسم

ا سفارت آید. واتیكان با بیش از صد كشور ارتباط دیپلماتیك دارد و در آنهاین كشور با نفوذترین كشور جهان به شمار مي

المللي ندارد؟ چرا تنها كلیساي روم چنین حقي دایر كرده است. به چه علّتي هیچ كلیساي مردمي و ملي دیگر روابط بین

دارد؟ پاسخ این پرسشها از این قرار است كه كلیساي روم یك حكومت است كه در همة كشورها به كساني كه به آن تعلّق 

مترجم [  –معادل دقیق فارسي ندارد  و فرانسوي  و انگلیسي  دهد ] واژه آلماني دارند فرمان مي

 اي نیست كه مسیح به حیات فرا خواند.واقعیّت آن است كه این كلیسا، همان كلیساي اّولیّه

كنند. آیا زماني كه مسیح از كند، از او به عنوان رئیس یك كشور استقبال ميهرگاه پاپ از كشوري دیدن مي

اند؟ آیا این قدرت جهاني، خدا سخن گفت، منظورش همان امپراطوري روم بود كه پاپها بر دنیا مسلّط كرده ملكوت

تواند همان كلیساي مسیح باشد؟ آیا خواست خدا این بود كه این كلیسا به چنین غول اقتصادي، سیاسي و مذهبي مي

 جتا محّقق كرد، هدفش همین بود؟اي تبدیل شود؟ آیا زماني كه عیسي مسیح نجات را در جلدنیایي

براي درك تحّوالت تاریخي در زمینه قدرتهاي مذهبي و دنیایي، باید به نكاتي چند توّجه كرد. دانیال نبي در 

رؤیایي دید كه قرار است چهار امپراطوري تا آخر تمّدن فعلي به وجود آیند. آخرین امپراطوري بزرگ عبارت است از 

قبل  ۵3۸تا  6۰6( این نبّوت به ترتیب در تاریخ به وقوع پیوست. امپراطوري بابل از  ۷و  ۲ امپراطوري روم ) دانیال

 3۰تا  33۰قبل از میالد، امپراطوري یوناني از 33۰تا  ۵3۸از میالد به طول انجامید، امپراطوري مادها و پارسها از 

ست گرفت و قرار است كه این امپراطوري تا آخر قبل از میالد در د 3۰قبل از میالد و امپراطوري روم قدرت را از سال 

عبارتند از چهار حیوان. در زبان نبّوتي كتاب مقّدس، یك  ۷این دوره دوام آورد. نمادهاي این چهار امپراطوري در دانیال 

 ( ۲3 – ۱۷:  ۷حیوان همیشه نماد یك قدرت و یك حكمران است. ) دانیال 

ور قدرت خود را اعمال كردند. جریان از یك مرد معروف به نام ضروري است بدانیم كه قدرتهاي مستبد چط

نبوكد نصر شروع شد. وي كه تحت تأثیر چند نفر متعّصب دچار خود بزرگ بیني شده بود، دستور داد هر كه خدایي غیر 

ي واقعي به از خدایان بابلي بپرستد به اعدام محكوم شود. چه كسي داستان آن سه مرد را كه تنها به دلیل عبادت خدا

تنور آتش افكنده شدند از یاد برده است؟ دانیال نیز با اتّهامي مشابه به چاه شیران افكنده شد. اّما در پایان دورة بابلیها، 

هاي نوشته شده بر روي دیوار از این قرار بود"منا، منا، ثقیل و ناگهان دستي بر دیوار شروع به نوشتن كرد. واژه

كرد، وزن شده و شمارش معكوس آغاز ن بابل دریافت كه سلطنتش به رغم امنیّتي كه حس ميفرسین"بدین ترتیب حكمرا

 گردیده است. در پایان این نسل نیز چنین خواهد بود.

در طول دو هزارة اخیر، این امپراطوري روم بود كه حكمراني كرد. در ابتدا این قدرت مشرك بیشتر جنبة 

به عنصري به اصطالح مسیحي به آن اضافه شد، به عبارتي جنبه  داشت، سپس طي روندي 

به خود گرفت. همة حكمرانان این امپراطوري، چه امپراطورها و چه پاپها در پي آن   

ه براي بودند كه قلمرو خود را گسترش دهند و از آن دفاع كنند و در صورت لزوم امپراطوري خود را بازسازي نمایند ك
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اي متوّسل شدند. همة امپراطوریهاي دیگر از جمله امپراطوري بریتانیاي كبیر، سقوط كرده نیل به این هدف به هر وسیله

و مجبور شدند خود را با تحّوالت جهاني همگام سازند. اینك امپراطوري شوروي و بلوك شرقي نیز در شرف فروپاشي 

 ه امپراطوري عالم گیر ) امپراطوري روم ( بتواند حاكم شود.است. این اتّفاقات باید رخ دهند تا یگان

در این امپراطوري رومي از سدة چهارم به بعد، ایمان تثلیثي كلیساي كاتولیك رومي به عنوان یگانه ایمان 

. هر كس معتبر اعالم شد. امپراطوریها، پاپها، امیران و همة افراد با نفوذ براي نیل به این هدف تبیین شده، بسیج شدند

شد از یهودیان گرفته تا سایر افرادي كه اعترافي غیر از اعتراف پذیرفته شده داشتند، به خداي راستین متمّسك مي

كرد. جنگهاي صلیبي و جنگهاي گرفت، به عبارتي هدف وسیله را توجیه ميرحمانه مورد آزار و شكنجه قرار ميبي

 هاي این به اصطالح كلیساي مقّدس و عادل بود.ستهمقّدس زیادي رخ دادند كه هدف آنها تحقّق خوا

به وسائل   شاید امروزه براي ما تصّور این حوادث و اعمال كمي مشكل باشد اّما كسي كه فرصت بیابد و

رفت نگاهي بیاندازد، مریض احوال و مشوش از اتاق بیرون اي كه به هنگام تفتیش عقاید مقّدس به كار ميشكنجه

اي از نویسندگان تسامح و فاناتیسم مذهبي كور به نفرتي مرگبار مبّدل شد و از حد گذشت. دستهخواهد رفت. عدم 

اي هر چند ناكافي ذهن مردم را نسبت به این گذشته وحشتناك روشن كنند، ولي واقعیّت تلخ از این قرار كوشیدند به گونه

ها ایمان كاتولیكي رومي قابل قبول بود، مشروعیّت است: همة این وحشیگریها به خاطر این حكم شوم كه بر اساس آن تن

 یافتند.

 كردند، كه امروزه به این نوع حكومت پاپها و امپراطوریها قدرت را با یك دیگر تقسیم مي

راندند. ولي واقعیّت آن است كه این به اصطالح گویند. آنها با خشونت تمام فرمان ميمي یا 

پراطوري مقّدس رومي هیچ گونه قداستي نداشت، و دلیل آن این است كه قداست منحصر به ملكوت خدا است. عنوان ام

اي از تاریخ عهد جدید یك رسول یا یك مرد خدا به سیاست مقّدس به خاطر ناداني مردم بدان اطالق گردید. در هیچ مرحله

خدا همواره به ملكوت موعظه كرده و سیاست را به سیاسیون  آلوده نشد و حكومت را به دست نگرفت. خادمان راستین

 اند.واگذارده

گیرد و به امپراطوري روم، كه یك قدرت سیاسي، اقتصادي و مذهبي است دوباره در جلوي چشمان ما قدرت مي

كنون مشاهده دهد. تحقّق یكپارچگي اروپا همواره از آرزوهاي پاپها بود و هم اتوسعه طلبي در قلمرو خود ادامه مي

 كند.اي در تحّقق نبّوتهاي زمان آخر ایفا ميشود كه اتّحادیه اروپا نقش عمدهمي

اي كه باشند، دیكتاتوري یا دموكراتیك، زماني كشورهاي متعلّق به امپراطوري روم داراي هر سبك حكومتي

نست بیشتر از همه دوام بیاورد و مانند شوند، در حالي كه این كلیساي امپراطوري، تواآیند و زماني نیز برچیده ميمي

داند چطور از هر سیستم حكومتي جهت نیل به هدف خود استفاده كند! واتیكان پیش از فوالد پا بر جا بماند. واتیكان مي

هاي مذهبي را خواهد پذیرفت تا به عنوان رهبر و حامي همگان آن كه تسلّط خود را بر جهان تحمیل كند، سایر گروه

كند. اشد. امروزه عصر تكفیر و لعن و نفرین به سر رسیده است، و واتیكان آغوش خود را بر همگان باز ميمطرح ب

پذیرد. جالب آن است كه پاپ در یك هفته واحد، یك سیاستمدار اسرائیل و یك رهبر ساف را به ترتیب، به حضور مي

اند روند. همگان دریافتهي خود، به نزد پاپ ميرهبران سیاسي و مذهبي جهان، صرف نظر از جهان نگري و ایدئولوژ

توانند چنان كه شایسته است مورد قبول جهانیان و حتّي هم وطنانشان قرار بگیرند. جرج بوش كه بدون زیارت پاپ، نمي

، نخست به واتیكان ۱9۸9) پدر ( به یقین پند مشاوران خود را به كار بست زماني كه در سفر خود به اروپا در سال 

رفت تا به پاپ اداي احترام كرده باشد."میخائیل گورباچف"رهبر شوروي نیز چنین كرد. در آنجا بود كه تصمیم دربارة 

، ۱9۸9یكپارچگي آلمان اتّخاذ شد."هلموت كهل"صدر اعظم ) پیشین ( آلمان، پس از شروع روند یكپارچگي در نوامبر 

گیري سیاستهاي در این خصوص تشّكر كرد. به عبارتي جهتطي پیغامي در شهر برلین از پاپ به خاطر تالشهایش 
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شوند. همان طوري كه در نبّوتهاي كتاب مقّدس آمده است: پس از جنگهایي كه قرار است جهاني در واتیكان اتّخاذ مي

ق رخ دهند، دشمنان تاریخي از در دوستي در خواهند آمد و صلحي ظاهري اعالم خواهد شد، تا این نوشتة كالم محقّ 

گویند سالمتي و امان است، آنگاه هالكت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زیرا هنگامي كه مي»شود: 

( سرتا سر اروپا دست خوش تحّوالت شگرفي  3:  ۵اّول تسالونیكیان « ) زن حامله را و هرگز رستگار نخواهند شد.

دهند ( و زنند ) سر ميند كه شعار صلح را به سینه ميخیزیاست. چه در شرق و چه در غرب، انسانهایي بر مي

رسند. در این اواخر شعارهایي چون شمشیرها را به گاو آهن تبدیل كنیم و صلح بدون صداي اسلحه، به گوش مي

پیشرفتهایي در روند مذاكرات مربوط به خلع سالح حاصل شده است. با این وجود هیچ سیاستمداري، این صلح را اعالم 

اهد كرد مگر ضد مسیح، كه در آن موقع در رأس امور قرار خواهد گرفت. او خود را به عنوان برقرار كنندة صلح و نخو

میانجیگر معّرفي خواهد كرد. ولي حقیقت این است كه صلح واقعي و پایدار را مسیح خواهد آورد، زیرا او رئیس سالمتي 

 راستین است.

كند: والدمیر سولویف نبّوت یك رایي روسي را نقل مي دربارة ایّام آخر، كشیش ماركمان 

اي كوتاه دربارة ضد مسیح نوشته است. مقاله ۱9۰۰رایي روسي، پیش از مرگ خود در سال  

ي مردمان گذارد،"ااو در این مقالة كوتاه و معروف این سخنان را در دهان مرد آینده در جلوي كنگرة جهاني مردمان مي

ها رساند، مردمان زمین وعدهدهم. و با این عبارات سخن خود را به انجام ميكرة خاكي، سالمتي خود را به شما مي

كند كه از اند. سالمتي و صلح تا ابد تضمین شده است ... زیرا قدرتي مركزي هم اكنون بر دنیا حكومت ميمحقّق شده

تر است ... از این به بعد، هیچ قدرتي جسارت نخواهد صورت جمعي، قويسایر قدرتها چه به صورت فردي و چه به 

گویم: صلح و سالمتي باد. اي مردمان زمین بر شما صلح و سالمتي باد."كرد اعالم كند: جنگ! زیرا كه من مي

قش چنین سخناني از دهان یك رئیس مذهبي كه ن 

آید. زماني كه آپولوژیستهاي مسیحیّت، از ابر مرد زمان گیري سیاستهاي جهاني دارد بیرون مياي در جهتتعیین كننده

كنند، در واقع با چنین حرفهایي ناداني خود را گویند و این فرد را در یهودیّت یا اسالم جست و جو ميآخر سخن مي

د، یك مسلمان، یك بودایي و یا یك هندو نخواهد بود، بلكه سخن از تاج به سر خدا، یك یهودهند. این مرد یك بينشان مي

زند. او در لحظة موعود، داند، همان مردي كه به همه لبخند ميداشته است كه خویشتن را به عنوان حاكم جهان مي

ن را به اوج خود خواهد یعني زماني كه شیطان وارد وي شد، چنان كه یهوداي اسخریوطي را تسخیر كرد، گناه و عصیا

 رسانید.

