
  مجله شبان
  TALIM Ministriesکند  تقديم می“ تعليم”مؤسسه 

  ٢٠٠۶فوريه ، سال پنجم، ٣۵شماره 

  منطور تشويق و تعليم و تجهيز ايشان ماهه مخصوص شبانان و خادمين به-مجله دو

  

  

  

  

  

  فهرست مطالب

  :تجهيز مقدسان ●

  )تت استيوآرت (هر ايماندار عطايی خاص دارد: بخش اول

  )تت استيوآرت ( بخش چهارم-بينی فرد انقدرت جه تشخيص ●

  )تت استيوآرت ( بخش نهم-شکند وقتی فرزندتان دلتان را می ●

  های مسيحيت آشنايی با فرقه ●

  )یآرمان رشد (آشنايی با کليساهای کاتوليک و ارتودکس: بخش اول

  )آرمان رشدی (مقدس در بشارت کاربرد کتاب ●

  )ریکشيش شهناز منصو( اعتراض خوانندگان ●



  ناتجهيز مقدس
  از کشيش تت استيوآرت              هر ايماندار عطای خاصی دارد: بخش اول

  

عنوان مبشر، و  عنوان نبی، برخی را به عنوان رسول، برخی را به و اوست که بخشيد برخی را به”  

  ).، هزاره نو١٢ -١١ :۴افسسيان (“ عنوان شبان و معلم، تا مقدسان را برای کار خدمت آماده سازند برخی را به

ام که بسياری از رهبران دعوت  کنم، مشاهده کرده در طول سالهای متمادی که به کليساها سرکشی می  

بارها شده که به . اند کلی اشتباه درک کرده مقدس را در خصوص تجهيز مقدسان برای کار خدمت، به کتاب

کنند و حتی از باری که برای کليسايشان حمل  میاند و بيش از حد توان خود کار  ام که خسته شبانانی بر خورده

 کليسا را توانند اند حتی برای تعطيالتی کوتاه نيز نمی ام که به من گفته با شبانانی روبرو شده. ندا دلزدهکنند  می

ها پای درد دل اعضای عادی  در همين حال، ساعت. ترک کنند، زيرا کسی نيست که کليسا را رهبری کند

نتيجه روشن چنين . دهد اند که شبانشان سهمی در خدمت به ايشان نمی کرده ام که شکايت می شستهننيز کليساها 

با مشاهده رشد کليساهايمان، اين بار را در دل . باشد  سردرگم میی خسته و اعضايی رهبری، شباناندرروشی 

  .بنويسمدست بگيرم و در باره مجهز ساختن مقدسان مطالبی  کنم تا قلم به خود احساس می

های مختلفی به کليسا عطا فرموده تا  کنيم که خوِد عيسی خدمت ای که ذکر کرديم، مشاهده می در آيه  

رسد که  نظر می اما خواه شخص خوانده شده باشد تا مبشر باشد يا شبان، به. وظايف گوناگونی تحقق يابد

پولس رسول . باشد ح همراه ما میبرای خدمت به مسيرسالت هر دو يکی باشد که آن همانا تربيت ديگران 

ايم؛ بنا شدن  دهد که چنانچه ديگران را مجهز سازيم تا در کنار ما خدمت کنند، بدن مسيح را بنا کرده تعليم می

شود به تربيت تعداد بيشتری از ايمانداران  شود به اتحاد در ايمان؛ و اتحاد در ايمان نيز منجر می بدن منجر می

 نبايد توسط شخصی واحد صورت پذيرد، چرا که در اينصورت، سايرين از شادی کار خدمت هرگز. بالغ

وقتی ايمانداران خدمت خود را کشف کنند، خواهند . ندمان کشف عطاها و خدمات روحانی خود محروم می

پندارد،  شبانی که خود را خادمی تک و تنها می. توانست با ديگران همکاری کنند و در مسيح رشد نمايند

لحاظ  لحاظ روحانی و هم به شود، هم به کند و مانع رشد کليسايش می ين را برای انجام خدمت تربيت نمیساير

مقدسی دارد، خواهد کوشيد تا به جماعتش در باره عطاهای روحانی  اما شبانی که تفکری کتاب. تعداد اعضا

  .ب خود را کشف کندهايی برای گله خود فراهم آورد تا عطاها و خدمات مناس تعليم دهد و فرصت

“ خبر باشيد خواهم شما بی اما در باره عطايای روحانی، ای برادران نمی”: نويسد پولس رسول می  

. بسيار مهم است که کليسا موضوع عطاهای روحانی را درک کند). ، ترجمه قديمی١ :١٢اول قرنتيان (

ی نفع همگان در بدن مسيح به کار برده فرمايد تا برا القدس عطاهای روحانی را به ايمانداران عطا می روح

هر ايمانداری به ). ٧ :١٢اول قرنتيان (“ شود ظهور روح به هر کس برای منفعت همگان داده می”. شود

. مسيح عطا شده تا قدرت يابد که به ميزان معينی در خدمت زمينی مسيح شريک شودفيض ميزان معينی از 



). ، هزاره نو٧ :۴افسسيان (“ بخشش مسيح، فيض بخشيده شده استاما به هر يک از ما به فراخور اندازه ”

تنهايی پری و کمال مسيح را بر زمين متجلی سازد؛ اما وقتی هر عضوی از بدن  تواند به هيچ فردی نمی

تواند حضور مسيح را در اين  برد، آنگاه کليسا می کار می عطاهای خدمت را تحت حاکميت و اقتدار مسيح به

انگيز اين است که بسياری از شبانان و ايمانداران در باره اين حقيقت بسيار کم  واقعيت غم. ر سازدگ دنيا جلوه

ذيًال به چند . ها شده است کننده در بسياری از جماعت عدم آگاهی از اين حقيقت موجب نتايجی فلج. دانند می

  .کنيم مورد آن اشاره می

  

سرخوردگی به چند صورت . شود دگی اعضا می عدم آگاهی از عطاهای روحانی موجب سرخور-١  

ند که چه خدمت خاصی دارند، زيرا فکر گرد ها هرگز به کشف اين امر نائل نمی بعضی. شود ظاهر می

بينند که برای خدمت به مسيح، راهها و  شود به خدماتی خاص و رسمی و نمی کنند که خدمت محدود می می

کنند که خدمت يعنی موعظه و رهبری پرستش يا مقام  ر میفک. روشهای متفاوت و گوناگونی وجود دارد

برخی . کنند شود که اين وظايف را انجام دهند، احساس طردشدگی می شيخی، و چون از ايشان خواسته نمی

دانند   اما نمیبينند میديگر بر اساس عطاهای خاصی که خدا به ايشان داده، بعضی از نيازها را در کليسا 

  .گردد طور خالصه، همه اينها باعث سرخوردگی ايمانداران می به. طرف سازندچگونه آنها را بر

ای غيرمنصفانه خود را با ديگران  گونه شود شخص به می عدم آگاهی از عطاهای روحانی موجب -٢  

ديدم که مبشرينی توانا بودند؛ و من احساس خطا  ام، ايماندارانی را می در اوائل زندگی روحانی. مقايسه کند

کنيم که از برخی عطاها برخوردارند،  وقتی خود را با کسانی مقايسه می. کردم که چرا مانند آنان نيستم یم

وقتی کشف کردم که عطاهای روحانی من، تشويق و . ممکن است يا احساس حسادت کنيم يا احساس دلسردی

شان در باره عطاهای روحانی   گلهخادمانی که به. ام تا خودم باشم بنا و شبانی است، احساس کردم که آزاد شده

شود احساس خطا برداشته شود و افراد با قدرت  کنند که سبب می دهند، خدمت بزرگی به آنان می تعليم می

  .خدمت کنند

هر فرد به امر . گردد  عدم آگاهی از عطاهای روحانی موجب بروز منازعه در بدن مسيح می-٣  

منظورم اين است که کسی که عطای بشارت دارد، اصالت . ردنگ از دريچه عطاهای روحانی خود میخدمت 

آنانی که عطای سخاوت دارند، اصالت . سنجد ايمان سايرين را بر اساس ميزان شهادت و بشارتشان می

چقدر احساس آزادی کردم وقتی پی . سنجند دهند، می سرسپردگی ديگران را بر اساس پولی که به خداوند می

