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حرف اول

کليسای مسيح از همان ابتدای شکل گيری آماج هجمه های بی شماری از داخل 
و خارج بوده است. هجمه های خارجی آنچنان جای نگرانی نبودند چون عموما 
جان ايمانداران را تهديد می کردند و مسيح فرموده بود »از قاتالن جسم که قادر 
بر کشتن روح نی اند بيم مکنيد.« آنچه جای نگرانی داشت و دارد حمالت داخلی 
بود که مستقيما ايمان و اعتقادات کليسا را نشانه می گرفتند و سعی در انحراف 
آن داشتند. از همين رو، پدران غيرتمند کليسا چاره را در آن يافتند تا با تکيه بر 
حقايق عميق کتاب مقدسی، دست به نگارش اعتقادنامه ها و پرسش و پاسخ هايی 
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بزنند که مفاد ايمان آنان را به شکلی روشن و آشکار خالصه کند.
جای ترجمه های فارسی اين اعتقادنامه ها و پرسش و پاسخ ها در طول ساليان گذشته 
هميشه خالی بوده است و بدون شک، يکی از داليل اين آشفته بازار تعليمی در بين 
فارسی زبانان، همين عدم وجود اعتقادنامه ها بوده که بتوانند به ايمانداران در درک 
صحيح ايمان شان و سير بنيان سنت و تاريخ کليسا کمک کنند، و مانع از انحراف 
جماعات کليسايی و گسترش تعاليم غلط شوند. به مناسبت بازنشر اعتقادنامة 
وست مينستر، ترجمة پرسش و پاسخ موجز وست مينستر، ترجمة پرسش و پاسخ 
هايدلبرگ، و نيز »اولين پرسش و پاسخ من« که به طور خاص برای نوايمانان و 
کودکان کاربرد دارد، و همگی به همت انتشارات جهان ادبيات مسيحی صورت 
گرفته اند، اين شماره از مجلة شبان را به تاريخچه، محتوا، کاربرد و اهميت اين 
اعتقادنامه ها و پرسش و پاسخ ها در زندگی فردی و جمعی ايمانداران اختصاص 
داديم. اميد ما اين است که خدمت گزاران کليسا با درک اهميت واالی اين متون، 
آنها را در تعاليم خود به کار بگيرند و از اين طريق در نشر و گسترش تعاليم 

صحيح کتاب مقدسی بکوشند.
بسيار خوشحاليم که از اين شماره نويسندگان جديدی با ما همکاری می کنند. برادر 
حميدرضا حاتمی، موسس و مدير سازمان اصالح شدة مهر، و برادر حسين گ. از 
همکاران جديد ما هستند. همچنين خوشحاليم که برادر مسعود ادريس عامری پس 
از مدتی غيبت دوباره به جمع همکاران ما برگشته اند. و در نهايت از برادر عزيز، 
نيما عليزاده، و کشيش طناز سپاسگزاريم که هميشه با وفاداری و نظم در ارسال 

مقاالت باعث برکت ما و خوانندگان شبان هستند.



اعتقادنامه ها

نیما علیزاده

مسيحيان، ايماندارانی معترف هستند. ما معترف به حقايقی هستيم که خداوند 
آنها را بر ما در کالم خود آشکار کرده است. در تاريخ مسيحيت، اعتقادنامه  ها و 
اعتراف نامه های زيادی بر اساس نياز کليسا و جامعة مسيحی تنظيم شده است. 
قديمی ترين آنها اعتقادنامة رسوالن )Apostle’s creed( است که بر خالف اسم 
آن توسط رسوالن مسيح نوشته نشده است و ريشة آن از همان قرون اول ميالدی 
در بين کليسا ديده می شود. بعد از اعتقادنامة رسوالن می توانيم به اعتقادنامة نيقيه 
 Chalcedonian( در قرن چهارم، اعتقادنامة کلسدان )Nicean Creed(
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 )Athanasian Creed( در قرن پنجم، و اعتقادنامة آتِناسيوس )Creed
در قرن ششم اشاره کنيم که جزو اعتقادنامه های مهم اولية مسيحيان هستند. اين 

اعتقادنامه ها بيشتر بر تثليت و الوهيت مسيح تمرکز داشتند.
اما در دورة اصالحات، از قرن شانزدهم به بعد اعتقادنامه های مهم ديگری نيز توسط 
مسيحيان پاک دين نوشته شد که اعتقادنامة وست مينستر يکی از شناخته شده ترين 
مجمع  در   )1647-1646( هفدهم  قرن  در  اصالح گران  توسط  که  است  آنها 

وست مينستر در لندن نوشته و تهيه شده است. 
 39 اساسنامة  شود،  نوشته  وست مينستر  اعتقادنامة  اينکه  از  قبل  سال ها  اما 
)Thirty-Nine Articles of Religion( توسط مجمع کليسای انگليکن 
انگستان، تحت نظر اسقف اعظم کانتِربری در قرن ششم در سال 1563 نوشته 
شده بود. اساسنامة 39 در اصل همان اساسنامة 42 است که توسط توماس کرنمر 
چند سال قبل نوشته شده بود. اين اساسنامه و اعتقادنامه پايه ای شد برای کتاب 
دعای عمومی )Book of Common Prayer( که مهم ترين اعتقادنامه و 
دستور عمل پرستشی پاک دينان يا همان پيوريتن ها در قرن شانزدهم و هفدهم 
بود. برای داشتن درک درست از دورة اصالحات بين پاک دينان، مخصوصا در 
انگلستان، بايد اول اساسنامة 39 را درک کرد. خيلی ها به درستی معتقدند که 
اعتقادنامة وست مينستر با الهام از اساسنامة 39 در جهت شرح و بسط بيشتر آن 

تهيه شده است.
اعتقادنامة وست مينستر به عنوان اعتراف نامه ای برای ارائة يک استاندارد اعتقادی 
برای کليسای انگلستان تهيه شده بود که بيشتر در کليساهای مشايخی و پرزبيتری 
استفاده شود ولی امروزه خيلی از کليساها و گروه های مسيحی از آن به عنوان 
اساس و اعتقادنامة خود در کليسا استفاده می کنند، تا حدی که می توان گفت 
اعتقادنامة وست مينستر امروز تاثير بيشتری بيرون از انگلستان دارد تا داخل آن.

اساسا اعتقادنامة وست مينستر برای دفاع از االهيات صحيح کتاب مقدسی در تقابل 
با خيلی تعاليم نادرست زمان خود بوده است. اين اعتقادنامه همچنين در دوره ای 



خاص و در زمان سياسی خاصی در قرن هفدهم نوشته شده که دانستن پيش زمينة 
تاريخی برای هر اعتقادنامه ای مهم است. چون تاثيرات عمده ای بر نوع نگارش و 

تهيه دارند.
اعتقادنامة وست مينستر در اصل، خود در سی و سه بخش به سی و سه موضوع 
کليدی اشاره می کند و در جهت تفسير و تعليم، توضيحاتی ارائه می دهد. اما در 
سال 19۰3 کليساهای پرزبيتری اياالت متحدة امريکا دو فصل 34 )روح القدس( 
از  کامال  تعاليم  اين  کردند.  اضافه  را  ماموريت(  و  خدا  محبت  )انجيل  و 25 
درون کتاب مقدس بيرون آمده اند و فرايض انسانی نيستند. به نوعی اعتقادنامة 
اشاره  فراوانی  آيات  به  آن  در  و  است  کتاب مقدس محور  کامال  وست مينستر 

می شود.
بايد در نظر داشت که اعتقادنامة وست مينستر مثل بقية اعتقادنامه ها به موضوعات 
کليدی اشاره دارد ولی به همة موضوعات کتاب مقدسی اشاره نمی کند و در خيلی 
جاها سکوت معنی داری دارد که اين اجازه را به مسيحيان می دهد تا همواره با 

تفکر و بحث سازنده در مسير اصالحات باشند.
به نوعی تم اصلی اعتقادنامه ها و مخصوصا وست مينستر اين است که به ما نشان 
دهند چقدر از درک درست مسائل االهی و کتاب مقدسی دور يا نزديک هستيم. 
ما ممکن است درک آکادميک و دانش خوبی داشته باشيم ولی آيا االهيات ما 
تاثيری بر زندگی ما گذاشته است؟ آيا تعاليم ما در ادامه به عمل می رسد و کالم 

خدا به اطاعت ما ختم می شود؟ 
در زندگی مسيحی، آنچه در کالم خدا و در ساختار کليسا تعليم داده شده، همواره 
طالب واکنشی از طرف ما بوده است. در روايت انجيل، ما حقايقی می شنويم که 
اين حقايق چشم فرزندان خدا را باز، و توليد ايمان می کند. اما اين ايمان همراه با 

عمل است. ايمان بدون عمل ُمرده )يعقوب 2: 26(.
ما همواره در برابر کالمی که می شنويم مسئول هستيم چون خيلی جاها الزم است 
ما واکنش نشان دهيم. گاهی منفی و گاهی مثبت. برای مثال زمانی در برابر عمل 
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به گناه بايد منفی بود و آن را رد کرد و انجام نداد. و زمانی بايد در برابر عمل نيکو 
مثبت بود و آن را پذيرفت و انجام داد. 

خود مسيح در متی 7: 24 می گويد: »پس هر که اين سخنان مرا بشنود و به آنها 
عمل کند، همچون مرد دانايی است که خانة خود را بر سنگ بنا کرد.« يا در يوحنا 
13: 17، مسيح بعد از شستن پای شاگردان به آنها می گويد: »اکنون که اينها را 

می دانيد، خوشا به حال تان اگر بدان ها عمل کنيد.«
بنابراين، اعتقاداتی که در اين اعتقادنامه ها مخصوصا وست مينستر آمده، نه صرفا 
بيان يک سری جمالت تکراری هستند بلکه نکات کاربردی دارند و بايد طبق 

آنها عمل شود.

چرا اعتقادنامه؟
می آيد.  دارم«  باور  »من  معنی  کِردوکه  کلمه  از  التين  زبان  در  »اعتقاد«  کلمة 

اعتقادنامه اساسا يک بيانية کوتاه ايمانی است.
برای مثال تمام اعتقادنامه هايی که در مقدمة اين نوشته ذکر شد، هر کدام بيانيه ای 
برای اعالم باوری در جهت تاييد يک حقيقت کتاب مقدسی و يا مخالفت و رد 

باوری ضد کتاب مقدسی هستند.
 بنابراين وجود اعتقادنامه در کليسا امری ضروری است تا در اين عصر پست 
مدرن که هر کسی باورها و فرايض انسانی را حقيقت می داند و آنها را وارد کليسا 
می کند، ما بتوانيم با پدران کليسا همراه شويم و سنت عالی کليسا را حفظ کنيم تا 
در خداترسی و در جهت حفظ تعليم صحيح و اتحاد بدن مسيح - کليسا - کوشا 

باشيم.
نکته ای که بايد در نظر داشت اين است که ما اول از همه در خود کتاب مقدس 
اعتقادنامه و اعتراف نامه داريم. اولين آنها در تورات در تثنيه 6: 4 آمده که معروف 

به ِشما است. 
»بشنو ای اسرائيل: يهوه، خدای ما، خداوند يکتاست.«
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اين را قوم اسرائيل هر هفته در کنيسه ها اعتراف می کردند. 
همچنين نمونه ای در عهد جديد توسط پولس در اول تيموتائوس 3: 16 به شکل 

اعتراف نامه نوشته شده:
»به يقين که راز دينداری بس عظيم است: او در جسم ظاهر شد، به واسطة روح 
تصديق گرديد، فرشتگان او را ديدند، بر قوم ها موعظه شد، جهانيان به او ايمان 

آوردند، و با جالل، باال برده شد.«
همانطور که می بينيم اين دو آيه به نکات کليدی ايمانی اشاره می کنند که در 

زندگی قوم خدا، باور و اعتراف به آنها مهم و ضروری بوده و هست.
همچنين خود خداوند عيسی در انجيل متی 1۰: 32-33 به شاگردانش می گويد 
تا او را اقرار و اعتراف کنند و هر کس ضد اين عمل کند او نيز آن شخص را 

انکار خواهد کرد. 
به دليل وجود جفا در تاريخ مسيحيت، اعتراف نام مسيح از همان ابتدا مشکل ساز 
بود. ولی فارغ از جفا و دشمنی دنيا ما بايد اعتراف ايمان خود را نگاه داريم و هر 
روزه آن را اعالم کنيم. ما اين کار را هم برای حفظ تعليم درست و هم برای نشان 
دادن وفاداری خود به مسيح انجام می دهيم و اين کار ضرورت دارد تا شهادتی 

باشيم برای دنيا. 
نکتة بعدی اين است که عمل اعتراف به اعتقادنامه يا توبه نامه کابردی است. برای 

مثال:
*  اعتراف برای بخشش گناهان )يعقوب 5: 16(.

*  طريقی برای شناسايی فرزندان خدا )روميان 1۰: 1۰(.
*  نشانة کار روح القدس در ايماندار )اول قرنتيان 12: 3(.

*  اعالم اميد مسيحيان )عبرانيان 1۰: 23(.
*  تقليد از کاری که خود مسيح انجام داد )اول تيموتائوس 6: 13(.

يکی از فرضياتی که دربارة دورة اصالحات و شکل گيری نهضت پروتستان وجود 
دارد اين است که لوتر، کلوين و پاک دينان، کال کليسای کاتوليک روم را تحريم 
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و يک چيز جديد اختراع می کنند! اين فرضيه اشتباه است. چون جنبش اصالحات 
از آنجايی که از اسم آن هم مشخص است در پی اصالح است که طبيعتا يک 

بستری الزم است تا آن را اصالح کند. 
اين اعتقادنامه ها، يا بهتر بگوييم اعتراف نامه ها، امروز اساس ايمان ما و يا در 
بعضی کليساها، حداقل، اساس باورشان را تشکيل می دهند. اما خيلی به شکل 

کاربردی و عملی آن ديده نمی شود.
اعتقادنامة وست مينستر را در يک  خيلی سخت است اگر بخواهيم برای مثال 
جمله خالصه کنيم. چون اين اعتقادنامه به موارد مختلفی از اعتقادات مسيحی 

اشاره دارد.
خيلی ها معتقدند که اعتقادنامة وست مينستر يک مجموعة آکادميک، و از نظر 
شبانی و کاربردی دچار نقص است. ولی موضوعات اعتقادنامة وست مينستر هم 
آکادميک است و هم قلبی و چون با درون و قلب انسان کار دارد بنابراين مربوط 

به مسائل فردی و شبانی نيز می شود.
در زندگی يک مسيحی صرفا اعتقادات و االهيات مهم نيستند بلکه تاثير آنها بر 
روی فرد و زندگی آن فرد مهم است. سر ما می تواند ُپر از اطالعات باشد و خيلی 
سر بزرگی داشته باشيم ولی دل ما کوچک و عمل ما ناقص باشد. اين در ابتدا 
برای شبانان و رهبران کليسا به عنوان معلمين حائز اهميت است و بعد برای همة 
مسيحيان. نقش اعتقادنامه در وهلة اول صرفا دادن اطالعات برای باال بردن دانش 
ما يا يک نوع تکرار باطل و يک ِورد و حتی در وهلة اول برای جنگ و کوبيدن 
تعاليم اشتباه هم نيست. بلکه در وهلة اول برای به کار گرفتن در زندگی در جهت 
رشد و بنای خود و جالل خدا است. همه چيز اول برای خدا و جالل خداست و 

بعد برای برکت ما از طريق شريک شدن آنها در مسيح.
بنابراين کليسايی که اعتراف نامه و اعتقادنامه ای در جلسات خود اعالم می کند و 
با جمع اعضا آن را می خوانند بايد در نظر داشته باشد که هدف مثل هميشه اول 
جالل خداست و ما با اطاعت و انجام آنچه در اين اعتقادنامه ها می شنويم می توانيم 
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خدا را جالل بدهيم.
يکی از بهره هايی که با خواندن اعتقادنامه به دست می آيد اين است که خوانندة 
می شود.  خوانده  و  بيان  ايمان،  اعتراف  يک  چطور  که  می گيرد  ياد  معاصر 
يا اعتراف نامه استفاده می کنند اغلب  اعتقادنامه  از  امروزه خيلی از کسانی که 
از ريزه کاری ها و فرق های جزئی و ظريف آن ناآگاه هستند. وقتی ما چند نفر 
االهيدان را در اتاقی داشته باشيم، با وجود اينکه همه معترف به يک اعتقادنامه 
هستند ولی بعد از چند ساعت بحث خواهيم ديد که در چندين مورد نظرات 

مختلفی دارند.
ايجاد فضای  يکم  و  بيست  قرن  خوانندة  برای  حالت  در کمترين  اعتقادنامه ها 
وسيع تر فکری می کند. اين اعتقادنامه به خواننده کمک می کند تا درک وسيع تری 

نسبت به مسائل کليدی مسيحی داشته باشد.
همچنين اعتقادنامه های اين چنينی بدون محدود شدن در زمان ما را با مسيحيان 

قرون مختلف متحد، و ما را در بحث های آنها شريک می کنند.
خيلی از مسيحيان بر اين باورند که اعتقادنامه های سنتی در کليسا الزم نيستند 
و اغلب می گويند نيازی به اعتراف نامه و يا اعتقادنامه نيست و فقط بايد مسيح 
را داشت و بعضا کتابی جز کتاب مقدس را هم قبول ندارند. الزم به ذکر است 
که اعتقادنامه ها آموزنده و کامال کتاب مقدسی، و خالصه ای از انجيل و تاريخ 

مسيحيت هستند که ما را به سمت پرستش و جالل خدا تشويق می کنند.
يکی ديگر از نکات کاربردی همين اتحاد بين کليسايی است. پولس در روميان 
باب 15 و فيليپيان 1: 27 به اين امر اشاره می کند. کليسا همچنين نياز به يک 
استاندارد واضح از حقيقت دارد که اعتقادنامه می تواند آن را برای کليسا فراهم 

کند.
همچنين اعتقادنامه ها کمک می کنند تا کليسا يک ساختار استاندارد داشته باشد 
و اين اجازه را به اعضا نمی دهد تا هر کس به فرايض خود در پی تغيير ساختار 

کليسا باشد و از هرج و مرج نيز جلوگيری می کند. 
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همچنين اعتقادنامه ها شواهدی برای افراد خارج از کليسا هستند تا با ديدن و 
خواندن آنها به اساس ايمان ما پی ببرند.

به  معترف  بايد  کليسا  چرا  يا  و  اعتقادنامه؟  چرا  که  سوال  اين  به  جواب  در 
اعتقادنامه ها باشد؟ می توان مختصر به چندين نکته اشاره کرد:

1. اعتقادنامه ها به مسيحيان کمک می کنند تا درک بهتری از کتاب مقدس داشته 
باشند. اعتقادنامه به مهم ترين و ضروری ترين نکات کتاب مقدس اشاره می کند. 
)اگر  دارند.  کتاب مقدسی  االهيات  در  عميقی  عمق  که  خالصه شده ای  نکات 
کتاب مقدس را »زمين« بدانيم، اعتقادنامه ها را می توان به »نقشة راه« تشبيه کرد.(
2. اعتقادنامه ها به مسيحيان کمک می کنند تا باورهای کليدی مسيحيت را حفظ 

کنند و هميشه به ياد داشته باشند. )مخصوصا در قسمت نجات خدای تثليث.( 
3. اعتقادنامه ها به مسيحيان کمک می کنند تا بتوانند تعاليم غلط را تمييز بدهند. 
نمونة بارز آن دفاع تاريخی از ماهيت خدا و تثليث است. در طی تاريخ، بسياری 
درک درستی از ماهيت خدا و مسيح نداشتند و بدعت های زيادی به دليل عدم 
حکمت و دانش کتاب مقدسی به وجود آمده است. اما پدران کليسا در شوراهای 
مختلف وفادارانه و شجاعانه در برابر اين تعاليم غلط ايستادند تا ما امروز اين 

ايمان و اتحاد را داشته باشيم.
4. اعتقادنامه ها ساختاری به مسيحيان می دهند تا در پرستش های عمومی و در 
مراسم کليسايی استفاده شوند. برای مثال هدف اصلی اعتقادنامه هايی مثل نيقيه، 
رسوالن، اساسنامة 39 و وست مينستر دادن ساختاری است تا کليسا خدای واحد 
را در سه شخصيت توسط مسيحی که هم ذات با خداست بپرستد و جالل دهد. اين 

هدف اصلی کليسا است و در ادارة کليسا اين ساختار مهم است.
5. اعتقادنامه ها اتحادی جهانی را در راستای تعاليم رسوالن و پدران کليسا ترغيب 
می کنند. اعتقادنامه ما را به گذشتگان و باور آنها وصل می کند و همچنين ما را 
با آيندگان يکی می کند. و اين کليسای محلی را، از زمان رسوالن تا امروز، وارد 
اتحادی بس بزرگتر از خود می کند. بنابراين حفظ اين اعتقادنامه ها مانند ريسمانی 
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است که ما را به هم پيوسته تا در نهايت در يک مسير به يک مقصد که همانا 
ملکوت خداست برسيم.

