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 شبان مجلة

  
۲۰۰۵ )جوالي(ژوئيه , سال پنجم, ۳۲شماره 

 ,ماهه مخصوص شبانان و خادمين-مجله دو
و تجهيز ايشان, تعليم , ظور تشويقمن به



٢ 

  پرستش خداپرستش خدا
  
  
  از کشيش َتت استيوآرت                       شام خداوند: ششمبخش  
  

شود؛ اين را به ياد من  اين است بدن من که برای شما داده می”: ن نان را برگرفته، شکر کرد و پاره نمود و به آنها داد و گفتهمچني”

  ).باشد ها از ترجمه هزار نو می ؛ نقل قول١٩: ٢٢لوقا (“ بجا آريد

  

  بخشی مهم از پرستش
های مختلف ادراکات متفاوتی دارند در اين  گرچه فرقه. تهای مقدس اس بخش بسيار مهمی از پرستش مسيحی، اجرای درست آيين

دهد، اما همه مسيحيان اعتقاد دارند که خوِد عيسی اين آيين را بنياد نهاد و  خصوص که در طول اجرای آيين عشاء ربانی چه اتفاقی رخ می

 آن هستند، بايد برگزاریتش باشد و آنانی که مسؤول مرتب از پرسعشاء ربانی بايد بخشی . خواهد که آن را وفادارانه بجا آرند از کليسا می

بسيار اساسی است که همه شبانان با هشدارهای پولس رسول به کليسای . مقدس بجا بياورند بسيار مراقب باشند تا آن را مطابق حکم کتاب

ينجا پولس رهبران کليسا را سرزنش در ا). ٣۴ -١٧: ١١اول قرنتيان (قرنتس در خصوص کاربرد نادرست عشاء ربانی بخوبی آشنا باشند 

در اين مقاله، خواهم . دهند که چطور بطرزی شايسته به ميز خداوند نزديک شوند کنند و به مردم تعليم نمی کند که شام خداوند را حفظ نمی می

  . آن را برسی کنم درستمقدس در باره شام خداوند و نحوه برگزاری کوشيد تعليم کتاب

  

  قال فيضای برای انت وسيله
البته وسايل ديگری نيز . ای باشد تا قوم خدا حضور و فيض او را تجربه کنند عشاء ربانی يک آيين مقدس است و مقرر شده تا وسيله

برای انتقال فيض وجود دارد، نظير کالم خدا و دعا، اما خداونْد عيسی عشاء ربانی را بنياد نهاد تا روشی قابل رؤيت و ملموس باشد برای به 

 افی نيستندتنهايی ک  اما اينها به.ی بيرونی و قابل رؤيت، يعنی نان و شراب استهاي عشاء ربانی دارای نشانه. اد آوردِن مرگ و کفاره اوي

فقط در اين صورت است که اين آيين مقدس ثمره توبه و مشارکت با . القدس همراه باشد مگر آنکه اين آيين با موعظه کالم و کار درونی روح

، بايد به جماعت خود کمک کنند تا درک کنند که چه اموری کنند برگزار میآنانی که اين آيين را . آورد کننده پديد می  را در زندگی شرکتمسيح

  : اين امور بشرح زير است.را بايد به ياد آورند

 را بخوريد و از اين جام بنوشيد، مرگ زيرا هر گاه اين نان”. باشد  شام خداوند يادآوِر تاريخيت مرگ نيابتی خداوند بر صليب می-١

  ).٢۶: ١١اول قرنتيان (“ کنيد تا زمانی که باز آيد خداوند را اعالم می

کند؛ به اين  ميرد و قيام می آيد، برای حياتی جديد می  شام خداوند يادآور اين واقعيت است که وقتی ايماندار با ايمان نزد مسيح می-٢

ما نيز در زندگی نوينی گام بر ... با تعميد يافتن در مرگ، با او دفن شديم تاپس ”. شود اطاعت فرا خوانده میترتيب، او به زندگی مبتنی بر 

  ).۴: ۶روميان (“ داريم

اند اعتراف کنند و از راه توبه، از گناهان خود   شام خداوند فرصتی است تا ايمانداران به گناهانی که در حق خدا و ديگران انجام داده-٣

پس توبه کنيد و بسوی خدا باز گرديد تا گناهانتان پاک شود و ايام استراحت از ”. ای جديد نزد مسيح آيند ت کنند و بار ديگر، با رابطهبازگش

های او شادی کنيم و حضور او را تجربه  شويم تا در وعده در شام خداوند، فرا خوانده می). ١٩: ٣اعمال (“ حضور خداوند برايتان فرا رسد

  .انگيز  او و مبحتی را که نسبت به هر يک از ما دارد بچشيم حيرتتوانيم بار ديگر فيض   زيرا مینماييم



٣ 

  

  د در عشاء ربانی شرکت کند؟نتوان  میانیچه کس
  .توانند در آن شرکت جويند کند اين است که روشن سازد چه کسانی می میبرگزار وظيفه مهم کسی که عشاء ربانی را 

مشی را  بسيار مفيد خواهد بود که در جماعت خود اين خط.  ايمانداران استشدن به شام خداوند انحصارًا از آِننخست، امتياز نزديک 

من اغلب اين نکته را برای . تعيين کنيد که شخص پيش از آنکه مجاز به شراکت در شکستن نان گردد، بايد ايمانداری تعميديافته باشد

شوند، بايد ايمان داشته باشند که عيسی پسر خدا و يگانه منجی  ه آنانی که به اين آيين نزديک میگويم ک کنم و می ايمانان تشريح می بی

  .بشريت است و بايد علنًا اعالم دارند که از آن اويند

د را تفتيش مقدس را در اين زمينه دريافت دارند، و خو  کسانی که مايل به شرکت در شام خداوند هستند بايد از شبان خود تعليم کتابدوم، 

  .کرده، به گناهان خود اعتراف کنند و از آنها توبه نمايند

ند مگر آنکه والدينشان ايماندار باشند و ايشان فرزندان خود را بسوی مسيح باشسوم، کودکان نبايد مجاز به شرکت در شام خداوند 

مادگی الزم را دريافت کرده باشند، بايد در طول پرستش در کنار اگر کودکان از والدين خود آ. هدايت کرده و آنان را کامًال آماده کرده باشند

  .والدينشان بنشينند

ايمانان و کودکان عناصر شام خداوند  شود، طوری که بی انضباطی اجرا می اين شديدًا باعث ننگ خداوند است که آيين عشاء ربانی با بی

  .دارند را بدون درک واقعی معنای آن دريافت می

  

   را برای شام خداوند آماده سازيم؟چگونه کليسا
وار نحوه آمادگی برای شرکت در شام خداوند را بيان داشته  خالصه“ بخشد خوراکی که شفا می”ری استون در کتاب کوچک خود به نام ِپ

  :اين گامها بشرح زير است. کند که بايد پيش از شرکت در اين آيين مقدس برداشته شود وی گامهايی را ذکر می. است

  

  به درون خود نگاه کنيم
هر کس پيش از آنکه از نان بخورد و از جام بنوشد، خود را ”: دهد پولس چنين هشدار می. از خدا بخواهيد که دلتان را تفتيش کند

: ١٣٩مزمور (بخش مهمی از تفتيش خويشتن اين است که از خدا بخواهيم او نيز دل ما را تفتيش کند ). ٢٨: ١١اول قرنتيان (“ بيازمايد