تر است که تنوع  نگرد؛ چقدر سالم انداز عطای روحانی خود می مسيح از چشمبردم که هر کس به بدن 

 از انتظاری آوريم دست می  بهديدگاهها را در ميان خود درک کنيم، زيرا در اين تنوع است که درکی متعادل

  .که مسيح از ما دارد

  



انگيزم و شما را تشويق اميد من اين است که توانسته باشم فکر شما را در زمينه عطاهای روحانی بر   

: نويسد پولس رسول ما را ترغيب کرده، می. کرده باشم تا اعضای کليسايتان را در انجام خدمت مجهز سازيد

گام ). ، هزاره نو۶ :١٢روميان (“ بر حسب فيضی که به ما بخشيده شده است، دارای عطايای گوناگونيم”

به اين سؤال مهم . نيم که عطاهای روحانی ما چيستتوانيم کشف ک بعدی طرح اين سؤال است که چگونه می

  .در شماره بعدی خواهيم پرداخت



   فردبينی جهانتشخيص قدرت 
  از کشيش تت استيوآرت                  بخش چهارم

  

دوم (“ القدس که در ما ساکن است، آن امانت نيکو را که به تو سپرده شده، پاس دار به ياری روح”  

  .)، هزاره نو١۴ :١تيموتائوس 

عنوان خادمين و رهبران مسيحی، پاسداری از حقايقی است که رسوالن  بخشی حياتی از دعوت ما به  

القدس به ما عطا شده تا اين وظيفه را  مقدس و شهادت درونی روح خدا را شکر که کتاب. اند به ما سپرده

اين کار به ژرفاهای نياز . است اعتقادات مسيحی اما پاسداری از حقيقت امری فراتر از حفظ. انجام برسانيم به

ها  آنانی که از ساير زمينه. رود  ايمان مسيحی و چگونگی دفاع و تعليم آن به ديگران میبينی جهانبه درک 

آيند، ممکن است در آغاز تشخيص ندهند که گرچه اعتقادات مسيحيت را اقرار  بسوی ايمان مسيحی می

در تعاليم خود ممکن است اغلب بر . ای بسيار دارند فاصله مقدسی  کتاببينی از جهانکنند، اما هنوز  می

ضرورت آگاهی از اعتقادات درست مسيحی تأکيد بگذاريم، اما فراموش کنيم تعليم دهيم که برخورداری از 

 بينی جهان.  استاوفرض تمام تصورات و ارزشهای  ديدگاه فرد پيش.  مسيحی به چه معنا استبينی جهان

سازد؛ يعنی  رد باور داشته باشد که مسيحيت حقيقت است و نيز واقعيت را مشخص میمسيحی يعنی اينکه ف

بينی ما است که به چنين  اين ديدگاه و جهان. مقدس باشد انداز فرد بر واقعيات بر اساس کتاب اينکه چشم

بينی  گاه و جهانايم؟ هدف از زندگی چيست؟ در نهايت، آنچه ديد که هستيم؟ از کجا آمده: گويد سؤاالتی پاسخ می

بينی و ديدگاه مسيحی برخاسته از  جهان! پرستيم يا چه کس را میچيز کند، اين است که چه  ما را تعريف می

  .واسطه شخص و کار مسيح آشکار کرده است ماهيت خدای تثليث است که خود را به

شود که   باعث میبينی به تفکر بپردازند؛ اين  که خادمين مسيحی در چارچوب جهانتبسيار مهم اس  

ای از اصول  جای توليد ايماندارانی که فقط پيرو مجموعه د طوری که بهنای مؤثر تعليم ده گونه کالم خدا را به

منظور اين است که بسياری از . شده باشند ، ايماندارانی توليد شوند که شاگردانی دگرگونهستنداعتقادات 

اند، اما ذهنشان هنوز در چارچوب  دات مسيحی اکتفا کردهاند، فقط به پذيرش اعتقا کسانی که مسيحی شده

وقتی کودک بودم، پدرم عادت داشت به باغبانمان در تبريز، يک دست . کند بينی غيرمسيحی عمل می جهان

اش  ديدم که باغبان، لباس نو را روی لباسهای کهنه من با کمال تعجب می. کت و شلوار نو برای نوروز بدهد

به همين شکل، ممکن است کسی مسيحی شود و اعتقادات مسيحی . شد ز درون عوض نمیچيزی ا! پوشد می

منظورم اين نيست که آن شخص نجات نيافته، بلکه . را بپذيرد، اما هنوز چيزی در درونش عوض نشده باشد

ضای معلم و خادم دانا آن است که تشخيص دهد اع. بينی او ممکن است تغيير نکند خواهم بگويم که جهان می

بينی  بينی مسيحی يا جهان کنند، در چارچوب جهان بينی فکر و عمل می کليسايش در چارچوب کدام جهان

  .شان قديمی



د که نطور خاص تشخيص ده هنگام شاگردسازی، به لذا بر خادمين مسيحی واجب است که به  

برای بسياری . لی بياورماجازه بدهيد مثا. گيرد بينی غيرمسيحی سرچشمه می بينی شخص از کدام جهان جهان

 برتر و فراتر از دنيای مخلوق ، يعنی اينکه است و فرابوداز مردم دنيای ما مسجل است که خدا کامًال متعال

مقدس  ما ايمان داريم که کتاب. ما مسيحيان نيز به اين حقيقت ايمان داريم، اما با يک تفاوت عمده. باشد می

 خدا را اشندگیتواند متعال و فراب با چنين اعتقادی، فرد مسيحی نمی. دهد مسؤوليت فردی را نيز تعليم می

اعتقاد به . های مربوط به زندگی روحانی خود و نااطاعتی از خدا ای قرار دهد برای فرار از مسؤوليت بهانه

 آيد ای پديد بينی شود جهان تعالی و فراباشندگی خدا بدون ايجاد تعادل بوسيله پذيرش مسؤوليت فردی، سبب می

واضح است که چنين تفکری . باشد که در آن شخص فاقد هر نوع مسؤوليتی برای عملکرد و تفکر خود می

او . کند بينی افراد بذل توجه می معلمی که صاحب حس تشخيص است، به جهان. گردد مانع رشد رحانی فرد می

  .دهد مقدس چه معنايی می که سلوک در حقيقت کتابآموزد  به شاگردانش می

ای که مانع  بينی بينی غيرمسيحی خواهيم پرداخت، جهان در بخش بعدی اين مقاله، به بررسی جهان  

  .گردد رشد فرد در مسيح می



  مقدس و تربيت فرزند کتاب
  

  نوشته کشيش تت استيوآرت                     شکند وقتی فرزندتان دل شما را می: بخش نهم

  

  ).۶ :۴مالکی (“ ن را بسوی پدران خواهد بر گردانيداو دل پدران را بسوی پسران و دل پسرا”  

يوحنای . تربيت فرزند به روش الهی به اين معنی نيست که هيچگاه دچار درد و دلسردی نخواهيم شد  

“ کنند سلوک می» حقيقت«کند که بشنوم فرزندانم در  هيچ چيز مرا بيش از اين شاد نمی”: نويسد رسول می

کنم، اين است که اندوهی بزرگتر از اين وجود ندارد که بشنويم  اضافه میو آنچه من ). ۴سوم يوحنا (

تجسم کنيد در ذهن پدر پسر گمشده چه گذشت وقتی پسرش سهم . اند فرزندانمان عليه خدا سر به طغيان گذاشته

کرد پدرش زودتر  ارث خود را پيش از وقت از او خواست؛ درخواست او به اين معنی بود که آرزو می

های مختلف دل ما را دردمند سازند؛ مطمئنم که برای والدين مسيحی  فرزندان ما ممکن است به طريق. ردم می

. کند ترين وضعيت اين است که پی ببرند فرزندشان از خدا دور شده و به روش دنيا زندگی می سخت

ام که فرزندشان دلشان  ش دادهام، آنهايی بوده که به درد دل والدينی گو های شبانی که داشته دردناکترين مالقات

بينند و مشاهده  نويسم که خود را با اشکهايشان تنها می من اين مقاله را برای والدينی می. را شکسته است