تحقّق این نبّوت در وهلة اّول به چین یا آمریكا، مربوط نخواهد شد، بلكه سخن از اروپاي متّحد است. كشیش 

اي جهت احیاي یك اروپاي متّحد به نویسد"پس از جنگ جهاني دّوم، واتیكان فّعالّیتهاي گستردهماركمان در این باره مي

ششم بارها بر لزوم یك پارچگي اروپا تأكید كرد. پیش از او، پیوس دوازدهم و ژان بیست و سّوم عمل آورد. پاپ پل 

خواهان تشكیل اروپاي متّحد و فراملي شده بودند. پل ششم بر این مسئله تأكید داشت كه ایمان كاتولیك كه روزگاري 

تواند به اروپا كمك كند. به زعم او این فرهنگ مي تواند به حفظ فرهنگ مشترك و بنیادینباعث اتّحاد اروپا شده بود، مي

چنین  ۱963زندگي اجتماعي و سیاسي اروپاي متّحده پویایي بدهد و حیات اروپا را در این مجموعه بدمد. وي در سال 

"شود.تر ميگفت"با گذر زمان، لزوم یكپارچه سازي اروپا قوي

 

روابط سیاسي خود را با  ۱9۷۰واتیكان نقش محّرك را در توفیق معاهده روم ایفا كرد. واتیكان از سال 

كمیسیون جامعة اقتصادي اروپا در بروكسل بر قرار كرد. این روند به یكپارچگي كلي اروپا منجر خواهد شد. میخائیل 

خاصي در ذهن جهانیان داشت، مسئله ساختن"خانة اروپا"را گورباچف كه مورد احترام بسیاري از مردم بود و جایگاه 
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، مطرح شده بود. سیاستمداران ۱9۵۷مجدداً مطرح كرد. وي همان چیزي را عنوان كرد كه در زمان انعقاد معاهده روم 

پارچگي كل سازند. در این اواخر، همة افراد با نفوذ، مسئلة یكبرجسته و حتّي روحانیون مجّدداً این مسئله را مطرح مي

 كنند.اروپا را با عزم خاصي مطرح مي

هاي پاپ خواهان آن شد كه اروپاي بدون مرز تشكیل شود. پاپ خواهان اروپاي بدون مرزي است كه ریشه

مسیحي خود را از یاد نبرده باشد. ولي این طرح اروپاي بدون مرز را به وساطت مریم، مادر خدا سپرده است. او این 

اش به اسپانیا، مطرح كرد. نفر در كوادونگاي آستوریا در آخرین مرحلة سفر سه روزه 6۰۰۰جلوي مطلب را دوشنبه 

 

این ژان پل دّوم است كه به این فكر جالب افتاد كه پلي بین شرق و غرب باید ایجاد شود. سخناني كه در زیر 

باشند."اعالم اسامي مقّدسین حامي اروپا حكایت از عزم پاپ تري در این خصوص ميدقیق شوند حامل اّطالعاتنقل مي

براي تشكیل اروپایي است كه بر پایه ایمان كاتولیك بنا شده باشد. پاپ پل ششم، بندیكت دونورسیا 

و متود  مقّدس كوریل را به عنوان حامي اروپا اعالم كرده بود. پاپ ژان پل دّوم برادران  

را به عنوان دیگر حامیان اعالم كرد. این دو برادر در سدة نهم به عنوان رسوالن و معلّمان اسالوها،  

گیري خدمت كردند. ژان پل دّوم با اعالم كوریل و متود به عنوان قّدیسین حامي اروپا، قصد دارد، نشان دهد كه در شكل

كت دارد. هدف دیگر وي این است كه تصویري معنوي و فرهنگي از اروپا ارائه دهد. به بیان دیگر باید درك اروپا مشار

كرد كه اروپا تنها از فرهنگ التین و رومي متأثّر نشده است بلكه به همین اندازه فرهنگ كالسیك یونان و سنت بیزانس 

 اند.این قاره گذارده اي از فرهنگ بیزانس و اسالونیز تأثیر عمیقي درو آمیزه

در شهر كلن در این مورد اعالم كرد كه  رئیس كنفرانس اسقفي آلمان، كاردینال ژوزف هوفنر 

فعّالیّتهاي این قّدیسین و علیاي حامي اروپا به عنوان رسوالن اسالوها، همان تأثیر را خواهند داشت كه فعّالیّتهاي 

داشته است. این سه علیا و قّدیس قرار است، با هم به عنوان بنا كنندگان معنوي  حضرت بندیكت در غرب و مركز اروپا

 كل اروپا مشغول شوند.

این تصمیم پاپ به مثابة یك فراخواني الزامي از سرتا سر اروپا است. او از آنها خواسته است به این سه 

ري كه جهت اتّحاد كامل بین كلیساي كاتولیك و علیاي بزرگ متوّسل شوند. این توّسل را باید با توّجه به كارهاي مؤث

اند، در نظر گرفت.كلیساي ارتودكس برداشته شده

 

اي در جهت تحقّق آرزوي یك پارچگي سیاسي و روحاني اروپا واتیكان از طریق سازمانهاي خود، نقش برجسته

ان بدون در نظر گرفتن این مسئله نبّوتهاي مربوط به زمان واپسین را درك كرد. واتیكان در خالل توكند. نميایفا مي

سالهاي پس از پایان جنگ جهاني دّوم، تغییرات بنیادیني در روشهاي خود به وجود آورد، بدین ترتیب كه از روشهاي 

كند. افراد آگاه و صاحب نظران، معتقدند جنگ خشونت آمیز دست كشید اّما در عین حال همان هدف قدیمي را دنبال مي

جهاني دّوم تالشي خشونت آمیز براي تحقّق اروپاي كاتولیك بود، كلیساي كاتولیك بدین منظور به خشنونت و قواي 

 نظامي متوّسل شده بود.

. ترین تهدید براي غرب مسیحي بوداز دید واتیكان، كشیشان كاتولیك و حتّي دول غرب، بولشویسم بزرگ

زمین كشور جدید واتیكان را به پیوس  ۱9۲9موسیلیني قدرت خود را در خدمت كلیساي كاتولیك گذاشت و در سال 

 یازدهم تقدیم كرد و بدین زمین استقالل داد.
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تحقیق ۱94۵بسیاري از تاریخدانان دربارة نقش كلیساي كاتولیك در دورة فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم تا 

در فصول  كه ما در زیر به بخشي از كتاب دكتر كارل هاینش دشنر اند، كرده و نوشته

 اي دربارة رخدادهاي تاریخي به عمل آورد.كنیم، این موّرخ تحقیقات گستردهاشاره مي 6۸و  ۷

ه وي، بانك اّولین خدمت این سوسیالیسم سابق ) موسیلیني ( به مقر مقّدس، جنبة مالي داشت. بدین ترتیب ك

روم و نهادهاي وابسته به واتیكان را كه پولهاي زیادي در این بانك گذاشته بودند، از ورشكستگي نجات داد. او بدین 

 منظور یك میلیارد و پانصد میلیون لیره از پول دولت را در این بانك واریز كرد ... كاردینال وانوتلي 

س، به همین مناسبت از ) موسیلیني ( به عنوان فردي برگزیده براي نجات ملّت و عضو ارشد به اصطالح شوراي مقدّ 

 ساماندهي امور كشور یاد كرد.

بار دیگر ناگزیر شد از موسیلیني تعریف كند. وي در این  ۱9۲9فوریه  ۱3پاپ پیوس یازدهم در تاریخ 

كند. در این میان، شایان ذكر اد الهي است یاد ميمناسبت ... از رهبر ایتالیا به عنوان فردي كه وجود او ناشي از امد

نیز تلگرام تبریكي به موسیلیني ارسال  است كه شهردار اّول شهر كلن، یعني كنراد آدناور 

 كرد و به وي اطمینان داد كه اسم وي با حروف طالیي در تاریخ كلیساي كاتولیك ضبط خواهد شد.

كرد، كلیساي كاتولیك و مخصوصاً مقامات ا تجاوز فاشیستها ) در اتیوپي ( را محكوم ميدر حالي كه دنیا یك صد

در حالي كه ایتالیا سخت مشغول  ۱93۵اوت  ۲۷بلند پایة این كلیسا به پشتیباني از موسیلیني پرداختند. در تاریخ 

ن بیشتر )!( براي جمعیّت در حال تداركات جنگي بود پاپ اعالم كرد كه جنگ دفاعي )!( كه هدف آن فراهم كردن زمی

 ۵۷سر اسقف و  ۱9تواند مشروع و درست باشد. چند روز پس از سخنراني و چهار هفته پیش از حمله، رشد است، مي

"منتشر شد: ایتالیاي كاتولیك  اسقف تلگرامي ارسال كردند كه با این مضمون در نشریه"

كند، میهني كه به واسطة اقدامات دولت به وحدت رسیده است ... سر اسقف ا ميبراي عظمت فزایندة میهن خود دع

پس از اجراي مراسم قرباني در یك زیر دریایي، این تجاوز را"جنگي مقّدس و جنگي  تارانت 

كه به نیروهاي نظامي را  ۱93۵سر اسقف میالن كه در پاییز  صلیبي"خواند ... كاردینال شوستر 

و كنستانتین  ، آگستوس رفتند بركت داده بود، موسیلیني را با سزار مأموریّت جنگي مي

) عنوان  داد كه تحّركات دوچه مقایسه كرد. او به دانش آموزان كوچك ایتالیایي یاد مي 

كشیش را در پاالستو  ۲34۰اسقف و  ۷۲موسیلیني  ۱93۸ژانویه  ۱۲موسیلیني ( یك پاسخ الهي وآسماني است ... در 

در دو سخنراني خود  به حضور پذیرفت. در این دیدار سر اسقف نوگارو  ونتسیا 

... باشد  شود، در كنار دوچه از خدا خواست كه در همة نبردهایي كه براي عظمت ایتالیاي مسیحي انجام مي

 گوییم"درود بر دوچه!"شویم و ميما با شوقي مقّدس و در یك دلي با مردم هم صدا مي

، اسقفهاي اسپانیا طي یك نامة شباني، و پاپ در یك نامة گردشي، موّرخ سّوم ژوئن همان سال ۱933در سال 

یكي از   جهت جهادي مقّدس خواستار احقاق كامل حقوق كلیسا شدند ... سر انوسونیر

دبیر سازمان جوانان كاتولیك ، از دوستان موسیلیني و هیتلر بود. او بعدها  خویشاوندان نزدیك فرانكو 

وزیر كشور و وزیرامور خارجه شد. سرانوسونیر صلیب بزرگ نظامي پیوس نهم را دریافت كرد. وي دو ماه قبل از این 

هزار اسپانیولي در جبهة شرقي مشغول  ۱۵۰۰۰انماركي اعالم كرده بود، كه رخداد در حضور خبرنگار یك روزنامه د

جنگ بودند. و در صورت درخواست آنها ممكن بود این تعداد تا یك میلیون نفر افزایش یابد ... اسقفهاي آلماني به 

منتشر  ۱936اوت  3۰، یكي از وزراي واتیكان یك رسالة شباني در تاریخ سفارش مستقیم كاردینال پاچلي 
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كردند. در این رساله دربارة اسپانیا چنین آمده است: وظیفة ملّت و میهن ما در این بارة هر چه باشد، ما آن را قبول 

كنیم. خواست ما این است كه پیشواي ما با امداد الهي و عزمي راسخ و همكاري همة شهروندان بتواند در این كار مي

اسقفان آلماني در تالشي براي جلب حمایت مؤمنانشان،  ۱93۷شود. در سّوم ژانویه  بزرگ و سخت دفاعي )!( موّفق

دربارة اسپانیا چنین اعالم كردند:"اي مؤمنان عزیز"پیشوا و صدر اعظم آدلف هیتلر از پیش حركت بولشویسم را دید. و 

 هدف اصلي او عبارت است از دفع این خطر هولناك از مردم آلمان و غرب."

كاتولیك، توافق بین واتیكان و آلمان نازي را به امضا ( فون پاپن  ۱933سال ) در همان 

، فون پاپن به عنوان سفیر در وین، زمینه را براي تسلّط حكومت نازي بر این كشور 3۸و  34رساند ... در بین سالهاي 

فراهم آورد.

ار و اذیّت هزاران نفر لیبرال، دموكرات و كمونیسم اسقفهاي آلماني با حذف رسمي و قانوني دشمنانشان و آز

هاي آنها هماهنگي طلبیدند، مخالفت نكردند، زیرا حذف چنین افرادي با خواستهكه كلیساي كاتولیك را به مبارزه مي

اذیّت كنیسه، آزار و  ۲۰۰داشت. آنها هیچ وقت با قتل و غارت وحشتناك یهودیان مخالفت نكردند. آنها نسبت به نابودي 

و انتقال اجباري یهودیان و اعدام آنها در اطاقهاي گاز اعتراض نكردند. البتّه شایان ذكر است كه كلیساي آنها در حدود 

سال یهودیان را مورد جفا قرار داد و قتل عام كرد. اسقفهاي آلماني هیچگاه به سیستم ناسیونال سوسیالیست  ۱۵۰۰

تراض نگشودند بلكه افراد برجستة روحانیّت مانند كاردینال فالهابر اعتراض نكردند. آنها نه تنها لب به اع

 كاردینال كلن، ماتیاس اهرنفرید  كاردینال مونیخ، شولته  

حذف نازیسم  ( براي همكاري با نازیسم اعالم آمادگي كردند، این افراد از ۱93۵اسقف ورتسبورگ و غیره ) در سال 

 ابراز تأسف كردند.

كاردینال وین ، نیروهاي هیتلر اتریش را به اشغال خود در آوردند. جناب انیتزر۱93۸مارس  در 

) به اتریشیها ( توصیه كرد،  پس از هماهنگي با واتیكان و شوشنیگ  

به آلمان ( امري اجتناب ناپذیر است. پس از آن كاردینال انیتزر ورود  اتریشتسلیم شوند. وي گفت: ضمیمه شدن )

نیروهاي آلماني را با صداي ناقوس و تزئین كلیساها به پرچمهاي آلمان كه داراي نشان صلیب شكسته بودند، گرامي 

ار كرد، مراسم مارس، كاردینال وین، روحانیون را واد ۱۲داشت. او از روحانیون خود نیز خواست چنین كنند. در 

مارس كاردینال را به حضور پذیرفت، به وي اطمینان داد كه به حقوق  ۱۵شكرگزاري به جا آورند. زماني كه هیتلر در 

كلیسا احترام گذاشته خواهد شد. به غیر از اسقف لینتس همة اسقفهاي اتریشي مردم را تشویق كردند به هیتلر رأي 

 به انجام رساندند. ود بر هیتلر"بدهند و فراخواني خود را با اداي"در

با در نظر گرفتن این واقعیّت، كه هدف سیاسي و اعالم شده كلیساي كاتولیك تغییر نكرده، الزم است به 

رخدادهاي گذشته به منزلة هشداري براي آینده نگاه كنیم. آن به اصطالح"امپراتوري مقّدس رومي ملّت آلمان"عبارت 

شود كه ما متوّجه این حقیقت شویم كه سیاسي. كاربرد این اصطالح زماني كامالً موّجه مي -رت مذهبي است از یك قد

واتیكان به طور خاص از آلمانیها براي تحقّق اهداف مورد نظر خود استفاده كرد. آلمان نقشي كلیدي در روند یكپارچگي 

اي در ارتباط بین شرق و غرب د، چرا كه جایگاه محوريشواروپا دارد و از آن به عنوان"لوكوموتیو كل قطار"یاد مي

اند. اگر هم نوشته اروپا دارد. بسیاري از تاریخ دانان به خاطر احتیاط یا از ترس كلیساي روم در این باره چیزي ننوشته

 اند این مسئله را سر بسته مطرح كنند.باشند سعي كرده

كرد. جریان اي پیدا ميآلمان شد. زیرا این كشور قدرت فزاینده پیش از آغاز جنگ جهاني دّوم ، واتیكان متوّجه

كاتولیك و بالخص از شهر مونیخ شروع شد. هیتلر اّولین كودتاي نافرجام خود رادر سال  از باواریاي 
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ه آن است كه ، واتیكان توافقي با ایالت باواریا منعقد كرد. شایان توجّ ۱9۲4، در این شهر انجام داد. در سال ۱9۲3

شخصي كه قرار بود با نام پیوس دوازدهم به مسند پاپي بنشیند، در آن سال سفیر واتیكان در مونیخ بود، او سپس سفیر 

 واتیكان در برلین شد.