کرديم و آشخالها را يک به يک از آن بيرون  بايست آن را روی ظرفی پخش می خريديم، می به ياد دارم که در ايران وقتی برنج می). ٢۴ -٢٣

القدس پهن کنيم تا هر ناپاکی را که مانع پرستش ما در  چه فکر زيبايی است که ما نيز سفره دل خود را در حضور خدای روح. کشيديم می

  .شود، بر دارد و راستی میروح 

  

  به بيرون از خود نگاه کنيم
: ۵متی ( يا نه داريد با کسی مصالحه کنيداز خدا بخواهيد نشان دهد که آيا نياز . ای مکث کنيد تا به روابط خود با ديگران بنگريد لحظه

ای نشسته بودم و در  اخيرًا در جلسه. واهی کنيدشايد الزم باشد پيش از شرکت در شام خداوند کسی را ببخشيد يا از کسی عذرخ). ٢۴ -٢٣

ای که در دلش نسبت به من داشت، از من   و بخاطر تلخیکردم؛ خانمی آمد  آيين عشاء ربانی آماده میبرای برگزاریسکوت دل خود را 

. ام خداوند با يکديگر مصالحه کرديمآلود در برابر ميز ش هر دو با چشمانی اشک. من متوجه نشده بودم که او را آزرده بودم. عذرخواهی کرد

  .دهد تا با يکديگر مصالحه کنيم يکی از برکات شام خداوند اين است که فرصتی می



٤ 

  

  به باال نگاه کنيم
: خوانيم  چنين می٣: ١در عبرانيان . سازيم، مهم است که به آسمان نگاه کنيم، به آنجا که مسيح نشسته است وقتی دل خود را آماده می

فديه ما تکميل شده و در مسيح عيسی هيچ محکوميتی “ .از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبريا در عرش برين بنشستاو پس ”

  .شده او بياساييم  که در فديه کاملچه زيبا استجوييم،  وقتی در نان و شراب شراکت می. برای ما وجود ندارد

  

  به جلو نگاه کنيم
سپاس بر خدا و پدر خداوند ما عيسی ”: فرمايد پطرس رسول چنين می. نگريم ينده خود در مسيح میدر برابر ميز عشاء ربانی، به آ

). ٣: ١اول پطرس (“ واسطه رستاخيز عيسی مسيح از مردگان، تولدی تازه بخشيد برای اميدی زنده مسيح که از رحمت عظيم خود، ما را به

اميد ما . کار خواهد رفت و به اين يقين که رنجهای زمان حاضر همگی برای جالل او به به تقديس ما،  نيزاميد ما به حيات جاويدان است، و

  ).١٨: ٢٢لوقا (“ تا آمدن پادشاهی خدا، ديگر از محصول مو نخواهم نوشيد”: به بازگشت خداوند است زيرا او فرمود

  

  چگونه شام خداوند را برگزار کنيم
 اينجا ترتيبدر . شی برگزار شود، جايی که پرستش و موعظه کالم صورت گرفته باشدعشاء ربانی بايد در چارچوب جلسه عمومی پرست

  :دهيم پيشنهادی زير را ارائه می

  دعوت به شام خداوند -

 ٢۶ -٢٣: ١١اول قرنتيان : قرائت -

 دعا برای تقديس نان و شراب -

 تقسيم نان و بعد شراب -

 دعای شکرگزاری -

  

  .مقدس در زمينه اين امر مقدس شده باشد  کتاباميد است اين مقاله باعث روشنتر شدن تعليم



٥ 

  )بخش اول(     دعوت به تشخيص 

 
 کشيش َتت استيوآرت

 
اول يوحنا (“ اند زيرا انبيای دروغين بسيار به دنيا بيرون رفته. ای عزيزان، هر روحی را باور مکنيد، بلکه آنها را بيازماييد که آيا از خدا هستند يا نه”

  ).؛ هزاره نو١: ۴

يکی از داليل برای اين امر اين است که . گيرند، تحت حمله بوده است ها از سوی آنانی که تعاليم و روشهای دروغ را در پيش می سا در تمام دورانکلي

بود که روشن است که يوحنای رسول در روزگار خود با اشخاص بسياری روبرو . مقدس را تشخيص دهند اغلب اوقات، مسيحيان قادر نيستند حقايق کتاب

مقدس، تشخيص يا  در کتاب. امروزه کليسا با همين مشکل مواجه است. کردند هايی که با حقايق الهی مخالفت می های دروغگو باور داشتند، روح به روح

يگر در مواردی بود که در عهدعتيق، تشخيص به معنی توانايی جدا کردن امور از يکد. تميز به منزله توانايی جداسازی حقيقت از نادرستی و اشتباه است

باشد، يعنی اينکه شخص  می“ جدا کردن”معنی  به“ تميز”در عهدجديد، تشخيص يا . بايست ميان آنها تشخيص و تميز داد مسائل با هم اختالف داشتند و می

تی کليسا قادر به تشخيص راستی از وق. گيری بزند قادر باشد ميان راستی و ناراستی تمايز و تفاوت قائل شود و مطابق آن دست به قضاوت و تصميم

  .دهد ناراستی نباشد، متحمل خسران شده، قدرت خود را برای تأثيرگذاری بر جهان از دست می

  

  عرصه تعاليم
ها  نخستن عرصه نگرانی برای همه خادمين خداوند، عرصه تعاليم يا آموزه. سازد های گوناگون در کليسا نمايان می ناراستی چهره خود را به طريق

های تاريخی را به ما بدهد که هنوز نيز راهنمای بسيار خوبی برای درک ما از  سختی کوشيد تا اعتقادنامه های مديد و به کليسای نخستين مدت. است

اند،  سر بر آوردهمورخان کليسا اين تعاليم نادرست را که در کليسا ). نظير اعتقادنامه رسوالن، اعتقادنامه وستمينستر و غيره(باشند  مقدس می کتاب

های امروزی تازگی ندارد؛ در روزگار ما خيلی  سازند که هيچيک از بدعت اند، خاطرنشان می آنانی که تاريخ کليسا را بررسی کرده. خوانند می“ بدعت”

های قرون اول   اطراف خود، بدعتتوانيد در اگر صاحب تشخيص روحانی باشيد، می. ها را در کليساهای خودمان مشاهده کرد توان اينگونه بدعت راحت می

مقدسی در  ايم و ديدگاههای غيرکتاب همينطور شاهد اشکال مختلف نيل به نجات از طريق اعمال بوده. را در زمينه انکار الوهيت مسيح مالحظه کنيد

: دهد ها را چنين توضيح می ، علت وجود بدعت“رحمی بدعت بی”فيتزسايمونز آليسن در کتاب مفيد و مؤثر خود بنام . سی. ايم خصوص تعليم تقديس را ديده

  “ .سازی است دل انسان کارخانه بت”

بدعت خطای درک نيست، بلکه ”: نويسد او می“.انگيزد هر بدعتی به طريق خاص خود، ضعفی را در طبيعت انسانی بر می”: نويسد سپس در ادامه می

آلود خودش سازگار  های گناه طلبی ای تغيير دهد که با جاه گونه ست که کالم خدا را بهنشده انسان دائمًا در صدد اين ا دل رام“ .خطای اراده است

ای  رحمانه کنند، درگير کار بی  اشتباهی را ترويج می، باورمشکل اين است که باورها عواقبی در بر دارند و آنانی که بدون تفکر. گردد