خواهم  هدف من اين نيست که پاسخی ساده به مسأله بدهم، بلکه می. کنند که فرزندشان رهايشان کرده است می

اند، با اين اميد که به درگاه پدرمان  ه آزمايش زمان را پشت سر گذاشتهمقدس ارائه دهم ک اصولی را از کتاب

  .خدا بياييد و از او تسلی و مشورت دريافت کنيد

  

  آشکار شدن خطاهای والدين
طور کامل به اين موضوع مهم بپردازم، اما اجازه  گرچه در اين مقاله کوتاه مجال آن نيست که به

ن مقاله به اين علت برايم دردناک است که ممکن است خطاهايی را که در شکلی خالصه بگويم که اي بدهيد به

گويم تا دل دردمند شما را با بار سنگين احساس خطا  اين را نمی. ايم، آشکار سازد تربيت فرزندمان داشته

د، خواهم پاسخهايی بدهم به سؤاالتی که ممکن است شب و روزتان را سياه کرده باش دردمندتر سازم، بلکه می

  “فرزندم مرا ترک کرده است؟چرا ”سؤاالتی از اين دست که 

جويی و کنترل بيش از حد  شود فرزند از والدينش بگريزد، رهايی از سلطه يکی از داليلی که سبب می  

اند که فالن فرزند را  اند و گفته ها تمايز و تفاوت قائل شده دليل ديگر اين است که والدين ميان بچه. والدين است

اند   که والدين دائم از فرزندانشان ايراد گرفتهتواند اين باشد  میدليلهمچنی يک . ش از آن ديگر دوست دارندبي

اند و همواره  خطا نکنند؛ چنين والدينی هيچگاه فرزند خود را تأئيد نکردهدست از پا اند که  و مرتب به آنها گفته



 فرار فرزند هر چه باشد، برای والدين مهم است که با اين علت دليل. اند با حالتی انتقادآميز با آنان رفتار کرده

  .مواجه شوند و از خدا طلب شفا بکنند و بکوشند حالت و رفتار خود را در قبال آنان تغيير دهند

  

  ترس از برمال شدن
ای از زندگی درخشان   فرزندشان نمونهاحساس شرم کنند کهشود که  درد والدين زمانی بيشتر می  

اند چون از  شناسم که طغيان فرزند خود را از ساير ايمانداران مخفی نگه داشته والدينی را می. نيستمسيحی 

بينند و  شود که خود را با درد خود تنها می شرمساری زمانی شديدتر می. اند اين امر بيش از حد شرمسار بوده

ود را نزد همسر من گشود و مشکالت خانمی دل خ. توانند آن را با ساير ايمانداران در ميان بگذارند نمی

خانوادگی خود را مطرح ساخت و به اين حقيقت دردناک اشاره کرد که هيچگاه نتوانسته اين موضوع را در 

تنهايی  کرد و آن را به او بار سنگينی را بر دوش خود حمل می. کليسا، با ساير والدين مسيحی در ميان بگذارد

ود که ساير والدين مسيحی مشکل او را درک نکرده، با او همدلی نخواهند کرد، زيرا بر اين باور ب حمل می

  .تواند درد والدين را غير قابل تحمل سازد همه اينها می. کرد

  

  چند گام مثبت
 به بعضی از گامهای مثبتی که والدين دردمند حال که به واقعيت درد والدين اشاره کردم، اجازه بدهيد  

جا است يادآوری کنم که پدر ما خدا، خودش پدر است و خيلی  اما پيش از آن، به.  کنمتوانند بر دارند اشاره می

: او پدری کامل است، اما دو فرزند سرکش داشت. توانند دل او را بشکنند داند فرزندانش چگونه می خوب می

حال با بعضی از ، باايناستتواند سبب تسلی شما گردد که بدانيد خدا، پدری کامل  اين نکته می. آدم و حوا

  .توانيد در اين حالت دردمندی بر داريد، اشاره کنم اجازه بدهيد به پنج گامی که می. فرزندانش مشکالتی دارد

  

  فرزند خود را کامًال به خدا بسپاريد
اين . مانند ابراهيم که پسرش اسحاق را بر قربانگاه گذاشت، شما نيز فرزند خود را به خدا تقديم کنيد  

 است که تمام انتظارات خود را از فرزندتان کنار بگذاريد و به خدا بگوييد که ديگر حقی بر او بدان معنا

برای پدر پسر گمشده چقدر سخت بود که پسر خود را آزاد بگذارد؛ . نداريد زيرا اکنون او متعلق به خدا است

وقتی از بازی کردن نقش . از کنداما او با اين کار، با خدا همکاری کرد تا راه را برای بازگشت پسری جديد ب

  .تواند خدا را آنگونه که هست بشناسد خدا برای فرزندمان دست بکشيم، آنگاه فرزندمان می

  

  های خدا را برای فرزندتان بطلبيد وعده



های خدا تربيت  به اين فرمايش الهی در کالمش ايمان داشته باشيد که چنانچه فرزند خود را در طريق  

اين وعده ”: فرمايد به اين فرمايش الهی تکيه کنيد که می.  نهايت او از آنها دور نخواهد شدکرده باشيد، در

تصميم . آنگاه منتظر بمانيد تا خدا فرزندتان را نجات بخشد). ٣٩ :٢اعمال (“ است برای شما و فرزندان شما

  .انتظار عمل الهی باشيد بگيريد که بر کالم خدا بايستيد و چشم

  

  کنيد و مراقب باشيدوقفه دعا  بی
 درگير مشکالت خاص آن دوره بودند، من و ه،های من در دوره بحرانی سنين بلوغ بود وقتی بچه  

رهبر برجسته مسيحی که دخترش از خانه فرار کرده بود و يک همسرم َپتی، کتابی خوانديم در باره زندگی 

اما آنچه را که خدا به . بسيار دردناک بوداين امر برای اين شبان و همسرش . به مواد مخدر معتاد شده بود

 ايشان هدايت شدند که فهرستی از گناهان و مشکالت روحانی .گذارم ايشان آموخت، با شما در ميان می

اين دختر مغرور و متکبر بود؛ ايشان شروع کردند به . طور خاص برای آنها دعا کنند دخترشان تهيه کنند و به

بعد از مدتی، دخترشان به خانه باز گشت و زندگی خود را به مسيح . ن سازددعا کردن تا خدا او را فروت

وضعيت روحانی واقعی فرزندتان چيست؟ چه گناهان و .  همين کار را بکنيد شما نيزکنم که پيشنهاد می. سپرد

های  طور مشخص دعا کنيد و وعده های بدی او را تحت کنترل دارد؟ شروع کنيد به اينکه برای آنها به عادت

  .خرج دهيد خدا امين است و بايد تا مشاهده نتايج، استقامت به. خدا را برای او بطلبيد

  

  فرزندتان را بپذيريد
من هميشه از رفتار پدر پسر گمشده . کنيد فرزند خود را بپذيريد در عين حال که گناهانش را رد می

پيش از آنکه فرصت پاک کردن خود را شوم، چرا که او پسر را وقتی به خانه باز گشت، و حتی  متأثر می

بسيار مهم است که به فرزندتان نشان دهيد که دوستش داريد و حتی در همان . داشته باشد، در آغوش گرفت

والدين عزيز، هيچگاه . د، در عين حال که دلتان در اثر گناهش شکسته استيپذير آلودش او را می حالت گناه

. گرمی پذيرفت که وقتی هنوز گناهکار و دشمن خدا بوديد، شما را بهآغوش پرمهر مسيح را فراموش نکنيد 

وقتی چنين کنيد، محبت عظيم خود . اينک نوبت شما است تا دل و آغوش خود را به فرزند گمشده خود بگشاييد

  .را منعکس خواهيد ساخت

  

   دهيدهمصالح
وقتی پسر گمشده به . دهيدسخت بکوشيد تا بقيه اعضای خانواده را با فرزند فراری خود مصالحه   

توانست محبت پدر خود را نسبت به برادر سرکش خود  خانه باز گشت، پسر بزرگتر خوشحال نشد و نمی

وظيفه ما در مقام والدين اين است که بکوشيم ميان فرزندان خود مصالحه پديد آوريم و به آنان . درک کند