6.  اعتقادنامه ها برای دفاعيات مسيحی مفيد هستند. آنها اسناد ثمرة کار پدران 
وفادار کليسا هستند که تحت کنترل روح القدس نوشته و به دست آمده است. 
پطرس به مسيحيان می گويد که آنها همواره بايد آماده باشند تا از ايمان و باورهای 

خود دفاع کنند )نک. اول پطرس 3: 15( 
7. اعتقادنامه محتوای باور مسيحی را به وضوح اعالم می کند و در قطعه هايی به 
شکل بيانيه نوشته و تکرار می شود. عمال خالصة باور يک شخص مسيحی را در 

اين اعتقادنامه می بينيم.
و  راستی  از  به خدا  وفادار  فرزندان  و  مقدسين  تا  اعتقادنامه کمک می کند   .8
حقيقت دور نشوند. اعتقادنامه استانداردی به ما می دهد تا هميشه اصول اساسی 

ايمان در نظر ما باشند تا منحرف نشويم.
حکمی  کار  اين  تمرين  و  است  کتاب مقدسی  آنها  به  اعتراف  و  اعتقادنامه   .9
ضروری است. پولس در اول تيموتائوس می گويد: »به دقت مراقب شيوة زندگی 
و تعليم خود باش. در آنها پايداری کن، که اگر چنين کنی خويشتن و شنوندگانت 

را نجات خواهی داد« )اول تيموتائوس 4: 16(.
حقايق  آنها  بلکه  نيستند  بی خاصيت  و  ُمرده  بيانيه های  و  عقايد  اعتقادنامه ها 
کتاب مقدسی را بيان می کنند تا کليسا را در اتحاد قوی نگه دارند. بدون اعتراف 
به اعتقادنامة کتاب مقدسی، ايمان ما تو خالی است و در برابر دنيايی که پر از نياز 
است مسيحيت معنی نخواهد داشت و نمی تواند از خود و هويت خود محافظت 

کند.

اعتقادنامه ها صاحب اقتدار هستند
نه فقط اعتقادنامه ها و استفاده از آنها ضروری هستند بلکه آنها دارای حقايقی 
هستند که از قدرت و اقتدار االهی برخوردار می باشند. خيلی ها بر اين باور هستند 
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که اعتقادنامه ها نبايد وجود داشته باشند چون جای کتاب مقدس را می گيرند. بايد 
در نظر داشت که تمام اعتقادنامه های تاييد شده توسط کليسای پروتستان ريشه 
در کتاب مقدس دارند و همين نکات کتاب مقدسی بود که جنبش پروتستان را به 

وجود آورد. 
جنبش پروتستان با شعار »فقط کتاب مقدس« )Sola Scriptura( در مقابل 
کليسای کاتوليک که می گفت: »کتاب مقدس و کليسا«، سعی در اين داشت تا 
نشان دهد تنها قدرت مقتدر برای ايمان و نجات تنها کتاب مقدس است نه کليسا. 
و اينکه کليسا وظيفه و اقتدار خدمت و پرستش را دارد. برای مثال در اعتقادنامة 
بلژيک )Belgic Confession( کليساهای اصالح شده اعالم می کنند که 
کتاب مقدس کامال حاوی ارادة خداست و هر چيزی که برای نجات کسی الزم 
است، در آن تعليم داده شده است. همچنين به همين دليل و تاکيد بر اهميت کالم 

خدا، فصل اول اعتقادنامة وست مينستر هم با کتاب مقدس شروع می شود. 
از  برگرفته  پروتستان  کليسای  توسط  شده  تاييد  اعتقادنامه های  تمام  بنابراين 
کتاب مقدس است و برای تصديق ايمان و به کارگيری در زندگی مسيحی قدرت 

و اقتدار دارند.
خيلی از کليساها امروزه اعتقادنامه ها را در صندوق کليسا گذاشته اند و يا اصال 
چنين باوری به داشتن اعتقادنامه و اعتراف نامة جمعی در کليسا ندارند. کليسايی 
کاتوليک روم  کليسای  از  اصالح شده  را  و خود  را کالم خدا  که کتاب مقدس 
می داند بايد بداند که اعتقادنامه ها و اعتراف نامه ها کالم زندة پدران کليسا هستند 
که ريشه در کالم خدا و حقايق مسيحی دارند که بر مسائل مهم و حياتی زندگی 

و اعتقاداتی مسيحی داللت دارند. آنها مقتدر و حفظ آنها ضروری است.

نقش اعتقادنامه ها
تقسيم  بخش  دو  به  را  االهيات  االهيدانان،  اکثر  اصالح شده  االهيات  بحث  در 
می کنند: بخش اعتقاداتی )دانش کتاب مقدسی( و بخش کاربردی )شيوة زندگی 
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و عمل(. مسيحيان به نوعی زائرين و مسافرانی هستند که بر اساس درک حقايق 
االهياتی که در کتاب مقدس وجود دارد زندگی و رشد می کنند. 

االهيات سيستماتيک و کتاب مقدسی و تمام نوشته های مردان خدا ارزش بسياری 
دارند و نقش مهمی در رشد مسيحيت ايفا کرده اند و می کنند. اما بايد در نظر 
اين  هستند.  االهيدانان  اين  تفاسير  و  نظريات  از  فراتر  اعتقادنامه ها  که  داشت 

اعتقادنامه ها نقش االهی دارند.
اينکه ما کتاب مقدس را جدا از کليسا تفسير کنيم اشتباه است. در تاريخ کليسا 
اتفاقاتی رخ داده است که نمی توان به آنها بی توجه بود. در اوايل قرن هفدهم 
کسانی بودند که بدون توجه به اين اعتقادنامه ها و در نظر داشتن جدالی که پدران 
تعاليمی ضد  بودند،  برای حفظ حقايق کتاب مقدسی پشت سر گذاشته  کليسا 
تثليثی را وارد کليسا کرده بودند. الوهيت مسيح را رد می کردند و کفارة نيابتی را 
قبول نداشتند. زمانی که کليسا اعتقادنامة مشخص شده ای بر اساس کتاب مقدس 
و تاييد پدران کليسا ندارد بسياری از حقايق کالم بر اثر سليقه و فرايض انسانی 
تغيير می کند. اين امر امروز در قرن بيست و يکم هم شايع است و می بينيم که 

اعتقادنامه های مختلف غير کتاب مقدسی زيادی در بين مسيحيان وجود دارد.
در اين دنيای پست مدرن امروزی، که هر چيزی به جای حقيقت پذيرفته می شود، 
حقايق اصلی و االهی جای خود را به فرايض انسانی می دهند و برای آنها اين امر به 
اصطالح رشد و به روز بودن است. اين اتفاقات باعث می شود که شاهد گسترش 
ليبراليسم در کليسای قرن بيست و يکم باشيم. نياز به کليسا ديده نمی شود و 
کليسا و مراسم آن درجات بسيار کمتری از کارهای ديگر دارد و کليسا شکل 
مدرن پيدا می کند و تا حدی تبديل به کلوپ می شود. جايی که مسيحيان تاريخ و 
پيشينة خود را فراموش کرده اند و خيلی حقايق و ارزش ها ناديده گرفته می شود.

امروز کليسا هنوز نياز به حفظ تعاليم مفيد سنتی خود دارد که ريشة آن در همين 
اعتقادنامه ها است. تعاليم سنتی لزوما نبايد شکل و شمايل کهنه و قرون وسطايی 
داشته باشند. اين امر بيشتر اشاره به احترام و خداترسی در مراسم کليسايی دارد و 



به جدی بودن امر پرستش کليسايی می پردازد.
امروز کليسا بايد هم االهيات و هم شيوة زندگی و عملکرد خود را کتاب مقدسی 
کند و اعتقادنامه ها نقش مهمی در اين امر دارند. نه فقط باعث اتحاد بين کليسايی 
می شوند بلکه باعث حرکت ما در ادامة سفر هزاران هزار مسيحی که قبل از ما 
بوده اند می شوند. ما از سفر آنها ياد می گيريم تا بيشتر در زندگی مسيحی خود 
رشد عملی داشته باشيم. اينکه چطور بايد ايمان داشت و روی حقيقت ايستاد، 
پرستش کرد و يا اينکه چطور شام خداوند را انجام داد، اينکه معنی فيض، توبه و 
تولد تازه چيست؟ تمام اين حقايق اول در کالم خدا و بعد در همين اعتقادنامه ها 

نهفته است.
ابتدای  در  است  اهميت  حائز  وفاداری  مسيحی  و  شبان  هر  برای  که  نکته ای 

اعتقادنامة وست مينستر آمده که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
اعتراف  اهميت  به  اشاره  اول  فصل  همان  در  وست مينستر  اعتقادنامة  شروع 
چرا  که  بيايد  پيش  سوال  خيلی ها  برای  شايد  دارد.  مسيحيان  کتاب مقدسی 
اعتقادنامة وست مينستر با خدا و تثليث شروع نمی شود و با کتاب مقدس شروع 
می شود؟ آيا مجمع وست مينستر کتاب مقدس را بر ماهيت خدا ارجح می دانند؟ و 

يا آيا کالم خدا از خود خدا مهم تر است؟ 
اين نکته را بايد در نظر داشت که اعتقادنامة وست مينستر تقدم در هستی را دنبال 
نمی کند و به ترتيب ارزشمندی موضوعات طراحی نشده است. بلکه تمرکز آن 
روی معرفت و شناسايی هرچه بهتر حقايق قرار دارد. نوع نگاه ما به کتاب مقدس 
و تفسير آن تعيين کنندة اعتقادات ماست و چون اساسا در دورة اصالحات در 
بود،  تعليم صحيح کتاب مقدسی  برای حفظ  نوعی جنگ  به  همان قرن هفدهم 

کتاب مقدس نقش بسيار مهمی را ايفا می کرد.
قبل از دورة اصالحات تاکيد پرستش کليسايی بيشتر روی مراسم و آدابی از قبيل 
عشای ربانی بود تا پيغام کتاب مقدسی. اغلب عشای ربانی نمايانگر فيض خدا 
بود تا کالم خدا. موعظة کالم بيشتر اوقات به زبان التين بود که اکثر افراد متوجه 
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نمی شدند و صرفا از طريق عشای ربانی بود که شخص فيض مسيح و تجربة 
کليسايی را دريافت می کرد. دليل شروع اعتقادنامة وست مينستر با کتاب مقدس 

همين است تا بر اولويت کالم خدا بر هر چيز تاکيد کند. 
اتفاقا خود خدای تثليث نيز بر اولويت کتاب مقدس صحه گذاشته و خود را از 
طريق کتاب مقدس به انسان آشکار کرده است و برای درک صحيحی از خدا و 
تعاليم او بايد درک درستی از کالم او داشت. به نوعی کتاب مقدس يک بيانية 
مستقل از خدا نيست بلکه کتاب مقدس بيانية خداست و کلمات مقدس او هستند 
و کالم او از او جدا نيست. بنابراين به هيچ عنوان شروع اعتقادنامة وست مينستر 
با موضوع کتاب مقدس، بی احترامی به تثليث و خداوند نيست بلکه تاييدی بر 

قدرت و اقتدار کالم خداست که امروزه به آن بی توجهی می شود.
بنابراين امروز کتاب مقدس برای انسان ها مخصوصا مسيحيان از اهميت بااليی 
برخوردار است. بعضی بر اين باور هستند که تنها رابطه با خدا در دعا و حضور 
در مراسم کليسايی کفايت می کند. ولی بايد در نظر داشت که اساس همه چيز 
در االهيات مسيحی در کتاب مقدس است و تمام تعاليم و ارزش های مسيحی در 
آن به انسان گفته شده است. کتاب مقدس صحبت مستقيم خدا با بشر است. پس 
اعتقادنامة وست مينستر از جای درستی شروع می کند تا حقايق االهی را برای ما 
از درون کتاب مقدس بازگو کند و امروز اين نياز اصلی ما است تا به آن و بقية 

اعتقادنامه ها گوش دهيم.
در حقيقت اين کالم مهم ترين نياز بشريت است که بايد توسط هر مسيحی به دنيا 
موعظه شود. برای همين اعتقادنامة وست مينستر در فصل اول آن را برای انسان 

ضروی می داند. ) نک. وست مينستر 1.1. 5(
دو سوال مهمی که ويليام گوگ  )1575-1653(، واعظ شهير انگليسی و عضو 
بودند: سوال  ترتيب  اين  به  هيات وست مينستر، در همان دوره مطرح می کند 
اول، انسان ملزم به دانستن چه چيزی است؟ به شکلی ديگر، مهم ترين چيزی که 
انسان بايد بداند چيست؟ جواب: هر فرد مقيد و ملزم به داشتن دانش از خدا و 
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خود است. سوال دوم، اين دانش کجاست و از کجا می آيد؟ جواب: اين دانش 
در کتاب مقدس است و از خدا می آيد. بنابراين به طور خالصه امروز برای ما 
کتاب مقدس حاوی دانشی از خدا و انسان است که اين امری حياتی برای ماست 

چون قضية مرگ و زندگی ما را در بر دارد. 
به عنوان بدن مسيح و نمادی از ملکوت خدا روی زمين وظيفه  امروز کليسا 
اعتقادنامه های کتاب مقدسی، همچنين طبق  به  اعتراف کردن  با داشتن و  دارد 
آنها موعظه و عمل کند. هر مسيحی بايد زندگی عملی خود را با اين اعتقادنامه ها 
بررسی کند تا ببيند آيا در ايمان است؟ آيا عيسی، خداوند زندگی او است؟ آيا 
به کار روح ايمان دارد؟ آيا خدای پدر را جالل می دهد؟ در اينجا هم قسمت 

باورهای ذهن ما و هم قسمت عملی زندگی ما مطرح است.

جمع بندی
اعتقادنامه ها تقريبا به همة جنبه های اساسی و مهم می پردازند که منبع بسيار مفيدی 
برای مسيحيان و کليسا است. االهيات غنی اعتقادنامه ها، مخصوصا وست مينستر، 

منبع خوبی برای هر شبان و کليسايی است.
بايد در نظر داشت که نگاه يک مسيحی در قرن بيست و يکم به اعتقادنامه ها با 
نگاه مسيحيان قرن هفدهم کمی فرق دارد. کليسای قرن بيست و يکم خيلی از 
اين اعتقادات را اغلب يا درست درک نکرده و يا به درستی بيان و تفسير نکرده 
و در جايی به خيلی از آنها حتی توجه نشده و کامال جا افتاده اند. اين اتفاق حتی 

بين پاک دينان و اصالح گران نيز افتاده است. 
ما هنوز خيلی بايد از کسانی که اين اعتقادنامه ها را نوشته اند و مطالبی که در 
آنهاست ياد بگيريم و با به کارگيری درست از آنها در خدمات خود می توانيم ابزار 

مفيدی برای درک بهتر کتاب مقدس و خداوند داشته باشيم. 

باشد که کليساهای ايرانی هرچه بيشتر از نظر االهياتی و تعليمی به هم نزديک 
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شوند تا شاهد اتحاد بيشتری در بين شبانان و کليساها روی اعتقادنامه ها باشيم. با 
استفاده از همين اعتقادنامه ها می توانيم بر عليه تعاليم غلط، موضع کتاب مقدسی 

بگيريم تا باعث يکپارچگی بدن مسيح و جالل خدای پدر شود. آمين.



انتشارات جهان ادبیات مسیحی

 order@judeproject.org



فرزندان عهد و پرسش و 
پاسخ های مسیحی

حمیدرضا حاتمی

سپتامبر 2۰19، دهمين سالی است که من و همسرم االهه با هم ازدواج کرده ايم، و 
حاصل اين 1۰ سال زندگی مشترک و مبارک، جدا از تمامی اوج و حضيض های 
آن، و مهاجرت و اسکان در يک کشور جديد با فرهنگ و زبانی کامال متفاوت، 
داشتن سه فرزند عهد به نام های اِستر شالوم، اِليشا شارون و اِلين راحيل است. 
بزرگترين شادی هر پدر و مادری را می توان در رسالة سوم يوحنا 1: 4  يافت 
که کالم خدا می فرمايد: »مرا بيش از اين شادی نيست که بشنوم که فرزندانم 
شبه  يک  راستی،  در  فرزندان مان  سلوک  اما  می نمايند.«  سلوک  راستی  در 



2۰

اتفاق نخواهد افتاد. سوالی که هر يک از ما والدين بايد به آن پاسخی درست و 
کتاب مقدسی بدهيم اين است که فرزندان ما مسيحيان، چطور می توانند راستی 
را بشناسند، چطور می توانند در آن زندگی کنند و آنها چه جايگاهی برای ما در 

ميان قوم خدا دارند؟ 
از هر  فرزندان مان در کليسا چيست، آن وقت  ما درک کنيم که جايگاه  اگر 
وسيله  و روشی که بر متن کتاب مقدس بنا شده باشد برای تعليم و تجهيز آنها و 
کليسا استفاده خواهيم کرد. ما بايستی به عنوان والدين مسيحی درک کنيم که 
چه وظيفه ای نسبت به زندگی روحانی فرزندان مان داريم. اين ما نيستيم که آنها 
را نجات می دهيم، ولی ما نقش بسيار مهمی در تعليم حقايق ايمان مسيحی به آنها 

داريم.
اکثر ما با پيش زمينة اسالمی پا در ايمان به مسيح و اين حيات تازه گذاشته ايم، 
و بدتر از همه آنکه، تمام آن چيزهايی که جدا از زندگی مسيحی و در تضاد با 
آن هستند را همچنان با خود حمل می کنيم. و بدترين اين تعاليم، جمله ای است 
که از بسياری از ايمانداران شنيده ام که می گويند، »فرزندان مان خودشان بايستی 
انتخاب کنند. ما حق انتخاب نداشتيم و وقتی به دنيا آمديم، ما را مسلمان خطاب 
کردند و ما نمی خواهيم اين رفتار را با فرزندان مان داشته باشيم. می خواهيم آنها 
آزاد باشند و در اين آزادی تصميم بگيرند« و اين جمالت دردناک ترين کلماتی 
هستند که می توان از والدين مسيحی شنيد. اگر ما نتوانيم با فرزندان مان در ايمان 

مسيحی قدم بزنيم، با هيچ شخص ديگری هم نمی توانيم قدم بزنيم. 
فرزندان ما، فرزندان عهد هستند که خدا آنها را به ما بخشيده و همراه ما در اين 
خانوادة االهی قرار داده است و نبايستی به آنها به چشم خارجی و يا بی ايمان نگاه 
کنيم. بين فرزند ما ايمانداران که در خانوادة االهی همراه ما هستند هر چند اگر 
توان اقرار ايمان مسيحی را نداشته باشد با شخصی که عيسای مسيح را رد کرده 
است، فرق بسيار وجود دارد. در مورد نجات صحبت نمی کنم، چون نجات تنها و 
تنها کار خداوند است. ولی ما مسيحيان، با اميد و ايمان به وعده های خدا چنگ 
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می زنيم و تا روزی که فرزندان مان در خانواده های ما هستند بايستی نسبت به 
وظيفة خود در قبال آنها و تعليم کالم خدا کوتاهی نکنيم. چون همة اين کارها 
را ما تنها و تنها برای جالل خدا انجام می دهيم تا آنها بياموزند و هميشه به ياد 
بياورند که يهوه برای پدران شان چه کرده و چطور آنها را از هالکت نجات داده 
است. چطور همة ما در مسير پدران خود در دوری از خداوند زندگی می کرديم و 

عليه او و مسيح او ياغی بوديم. 
در کتاب امثال سليمان 22: 6 کالم خداوند به ما اينطور دستور می دهد که »طفل 
را در راهی که بايد برود تربيت نما، و چون پير هم شود از آن انحراف نخواهد 
ورزيد.« وقتی در کتاب پيدايش فصل 17، می خوانيم که چطور خدا ختنه را به 

عنوان عالمت و ُمهر عهد به ابراهيم بخشيد و به او دستور داد که:
»اين است عهد من که نگاه خواهيد داشت، در ميان من و شما و ذريت تو بعد از 
تو هر ذکوری از شما مختون شود و گوشت قلفة خود را مختون سازيد، تا نشان 

عهدی باشد که در ميان من و شماست«،
خدا از ابراهيم نخواست که اول در مورد ايمان آنها سوال کند و اگر آنها همچون 
ابراهيم به خدا ايمان داشتند، سپس عهد ختنه در قبال آنها انجام شود. و يا در 
داستان رهايی و نجات قوم از مصر، وقتی در کتاب خروج فصل 14 می خوانيم 
که خدا موسی را خطاب کرده و گفت، »به بنی اسرائيل بگو که...« نگفت فقط 
بزرگساالن و يا تنها ايمانداران به من را خطاب قرار بده و آنها را از دريا عبور بده. 
دنيای سقوط  اين  ندهيم،  تعليم  را  به فرزندان مان کالم و شريعت خدا  ما  اگر 
کرده به آنها تعليم خواهد داد که خدايی وجود ندارد؛ ما با ايمان اعالم می کنيم 
که »می دانيم که از خدا هستيم و تمام دنيا در شرير خوابيده است.« )رسالة اول 

يوحنا 5: 19(
تعليم کودکان بسيار مفيد، ارزشمند و ضروری است. هر ايماندار به مسيح، اين 
تعهد و وظيفه را دارد که فرزندان عهدی که خدا به او سپرده را با تعليم کالم خدا 
به سمت مسيح هدايت کند. فرزندان عهد که به ما هديه داده شده اند را به وسيلة 
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کالم خدا تعليم دهيم و همراه آنها در قوم خدا و از بودن در حضور خدا لذت ببريم، 
و اين وظيفه در هر خانوادة مسيحی در ابتدا به عهدة پدر خانواده است. 