هزار مخالف سیاسي زنداني بودند، ولي هیچ كدام از مقامات كلیسایي دراعتراض به  4۰حدود  ۱93۸در سال 

انساني نازیها در قبال این رجال سیاسي، لب نگشودند. فرانتز فون پاپن  رفتار تحقیرآمیز و غیر

") تاریخ ۱۷۸9است از یك واكنش مسیحي به ضد جریان كه یك كاتولیك خوب بود چنین عنوان كرد"نازیسم عبارت 

منظور او از این حرف به یقین  سري یسوعین ... ( 

انقالب فرانسه بود كه به جدایي دولت از كلیسا یا به بیان دیگر دین از كشورداري منجر شد. این جریان باعث شد 

اي از خارج با مالحظه وضعیّت آلمان لب به اعتراض گشودند، امپراطوري مقّدس رومي آلماني فرو بپاشد. زماني كه عّده

با این عبارت به دفاع از   ، سر مقاله نویس نشریة اشتورمرجولیوس استریشر 

كرد، خود پرداخت"... اینها تبلیغات انگلو ساكسونهاي پروتستان علیه ما است."كسي كه پاپ را در پشت خود حس مي

 داد.اي كه ترسي را در دل خود جاي نميكرد. به گونهاحساس قدرت مي

كرد بلكه معتقد اند كه واتیكان نه تنها بولشویسم را دشمن سیاسي خود تلقّي مينظران به این امر واقفصاحب 

روسي را بر سر جاي خود بنشاند. به زعم واتیكان، ارتودكسها از روم جدا شده  -بود كه باید كلیساي ارتودكس یوناني 

نها، كسي كه بر این واقعیّت وقوف دارد كه این یسوعین، از جمله شدند. تبودند. آنها نیز باید مانند كمونیستها مغلوب مي

تواند بفهمد كه چرا در زمان ورود كردند، ميهیتلر را هدایت مي ها"گوبلز، بودند كه با لباسهاي نظامي"اس اس

در حالي كه آلمانیها  نیروهاي آلماني به روسیه، به ساختمانهاي مذهبي بخش كاتولیك نشین اوكراین، آسیبي وارد نشد،

و  6۷فصول   اي چند ازها را ویران كردند. ما باز جملهشرمانه عبادتگاهرحمانه و بيدر سایر سرزمینهاي روسیه، بي

را نقل  دكتركارلهیز دشنر از كتاب    6۸

، اسقف كاتولیك نیروهاي نظامي در جنگ  ۱94۱روي در سال كنیم:"پس از تهاجم ناگهاني آلمان به شومي

هاي شباني خود خطاب به كاتولیكهاي ارتش چنین گفت"آلمان بارها در گذشته منجي و در نامه 

م سبب هدایت كننده اروپا شده و هم اكنون نیز چنین است ... این واقعة مهم كه باعث شد وارد جنگ با شرق شوی

شود درك كنید كه آلماني بودن چه سعادت بزرگ و وصف ناپذیري است."در ادامه شایان ذكر است حتّي محافل مي

 كردند كه سخنان راركوسكي پر از دالیل حمایت از جنگ نازي است.كاتولیك اعتراف مي

نند"... ما با رضایت به ك، چنین اعتراف مي۱94۱دسامبر  ۱۰همة اسقفهاي كاتولیك آلمان در قطعنامة موّرخ 

، به ۱936الي  ۱9۲۱هاي شباني سالهاي دهیم. ما اسقفهاي آلماني بارها در نامهنبرد خود علیه بولشویسم ادامه مي

پوشیده نیست كه ما، كاتولیكهاي آلماني  ایم. بر دولت رایش كاتولیكهاي آلماني در این خصوص هشدار داده

 ایم."این مورد فرا خوانده را بارها به هوشیاري در

 ۵۰۰كلیسا و  ۲۰۰۰پاپ، این بزرگ مرد صلح طلب، در این باره نیز سكوت اختیار كرد. زماني كه حدود 

كنیسه با خاك یكسان شدند و بسیاري از مقامات كلیسا در زمان جنگ شرق به قتل رسیدند، پاپ هم چنان سكوت كرد. 

هیتلر، همان طوركه در سرزمینهاي اشغالي مشاهده شد، قصد داشتند در این مسئله بدین مفهوم است كه نیروهاي 

و ژنرال  ۱94۲ - ۱۸66)   روسیه ارتودكس، ایمان كاتولیكي را ترویج كنند. كنت لدوشوسكي  

ن در سال ها و گشتاپو، با نمایندگان سرویسهاي مخفي آلما( دربارة همكاري یسوعین با اس اس ۱9۱۵یسوعین از سال 

در پي سرنگوني رژیم كمونیست بود   ۱9۱9مذاكره كرد ... اسناد، گویاي این واقعیت هستند كه واتیكان از سال  ۱94۰
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هاي بعدي واتیكان ... واتیكان قصد داشت تا حد امكان كشیشان را به سرزمینهاي روسیه بفرستد، تا زمینه اجراي نقشه

) ارتش آلمان ( به  فرمانده ورماخت             ۸/۱۱/۱94۱در مورد روسیه فراهم شود. در 

رؤساي ستاد ارتش آلمان سفارش داد، توافق میان آلمان و واتیكان را مد نظر داشته باشند و براي فعّالیّت بشارتي 

یكي از  كشیشان كاتولیك در سرزمینهاي اشغال شده تسهیالت فراهم كنند. ژنرال اس اس، شلنبرگ 

اي به وزارت امور خارجه، دربارة گفت و گوي او با پاپ، رؤساي سرویسهاي سري آلمان، در یك گزارش پنج صفحه

چنین نوشت"پاپ نهایت تالشها را به عمل خواهد آورد تا پیروزي آلمان تضمین شود. هدف پاپ، نابودي روسیه است 

"... 

چنین گفت: به همین خاطر است كه ما هوشیاري كامل  ... بیست سال بعد، دكتر آدناور 

هایي كنیم، آنها دشمنان جاني هستند ... ولي تنها سخن از منطقهحفظ مي شرق( )منظورخود را در قبال این دنیا    

شد ... بانیست كه شوروي اشغال كرده است، بلكه صحبت از آزادي سرتا سر اروپاي شرقي كه پشت پردة آهنین است مي

 خدا نخواهد شد، بلكه باعث سقوط این نظام خواهدگردید.آلمان طعمة كمونیست بي

، در زمان ورود نیروهاي آلماني به یوگسالوي، كرواتهایي كه كاتولیك رومي بودند، آسیب ۱94۱در آوریل 

و فاشیست كروات شدند. جنبش كاتولیكندیدند. در حالي كه صربهاي ارتودكس، به صورت دسته جمعي قتل عام مي

معروف بودند، با فرماندهان نظامي اشغالگر طرح  كه به گروه اوستاشیها  

دوستي ریختند. جالب توّجه این است كه بسیاري از این فرماندهان كاتولیك رومي بودند. نقش سراسقف اشتپیناك 

صرب به زور  ۲۵۰۰۰۰نده بر كسي پوشیده نیست. او به پاپ مژده داد كه به عنوان فردي هم آهنگ كن 

میلیون نفري ارتودكس كرواسي قتل عام شدند. ما اینجا به نقل ارقام رسمي  ۲هزار نفر از جمعیّت  6۰۰اند. كاتولیك شده

هاي قومي دیان بلكه سایر گروهكشند. نه تنها یهوهزار نفر قرباني را به پیش مي ۸۰۰اي عدد كنیم، زیرا دستهبسنده مي

اي به قتل رسیدند. برخي از اقلیّتهاي كشورهاي اشغال شده كه ایماني غیر از ترین مالحظهرحمانه و بدون كوچكنیز بي

 ایمان كاتولیك داشتند نیز كشته شدند.

اریخي به به محض ورود نیروهاي نازي به لهستان، پروتستانهاي این كشور قتل عام شدند. این حادثة ت

نفر كه اغلب آنها مرد بودند، در  4۰۰۰۰، معروف است در آن زمان  نام"حمام خون برومبرگ"

شود دستور این قتل عامها از باالي منبر صادر شده كردند، كشته شدند. گفته ميمناطقي كه مقامات لهستاني اداره مي

 الذكر است.واقعي كمتر از رقم فوق است. البتّه به تازگي چنین عنوان شده است كه رقم

گفت"اّما، براي ایجاد یك جنبش بزرگ سیاسي به همان اندازه كه به كاتولیكهاي باواریا نیاز هیتلر چنین مي

دارم، به لوتریهاي پروس نیز نیازمندم، بقیّة مسائل بعد حل خواهد شد. 

توان به منظور او پي برد. ] یكي از با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده مي 

مترجم [ واقعیّت آن است كه  -نئونازیها از این شكایت كرد كه فشارهاي زیاد كلیساي كاتولیك باعث شكست هیتلر شد 

كاري كردند. آنها به جاي یافتن بركت گیري كلیساي معترف با نازیها همحتّي الهیدانان انجیلي مطرح، بر خالف جهت

شدیم. به این جاودان خدا، گرفتار نفرین دنیا شدند. در صورت پیروزي هیتلر ما شاهد تحقّق مرحلة بعدي نقشة هیتلر مي

 شدیم.ترتیب پس از پاكسازي یهودیان واقلیّتهاي مذهبي و دشمنان سیاسي، شاهد عملیات پاكسازي پروتستانها نیز مي

یعني یك ماه قبل از پایان جنگ، كشیش لوتري دیتریش بن هوفر  ۱94۵آوریل  9خ در تاری

كاتولیك در فلوسنبرگ اعدام شد. همة  پس از دو سال اسارت به دستور شخصي هیملر  



120 
 

ابتدا به واعظان كالم در كلیساي  گروههاي جوانان پروتستان در زمان رایش سّوم ممنوع الفعّالیّت بودند. حكومت نازي

پروتستان كه با دیكتاتوري ناسیونال سوسیالیسم آشكارا مخالفت كرده بودند، حمله كرد. سپس نوبت به ایمانداران 

اي كه به این كلیسا وفادار بود، این كلیساهاي آزاد و دیگر جماعتها رسید. اعتقاد طبیعي كلیساي كاتولیك و دیكتاتوري

ني غیر از ایمان كاتولیك حق موجودیّت ندارد. و باعث شد كه آنها در پي نابودي پیروان سایر روشها باشند. بود كه ایما

اي از كاتولیكها به نداي وجدان خود گوش داده و به ظلمي كه مي شد اعتراض ولي الزم به ذكر نیز هست كه دسته

 كنیم. كردند. ما از این كاتولیكها با احترام یاد مي

نظر گرفتن این واقعیّت جا دارد از خود بپرسیم كه آیا در صورتي كه رژیم هیتلري آلمان بر اروپا مسلّط  با در

ماند یا نه؟ یسوعین فّعال تنها به دنبال آن هستندكه شد، اثري از كلیساهاي پروتستان و كلیساهاي آزاد باقي ميمي

نند و با این كار به آن چه كه در اعتراف نامه كاتولیك آمده یك"كلیساي واحد مقّدس كاتولیك و  رسولي"به پاپ تقدیم ك

اواسط ایّام حرام ] ایّام خاصي كه بر اساس  ۱۰۱۵در سال  است عمل كنند."پاپ بندیكت پانزدهم 

مترجم [ از"طرفداران بدعتهاي انجیلي"به عنوان"فرستادگان  –اعتقاد كلیساي كاتولیك جنگ كردن حرام است 

وابسته هستند یاد كرد، و دارندگان خدمات روحاني را به دزدان و  یطان"كه به بانیان منبرهاي نجس ش

توان و چطور مي راهزنان تشبیه كرد. 

در كتاب"آینة واعظ"خود  حرفهاي زیر را توجیه كرد"ماریهوفر اینگولشات یسوعي 

دهد"تقاضا براي نابودي پروتستانها به همان اندازه درست و عادالنه است كه تقاضا براي اعدام دزدان، تعلیم مي  چنین

با جمع كردن مدارك  متولّیان پول، قاتالن و شورشیان ."