رحمی اين است که باورهای نادرست در مورد خدا، اميدهايی  علت اين بی. طلبی ثر جاهشوند، خواه اين امر در اثر ناآگاهی باشد، خواه در ا می

چه انحرافی که کليسا ايمان و اميد مردم . شوند آورد؛ و وقتی اين اميدها برآورده نشد، مردم با خشم از خدا رويگردان می نادرست را پديد می

  .را با تعاليم نادرست بر باد دهد

  

  



٦ 

    ویعرصه روشهای دني
ديگر همشکل ”: فرمايد پولس می. زند، عرصه روشهای دنيوی است ای که در آن ناراستی به بدن مسيح صدمه می دومين عرصه  

 برای اين دنياروشهای دنيوی يعنی استفاده از روشهای ). ٢: ١٢روميان (“ اين عصر مشويد، بلکه با نو شدن ذهن خود، دگرگون شويد

مقدس  خواهند شاهد رشد کليسا باشند، اما بجای استفاده از روشهايی که کتاب ی هستند که نيتی نيک دارند و میافراد بسيار. خداانجام کار 

ای را  گونه ای خانوادگی اداره کنند، و روش حيات بدن خانه ممکن است کليسا را مانند تجارت. کنند تعليم داده، از روشهای اين دنيا استفاده می

. ممکن است کليسا را با خرجی خودشان بچرخانند و هيچگاه تعليم ندهند که ايمانداران دهيک بدهند. هد، ناديده بگيرندد که کالم خدا تعليم می

در کليسا . ممکن است خود را همچون يگانه مرجع تعليم معرفی کنند، و هيچگاه از همقطاران خود نخواهند که درستی تعليمشان را تأئيد کنند

  .برد القدس در دل افراد کاشته، از ميان می رحم هستند، زيرا ريشه ظريف ايمان را که روح ست که همگی بیروشهای ناسالم بسياری ه

در خصوص تعاليم نادرست و روشهای دنيوی در کليسايتان چه مقدار حس تشخيص داريد؟ پولس رسول به مشايخ کليسای افسس   

حتی از ميان خود شما . ده به ميان شما خواهند آمد که به گله رحم نخواهند کرددانم بعد از رفتنم، گرگهای درن می”: هشدار داد و فرمود

در ). ٣٠ -٢٩: ٢٠اعمال (“ کسانی بر خواهند خاست و حقيقت را ديگرگون خواهند کرد تا شاگردان را به پيروی خود، از راه به در کنند

  .انيم رهبری دانا و صاحب تشخيص باشيمتو های بعدی، به بررسی اين نکته خواهيم پرداخت که چگونه می شماره
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  مقدس و تربيت فرزند کتاب
  

  نوشتة کشيش تت استيوآرت      مقدس برای انضباط فرزند روش کتاب: بخش ششم

  

  ).١٣: ٢٣امثال (“ از طفل خود تأديب را باز مدار”

ديب و انضباط فرزندان ضرورت دارد؛ آنچه که آيد که والدين در خصوص اين امر مخالفتی ابراز کنند که گاه به گاه، تأ کمتر پيش می

در بسياری از مواقع، اين موضوع حساس نه فقط موجب تنش ميان والدين . بيشتر مورد اختالف است، چگونگی اجرای اين تأديب است

ع تأديب فرزندان را در شود که موضو به همين دليل، نياز مبرمی احساس می. آورد شود، بلکه ميان والدين و کليسا نيز تنش بوجود می می

اکنون مايلم . در مقاله گذشته، بسياری از روشهای دنيای خود را برای ايجاد تغيير در رفتار کودک بررسی کردم. مقدس بررسی کنيم کتاب

رزندشان را با من معتقدم که وقتی والدين روشهای الهی برای تأديب ف. تعليم کالم خدا را در زمينه اين موضوع حياتی مورد بحث قرار دهم

شود که تنش  سازند، بلکه اين امر سبب می کنند و آن را به فرزندشان منتقل می دقت بررسی کنند، نه فقط از روش خود اطمينان حاصل می

را از ميان بر دارند، تنشی که ناشی است از عدم برخورداری از نگرشی يکسان در خصوص تأديب ) يعنی ميان شوهر و زن(ميان خودشان 

  .زندانفر

  

  هدف از تأديب
 ١٩: ٢٣در امثال . مقدسی اين نيست که رفتار فرزندانمان را تغيير دهيم، بلکه تا مشکل دل آنها را حل کنيم هدف انضباط و تأديب کتاب

ت حکم“ .پس تو ای پسرم بشنو و حکيم باش و دل خود را در طريق، مستقيم گردان”: گويد شنويم که می نصيحت پدری خداترس را می

دل تو به ”: فرمايد  می١٧: ٢٣امثال . شود و از غيرت برای خدا ناشی می) ٧: ١امثال (روش زندگی است که بر پايه ترس خدا بنا شده است 

فرمايد که فرزندان ما وجدان دارند، يعنی در  کالم خدا می“ .جهت گناهکاران غيور نباشد، اما به جهت ترس خداوند، تمامی روز غيور باش

وقتی . والدين خداترس با چنين بينشی، بايد بکوشند با وجدان فرزندانشان سخن بگويند. ود حس تشخيص درست از نادرست را دارندنهاد خ

اما اگر نداند که خدا راه آمرزش . داند نادرست است احساس خطا خواهد کرد کند، برای کارهايی که می فرزند ما در تجربيات زندگی رشد می

تراشی کند؛ و  ممکن است برای رفتار بدش بهانه. بار نشان دهد  از آنها را فراهم کردن، ممکن است دو واکنش خسارتگناهان و پاک شدن

يا ممکن است زير بار سنگين . او تقصير را به گردن زن انداخت. اين همان کاری است که آدم کرد آن زمان که خدا گناهش را توبيخ فرمود

اندوهی که برای خدا باشد، موجب ”: فرمايد اين اندوه همان است که پولس می.  حد خود را محکوم سازداحساس تقصير خرد شود و بيش از

  ).١٠: ٧دوم قرنتيان (“ باشد توبه می

شود که او در توجيه گناه خود به خودش و به  آلودش يا باعث می شناسد، مطمئن باشيد که رفتار گناه اگر فرزندتان هنوز مسيح را نمی

هر دو اين حاالت . آورد ارزشی بوجود می سازد که چنين حالتی در او احساس بی تر شود، يا او را در احساس تقصير غرق می القديگران خ

  .ای بکشاند که ايمان والدين خود را رها سازد تواند کودک را به مرحله می
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  توجيه امر به فرزندان
فرزند خود را با معيارهای عادالنه خدا در . همان آغاز حقيقت را به او بگوييدآنچه که در تربيت کودک بسيار مهم است، اين است که از 

ترسند که فرزندشان در اثر اين معيارهای واال يا  بسياری از والدين می. مقدس آشنا کنيد و به او راههای واال و مقدس خدا را نشان دهيد کتاب

بجای پايين آوردن . آورند کنند و انتظارات خود از فرزند را پايين می ا انتخاب میاحساس تقصير کند يا سرخورده شود؛ از اينرو، راه آسان ر

شود اين است که به فرزند خود بياموزيم چگونه با قدرت  سازد، آنچه باعث جالل يافتن بيشتر خدا می انتظارات که قطعًا خدا را خشنود نمی