  .دهای پدر آسمانی ما را بشناسن الگويی بدهيم تا طريق



  

مکند، يعنی  گوييم که خون والدين را می در زبان ترکی می. فرزندان دل والدين را خواهند شکست  

توانيم در حق فرزندمان ايثار کنيم و  فقط زمانی می“ !خون والدين را در شيشه کند”تواند  اينکه فرزند می

د، اما از طريق دردهای ما است که تواند دردناک باش بله، والد بودن می. دوستش بداريم که در مسيح بمانيم

  .آورد کند و ما را بيشتر به شباهت خود در می خداونْد عيسی قدرت و محبت خود را به فرزند ما ظاهر می



  های مسيحيت آشنايی با فرقه
  

  نوشته آرمان رشدی      آشنايی با کليساهای کاتوليک و ارتودکس: بخش اول
  

  در آغاز
ما در اين مجموعه از مقاالت، . های مختلف مسيحيت، بحثی طوالنی استها يا کليسا آشنايی با فرقه  

، و نيز با اهم ها و کليساها شد خواهيم کوشيد خوانندگان گرامی را با نکات مهمی که موجب پيدايی اين فرقه

وانند به ت دست آورند، می تری به دوستانی که مايلند در اين زمينه اطالعات گسترده.  آشنا سازيماعتقادات آنها

  .هايی که در زمينه تاريخ کليسا منتشر شده، مراجعه کنند کتاب

پيامی که رسوالن بالفصل مسيح در . خوانيم چگونگی آغاز مسيحيت را در کتاب اعمال رسوالن می  

القدس  کردند، پيامی يکسان بود، گرچه هر رسولی طبق روحيات خود و هدايت روح تمام نقاط دنيا موعظه می

ها و محتوای  گذاشت؛ بازتاب اين امر را در نحوه نگارش انجيل ای از مسيحيت بيشتر تأکيد می بر جنبه

  .کنيم رساالت مشاهده می

اما از همان آغاز، يعنی در عهد رسوالن، شروع گرايشهايی را در اعتقادات و عبادات مسيحيان   

شد به رابطه ايمان جديد مسيحی  وط میای که بروز کرد، مرب شايد نخستين اختالف نظر جدی. کنيم مشاهده می

ها، غير از  يهوديانی که مسيحی شده بودند، در آغاز مايل نبودند مردمان ساير نژادها و مليت. و مذهب يهود

اما از آنجا که آغازگر بشارت به غيريهوديان شخصی بود همچون پطرس، . يهوديان، به اين ايمان بگروند

الن و مشايخ کليسای اورشليم پذيرفتند که غيريهوديان نيز به اين ايمان غائله خيلی زود فرو نشست و رسو

جديد داخل شوند، تازه آن هم به اين علت که هم پطرس در اين خصوص رؤيايی آسمانی دريافت کرده بود، و 

  .دالقدس بر اين گروندگان جديد، ايمان آنان را مورد تأئيد قرار داده بو هم اينکه خدا با فرو ريختن روح

تبار اصرار داشتند که  بروز کرد، زمانی که مسيحيان يهودیبعد اختالف عقيده بعدی چند سال   

مشکل به شورای رسوالن و مشايخ کليسای . مسيحيان غيريهودی مکلف شوند شريعت موسی را نگاه دارند

نْد عيسی، ای چون پطرس و يعقوب، برادر خداو اورشليم ارجاع شد و در اثر تأکيدات رسوالن برجسته

گرايی و نجات از طريق ايمان صرف  انعکاس تنش ميان شريعت. تصميمی يکدست در اين خصوص اتخاذ شد

واسطه  دار تعليم نجات به رسد که پولس طاليه نظر می  به.کنيم را در رساالت روميان و غالطيان مشاهده می

تبار اورشليم شايع شده بود   مسيحيان يهودیبازتاب اين تعليم او چنان بود که در ميان. ايمان صرف بوده باشد

با اينکه ). ٢۵ -٢٠ :٢١اعمال (انگارد  گويد و آن را ملغی می که پولس بر خالف شريعت موسی سخن می

داد، از گرايشی ظاهرًا متفاوت با تأکيدات رسوالن  نکاتی که پولس رسول در پيام خود مورد تأکيد قرار می



- ١ :٢غالطيان (کردند، توافق داشتند  يشان همگی با پيام و اصولی که موعظه میاورشليم برخوردار بود، اما ا

 ١٠.(  

اختالف نظرهای اساسی و خطرناک زمانی بروز کرد که مسيحيت در سراسر خاورميانه و اروپا   

علت ُبعد مسافت و عدم وجود امکانات ارتباطی مدرن برای دسترسی مستقيم به رسوالن،  به. گسترش يافت

خواند، شروع کردند به آميختن پيام مسيحيت با  ای که پولس ايشان را رسوالن و معلمان دروغين می عده

پولس در رساله کولسيان و يوحنا در رساله اول خود با چنين معلمين دروغينی به مبارزه . های فلسفی انديشه

اما از آنجا که از همان . دامه دادگرايی در کنار مسيحيت رسوالن به رشد خود ا اين جريان فلسفه. ندا هپرداخت

اواخر قرن اول تا اواخر قرن سوم ميالدی، مسيحيت با جفاهای هولناک حکومت روم مواجه بود، تجزيه و 

  .انشعابی در کليسا رخ نداد

ورزان و پدران کليسا از گرايشهای اعتقادی اندکی متفاوت  رغم اينکه انديشه در طول اين دوره، علی  

در اين دوره، .  اعتقادی برخوردار بودند، يک مسيحيت و يک کليسا بيشتر وجود نداشتدر زمينه اصول

مسيحيت دارای تمرکز سازمانی نبود، به اين معنی که هيچيک از پدران کليسا يا اسقفان ادعای رهبری جهان 

ناحيه خود مسيحيت در اروپا و آسيا به مناطق اسقفی تقسيم شده بود و هر اسقفی در . مسيحيت را نداشت

  .استقالل کامل داشت، گرچه همه به يک اعتقاد و يک روش عبادت پايبند بودند

  

  آغاز اختالف نظرها
های مسيحيت را بايد در قرن چهارم  آغاز اختالف نظرها و تجزيه و انشعاب کليسا و پيدايی فرقه  

ت گرويد و طولی نکشيد که  ميالدی، کنستانتين، امپراطور روم به مسيحي٣١٢در سال . ميالدی جستجو کرد

به همين دليل . سبب شد که مسيحيت نفسی راحت بکشد اين امر. مسيحيت دين رسمی اين امپراطوری گرديد

به اين ترتيب، . گيری بود بپردازد مشکالتی که در زمينه اصول اعتقادی در حال شکلکيسا فرصت يافت تا به 

 ٣٢۵به سال ) واقع در ترکيه امروزی(در شهر نيقيه نخستين شورای کليسايی تحت رياست شخص امپراطور 

در همين . تشکيل يافت تا به اختالف نظر حادی که در خصوص الوهيت مسيح پيش آمده بود، رسيدگی کند

  .مسيحيت تصويب شد) ارتودکس(عنوان اعتقاد درست  شورای نيقيه بود که آموزه تثليث برای نخستين بار به

نام خود،  ، پايتخت جديدی برای خود ساخت و آن را به٣٣٠، در سال کنستانتين، امپراطور روم  

امپراطور روم از نظر . ناميد) شهر کنستانتين، به عربی قسطنطنيه، همان استانبول امروزی(کنستانتينوپل 

اين امر سبب شد که ميان اسقف . تقسيم شد) روم(و بخشر غربی ) کنستانتينوپل(تشکيالتی، به دو بخش شرقی 

 بر سر رهبری جهان مسيحيت رقابتی آغاز شود، رقابتی )روم و کنستانتينوپليعنی شهرهای (  پايتختشهردو 

) در کنستانتينوپل(و کليسا ارتودکس ) رومدر ( منجر به پيدايی کليساهای کاتوليک ١٠۵۴که سرانجام به سال 

  .گرديد

  



  نخستين انشعاب
توانست به  کليسا در جو آرام دوره جديد، اکنون می. اما شورای نيقيه خاتمه مناقشات عقيدتی نبود  

مشکل جديدی که پيش آمده . صراحت بيان نشده بود تدوين اصول اعتقادی بپردازد، اصولی که در عهدجديد به