توان توان موضع و رفتار كلیساي كاتولیك در طول جنگ جهاني دّوم را بر مال كرد. حتّي مياحتي ميفراوان، به ر

به مناسب مرگ هیتلر در  ۱94۵مه  3دیكتاتور اسپانیا در تاریخ  عباراتي را كه واتیكان به واسطة فرانكو 

پسركلیساي كاتولیك در سنگر دفاع از   مطبوعات اسپانیا منتشر كرد را ذكر كرد"آدولف هیتلر

اش كلمات زیادي براي تمجیدش پیدا كرد، در مقابل مرگ وي قاصر است. در مسیحیّت جان باخت، قلم كه در دورة زندگي

جان او چهرة اخالقي وي درخششي پیروزمندانه دارد. او جام شهادت را سر كشیده و نشان پیروزي را فراسوي جسد بي

 دریافت كرده است." از خدا

دانستند این شعار چه مفهومي داشت. دادند، خود نميسر مي بسیاري از افرادي كه فریاد 

   كرد؟ با این وجود آنها نیز دست بلند كرده و شعارولي آیا این مسئله دربارة مقامات نیز صدق مي

گیرد و نه از خدا. من در مترجم [ گویي نجات از هیتلر سرچشمه مي -] به مفهوم"نجات بده"است   دادندسرمي

زماني كه آنها به  ام. بارها نظامیان را در حال رژه دیده ام. ام لذا جو این زمان را تجربه كردهبه دنیا آمده ۱933سال 

دادند، همه به شّدت متأثّر را سر مي پیروزي(باد  )زنده ریاد صورت دسته جمعي ف

شدند. من مّدتها بعد، یعني به دنبال فروپاشي دیكتاتوري هیتلر، متوّجه شدم كه نسلي بودیم فریب خورده و مظلوم. مي

بسیاري از مردم را به شگفتي و حیرت  انتشار جنایات هیتلر و كشتار یهودیان معروف به هالوكوست 

اي را متصّور شوند. آنها رحميتوانند چنین بيكنند زیرا نمياي از مردم این مسئله را انكار ميواداشت. هم اكنون دسته

و ملّت  شماري در اتاقهاي گاز جان باخته باشند. به نام خداگناه بيتوانند باور كنند كه مردان و زنان و كودكان بينمي

شود. عّدة زیادي از مردم هنوز اي شنیده ميآلمان بدترین جنایات قرن بیستم انجام شد. امروزة نیز تبلیغات نازي از عّده

شد. بر حلقة كمربند سربازان این جمله به خاطر دارند كه شعار"... و یك ایمان در كل جهان ..."با اشتیاق تكرار مي

 "چه كفري! نوشته شده بود"خدا با ما است.
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میلیون نفر را با تبلیغات شست و شو بدهند، ولي عامالن واقعي  ۵۵در طول جنگ جهاني دّوم، توانستند مغز 

در یك سخنراني كه از  ۱94۵دسامبر  ۱6از كلن در  اند."كاردینال فرینگس این جوسازي مجازات نشده

اتولیك رومي ( را پیش كشید. او نخستین كسي بود كه آشكارا رادیو پخش شد، وحدت و یك دستگي مسیحیّت ) به سبك ك

 ۲3خواستار آن شد كه آلمان مصلح شود و صلحي بر پایة نظام الهي بر قرار شود. او این مطلب را در روز كاتولیك در 

ار خواست ۱94۵اي شباني موّرخ مانند پیوس دوازدهم درنامه مطرح كرد ... اسقف مونخ  ۱9۵۰ژوئن 

، این اسقف صلیب بزرگ خدمت به مملكت را ۱9۵۱آن شد كه با خویشتن داري با جانیان نازي برخورد شود. در سال 

از رئیس جمهور آلمان دریافت كرد و پاپ ژان بیست و سّوم وي را به مقام كاردینالي ارتقا داد. 

 

هوم بسیار زیادي دارد."پس از فروپاشي دول كاتولیك افرادي كه مردم را به قتل رسانده بودند به نقل زیر مف

در یك صومعه  خارج پناه آوردند. كالگنفورت  دیرهاي فرانسیسكي            

هاي فرانسه پناهنده شدند."در صومعه اي دیگردر دیري در ایتالیا. عّده  اتریشي پناهنده شد و مدن

آغوش باز از ایشان  كجا بادانستند این جانیان مي 

كه به قّصاب لیون معروف بود. ) زیرا با كالوسباربي جنایت كار  استقبال خواهد شد. حتّي پل توویه 

دستگیر شد. او در آنجا  ۱9۸9رساند. ( در یك صومعه كاتولیك در مه جمعي مردم را به قتل ميآلمان به طور دست 

 زندگي كرده بود.  سالیان سال در آرامش

پس از شكست ارتش آلمان در استالینگراد، پاپ كوشید پشتیباني آمریكا را در مبارزة خود علیه بولشویسم، 

ط این كار را، استعفاي هیتلر، اعالم كرد. ولي هیتلر كه طعم اقتدار را تنها شر  جلب كند. روزولت 

چشیده بود و هم چنان تشنة قدرت بود، دیگر حاضر نبود به این قبیل سخنان گوش دهد، اگر چه پاپ ملتمسانه از وي 

ه بودند، روش خود را به هیتلر اعالم هم بستگي كرد ۱933خواسته بود، چنین كند. در نتیجه، اسقفهاي كاتولیك كه در 

تغییر دادند و لحن دیگري اتّخاذ كردند. آنها بر آن شدند از راه متفاوتي برنامة یك پارچه سازي اروپا در  ۱94۵در سال 

 هاي سیاسي و مذهبي را دنبال كنند.زمینه

ین بار بدین ترتیب طرحي كه با خشنونت و زور اسلحه محقّق نشد، قرار است به زودي جامة عمل بپوشد. ا

واتیكان به روش سیاسي و دیپلماسي متوّسل شده است. در حالي كه میلیونها نفر انسان، پناهنده، اسیر جنگي و كساني 

شدند، روحانیّت جهت خود را تغییر داد و با جریان آمدهاي جنگ را متحّمل ميكردند، باید پيكه در اردوگاهها كار مي

این جنگ بسیار رنج بردند. در حالي كه مسبّبان واقعي این بدبختیها در امنیّت و گناهان از عواقب غالب همگام شد. بي

( روشها تغییر كرد. دیگر ۱96۲ -۱96۲در امان بودند و به ایفاي نقش خود ادامه دادند. پس از شوراي دّوم واتیكان ) 

گیرند بلكه با آغوش باز از آنها رار نميشود و آنها نه تنها مورد نفرین قاز كلیساهاي پروتستان به عنوان كافر یاد نمي

شود. ضد اصالحات خاتمه یافته است، ولي جالب است كه هیچ كدام از نفرینهایي به عنوان برادان جدا شده استقبال مي

اند. تا به امروز نیز پاپ به صورت صریح و عنوان شدند باطل نشده كه علیه پروتستانها در شوراي ترانت 

 در قبال جنایاتي كه علیه یهودیان، پروتستانها و پیروان سایر مذاهب انجام شد عذرخواهي نكرده است. آشكار

واقعیّت آن است كه زندگي دیگران هیچ وقت براي حاكمان روم اهمیّت نداشت. هر كس جلوي جاه طلبي و 

بالغ، دشمن سیاسي یا مذهبي باشد. نرون قدرت طلبي آنها قرار گرفت حذف شد. از دیدگاه آنها فرقي نداشت طرف بّچه یا 

كرد و دیوكلتین و كنستانتین و غیره راه جنایت را باز كردند و پاپهاي رومي به این راه ادامه دادند. هر كس اطاعت نمي
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شد. از یهودي گرفته تا كافر و مسلمان و حتّي مسیحیاني كه ایمان متفاوتي گرفت و كشته ميمورد تعقیب قرار مي

 كردند.د. تنها جرم آنها این بود كه به وابستگي خود به كلیساي كاتولیك اعتراف نميداشتن

كنستانتین، بنیانگذار این به اصطالح"كلیساي امپراطوري"است. او بود كه به كلیسا قدرت داد تا با خشونت 

ود"با این عالمت پیروز خواهي حكمراني كند. او مّدعي شد كه صلیبي آتشین در آسمان دیده كه در كنار آن چنین نوشته ب

و باسانیوس  شد."این آدمكش بسیاري از اعضاي خانوادة خود را به قتل رساند. ) او لیسینیوس 

اش باسانیوس پسرلیسینیوس بود. پدر زنش كه وابستگان سببي او بودند را به قتل رساند، خواهر زاده 

نیز به همین سرنوشت دچار  و زنش فارستا  پوس پسرش كریس ماكسیمیلیانوس 

شدند. ( او یك سیاستمدار ماهر بود و به این باور رسیده بود كه كلیسا بالقوه عامل قدرت است، لذا بر آن شد از كلیسا 

ای از كه آمیزهياستفاده كند. او ابتدا اجازه داد بت پرستان به روش خود عمل كنند. در این دورة كلیساي امپراطور

مسیحیّت و بت پرستي بود، شروع شد. این فرآیند حاصل خطاهایي است كه در آن زمان صورت گرفت. آگوستین این به 

سال بعد، از كلیسا به عنوان شهر خدا یا حكومت خدا تجلیل كرد. او معتقد بود كه شیطان  ۷۰اصطالح"پرنس كلیسا"

نماید كه در همان جا است كه دست ن قضیه را ثابت كرد، زیرا چنین مياسیر شده است در حالي كه وقایع عكس ای

 شیطان باز شد و او از زندان آزاد گردید!

روز خداي خورشید به عنوان روز تولّد پسر خدا اعالم شد. ژوپیتر، دیانا و دیگر ایزدان و ایزد بانوان 

لیا گرفتند. در زمان نهادینه شدن این به اصطالح كنارگذاشته شدند و جاي آنها را پطرس و مریم و دیگر مقّدسین ع

مسیحیّت، آیین بت پرستي رومي، یوناني رنگ عوض كرد و پرستش بتها به شكل دیگري ادامه یافت. جاي خدایان آیین 

پیشین، قّدیسین و علیا را گذاشتند. همة مردم امپراطوري مجبور شدند به این قدرت سیاسي، مذهبي تسلیم شوند. كساني 

خواستند بپذیرند یا به خاطر وجدان خود تسلیم نشدند به سادگي حذف شدند. همكاري نزدیك بین دولت و كلیسا در ه نميك

گذاشت. در همة سطوح حیات اجتماعي از تجارت این كار هیچ راه فراري براي مردمي كه ایماني متفاوت داشتند نمي

هاد مذهبي، سیاسي هماهنگ باشد تا مبادا تحریمي صورت گیرد و ها و اصناف، الزم بود شخص با این نگرفته تا حرفه

 جفا شروع شود.

اي كه در جفاها تلف شدند، پوزش بخواهد، آن موقع زماني كه كلیساي كاتولیك رومي از بابت میلیونها زندگي

آور است كه این فتاند، اظهار نظر كند. شگحق خواهد داشت دربارة لزوم حفظ زندگي كساني كه هنوز به دنیا نیامده

اند دفاع كند، در حالي كه زندگان تسلیم مرگ شدند و هنوز كلیسا ناگاه بر آن شد از زندگي كساني كه هنوز به دنیا نیامده

شوند. مگر پاپها نبودند كه دستور جنگهاي صلیبي را صادر كردند و مزدوران را بركت دادند؟ مگر در قبال از هم مي

اند؟ جواب خیر است. آیا در این جنگهاي مقّدس و جهادها، به زنان زدوران چیزي پرداخت كردهدست رفتن زندگي این م

ها و هاي خواهران، اسكلتهاي بّچهها و زندگي انسانها توّجه شده است؟ آیا زشت نیست كه در جوار صومعهحامله، بّچه

 شود؟نوزادان پیدا مي

ك براي افراد بالغ نوشته شده است كه كلیسا یك آیین كاتولی كاتشیسم  ۲۵6در صفحة 

دانند كه كلیساي كاتولیك رومي هفت آیین مقّدس دارد، ولي این مسئله كه خود كلیسا یك آیین باشد، مقّدس است. همه مي

ه این كنم"كلیسا به عنوان آیین مقّدس روح. مشكالت با كلیسا. در پاسخ باي است! این عبارت را نقل ميحرف تازه

گوید، من ایمان دارم به كلیساي كاتولیك واحد، پرسش كه روح كجا قرار دارد، اعتراف نامة كلیساي كاتولیك چنین مي

كند كه روح مسیح در كلیسا و به وسیلة كلیسا به كار خود مقّدس و رسولي، به عبارتي باید گفت كه كلیسا اعتراف مي

د كه قرارگاه و حتّي آیین روح است. به بیاني دیگر كلیسا نشانه و وسیلة اعمال دهد. كلیسا ایمان داردر تاریخ ادامه مي

 روح است."
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اي به اندازة فاصله میان زمین و آسمان وجود دارد. حقیقت آن است كه در میان اعتراف لبها و واقعیّت فاصله

د. زماني كه به عملكرد كلیسا در جاي شك نیست كه این روح مسیح نبود كه با چنین خشونتي در تاریخ كلیسا عمل كر

خوانیم"به ندرت شویم. در همین صفحه كاتشیسم براي بزرگ ساالن این عبارات را ميتاریخ نگاه كنیم، شگفت زده مي

اي از آن نفرت دارند، آید اعتراف دیگري از ایمان با چنین سوءتفاهم و مخالفتي مواجه شود و حتّي دستهپیش مي

گویند"براي عیسي بله و براي بسیاري از مسیحیان كاتولیك مؤمن با كلیسا مشكل دارند. بسیاري ميواقعیّت آن است كه 

شود، از این قرار است كه كلیسا به پیغام اصلي خیانت كرده است، زیرا كلیسا نه."ایراد اصلي كه بر كلیسا گرفته مي

اي كلیسا ثروتمند است و با ، در حالي كه به زعم عّدهكردچیزان عمل ميعیسي طبق این انتقادات، فقیر بود و به نفع بي

ثروتمندان و قدرتمندان نزدیك است و از پرداختن به امور اجتماع غفلت كرده است. عیسي واعظ محبّت بود و حتّي 

ا كرد، در حالي كه طبق برداشت آنها كلیسا اهل تسامح نیست و با خشونت زیاد و بمحبّت كردن به دشمنان را وعظ مي

یا تفتیش عقاید نمونة بارز این مسئله   دهد. ) انكیزیسیونرحمي دشمنان خود را مورد آزار قرار ميبي

است. ( ... یك ایماندار كاتولیك چه واكنشي باید در مقابل این فهرست گناهان از خود نشان دهد؟ او نیاز ندارد گذشته را 

تواند با توّكل به خطاي خویش كند ميدر كلیسا كه بخشش گناهان را وعظ مي زیبا جلوه دهد یا حقایق را كتمان كند.

( چنین كرد.  ۱۵۲۲-۱۵۲3ششم در رایشتاك نورمبرگ )  اعتراف كند، همان طور كه پاپ آندرین        

هاي نیاز ندارد صفحهكند. مسیح ( نیز صدق مي ۱96۲-۱96۵این مسئله دربارة پاپ پل ششم در شوراي واتیكان دّوم ) 

 تاریك تاریخ كلیسا را انكار كند.