يدی به خود راه ندهيد که مقررات روشنی در خانه داشته باشيد و به آنها پايبند بنابراين، ترد. ای داشته باشد القدس، زندگی عادالنه روح

دهيد، حتمًا به او توضيح دهيد که خدا توسط  اما وقتی گناه فرزند خود را به او نشان می. باشيد و از اينراه گناه فرزند خود را به او نشان دهيد

. دايت کنيد تا به حضور خدا رفته، گناهش را اعتراف کند و آمرزش الهی را دريافت داردخون مسيح راه درمان گناه را مهيا کرده، و او را ه

آموزيد که وجدان خود را نزد خدا پاک سازد، در واقع به او  کنيد که با گناهکار بودن خود روبرو شود و به او می وقتی به فرزندتان کمک می

  . شما و به خدا نزديکتر خواهد شددهيد؛ آنگاه او به های حکمت الهی را تعليم می طريق

  

  تأديب بدنی
گويد و مطالب بسياری برای  مقدس در اين خصوص خيلی روشن سخن می کتاب. پردازيم اکنون به موضوع استفاده از تأديب بدنی می

و جان او را از هاويه نجات از طفل خود تأديب را باز مدار که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد؛ پس او را با چوب بزن، ”. گفتن دارد

ای  بينيم که تنبيه بدنی مجازات گناه نيست، و نبايد وسيله کنيم، می مقدس را بررسی می وقتی آيات کتاب). ١۴ و ١٣: ٢٣امثال (“ خواهی داد

دل طفل بسته شده است، حماقت در ”. باشد برای تخليه خشم والدين، بلکه برای آن است که به کودک عواقب نااطاعتی و گناه را تعليم دهد

بينيم که دل کودک پر است از حماقت؛ منظور اين است که در  در اين آيه می). ١۵: ٢٢امثال (“ اما چوب تأديب آن را از او دور خواهد کرد

يت خواستها و دل ما ترس خدا و ميل به تسليم به حاکميت او نيست؛ و بجای آن، محرکی خودمحورانه وجود دارد تا زندگی خود را تحت حاکم

لگام باشد، مادر خود را خجل خواهد  بخشد، اما پسری که بی چوب و تنبيه حکمت می”: فرمايد  می١۵: ٢٩امثال . ترسهای خود قرار دهيم

ن هيچ تأديبی در حين انجام شد”: فرمايد کنيم؛ می تر مفهوم تأديب و تنبيه را مشاهده می ای عميق گونه  به١١: ١٢در عبرانيان “ .ساخت

هدف تنبيه “ .آورد اند، ميوه آرامش و پارسايی به بار می وسيله آن تربيت شده اما بعد، برای کسانی که به. خوشايند نيست، بلکه دردناک است

تنبيه وقتی . بدنی اين است که به کودک بياموزد که عدالت را دوست بدارد و اينکه آرامش ناشی از وجدانی پاک را به ارمغان بياورد

  .گرداند کند و فرزند را به آغوش خدا و والدينش باز می ستی انجام شود، مسأله گناه را حل میدر به

  
  استفاده درست از تأديب بدنی

اول برای فرزند خود مشخص کنيد چه نوع . اجازه بدهيد بطور خالصه، نظرم را راجع به روش درست استفاده از تنبيه بدنی شرح دهم

وقتی کودک . آيد، مانند نااطاعتی مستقيم از والدين، حرفهای زشت، و زدن ديگران شمار می رد قبول خانواده بهرفتارهايی تخطی از اصول مو

بسيار . خواهد او را تأديب کنيد ايد نااطاعتی کرد، او را به جای خلوتی ببريد و به او توضيح دهيد که خدا می از آنچه که بروشنی تعليم داده

استفاده از قاشق چوبی برای زدن به دست .  خشم و با استفاده از کلمات تحقيرآميز انجام ندهيد، بلکه با محبتمهم است که اين کار را با

سه يا چهار ضربه بر . مناسب است؛ به اين شکل، کودک از دستهای والدينش نخواهد ترسيد، بلکه قاشق را ابزار تنبيه تلقی خواهد کرد

حاال وقت آن است که کودک را در آغوش بگيريد و به او . اش خواهد شد ورد و موجب پشيمانیپشت او معموًال اشک او را در خواهد آ

اگر نسبت به فرزندتان با خشم رفتار . بگوييد که چقدر دوستش داريد و اينکه خدا حاضر است او را ببخشد و قدرت بدهد تا ديگر گناه نکند
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ها، چند  در بسياری از خانواده. ب است که از او عذرخواهی کنيد و با يکديگر مصالحه کنيدايد، بسيار مناس کار برده ايد يا روحيه بدی به کرده

  .بار استفاده از اين نوع تنبيه کافی است

دادند،  مان آويخته بودم و هر گاه فرزندانمان رفتار بدی نشان می های ما کوچک بودند، من قاشقی چوبی را به ديوار آشپزخانه وقتی بچه

  . فقط کافی بود نگاهی به آن بيندازم تا مسير وقايع را تغيير دهمبعضی اوقات

محبتی که تأديب . دهيم گرچه برای بسياری از والدين دشوار است که فرزند خود را تنبيه کنند، اما بدانيد که اين کار را با محبت انجام می

  .سازد ندارد يح نمايان میکند، فقط نوعی احساس صرف است و هيچ شباهتی به محبتی که خدا در مس نمی
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  مقدس های فارسی کتاب ترجمه

  )از آغاز تا امروز(
  

  آرمان رشدی: تحقيق و نگارش

  
های باستان صورت  هايی که در دوران مقدس به فارسی خواهيم پرداخت و به ترجمه های مختلف کتاب در اين مقاله، به معرفی ترجمه

  .گرفته نيز اشاره خواهيم کرد

  

  ميالدی ١٠تا قرن 
مقدس به فارسی اشاره کنيم، تذکر اين نکته ضروری است که زبان کليسا در امپراطوريهای  های کهن کتاب پيش از آنکه به ترجمه

مقدس بطور کامل هيچگاه به  شايد از اينرو بوده باشد که کتاب. اشکانی و ساسانی و نيز در دوره اسالمی، همواره زبان سريانی بوده است

ذيًال . کم بخشهايی از آن به فارسی ميانه ترجمه شده بوده است دانيم که دست اما طبق شواهد موجود، می. ميانه بر گردانده نشدزبان فارسی 

  .بريم ها نام می به اختصار از اهم اين ترجمه

تعاليم مسيح به زبانهای پارسيان ”مبنی بر اينکه ) ومکريزوست(دهان  نقل قولی موجود است از قرن چهارم ميالدی از يوحنای زرين

ناميدند، حال آنکه  می“ پارسی”اما از آنجا که در امپراطوری روم مردمان ساکن در قلمرو امپراطوری ساسانيان را “ .ترجمه شده است

بوده يا زبان متداول ) فارسی ميانه(پهلوی واقعًا زبان “ زبانهای پارسيان”برخی از آنان واقعًا سريانی بودند، مشخص نيست که منطور از 

  .کليسا در حکومت ايرانيان، يعنی سريانی

ای  اين ترجمه در دوره.  از سريانی به فارسی ميانه١٣۶ -١١٩ و ٩٩ -٩۴ای است خطی شامل ترجمه مزامير  نسخه“ مزامير پهلوی”