اما چطور می توانيم فرزندان خود را با اصول و آموزه های کتاب مقدس تربيت 
کنيم؟ چه منبع و درسی برای کودکان وجود دارد؟ خدا را شکر به خاطر تمامی 
سازمان های مسيحی که برای فرزندان عهد منابع کتاب مقدسی توليد می کنند، 
ولی هيچ چيزی به اندازة پرسش و پاسخ های مسيحی، ده فرمان، اعتقادنامه های 
مسيحی و دعای خداوند، نتوانسته و نمی تواند به ما مسيحيان يک درک درست و 

جامع از آموزه ها و حقايق کتاب مقدس، به شکلی نظام مند ارائه کند.
کتاب مقدس به عنوان کالم تغييرناپذير خداوند و اقتدار آن، قلب و مرکز ايمان 
بلکه هر آنچه در مورد  بپرستيم،  اينکه ما کتاب مقدس را  نه  مسيحی ما است. 
پرستش خدای حقيقی و ذات و شخصيت او و نجات توسط مسيح الزم داريم، خدا 
اراده کرده که مکتوب شود و به دست ما برسد و تنها و تنها از طريق آن می توانيم 
صدای خدا را بشنويم؛ در واقع اگر می خواهيم صدای خداوند را با گوش های خود 

بشنويم بايستی کتاب مقدس را با صدای بلند بخوانيم. 
متن  از  تنها  که  هستند  کوتاهی  بسيار  متن های  مسيحی،  پاسخ های  و  پرسش 
کتاب مقدس گرفته شده اند. هر چقدر ما بيشتر روی اين پرسش و پاسخ ها و آيات 
آنها تفکر می کنيم و آنها را تکرار می کنيم، در واقع دی. ان. اِی خودمان را تغيير 
می دهيم. برای زندگی مسيحی و شناخت خدا و درک ارادة او، ما به هيچ چيزی 
غير از کتاب مقدس نياز نداريم. پرسش و پاسخ های مسيحی يک ابزار تعليمی و 
نظام مند است که االهيات مسيحی را به ما و فرزندان مان تعليم می دهند. يک مثل 
زيبای فارسی داريم که می گويد، کار نيکو کردن از پر کردن است؛ در واقع با 
حفظ کردن پرسش و پاسخ های مسيحی و آيات ارجاعی به متن کتاب مقدس، 
همة ما از يک االهيات نظام مند پيروی می کنيم و شخصيت ايمانی ما بر اساس 

حقايق کتاب مقدس شکل می گيرد. 
شايد به نظر برسد که اين روش تعليمی بسيار قديمی است، اما اينطور نيست، 
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مزايای آن هم برای والدين و هم فرزندان بسيار زياد است. الزم به ذکر است که 
هيچ چيزی، حتی پرسش و پاسخ های مسيحی جای مطالعه و خواندن کتاب مقدس 
را نمی تواند و نبايد بگيرد، ولی حفظ و تکرار اين پرسش و پاسخ ها، به ما يک 
در  خداوند  ارادة  با  را  ما  همچنين  و  می دهد  ارائه  خدا  کالم  از  عمومی  دانش 
ايمان مان کمک  به خداوند و رشد  اعتماد  در  ما  به  و  آشنا می کند  زندگی مان 
می کند. همچنين به فرزندان مان کمک می  کند تا هميشه به جای اينکه از کلمات 
و جمالت ديگران برای بيان حقايق کتاب مقدس استفاده کنند، به راحتی از خود 
کتاب مقدس برای بيان حقايق کتاب مقدس بهره بگيرند، و همينطور که به مرور 
زمان بزرگ می شوند و رشد می کنند، اين پرسش و پاسخ ها که بر اساس متن 
آنها کمک  به  و  می دهد  را شکل  آنها  روحانی  هستند، شخصيت  کتاب مقدس 
می کند که با مشکالت و چالش های زندگی بر اساس کتاب مقدس برخورد کنند. 
از حفظ و تکرار کردن  بيشتر  در واقع پرسش و پاسخ های مسيحی، چيزی 
و  مطالعه  سوی  به  را  ما  فرزندان  مسيحی  پاسخ های  و  پرسش  اين  است. 
از  درستی  درک  آنها  به  و  می کنند  هدايت  کتاب مقدس  حقايق  در  کنکاش 
برای  را  مسيحی  ايمان  حقايق  از  وسيعی  دامنة  و  کرده  ارائه  مسيحی  ايمان 

آنها به سادگی شرح می دهند. 
در کنار همة موارد فوق، يکی از بزرگترين مزايای پرسش و پاسخ های مسيحی 
اين است که ما و فرزندان مان را در برابر بدعت ها محافظت کرده و از يکی از 
بزرگترين مشکالت امروز که هر شخصی کتاب مقدس را بر اساس درک خودش 

می خواهد تفسير کند جلوگيری می کند. 
همة ما در جلسات مطالعة کتاب مقدس با اين موضوع برخورد کرده ايم که به 
جای اينکه از ما بخواهند به دنبال درک و کشف اين باشيم که متن کتاب مقدس 
چه چيزی را می خواهد به ما بگويد، از هر يک از حاضرين خواسته شده که 
درک و کشف خودشان از آيات قرائت شده را بيان کنند. وقتی به تاريخ کليسا 
و به طور خاص در طول صد سال اخير نگاه کرده و آن را مطالعه می کنيم، 
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به روشنی می بينيم که همة بدعت ها و شاخه های انحرافی که خود را مسيحی 
می نامند از جلسات مطالعة کتاب مقدس و رهبران جنبش های نوينی آغاز شده 
افرادی  تنهايی  به  آنها  رهبران  کنند  باور  که  می خواستند  خود  پيروان  از  که 
هيچ  افراد  اين  و  درستی درک کرده اند  به  را  کتاب مقدس  معنای  که  هستند 
عالقه ای به تعليم تاريخ کليسا، اعتقادنامه های کليسايی، و پرسش و پاسخ های 
و  پرسش  اين  چطور  می کنيم  درک  ما  که  است  اينجا  و  نداشته اند.  مسيحی 
پاسخ های کوتاه ولی پيوسته و نظام مند به ما کمک می کنند و در طوالنی مدت 

شخصيت روحانی ما را شکل می دهند. 
ما  بنيادی  تعاليم  که  پاسخ ها  و  پرسش  و  کليسايی  اعتقادنامه های  با  واقع  در 
مسيحيان هستند، هم خود و هم فرزندان مان را در برابر تعاليم غلط و معلمين 
ايرانيان هم تعدادشان  به راستی فريبنده هستند و اخيرا در ميان ما  کاذب که 
روز به روز در حال افزايش است محفاظت می کنيم. وقتی خانواده های مسيحی 
آنها  آمدن  به وجود  اعتقادنامه های کليسايی و داليل  تاريخ کليسا،  با  هيچگاه 
آشنا نباشند، طبيعتا با اين تعاليم حياتی اما ساده که همچون حفاظی گرداگرد 
آنها خواهد بود نيز محافظت نمی شوند و در برابر شيطان، که به راستی پدر تمام 
دروغگويان است، هيچ توانی برای مقابله ندارند و با ساده ترين تعليم اشتباه گمراه 
می شوند، چرا؟ چون اين معلمين کاذب، اجازه نداده اند که آنها با حقايق ايمان 
مسيحی که بر مبنای کتاب مقدس هستند محافظت شوند و هميشه در پی جالل 
خود و خدمت شان بوده اند، هميشه در پی ارائة مطالب و آموزه هايی بوده اند که 
خودشان درک کردند و اجازه هم نمی دهند که افراد در جماعت کليسايی آنها از 

اين منابع بهره مند شوند.
استفاده  شده(  )اصالح  ريفرمد  کليساهای  در  که  مسيحی  پاسخ های  و  پرسش 
می شوند، مجموعه ای از سوال و جواب های ساده ای هستند که به ما خالصه ای 
جامع از تعاليم کتاب مقدس را ارائه می دهند. به طور مثال پرسش و پاسخ های 
هايدلبرگ با اين سوال شروع می شود که »تنها منبع آرامی ما در حيات و مرگ 
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چيست؟« و يا پرسش و پاسخ های کوتاه وست مينستر، اولين و مهم ترين سوال 
هر انسانی را جواب می دهد که »هدف غايی و نهايی انسان چيست؟« و در همين 
اولين قدم؛ ما ياد می گيريم که هر آنچه انجام می دهيم، تنها و تنها برای جالل خدا 
است و هدف ما در زندگی اين است که خدا را جالل دهيم و از بودن با او لذت 
ببريم. در تمام اين پرسش و پاسخ ها است که ما تمامی شريعت خدا را که از 
دل و جان در تالشيم تا آنها را انجام دهيم را ياد می گيريم و ارتباط آنها با انجيل 
خداوند را درک می کنيم و دعای خداوند تبديل می شود به راهنمايی برای ما که 
چگونه با خداوند در مشارکت باشيم و اعتقادنامة برادران، خالصة ايمان مسيحی 
است که به ما در چند خط هر آنچه که بايد در مورد مسيح و زندگی مسيحی 

بدانيم را بيان می کند. 
در  تا  خواسته  ما  از  کتاب مقدس  که  نقشی  به  نسبت  مسيحی  پدران  ما  اگر 
خانواده های مان ايفا کنيم حساس باشيم، می بينيم که وظيفة تعليم فرزندان در ابتدا 
مستقيما به ما سپرده شده است. کتاب مقدس به صراحت و روشنی بيان می کند که 
والدين و به طور خاص پدران، وظيفه دارند که فرزندان عهد را با آنچه که خدا 

برای نجات قوم خود انجام داده است مواجه کنند. 
»و در آن روز پسر خود را خبر داده، بگو: اين است به سبب آنچه خداوند به من 

کرد، وقتی که از مصر بيرون آمدم« )خروج 13: 8(.
خدا به ما دستور داده است که فرامين او را به فرزندان مان تعليم دهيم تا آنها 
نيز همان ها را به فرزندان شان تعليم دهند و به ياد بياورند که خدا برای آنها و 

پدران شان چه کرده است. 
اين چيزهايی را که  نما و خويشتن را بسيار متوجه باش، مبادا  »ليکن احتراز 
چشمانت ديده است فراموش کنی و مبادا اينها در تمامی ايام عمرت از دل تو محو 

شود، بلکه آنها را به پسرانت و پسران پسرانت تعليم ده« )تثنيه 4: 9(.
»و اين سخنانی که من امروز تو را امر می فرمايم، بر دل تو باشد. و آنها را به 
پسرانت به دقت تعليم نما، و حين نشستنت در خانه، و رفتنت به راه، و وقت 
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برای عالمت  نما. و آنها را بردست خود  از آنها گفتگو  خوابيدن و برخاستنت 
ببند، و در ميان چشمانت عصابه باشد. و آنها را بر باهوهای در خانه ات و بر 

دروازه هايت بنويس« )تثنيه 6: 9-6(.
»و بعد از آن تمامی سخنان شريعت، هم برکت ها و هم لعنت ها را به طوری که 
در کتاب تورات مرقوم است، خواند. از هر چه موسی امر فرموده بود، حرفی نبود 
که يوشع به حضور تمام جماعت اسرائيل با زنان و اطفال و غريبانی که در ميان 

ايشان می رفتند، نخواند« )يوشع 8: 35-34(.
اشعيای نبی، به ما می گويد که والدين بايستی نسبت به وفاداری خدا به عهد هايش 

برای فرزندان شان صحبت کنند. 
»زندگانند، زندگانند که تو را حمد می گويند، چنانکه من امروز می گويم. پدران 

به پسران راستی تو را تعليم خواهند داد« )اشعيا 38: 19(.
و در عهد جديد، می بينيم که چطور شبانی جوان به نام تيموتائوس، کتاب مقدس 

را از کودکی تعليم گرفته است. 
»و اينکه از طفوليت، کتب مقدسه را دانسته ای که می تواند تو را حکمت آموزد 
برای نجات، به وسيلة ايمانی که بر مسيح عيسی است« )دوم تيموتائوس 3: 15(

و همچنين پولس رسول بيان می کند که چقدر تعاليم کتاب مقدس در شکل گيری 
شخصيت او مهم بوده اند، حتی پيش از ايمان آوردن او.

اين  بودم در  يافته  تربيت  اما  قيليقّيه،  »من مرد يهودی هستم، متولد طرسوِس 
شهر در خدمت غماالئيل و در دقايق شريعِت اجداد متعلم شده، دربارة خدا غيور 

می بودم، چنانکه همگی شما امروز می باشيد« )اعمال رسوالن 22: 3(.
و همين پولس رسول، پدران را خطاب قرار می دهد که فرزندان خود را به خشم 

نياورند بلکه آنها را تاديب و نصيحت کنند.
»و ای پدران، فرزندان خود را به خشم مياوريد بلکه ايشان را به تأديب و نصيحت 

خداوند تربيت نماييد« )افسسيان 6: 4(.
به راستی بسيار ارزشمند و ضروری است که هر پدری به فرزندان خودش، معنای 
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واقعی حيات و زندگی را تعليم دهد. چيزهای بسيار مهم و جذاب ديگری هم 
هستند که ارزش يادگيری دارند و حتما بايد نسبت به آنها با فرزندان مان صحبت 
کنيم، اما در کنار همة اين چيزهای جذاب و دوست داشتنی، بسيار حياتی است 
که ما در مورد حيات جاودان و ابدی با فرزندان مان صحبت کنيم. هيچ جای شک 
و شبهه ای وجود ندارد که کتاب مقدس به صراحت برای پدران نقشی حياتی به 
عنوان معلمين فرزندان تعيين کرده است تا به آنها تمامی آموزه های کتاب مقدس 

و اساس ايمان مسيحی را تعليم دهند. 
هيچگاه نبايد فراموش کنيم که فرزندان مان توسط آنچه که ما در خانه به آنها در 
مورد مسيح گفته ايم، بارها و بارها به عيسای خداوند فکر کرده اند. و اين تنها و 
تنها بر اساس يک برنامة مدون و پيوسته اتفاق افتاده که در آن پدر و مادر با هم 
در خانه کتاب مقدس را مطالعه کرده اند و با پرسش و پاسخ های مسيحی، خود و 

فرزندان شان را تعليم داده اند. 
زيبايی پرسش و پاسخ های مسيحی اين است که ديگر تنها در خانه تعليم داده 
ما، همان  نمی شوند. وقتی ما عضو يک کليسای سالم محلی هستيم، فرزندان 
مطالبی را که از ما در خانه شنيده اند، در کالس های مطالعة کتاب مقدس در کليسا 
هم می شنوند. و خانه و کليسا نقشی اساسی در تعاليم هماهنگ با هم ايفا می کنند. 
ما نمی توانيم توقع داشته باشيم که فرزندان مان در مدرسه موفق باشند، غير از 
اينکه در خانه، تکاليف و تمرين های خود را به خوبی انجام داده باشند. به همين 
نسبت، ما نمی توانيم تصور کنيم که فرزندان مان در کليسا و در محيط خارج از 
خانه در مورد ايمان مسيحی خود به درستی صحبت کنند، مگر اينکه به خوبی و با 
دقت و با پشتکار بسيار در خانه با آنها تعاليم و آموزه های کتاب مقدس را تکرار 

و تمرين کرده باشيم. 
اگر می خواهيم که فرزندان مان به عنوان مرد و يا زن خدا، در ايمان مسيحی رشد 
کنند و نمونه ای نيکو برای ديگران باشند تا خدا در آنها و از طريق آنها جالل بيابد، 
تنها و تنها يک روش دارد و آن هم اينکه آنها را از امروز، از کودکی، از طفوليت، 



وارثان عهد و همراهان خود در خانوادة االهی بدانيم و به آن ايمان داشته باشيم و 
مطمئن باشيم که هيچ چيز اتفاقی رخ نداده است و خدا، طبق ارادة نيکوی خود 
اين فرصت خدمت را به ما سپرده تا اين فرزندان عهد را با ايمان به وعده های 
خدا، بر اساس آموزه های حقيقی کتاب مقدس تعليم دهيم، چون ايمان از شنيدن 

است و شنيدن از کالم خدا. 
و آخرين سخن، بسيار خوشحال هستم که انتشارات جهان ادبيات مسيحی )جام(، 
بخش فارسی سازمان جود پراجکت، اين خدمت ارزشمند را برای ما فارسی زبانان 
انجام داده  و اين منابع ارزشمند و گرانقدر را به زبان شيرين فارسی ترجمه کرده و 
در اختيار فارسی زبانان قرار داده اند. واقعا شما را تشويق می کنم که با عزيزان در 
انتشارات جام تماس بگيريد و از اين منابع االهياتی برای تعليم خود و فرزندان تان 

در خانه و کليسا استفاده کنيد. 
باشد که خداوند، در ما و از طريق ما جالل بيابد و هر آنچه که ما می کنيم برای 

جالل او باشد.