البتّه شایان یادآوري است كه این قضیّه در نزد خدا به همین سادگي كه در كاتشیسم عنوان شده صورت نخواهد 

رحمیها را نخواهد بخشید، بلكه او به خاطر خون گرفت. الزمة بخشش الهي همان توبه واقعي است. خدا این بي

ریزي ( زیرا این جنایات با برنامه ۸ – ۷:  ۱۸،  ۱۰ – 9:  6اني كه ریخته شد انتقام خواهد گرفت. ) مكاشفه گناهبي

توانستیم شوند، ميدانستیم كه جنایات علیه مسیحیان ایماندار دوباره تكرار نميقبلي صورت گرفتند. در صورتي كه ما مي

گویند كه در حال حاضر اتّحاد سیاسي و مذهبي در تهاي كتاب مكاشفه مياین فصل از تاریخ را بسته تلّقي كنیم. ولي نبوّ 

حال تكوین است. و زماني كه این مرحله به سر انجام برسد، نوبت به تحریم ایمانداران خواهد رسید. پس از تحریم 

دد اسم وحش را شود كه در آن:"هیچ كس خرید و فروش نتواند كرد، جز كسي كه نشان یعني اسم یا عجفایي شروع مي

 ( ۱۷:  ۱3داشته باشد.") مكاشفه 

اي در تاریخ براي آنها رخ داده بود. ( اتّفاقي كه براي یهودیان زمان رایش سّوم افتاد. ) البتّه حوادث مشابه

ا براي مسیحیاني كه ایماني كتاب مقّدسي دارند نیز تكرار خواهد شد و قرار است آنها از یك دورة جفا بگذرند. جرم آنه

این خواهد بود كه به یك فرقة شناخته شده یا شوراي جهاني كلیساها و یا كلیساي كاتولیك رومي تعلّق نخواهند داشت. 

تواند تحّمل كند معّرفي خواهند شد. در بازار كار، افراد بر اساس مذهب هاي ارتدادي كه جامعه نميآنها به عنوان گروه

ط سیاستمداران صاحب قدرت از زندگي و حرمت انساني افرادي كه ایمان خود گزینش خواهند شد. آیا در این شرای

آیند، پشتیباني خواهند كرد؟ بدین ترتیب معلوم خواهد شد بر اساس نبّوتهاي متفاوتي دارند یا دگر اندیش به شمار مي

:  ۱3) مكاشفه شود. كتاب مقّدس از این امپراطوري به عنوان وحشي كه ضربة شمشیر خورده و زخمي شده یاد مي

اي مهلك به این قدرت جهاني زدند. به همین ( شمشیر روح همانا كالم خدا است و اصالحگران با كالم خدا ضربه ۱4

كنند، ولي همان داند كه نظام مورد نظرش را تهدید ميخاطر است كه این قدرت همة اصالحگران را خادمان شیطان مي

خوب خواهد شد كه این امر باعث تحسین و شگفتي جهانیان خواهد شد. )  طوري كه در نبّوت آمده است، زخم مهلك

 ( كه هم اكنون روند شفا در حال كامل شدن است. ۱۲ – ۲:  ۱3مكاشفه 

همة كلیساهاي پروتستان و جماعتهاي آزاد در زمان شروع كار خود وعظ انجیل را محور فعّالیّتهاي خود قرار 

كنند. رهبران ها، به این مسائل مانند سنّتهایي كه به آنها منتقل شده است، نگاه ميهدادند. ولي امروزه، اغلب این فرق
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شود. حتّي كساني كه بنیادگرا كنند به كجا منتهي ميدانند راهي كه طي مياند و نميها از نظر روحاني كور شدهاین فرقه

جلوي انظار در حال وقوع هستند، ندارند و قادر  آیند هیچ شناخت منسجمي از نبّوتهاي كتاب مقّدسي كه دربه شمار مي

نیستند زیر نور كالم مكشوف شده، نبّوتها را به یك دیگر متّصل كنند. بسیاري از رهبران پروتستان در عقایدي مانند به 

اي دیگر از آنها اسیر" الهامات لیبرال آزادي اصطالح"اسطوره زدایي كتاب مقّدس"هستند در حالي كه دسته

 اند.دهبخش"ش

پروتستانیسم به یك مذهب مردمي و اسمي تبدیل شده كه تعمید دارد و ظاهر ایمان را حفظ كرده است. تنها عّدة 

اي دارند و از ایمانداران كتاب مقّدسي هستند، كه هر روز هم از تعداد این افراد كاسته كمي از پروتستانها از مسیح تجربه

 شود.مي

اتیكان دّوم، پاپ ژان بیست و سّوم، دبیرخانه مسائل اكومینیك را ایجاد كرد و در جلسات مقّدماتي شوراي و

چه كه سپرد. این نهاد كار زیادي انجام داد و آن  ریاست این دفتر را به كاردینال آگوستین بئا 

ساي كاتولیك كوشید از زبان این سازد. كلینهایت به رشتة تحریر در آمد، هر كدام از كلیساهاي جدا شده را مخاطب مي

اي عنوان كند كه اختالفات كم اهمیّت جلوه كنند. ِهردر در"قاموس براي الهیات كلیساها استفاده كند و مسائل را به گونه

مطلب زیر را دربارة شوراي واتیكان دّوم و در باب اكومنیسم و وحدت نوشت، این نوشته  ۱6 -۱۲ ۱3و كلیسا"بند 

اي است كه به خواست پاپ تشكیل شده و هدف از این اقدام ت با ارزشي است:"این دفتر كانال ارتباطيحاوي اّطالعا

فراهم آوردن راهي براي پیش بردن فعّالیّتهاي مشترك او است تا وحدت كامل حاصل شود ... پل ششم در زماني كه 

ست و سّوم در كلیساي میالن كاردینال بود همین درك را از مسئله داشت، او در مراسم تدفین ژان بی

از"جهان شمول بودن ایمان كاتولیك و اكومنیازاسیون كلیساي كاتولیك رومي  ۷/6/۱963در تاریخ  

سخن گفت ... از دیدگاه او اكومنیسم دروني در آیین كاتولیك به مفهوم وحدت در تنوع است، این  

 دید در تاریخ كلیسا است."مسئله نوید بخش عصري ج

با توّجه به احترامي كه به دیگر جماعتهاي مسیحي داریم، باید براي میراث مسیحي برادران جدا شده ارزش 

قائل شویم. به بیان دیگر الزم است همه"ردها"و"عناصر"مسیحي كه به واسطة فیض خدا در میان برادران جدا شده 

رساند كه آنها هنوز به راستي به كلیسا فتن این واقعیّتها ما را به این نتیجه ميحفظ شدند را شناسایي كنیم. در نظر گر

 تعلّق دارند، اگر چه باید اذعان داشت كه درجه این تعلّق متفاوت و ناقص است.

( مسئلة جداییها و شقاقها مطرح نشده است."ضعف انساني"باعث جدالها شد، به  ۷در عبارات زیر ) پاراگراف 

اند ایم و كار به جایي رسیده است كه بخشهایي از كلیسا جدا شدهه در درون گلة مسیح با یگ دیگر بیگانه شدهاي كگونه

اند. این مسئله باعث شده است تا بدن مسیح ناقص شود. از آنجایي كه كلیسا واحد است هاي مستقل تشكیل دادهو گروه

پطرس است، ممكن نیست كلیساي مستقل و حقیقي وجود داشته  لذا در كنار كلیسایي كه تحت هدایت و مدیریّت جانشین

 باشد.

تواند به طور مرئي و آسماني بدین كلیسا تعلّق داشته باشد ... در هیچ كلیساي جدا شده از كرسي پطرس نمي

ر بدن را مترجم [ تأكید شده است كه این مسئلة تنوع د -باشد بر وحدت با سر  ] منظور از این سر پاپ مي ۸پاراگراف 

تواند به زیبایي آن لطمه بزند و بدین خاطر است كه سنّتهاي مستقلي پیدا شدند، این كند. عدم تنوع در بدن ميمنتفي نمي

كند. ولي در كنار پذیرش تنوع باید به مرجعیّت واحد تأكید مسئله به طور خاص دربارة كلیساهاي محترم شرق صدق مي

 كرد.
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(  9برد، در كلیساي حقیقي بیگانه شناخته نخواهد شد، ) اي جدا شده به سر ميكسي كه صادقانه در یك كلیس

هاي زیاد نجات محروم است و از فقدان رهبري به واسطة تعلیم كه به حفظ تمامیّت ایمان و زیرا چنین كسي از وسیله

د و به همین خاطر دعاي زنبرد. جدایي به رشد دروني و خارجي خانوادة مسیح ضربه ميكند، رنج ميرسوم كمك مي

شركت كنندگان در این شورا این است كه كساني كه در شقاق هستند، به وحدت كامل گلة مسیح فكر كنند و همه در 

محوطة واحد جمع شوند، به همین خاطر الزم است ما همواره میراث مشترك و رابطة روحانیمان را مد نظر داشته 

، پس با هم برادریم."به دلیل اشتباهات هر دو طرف در گذشته، راه برادران قوم باشیم"رابطة برادري هنوز در میان است

مسیح از هم سوا شد و آنها از یك دیگر جدا شدند. ولي همة آنها در روح توبه در خانه پدر جمع خواهند شد. ) 

 ( 3۱  پارگراف

( همة  3۵یسم تشكیل بدهند. ) وكمون  اي واحد در مقابل نفوذ آتئیسمهمة برادران باید جبّهه

قسمتهاي كلیسا باید با هم تحت هدایت یك سر رشد كنند. این سر باید نه از شرق باشد نه از غرب بلكه پدر همگان باشد. 

 (4۸ ) 

در عبارات زیر، شرایط عملي وحدت مجّدد مطرح شدند و روش این وحدت مجّدد تشریح شد: شرقیها ] منظور 

[ باید این مسئله را مد نظر داشته باشند، در صورتي كه آنها بخواهند بپیوندند و جایگاه خود را مترجم  -ارتودوكسها 

نامة ( آنها باید اعتراف 4۸باز یابند، چیزي بیشتر از پذیرش شرایط عضویّت در كلیسا از آنها خواسته نخواهد شد. ) 

نوان شده است. بدون آن كه نیاز به انكار اشتباهات گذشته نامه مسئله وحدت كلیسا عایمان را اقرار كنند. در این اعتراف

تواند برقرار باشد. ( نذرهاي آنها معتبر است و مي ۵۰داشته باشند شرقیها حق خواهند داشت نظام خود راحفظ كنند. ) 

(۵۱) 

ها راه یافت، زیرا توان با استفاده از این زبان به دل آنباید با برادران خود نیز به زبان انجیلي سخن گویند. مي

كنند. باید به آنها بگوییم كه تفوق و برتري پطرس یك خدمت و یك وظیفة شباني زبان انجیلي زباني است كه درك مي

است. تفوق پطرس خدمتي است كه ساالر رسوالن از مسیح دریافت كرده است. او خدمت را دریافت نكرد تا حكمفرمایي 

كه او باید گلة مسیح را شباني كند. اختیارات حقوقي كه به پطرس داده شد بدین یا سلطنت كند بلكه منظور این بود 

منظور به او محّول گردید كه وي بتواند از عهدة وظیفة شباني خود بر آید. این همان تصویر صحیح شبانان حاكم كلیسا 

. آنها را باید از طریق عشق و برداست. كلیسایي كه قدرت جذب كننده خود را براي جلب برادران جدا شده به كار مي

محبّت و با دستي مقتدر به سوي یگانه پناهگایي كه مسیح مهیّا كرده كه همانا كلیساي كاتولیك است بكشاند."باید 

اي كه خدا به آنها اشتیاق به جهت وحدت داده است، هدف واقعي این حركت امروزه همه جا به همة جماعتهاي جدا شده

 لیسا خانة سالمتي براي همگان است ..."را نشان داد، زیرا ك

( به منزلة دعوتي شخصي براي هر مسیحي، به جهت ] رجعت [ به كلیساي مادر است. وجود  ۵۰فصل بعدي ) 

عناصر كلیسایي در میان آنها، تنها به عنوان دعوت براي ورود به وحدت كلیساي كاتولیك روم تلقي شده است. این 

مقّدس و آیینهایي كه به كلیساي مسیح تعلّق دارند و وسیلة تحقّق وحدت هستند، صدق  مسئله به ویژه دربارة كتاب

 بینیم.اند بلكه ما آنها را در اتّحاد با جماعت خود ميكند. به عالوه، مسیحیان تنها به صورت فردي در نظر گرفته نشدهمي

خواهد در اكومنیسم رشد كند ست و ميبا این وجود، كسي كه با اشتیاق كامل خواهان پیروي از خواست مسیح ا

باید تحت مدیریّت روح مسیح قرار بگیرد، یعني وارد این كلیسا شود كه یگانه خانة خدا است. در این خانه منزلهاي 

برند. آنها زیر نظر جانشین مسیح یعني پاپ روم بسیاري است كه در اتّحاد ایمان و تحت یك هدایت و مشاركت به سر مي

 هستند.
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دهند. كاتولیكها نیز باید اشتباهاتي را كه باعث تفرقه شدند تعمید یافتگان جماعتي در مسیح تشكیل مي همة

 اعتراف كنند و در دعا از خدا بخواهند كه قوم خود را از حالت تفرقه به اتّحاد كامل سوق بدهد.

كلیساي یگانه و راستین به عنوان پردازد، لزوم تعلّق به شایسته است در فصل اّول كه به اكومنیسم كاتولیك مي

اي عنوان شود كه ترسها و نگرانیهاي برادران جدا شده بر طرف پایه مورد تأكید قرار گیرد. الزم است مسئله به گونه

 شود. تنها هدف جنبش اكومینیك این است كه راهي براي برقراري مجّدد وحدت همة مسیحیان در گلة مسیح مهیّا شود.

از این حیث اهمیّت دارد كه  توضیحات كل شوراي واتیكان دّوم در كتاب ِهر در خواندن اسناد و 

دسامبر  ۷در پایان چنین آمده است: روم، سن پیر ) پطرس مقّدس (  ۷4۷حاوي اّطالعات زیادي است، در صفحة 

دا شده است تا آنها بتوانند ، من، پل اسقف كلیساي كاتولیك، هدف از این برنامه ریزي دقیق، جلب كلیساهاي ج۱96۵

بدون مانع به آغوش كلیساي مادر برگردند. هم اكنون كلیساي مادر آغوش خود را براي آنها باز كرده است. تعمید 

شدند دوباره كساني كه تعمید تثلیثي دارند، معتبر شناخته خواهد شد. چند سال پیش چنین نبود و كساني كه كاتولیك مي

 گرفتند.تعمید مي

شود كه پس از آن دیگر امكان بازگشت وجود نخواهد داشت. اي نزدیك ميعت تصمیم فرا رسیده است، لحظهسا

اي قوم من از میان او بیرون »گفت: واپسین هشدار آسماني از این قرار است"و صدایي دیگر از آسمان شنیدم كه مي

( كسي كه در زمان تحقّق اتّحاد  4:  ۱۸مكاشفه  « )آیید، مبادا در گناهانش شریك شده، از بالهایش بهرهمند شوید.