  .های چهارم تا ششم ميالدی صورت گرفته است بين قرن

به دست آمده که ) يکی از زبانهای ايرانی متداول در آسيای مرکزی(ها و رساالت پولس و مزامير به زبان ُسغدی  لای از انجي ترجمه

  .باشد  ميالدی می٩ تا ۶های  احتماًال مربوط به سده

هايی به  قول متعلق به قرن نهم ميالدی، نقل) “کننده شک توضيحات رفع”يعنی (“ شکند گومانيک ويچار”نام  در يک اثر زرتشتی به

مقدس در اين زمان به فارسی  تواند حاکی از اين باشد که الاقل بخشهايی از کتاب اين امر می. عمل آمده است مقدس به فارسی ميانه از کتاب

  .ميانه ترجمه شده بوده است
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  ١٨ تا ١١های   قرن
کند که  اين اثر گرچه ادعا می. نی به فارسی ترجمه شد، ترکيب چهار انجيل به دست اوانس عزالدين محمد بن مظفر از سريا١٣در قرن 

باشد که   می١۵۴٧نسخه خطی که از اين ترجمه موجود است، مربوط به سال . ترجمه دياتساروِن تاتيان است، اما ترجمه دقيق آن نيست

  .شود داری می نگه) ايتاليا( فلورانس توسط ابراهيم بن شمس عبداهللا، يک کشيش يعقوبی رونويسی شده و اکنون در کتابخانه لورانتيان در

مقدس به فارسی برگردانده شد که عمدتًا شامل تورات، برخی از کتب انبيا، تمام يا بخشهايی از  در اين دوره طوالنی، بخشهايی از کتاب

  .باشد مزامير، يک يا هر چهار انجيل می

 ميسيون کاتوليک در ايران و قندها ترجمه شد و يک بار در کلکته  توسط پدر لئوپولد سباستيانی، رئيس١٨١٢اناجيل و رساالت در سال 

  . منتشر گرديد(British and Foreign Bible Society- BFBS)مقدس بريتانيا و خارج   توسط انجمن کتاب١٨١٣و بار ديگر در سال 

  

  

   تا به امروز١٩قرن 
  

  نخستين ترجمه عهدجديد
ت ميرزا سيد علی خان شيرازی، عهدجديد را از يونانی و مزامير را از عبری به فارسی ، کشيش هنری مارتين با مساعد١٨١٢در سال 

، ١٨١۶در سال . پترزبورگ به چاپ رسيد مقدس روسيه در سنت  توسط انجمن کتاب١٨١۵ و ١٨١۴ترجمه عهدجديد در سالهای . برگرداند

رجمه کامل عهدجديد به فارسی در تمام طول  اين نخستين. ع رسانيدمقدس بريتانيا و خارج، عهدجديد و مزامير را يکجا به طب انجمن کتاب

  .باشد تاريخ مسيحيت می

  

  مقدس فارسی نخستين کتاب
 ١٨۴۵به کمک ميرزا جعفر، ترجمه عهدعتيق را در سال “ هيأت مرسلين اسکاتلند”کشيش ويليان گلن، ميسيونر اعزامی از سوی 

. مقدس بريتانيا و خارج به چاپ رسيد  توسط انجمن کتاب١٨۴۶ مارتين از عهدجديد، به سال اين ترجمه همراه با ترجمه هنری. تکميل کرد

  .اين ترجمه چند سال پيش به همت بنگاه انتشارات طهوری در ايران تجديد چاپ شد. باشد مقدس به فارسی می اين نخستين ترجمه کامل کتاب

  

  :مقدس فارسی دومين کتاب

  “ترجمه قديمی”
مقدس بريتانيا و خارج، و با   با همکاری انجمن کتاب(CMS)“ انجمن تبشير مسيحی”کشيش رابرت بروس از ، ١٨٨٢در سال 

  .مساعدت کاراپت اوهانس اهل جلفا، ترجمه هنری مارتين از عهدجديد را مورد ويرايش قرار داد و رساالت پولس را کًال از نو ترجمه کرد

مز باِست، ترجمه ويليان گلن از عهدعتيق را نيز مورد ويرايش و تجديد نظر قرار داد رابرت بروس به کمک ديگران از جمله کشيش جي

اين ترجمه که به . مقدس بريتانيا و خارج منتشر نمود  به همت انجمن کتاب١٨٩۵و آن را به همراه ويرايش خود از عهدجديد، به سال 

  .باشد و نزد اهل ادب محبوبيتی فراوان دارد زبان می ارسیمعروف است، هنوز نيز متن رسمی کليساهای ف“ ترجمه قديمی فارسی”
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به همين جهت، گاه درک . اللفظی دارد و کوشيده متن اصلی عبری و آرامی و يونانی را عينًا به فارسی بر گرداند اين ترجمه حالتی تحت

ه تمام پيچيدگيهای متن اصلی است، برای مطالعات کنند اما درست به همين دليل که اين ترجمه منعکس. نمايد آن برای غير اهل فن دشوار می

  .آيد نظر می کاررفته در آن ديگر کمی قديمی به مقدس مناسب است، گرچه زبان به جدی کتاب

  

  )انجيل شريف(مژده برای عصر جديد 
گليسی و يونانی توسط اين ترجمه از متن ان. مقدس ايران، اين ترجمه جديد از عهدجديد را منتشر ساخت ، انجمن کتاب١٩٧۶در سال 

دکتر شمس اسحاق و کشيش ادوين ِيِگر از ميسيون آمريکايی صورت گرفت و ويرايش آن را لوئيس جانسن و کشيش مهدی عبهری از 

  .کليسای پرزبيتری ايران بر عهده داشتند

 اميد است بزودی ترجمه سازی ترجمه عهدعتيق هستند و اندرکاران و متخصصين امر در حال حاضر مشغول آماده گروهی از دست

  .عهدعتيق همراه با ترجمه عهدجديد يکجا انتشار يابد

مقدس را به سبکی روان و زبانی ساده ارائه دهد تا حتی افرادی که  اللفظی ندارد و هدفش آن است که پيام کتاب اين ترجمه حالت تحت

، اين ترجمه با اين هدف تهيه نشده که نيازهای ناشی از مطالعات جدی به همين دليل. مند شوند تحصيالت پيشرفته ندارند، بتوانند از آن بهره

  .را برآورده سازد) Bible study: يا به اصطالح فنی(مقدس نظير بررسی کلمات و اصطالحات و ساختار جمالت دقيق متن اصلی  متن کتاب

  

  مقدس ترجمه تفسيری کتاب
.  به همت کشيش سارو خاچيکيان انتشار يافتLiving Bibleس انگليسی مقد  ترجمه تفسير عهدجديد به شيوه کتاب١٩٧٩در سال 

  .ويژگی اين ترجمه اين است که در آن، عالوه بر استفاده از زبان ساده فارسی، متن با حالتی تشريحی و تفسيری ارائه شده است

 توسط انجمن ١٩٩۵مقدس در سال  مام کتابپس از تکميل ترجمه تفسيری عهدعتيق و تجديد نظر در متن عهدجديد آن، ترجمه تفسيرِی ت

 مجددًا به ٢٠٠٠اين ترجمه با ويرايشی جديد در سال .  به چاپ رسيد(International Bible Society- IBS)مقدس  المللی کتاب بين