در محبت اليتناهی و تغييرناپذير خداوند
حميد حاتمی

مهر، سازمان مسيحی اصالح شده
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انتشارات جهان ادبیات مسیحی

 order@judeproject.org



سیری در اعتقادنامه های 
مسیحی

مسعود ادریس عامری

چند وقت پيش دوستی در مورد گفتگويش با يکی از کشيش های هموطن صحبت 
می کرد. صحبت در مورد اعتقادنامه ها و اهميت آنها بوده اما آن کشيش از دوست 
من خواسته بوده تا مواظب باشد چون اعتقادنامه ها مردم را به ياد توضيح المسائل 
در مذهب شيعه می اندازد و مردم را از مسيحيت دلزده می کند. موضوع برای من 
جالب بود چون خودم نيز تجربه ای مشابه با شبانی ديگر را داشتم. يک روز در 
کليسايی برای تعليم دعوت شده بودم و بعد از اتمام جلسه کشيش پيش من آمد، 
تشکر کرد و بعد گفت لطفا در کليسای ما از توضيح در مورد اعتقادنامه ها پرهيز 



کنيد. وقتی دليل را پرسيدم جواب اين بود که مردم فکر می کنند ما هم مثل 
مسلمان ها رساله و توضيح المسائل داريم. برای درک مشکل نياز به بررسی زيادی 
نبود؛ مشکل، عدم درک درست و نداشتن شناخت الزم از مسيحيت تاريخی و 
تاريخ مسيحيت است. هر دو کشيش با وجود آنکه از دو کليسای مختلف و 

تعليمی متفاوت بودند اما نظری مشابه در مورد اعتقادنامه ها داشتند.
يا  ايجاد سوء تفاهم گردآوری شده اند؟  برای  اما آيا اعتقادنامه های کليسايی 
بالعکس برای رفع سوء تفاهمات و کج فهمی ها نوشته شده اند. اعتقادنامه های 
کليسايی و يا پرسش و پاسخ های مسيحی در تاريخ مسيحيت جايگاه خاصی 
را به خود اختصاص داده اند. از ابتدا و ايستادگی در مقابل تعاليم غلط و دفاع از 
خداوندی عيسای مسيح و تثليث مقدس و بعدها در روشن نمودن جايگاه کالم 
خدا و کليسای مسيح در کليسای پروتستان. امروزه بسياری از جماعت های 
سنت های  از  کدام  هر  به  وابسته  غير  گونه ای  به  را  خود  آنکه  برای  مسيحی 
کليسايی نشان بدهند از دلبستگی و اقرار تمامی اعتقادنامه های تاريخی کليسا 
مانند کهنه باور و سنتی  اتهاماتی  از  برای رهايی  باز می زنند. بسياری هم  سر 
اما  ندارند.  کليسايی  اعقادنامه های  به  رجوع  به  عالقه ای  بودن  محافظه کار  يا 
با نگاهی به زمانة شريری که کليسا در آن به سر می برد و آنچه خود خداوند 
را  بسياری  َکَذبه ظاهر شده،  انبيای  »بسا  داد که  را  عيسای مسيح هشدارش 
گمراه کنند« )متی 24: 11(، درک اين موضوع آنقدر سخت نيست که امروزه 
نياز به داشتن اصولی مکتوب و جامع که کامال استوار بر کالم خداوند باشد 
نيازی جدی برای کليسای مسيح است. اصولی که کليسا را در هدف خود که 
جالل مسيح است ياری می دهد، در پرستش خداوند هدايت می کند و در داشتن 
زندگی پاک و همراه با خداترسی تجهيز می نمايد. اگر کليسای پروتستان در دو 
قرن اخير وفاداری خود را بر اعتقادنامه های موجود بعد از دوران اصالحات حفظ 
کرده بود شايد امروزه شاهد بسياری از فرقه ها و جنبش های متعدد بدعت کار 
ابتدای  مانند  و  نيستند  تازه  چيزی  ما  زمان  بدعت های  نمی بوديم.  گمراه  و 
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تاريخ مسيحيت معلمين کذبه چند آموزه و موضوع اساسی را مورد حمله قرار 
می دهند. خداوندی عيسای مسيح، تثليث مقدس، حقانيت کالم خدا و حاکميت 
خداوند. در تاريخ کليسا و اکثر اعتقادنامه های دوران قبل از اصالحات صرفا 
چند موضوع مورد بحث بود. خداوندی عيسای مسيح، تثليث و جايگاه کليسا. 
اما در دوران اصالحات به دليل تاريکی بسيار عميقی که با فاصله گرفتن کليسا 
از کالم خدا و اصول ايمان مسيحی ايجاد شده بود مقدسين در کليسای مسيح 
بر آن شدند تا اعتقادنامه هايی بسط داده شده بر تمامی آموزه ها و اصول ايمان 
مسيحی به نگارش در بياورند که هم در مقابل تعاليم غلط ايستادگی نمايند 
و  شخصی  مطالعة  برای  کاربردی  شيوه ای  به  را  مسيحی  ايمان  کليات  هم  و 
گروهی و پرستش و تفکر بر کالم خدا و تعليم و تجهيز مقدسين ايجاد کنند. 
اساسنامة  )1563م(،  هايدلبرگ  چون  اعتقادنامه هايی  به  می توان  نمونه  برای 
دينی  راست  اعتقادنامة  )1646م(،  وست مينستر  اعتقادنامة  )1563م(،   39
هرکولس کولينس )168۰م( و اعتقادنامة بپتيستی لندن )1689م( اشاره کرد. 
کليسايی که برای درک درست از خداوندی عيسای مسيح اسقف های خود را 
خلع لباس می کرد و حکم به ارتداد اساتيد االهيات خود می داد، امروزه پيروان 
ديگر اديان را شريک در نجاتی می داند که مسيح با فدية جان خود و مرگ 
مذهب  برای  شايد  نمود.  فراهم  مقدسش  و  برگزيده  کليسای  برای  قيامش  و 
کاتوليک اعتقادنامه ها هم چنان مورد احترام هستند اما جز در بعضی مناقشات، 
چون  نيست  کتاب مقدسی  ايمان  اصول  و  اعتقادنامه  ارائة  برای  جايی  ديگر 
انسان و سياست های ناپاک بشری جايی بس بزرگتر برای خود ايجاد کرده اند. 
در دورانی که ما زندگی می کنيم نياز به بازگشت به اصول ايمان مسيحی و 
تعاليم ناب کتاب مقدس بيش از هر زمانی احساس می شود. در دورانی که افراد 
در جماعت های کليسايی مختلف به راحتی بدون در نظر داشتن حقيقت کالم 
ايمان  اصول  مورد  در  آموزه ها  و  کتاب مقدس  تفسير صحيح  و  تعليم  و  خدا 
مسيحی چنين ابراز می کنند: »به نظر من«، ايستادگی بر آنچه پدران کليسا به 
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طور خاص پدران دوران اصالحات بر آنها پا فشاری کرده و بسياری جان خود 
را برای آنها داده اند، يک نياز اساسی است.

اقرار می کردند و عدم  بايد يک اعتقاد را  در قرن اول ميالدی شهروندان روم 
به قيمت جان آنها تمام  افراد  اقرار و اعتراف به آن موضوع می توانست برای 
شود. شايد يگانه گروهی که از اقرار آن اعتقاد سر باز زده و اعترافی متفاوت 
می کردند  اعتراف  مسيحی  غير  شهروندان  حاليکه  در  بودند.  مسيحيان  داشتند 
»قيصر خداست«، مسيحيان با وجود امکان از دست دادن جان شان معترف بوده 
و می گفتند »مسيح خداست«. شايد اين اولين اعتقادنامة نانوشته و اعتراف ايمان 
مسيحی باشد. آنچه در اين روايت تاريخی بسيار با اهميت است، اقرار و اعترافی 
است که بدون ترس از طرد شدن و جدا افتادن از جامعه و حتی مرگ از قلب 
ايمانداران بر می آمد. متاسفانه امروزه در مسيحيت، متاثر از ايده های بشر ی و 
فرهنگ های ضد کتاب مقدسی، داشتن يک اقرار صحيح و اعتقاد راسخ کمرنگ 
شده است. افراد بسياری به عنوان يک فانتزی خود را مسيحی می دانند اما در 
اقرار مکاشفة کامل و بی نقص بودن کالم خدا و يا حتی حاکميت خدا در نجات 
و حفظ شخص در نجات دچار مشکل هستند. شايد يکی از اصلی ترين داليل 
اين شکاف عدم شناخت تاريخی از ايمان مسيحی است. شناختی که اتفاقا با 
مطالعه و تعمق بر اعتقادنامه ها قابل تحصيل است. مسافر حکيم وقتی مقصدی را 
برای نخستين بار برای سفر در نظر دارد، راهی را که گذشتگان رفته اند در پيش 
می گيرد. زندگی مسيحی ما يک سفر است؛ سفری که همة ما فقط يک بار امکان 
قدم گذاشتن و پيمودن مسيرش را داريم. آيا نبايد از برادران خود که در گذشته 
اين مسير را پيموده و برای رسيدن سربلندانه به هدف، مسيری را برای ما به جا 

گذاشته اند اقتدا نماييم؟ 
 در تاريخ کليسا بسياری از اعتقادنامه ها بر اساس نياز و در حين برگزاری يک 
شورا و يا بعد از آن نوشته و گردآوری شده اند. با نگاهی اجمالی به با اهميت ترين 
اعتقادنامه ها که بسياری از آن ها از بطن شوراهای کليسايی بر آمده اند مطالعة 
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خود را آغاز می کنيم. 
تعداد اعتقادنامه های مسيحی پيش از جنبش اصالحات بسيار معدود بود و صرفا 
در باب آموزه های اصلی مسيحيت مانند تثليت و خداوندی عيسای مسيح مطالبی 
جمع آوری شده بود. شايد به عنوان يکی از اولين اعتقادنامه ها بشود به اعتقادنامة 
رسوالن اشاره کرد. اعتقادنامه ای که در واقع رسوالن آن را ننوشته اند اما وجود 
دوازده بند در اين اعتقادنامه  اين باور را از ابتدا در کليسا ايجاد کرده که هرکدام 
اعتقادنامة  از  برگرفته  رسوالن  اعتقادنامة  نوشته اند.  را  قسمت  يک  رسوالن  از 
به  ميالدی  دوم  قرن  اواسط  در  است که  قديمی روم  اعتقادنامة  نام  به  ديگری 
يونانی و التين موجود بود. هرچند از لحاظ تاريخی امکان اثبات نوشته شدن 
اين اعتقادنامه به دست رسوالن ممکن نيست، اما بايد در نظر داشت که تمام 
ايمانی است که رسوالن مسيح در  با اصول  اعتقادنامه مطابق  اين  قسمت های 
رساالت خود مکتوب نموده اند. اين اعتقادنامه برای قرن ها به طور کامل از طرف 
کليسا پذيرفته شده و اعترافی جامع از ايمان و باور مسيحيان است. ترتوليان و 
آگوستين با وجود تفاوت در زمان خدمت شان هر دو به بندهای اين اعتقادنامه 
اشاره کرده اند. هرچند پذيرش اعتقادنامة رسوالن به معنی هم تراز قرار دادن آن 
با کتاب مقدس نبوده، اما به دليل بيان کليات ايمان مسيحی در چند سطر کوتاه 
و تکية کامل بر کتاب مقدس، اين اعتقادنامه در کليسای خداوند پذيرفته شده 
بود. بسيار محتمل است که اعتقادنامة رسوالن به شکلی که امروزه موجود است 
قرار  استفاده  مورد  کليسای مسيح  در  و  پنجم جمع آوری شده  قرن  اواسط  در 
اعتقادنامه   اين  معرفی  باب  در  اسکف  فيليپ  مسيحی  تاريخ دان  باشد.  گرفته 
اينطور می گويد: »دعای خداوند عيسای مسيح باالترين دعاها، ده فرمان باالترين 
احکام و اعتقادنامة رسوالن باالترين اعتقانامه هاست.« االهيدانان برجسته در طول 
تاريخ مانند ايرنيوس، ترتوليان و اوريجن به قسمت های متعدد اين اعتقادنامه 
اشاره و استناد کرده اند. جان کلوين در برجسته ترين کتابش به نام »اصول دين 
مسيحی« يک باب کامل را به اين اعتقادنامه اختصاص داده است. اين اعتقادنامه 

33



که سال های بسيار دور به فارسی ترجمه شده اين چنين است:
ايمان  دارم. من  ايمان  قادر مطلق، خالق آسمان و زمين  پدر،  به خدای  »من 
دارم به پسر يگانة او، خداوندمان عيسای مسيح، که  از طريق روح القدس در 
مريم باکره لقاح يافت و تحت حکومت پنتيوس پيالتوس رنج کشيد، مصلوب 
شد، جان داد و مدفون شد؛ به عالم اسفل پايين رفت. روز سوم از مردگان قيام 
کرد. به آسمان باال رفت و در دست راست خدای پدر قادر مطلق نشست. او 
به روح القدس،  داوری کند. من  را  تا مردگان و زندگان  آمد  آنجا خواهد  از 
و  مردگان  قيام  گناهان،  آمرزش  مقدسين،  مشارکت  مقدس،  جامع  کليسای 

حيات جاودانی ايمان دارم. آمين.« 
اما دومين اعتقادنامه که می شود به عنوان يکی از اعتقادنامه های کليسايی پيش از 
دوران اصالحات به آن اشاره کرد، اعتقادنامة نيقيه است. اين اعتقادنامه بر اساس 
اعتقادنامة رسوالن شکل گرفته و مطالب اين اعتقادنامه از بطن شورايی بيرون 
آمد که می شود بعد از شورای اورشليم در باب 15 اعمال رسوالن آن را دومين 
شورای کليسايی دانست که در 325 ميالدی در نيقيه برگزار شد. اين شورا برای 
يافتن پاسخی مناسب به تعاليمی بود که آريوس اهل اسکندريه وارد کليسا نموده 
بود. آريوس و تعداد ديگری از متفکرين اينگونه تعليم می دادند که خدای پدر 
جايگاهی برتر از پسر دارد و خدای پسر نيز نسبت به روح القدس از منزلت و 
مقامی باالتر برخوردار است. آريوس فقط پدر را دارای الوهيت می دانست. از 
منظر آريوس خدای پدر برای خلقت از وجود پسر استفاده کرده بود اما پسر، نه 
خدا و دارای الوهيت بلکه مخلوقی بر آمده از نيستی است. شورای نيقيه به دستور 
و رهبری کنستانتين در 325 ميالدی برای مقابله با تعاليم غلط آريوس برگزار 
شد. بيش از 2۰۰ اسقف در اين شورا گرد هم آمدند و آريوس و تعاليم او مورد 
بحث قرار گرفت و نتيجه، محکوميت او بود. آريوس و اعتقاداتش در اين سند و 

اعتقادنامه مورد لعن قرار گرفتند.
اما شورای بعدی در قسطنطنيه در 381 ميالدی برگزار شد که به شورای نيقية 
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قسطنطنيه هم از آن ياد می شود. در اين شورا اعتقادنامه ای با چند تفاوت مختصر 
نسبت به آنچه در شورای نيقيه گردآوری شد بود ثبت شد. 

شورای بعدی که در تاريخ کليسا ثبت می شود، شورای افسس است. افسس 
يکی ديگر از شهرهايی بود که شوراهای کليسايی متعددی را پذيرا شد. اولين 
شورای کليسايی در شهر افسس در سال 431 ميالدی برگزار شد. دومين شورا 
در شهر افسس در سال 449 واقع گشت و سومين شورا در همين شهر در سال 
475 ميالدی بود. در تاريخ کليسا اولين شورای شهر افسس را به عنوان شورای 
رسمی کليسا محسوب می کنند. در شورای افسس موضوعی که مورد بررسی و 
بحث قرار گرفت در باب آموزة مسيح شناسی بود. سواالتی که در باب انسان و 
خدا بودن مسيح مطرح شده بود و عده ای با وجود مکتوبات شورای نيقيه در مورد 
خدای پسر، سواالتی را در مورد ذات دوگانة مسيح مطرح می کردند. سواالتی 
مانند اين که مسيح چه مقدار خدا و چه مقدار انسان بوده؟ آيا مسيح از دو مغز 
از ذهن  االهی مسيح  آيا قسمت ذهن  بوده؟  برخوارد  انسانی و خدايی  مجزای 
انسانی او برجسته تر و بزرگتر بوده؟ اين سواالت که به يک جدال بين سيريل و 
نستوريوس تبديل شده بود در اين شورا به بحث گذاشته شد. در شورای افسس 
دو جواب برای اين سواالت مطرح شده و مورد بحث قرار گرفت. يکی اينکه 
مسيح کامال خدا و کامال انسان بوده به عنوان يک شخص و دو شخصيت. جواب 
ديگر که باب بحث در شورای ديگری در تاريخ کليسا را باز کرد مسيح را کامال 
خدا و کامال انسان و اين دو را در يک اتحاد مطرح می کرد. در واقع مسيح را 
انسان کامل، يک شخص و يک شخصيت معرفی می کرد. در  خدای کامل و 
اقرارنامه ای که مکتوب گرديد، کليسا بر اين موضوع معترف شد که ما به يک 
پسر و يک خدا معترف هستيم و مسيح را فرزند يگانة خدا و خدای کامل و انسان 
کامل می دانيم که از بُعد االهی با خدای پدر و از بُعد انسانی با بشر هم ذات است 

و اين يک وحدت در اين دو طبيعت است.  
اما شورای کالسدون در سال 451 ميالدی با گردهمايی بيش از 5۰۰ اسقف 
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کار خود را آغاز کرد، شورايی که در نوع خود بزرگترين گردهمايی کليسايی 
در آن زمان بود. اکثريت اسقف های حاضر از کليسای شرق در اين شورا حضور 
داشتند. در زمانی که دو ديدگاه غلط يعنی بدعت ائوتوخس و بدعت نستوری 
در حال شيوع بودند شورای کالسدون با رد هر دو ديدگاه و با تکيه و توضيح 
اعتقادنامة نيقيه و افسس هر دو ديدگاه را رد کرد. هرچند اسقف های حاضر در 
شورا تمايلی به نوشتن يک اعتقادنامة جديد نداشتند اما با اصرار امپراتور و برای 
ايجاد يک دفاعية متنی بر اساس اعتقادنامه های سلف تدوين شد. هر دو بدعت 
ايجاد شده که شخص خدای پسر و طبيعت االهی و انسانی او را مورد حمله قرار 
می داد رد شدند. آنچه بر اساس اعتقادنامة نيقيه و افسس در کالسدون مکتوب 
گرديد تمرکز بر همان اصول بود با حالتی دفاعی و با جمالتی بسته که موضوعات 
را به طوری کامل و دارای چهارچوب ارائه می کرد. اما بسيار عجيب است که با 
مطالعة مکتوبات و باورهای ايجاد شده در بين اسقف ها به نظر می رسد در بسياری 
از موارد اين شوراها و جماعت ها صرفا جايی برای بحث و ابراز فضل بوده تا 
واقعيت ايستادن بر اصل کالم خدا. در همين شوراها مريم مادر عيسی را جايگاهی 
فوق بشری بخشيدند و حتی قدوسيت مسيح را برگرفته از مادر مقدسش دانستند.
اعتقادنامة آتاناسيوس، اعتقادنامه، يا مجموعه ای مختصر از سواالت و جواب ها 
در باب پسر خدا و تثليث. اين اعتقادنامه مانند اعتقادنامة رسوالن هرچند به اسم 
به دليل  بلکه  نداشته.  نقشی  اعتقادنامه  اين  نگارش  او در  اما  آتاناسيوس است 
دفاعية اين اعتقادنامه بر خداوندی عيسای مسيح و تثليث مقدس نام آتاناسيوس 
از پدران راست دين در نيقيه که به ايستادگی و دفاع از آموزة تثليث مشهور بود بر 
اين اعتقادنامه گذاشته شده است. آتاناسيوس شبان و االهيدان برجسته ای بود که 
بعضی از نوشته های او همچنان ترجمه و چاپ می شوند مانند، درآمدی بر تجسد 
مسيح. بسياری از محققان تاريخ کليسا بر اين باور هستند که اين اعتقادنامه از 
کليسای التين زبان و شمال آفريقا به جهان مسيحيت وارد شده است. در ابتدا 
اسم اين اعتقادنامه هم ايمان نامة آتاناسيوس بود و اشاره ای بر اينکه اين مکتوب 
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يک اعتقادنامة جامع است نشده بود. اين اعتقادنامه بر افراد و گروه های مختلف 
در دوران اصالحات تاثير بسياری داشت. تقريبا اکثر پدران دوران اصالحات به 
اين اعتقادنامه اشاراتی داشته اند. اين اعتقادنامه به همراه اعتقادنامة رسوالن و نيقيه 
در ابتدای کتاب اعتقادنامة کليسای لوتری قرار داده شده است. مارتين لوتر اين 
اعتقادنامه را مهم ترين و با شکوه ترين نوشته از دوران رسوالن به بعد می دانست 
و جان کلوين معتقد بود اين اعتقادنامه برای هميشه مانند يک سمبل برای کليسا 
باقی خواهد ماند. اين اعتقادنامه در 42 رساله نوشته شده است که می شود آن را 
به سه بخش مجزا کرد. تثليث، طبيعت خدای پسر و قسمت آخر که محکوميت 
و لعنت ها را برای کسانی که به عنوان مسيحيان از تعليم اعتقادنامه ها سر باز 