كامل مذهبي وارد"كلیساي وحدت"شود دیگر نخواهد توانست عضو كلیساي مسیح شود. این مسئله دربارة كلیساهاي 

مستقل و پروتستان نیز صدق خواهد كرد، زیرا آنها از طریق عضویّت در شوراي جهاني كلیساها به آغوش كلیساي روم 

اي عالمت وحش را دارد كه همانا نشانة وحدتي است كه"كلیساي مادر"تعیین كرده است. هر گشت. هر فرقه باز خواهند

كس فرمول تثلیثي كاتولیك رومي را قبول كند و تعمید تثلیثي داشته باشد به كلیساي كاتولیك ) طبق تعریفي كه از وحدت 

 د داشت. شده است. ( تعلّق دارد و نیازي به تشریفات عضویّت نخواه

تفّكر وحدت كه در عصر حاضر مطرح شده است ناشي از سوءتفاهمي است كه دربارة دعاي كهانتي است. 

ها به اطاعت در آیند. منجي در دعاي كهانتي خود براي فدیه شدگان و خاصان خود مسألت كرد، او دعا نكرد تا همة گروه

من دادي به ایشان دادم تا یك باشند چنان كه ما یك هستیم. من  و من جاللي را كه به»كلمات دعاي او از این قرار است: 

در ایشان و تو در من، تا در یكي كامل گردند و تا جهان بداند كه تو مرا فرستادي و ایشان را محبّت نمودي چنان كه مرا 

 ( ۲3 – ۲۲:  ۱۷یوحنّا « ) محبّت نمودي.

شده است، در حالي كه هم اكنون سخن از اتّحادي  در این مسئلة وحدت كتاب مقّدسي با مسیح توضیح داده

تواند در این یك جهاني و غیر كتاب مقّدسي در چهارچوب كلیساي روم است، تنها كسي كه از نو متولّد شده است مي

 گیرد كه به كدام یك از این روندهاي وحدت بپیوندد.شدن مورد نظر حق قرار گیرد. هر كس خودش تصمیم مي
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 666گیري و تعّمق دربارة عدد مرموز و هشتم: نتیجهفصل بیست 

تواند دربارة چیزهایي كه ما به آنها اشاره با توّجه به مطالب عنوان شده، بخش عمدة دنیاي روحانیّت نمي

اّطالع باشد. مگر این كه روحانیون تصمیم بگیرند عمداً چشمان خود را در این مورد ببندند یا این كه ایم، بيكرده

اي به كشف حقیقت نداشته باشند. تحّوالت كلیسایي ) به ویژه از زمان كنستانتین و شروع كلیساي روم ( بارها قهعال

مورد بحث قرار گرفته و هم اكنون نیاز به تحقیق و تفّحص بیشتر در این خصوص نیست. از سدة پنجم تا سدة یازدهم 

 ه اصطالح"روحانیون "این وظیفه را به عهده گرفتند.تعیین پاپ بر عهدة امپراطور بود. ولي پس از آن این ب

حكمي صادركرد كه  ۱۰۵9در سال  به مناسبت گردهمایي پاك  پاپ نیكوالس دّوم 

طبق آن انتخاب پاپ فقط توّسط یك شوراي كاردینالها انجام شود. هدف وي جلوگیري از نفوذ فرمانرواي امپراطوري 

رومي و شاهزادگان رومي در قضیّة انتخاب پاپ بود." مقّدس آلماني

تر شدند. زیرا تودة مردم كه از جهنّم وحشت طولي نكشید كه پاپها از قدرتمندان این جهان نیز قوي 

كار به جایي رسید كه تعیین امپراطور بر عهدة  كردند. از نظر پاپها این وضعیّت كافي نبود وداشتند از پاپها پشتیباني مي

پاپ گریگور هفتم در دیكتاتوس پاپائه  ، دیكتات ۱۰۷۵پاپ گذارده شد."روم ، مارس 

خود به مناسبت گردهمایي روزه، اعالم كرد كه اسقف روم حاكم مطلق كلیساي همگاني است. او گفت"كه تنها پاپ حق  

شانة امپراطوري را حمل كند، پاپ حق داشت امپراطور را بر كنار كند و تابعین یك پادشاه ظالم را از قسم بیعت دارد ن

آنها آزاد كند. او تصریح كرد كسي حق ندارد دربارة پاپ حكم كند."

ارتباطي با كلیساي عیسي مسیح یا اعالم انجیل و ملكوت گیریهاي قدرت دنیایي، سیاسي و مذهبي چه این جهت 

 خدا دارند؟ حاكمان چه در لباس حكومتي و چه در كسوت مذهبي همواره در پي آن بودند كه ملكوت خود را بنا كنند.

پاپها به مقام باالیي كه خود اختراع كرده بودند دست یافتند. به همین خاطر است كه آنها بر تخت متحّرك 

كوشند از آنها بركت بگیرند كنند و ميشوند. همة مردم به آنها نگاه ميكنند و حمل ميجلوس مي 

تا مورد توّجه او باشند. مردم توقع دارند كه او    ) پاپ ( براي آنها شفاعت كند. ولي زماني كه با دالیل غیر قابل انكار 

توان در این باره سكوت كرد و ي ندارد كه با كتاب مقّدس تطابق داشته باشد، نميیابیم كه این كلیساي همگاني چیزدر مي

بریم، حتّي قصد ما این شمار این كلیساي همگاني را زیر سؤال نميمورد غضب الهي قرار نگرفت. البتّه ما اعضاي بي

كنیم. به سیستم و نهاد حاكم حمله مي نیست كه به این شخصیّت مؤّدب و مقیّد كه عنوان پاپ را دارد حمله كنیم، بلكه ما

ترین فریب و تقلّب تاریخ بشریّت مواجه هستیم. اگر چه امكان توان گرفت به جز این كه ما شاید با بزرگولي نتیجه نمي

 دارد عمدي در كار نباشد.

. در تاریخ و ایمترین تسویه حساب روحاني تاریخ قرار گرفتهطبق گاه شمار كتاب مقّدسي ما در آستانة بزرگ

در همة اعصار آن همواره بودند مرداني كه این موضوع را مو شكافي كردند. مارتین لوتر نیز در عصر خود سخنان 

تندي دربارة پاپها ایراد كرد. اگر چه لحن غیر مؤّدبانه او امروز دیگر مرسوم نیست. این كار براي او آسان نبود ولي 

اي كه در چاپ دّوم سئله را با توّجه به نبّوتهاي عهد عتیق عنوان كرد. او در مقّدمهدعوت خدا از او چنین بود. او این م

اش بر كتاب دانیال نوشت چنین آورده است: واضح است كسي كه توصیف شده است شخصي جز پاپ نیست. اصالح شده

حاكمیّت او هستند و كسي  كشد كه همة كلیساها وتختها زیراو در نجاست خود، بدون این كه خجالت بكشد، فریاد مي

تواند بر او حكم كند. او مّدعي آن است كه همان طوري كه خورشید از ماه برتر است به همین ترتیب پاپ از نمي

اند اطاعت كنند ... حتّي در صورتي كه امپراطوریها برتر است. طبق این اّدعا مرجعیّت قدرت باالتري دارد و بقیّه موّظف

كني؟ این تنها حرف نیست از نفوس را به سمت جهنّم هدایت كند كسي حق ندارد بپرسد چه كار ميشماري پاپ تعداد بي
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شود و باید گفت كه فرمانرواي واقعي امپراطور نیست بلكه این پاپ است، كه بلكه چیزي است كه در واقعیّت دیده مي

پاپ است. این همان چیزي است كه  كند و امپراطور علیرغم حقوق خود چون نوكر مطیع و پابوسامپراطوري مي

هاي خود زندگي خواهند كرد و بدین اي طبق هوسها و خواسته( او گفت كه عّده 3:  3پطرس اخبار كرد. ) دّوم پطرس 

و آن پادشاه مطابق ارادة خود عمل نموده، »نویسد: مي 36آیة  ۱۱شود. دانیال در باب ترتیب نبّوت دانیال روشن مي

مة خدایان افراشته و بزرگ خواهد نمود و به ضد خداي خدایان سخنان عجیب خواهد گفت و تا انتهاي خویشتن را بر ه

این همان تصویري است كه پاپ از خویش « غضب كامیاب خواهد شد زیرا آن چه مقّدر است به وقوع خواهد پیوست.

مقّدس باشد. ( برتر است. این كتاب مقّدس  كند زیرا اّدعاي او این است كه از نجات ) شاید منظور لوتر كتابارائه مي

است كه باید تخت پاپ و ارزش آن را تأیید كند، ولي پاپ كساني را كه زماني بر پایة كتاب مقّدس علیه او حرف زدند، 

سوزاند. پاپ هنوز از این دهد. او آنها را نفرین كرده، چون مرتدین و فرزندان شیطان ميمورد آزار و اذیّت قرار مي

كنند كه كلیسا ) پاپ ( از كتاب مقّدس باالتر است. و كند. خاصان او هنوز در این عقیده پا فشاري ميوش استفاده مير

گوید كه سخنان عجیب به ضد خداي خدایان خواهد گفت كند و مياین تحقّق همان چیزي است كه دانیال به آن اشاره مي

اند. اند ولي آنها از روي ناداني چنین برخوردي را داشتهدا یورش برده... درست است كه مستبدین دیگري نیز به كالم خ

كند. او مایل است بر كتاب مقّدس و كالم خدا سلطنت كند. گاهي او سخنان كتاب در حالي كه پاپ آگاهانه این كار را مي

كند. به همین خاطر قل ميكند و در واقع بخشهاي خاص دیگري را از آن نمقّدس را به عنوان آموزة شیطان محكوم مي

االرباب و رساند كه خود را خداي خدایان، ربكند و جسارت را به جایي مياست كه او خویشتن را خداي روي زمین مي

اي از خدا و بشر، تر بگویم آمیزهنامد، به بیاني او مّدعي است كه از انسان ساده برتر است، یا دقیقپادشاه پادشاهان مي

خواهد خلیفة همین مسیح باشد و در عین حال بشر است، درست مانند مسیح كه خداي انسان بود. او ميیعني یك خدا، 

 اي باالتر از وي داشته باشد.مرتبه

»... كند: به متن كتاب مقّدس در دانیال رجوع مي 4 – 3:  ۲پولس رسول در رسالة خود به دّوم تسالونیكیان 

شود و آن مرد شریر یعني فرزند هالكت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد، كه او زیرا كه تا آن ارتداد، اّول واقع ن

سازد و از هر چه به خدا یا به معبود مسّمي شود، به حدي كه مثل خدا در هیكل خدا كند و خود را بلندتر ميمخالفت مي

را از نظر ذات و عظمت از خدا تواند خود واقع امر این است كه كسي نمي«  نماید كه خدا است.نشسته، خود را مي

باالتر قرار دهد، بلكه منظور یك حركت بر ضد خداي معبود است، كه موعظه شد و ستوده گردید كه به ضد كالم خدا و 

 عبادت خدا است.

زیرا مرد شریر و پسر هالكت به صورت مفرد ذكر نشده است. او یك گناهكار و گمراه فردي نیست، به عبارتي 

نیز است، بدین مفهوم كه دیگران  نیست بلكه پوبیلكوس  توس                 او تنها پریوا

 كند ... پاپ این خدمت گناه را به دو صورت انجام داده است.را به سمت گناه و هالكت هدایت مي

امه به جرگة روحانیّت پیوسته كه بدون ذكر قسم ن ]كسي او ابتدا مراسم و آیینهاي زیادي را ابداء كرد. 

ها، آیین قرباني، روزه و عبادت هاي برادري، صومعهآب متبّركه، نیایش و توّسل به علیا، زیارتها، گروه مترجم[ -باشد 

اند. او آیین راستین الهي را كه همانا كالم خدا، ایمان و پاپ ذكر شده و غیره را ابداء كرد. این چیزها در 

شمار مسیحیان را تحت فشار گذاشت و چیزهایي را كه به نظر خدا گناه د، نجس كرد. او با ابداع قوانین بيغیره هستن

اي كه كرد، به گونهخواست مخلوقات خدا را نجس مينیستند به عنوان گناه معّرفي كرد. پاپ هر موقع و زماني كه مي

خدا این چیزها را به ما عطا كرده تا در پاكي و بدون گناه خوردن كره و تخم مرغ، پنیر و گوشت گناه است در حالي كه 

 از آنها تمتّع ببریم.
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ایم ایم و عیدها را برگزاركردهاو زمان و ایّام را به گناه آلوده كرد، زیرا در هر زماني كه او خواست روزه گرفته

كند، زیرا او گفت كه با تناول دق مينوشیم صو این مسئله دربارة خوراكهاي گوناگون ) حتّي نان ( و چیزهایي كه مي

اي كه دیگر دست زدن به سنگ شویم . او به همین ترتیب مكانها و آالت را به گناه آلوده ساخت، به گونهآنها گناهكار مي

توان به اند جایز نیست. البتّه گاهي اوقات به طور استثنایي ميو چوب در ) كلیساها و اماكن مقّدسي ( كه تقدیس شده

ربانگاها و آالت مربوط به آن دست زد. در گذشته خطاي بزرگي بود اگر یك شخص غیر روحاني با دست لخت جام و ق

شدند هیچ خواهر روحاني مقّدسي كرد. در زماني كه این آالت باید شسته ميپارچه مقّدس و سیني گرد عشاء را لمس مي

شد. بدین ترتیب بود كه گناهان و بتدا باید به كشیش محّول مياي بود كه اجرأت نداشت این كار را بكند. و این وظیفه

شمار مربوط به جام ابداع شد ... ازدواج كه توّسط خدا نهادینه شده است، در صورتي كه در زمان ممنوع، قوانین بي

 مبّدل شد. گرفت. و بدین شكل بود كه به میل كشیش بستر زناشویي به گناهشد، در شمار گناهان قرار ميبرگزار مي

... او خواهان آن است كه نظام سّوم الهي یعني ازدواج را از بین ببرد تا چیز سالم باقي نماند. وي نه تنها 

نماید ...كه اي این طور ميحرمت ساخت، به گونهازدواج را بر روحانیون حرام كرد بلكه آن را بدنام و كثیف و بي

دیني است. او بدین ترتیب كاري كرد كه خدا در ازدواج جالل داده سان و بيازدواج مربوط به ناپاكي، طبیعت نفساني ان

نشود، پاپ این مسئله را نادیده انگاشت كه خدا ازدواج را مبارك كرد و آن را عهد خود خواند. او به واسطة بخشش 

گیرد ] ا نادیده ميآمیز خویش بستر زناشویي را پاك و محترم شمرده و خواهشهاي جسماني در درون زناشویي رفیض

) منظور پاپ است. ( باید آن چه خدا بركت داده را نفرین كند و آن  مترجم [ بدین ترتیب،   -داند گناه نمي

حرمت كند. خالصه او همه چیز را تاراج چه خدا پیوند داده را از هم جدا كند و آن چه خدا بدان عّزت داده است را بي

خیزد. پاپ به خواهد باالتر از هر آن چه خدا كرده است، قرار گیرد و به ضدیّت با آن برميبرد و ميكند و از میان ميمي

خواهد مختار باشد و به خاطر عفّت یا حفظ طهارت ازدواج را ممنوع نكرده است. بلكه بدین خاطر این كار را كرد كه مي

 .. میل خود عمل كند، بدون این كه كسي به او امر و نهي كند .