  .چاپ رسيد

مقدس را به   بتوانند پيام کتابمقدس، چه به انگليسی و چه به فارسی، با اين هدف منتشر شده که مردم غير اهل فن ترجمه تفسيری کتاب

کند، اما همانطور  مقدس از روی اين ترجمه به درک متن اصلی کمک می مطالعه کتاب. زبانی ساده و بدور از پيچيدگيهای متن اصلی بخوانند

  .ورده سازدمقدس را برآ که از عنوانش پيدا است، مانند ترجمه مژده، هدفش اين نيست که نيازهای ناشی از مطالعات جدی کتاب

  

  ترجمه عهدجديد هزاره نو
اين موسسه در حال حاضر . نام ترجمه هزاره نو به همت موسسه ايالم به چاپ رسيد  ترجمه جديدی از عهدجديد به٢٠٠٣در سال 

  .رود در سالهای آينده آماده نشر گردد باشد که اميد می مشغول ترجمه عهدعتيق می

اين . تالش به وفاداری به متن اصلی، به زبان امروزی است و سبک سنگين و زيبايی داردخصوصيت اين ترجمه اين است که در ضمن 

  .مقدس مناسب است ترجمه برای مطالعات جدی کتاب
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        ... !!!از هر انگشت شبان 

  
  نيا کشيش نينوس مقدس: به قلم

  )کليسای انجيلی ايران(

  

  ثبت ادامه کار خدا: تاريخ کليسا: بخش دوم

  

پس از بررسی .  مجموعه مقاالت، سعی بر اين خواهد بود آه هر جا برای هر موضوعی، اگر معادل مسيحی آن هم باشد، به آن پرداخته شوددر اين

ت تاريخ جهان، الزم است نگاهی مختصر به تاريخ آليسا هم داشته باشيم؛ همان طور آه در آينده، پس از پرداختن مختصر به فلسفه جهان، نگاهی به الهيا

  .مسيحی هم خواهيم داشت

  

  اهميت تاريخ کليسا
شايد بسياری با اين نظر من موافق . ، از نظر من، مهمترين درس دوره الهيات، پس از بررسی عهد عتيق و عهد جديد است»تاريخ آليسا«درس 

 تاريخ آليسا در واقع آشنايی با تدوام آار خدا در دنيا و نباشند و مباحث الهياتی يا دروس عملی همچون فن شبانی و فن تدريس را مهمتر بدانند، اما مطالعه

  .مقدس است تاريخ آليسا، ادامه آتاب. در ميان قوم خود آليسا، پس از خاتمه دوره الهام آالم مكتوب اوست

های تاريخ  اند، آالس س الهياتبرای اغلب آسانی آه مشغول گذراندن درو. دهند متأسفانه، اين روزها خادمان جوان آمتر اهميتی به تاريخ آليسا می

اطالع از تاريخ آليسا، خصوصًا آنانی آه معروف  گاهی بعضی از واعظان بی! شان آرد ای هستند آه باالخره بايد به نحوی تحمل آننده آليسا ساعات خسته

اند آه مشابه همين حرفها و  انگار آه اصًال نشنيده!) آنند میتر بگوييم، چاخان  عاميانه(زنند  آگاهانه و ناشيانه حرف می و تلويزيونی هم هستند،  به قدری نا

  »!چنين نبوده و چنين نيز نخواهد ماند«بله، به قول معروف، . اند حديثها را بدعتكاران قديمی هم بر زبان آورده

  

  تاريخ آليسا
شايد از . تاريخ، آغاز و انجامی دارد. رود صدی پيش میتاريخ، دارای هدفی است و به سوی مق. تاريخ خدا است تمامی تاريخ از نظر ايمان مسيحی، 

در «ای مجزا و بدون ارتباط با آّل ماجرا اتفاق بيفتد، اما از نظر ما، هر اتفاق جايی خاص در نقشه الهی دارد و همه چيز در ميان  نگاه عموم، هر واقعه

  .، قرار گرفته است»آيم به زودی می«و » ابتدا خدا
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پس از آن را بايد در . توان يافت مقدس می ابتدای آار تا آخر قرن اول ميالدی را در آتاب.  است از تاريخ قوم خدا بر زمينتاريخ آليسا عبارت

ای خود را بدون شاهد نگذاشته است و آليسای مقدس جامع و جهانی،  القدس در هيچ دوره ايمان ما اين است آه روح. آتابهای تاريخ آليسا جستجو آرد

شويم، بسياری از مسائل و مشكالت آنونی را  مان آگاه می با مطالعه تاريخ آليسا، از ميراث بزرگ گذشته.  در طول تاريخ بشر داشته و داردنقش مؤثری

  .سازيم آنيم، و آينده را با عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته آليسا، بهتر می يابی و درك می بهتر ريشه

  

  های تاريخ آليسا دوره
شود و  های ورود مسيح به تاريخ بشر آغاز می تاريخ آليسای قديم با بررسی زمينه. آنند خ آليسا را به سه دوره قديم، ميانه، و جديد تقسيم میمعموًال تاري

سقوط پس از مطالعه دوره اناجيل و اعمال رسوالن، گسترش فعاليتهای بشارتی و جفاها، و ظهور اولين بدعتها، باالخره با مسيحی شدن قسطنطين و 

گيرد و به بحث درباره  در بر می) از قرن پنجم تا پانزدهم(تاريخ آليسای ميانه، قرون وسطی را . پذيرد امپراتوری روم در اوايل قرن پنجم پايان می

 ظهور ظهور حكومت پاپها، مسيحی شدن تدريجی تمام اروپا، آغاز و رشد رهبانيت، اختالف و جدايی آليساهای شرق و غرب، جنگهای صليبی،

ر قرن شانزدهم  آغازگر تاريخ آليسای جديد، خيزش نهضت پروتستان. پردازد طلبی آليسايی و مقابله آليسا از طريق تفتيش عقايد می پيشگامان اصالح

 تأسيس سازمانهای همه آليساها در جهان، و نيز در بيداريهای روحانی،  وقايعی است آه از آن زمان تا آنون در فعاليتهای بشارتی است و ادامه آن،

  .است گرا و انقالبی اثری پايدار برجا گذاشته   بر تاريخ ُپرآشوب جهان مدرن انسان نظير آليسايی، برجسته مسيحی و ظهور شخصيتهای آم

  

  های آليسايی جدايی
 در دو هزار سال گذشته، تقريبًا در هر .از نكات مهمی آه الزم است راجع به آنها اطالعات آافی و صحيحی داشته باشيم، مسأله تفرقه آليسايی است

  .ناپذيری را متحمل شده است پنج قرن، آليسا دچار تفرقه و جدايی شده و از اين راه، لطمه جبران

تن شد، پس از رسميت ياف به معنی جامع و جهانی ناميده می» آاتوليك«آليسا آه از قرن دوم به بعد ): قرن پنجم ميالدی( جدايی آليساهای شرقی – ١

در قرن پنجم، دو ايده متقابل آه از . و استقرار درامپراتوری روم، با وظيفه خطير خود مبنی بر صيانت از ايمان راستين و مقابله با تعاليم غلط مواجه شد

طبيعت در او، به چالشی جدی دو مكتب متضاد انطاآيه و اسكندريه برخاسته بودند، آليسا را بر سر مسأله الوهيت و انسانيت مسيح و رابطه ميان اين دو 