می زنند بر می شمارد. 
شورای بعدی که به آن اشاره ای مختصر خواهيم داشت، شورای قسطنطيه است. 
شهری که امپراتور به نام خود به عنوان مرکز امپراتوری اش نام گذاری کرد به 
نشانه های مسيحی  و  با سمبل ها  برای مسيحيت آن دوران  زودی مرکزی شد 
فراوان. شوراها و گردهمايی های متعددی در اين شهر انجام شد اما سه شورای 
مهم در سال های 381، 553، و 681 ميالدی در اين شهر واقع شدند. موضوعات 
مختلف و متفاوتی در اين شوراها مورد بحث قرار گرفت؛ هرچند اين شوراها 
اهميتی به اندازة شورای نيقيه و کالسدون نداشتند، اما خداوندی شخص روح القدس 
در شورای اول و ذات و ارادة االهی خدای پسر در دو شورای بعدی مورد بحث 
قرار گرفت. موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفتند و بر اصول کتاب مقدسی آنها 
صحه گذاشته شد، پيشتر هم در شوراهای ديگر مورد بحث قرار گرفته بودند اما 
تفاوت اين شوراها که با فاصلة زمانی از يکديگر برگزار شدند اين بود که متون 
ثبت شده بسيار محافظه کارانه و با دقت و بر اساس اعتقادنامه های پيش مکتوب 
شد و کليسا در شرق و غرب آنچه را در اين شورا مکتوب گرديد به عنوان اصول 
اعتقادی برای هميشه پذيرا و معترف شد. اين شوراها به نوعی برای هميشه و 
قاطعانه با تعاليم غلط آريوس مقابله کرد به نوعی که توضيحات کامل و دقيق 
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اين اعتقادنامه ها ديگر جايی برای افرادی که به طور مخفيانه همچنان با استفاده از 
شکاف های موجود در توضيحات اعتقادنامة نيقيه عقايد آريوس را اشاعه می دادند 
نمی گذاشت. موضوعات مطرح شده در اين سه شورا با رجوع بسيار دقيق به کالم 
خدا برای اثبات حقايق مطرح شده نه فقط در آن دوران بلکه امروزه نيز برای 
کليسا درس های بسياری را به همراه دارد. يکی از موضوعات، کار روح القدس در 
هدايت ايمانداران است که ما را به طريقی که خداوند در نظر دارد هدايت می کند 
و اين با تصوری که روح القدس و کار او را جدا از اراده و خواست ديگر اقانيم 
تثليث پنداشته و روح خدا را نه چون خدا بلکه چون مسئول امور رازآلود می داند، 
بسيار متفاوت است. اين اعتقادنامه به وضوح تعاليمی را که ازليت و جاودانگی 
خدای پسر را رد کرده و يا او را همان خدای پدر در حالتی ديگر می دانند را کامال 
رد کرده و شخص مسيح را قائم به ذات، اقنوم دوم تثليث مقدس، ازلی و ابدی 
بر می شمارد. اين اعتقادنامه ها اين اصل را يادآور می شوند که اراده و ذات انسانی 

مسيح برای آنکه او کفارة شايسته برای ما باشد چقدر مهم بوده است. 
شورای کارتاژ و اورانژ، به سال های 419 و 529 ميالدی: شوراهای کليسايی 
در چهار قرن اول با ايستادگی در مقابل تعاليم و ايده های غلط در باب تثليث، 
شخص خدای پسر و شخص روح القدس، اصول اعتقادی مهمی را ثبت کردند. اما 
در قرن پنجم موضوع ديگری مطرح شد: رابطة ميان خدا و انسان. موضوعاتی در 
مورد فيض، ارادة آزاد و طبيعت عاری از گناه انسان. ايجاد تعادل ميان مسئوليت 
انسان نسبت به گناه و توانايی او برای انجام اعمال نيکو موضوع مورد بحث هر 
دو شورا بود. پلجيوس، راهبی اهل بريتانيا بود که اخالقيات را به عنوان مهم ترين 
بخش ايمان مسيحی می دانست. او معتقد بود که گناه اولية آدم چنان تاثيری 
بر طبيعت بشر نگذاشته است که مانع از توانايی انجام اعمال نيکو بشود و اين 
اعمال و عادت های بد انسان است که باعث گناه کاری می شود. پلجيوس در واقع 
گناه را در عدم برخورداری از يک زندگی با استاندارد اخالقی باال می دانست و 
معتقد بود انجام اعمال نيکو باعث می شود شخص هرگز گناهی انجام ندهد. او 
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معتقد بود باور به گناه اوليه و به دنيا آمدن انسان با طبيعت گناه آلود باعث عدم 
مسئوليت پذيری افراد می شود. پلجيوس بر اين باور بود که اگر خدا عادل است 
پس بايد افراد را صرفا بر اساس تصميماتی که آزادانه می گيرند و بدون تاثير 
تصميم شخص ديگر مورد لعنت و برکت ابدی قرار دهد که اشاره ای به گناه 
اوليه بود. اما خوشبختانه پلجيوس در دورانی زندگی می کرد که در شمال آفريقا 
اسقفی به نام آگوستين با قدرت تمام در مورد آموزة گناه اوليه و طبيت گناه آلود 
بشر در حال تعليم و نگارش بود. آگوستين بر خالف پلجيوس با تکيه بر کالم 
خدا انسان را تماما غرق در گناه و ناتوان برای انجام نيکويی می دانست و معتقد 
بود تنها فيض خداوند است که انسان را برای انجام نيکويی و محبت به خداوند 
با اعمال خود خدا را مشتاق  مشتاق می سازد. در باور پلجيوس انسان می بايد 
سازد تا فيض به او ببخشد و فيض ابزاری است برای رشد در اعمال نيک. اما 
آگوستين معتقد بود خداست که به سوی انسان آمده و با فيض خود که نه صرفا 
يک ابزار بلکه قدرت خداوند است، بشر گناهکار و ارادة تماما اسير گناه او را 
تازه ساخته، او را مشتاق محبت به خدا می سازد. شورای کارتاژ بر اين باور بود 
که اعتقاد آگوستين بر اساس کالم خدا و تجربة مقدسين درست تر است هرچند به 
مذاق بسياری خوش نيايد. در شورای کارتاژ هشت اصل تصويب و مکتوب شد 
که سه حکم از اصول هشتگانه صريحا پلجيوس و تعاليم او را به چالش کشيده 
و رد می کرد. اول، اصل گناه اوليه بود که بر اساس تعاليم آگوستين پذيرفته شد. 
اصل دوم آنکه شورا اعالم داشت که داشتن يک زندگی کامال عاری از هر گناه و 
لغزش غير ممکن است و در حکم سوم قدرت فيض خداوند بود. شورا تاييد کرد 
که فيض خداوند از جانب خدا داده می شود و نه آن چيزی که ما تصميم می گيريم 
داشته باشيم و يا بخواهيم آن را انتخاب کنيم. بعدتر شورای اورانژ با تصويب 25 

اصل تعاليم آگوستين را تاييد و مقابل تعاليم پلجيوس قرار داد.
شورای ترنت 1545 تا 1563 ميالدی: تقريبا به هزار سال بعد می رويم؛ زمانی 
که اتفاقات و وقايع بسياری چون شقاق ها و درگيری های داخلی، سياست زدگی 
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و دنياپرستی، جنگ ها و تعاليم انسانی به شدت بر کليسا تاثير گذاشته بود. اما اين 
شورا در حالی برگزار شد که دغدغة اصلی آن عليرغم آنچه در ظاهر ايجاد يک 
وفاق بود برای پاسخگويی به اصالحاتی بود که برای رهايی از فساد و تاريکی ايجاد 
شده بود. چندين سال از اعتراض مارتين لوتر گذشته بود و پاپ ها و کاردينال ها 
هيچ عالقه ای برای داشتن شورايی که در آن اصالح گران حاضر باشند نداشتند. اما 
پاپ ُپل سوم در شرايطی که اصالح گران ديگر صرفا يک گروه کوچک نبودند 
و بسياری از شاهزاده ها در آلمان روی خوشی به تعاليم لوتر نشان می دادند، برای 
ايجاد اين شورا نظرها را جلب کرد. شورای ترنت برای ايجاد بعضی اصالحات 
در کليسای کاتوليک و شنيدن از اصالح گران کار خود را آغاز کرد، در حاليکه 
هدف بيشتر تقابل با حرکتی بود که در کليسا برای ايجاد اصالحات و خروج از 
تاريکی ايجاد شده بود. شورای ترنت با وجود ايجاد اصالحاتی برای جلوگيری از 
سوء استفاده از قدرت کليسا و بعضی تعاليم مانند تعادل بين سنت و کالم خدا 
قدم هايی را در اين شورا برداشت اما آن همة چيزی نبود که باعث شود حرکت 
برای اصالحات متوقف شود. شورای ترنت در حاليکه اصالح گران  ايجاد شده 
اجازة رای دادن نداشتند، در نهايت اصول اعتقادی کليسای کاتوليک را برای 
مقابله با آنها مکتوب نمودند. متفکرين اصالح گرا بعد از اتمام شورای ترنت به 
شدت به آنچه در آن شورا مورد تصويب کليسای کاتوليک قرار گرفت اعتراض 
کرده و عليه مصوبات آن شورا مکتوبات بسياری از طرف االهيدانان اصالح گرا 
نوشته شد. کليسا که برای حفظ اصول ايمانی که از رسوالن خداوند و کالم مقدس 
خدا به جا مانده بود از هيچ تالشی کوتاهی نمی کرد، حاال تحت تاثير خرافات 
ابداع  را  از کالم خدا  تعاليم و آموزه هايی کامال خارج  تفاسير غلط،  موجود و 
و وارد کردند. سيستم کاتوليک تعاليمی چون جانشينی مسيح و دارای قدرت 
مسيح بودن پاپ بر زمين، برابری سنت ها با کالم خدا، ارجحيت کليسا بر کالم 
خدا، قدرت کليسا برای بخشش گناه و بخشش گناهان با انجام اعمال نيکو، دعا 
در نام مردگان و دادن جايگاهی االهی به مريم را وارد تعاليم کليسا کرده بود   
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تعاليمی که در کالم خدا و نوشته های پدران کليسا در قرون اول ميالدی هرگز 
هيچ جايگاهی نداشته اند. 

افراد،  بومی  زبان های  به  ترجمة کتاب مقدس  و  با شروع جنبش اصالحات  اما 
تعليم حقيقت کالم خدا يک ضرورت بود. مارتين لوتر خودش را تشنة کالم خدا 
می دانست و همواره می گفت »به من کالم خدا را بدهيد؛ باز هم کالم خدا را«. 
ديگر اصالح گران به سرعت در حال موعظة کالم خدا برای کليسا بودند، کالمی 
که تفسير و موعظة آن قرن ها در اسارت بود. اما يک موضوع بسيار مهم برای 
کليسا در دست داشتن خالصه ای از اصول ايمان مسيحی بود. اصولی که نه فقط 
برای ايجاد اتحاد و يگانگی مقدسين مهم بود بلکه کليسا را برای رشد و فهم عميق  
و صحيح از کالم خدا نيز ياری می کرد. دليِل ديگِر نگارش اعتقادنامه ها تقابل با 
تعاليم غلط و ارائة ديدگاهی صحيح و صريح بر تمام آموزه ها و فرامين کالم خدا 
بود. مقدسين اعتقادنامه ها را برای درک صحيح کالم خدا به کار می بردند تا در 
شناخت معانی و تفاسير کالم خدا رشد کرده و دچار سردرگمی نشده و شبهات 
و تفاسير غلط را تشخيص دهند. بعضی بر اين باور هستند که اعتقادنامه ها و 
پرسش و پاسخ های مسيحی از نمونة فالسفة روم و يونان تاثير گرفته اند، جايی 
که سوالی توسط يکی از فيلسوفان مطرح می شد و ديگران با تالش بسيار برای 
آن جواب هايی تهيه می کردند و اين، تفريح مورد عالقة عالمان آن دوران بود. 
قديمی ترين  از  يکی  ايوب،  کتاب  در  می کنيم،  نگاه  کتاب مقدس  به  وقتی  اما 
کتب در کالم خدا، به پرسش و پاسخی برخورد می کنيم که اتفاقا طراح سوال و 
پاسخ دهنده به آن خود خداوند است. وقتی باب های انتهايی اين کتاب را مطالعه 
می کنيم نکتة بسيار عجيبی می بينيم! خداوند برای شناساندن خود به ايوب از او 
سواالتی می پرسد و ايوب که مبهوت شده است بيشتر پراکنده گويی می کند و 
باز در ادامه، خداوند است که با ارائة توضيح خود را به ايوب می شناساند. يکی 
ديگر از کتب پرسش و پاسخ در کالم خدا کتاب حبقوق نبی است. حبقوق هم 
در ترس ها و دردهای خود در پی شناخت راه های خدا و عدالت وی است. حبقوق 
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سوال می پرسد و خداوند با جواب دادن به او خود را به نبی می شناساند. انتهای 
کتاب حبقوق يکی از سرودهای کالم خداست که به بيشترين زبان ها ترجمه شده 
و خوانده می شود، »اگرچه انجير شکوفه نياورد...« )حبقوق 3: 17-18(. اما اين 
وجد و شادی برای نبی، بعد از شنيدن جواب سواالتش از خداوند بود. در عهد 
جديد هم بسياری از قسمت های عميق تعليمی خداوندمان عيسای مسيح سواالتی 
است که او می پرسد و بعد با جواب دادن به آن سوال، تعاليم خود را در عمق جان 
شاگردانش می نشاند. عيسای مسيح از شاگردانش پرسيد: »مردم مرا که می دانند« 
جواب ها درست نبود اما جوابی که خداوند بر آنها آشکارکرد بعدتر اعتراف ايمان 
همان رسوالن گشت. پدران دوران اصالحات با آگاهی از آن که پرسيدن سواالت 
بر اساس اهميت و نياز و فراهم آوردن جواب ها بر اساس آيات کالم خداوند 
می تواند اين رشد و شناخت عميق را ايجاد کند، سال های بسياری از خدمت خود 

را برای نوشتن و جمع آوری اين اعتقادنامه ها صرف کردند.

کاربرد اعتقادنامه ها و پرسش و پاسخ ها 
*  برای جالل خدا

اولين سوال پرسش و پاسخ وست مينستر يا همان نسخة موجز وست مينستر اين 
چنين است: 

هدف اصلی انسان چيست؟ و جواب اين سوال چنين است: »هدف اصلی انسان 
در صدد  همواره  عيسای مسيح  اوست.«  از  ابدی  بهره مندی  و  دادن خدا  جالل 
بود تا خدای پدر در او جالل بيابد. همة آنچه او انجام می داد نه صرفا برای شاد 
کردن افراد و التيام آنها بلکه برای جالل خدا بود. عيسای مسيح در انتهای خدمت 
خود بر روی زمين و در حين دعا و شفاعت برای رسوالن و کليسا در باب 17 
انجيل يوحنا چنين گفت: »من بر روی زمين تو را جالل دادم و کاری را که 
به من سپردی تا بکنم، به کمال رسانيدم« )يوحنا 17: 4(. جالل خدای پدر با 
اهميت ترين موضوع برای عيسای مسيح بود و برای همين امر پيالة غضب االهی 
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را بر خود گرفت و رسوايی و مرگی را تجربه کرد که هرگز سزاوارش نبود. اما 
جالل خدای پدر برای مسيح هرچند با درد و رنج همراه بود اما او از اطاعت خدای 
پدر و قدم برداشتن برای جالل او لذت می برد. برای مسيح انجام کار خدای پدر 
بر روی زمين از خانواده و خوراک مهم تر بود. جالل دادن خداوند يا آشکار کردن 
و اعالِم جالل و جبروت خداوند نه صرفا يک ايده و نظر است که با حرافی و 
موعظه بشود آن را آشکار کرد، بلکه يک حقيقت و اصل است که با زندگی و 
اعمال ما آشکار می شود. هدف خداوند از خلقت، آشکار ساختن جالل خودش بود 
و کليسا و مقدسين معبد و مقامی هستند که ماموريت آنها، جالل خداوند است. 
پولس رسول مکررا کليسا را تشويق کرده و آن را برای زندگی در جهت جالل 
خدا هدايت می کند. در رسالة اول خود به قرنتيان از آنها می خواهد هر آنچه انجام 
می دهند را برای جالل خدا انجام دهند. نه فقط آنچه می گويند، بلکه هر آنچه 
انجام می دهند )خوردن و نوشيدن و هر عملی؛ نک. اول قرنتيان1۰: 3۰(.  حقيقتا 
زندگی مسيحی و خدمت خداوند چقدر لذت بخش خواهد بود وقتی تمرکز را از 
خودمان برداشته و خداوند را مرکز قرار دهيم. بسياری افراد به دليل عدم درک 
اين موضوع بسيار مهم هم خود را دچار مشکالت بسيار کرده اند و هم باعث 
آسيب ديگر مقدسين و لغزش ايمانداران شده اند. نداشتن بينش صحيح و عملی 
در زندگی مسيحی نسبت به جالل خداوند می تواند به راحتی شخص را يا تبديل به 
انسانی کند که به دنبال عدالت فردی خود است و يا شخصی که با رفتاری مذهبی 
تصوِر جالل خداوند را دارد در حالی که صرفا با حالتی فريسی مآبانه و با فاصله از 
حقيقت کالم در حال رفتار و زندگی است. چقدر متفاوت است شخصی که با يک 
زندگی مسيحی خوب و بی دردسر و با تمرکز بر انجام امور دينی به دنبال آن است 
که بعد از مرگ خود يک زندگی نامة با ارزش به ياد او نوشته شود و برای اين 
امر هر کاری انجام می دهد، از خدمات گوناگون و بخشش ده يک ها تا تحصيل 
االهيات و دريافت مدارک متعدد. آيا درک درستی از جالل دادن خداوند ديده 
می شود؟ آيا هدف، داشتن يک زندگينامة مهم است و يا هدف گسترش نامة پر 
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محبت خداوند و پيغام زندگی و مرگ پسرش عيسای مسيح است؟ يحيای تعميد 
دهنده چه عميق جالل دادن خداوند را توسط خدمت به عيسای مسيح درک کرده 
بود وقتی رو به شاگردانش گفت: »می بايد که او افزوده شود و من ناقص گردم« 
)يوحنا 3: 3۰(. چارلز اسپرجن می گويد: »باشد که نام من از صحنة روزگار محو 

شده، نام خداوند عيسای مسيح معروف و معروف تر گردد.« 
سواالت و مقاالت اعتقادنامه ها اين امکان را به ما می دهند تا سواالتی عميق را 
همواره به خاطر داشته باشيم؛ و سواالتی که برای جواب شان آيات متعدد کالم 
خدا به ما داده شده است تا با تمرکز و تعمق در خداشناسی و زندگی مسيحی رشد 

کرده جالل خدا را آشکار کنيم.  

*  برای رشد در خداشناسی
همانطور که در قسمت باال به آن اشاره کردم اعتقادنامه ما را کمک می کند تا در 
شناخت خدا عميق تر شده و از دانش صرف، به سوی بينش مسيحی و زندگی بر 
حسب کالم مقدس خداوند رشد کنيم. خداوند در کالم خود از ما می خواهد تا 
کالم او را در دل خود نگاه داريم تا ما را از گناه و لغزش حفظ کند. اعتقادنامه ها با 
در کنار هم قرار دادن اصول اساسی ايمان مسيحی و برجسته کردن آيات مربوط 
به هر بخش و توضيح در باب آن موضوعات ما را در مطالعة کالم خدا ياری داده، 

به رشد ما در شناخت حقيقت و زندگی بر اساس آن کمک می کنند. 

*  برای برخورداری از آسايش حقيقی
اولين سوال پرسش و پاسخ هايدلبرگ و پرسش و پاسخ راست دين هرکولس 

کولينس اين چنين است:
يگانه تسالی شما در زندگی و مرگ چيست؟ جواب اين سوال آن قدر عميق و 
صحيح است که خوانندة متفکر مسيحی را حقيقتا به وجد می آورد. جواب چنين 
است: »اينکه من با بدن و جان، چه در زندگی و چه در مرگ، ديگر از آِن خود 
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نيستم بلکه به منجی وفادارم عيسای مسيح تعلق دارم؛ که به خون ارزشمندش به 
طور کامل تاوان همة گناهان مرا پرداخت و مرا از تمام قدرت شرير آزاد ساخت؛ 
و بدين ترتيب از من محافظت می کند که بدون ارادة پدر آسمانی من، مويی از 
سرم نخواهد افتاد؛ به درستی که همة چيزها بايد در خدمت نجات من باشند، و 
از اين رو، او با روح القدِس خود، همچنين حيات ابدی مرا تضمين می کند، و مرا 

مشتاق راستين و آماده ای می کند، تا بعد از اين، برای او زندگی کنم.«
مردم اين دنيا به دنبال آسايش و آرامش هستند. بسياری آرامی خود را در اموری 
می طلبند که خودشان می توانند با پول برای خود مهيا کنند. از تحصيالت گرفته 
تا برخورداری از يک زندگی مرفه و سفر تا مصرف دارو و الکل و مواد مخدر، 
هر کس به نوعی به دنبال آسايش حقيقی است. اما برای يک ايماندار به مسيح 
چه؟ آيا با وجود ايمان به عيسای مسيح اين ممکن است که شخص همچنان از 
آسايش و آرامش بی بهره باشد؟ متاسفانه جواب بله است. در سال های گذشته 
با ايمانداران بسياری مالقات داشته ام که با وجود گذشت سال ها از ايمان هنوز 
آسايش حقيقی در زندگی آنها وجود ندارد. شايد فکر کنيد داليل متفاوتی باعث 
اين عدم آسايش باشد. اما بايد بگويم يک موضوع عمده دليل عدم قرار و آسايش 
در ايمانداران است. عدم برخورداری از تعاليم عميق و وفادار به کالم خدا و عدم 
سرسپردگی آن افراد به آن تعاليم. شخصی را تصور کنيد که به دليل طول کشيدن 
بيماری اش برای رهايی از آن بدون توجه به کالم خدا به يکی از سمينارهای شفا 
رفته و با دادن يک هدية خوب و ايستادن در مقابل کشيش شفادهنده انتظار دارد 
تا بعد از بازگشت از کنفرانس از شر بيماری خالص شده باشد، اما بعد از مدتی و 
به دست نياوردن سالمتی، فشار روحی به انواع مختلف همراه با بيماری او را آزار 
می دهد. اينکه عدم شفای او به دليل کم ايمانی او بوده يا اينکه رفتن به آن سمينار 
و پرداخت پول اين احساس را در او ايجاد کرده که از سادگی و شرايط او سوء 
استفاده شده است. شخص ديگری هر از گاهی فکر می کرد در حال از دست دادن 
نجات خود است و خداوند با او سر جنگ دارد و می خواهد فيض خودش را از او 
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پس بگيرد. چقدر درد آور است! موضوع آن نيست که شخص گناه و نجات و 
فيض را درست درک نکرده، موضوع آن است که او اصال شناخت درستی نسبت 
به خدا ندارد. اعتقادنامه ها با بستری بسيار غنی برای رشد در تعاليم بدون لغزش از 
کالم عاری از خطا و بدون عيب و ابدی خداوند، ما را ياری می دهند تا با ايستادن 
بر اصول کتاب مقدس، آسايش ايمان مسيحی را در تمام شرايط، در شادی و غم، 

در تنهايی و در جمع، و در دارايی و نداری دارا بوده و از آن لذت ببريم. 