) الهی(های الهوتی  اط طبيعتبر سر ارتب) مصر(بود، اختالف نظر اسقفان شهرهای کنستانتينوپل و اسکندريه 

، شورايی در شهر کالسدون ۴۵١تا اينکه سرانجام در سال . و برتری يکی بر ديگری بود) بشری(و ناسوتی 

تشکيل شد و تصويب گرديد که مسيح دارای يک شخصيت با دو طبيعت الهوتی و ) واقع در ترکيه امروزی(

لذا کليساهای مصر . ه اسقفان با اين مصوبه موافق نبودندهم. باشد نشدنی می برابر و ادغامشکلی  بهناسوتی 

و ) کنستانتينوپل(و سوريه و ارمنستان و ايران به عقيده خود ماندند و از بدنه بزرگ مسيحيت شرق ) قـُبطی(

  .جدا شدند و اين جدايی تا به امروز نيز ادامه دارد) روم(غرب 

  

  پيدايی کليساهای ارتودکس و کاتوليک
 غرب به رهبری اسقف شهر روم، و در شرق به رهبری اسقف کنستانتينوپل، به توسعه مسيحيت در  

هر يک به مناطق . کردند طور مستقل اما هماهنگ با هم رشد می  بههر يک از اين دو قطب. ادامه دادند

زمينهای در همين دوره بود که سر. کردند رساندند مردم آن را به مسيحيت هدايت می جديدی پيام انجيل را می

  .بريتانيا و اسکانديناوی و روسيه مسيحيت را دين رسمی خود ساختند

 بين اين دو قطب  جزئیتدريج اختالفاتی اما در اين فاصله، يعنی از قرن پنجم تا يازده ميالدی، به  

ن، قدرتمند مسيحيت بروز کرد، اختالفاتی مثًال بر سر زمان برگزاری عيد قيام، نگه داشتن ريش برای کشيشا

ترين اختالف عقيدتی آنان، بر سر اين بود که آيا  شايد مهم. يا اينکه کشيشان اجازه ازدواج دارند يا نه

، اين دو قطب رسمًا ١٠۵۴تا اينکه در سال ! گردد، يا از پدر و پسر هر دو القدس فقط از پدر صادر می روح

سای شرق، به مرکزيت کنستانتينوپل، خود را کلي. يکديگر را به کفر متهم کردند و از يکديگر رسمًا جدا شدند

ارتودکس به معنی تعليم درست . کليسای ارتودکس ناميد، و کليسای غرب، به مرکزيت شهر روم، کاتوليک

اين جدايی صرفًا جنبه تشکيالتی داشت و بر سر اين بود که . است و کاتوليک به معنی فراگير و جامع

در غير اينصورت، اصول اعتقادات و آداب نيايش آنها . يحيت استکداميک از اين دو اسقف رهبر جهان مس

اين جدايی ادامه داشت . پاافتاده با يکديگر تفاوت دارند در برخی جزئيات پيشفقط بسيار شبيه يکديگر است و 

 به همت پاپ ژان پل دوم، اين دو کليسا تکفير يکديگر را پس گرفتند و يکديگر را به ١٩۶۴تا اينکه به سال 

امروزه يک کاتوليک يا يک ارتودکس، در صورتی که به کليسای خود دسترسی نداشته . رسميت شناختند

علت تصرف سرزمينهای   کليسای ارتودکس به.توانند در آيين عشاء ربانی کليسای ديگر شرکت کنند باشند، می

باشد   میکاتوليکليسای دست ترکهای عثمانی، کوچکتر از ک دست مسلمانان عرب و بعدها به آسيای صغير به

  .گردد و عمدتًا شامل سرزمينهای يونان و روسيه می



  

  خصوصيات کليساهای ارتودکس و کاتوليک
رسد که ارتودکسها و کاتوليکها اعتقادات و آيينهايی دارند که ريشه  نظر می برای پروتستانها چنين به  

. ه مرجع اعتقادات و عبادات مسيحی کدام استعلت اين امر در اين نکته نهفته است ک. مقدس ندارند در کتاب

مارتين لوتر معتقد بود که هر اعتقاد و آيينی . “مقدس فقط کتاب”: مذهب پروتستان با اين شعار گسترش يافت

 و آيينی که منطبق  مقدس نباشد، مورد پذيرش است؛ ژان کالون بر اين نظر بود که هر عقيده که خالف کتاب

چرا ”کنند که  برای همين پروتستانها معموًال اين سؤال را مطرح می. ردود استمقدس نباشد، م بر کتاب

  “مقدس چنين چيزی گفته نشده است؟ کنند، حال آنکه در کتاب کاتوليکها و اردتوکسها چنين و چنان می

علت اين اختالف اين است که يگانه مرجع برای استخراج اصول عقايد و نحوه عبادات در مذهب   

ارتودکسها و کاتوليکها برای . مقدس است، اما در مذاهب ارتودکس و کاتوليک، چنين نيست کتابپروتستان 

  .مقدس، سنت رسوالن، و کليسا کتاب: اعتقادات و آيينهای خود به سه مرجع اعتقاد دارند

مقدس نزد همه مذاهب مسيحيت يکی است، به استثنای اينکه کاتوليکها و ارتودکسها عالوه بر  کتاب  

اما سنت رسوالن . پذيرند های قانونی ثانوی می عنوان کتاب  کتاب ديگر يهوديان را به٩ کتاب عهدعتيق، ٣٩

  چيست؟

  

  سنت رسوالن چيست
روشن است که تمامی . ده استکر کليسا حفظ رااند که تعليم رسوالن  اين دو کليسا بر اين عقيده  

ها و رساالتی است که  عهدجديد مجموعه کتاب.  استدادند، در عهدجديد نوشته نشده تعليماتی که رسوالن می

هر کتاب عهدجديد، خصوصًا رساالت، يا برای رفع مشکلی نوشته شده . اند بنا به مقتضياتی خاص نوشته شده

شويم که پولس  برای مثال، از مطالعه دو رساله پولس به تسالونيکيان متوجه می. يا برای پاسخگويی به سؤالی

ر خصوص بازگشت عيسی مسيح داده بوده، و اکنون طی اين دو رساله، تعاليم شفاهی خود را  دیشفاهًا تعاليم

اگر مشکلی در اين زمينه در کليسای تسالونيکی پيش نيامده ). ٢ :٢دوم تسالونيکيان (دهد  توضيح بيشتری می

 ١۵ه اول قرنتيان فصل مثالی ديگر در رسال. داشتيم بود، ما امروز اين مطالب ارزنده را در اين رساالت نمی

کند  وار تکرار می را که به ايشان داده بود، خالصه) انجيلی(شود که در آن پولس رسول پيام شفاهی  يافت می

 کاتوليکها و ارتودکسها معتقدند که آن بخش .پردازد سپس به شرح مبسوطی از مسأله قيامت می). ٣ و ١ :١۵(

  .حفظ شده است“ سنت”در از تعاليم رسوالن که در عهدجديد نيامده، 

های بسياری از خود  ، نوشته)های اول و دوم ميالدی قرن(پدران کليسا بخصوص پدران عهد رسوالن   

اند که در آنها نگرش کليسای اوليه در خصوص اصول اعتقادات و بويژه، نحوه عبادت و آيينها  بر جای گذاشته

ها اکنون در  اين نوشته. دهد نت رسوالن را تشکيل میها کًال بخش عمده س مجموعه اين نوشته. ثبت شده است

  .های تاريخ کليسا در دسترس همگان قرار دارد و اميد است که روزی به فارسی نيز ترجمه شود کتاب



  

  مرجعيت کليسا
مقدس و سنت رسوالن، مرجعيت کليسا نيز مطرح  اما برای ارتودکسها و کاتوليکها عالوه بر کتاب  

مسيحيان بر اين اعتقادند که مسيحيت اوليه از کليسا و بوسيله کليسا آغاز شد و گسترش اين دسته از . است

اين کليسا بود که تعليم صحيح . های عهدجديد در بطن کليسا نوشته شد کتاب. عهدجديدکتاب يافت، نه بوسيله 

و سرانجام اين کليسا . تها به مبارزه بر خاس اين کليسا بود که با بدعت. را از گزند معلمان دروغين حفظ کرد