نستوريوس و تعاليم ديوفيزيتی او را آه حاآی از تمايز آامل دو طبيعت الهی و انسانی مسيح و تأآيد بيشتر بر انسانيت .)  م٤٣١(شورای افسس . آشاندند

الوهيت مسيح تأآيد بيشتر داشت و انسانيت او را در هم افتيخس و تعاليم مونوفيزيتی او را آه بر .)  م٤٥١(او بود، مردود اعالم آرد؛ و شورای آالسدون 

 تمام آليساهای خاورميانه از بدنه اصلی آليسا آه هنوز، متحدًا هم آاتوليك و هم ارتودآس بود، جدا ماندند و  بدين ترتيب،. دانست الوهيتش حل شده می

آّل آليسای شرق در امپراتوری پارس و ورای آن تا خاور دور، .  م٤٨١ر با نستوری شدن آليسای ايران د. بعدها با حاآميت اسالم، بيشتر تضعيف شدند

اين . هم مونوفيزيت شدند) در ارمنستان(و گريگوری ) در سوريه(، يعقوبی )در مصر و حبشه(آليساهای قبطی . از سوی مسيحيت غرب تكفير شد

مدتهاست خواهان برداشته شدن نام تحميلی نستوری از ) آشوری(ای شرق شوند، حال آنكه آليس ناميده می» ارتودآس غير آالسدونی«آليساها امروزه 

نامه ميان پاپ و پاتريارك مثمر ثمر  اين اقدامات، تا حّدی با پذيرش آليسای آاتوليك رومی و امضای تفاهم. خود و بازگشت به جامعه جهانی مسيحی است

  .ردارند، همچنان ُمصّرانه خواهان انزوای اين آليسا هستندبوده، هر چند مونوفيزيتها آه از تعداد و موقعيت بهتری برخو
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در قرون اوليه مسيحی، اسقفان دو پايتخت امپراتوری، يعنی روم و قسطنطنيه، ): قرن يازدهم ميالدی( جدايی آليساهای ارتودآس و آاتوليك – ٢

متمدن شمال اروپا  با سقوط روم غربی به دست اقوام نيمه. شدند وب میهمراه با اسقفان اورشليم، انطاآيه و اسكندريه، مقامات برتر آليسای مسيحی محس

بدين ترتيب، اسقف روم تنها مقامی بود آه توانست تشكيالت آليسايی . در اوايل قرن پنجم، هيچ سازمان و تشكيالت حكومتی و نظامی در اروپا باقی نماند

اين اختيارات وسيع و نامحدود باعث شد آه وی خود را . زده را هم وظفه خود بداند  بحرانخود را حفظ آند و به تدريج، رتق و فتق امور دنيوی اروپای

پاپ و رهبر تمام آليسای جهانی بنامد، حال آنكه چهار اسقف شهرهای مهم ديگر آه در امپراتوری روم شرقی همچنان تحت نظر امپراتور و جزئی از 

 تعليم صحيح يعنی صاحب» ارتودآس«رفتند چرا آه خود را  توانستند بپذيرند و زير بار نمی ر خود نمینظام اجتماعی حاآم بودند، برتری اسقف روم را ب

جدايی بزرگ ميان آليسای آاتوليك به .  م١٠٥٤ها چند قرن ادامه داشت تا اينكه در قرن يازدهم به اوج خود رسيد و در سال  اين آشمكش. دانستند می

با مالقات پاپ ُپل ششم و پاتريارك آتناگوراس .  مرآزيت قسطنطنيه، جهان مسيحيت را به دو بخش بزرگ تقسيم آردمرآزيت روم و آليسای ارتودآس به

ها و سوءتفاهمات ميان آليسای جهانی آاتوليك در جنوب  ها ظاهرًا دوستانه شد؛ اما رقابت ها پس گرفته شد و رابطه ، تكفيرنامه١٩٧٦در استانبول در سال 

 جنوبی، فيليپين و هند در آسيا و چند آشور آفريقايی، و آليساهای مّلی ارتودآس در اروپای شرقی و ساير نواحی جهان، همچنان ادامه اروپا، آمريكای

  .دارد

ا به حاآميت بعضًا ناسالم آليسا بر تمام شئونات زندگی بشر در اروپا، گهگاه اعتراضاتی ر): قرن شانزدهم ميالدی( جدايی آليساهای پروتستان – ٣

ای مهيا بود آه  شرايط به گونه.  م١٥١٧در . اما تا زمان مارتين لوتر، آليسا توانسته بود هر اعتراض و حرآتی را در نطفه خاموش آند. همراه داشت

ت آه تمام اروپا را ای خود بر در آليسای ويتنبرگ زد، به سوئيس و انگلستان هم سرايت آرد و چيزی نگذش  ماده٩٥ای آه لوتر با الصاق اعتراض  جرقه

هدف مصلحان آليسا، ايجاد آليسايی جديد نبود، بلكه بر عكس، مايل بودند به الگوی آليسای اوليه مذآور در عهد جديد، يعنی دوران . ور ساخت شعله

گذرد و  انصد سال از آن زمان میاآنون حدود پ. مسيح و رسوالن بازگردند، و آليسا را از زوايدی آه در طی قرون به آن افزوده شده بود، پاك سازند

در آليسا، پيش از ظهور خداوند و داماد آسمانی خود، متحدتر و با درك و همكاری » بقيه وفادار«دانيم آيا بايد منتظر شقاق بزرگ ديگری باشيم، و يا  نمی

  .متقابل بيشتر، در دنيا عمل خواهد آرد

  

  زشت و زيبا در تاريخ آليسا
ای ماندگار در تاريخ ساخت، تواضع او بود آه پيش از سال دو هزار و آغاز هزاره سوم، بارها با  پاپ ژان ُپل دوم فقيد، چهرهيكی از آارهايی آه از 

  .نظيری اعالم آرد آه آليسا بايد اشتباهات خود را بپذيرد و از آنها توبه آند فروتنی آم

ی و اختالفات داخلی آليسا، بارها آار را به جنگهای طوالنی بين ملتها آشاند و بدعتهای درون. صفحات تاريك در تاريخ آليسا، متأسفانه آم نيست

 ١٦١٨جنگهای سی ساله ميان آاتوليكها و پروتستانها در اروپا از  !لهياتی بحث و دعوا بر سر چيست بسياری آشته شدند، بدون آنكه بدانند اصل و ماهيت

بود، با به راه انداختن جنگهای صليبی لكه سياه  بايست منادی محبت خدا و نجات در مسيح می ه میدر دنيا، آليسا آ.  يك نمونه از اين است١٦٤٨تا 

آغاز و تا دويست سال بعد ادامه داشت، فجايعی اتفاق افتاد آه بيش از همه به .  م١٠٩٥در هشت جنگ صليبی آه از . ديگری در پرونده خود باقی گذاشت

آند و هر از چند گاهی خاطره تلخ آن را به ياد آليسا  انكيزيسيون يا تفتيش عقايد را هم آه هيچ آس فراموش نمی.  زدموقعيت و اعتبار خود مسيحيان لطمه

  .آورند و مسيحيت می
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ين افتخار را خوشبختانه ا. وظيفه ما دفاع از اشتباهات آليسا نيست، بلكه بايد منصفانه آنها را بپذيريم، به آنها اعتراف آنيم، و در جبران آنها بكوشيم