آن چه مارتین لوتر در باال پرورش داده است در آن زمان تازگي نداشت، به این ترتیب كه این نگرش به زمان 

گردد. همة كارشناسان كتاب مقّدس همواره بدین حقیقت وقوف داشتند ] كه پاپ ضد مسیح قبل از شروع اصالحات بر مي

 است. [

تنظیم كرده مسئله به این شكل مطرح شده است:  ابق نامة كتاب مقّدس جیبي كه بوشنر در تط

این تفسیر كه پاپ ضد مسیح است در كلیساهاي پروتستان قدیم رایج بود تا حدي كه در اعتراف نامة ایماني كلیساي 

اي در سدة نهم، پیش ستانها مطرح نبود بلكه دستهاصالحي فرانسه درج شده بود ... البتّه این اعتقاد تنها در میان پروت

كردند و لوتر این اعتقاد اي بودند كساني كه چنین فكر مياز شروع اصالحات به این مسئله اعتقاد داشتند ... در هر سده

زماني كه به آیین كلیسا  را دوباره مطرح كرد. 

یابم كه همه چیز از بنیاد عوض شده است. نمایم به زودي در ميكنم و آن را با روشهاي كتاب مقّدس مقایسه مياه مينگ

هیچ اثري از ایمان اصلي كه یك بار به مقّدسین سپرده شده باقي نمانده است. واقعیّت آن است كه در زمان برقراري و 

گیرد. به عبارتي در ازاي تدوین اصول جزمي كلیساي كاتولیك، نمي تدوین اصول جزمي، گفتة كالم مورد توّجه قرار

هاي كتاب مقّدس اند! زماني كه ما اّدعاهاي خیالي مذهب را با نوشتهاصول كتاب مقّدس به ناچار در عمل باطل شده

كسي به آسمان باال و »شویم كه باطل هستند. به عنوان مثال در كالم آمده است: كنیم، به سهولت متقاعد ميمقایسه مي

( با وجود این صراحت  ۱3:  3یوحنّا « ) نرفت مگر آن كس كه از آسمان پایین آمد یعني پسر انسان كه در آسمان است.

لحن، اصل جزمي عروج مریم به تازگي برقرار شد كه این مسئله در تضاد آشكار با گفته كتاب مقّدس است. آیا نباید به 

اند به عنوان تعالیم ضد مسیح معّرفي كرد؟ زیرا ها و فرامیني را كه پاپها معیّن كردهوزهخدا احترام گذاشت و همة آم

 هاي مسیح هستند.ها در تضاد با آموزهآشكار است كه این آموزه
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این گفته كه"هر كه كلیسا را به عنوان مادر ندارد، پدر او خدا نیست"مردم را به وحشت انداخت، زیرا انسان 

یده شد كه با خدا مشاركت داشته باشد. این تعلیم، كه كلیساي مذكور را مسیح بنیان گذاشته و در ابتدا بدین خاطر آفر

كنند. همان طوري همه، از جمله مریم، كاتولیك بودند، دروغي بیش نیست. همة كتابهاي تاریخي این مطلب را تأیید مي

ین هیچ كلیساي كاتولیك رومي متّحدي وجود نداشت. در هاي نخستكه در بخشهایي از این كتاب خاطر نشان شد، در سده

پیدا  توان گفت كه پس از عصر رسوالن، چندین گرایش ایمانيآن زمان از كلیساي تشكل یافته هم خبري نبود. فقط مي

شد. در شد، ولي كلیساي متشّكل و متّحدي وجود نداشت زیرا این به اصطالح اتّحاد تشّكلي تنها در زمان كنستانتین میسر 

اي حق مطلب را آن زمان نه از پاپها خبري بود و نه از كاردینالها و غیره. متأسفانه محقّقان پروتستان به طور شایسته

ادا نكردند. شاید علّت این امر این باشد كه آنها نیز به جاي تفّحص براي ارائه سیر واقعي تحّوالت به دنبال یافتن 

اند، معتقدند كه با كلیساي غلب پروتستانهایي كه خود از كلیساي كاتولیك منشعب شدههاي اتّحاد خیالي بودند. انشانه

هاي اّول به دنبال حقیقت بگردند. آنها دهند در تاریخ سدهراستین عیسي مسیح رو به رو هستند و به خود زحمت نمي

 گویند.از وجود اختالفات و اشتباهات گذشته سخن مي  صرف

اند. دانند، در حالي كه اسقفها مّدعي آن هستند كه جاي رسوالن راگرفتهینان پطرس ميپاپها خویشتن را جانش

ولي این پرسش مطرح است كه آیا واقعاً چنین است؟ پطرس نه در اورشلیم تخت داشت نه در رم. مسئلة تفوق پطرس 

عقوب بود كه ریاست شوراي كلیسا را نماید كه در زمان شوراي اورشلیم، این یواقعیّت تاریخي ندارد. بیشتر این طور مي

دار بود، زیرا پس از آن كه پطرس و برنابا و پولس به نوبت سخنراني كردند، این یعقوب بود كه تحت هدایت عهده

) اعمال  القدس و مطابق با كالم انبیا، رشتة كالم را در دست گرفته و نتیجة شورا را به صورت خالصه اعالم كرد.روح

خدا همواره در هر شرایطي ...« القدس و ما صواب دیدیم زیرا كه روح»گوید: مي ۲۸( وي در آیة ۱3 از آیة ۱۵باب 

از شخصي استفاده كرده است، یك بار با یكي كار كرد و زماني از دیگري استفاده نمود. پطرس و پولس و بقیّه هر كدام 

خلیفه یا رئیس دیگران قرار نداد و تفوق رسولي بر در شرایطي مورد استفاده خدا قرار گرفتند. ولي خدا هیچ كس را 

سایر رسوالن نیز مطرح نشد. این مسئله زماني عنوان شد كه روم خواست دیدگاه خود را تحمیل كند، ولي چنین چیزي 

 در كالم نیامده است.

شود، او دیده نميكند در حالي كه حتّي یك بار اثري از چنین خدمتي در كالم پاپ خود را خلیفه مسیح معّرفي مي

داند در حالي كه چنین مقامي در ملكوت خدا وجود ندارد. پطرس رسول چنین نوشت: خود را اسقف همگاني و جهاني مي

اّول پطرس « ) اید.از آن رو كه مانند گوسفندان گمشده بودیم، لكن الحال به سوي شبان و اسقف جانهاي خود برگشته»

یح است و نه یكي از پاپها. پاپ مّدعي آن است كه"رئیس شبانان است"یا به ( در اینجا منظور او، مس ۲۵:  ۲

دانیم كه مسیح به عنوان شبان نیكو زندگي خود را در راه ما مي  بیاني"سر"است. چگونه این امر امكان پذیر است؟

ر دو مورد به كار رفته ( و به عنوان رئیس یا سر ] در زبان یوناني یك واژه در ه ۱۰گوسفندان خود نهاد. ) یوحّنا 

تواند جایي داشته باشد؟ به ( پس كجا این به اصطالح اَبَر سر مي ۲۲:  ۱مترجم [ كلیسا گمارده شد. ) افسسیان  -است 

ماند، لذا این امر تنها در كلیساي پاپ یقین در كلیسایي كه مسیح، سر و رئیس آن است جایي براي رئیس دیگر باقي نمي

 امكان دارد!

وست دارد همة جهان به او احترام بگذارند و از او به عنوان"پدر مقّدس"یاد كنند. ولي چنین نوشته شده پاپ د

(  9:  ۲3متي « ) و هیچ كس را بر زمین، پدر خود مخوانید زیرا پدر شما یكي است كه در آسمان است.»است: 

ویند، زیرا این لقب تنها شایسته خدا است. این گمیلیونها نفر با یاد كردن شخصي به عنوان"پدر مقّدس"به خدا كفر مي

به اصطالح پدر مقّدس در آسمان است یا در روم؟ پدر هر فرزند حقیقي خدا در آسمان است و این اسم او است كه باید 

 تقدیس شود.
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 نشینند و دوست دارند مردم به آنها اداي احتراممقامات كلیسا همه جا در قسمت افتخاري ) صدر مجلس ( مي

بر ما بیفتید و »... ها فریاد خواهند كرد كه: ها و صخرهكنند. این حق آنها است، زیرا به گفته كتاب مقّدس روزي به كوه

 ( ۱6:  6مكاشفه « ) ما را مخفي سازید از روي آن تخت نشین و از غضب بّره.

است. این مسئله بدین مفهوم كلیساي كاتولیك رومي توانست به مردم بقبوالند كه نهادي آسماني بر روي زمین 

است كه خود مسیح آن را به حیات خوانده است و اختیار نجات مردم را تنها به آن داده است. ولي این مطلب صّحت 

ندارد! عنوان كردن این اّدعا به مفهوم نقض واقعیّت حاكم بر سه سدة نخستین تاریخ كلیسا است. به همین ترتیب هیچ 

مسیح تأسیس نكرده است تا چه رسد به این كه كلیساي مذكور از قدرت نجات بخش برخوردار  كلیساي متشّكل دیگري را

هاي نخست وجود داشته و سپس به نام"سیاست وحدت تحمیلي" سركوب شده باشد. گرایشات گوناگوني كه در سده

ق دادن آموزه و روش، چندان اند. امروزه تطاببودند، به دنبال اصالحات دوباره به صورت جریانات روحاني ظهور كرده

برند. همه به فكر ایجاد مشاركت در روند وحدت مد نظر نیست، اگر چه مردم در وضع روحاني نه چندان خوب بسر مي

كند. او به واسطة انتشار انجیل، اشخاصي را از هستند، ولي عیسي مسیح در وسط این تحّوالت كلیساي خود را بنا مي

كند كه از همة كلیساها خارج شوند تا خویشتن را با كالم دهند، دعوت ميبه آوازش گوش مي هر قوم و زبان و ملّت كه

 كند تا براي بازگشت پر شكوه او آماده شود.هماهنگ سازند. او كلیسا را به سمت تكمیل هدایت مي

ز ثروت روحاني كلیساي عیسي مسیح از نظر مادي ثروتمند نیست و به قول پطرس نه نقره دارد نه طال، بلكه ا

برخوردار است. این همان بركت است كه كلیسا از خدا دریافت كرده است. شیطان حاضر بود همة ثروتهاي دنیا را به 

هاي كتاب مقّدس كه به موقع محقّق دانست كه طبق وعدهعیسي تقدیم كند، ولي عیسي این پیشنهاد را رد كرد، زیرا مي

همة ممالك زمین حكومت كند. پاپ مّدعي آن است كه تا انتهاي زمین خداوندي رسد كه بر خواهند شد زماني فرا مي

یافت نه از دهد كه او در تضاد با مسیح است. اگر تاریخ بشریّت بدون پاپها جهت دیگري ميكند، این اّدعا نشان ميمي

شدند. آنها گرفتند و شهید نمييشد، نه از اشكال دیگر جهاد، و میلیونها نفر تحت جفا قرار نمجنگهاي صلیبي خبري مي

 داري نیز بودند، زیرا میسیونرهاي كاذبشان راه را براي ورود بازرگانان آماده كردند.از مسبّبان برده

حتّي كارشناسان مسائل مالي قادر نیستند ثروت واتیكان را تخمین بزنند. كسي كه از اتاقهاي كاخ بازیلیك سن 

افتد اند به حیرت ميهمة طال و جواهرات و اشیاي ارزشمند دیگر كه به نمایش گذاشته شدهكند در مقابل این پیر دیدن مي

القدس ) بانك روح  روم ظاهراً یك شهر مذهبي است! هر كس به محض رسیدن به فرودگاه با 

 اي كلیسایي، یا به عبارتي در واتیكان.ههاي مردم نیستند بلكه در مركز حوزهشود. ثروتهاي انبوه در خانه( مواجه مي

كلیساي كاتولیك رومي یك قدرت سیاسي، مذهبي جهاني است. این كلیسا در همة سطوح فعّالیّت دارد و نظام 

گیرد. یسوعین همة پستهاي كلیدي را اشغال یسوعین را كه كامالً به او وقف شده است براي انجام ارادة خود به كار مي

ها، مراكز اجتماعي، بیمارستانها، كودكستانها و غیره حضور محكمي دارند. آنها با دولتها، دانشگاه كنند، آنها درمي

كوشند كلیساي كاتولیك را به مقام دین دولتي برسانند و براي نیل به این هدف از همة كانالهاي رسمي غیرت زیاد مي

 ]یك سیاستمداران شرق و غرب هستند. هاي مهم كنند. آنها مشاوران و كاتبان دست نوشتهاستفاده مي

همه جا، چه در میان پروتستانها و چه در میان كمونیستها نفوذ كرده است. آنها مانند  مترجم[ -مجموعة كاتولیكي 

 كند".گذشته معتقدند كه"هدف، وسیله را توجیه مي

ورت منحصر به فرد قدرت نجات دادن با وجود این كه كلیساي كاتولیك مّدعي آن است كه به تنهایي و به ص

دارد، به اعضاي این كلیسا، اگر چه ممكن است آنها در همة آیینهاي مقّدس شركت كرده و سعادتمند اعالم شده باشند، 

شود كه از برزخ سر در خواهند آورد. چگونه ممكن است كلیسایي كه براي مردگان خود آیین مذهبي برگزار گفته مي

شود. در دعاخانة قبرستان این گونه حرفها جات مردم باشد؟ اثري از چنین مراسمي در كالم دیده نميكند قادر به نمي
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شود"خدا را خوش آمد كه برادر ) یا خواهر ( ما را در جالل خود بپذیرد ..."این اندیشه بر سنگ قبرها نیز شنیده مي

نماید كه خدا را خوش این طور مي "ولي در شود"آرمیده ... اینجا فالني در خدا آرمیده است ...مالحظه مي

نیامد كه طرف را بپذیرد زیرا این شخص باید از برزخ بگذرد! كسي كه اندكي به این مسئله فكر كند، ناگزیر متوّجه 

 آید.خواهد شد كه هیچ چیز با هم جور در نمي

:  ۲۰لوقا « ) آسمان بود یا از مردم. تعمید یحیي از»عیسي مسیح در زمان خود این پرسش را مطرح كرد كه: 

كند كه"اصالحات و همة بیداریهاي بعد از آن از آسمان بودند یا از انسان؟"در ( او امروز نیز این پرسش را مطرح مي 4

 زمان مسیح، كاتبان نتوانستند پاسخ دهند. كاتبان امروزه چه؟ 

اند تا ما خون همه شهیداني كه زندگي خود را داده آنها چه جوابي براي این پرسش دارند؟ آنها پاسخي ندارند،

امروز بتوانیم كتاب مقّدس را بخوانیم و حقایق آن براي ما دوباره روشن شوند، علیه رهبران این نسل كه دنیاي 

دهند، در روز آخر فریاد خواهند كرد. پروتستان را به بازگشت به آغوش كلیساي مادر یعني كلیساي روم، سوق مي

هاي مستقل نیز مانند كلیساي پروتستان فریب خوردند. تا چند سال پیش، این به اصطالح اعتراف نامة نیقیّه چنین كلیسا

كنند"... به شد"... به كلیساي همگاني و رسولي."ولي امروزه حتّي پروتستانها آن را به شكل زیر قرائت ميادا مي

 كلیساي مقّدس كاتولیك و رسولي ..."