باشد که   کتابی می٢٧های الهامی مسيحيان متشکل از اين   تصويب کرد که کتاب٣٩٠بود که در حدود سال 

  .دهد امروز عهدجديد مسيحيان را تشکيل می

 ٢٠ -١۵ :١٨در انجيل متی . عالوه بر اين، مسيح به جمع رسوالن خود که کليسا باشد، اقتدار بخشيد  

مسيح به کليسايش اقتدار بخشيد تا گناهان . بخشد تا امور ايمانداران را رتق و فتق کند يسا اقتدار میمسيح به کل

شود  القدس به جميع راستی هدايت می اين کليسا است که بوسيله روح). ٢٣ :٢٠يوحنا (را ببخشد يا نبخشد 

يا او را باز به ) ۵ -۴ :۵اول قرنتيان  (کليسا قدرت دارد ايماندار خطاکار را به شيطان بسپارد). ١٣ :١۶يوحنا (

به اين ترتيب، طبق اعتقاد کليساهای کاتوليک و ارتودکس، کليسا ). ٨ -۵ :٢ دوم قرنتيان(جمع خود بپذيرد 

های کهن را بر  مقدس، آموزه و بر اساس اصول کتاب) ١٣ :١۶يوحنا (القدس  اقتدار دارد تحت هدايت روح

  .گيری نمايد سير کند، يا در خصوص نحوه عبادات و برگزاری آيينها تصميماساس مقتضيات زمانه از نو تف

  

  اين است تفاوت عمده
شود که تفاوت در نيايش  عمومًا تصور می. پرسند که تفاوت کاتوليکها و پروستانها چيست بسياری می  

اصلی در مرجعيتی تفاوت عمده و . اما اينها همه فرعی است بر اصل. مريم يا پيروی از پاپ و نظاير است

پس از اين پس وقتی با يک مسيحی کاتوليک يا ارتودکس . شويم است که برای اعتقادات و عبادات قائل می

مقدس آمده يا نيامده، چون  کنيد، عبث است که بحث کنيد که تکريم مريم يا مرجعيت پاپ در کتاب صحبت می

ائل اشاره نشده؛ بايد دانست که آنان چون مرجعيت مقس صريحًا به اين مس ايشان نيز قبول دارند که در کتاب

با هم را در کنار هم و همطراز ) شورای اسقفان از تمام جهان(مقدس و سنت رسوالن و تصميمات کليسا  کتاب

  .پذيرند، به اين اصول معتقدند می

له مراتب برای مثال، تعميد کودکان، شيوه تعميد، تکريم مريم، مرجعيت پاپ، شفاعت از مقدسين، سلس  

 آيين مقدس، و نحوه برگزاری آيين عشاء ربانی و نظاير اينها، همگی ريشه در سنت ٧کليسايی، اعتقاد به 

بريم که  های پدران قرن دوم، با نهايت تعجب پی می مثًال با مطالعه نوشته.  کليسا داردمصوباترسوالن و 

ست است دعا برای مردگان، تکريم مريم و طلب شفاعت از مقدسين از همان زمان متداول بوده؛ از همين د

  .طلب شفاعت از او، و تعميد کودکان و نوزادان

  



  !يک سؤال
مرجعيت سنت رسوالن و پدران اوليه کليسا را همه مذاهب مسيحيت قبول دارند، چه آگاهانه، چه   

 الهوتی و ناسوتی او، های های مربوط به الوهيت مسيح و طبيعت برای مثال، پايبندی به اعتقادنامه. ناآگاهانه

اما سؤالی . شود انکار کرد اين را نمی. جزو سنت کليسا است که حتی پروتستانهای سنتی نيز به آنها معتقدند

عمًال . باشد شود، در خصوص مرجعيت کليسا برای تدوين اصول جديد اعتقادی و عبادی می که مطرح می

اش در سنت رسوالن و  اند که از شکل اوليه رگ يافتهثابت شده که در طول زمان، برخی اصول چنان شاخ و ب

 گرچه تکريم مريم و طلب شفاعت از او در .تکريم مريم بهترين نمونه است. پدران اوليه کليسا خارج شده

 کامًال مرسوم بوده، اما اين امر با آنچه که در قرون وسطی و حتی امروزه ميان کاتوليکها يهکليسای قرون اول

گيرد که  در بعضی از کشورهای کاتوليک، مريم چنان مورد ستايش قرار می. سيار فرق داردمتداول است، ب

گويند، همان کلمات و  آنچه که کاتوليکها در دعاهای خود به مريم می. گويی او جزئی از تثليث است

آيد  يش میپس اين سؤال پ. آورند اصطالحاتی است که پروتستانها فقط برای پرستش و ستايش خدا بر زبان می

  حد تصميمات کليسا تا چهو ديگر آنکه. عنوان سنت رسوالن پذيرفت توان به پدران را تا چه قرنی میکه سنت 

مقدس  ای را تصويب کند که نه در کتاب تواند آموزه  آيا کليسا می.شودنمقدس دور   از کتابتاتواند جلو برود  می

   سنت پدران اوليه؟آمده و نه در

  

  نتيجه
. کوشيم از قضاوت ارزشی اجتناب کنيم  در اين مقاله، فقط معرفی اين مذاهب است و میهدف ما  

های مهم انديشه مسيحی آشنا شوند و بحث ارزشی را خودشان انجام  کوشش ما اين است که خوانندگان با گوشه

يساهای مختلف ها و کل در شماره آينده به معرفی نهضت پروتستان خواهيم پرداخت و پس از آن، فرقه. دهند

  .اين مذهب را مورد بررسی قرار خواهيم داد



  مقدس در بشارت کاربرد کتاب
  نوشته آرمان رشدی

  

 مشاهدات و تجربيات شخصی بنده است که با شما خوانندگان گرامی در  نتيجهخوانيد، مطلبی که می  

وانيد تجربيات خود را در اين زمينه با ت شما نيز می. باشد منزله تعليم اصلی مسلم نمی گذارم و مطلقًا به ميان می

  .مجله در ميان بگذاريد

ای بشارتی بين غيرمسيحيان توزيع  مقدس را همچون وسيله چندين دهه است که مرسوم شده کتاب  

در اين زمينه، سالها است که سؤاالتی به ذهنم . گذارند برخی مؤسسات نيز آنها را در اتاقهای هتلها می. کنند می

های کسانی است که از اين طريق به خداونْد عيسی  ها و گفته ند، سؤاالتی که برخاسته از شهادتک خطور می

های اوليه کتاب  مجرد اينکه فصل مقدس به دستشان رسيد و به اند که وقتی کتاب عده زيادی گفته. اند ايمان آورده

. اند اند و آن را کنار گذاشته ن پنداشتههای دور از ذه اند، آن را همچون کتابی حاوی افسانه پيدايش را خوانده

اند و از اين راه به مسيح  ها را خوانده اند که بعد از سالها، بر حسب تصادف بخش انجيل عده ديگری نيز گفته

  .اند ايمان آورده

  

  !!!شدن نوحبرهنه 
از فايده است، چون بخشی  مقدس به دست يک غيرمسيحی، بالکل بی توان گفت که دادن کتاب نمی  

اما سؤال اينجا است که وقتی کتابی را بدون هيچگونه توضيحی به . کند تجربيات ما خالف آن را ثابت می

کنيد؟ مگر نه اين است که بطور طبيعی،  دهند، شما آن را از کدام قسمت شروع به خواندن می دست شما می

ريم غيرمسيحيان با خواندن ماجراهای خوانيم؟ سؤال بعدی اين است که آيا انتظار دا هر کتابی را از اولش می

به مسيح ايمان بياورند؟ يا با خواندن برهنه شدن ) ۶پيدايش (کنند  پسران خدا که با دختران آدميان ازدواج می

نوح و مستی او؟ يا دروغ گفتن ابراهيم در مورد همسرش سارا؟ يا کشتی گرفتن يعقوب با خدا؟ يا با 

؟ يا توصيف طول و طويل نظام قربانيها در کتاب الويان که خواندنش برای های طوالنی کتاب اعداد نامه نسب