*  برای ايستادگی بر اصول کالم خدا
پطرس رسول در رسالة اول خود چنين می گويد: »بلکه خداونْد مسيح را در دل 
خود تقديس نماييد، و پيوسته مستعد باشيد تا هرکه سبب اميدی را که داريد 
از شما بپرسد، او را جواب دهيد، ليکن با حلم و ترس« )اول پطرس 3: 15(. 
اعتقادنامه ها ما را در شناخت و ايستادگی بر تعاليمی که از پدران مان در کليسا 
به ما رسيده است ياری می دهند. تعاليمی که نه بر اساس تجربيات شخصی انسان 
گناهکار بلکه با درک درست کليت کالم خدا و با استفاده از فن صحيح تفسير و 
کاربرد کتاب مقدس جمع آوری شده است. يکی از راه ها برای ايستادگی در مقابل 
تعاليم غلط رشد در شناخت حقايق کالم خدا و اصول ايمان مسيحی است. پولس 
رسول از تيطس می خواهد تا برای مقابله با معلمين کذبه، رهبرانی را که کالم 
صحيح را دانسته و مشتاق تعليم و زندگی بر حسب آن هستند منصوب کند. يکی 
از کاربردهای اعتقادنامه ها مطالعه در جمع رهبران کليسا است. خادمين کليسا با 
مطالعه قسمت های مختلف و تمرکز بر کالم خدا هم به طور شخصی و هم جمعی 
در درک اصول رشد کرده و برای انجام امور، يکديگر را بر اساس آنچه در آن 

تعليم يافته اند ياری می دهند. 

*  برای تشخيص حقيقت و دفع دروغ
امروزه نيز مانند آنچه از ابتدا وجود داشت تعاليم و نظريات دنيوی و شيطانی 
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بسياری به کليسای مسيح حمله ور شده اند. از ملحدين که تماميت وجود خدا را 
رد می کنند تا باورمندان به اديان ديگر که همواره در صدد هستند تا مسيحيت 
را يک باور انسانی صرف و يا منحرف شده از حقيقت جلوه دهند، تا افرادی که 
کالم بی عيب و عاری از خطا و کامل خداوند را مکتوبی بر اساس تجربيات بشر 
و روايت ها و قصه هايی می دانند که از بستر و خواستگاه کتاب مقدس می آيند. 
متاسفانه در ميان تمام ملل نيز افرادی هستند که همراه شدن با ايده های تازه را 
نوعی روشن فکری می دانند، غافل از اينکه بازيچة دست معليمن دروغين شده اند. 
کافی است شخصی صرفا به دليل آنکه مطالعات زياد و مدارک و مدارج تحصيلی 
بدهد! طولی  ايمان مسيحی  اصول  از  يکی  مورد  در  نظری خاص  دارد  خاصی 
نخواهد کشيد که افراد برای هم نظر شدن با آن شخص هرچند نظری کامال مغاير 
با کالم خدا داشته باشد، به صف شوند. اعتقادنامه ها با انسجامی که در توضيح 
آموزه ها دارند و با کاربرد و گستردگی آنها در ميان مسيحيان، همچنان يکی از 

بازوهای قدرتمند کليسا برای تشخيص حقيقت و دفع دروغ هستند. 
 

*  برای پرستش خداوند
تقريبا در تمام اعتقادنامه ها به پرستش خداوند اشاره شده است. توضيح در مورد 
روز سبت و استراحت برای پرستش خداوند و در باب سادگی و کتاب مقدسی 
بودن پرستش. مطالعة اعتقادنامه ها ما را در درک صحيح از مفهوم پرستش و دليل 
پرستش کمک می کند. درک اين موضوع که خداوند اصول يک پرستش حقيقی 
را به ما داده است. پرستشی که خالی از هرگونه بت پرستی، انسان محوری و جالل 
دادن به هرکس و هر چيزی جز خدای زنده و حقيقی باشد. اعتقادنامه ها ما را با 
تعليم بسيار ساده و در عين حال عميق از دعای خداوند و ده فرمان آشنا می کنند 
که بدون هياهو و توضيحات اضافه ما را با خدايی روبرو می سازند که مشتاق است 
قوم او با شناخت و با تمام دل او را بپرستند. نه صرفا برای کسب آرامش افراد 
بلکه برای رشد در شناخت خدا. نه برای ابراز توانايی های عده ای معدود در کليسا 
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به عنوان نوازنده و خواننده بلکه برای پرستش جمعی و يک صدای قوم خداوند 
بدون برجسته کردن يک يا چند انسان در جايی که خداوند و تنها خداوند بايد 
ستوده شود. خواندن و در واقع اقرار به قسمت های مختلف اعتقادنامه ها همواره 
در کليسای بعد از اصالحات مرسوم بوده است؛ زمانی که ايمانداران يک صدا با 
شادی و ايستادگی بر اصول ايمانی خود بندهايی را اقرار کرده و وفاداری خود 
را به خداوند و کالم زنده اش اعالم می داشتند. امروز دخالت مقدسين در پرستش 
در اکثر کليساها صرفا خواندن سرودهاست، آن هم در حالی که صدای موسيقی 
و گروه سرايندگان اجازه نمی دهد مقدسين حتی صدای خودشان را بشنوند. اقرار 
ايمان در زمان پرستش يکی از رفتارهای کامال متداول در کالم خداوند است و 
پدران کليسا نه فقط در کليسايی که خدمت می کردند با ديگر ايمانداران ايمان 
خود را بر اساس اعتقادنامه ها اقرار می کردند، بلکه عده ای از آنها اعترافات و 

اقرارنامه هايی نيز نوشته اند که تا امروز باعث برکت و بنای مقدسين بوده است.
 

*  برای اتحاد با مقدسين
با  و  پدر،  خدای  او،  با  مقدسين  اتحاد  و  يگانگی  برای  مسيح  عيسای  خداوند 
يکديگر دعا کرد. با يگانگی و اتحاد در راستی و بر اساس حقيقت کالم خدا، 
جهان پيرامون کليسا مشتاق شنيدن پيغام انجيل و باعث جالل خداوند می شود 
- همچنان که اتحادهای بدون پايه و اساس و دوستی های خارج از چهارچوب 
و قاعدة کالم خداوند می تواند باعث تخريب گردد. امروزه اکثر کليساها دارای 
مجموعه تعاريفی در وب سايت يا دفتر کليسا به عنوان »اعتقاد ما« هستند. البته 
بعضی هم ترجيح می دهند صرفا به دو سه جمله بسنده کنند و به نوعی باب را برای 
ورود افراد با هر طرز فکری باز بگذارند. اما داشتن يک اعتقادنامه و چهارچوب 
مشخص ايمانی برای يک کليسای محلی بسيار ضروری است. اول آنکه تمام 
افراد کليسا در يک اتحاد و باور عميق کتاب مقدسی با يکديگر رشد کرده و راه 
ورود عقايد ساختگی که صرفا بر اساس باورهای شخصی و يا تجربيات است 
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گرفته می شود. اتحادی که اساس و بنيان آن بر حقايق بنيادين کالم خداوند باشد 
اتحادی ماندگار و حقيقی است، اتحادی که خداوند عيسای مسيح برای آن دعا 
کرد نيز چنين اتحادی است. در باب 17 انجيل يوحنا پيش از آنکه عيسای مسيح 
برای مقدسين دعا کند تا خدای پدر آنها را در خود و در پسر يک گرداند، از 
خداوند می خواهد تا با کالمش آنها را در راستی تقديس کند: »ايشان را به راستی 
خود تقديس نما. کالم تو راستی است« )يوحنا 17: 17(؛ »تا همه يک گردند 
چنانکه تو ای پدر، در من هستی و من در تو، تا ايشان نيز در ما يک باشند تا 
جهان ايمان آرد که تو مرا فرستادی و من جاللی را که به من دادی به ايشان دادم 
تايک باشند چنانکه ما يک هستيم. من در ايشان و تو در من، تا در يکی کامل 
گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ايشان را محبت نمودی چنانکه مرا 

محبت نمودی« )يوحنا 17: 23-21(.
جدايی از اين دنيا و اتحاد با مسيح و کليسای مجيدش فقط از طريق شناخت 
راستی و حقيقت کالم خدا ميسر است. اعتقادنامه ها برای درک اصول اساسی 
کالم خدا و ايجاد يک اتحاد حقيقی در ميان ايمانداران در يک کليسای محلی و 

در کليسای جامع بسيار مفيد و کاربردی هستند.

*  برای تعليم و تربيت فرزندان
در کليسای بعد از اصالحات، فرزندان نقشی بيش از يک آمار کليسايی را به خود 
اختصاص دادند. از همان ابتدا به تربيت کتاب مقدسی فرزندان جايگاهی مناسب 
داده شد و اکثر مفسرين و واعظين مقاالت و موعظاتی خاص برای رشد خانوادة 
مسيحی ارائه دادند. اما مطالعه و تعليم اعتقادنامه ها و پرسش و پاسخ ها در ميان 
اصالح گران و مسيحيان پاک دين )پيوريتن ها( بسيار باعث شگفتی بود. کودکان 
در خانواده ها از همان ابتدا خداشناسی و اصول ايمان مسيحی را آموزش ديده 
و به خاطر می سپردند. به طور مخصوص خالصه هايی که بر  اعتقادنامه ها نوشته 
می شد برای کودکان و نوجوانان در خانواده  های مسيحی بود تا با والدين خود و 
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ديگر مقدسين در شناخت خدا و پرستش او رشد کنند. شما هم می توانيد يکی از 
اعتقادنامه های کليسايی را که به فارسی نيز موجود است برای مطالعه با فرزندان و 
خانوادة خود انتخاب کنيد و روزانه به بخشی رجوع کرده و با طرح سوال و گفتگو 
و مطالعة آيات ساعتی را به مشارکت و مطالعه کالم خدا بگذرانيد؛ بسيار باعث 
برکت خواهد بود. خوشبختانه، اکثر اعتقادنامه های کليسايی بعد از اصالحات که 
حقايق کالم خدا را به درستی توضيح می دهند به فارسی ترجمه شده و موجود 

هستند.

*  برای بشارت صحيح کالم خدا
بشارت حقيقی داستان زندگی ما نيست که خداوند چگونه ما را با مسيح آشنا 
هم  صرف  ضرب المثل های  و  قصه ها  و  داستان ها  حقيقی  بشارت  است.  کرده 
نيست. بشارت حقيقی صرفا دعوت افراد به کليسا و مراسم کليسايی هم نيست. 
بشارت حقيقی اعالم کامل و تمامی کار خداوند عيسای مسيح برای نجات بشر 
به سادگی، در قدرت، و محبت. بسياری اوقات  از طريق کالم خداوند است. 
افرادی که برای نخستين بار پيغام انجيل را می شنوند سواالت بسياری در مورد 
موضوعات مختلفی مثل تثليث مقدس و آيين های کليسايی و يا حتی تحريف 
شدن کتاب مقدس می پرسند. مطالعه و شناخت اعتقادنامه ها ما را کمک می کند تا 
با شناختی عميق تر و تسلطی بهتر نسبت به موضوعات مختلف، ايمان مسيحی و 

کتاب مقدس را با ديگران در ميان بگذاريم. 
باشد که تعمق بر کالم خدا و مطالعه و کاربرد صحيح اعتقادنامه ها باعث برکت و 

رشد کليسای حقيقی خداوند در ميان ايرانيان عزيز بشود.

5۰
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مبانی االهیات مسیحی:
االهیات چیست؟

ریچارد پرت

اهداف
برای پاسخ به اين سواالت، به سه موضوع نگاه خواهيم کرد: اول، سه هدف اولية 
االهيات را معين می کنيم. دوم، به بررسی وابستگی ميان اين سه هدف می پردازيم؛ 
و سوم، اولويت هايی را که بايد به اين سه هدف بدهيم، خواهيم سنجيد. بياييد 

کارمان را با تشريح اهداف االهيات شروع کنيم.
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اهداف اولیه
تعدد باالی روش های تشريح اهداف االهيات، فهرست کردن همة آنها را غيرممکن 
می کند. در کلی ترين شکل، ما به همان داليلی به االهيات می پردازيم که به هر 
چيز ديگری به عنوان افراد مسيحی توجه می کنيم. به گفتة پرسش و پاسخ موجز 
اعتقادنامة وست مينستر، سوال 1، االهيات يکی از روش هايی است که ما »خدا 
را جالل می دهيم و تا ابد از وجودش بهره مند می شويم.« اما دقتی بيشتر از اين 
نيز امکان پذير است. االهيدانان بايد در تالش های خود، روش های مشخصی برای 

تکريم خدا و بهره مندی از او داشته باشند.
از جنبه های زيادی، تفاوت های موجود ميان تعاريف االهيات که تا به حال بررسی 
کرديم نقطة شروعی برای تشخيص چندين هدف از االهيات به دست می دهند. 
از يک سو، تعريف االهيات رسمی در درجة اول به عنوان يک علم، به عنوان 
يک رشتة تحصيلی برای شناخت، نشان می دهد که يک هدف عقالنی يا انتزاعی 
وجود دارد که می توان آن را تعليم يا پرورش آموزه هايی ناميد که بر امور عقالنی 
متمرکزند. از سوی ديگر تعريف االهيات با جهت گيری به سوی زندگی نشان 
بر مسائل  متمرکز  يا آموزه هايی است که  تعاليم  ما پرورش  می دهد که هدف 

گسترده تر کل زندگی مان در مسيح است.
بر اساس اين دو جهت گيری در االهيات، از سه هدف اوليه برای االهيات سخن 
خواهيم گفت. صحبت مان دربارة راست باوری، راست رفتاری، و راست احساسی 

است. بياييد اول به هدف راست باوری نگاهی بيندازيم.

راست باوری
االهيات مسيحی  در جايگاه اول، راست باوری آموزه ای، هدف عمده ای در هر 
توسط  مختلفی  روش های  به  راست باوری  اصطالح  می شود.  محسوب  معتبر 
کليساهای متفاوت مورد استفاده قرار می گيرد، ولی ما از اين اصطالح در اينجا 
به معنی »تفکر راست يا درست« استفاده می کنيم. هدف راست باوری رسيدن به 
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آموزه های راست يا صحيح است. ما بدون در نظر گرفتن فرقه يا کليسای مان، 
عالقمند  باورهای مان  در  حقيقت  از  درجاتی  به  می پردازيم،  االهيات  به  وقتی 
هستيم. می خواهيم به باور درستی از امور مربوط به خدا، جهان و خودمان برسيم. 
چشم پوشی از اهميت هدف راست باوری در تاريخ االهيات کار دشواری است. 

بی شک، اين دغدغة ادراکی مرکز توجه اکثر کارهای االهياتی است.
برای يک لحظه فهرست موضوعات قسمت سوم کتاب االهيات منتظم لوئيس 
بِرکوف را در نظر بگيريد. مطالب مندرج در آن قسمت »آموزة شخصيت و کار 

مسيح« را اينطور بيان می کند:

شخصیت مسیح
الف. آموزه های مسيح در تاريخ

ب. نام ها و ذات مسيح
پ. طبيعت واحد مسيح

حاالت مسیح
الف. حقارت
ب.  جالل

مقام های مسیح
الف. مقدمه: مقام نبوت

ب. مقام کهانت
پ. علت و ضرورت کفاره

ت. ماهيت کفاره
ث. فرضيه های متفاوت از کفاره

ج. هدف و گسترة کفاره
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چ. کار شفاعت مسيح
ح. مقام پادشاهی

اين رئوس مطالب بی ترديد نشان می دهد که هدف اصلی برکوف در نگارش اين 
فصول اين بوده که خوانندگان، راست باوری يا آموزة صحيح را بياموزند و به 

تفکرات درستی برسند.
ايمان  دربارة جنبه های مختلف  بود که  نسبتا آسان  االهيدانان  برای  در گذشته 
مسيحی به عنوان حقيقت مطلق فضل فروشی کنند. اما امروز با وجود ارتباطات 
از  غير  آئين هايی  و  عقايد  با  جا  همه  در  تقريبا  جابجايی جهانی جمعيت ها،  و 
مسيحيت روبرو می شويم و اين امر بسياری از مردم را گيج می کند و توان بسيار 

کمی برای جستجوی حقيقت و تفکر درست در آنها باقی می گذارد.
حتی بسياری از االهيدانان مسيحی نيز از خود می پرسند آيا واقعا می توانيم نسبت 
به ادعاهای حقيقت سنتی در مورد ايمان مان اطمينان حاصل کنيم؟ جدا از تاثيرات 
سردرگم کنندة خارج از جماعت مسيحی، بايد اين واقعيت را بپذيريم که يافتن 
مسيحيانی که بتوانند بر بيش از تعداد معدودی آموزة اساسی با هم توافق نظر 

داشته باشند، بسيار دشوار است.
تاييد کنيم که رشد چشم اندازهای  بايد دوباره  اين گرايشات جاری،  با وجود 
راست باورانه، يعنی مجموعه ای از آنچه آموزه های راستين می خوانيم، بايد يکی از 
اهداف اصلی االهيات باشد. جنبه های مختلف چالش هايی که امروزه در پيگيری 
راست باوری با آنها مواجه هستيم منحصربه فرد نيستند. عيسی وشاگردانش نيز 
مثل ما با تنوع مذهبی گسترده ای در دنيای حوزة مديترانه روبرو بودند. اما عيسی 

بدون ترديد و دودلی اعالم می کرد که پيروانش بايد به دنبال راستی باشند.
به ياد داشته باشيد که در يوحنا 17: 17، او نزد خدای پدر اينطور دعا کرد:

»ايشان را به راستی خود تقديس نما. کالم تو راستی است« )يوحنا 17: 17(.
عيسی عميقا دغدغة آموزه راستين را داشت. او تاکيد داشت که راست باوری يکی 
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از اهداف اصلی االهيات است و ما به عنوان پيروان او بايد همين کار را بکنيم.
با در نظر داشتن هدف ادراکی از االهيات، بياييد به هدف راست رفتاری نيز نگاهی 

بيندازيم.

راست رفتاری
راست رفتاری به طور ساده يعنی ايجاد و پرورش آموزه ها يا تعاليمی که بر رفتار 
يا عمل درست متمرکز باشد. به ياد داريد که ويليام ايمز جوهرة االهيات را آموزة 
»زيستن برای خدا« توصيف کرد. يک جنبه از زيستن برای خدا عبارت از رفتار 
يا عمل ماست. فقط انديشة صحيح دربارة مفاهيم االهياتی کفايت نمی کند. بايد 

آن مفاهيم را به عمل بياوريم، يعنی رفتارمان درست باشد.
بديهی است که االهيات مسيحی بايد ما را به سوی رفتارهای صحيح و درست 
به  دهيم،  بشارت  کنيم،  دعا  بايد  که  می آموزيم  االهيات  در  مثال  کند.  هدايت 
پرستش خدا و خدمت به همديگر بپردازيم، و با سخاوت به فقرا کمک کنيم. اما 
آموختن دربارة اينها و ساير حقايق در يک االهيات مسيحی معتبر، کافی نيست. 