نه مسيح و نه شاگردانش، . داريم آه در مسيحيت و آليسای اوليه، هيچ توجيهی برای بعضی اعمال ننگين آليسا و روحانيانش در قرون بعدی وجود ندارد

ون بعدی،  به عهد جديد استناد توان برای توجيه اعمال ناشايست بعضی مسيحيان در قر توانند تأييدی بر خطاهای بعدی آليسا باشند و هرگز نمی هرگز نمی

يك نكته را هم نبايد فراموش آرد آه مجازات سيصد هزار نفر طی سيصد سال انكيزيسيون قرون وسطايی، با آشتار ده ميليون نفر در شوروی فقط . آرد

آردند، مجريان نظريات فلسفی  ظلم میاگر آشيشان ناآگاه و خرافاتی، بر خالف مبانی ايمان مسيحی خود چنان . ، قابل مقايسه نيست١٩٣٠در دهه 

های ناسيونال سوسياليستی هيتلر در نيمه قرن بيستم، با اتكا بر افكار و  مارآس آه مدعی روشنفكری و تجدد بودند، چرا مرتكب آن جنايات شدند؟ ايده

آليسا يعنی مردم، «: ، تاريخدان مسيحی، اظهار داشته»لند جرالد پريست«. عقايد هگل و نيچه، باعث جنگ جهانی دوم و مرگ الاقل پنجاه ميليون نفر شد

پذيرم آه آليسا هم گهگاه دچار اشتباهات وحشتناآی  می... مردم جايزالخطا و گناهكار؛ و اگر از ساير مؤسسات بشری بهتر نيست، مطمئنًا بدتر هم نيست

اعتنايی بشر به  گری و بی ماترياليسم، استعمار، آمونيسم، فاشيسم، نظامیشده، با اين حال شك دارم آه آليسا در طول تاريخ، بيشتر از ناسيوناليسم، 

  ».های جهانی، به اين دنيا لطمه زده باشد بحران

چندی پيش از پايان قرن بيستم، . و من اعتقاد راسخ دارم آه آليسا بيش از هر سازمان و تشكيالت ديگری در اين دنيا، به بشريت خدمت آرده است

اعضای آليسا و . »دهد صد آار درستی آه آليسا در جهان انجام می« فهرستی ارائه آرده بود از (Christianity Today)» امروزهمسيحيت «مجله 

شان است، همواره به رسيدگی به  بخش انجيل آه وظيفه اصلی مسيحيان حقيقی در طول تاريخ و خصوصًا در حال حاضر، عالوه بر اعالم مژده نجات

ن و معلوالن، خدمت به جوانان و سالمندان و طبقات محروم، تالش در جهت برقراری صلح در جهان، و فدای جان و مال در فقيران و بيمارا

دهند، اگر  انجام می... سوادان و  هر خدمتی را هم آه اآنون دولتها به زندانيان و جذاميان و نابينايان و بی. اند ترين نقاط اين آره خاآی پرداخته دورافتاده

  .بينيم آه صد يا صد و پنجاه سال پيش توسط مسيحيان آغاز شده است يابی آنيم، می يشهر

  

  های ماندگار چهره
پدران آليسا، يعنی شاگردان رسوالن مسيح و شاگردان آنها، تأثير بسياری بر آليسا و . های بسياری آشنا شويم در تاريخ آليسا الزم است با شخصيت

مجالی برای پرداختن به آنها نيست، اما برای هر خادم خدا مهم است آه آلمنت روم، ايگناتيوس، پوليكارپ، ژوستين شهيد، در اينجا . اند بر ما داشته

، )پدر موسيقی آليسايی(، امبروز )پدر تاريخ آليسا(اوسبيوس . ترتوليان، اوريجن، و مخصوصًا آگوستين را بشناسد و مطالعاتی درباره آنها داشته باشد

آمپيس، ويكليف، تيندل، لوتر، آالون، ايگناتيوس لويوال و جان وسلی را هم نبايد از . ری آبير، فرانسيس اسيسی، توماس اآويناس، توماس آپاپ گريگو

  .ياد برد

ی بيل: ، ده شخصيت برجسته آليسا در قرن بيستم، به اين ترتيب معرفی شده بودند٦٥ شماره (Christian History)» تاريخ مسيحی«در مجله 

الهيدان پروتستان (، آارل بارت )راهبه فداآار آاتوليك(، مادر ترزا )بنيانگذار آليسای پنطيكاستی(، ويليام سيمور )مبشر معروف مسيحی(گراهام 

، )كان دومآغازگر دوره جديدی در آيسای آاتوليك با شورای واتي(، پاپ جان بيست و سوم )نويسنده و مدافع ايمان مسيحی(لوئيس . اس. ، سی)سوئيسی

مبّشر و شخصيت فعال در (مات . ، جان ر)شخصيتی تأثيرگذار در جهان(، پاپ ژان پل دوم )نويسنده و معترض مسيحی روسی(الكساندر سولژنيتسين 

  ).پوستان مدافع حقوق سياه(، و مارتين لوتر آينگ )الكليسايی جهان امور بين
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توانيد با مراجعه به بعضی آتب  اما می. يزی داشته باشيم و از شخصيتهای آن يادی بكنيمحيف آه فرصتی نيست تا به تاريخ آليسای ايران هم گر

  .معرفی شده در ذيل، اطالعات الزم را آسب آنيد

  .تا ، آانون يوحنای رسول، تهران، بی)سه جلد( ، اسناد و مباحثی درباره تاريخ آليسای شرق - ) ١

  .، تهران١٣٨٢ی، نشر علم، چاپ اول، نورآوران، ترجمه ميترا معصوم. تجدد، نهال) ٢

  .، لندن»سهراب«، آتابهای ) سير اجمالی در تاريخ–جلد اول (، مسيح و مسيحيت نزد ايرانيان )١٩٩٢. (ب. دهقانی تفتی، ح) ٣

، ١٣٧٨ اول، پاييز مسيحيت، ترجمه عبدالرحيم سليمانی اردستانی،  انتشارات مرآز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، چاپ. آاآس، هاروی) ٤

  .قم

مقدس آليسای جماعت ربانی،  ، ترجمه آرمان رشدی،  آموزشگاه آتاب)جلد اول(، سرگذشت مسيحيت در طول تاريخ )١٩٨١. (آرنز، ارل) ٥

  .، تهران١٩٩٤

ت اديان و مذاهب، چاپ اول، ای بر تفكر نهضت اصالح دينی، ترجمه بهروز حدادی، انتشارات مرآز مطالعات و تحقيقا مقدمه. گراث، آليستر مك) ٦

  .، قم١٣٨٢

  .، تهران١٣٨٢، تاريخ آليسای قديم در امپراتوری روم و ايران، ترجمه علی نخستين، چاپ اول انتشارات اساطير، )١٩٣١. (ميلر، ويليام م) ٧

  .، تهران١٣٨٣چاپ اول انتشارات اساطير، دار،  ، به اهتمام عبدالكريم جربزه)تا صدر اسالم(، مسيحيت در ايران )١٣٤٢. (نفيسی، استاد سعيد) ٨

  .تا ، تاريخچه آليسای آاتوليك، آانون يوحنای رسول، تهران، بی)١٩٧٨. (هيوز، فيليپ) ٩

  .تا ، تاريخ مسيحيت در آسيا، آانون يوحنای رسول، تهران، بی)١٩٩٨. (هيو مافت، ساموئل) ١٠

  