دست بنی اسرائيل؟ يا زنا کردن داود؟  کننده باشد؟ يا قتل عام کنعانيان به ايمانداران قديمی نيز ممکن است خسته

يان که چيزی در مورد برانگيز باشد، چه برسد به غيرمسيح تواند بالقوه برای ايمانداران نيز سؤال تمام اينها می

  .دانند مقدس نمی بينی کتاب جهان

  

  قلب پيام ما چيست
مقدس در امر بشارت استفاده  تواند ما را در اين زمينه کمک کند تا بدانيم که چگونه از کتاب آنچه می  

 در بديهی است که پيام ما چيزی نيست جز محبت خدا که“ پيام ما چيست؟”کنيم، اين است که از خود بپرسيم 



: فرمايد  می١ :٢پولس رسول در رساله اول قرنتيان . است قلب پيام مااين . گر شده صليب و قيام مسيح جلوه

“ زيرا بر آن بودم که در مدتی که بين شما هستم، چيزی جز عيسی مسيح ندانم، آن هم عيسای مصلوب”

مقدس به  ا بجای دادن تمام کتاب پس چر- که همه ما قبول داريم که چنين است-اگر چنين است). هزاره نو(

غير از   برای نجات،ها را ندهيم؟ مگر راه ديگری غيرمسيحيان برای بشارت دادن، به آنها يکی از انجيل

تر از همه   مکشوف شده؟ برای اين منظور، شايد انجيل لوقا يا يوحنا برای ايرانيان مناسبخداوند پرجالل ما

ها نوشته شد تا ايمان آوريد که عيسی همان مسيح، پسر خداست، تا با اين اين”: فرمايد يوحنای رسول می. باشد

حيات ظاهر ”: فرمايد در رساله اول نيز می). ، هزاره نو٣١ :٢٠يوحنا (“ ايمان، در نام او حيات داشته باشيد

با پدر بود و بر کنيم، که  ما حيات جاويدان را به شما اعالم می. دهيم ايم و بر آن شهادت می شد؛ ما آن را ديده

  ).، هزاره نو٢ :١اول يوحنا (“ ما ظاهر شد

  

  مقدس خطاب به ايمانداران نوشته شده کتاب
ايمانان نوشته نشده، بلکه  مقدس برای بی کتاب. مقدس است نکته ديگر، توجه دقيق به ماهيت کتاب  

اش تا آنها را بدانند و  هعهدعتيق گزارش اعمال و احکام الهی است در ميان قوم برگزيد. “قوم خدا”برای 

پرست نوشته شده باشد؟ حتی  شناسيد که خطاب به اقوام بت کدام قسمت عهدعتيق را می. مطابق آن زندگی کنند

پرستان نوشته شده، عمدتًا برای آن است که قوم خدا از آن مطلع شوند،  هايی که بر عليه سرزمينهای بت نبوت

بايست کتاب خود را برای پادشاهان آن ممالک  رت، اين انبيا مینه آنکه آنان توبه کنند، چه در اينصو

اما عهدجديد برای چه کسانی نوشته شده؟ باز هم . فرستادند، که چنين چيزی در عهدعتيق ثبت نشده است می

اند که  از آنجا که بسياری دست به تأليف حکايت اموری زده”: فرمايد لوقا می. بايد بگوييم برای کليسای مسيح

مصلحت چنان ديدم که آنها را به شکلی منظم برای شما، عاليجنات ... من نيز... د ما به انجام رسيده استنز

ها خطاب به  انجيل). ، هزاره نو۴ -١ :١لوقا (“ ايد، يقين پيدا کنيد تئوفيلوس، بنگارم، تا از درستی آنچه آموخته

 کنند که عيسی ناصری همان مسيح موعود است و کليساها و برای تعليم ايمانداران نوشته شده تا يقين حاصل

. در اين ميان رساالت که جای خود دارد. های بعدی ايمانداران محفوظ بماند اينکه اين مطالب برای نسلنيز 

رساالت منحصرًا . عنوان وسيله بشارتی و خطاب به غيرمسيحيان ننوشتند رسوالن هيچيک از رساالت را به

  .خطاب به کليساها است

  

  !مقدس کتاب رمان نيست تابک
مقدس کتاب داستان يا رمان نيست که بتوان آن را  توجه به اين نکته نيز حائز اهميت است که کتاب  

اين وظيفه . آمد های مختلف در مذهب پروتستان پديد نمی خواند و براحتی درک کرد؛ اگر بود که اين همه فرقه

.  را به ايمانداران بياموزندآنتر از آن، چگونگی درک درست   و مهممقدس،  کتابکليسا است که نحوه خواندن

 :بينيم شود که امروز می جه اين میکند و نتي در غير اينصورت، هر کس برداشت و تفسير خاصی از آن می



در اين ميان، . جديدی در اثر برداشتهای شخصی افراد پيدا نشودو روزی نيست که فرقه و کليسای مستقل 

  .دانند مقدس نمی در مورد مسيحيت و کتاب“ هيچ چيز”ه غيرمسيحيان که بديگر چه برسد 

  

  ماهيت شخصی بشارت
همچنين بايد توجه داشت که طبق الگوی کتاب اعمال رسوالن و کليسای اوليه، بشارت امری است   

برويد ”خداوند متبارک ما دستور نفرمود که . شخصی، يعنی بهتر است ارتباط شخصی برقرار شود

 و ايشان را به اسم اب شاگرد سازيدپس رفته، همه امتها را ”: ، بلکه فرمود“!مقدس يا تراکت پخش کنيد کتاب

“ ام حفظ کنند  که همه اموری را که به شما حکم کردهتعليم دهيد، و ايشان را تعميد دهيدالقدس  و ابن و روح

ايشان “ شاگرد ساختن”يحيان، اوًال طبق اين حکم مقدس، وظيفه ايمانداران در قبال غيرمس). ١٩ :٢٨متی (

مقدس به دست افراد غير اهل فن، اين سه  دادن کتاب. ايشان“ تعليم دادن”آنان و ثالثًا “ تعميد دادن”است، ثانيًا 

  .رساند انجام نمی وظيفه را به

  

به دست مقدس کامل را  جای اينکه کتاب شايد بد نباشد به. شايد بد نباشد در مورد اين نکات بينديشيم  

جای در خاتمه بايد عرض کنيم که . ها است به آنان بدهيم مردم بدهيم، انجيل لوقا را که يکی از زيباترين انجيل

سرور خواهد بود که همسنگران گرامی نظرات و تجربيات خود را در اين مورد با دفتر مجله در ميان 

  .بگذارند



  اعتراض خوانندگان
کالم خدا يا ”ای به قلم کشيش فريبرز خندانی درج کرديم، تحت عنوان  ، مقاله۵در شماره قبل، در صفحه 

ای را که از خانم  ذيًال نامه. بعضی از همسنگران عزيز نسبت به اين مقاله اعتراض کردند. مکاشفات شخصی

  .کنيم ايم، برای اطالع عموم منتشر می کشيش شهناز منصوری دريافت داشته

  

  عزيزان گرامی در مؤسسه تعليم،

 يک نماييد،ايد که خادمين مسيحی ايرانی را به يکديگر نزد با سپاس از زحمات شما که همواره تالش نموده

به نوشته “ یشخص خدا يا مکاشفات مکال” مجله شبان تحت عنوان ٣۴خواستم مطلبی را که در شماره  می

ست که مجله شبان سعی دارد که کشيش فريبرز خندانی را مورد انتقاد قرار دهم، زيرا شخصًا گمانم بر اين ا

خواندن با اما .  غيرمغرضانه به هم نزديک نمايدقرار داده، با روشیخادمين مسيحی ايرانی را تحت تعليم 

مطلب آقای خندانی بسيار متعجب شدم که خالی و عاری از محبت بود، زيرا که نه فقط در جهت اتحاد نبود، 

ز کرد، چون ايشان چوبی در دست گرفته و بر سر و کله همه بلکه بوی تعصب و تلخی آن شامه مرا مشمئ

و  بلکه در مسند داوری نشسته و خداگونه ديگران زناکار ، نه تنها الهيات کريزماتيک را،کوبيده بودند

  !زهی تأسف. گناهکار خواندند

ما چاره را باری خواندن مطلب ايشان نه فقط باعث بنای من و چند نفری نشد، بلکه باعث رنجش ما شد و 