اين حقايق را بايد تبديل به رفتارهای مناسب يا راست رفتاری کنيم.
با چالش های بزرگ زيادی در حفظ عالقه شان  متاسفانه مسيحيان اوانجليکال 
به هدف االهيات راست رفتار مواجه می شوند. اول، مردم خارج از کليسا دائما 
ما را با اين دروغ بمباران می کنند که اخالق مطلقی وجود ندارد و هيچ رفتاری 
مشخصا خوب يا بد نيست. بنابراين بسياری از ما از ايستادگی در برابر امواج 
فرهنگی جامعه مان با اعالم اين موضوع که را ه های درست و غلطی برای رفتار 

وجود دارند، خسته می شويم.
اما فراتر از آن، حتی از درون کليسا نيز غفلت ما در اينکه راست رفتاری را هدفی 
قاطع بدانيم تا حدودی از گذشتة کليسا سرچشمه می گيرد که ما مسيحيان در اين 
تالش مردود شده ايم. کليسا به نام حقيقت و راستی، گناهان زيادی مرتکب شده 
است. با نگاهی به تاريخ کليسا، رفتارهای هولناکی را می بينيم که با پشتيبانی 



استدالالت جدی االهياتی صورت گرفته است. اين يک واقعيت اندوهبار تاريخی 
است که افراد مذهبی، حتی مسيحيان صادق، اغلب از االهيات شان برای توجيه 

انواع گناهان وحشتناک استفاده کرده اند.
زيرا  است  ضروری  همچنان  راست رفتاری  جدی،  مشکالت  اين  وجود  با  اما 
همچنان خدا به رفتار ما اهميت می دهد. کارهای خوب و بد ما هنوز بر پاداش های 
اثر می گذارد. کارهای خوب مان می تواند وسيله ای در دست خدا  جاودانی مان 
برای خدمت به مسيحيان ديگر باشد و هنوز می توانيم به وسيلة رفتار نيکوی خود، 
شهادتی قدرتمند از مسيح برای جهان بی ايمان باشيم. به اين داليل و داليل ديگر، 
راست رفتاری بايد همچنان هدفی اساسی در االهيات باشد. اما بايد در اين تالش 
تا حدود زيادی هشيار باشيم. فروتنی و محبت بايد مشخصة رفتار ما در همة 
اوقات باشد. البته نبايد زندگی مسيحی را صرفا در حد اعمال و رفتار تنزل دهيم. 
اما، االهيات نبايد فقط باور صحيح را مد نظر قرار دهد، بلکه همراه با تعليم بايد 

رفتارهای مقتضی را نيز داشته باشيم.
در يعقوب 2: 19، اينطور آمده است: »تو ايمان داری که خدا واحد است؟ نيکو 

می کنی! شياطين نيز ايمان دارند و می لرزند« )يعقوب 2: 19(.
دستکم از يک جنبه، حتی شيطان نيز راست باور است. اما راست باوری ابليس 
چه فايده ای برايش دارد؟ من معتقدم که شيطان به تثليث ايمان دارد. او باور 
دارد که عيسی برای گناهکاران ُمرد؛ باور دارد که قيام به وقوع پيوست؛ انجيل 
راستين نجات توسط فيض از طريق ايمان را می شناسد. اما اين اعتقادات درست 
برای شيطان سودی جاودانی ندارد زيرا از راست باوری به سمت راست رفتاری 
پيش نمی رود تا به پرستش و خدمت خدای واحد حقيقی بپردازد. ما بايد در برابر 
وسوسة قرار دادن رفتار درست به عنوان يک هدف فرعی در االهيات مسيحی 

مقاومت کنيم؛ راست رفتاری بايد يکی از اهداف مرکزی االهيات باقی بماند.
عالوه بر راست باوری و راست رفتاری، بايد به هدف ديگر االهيات نيز اشاره کرد. 
اين هدف االهياتی را »راست احساسی« به معنی »احساسات و عواطف راست و 
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صحيح« می خوانيم.

راست احساسی
زيستن برای خدا اطمينان از اين است که احساسات ما عميقا در خدمت اوست، 
يعنی بايد شادی، غصه، آرزوها، خشم، نشاط، و عواطف ديگری که داريم منطبق 
هدف  از يک  آکادميک،  االهيدانان  بود  قرار  اگر  متاسفانه،  باشد.  خدا  ارادة  با 
االهياتی چشم بپوشند، آن هدف راست احساسی بود. چشم پوشی از ابعاد عاطفی 

االهيات، دست کم به دو علت اتفاق می افتد.
اول، االهيدانان آکادميک زيادی اغلب از لحاظ روان  شناختی در بيان يا کاوش 
احساسات مهارتی ندارند. در واقع مردم تحت  تاثير مدل غالبا آکادميک صرف، 
وارد مشاغل االهيات آکادميک، از جمله استادی يا معلمی می شوند تا بتوانند 
از مواجهه با ابعاد احساسی زندگی دوری کنند. در نتيجه تعجب آور نيست که 
تقريبا به همان اندازه ای در نوشته های االهياتی آکادميک در مورد هيجان، شادی، 
درد، همدردی، توجه و محبت مطلبی نوشته شده، که در کتب مرجع گياه شناسی 
آکادميک! اگر کتاب های االهيات آکادميک را زياد خوانده باشيد، می دانيد که 
توجه بسيار کمی به مقوله های احساسی می شود، اغلب به اين دليل که االهيدانان 
لحاظ  به  خودشان  يا  نيستند  قائل  احساسات  برای  ارزشی  شخصا  متخصص 

احساسی رشد چندانی نيافته اند.
مانع دوم راست احساسی اين است که بسياری از مسيحيان اوانجليکال در دام 
اين اعتقاد افتاده اند که احساسات ربطی به اخالقيات ندارد و از اين لحاظ خنثی 
احساسات  بعضی  بودن  غلط  يا  درست  دربارة  صحبت  می گويند  آنها  است. 
مناسبتی ندارد. معتقدند که مفهوم راست احساسی، يا احساسات درست، کامال 
به بيراهه رفتن است. هرقدر هم که ديدگاه خنثی بودن احساسات شايع شده 
باشد، اما اين نظريه بيشتر با برخی تئوری های امروز روان شناسی مطابق است 

تا ديدگاه های کتاب مقدسی.
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يک نمونة عالی از راست احساسی در نوشته های االهياتی، در نوشته های پولس 
رسول ديده می شود. همة ما می دانيم که پولس به راست باوری توجه خاصی داشت 
و متعهد به دنباله روی از راستی بود. اما بارها و بارها وقتی پولس دربارة راستی 
باعث می شد که  راست باوری  بر  تعمق  غليان می کرد.  احساساتش  می نوشت، 

احساساتش به فوران در بيايد.
به خاطر دارم در نوشتن تفسيری از اول و دوم قرنتيان، چندين بار از ديدن ابراز 
احساسات پولس در ميانة يک بحث االهياتی غافلگير می شدم. يا به طور مثال 
کتاب روميان را در نظر بگيريد که اغلب به عنوان عميق ترين نوشتة االهياتی 
پولس مورد تحسين قرار می گيرد. در باب های 9-11، پولس پس از تامل دربارة 
مسائل پيچيدة مربوط به يهوديان و غيريهوديان در نقشة خدا برای آينده، ناگهان 

ستايش از وجودش جاری می شود. در روميان 11: 33-36 اينطور می خوانيم:
»زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا! چقدر بعيد از غوررسی است احکام 
او و فوق از کاوش است طريق های وی! زيرا کيست که رای خداوند را دانسته 
باشد؟ يا ِکه مشير او شده؟ يا ِکه سبقت جسته چيزی بدو داده تا به او باز داده 
شود؟ زيرا که از او و به او و تا او همه چيز است، و او را تا ابداآلباد جالل باد، 
آمين« )روميان 11: 33-36(. آخرين باری که شما چيزی شبيه اين در ميانة يک 

مقالة االهياتی آکادميک خوانديد ِکی بود؟

وابستگی متقابل
پس از معرفی سه هدف اصلی االهيات، بايد دربارة وابستگی متقابل شان توضيح 
بدهيم. وابستگی متقابل آنها دليل مهمی برای ضرورت ناديده نگرفتن هيچ يک از 
اهداف االهيات است. آنها چنان در هم تنيده شده اند که نمی توان در يک قسمت 

قوی بود و در دو قسمت ديگر ضعيف ماند.
برای تشريح  اين موضوع، به سه مقوله نگاهی خواهيم انداخت. اول، خواهيم 
ديد که چگونه راست باوری بر کيفيت دو مقولة ديگر می افزايد. سپس می بينيم 
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که چگونه راست رفتاری دو هدف االهياتی ديگر را تقويت می کند. و سوم، به 
بياييد  پرداخت.  خواهيم  ديگر  هدف  دو  در  راست احساسی  شراکت  چگونگی 
کارمان را با نگاهی به اين موضوع شروع کنيم که چگونه راست باوری يا تفکر 

درست، اهداف االهياتی ديگر را تقويت می کند.

راست باوری
امروزه اکثر مسيحيان اوانجليکال بسيار نسبت به اين اصل هشيارند که اندازه ای 
از  دارد.  و راست احساسی ضرورت  برای وقوع راست رفتاری  راست باوری  از 
االهيدانان آکادميک و مشهور می آموزيم که بايد اول حقيقت را بفهميم و بعد 
آن را در زندگی مان به کار ببريم. برای مسيحيان بسيار طبيعی است که طبق 
اين نمونة ساده عمل کنند: »ايمان من بر روش زندگی ام تاثير می گذارد.« و اين 
موضوع حقيقت دارد. هر چه دربارة حقيقت می آموزيم، عميقا در روش زندگی مان 

اثر می گذارد.
هرقدر با مطالعة مفاهيم االهياتی، راست باوری ما رشد کند، آنچه به عنوان حقيقت 
در می يابيم، رفتار و عواطف ما را تاييد می کند يا آنها را به چالش می کشد. شايد 
شما شخصی باشيد که طبيعتا گرايش به همدردی با سايرين داريد و طبق اين 
احساس عمل می کنيد. اما وقتی مفاهيم کتاب مقدسی مانند اينکه نسل بشر به 
صورت خدا آفريده شده اند و يا اهميت مهربانی و محبت نسبت به ديگران را 
می آموزيد، متوجه می شويد که رفتارها و احساسات قبلی تان، که طبيعتا به سوی 
آنها تمايل داشته ايد، به وسيلة رشد و پيشرفت ديدگاه های راست باورانه تان تاييد 

و تقويت می شوند.
در عين حال، نگرش های راست باور می تواند چالشی برای رفتارها و احساسات مان 
نيز باشد. شايد شما با خودخواهی و طمع دست به گريبان هستيد. نسبت به فقرا 
بی تفاوتيد و برای کمک به از بين بردن رنج شان کاری نمی کنيد. بعد وقتی تفکر 
االهياتی تان کتاب مقدسی تر می شود، رفتارها و احساسات تان به وسيلة ديدگاه های 
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راست باورانه تان به چالش کشيده می شود. به اين ترتيب پيشرفت راست باوری 
ما از طريق تاييد و به چالش کشيده شدن روش های زندگی مان باعث تقويت 

راست رفتاری و راست احساسی می شود.

راست رفتاری
حاال بياييد به دومين راهی که اهداف االهياتی ما را به هم پيوند می زند بپردازيم. 
چگونه راست رفتاری، راست باوری و راست احساسی را تقويت می کند؟ چطور 

رفتار ما بر باورها و احساسات مان تاثير می گذارد؟
از يک سو، اعمال يا کردار ما می تواند حقيقتی را که به آن معتقديم، تاييد کند 
يا به چالش بکشد. مثالی که اغلب اتفاق می افتد اين است که از يک دانشجوی 

االهيات بپرسيد: »چرا بايد دعا کنيم؟«
اغلب اوقات وقتی ايمانداران زياد دعا نمی کنند، جواب شان به اين سوال بسيار 
هرچند  اما  خداست.«  دستور  چون  می کنيم  »دعا  مانند:  چيزی  است،  ضعيف 
اين جواب درست است، من هرگز نشنيده ام که يک مرد دعا، يعنی کسی که 
زندگی اش کامال با دعا آميخته شده است، چنين جوابی بدهد. تجربة دعا کردن در 
طول سال ها به شخص حساسيت می بخشد تا داليل زياد ديگری برای دعا داشته 
باشد. درست است که بايد دعا کنيم چون به ما دستور داده شده، اما عدم تجربة 

دعا اغلب مانع ديدن انگيزه های بی شمار ديگر کتاب مقدسی برای دعا می شود.
در مقابل، دعاهای مان می تواند ما را به سوی راست باوری بيشتر بکشاند. وقتی 
ايمانداران تجربة بيشتری از دعا دارند، اغلب توانايی ديدن انواع داليلی را می يابند 
که کتاب مقدس برای دعا به ما می دهد. دعا می کنيم چون خدا شايستة دعاهای 
ماست. دعا می کنيم چون به او محتاجيم. دعا می کنيم، چون همانطور که يعقوب 
در يعقوب 5: 16 می گويد: »دعای مرد عادل در عمل قوت بسيار دارد« )يعقوب 

.)16 :5
عدم رفتار خداشناسانه، ما را از اين باورهای االهياتی محروم می کند، اما تجربة 
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زندگی مقدس در دعا، باورهای مان را به طرق زيادی به چالش می کشد، و مورد 
تاييد و تقويت قرار می دهد.

انجام  آنچه  است.  موثر  نيز  االهيات  عاطفی  ابعاد  بر  ما  عملکرد  اين،  از  فراتر 
می دهيم بر احساس مان اثر می گذارد، و آن را تاييد می کند يا به چالش می کشد. 
مثال، وقتی ايمانداران مرتکب گناهان جدی می شوند، اغلب از ميان تجربيات 
انجام  درستی  کار  وقتی  عين حال،  در  می گذرند.  تقصير  و  گناه  عاطفی حس 

می دهيم، اغلب شادی و رضايتی از تاييد و برکت خدا احساس می کنيم.
همانطور که ديديم، باور ما بر آنچه انجام می دهيم و احساس مان اثرگذار است. 
آنچه انجام می دهيم بر باور و احساس مان تاثير دارد. اکنون به طور مختصر به 
آخرين چشم انداز وابستگی متقابل اهداف االهياتی می پردازيم: چگونه احساسات 

ما بر باورها و رفتارمان اثر می گذارد؟

راست احساسی
به همين دليل است که در مزامير می بينيم عواطف مزمورنويسان، طرز فکر و 
رفتارشان را به اين سو يا آن سو حرکت می دهد. از يک سو وقتی مزمورنويس 
بر  اول  درجة  در  راست باورانه اش  تفکر  بيان  می کند،  طردشدگی  احساس 
آزمايش هايی که دچار آنها شده و همچنين بر اين موضوع که چگونه ايمانش به 
خدا در اين رنج و مرارت نقش دارد، متمرکز می شود. مثال داوود در مزمور 13: 
1، 3 می گويد: »ای خداوند تا به کی هميشه مرا فراموش می کنی؟ تا به کی روی 
خود را از من خواهی پوشيد؟... نظر کرده، مرا مستجاب فرما« )مزمور 13: 1، 3(
می گذارد.  اثر  آنها  راست احساسی  بر  نيز  مزمورنويسان  اعمال  اين گذشته،  از 
بسيار می ريزند  بلکه اشک  نمی مانند  منفعل و ساکت  وقتی درمانده می شوند، 
نالة  »از  بيمار می شوند. همانطور که مزمورنويس در مزمور 6: 6 می گويد:  و 
خود وامانده ام! تمامی شب تختخواب خود را غرق می کنم، و بستر خويش را به 

اشک ها تر می سازم« )مزمور 6: 6(.



در عين حال، وقتی مزمورنويسان سرشار از شادی بودند،  قدرتی را احساس 
می کردند تا خدا را با رقص و ستايش خدمت کنند. در مزمور 3۰: 11 می خوانيم:

»ماتم مرا برای من به رقص مبدل ساخته ای. پالس را از من بيرون کرده و کمر 
مرا به شادی بسته ای« )مزمور 3۰: 11(.

می توانيم از اين مثال ها ببينيم که سه هدف االهياتی راست باوری، راست رفتاری و 
راست احساسی بسيار به هم وابسته اند. باور ما همواره بر اعمال و طرز برخوردمان 
تاثير دارد. رفتارهای مان نيز بر باورها و احساسات مان اثر می گذارد. و احساسات 

ما همواره به نوعی در باورها و رفتارمان موثر است.
درک وابستگی متقابل سه هدف االهيات ما را نسبت به يک مسئلة جدی هشيار 
می سازد. کدام يک از اين سه هدف نسبت به ديگری اولويت دارد؟ آيا بايد بيشتر 

روی راست باوری متمرکز شويم، يا راست رفتاری و يا راست احساسی؟

اولویت ها
آنها  می دهند.  سوال  اين  به  اوانجليکال جواب سرراستی  مسيحيان  از  بسياری 
باور دارند نقشة خدا اين است که اول بر صحت اعتقادات مان متمرکز شويم تا 
رفتارهای ما تغيير کند و رفتارهای مان نيز بعد از آن احساسات ما را تغيير خواهد 
بينديش،  »درست  کرد:  بيان  اينطور  بتوان  شايد  را  اولويت ها  الگوی  اين  داد. 
درست رفتار کن، و بعد احساس درستی خواهی داشت.« اين طرز برخورد با 

االهيات شايع است.
البته شکی نيست که اين راهبرد کامال درست است. به خودِی خود اشتباهی در 
آن وجود ندارد، اما وقتی مشکل ايجاد می شود که ما هميشه همين اولويت ها را 
دنبال کنيم. از آنجايی که گويی هيچوقت کاری جز تفکر در قدم اول نمی کنيم، 
احساس  و  رفتار  االهيات  بر  کردن  کار  از  می شود.  بی خاصيت  االهيات مان 

چشم پوشی می کنيم، يا آنها را در بهترين حالت، درجة دوم می شماريم.
خوب است که به اهداف االهيات به همان شکلی بينديشيم که دربارة سيستم های 
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زيادی  حياتی  سيستم های  که  می دانيم  ما  همة  می انديشيم.  انسان  بدن  حياتی 
داريم از جمله: سيستم اعصاب مرکزی، سيستم گوارشی، سيستم ريوی، سيستم 
قلب و عروق. اما بايد به کدام يک از اينها اولويت داد؟ نظام درست برای فکر 
کردن به وابستگی های متقابل بين اين سيستم ها چيست؟ شايد فکر کنيم سيستم 
عصبی بر سيستم گوارشی اثر می گذارد، اما شايد هم به چگونگی تاثير سيستم 
گوارشی بر سيستم اعصاب بينديشيم. راه های درست و مفيد زيادی برای يافتن 

اين وابستگی ها وجود دارد.
آنچه دربارة وابستگی ميان سه هدف االهيات ديديم نشان می دهد که انتخاب 
دائمی يک راهبرد يا يک تمرکز اوليه کار مناسبی نيست. همانطور که بارها در 
اين دروس يادآور می شويم، باورهای ما، رفتارمان، و احساسات مان شبکه های 
تعاملی فراوانی را تشکيل می دهند. آنها بيش از اينکه در روابط شان خطی عمل 
کنند، در خطوط متفاوت، و به طور دو جانبه کار می کنند تا جايی که نمی توان 
هميشه يک اولويت خاص را تعيين کرد. درست است که بايد درست فکر کنيم 
تا بتوانيم رفتار درست و سپس حسی درست پيدا کنيم. روح القدس قوم خود را 

به روش های بسيار متفاوتی به سوی اهداف االهياتی هدايت می کند.
پس چطور تصميم بگيريم که بايد چه کرد؟ چطور تصميم بگيريم که بايد بر تفکر 
درست تاکيد کرد يا بر رفتار يا احساس درست؟ پاسخ اين است که بايد حکمت 
در خودمان  موقعيتی  هر  در  را  االهياتی  اهداف  به ضروری ترين  دادن  اولويت 

پرورش دهيم.
»از آنجا که زندگی همواره در تالطم است، ايجاد تعادل بايد در آن واحد انجام 
شود.« زندگی مانند عرشة يک کشتِی متالطم است. گاهی به اين طرف و گاهی 
به آن طرف تاب می خورد. برای حفظ تعادل خود بر روی يک عرشة متالطم بايد 
بياموزيم چطور بسته به تکان های زير پای مان، گاهی به اين سو و گاه به آن سو 
متمايل شويم. اگر ياد نگيريم چطور تعادل مان را حفظ کنيم، مطمئنا از روی 
کشتی به آب می افتيم. هيچ روش واحدی برای پيگيری همة مقوله های االهياتی 



وجود ندارد. هر بار که به دنبال رسيدن به اهداف االهيات هستيم، بايد از خودمان 
بپرسيم: »احتياج اصلی چيست؟ چه چيز بيش از همه برای ما و اطرافيان مان در 
اين لحظه ضروری است؟« بعد جهت گيری مناسبی را برای آن زمان در نظر 

بگيريم و همة اهداف االهيات را با تمامی دل مان دنبال کنيم.
ايماندارانی که نمی دانند چگونه اولويت های شان را تغيير دهند، ممکن است دچار 
صدمة زيادی شوند. وقتی ما دائما بر راست باوری تاکيد داريم، به آسانی دچار 
عقل گرايی مفرط می شويم. وقتی تاکيدمان دائما بر رفتارمان است، به آسانی به 
سوی شريعت گرايی تمايل می يابيم. و اگر همواره بر اهداف احساسی االهيات 
تاکيد کنيم، به آسانی به دام احساس گرايی می افتيم. اما اگر بياموزيم که چگونه 
تعادل لحظه ای را در تالطمات عرشة زندگی پيدا کنيم، می توانيم از اين افراط ها 
دور بمانيم. پس هر يک از ما بايد اين سوال را بپرسد: »کدام يک از اين گرايشات 
مشخصة روش رويارويی من با االهيات است؟ آيا متمايل به عقل گرايی هستم، 
يا شريعت گرايی، يا احساس گرايی و يا ترکيبی از اينها؟« گرايشات طبيعی ما 
هرچه باشد، بايد سخت بکوشيم تا بر اهداف االهياتی که ناديده شان می گيريم، 

متمرکز شويم.
سوم  موضوع  به  بايد  االهيات،  اهداف  بررسی  و  االهيات  تعريف  از  پس  حال 
بپردازيم يعنی مباحث االهيات. وقتی به االهيات می پردازيم چه مطالبی نظرمان 
راست باوری،  دنبال  به  بايد  سرفصل هايی  چه  زير  می کنند؟  جلب  خود  به  را 

راست رفتاری و راست احساسی باشيم؟

مباحث
معرفی االهيات به يک شخص مانند معرفی جهان هستی به اوست. دست کم بايد 
گفت وظيفة دلهره آوری است. بنابراين در دروس حاضر بايد تمرکزمان را فقط 

محدود به چند مبحث االهياتی کنيم.
برای درک موضوعاتی که برای مان جالب هستند، بايد به دو مورد اشاره کنيم: 
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اول، گزينه های زيادی که االهيدانان پيش رو دارند؛ و دوم، گزينش هايی که ما در 
اين دروس خواهيم کرد. بياييد اول به گزينه های کسی بپردازيم که وارد مطالعة 

رسمی االهيات می شود.