هزار نفر مسلمان  ۸۵تواند هم در یك ورزشگاه كازابالنكا در مقابل ّدس چه كسي است كه مياز نظر كتاب مق

سخنراني كند و هم در آبیجان به طلسم گرایان بركت دهد؟ چه كسي است كه در مقر سازمان ملل در نیویورك یا در 

كند؟ این شخص به خنراني ميساختمان شوراي جهاني كلیساها در ژنو و یا در پارلمان اروپا در استراسبورگ س

 رود.كشورهاي اسكاندیناوي و حتّي جاهایي كه مردم پذیراي او نیستند نیز مي

اي دقیق و غیر قابل انكار تشریح شده در كتاب مقّدس و بالخص در مكاشفه، این قدرت و اختیارات به گونه

و این كه هیچ »( در این آیات آمده است:  ۱۸ – ۱۷:  ۱3شود. ) مكاشفه معّرفي مي 666است. شخصیّت او با عدد 

كس خرید و فروش نتواند كرد، جز كسي كه نشان یعني اسم یا عدد اسم وحش را داشته باشد. در اینجا حكمت است. پس 

این عدد در « هر كه فهم دارد، عدد وحش را بشمارد، زیرا كه عدد انسان است و عددش ششصد و شصت و شش است.

ود اختصاص داده است و كسي دیگر در زمین ندارد، یعني عنوان"جانشین پسر خدا"قابل مالحظه عنواني كه پاپ به خ

بر حسب  666=  ۱. + ۵۰۰+۱+۱+۵۰+۱۰۰۰+۵+۱. + ۱۰۰+۱+۵ است  

كردند. معني این را حمل مي  حادثه نیست كه امپراطوران روم عنوان 

 ن"پادشاه و كاهن التین"است. عنوا

واقعیّت آن است كه از روم بت پرست بود كه روم پاپي به وجود آمد، عجیب آن است كه این عنوان در التین 

، ۱۷در مكاشفه  666.. = ۵۰۰...+۱۰۰..+  ۱۰..+  .۵.+۱.+۵۰ شود.مي 666

عنوان یك مادر یاد شده است. از آنجایي كه كل بشریّت فریب  از این نهاد به صورت نمادي تشریح شده و از آن به

مذهبي خورده و این نهاد همة جهان را مسحور و وارد لعنت كرده است، خود خداوند محكومیّت آن را اعالم كرد. بارها 

ساعت  از نابودي آینده این به اصطالح"شهر جاوید"سخن رفته است. تصریح شده كه بابل در ظرف یك ۱۸در مكاشفه 

اي كه خویشتن را تمجید كرد و عیاشي نمود، به آن قدر عذاب و ماتم بدو دهید، زیرا كه در دل به اندازه»شود: نابود مي

ام و بیوه نیستم و ماتم هرگز نخواهم دید. لهذا بالیاي او از مرگ و ماتم و قحط در یك گوید: به مقام ملكه نشستهخود مي

مكاشفه « ) كند.ته خواهد شد، زیرا كه زورآور است، خداوند خدایي كه بر او داوري ميروز خواهد آمد و به آتش سوخ

 ( تا به امروز، كالم خدا به موقع یعني در زمان معیّن محقّق شده است. ۸ – ۷:  ۱۸
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ه و خواهیم به كالم خدا روي آوردبا اتّكا به یگانه مرجع راستین و معتبر كالم جاوید خدا، از همة حق جویان مي

 هاي كتاب مقّدس ایمان بیاورند.به گفته

قصد ما این نبود كه به كسي حمله كنیم یا تسویه حساب نمائیم، خدا در داوري نهایي، بر پایة كالم خود حكم را 

شود ایمان میلیون كاتولیك است. ) كه به آن چه كه بدانها تعلیم داده مي ۸۰۰صادر خواهد كرد. ولي هم اكنون سخن از 

د غافل از آن كه این نهاد را مسیح به وجود نیاورده است و هیچگاه كلیساي عیسي مسیح نبوده است. ( و به همان دارن

كنند كه بدین ترتیب اندازه پروتستان، كه خواهان كسب نجات هستند. این افراد به كلیساهاي خود ایمان دارند و فكر مي

اند و با فریبي جاوید از دنیا خواهند رفت. اگر چنین دروغي در مذهبي دانند كه اغوا شدهاند. آنها نميوارد نجات شده

اي با مسیح ندارد جاي ناراحتي خواهد داشت، ولي دروغ گفتن به نام مسیح قابل صورت بگیرد كه هیچ گونه رابطه

 گذشت نیست.

ایسته و وقف شده تنها آن چیز ارزشمند است كه خدا در زمان تأسیس كلیساي عهد جدید از طریق یك دهان ش

اي ( عّده 3۲:  ۲، یوئیل  ۲۱:  ۲اعمال « ) و چنین خواهد بود كه هر كه نام خداوند را بخواند، نجات یابد.»گفت: 

شود به وابستگي افراد به یك كلیسا و روشهاي آن منوط كردند. احتماالً روحانیون نجاتي را كه از خداوند ناشي مي

 افتاده است. اند كه چه اتّفاقيمتوّجه نشده

كنند. ولي از حرف تا عمل فاصلة اند كه تنها بر كتاب مقّدس تكیه ميمردم پروتستان و كلیساهاي ملي مّدعي

اند. كاتولیكها شود كه آنها نیز سنّتها و روشهاي غیر كتاب مقّدسي را معمول كردهزیادي وجود دارد، زیرا مشاهده مي

یابیم كه سنّتهایي به آیات كنند. ولي با یك بررسي دقیق به راحتي در ميتكیه مي مّدعي هستند كه بر كتاب مقّدس و سنّت

پس مرا عبث عبادت »داند: اند. خداوند چنین سنّتهایي را با لحن محكمي محكوم كرده، عبث ميكتاب مقّدس مزین شده

اید گفت كه حكم خدا را نیكو باطل ساختهدهند ... پس بدیشان نمایند زیرا كه رسوم انساني را به جاي فرایض تعلیم ميمي

 ( 9 – ۷:  ۷مرقس « ) تا تقلید خود را محكم بدارید.

كند كه هر آیین مذهبي كه اساس كتاب مقّدسي ندارد این گفته كتاب مقّدس و آیات دیگر به ما خاطر نشان مي

مترجم [  -شود تسبیح انجام مي] نوعي دعا كه با  عبث است. پس هر"درود بر مریم"عبث است و هر دعاي 

 عبث است، هر فریضة مذهبي عبث است و هر زیارت عبث است! همه چیز عبث است!

خواست خدا نباید با حسرت انسانها و هوسهاي پاپها یا هر شخص دیگر هماهنگ شود، واقعیّت آن است كه 

 شده است. خواست خدا را انبیا و رسوالن اعالم كردند و در كتاب مقّدس تا ابد ثبت

خواهد پس چه؟ پس از آن كه حقیقت هویدا شد و دروغ در پرتو كالم حق منكشف گردید باز هم كسي مي

پس خدا »تفاوت باقي بماند؟ به محض این كه این امور باز شدند هر كس در حضور خدا مسؤولیّت دارد: طرف و بيبي

( هیچ  3۰:  ۱۷اعمال « ) فرماید كه توبه كنند.حكم مي از زمانهاي جهالت چشم پوشیده، اآلن تمام خلق را در هر جا

شود كه تواند در روز داوري نهایي معذور باشد. عبادت واقعي از دل كسي جاري ميكس پس از مطالعة این شرح نمي

اشد. شود كه خدا كالم تام و ارادة خود را براي او باز كرده بمكاشفة خدا را دریافت كرده است. از دل كسي جاري مي

 آید كه تجربة شخصي نجات را دریافت كرده باشد.پرستش راستین از كسي مي

این احتمال كه پاپ و افراد كلیدي واتیكان جرأت كرده به تفّحص حقیقت بپردازند و به بیاني وارد گفت و گو با 

ت كلیسا گرفته تا كشیش حقیقت شوند بسیار اندك است. ولي از این به بعد هر كس این شرح را خوانده باشد از مقاما

اند و همة افرادي تواند با وجداني آسوده به كار خود ادامه دهد. همة افرادي كه تحت آزار مذهبي قرار گرفتهدهكده، نمي
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كه فریب خورده و به نوعي مقیّد شدند، حق دارند بخواهند كه عّزت انساني به آنها برگردانده شود تا بتوانند براي مسیح 

یابند، سؤال كرد كه خورند و خود به خود تعمید ميشیر مادر ميهایي كه هنوز توان از بّچهگیري كنند. نميو حق تصمیم

ً تعّجبخواهند عضو این كلیسا شوند یا نه؟ شگفتا كه آنها ناخواسته به عضویّت این كلیسا در ميآیا مي آور آیند. واقعا

د. این مسئله در تضاد كامل با آزادي مذهب قرار دارد و در واقع است كه در سدة بیستم وضعیّت حقوق بشر چنین باش

باشد. هر كلیساي دیگر چه ملي، چه آزاد و سال پیش شروع شده است، مي ۱۵۰۰ادامة روش تحمیل مسیحیّت كه از 

 چه مردمي كه از این روش استفاده كردند به یكسان در پیشگاه خدا مجرم هستند.

هر كس باید شخصاً در پیشگاه خدا تصمیم بگیرد. هدف از این شرح ارائة اّطالعات ساعتي فرا رسیده كه در آن 

خود كالم خدا   الزم به خواننده است. البتّه هیچ كس مجبور نیست به سادگي این شرح را قبول كند. بلكه بهتر آن است كه

 گیري كند. و تاریخ كلیسا را تفّحص كند تا خود نتیجه

 كنند دیوانگانند."رسند، كساني كه در اشتباه اصرار ميه به حقیقت مي"دانایان از راه اشتبا
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 سخن آخر:

صورت توان مالحظه كرد كه سیاست و مسائل روحاني تكاملي همگام و موازي دارند. در این اواخر، تغییري مي

نسان گرفته تا ملل همه دستخوش این تحّوالت روند. از ااي كه بسیاري از سنّتها از بین رفته و ميگرفته است، به گونه

خواهند كه كسي یا گروهي به عنوان ولي و قیم كنند، آنها دیگر نميهستند. مردم آزادي بیان و آزادي انتخاب را فریاد مي

. خواهندگیري كند، همه جا سخن از دگرگوني و شفّافیّت است و مردم حق تعیین سرنوشت خودشان را ميبرایشان تصمیم

ها به اندیشه و نگرش كتاب مقّدسي و حقیقي روي بیاورند. كاش این به قلمرو مذهبي نیز تعمیم یابد و ] مردم [ و فرقه

 تواند محّرك شروع این تحّول باشد.این كتاب كمي آزار دهنده مي

الص كالم خدا ام به هم نوعان خود كمك كنم تا به حقیقت خمن با علم به مسؤولیّت خود، تا حد توان كوشیده

نزدیك شوند. ممكن است انتشار این كتاب به منزلة واپسین دعوت عصر فیض باشد. هر كس گوش دارد بشنود كه روح 

اي كه كند به گونهكنم. او با روح خود در میان ایمانداران عمل ميگوید. بقیّة مسائل را به خدا واگذار ميبه كلیسا چه مي

 شوند. خداوند بركت خود را بر خوانندگان افاضه كند! آمین !آنها به سمت تكمیل سوق داده 

شود بطلبید و مادامي كه نزدیك است او را بخوانید. شریر راه خود را و گناهكار خداوند را مادامي كه یافت مي»

فرت افكار خویش را ترك نماید و به سوي خداوند بازگشت كند و بر وي رحمت خواهد نمود و به سوي خداي ما كه مغ

گوید كه افكار من افكار شما نیست و طریقهاي شما طریقهاي من ني. زیرا چنان كه عظیم خواهد كرد. زیرا خداوند مي

باشد. و چنان كه آسمان از زمین بلندتر است هم چنان طریقهاي من از طریقهاي شما و افكار من از افكار شما بلندتر مي

سازد و گردد بلكه زمین را سیراب كرده، آن را بارور و برومند ميبر نمي بارد و به آنجاباران و برف از آسمان مي

ثمر نخواهد بخشد، هم چنان كالم من كه از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بيبرزگر را تخم و خورنده را نان مي

:  ۵۵اشعیا )  «د گردید.ن خواهبرگشت بلكه آن چه را كه خواستم به جا خواهد آورد و براي آن چه آن را فرستادم كامرا

6 - ۱۱ ) 
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