در اين ديدم که چند سطری برای ايشان بنويسم و از ايشان استدعا کنم که يک بار ديگر به خلوت خود بروند و 

القدس قلبسشان را لمس  در را ببندند و دور از هر گونه داوری دعا کنند تا خدای مهر و محبت از طريق روح

ايم تا يکديگر را بنا و تشويق نماييم  کنند زيرا ما خوانده شدهکند تا از مسند داوری پايين بيايند و محبت را پيشه 

و به ياد داشته باشيم که از .  يکديگر را مصلوب کنيم،ای علت اختالفات سليقه و اختالفات فرقه نه اينکه به

  .شود محبت خارها گل می

ل خدمت بين برادر گرامی، من کشيش شهناز منصوری هستم و در کليسای ميسيونری کشور سوئد مشغو

 جالل نام عيسی مسيح عزيز، همواره به کليساهای مختلف دعوت یها هستم و برا سوئديها و ديگر مليت

کنم نام آن يگانه عزيز را  شوم، چه کليساهای کريزماتيک و چه کليساهای آزاد ديگر و با فروتنی سعی می می

از طريق رؤيا با سرورم عيسی مسيح آشنا کنم که در سن سيزده سالگی  افتخار می. در اين غربت بلند کنم

قبل از ايمانم مدارج تحصيلی بااليی را طی کردم و دارای موقعيت اجتماعی . دخالت بشریشدم، بدون هيچ 

 ولی امروز اينها افتخارم نيست، بلکه افتخارم عيسی مسيح و صليب او .بااليی در کشور عزيزم ايران بودم

کند، در خدمتش  امروز با فروتنی او از تجربيات گذشته من استفاده میو . است که در زندگی متحمل شدم

  .برای جالل خودش



نگاهی به صليب انداخته باشد و کلمات  اگر کسی نيم”: اشاره نموديددر مورد سقط جنين برادر گرامی، شما 

يسا به خانه آمدم، خواستم عرض کنم که روز يکشنبه بعد از ظهر که از خدمت کل می“ ...پولس را خوانده باشد

او برايم از جنگ در . نگو است، به منزل ما آمد تا برای او کاری را انجام دهمکيکی از همسايگان من که اهل 

ای که هنوز هم ادامه دارد و با چشمان گريان از تجاوز چهار مرد به  کرد، جنگ قبيله کنگو تعريف می

ماهها خود را در جنگل پنهان کرده بودند و . دمدي درد را در تمام صورتش می. کرد دخترش تعريف می

اما دو فرزندش هنوز در کامرون هستند و در جنگل . باالخره او و سه فرزندش توانسته بودند فرار کنند

خواست که کاری  از من می. خواست از کليسا کمک بگيرد تا آنها را به سوئد بياورد کنند و او می زندگی می

 خود فروشی ،خواهرش انجام دهم که پس از تجاوزهای مکرر برای ارتزاقبرای خواهرش و دخترهای 

کنم به خود شما، زيرا در خيلی از کشورها چنين  دنيا نيامده را واگذار می بحث کشتن کودک به. کنند می

توان حکمی واحد برای هر شرايط و موقعيتی صادر کرد و بدون تحقيق، همه را  آيا می. هفجايعی رخ داد

  کرد؟محکوم 

ما انسانها همه . تواند نماينده يک الهيات يا يک تعليم سيستماتيک باشد درضمن، يک نفر يا چند نفر که نمی

القدس عزيز سوء استفاده  ای از روح اما در اينکه عده. های متفاوت ضعيف هستيم و اشکال داريم، منتها ضعف

ولی داوری . دهند شکی نيست به خورد مردم میالقدس  های خود را تحت لوای روح کنند و پيغامها و حرف می

همه ما ضعيف هستيم، او قدوس است؛ بنابراين در . از آن خداوند است و او خودش آنها را داوری خواهد کرد

گويم به يک چوب راندن کار بسيار غلطی  بنا براين به شما می. اين راه آن که قائم است، مراقب باشد که نيفتد

  .است

چه کسانی؟ منظورتان کدام دستگذاری . کنند  که با دستگذاری، کشيش و اسقف تعيين میايد شما نوشته

. ای نيست ب حساب و کتاب دارد و هيچ بازار آشفتهغراست؟ و کدام کليساها؟ کدام بازار آشفته غرب؟ اتفاقًا 

نه تنها . شيش بشوندگذرانند تا بتوانند ک بينم که خادمين را از سوراخ سوزن می الاقل من در اين مملکت می

دانشگاههای الهيات چهار تا پنج ساله بلکه کارهای عملی در کليساها در خانه سالمندان، و تيمارستانها از 

در ثانی، برادر، . ام  عبور کردهليسانس  تا حد فوق که خود من از تمام اينهاشرايط دانشگاه الهيات غرب است

کند، اگر  آلود که شيطان با لشکرش کار می در اين دنيای گناه. اند همگر جای من و شما را در اين دنيا تنگ کرد

ممکن است کارش اشکال داشته باشد، اما . زند کسی برای خدا کار کند، چه ضرری به من و شما می

توان  اگر نپذيرفت، می. شود با محبت او را کمک کرد پس می. خواهد خدا را خدمت کند، نه شيطان را می

  . او را کنار گذاشتبدون حکم کردن

، شما نوشته بوديد که کار به جايی کشيده شده، که در کليساهای فرنگی و ايرانی، با استفاده از مکاشفه روح

اند کشيش و اسقف   همه و همه بخاطر خواب و رؤيايی که ديده،ها و زناکاران و متمردين زنها و مطلقه

اگر شما نگاهی به صليب مسيح و تپه جلجتا . بزندآنکه گناه نکرده سنگ اول را ! زهی تأسف. شوند می

: و عيسی مسيح فرمود“ !ای خداوند، مرا به ياد بياور”: شديد که دزد باالی صليب گفت کرديد، متوجه می می



ای ”: توانند بگويند های همين امشب می هر کدام از آن زانيان و مطلقه. “امروز با من در فردوس خواهی بود”

کاتبان و فريسيان هم فکر . تر شمرده شوند  در حضور خداوند از شما عادل و“ياد آورخداوند، مرا به 

آيا شما پای درد دل آن زن خادمی که همسرش . بخشيد گويد وقتی او گناهکاران را می کردند مسيح کفر می می

مسرش او را تحقير ايد که ه خادم نشستهبرادر ايد؟ آيا پای درد دل آن  فحاشی کرده و او را کتک زده، نشسته

آيا خداوند فرمود ذلت و خواری را تحمل کنيد و تن به هر . ستدان کرده، چون خود را تافته جدابافته می می

خواهد ما سرودهای ستايشی بخوانيم برای او و نام او را بلند کنيم، يا  گونه زبونی بدهيد؟ آيا خداوند می

اندوه و گريه به خداوند گله و شکايت کنيم و فکر کنيم که اين خواهد زانوی غم به بغل بگيريم و در حزن و  می

صليب ما است و بايد جو تشنج و مسموم را تحمل کنيم و روح خود و فرزندانمان را آزار دهيم؟ نه، برادر 

القدس عزيزی که با لمس  گرامی، عيسی مسيحی که مرا مالقات کرد و نجات داد و لمس کرد و روح

خواهد هر زن مطلقه و هر مرد مطلقه بدون  او می. خواهد زيد ، هرگز چنين نمیمخصوص خودش مرا برگ

عار و ننگ از اين کلمه و بدون ترس از کاتبان و فريسيان امروزی، با سرودهای شادمانی نام مسيحش را 

  .جالل دهند و مشت محکمی به دهان دشمن بکوبند، زيرا خالق همه ما عيسی مسيح، خدای زنده است

برادر گرامی توبه کنيد و از حضور تمام خادمين مطلقه و غيرمطلقه طلب “ چه بايد کرد؟ ”:بوديدنوشته 

و دعا . بخشش کنيد و در جهت اتحاد گام بر داريد، زيرا اتحاد کار عيسی مسيح است و تفرقه کار شيطان است

  .د، نه با چشم فريسيانکنيد عيسی مسيح در دل شما محبتش را افزون کند تا با چشمان او مردم را بنگري