گزینه ها
وقتی که افراد شروع به پيگيری جدی االهيات می کنند، اغلب از دامنة وسيع اين 
رشته دچار سردرگمی می شوند. تصور معمول اين است که االهيات موضوعات 
بسياری را تحت پوشش قرار می دهد. در طول دو هزار سال ايمان مسيحی، 
تعدادی از مباحث ذهن کسانی را که توجه زيادی به االهيات دارند، مشغول 
متفاوت  ديگران  با  کليسايی  شاخة  هر  موضوعات  فهرست  است.  کرده  خود 
است، اما شباهت های کافی ميان آنها باعث می شود بتوانيم چند مبحث عمدة 

االهيات را نام ببريم.
پيگيری االهيات معموال شامل بعضی مباحث نسبتا عملی مانند خدمات، بشارت، 
دفاعيات يا دفاع از ايمان، پرستش، خدمت به نيازمندان، مشاوره و فن خطابه 
يا موعظه می شود. مباحث ديگر آن شامل صفی طوالنی از موضوعات انتزاعی 
يا آموزة  يا آموزة نجات، کليساشناسی  اينهاست: نجات شناسی  مانند  و نظری 
کليسا، انسان شناسی يا آموزة انسانيت، روح القدس شناسی يا آموزة روح القدس، 
مسيح شناسی يا آموزة مسيح، خداشناسی يا آموزة خدا، آخرت شناسی يا آموزة 
زمان های آخر، االهيات کتاب مقدسی يا االهيات مربوط به تاريخ رهايی مندرج 
در کتاب مقدس، االهيات منتظم يا ترتيب منطقی تعليم کتاب مقدسی، االهيات 
تاويل و  تاريخ کليسا، و علم  يا دنبال کردن شکل گيری آموزه ها در  تاريخی 

تفسير کتاب مقدس.
معموال االهيات آکادميک سنتی در درجة اول از ديدگاه برتر راست باوری يعنی 
روش درست تفکر دربارة اين مقوله ها، به اين مباحث می نگرد. يک کالس معمول 
دانشگاه االهيات در هر يک از اين موضوعات بر درک درست مفاهيم و حصول 
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اطمينان از راست باوری همگانی، متمرکز است. گهگاهی بعضی از کالس های 
دانشگاه االهيات بر آموزش مهارت ها تمرکز می کند. کالس های مربوط به پرستش، 
بشارت، فن موعظه و مشاوره، معموال توجه خاصی به مهارت ها يا راست رفتاری 
دارند. متاسفانه، در کالس های دانشگاه االهيات تمرکز بر راست احساسی يا ابعاد 
احساسی االهيات حتی در کالس های فن خطابه يا موعظه نيز معمول نيست. اما 
همانطور که در اين درس آموختيم طرز برخورد مناسب تر با مباحث االهياتی 
مستلزم توجه عميق به هر سه جهت گيری است. به اين ترتيب می توانيم ببينيم که 

يک دانشجوی االهيات وظيفة بی اندازه بزرگی پيش رو دارد.
فهرست بلندباالی گزينه هايی که در مطالعة االهيات داريم، ضرورت گزينش و 

انتخاب را ايجاب می کند.

گزینش ها
دانشجويان جديد االهيات اغلب با خطر مهمی روبرو می شوند. تعداد و پيچيدگی 
مباحث االهياتی می توانند سردرگم کننده باشند. در واقع اين رشته آنقدر وسيع 
اين  خام  داده های  فقط  حدودی  تا  می توانند  دانشجويان  از  بسياری  که  است 
مباحث را بياموزند. در نتيجه، دانشجويان اغلب خود را منحصرا بر راست باوری 

متمرکز می کنند زيرا وقت بسيار کمی برای کنکاش در ساير ابعاد دارند.
با تمرکز بر تعداد محدودی از مباحث، از سردرگمی در صف  در اين دروس 
طوالنی مباحث االهياتی دوری می کنيم. بر جنبه هايی از االهيات متمرکز خواهيم 
شد که آنها را موضوعات مهم االهيات شبانی می خوانيم. منظورمان از اين اصطالح، 
مجموعة باورها، رفتارها و احساساتی است که مستقيما برای شبانان و رهبران 
کليسا سودمند هستند. ما به هيچ وجه نمی خواهيم تمام دايره المعارف االهيات را 
در اين دروس ارائه کنيم.  بلکه از خود سواالتی مثل اين خواهيم پرسيد: کسانی 
که برای رهبری در کليسا تربيت می شوند بايد چه بدانند، انجام چه کارهايی 
برای شان ضروری است، و از لحاظ االهياتی بايد چه احساسی داشته باشند؟ بايد 
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چه بينشی در مطالعة االهيات در پيش بگيرند؟
خوشبختانه، لزومی ندارد جواب اين سواالت را ابداع کنيم. تاکنون کليسا چندين 
راهنمايی مهم ارائه کرده است. در شکل گيری تحصيالت االهيات در کليسا در 
طول قرن ها، در ميان فرقه های مختلف سراسر جهان توافقی عمومی در مورد انواع 

مباحث ضروری در پوشش دادن تحصيالت رهبران کليسا، به وجود آمده است.
در نتيجه، برنامة آموزشی دانشگاه االهيات معموال به اين شکل است. اين برنامه 
و  تاريخی  قسمت  کتاب مقدسی؛  قسمت  می شود:  تقسيم  اصلی  قسمت  سه  به 
آموزه ای؛ و قسمت عملی. اين سه قسمت نمايانگر روش های عمده ای هستند 
که روح القدس کليسا را در ايجاد تحصيالت االهيات برای رهبران کليسا هدايت 
کرده است. بياييد اين حوزه های تربيتی االهيات را که کليسا به رهبرانش ارائه 

می دهد، از هم تفکيک کنيم.
قسمت کتاب مقدسی معموال به مطالعات عهد عتيق و مطالعات عهد جديد تقسيم 
و  است  متمرکز  خدا  کالم  مضمون  بر  درسی  برنامة  قسمت های  اين  می شود. 
رهبران آتی کليسا را با تفسير مسئوالنه از کتاب مقدس آشنا می کند. قسمت 
آموزه ای و تاريخی غالبا به تاريخ کليسا و االهيات منتظم تقسيم بندی می شود. 
تاريخ کليسا بر اين متمزکر می شود که چگونه خدا االهيات را در کليسا، آن هم 
هنگامی که بدن مسيح به شيوه های گوناگون و در زمان های مختلف با دنيا در 
کشمکش بوده، توسعه داده است. االهيات منتظم دانشجويان را با راه هايی که 
کليسا تعليم کتاب مقدس را به طبقه بندی منطقی و منتظم تقسيم کرده است، آشنا 
می کند. بعد از آن، قسمت عملی توجه دانشجويان را به پرورش روحانی شخصی 

و مهارت های خدمات عملی مانند موعظه و بشارت، جلب می کند.
با پيش رفتن در اين مجموعه دروس، به اهميت طرح اصلی اين تقسيم بندی های 
به جای شکل دادن روش جديد خودمان، می کوشيم  برد.  االهياتی پی خواهيم 
تا ابعاد مختلف عملکردهايی که روح القدس به کليسا آموخته را سازماندهی و 
شفاف سازی کنيم. در نتيجه در درس های آينده به سه مبحث عمده توجه خواهيم 
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داشت. رشتة مطالعات کتاب مقدسی معادل مقوله ای می شود که آن را »علم تفسير 
کالم خدا« می خوانيم. در اين دروس، قسمت مطالعات تاريخی و آموزه ای را به 
طور کلی به مقولة »تعامل در جامعه« مربوط می کنيم. و قسمت االهيات عملی نيز 

تا حدودی به مقولة »زندگی مسيحی« ما مربوط می شود.
نگاهی به روش های عملکرد اين حوزه های االهياتی خواهيم انداخت و کارکرد 
آنها در کنار يکديگر را در پيگيری  االهيات بررسی می کنيم. در آموزش االهيات، 
يادآوری خواهيم کرد که هر  به خود  دائما  افتادن در دام عقل گرايی،  به جای 
قسمت از برنامة آموزشی االهيات شامل ابعاد ادراکی، رفتاری و احساسی است 
که بايد مورد کنکاش قرار گيرد. در حين مطالعة علم تفسير کالم خدا در عهد 
عتيق و عهد جديد، بايد بياموزيم که چگونه به مفاهيم، رفتار، و احساس توجه 
کنيم. وقتی به مطالعة روابط تعاملی کليسا به عنوان يک اجتماع می پردازيم، الزم 
است که اهميت تفکر، رفتار و احساس را به خاطر داشته باشيم. و در مطالعة 
زندگی مسيحی، فقط بر راست باوری تمرکز نخواهيم کرد، بلکه راست رفتاری 
و راست احساسی را نيز در نظر خواهيم گرفت. در هر سه سطح، سه مبحث علم 
تفسير کالم خدا، تعامل در اجتماع، و زندگی مسيحی، مباحث اصلی معرفی ما از 

االهيات خواهد بود.

نتیجه گیری
در اين درس اساسی ترين سوالی که در مواجهه با االهيات می توانيم بپرسيم، يعنی: 
»االهيات چيست؟« را مورد بررسی قرار داديم. به سه جنبه از اين سوال اشاره 
کرديم: تعريف االهيات، اهداف االهيات و مباحث االهيات. در ادامة اين دروس 
در آينده، بارها مفاهيمی که در اين درس ارائه داديم، تکرار خواهند شد. با در 
ذهن داشتن اين راهبرد اوليه، بهتر است در پيگيری االهيات مجهز باشيم تا بتوانيم 

خدمت قابل توجهی به مسيح و کليسای او ارائه کنيم.

7۰
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آزادسازی قدرت در بدن
افسسیان 3: 21-1۴

جان مک آرتور

تجربة مسيحي، مسئلة به کار بستن قدرت خدا در زندگي روزمره است. اما 
خيلي وقت ها مسيحيان شکست می خورند چون نمی دانند چگونه قدرت خدا 

را به کار گيرند. 
بايد کليد را داشته باشم،  اما من  اتومبيل من زير کاپوت قدرت زيادي دارد، 
آن را در کليد احتراق بگذارم و بچرخانم؛ در غير اين صورت هيچکدام از آن 
اسب هاي بخار کاري نخواهد کرد. اگر بدانم که هر قسمت از ماشين من چگونه 
عمل می کند و اگر همة قسمت ها در بهترين وضعيت عملکرد باشند ممکن است 
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وقتي به ماشينم بگويم که »مرا به مغازه ببر« حرکت نکند. من مجبورم که براي به 
جريان انداختن قدرت از کليد استفاده کنم. 

پولس دعا می کند که مسيحيان دريابند که چگونه قدرت خدا را مشتعل کنند 
)افسسيان 3: 14-21(. اين دعا پنج جنبه از قدرت خدا براي اعضاي بدن - 
کليسا - را اينچنين فهرست می کند: 1( نيروي باطني، 2( مسيح مسکن گزيده، 
3( محبت غير قابل ادراک، 4( پري بي حد و حصر، و 5( آزادسازی قدرت. ما 

از اين دعا ياد می گيريم که چگونه قدرت خدا را در زندگي مان به کار ببنديم. 

نیروي باطني 
اولين کليد استفاده از اين قدرت، نيروي باطني است. اما جهت درک صحيح بايد 
آية 3: 1 را به 3: 14 وصل کنيم. آياتي که بين اين دو فاصله می اندازند يک جور 
جمالت داخل پرانتزي در افکار پولس به حساب می آيند. »از اين سبب من که 
پولس هستم و اسير مسيح عيسي براي شما اي امت ها... از اين سبب زانو می زنم 
نزد آن پدر« )افسسيان 3: 1 و 14(. پولس دوباره از خود سخن می گويد تا نشان 
دهد که رشتة افکارش را دنبال می کند. سپس حقايق نقشة خداوند را مرور می کند 

و با پرستش خدا و دعا براي کليسا ادامه می دهد. 
پولس، به واسطة درک کامل از همة عطايايي که خدا در نقشة خود به وي داده، 
به زانو درآمده است. او از خداوند »به عنوان پدري که از او هر خانواده اي در 
آسمان و بر زمين مسمی می شود« )3: 15( ياد می کند. يک بدن، يک خانواده؛ 
خانوادة خدا چيزيست که در افسسيان بر آن تاکيد شده است. کليسا خانوادة 
خدا را تشکيل می دهد، چون ايمانداران فرزندان او هستند و همة ايمانداران 
»نزد پدر در يک روح دخول دارند« )2: 18(، همة آنها »اهل خانة خدا« را 

تشکيل می دهند )2: 19(. 
پولس در صدد است درخواستي را مطرح کند و اعتراف به پدر بودن خدا را براي 
خود سرآغاز اين درخواست قرار می دهد. وقتي ايمانداري نزد خداوند می رود، با 
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روح ترس به او نزديک نمی شود در عوض فرياد می زند »ابّا، اي پدر« چون می داند 
که پدر او را دوست دارد و با جسارت و اطمينان براي دعا کردن می آيد. پولس 
دعا می کند که خدا درخواست او را به »حسب دولت جالل خود« اجابت کند )3: 
16(. او می خواهد که همة خصوصيات عمق جالل خدا در اختيار مسيحيان قرار 
گيرد. اگر شخص ثروتمندي بدون در نظر گرفتن دارايي اش چيزي به شما بدهد، 
شايد يک سکة پنجاه توماني باشد، اما اگر مطابق دارايي خود چيزي به شما بدهد 
ميزان آن در حد ثروتش سنجيده مي شود. خداوند اينچنين می بخشد و نجات به 
اندازة دولت فيض او است )1: 7(. پولس ايمان داشت که خدا همة احتياجات 
او را »بر حسب دولت خود در جالل« رفع خواهد کرد )فيليپيان 4: 19(. شايد 
مشکل شخصي خيلي جدي و به ظاهر حل نشدني باشد، اما دولت خدا به طور 
بيپايان در دسترس اوست. در مسيح اين دولت »بي قياس« است )افسسيان 3: 8(. 
انسانيت  »در  قوت  براي  اوست  اختيار  در  که  دولتي  اين  اساس  بر  پولس 
که  هنگامی  می کند؟  عمل  چگونه  قوت  اين   .)16  :3( می کند  دعا  باطني« 
در  می کند  تسليم  روح القدس  به  روز  به  روز  را  خود  زندگي  مسيحي  يک 

درون خويش قوت می يابد. 
امروزه مسيحي به خاطر فشارهاي فيزيکي و عاطفي خاصي که بر او هجوم می آورند 
و او را متزلزل، نااميد، سرخورده و مأيوس می کنند شديدا به قوت دروني احتياج 

دارد. يک انسانيت باطني ضعيف نمی تواند در مقابل فشارها بايستد. 
ايماندار  به دست می گيرد و  باشد، گناه قدرت را  باطني ضعيف  انسانيت  اگر 
نمی تواند در مقابل آن بايستد. ممکن است مغلوب،گناهکار و از نظر روحي، 
رواني و عاطفي نامتعادل شود. شايد هم فشارهاي رواني او را به بيماري هاي 

جسمی بکشاند.
در هر حال، براي انسانيت باطنِي يک مسيحي اين امکان وجود دارد که به »قوت 
زورآور« شود )3: 16(. معني تحت اللفظي آن، توانمندسازی با »قدرت« است. 
قوت خارق العاده اي که در اختيار ايماندار قرار دارد آنچنان عظيم است که پولس 
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با دو لغت يوناني آن را توضيح می دهد: کراتايو )krataio( به معنی »قوي 
اختيار  در  قوتي  چنين  »قوت.«  معنی  به   )dunamis( دوناميس  و  ساختن« 

انسانيت باطني قرار می گيرد. 
از آنجا که روح القدس به انسانيت باطني قوت می بخشد بايد پري روح القدس 
را درک کنيم. گرچه ايمانداران روح القدس را دارند اما بعضي ها باطنا ضعيف 
هستند. پري فقط زماني رخ می دهد که ايماندار خود را به روح القدس تسليم کند 

و زندگي اش را نيز کامال به او بسپارد. روح القدس اينگونه عمل می کند: 
زندگي مملو از تصميمات است، وقتي که شخصي از روح القدس پر است، در 
عمل می گويد: »من مجبورم تصميم بگيرم؛ راهي را که بايد بروم به من نشان بده.« 
وقتي وسوسه اي سراغ او می آيد اجازه می دهد که روح القدس با آن روبرو شود و 

شيطان را مغلوب کند. زندگي پر از روح، با روح آگاه گشته است. 
اين رابطه پيچيده نيست. کافي است اراده کرده و اجازه دهيم روح القدس در رأس 
امور قرار گيرد. اين رابطه با نظم دادن به مطالعة هميشگي کتاب مقدس و دعا 
کردن بسط پيدا می کند. کالم خدا فکر را روشن ساخته و ايماندار در دعا، خود را 

هر روزه به روح القدس می سپارد. 
پري روح به دستي که دستکش پوشيده می ماند. دستکش به خودي خود کاري 
تحت  دستکش  می کنم  آن  داخل  را  خود  دست  من  وقتي  اما  نمی دهد  انجام 
کنترل  تحت  و  نمی کند  مقاومت  و  بحث  و  جر  دستکش  است.  من  اختيار 
قوت  و  است  من  دست  دستکش،  قوت  تنها  می کند.  حرکت  من  انگشتان 

مسيحي، روح القدس است. 
پولس می توانست براي ايمانداران دعا کند تا از لحاظ باطني قوت يابند چون 
خدا نيز براي او اين کار را کرده بود. »فيض من تو را کافي است، زيرا که قوت 
من در ضعف کامل می گردد « )دوم قرنتيان 12: 9(. پولس اين اصل از کار 
خدا را پذيرفت و در آن شادي کرد. او به خدا پاسخ داد: »پس به شادي بسيار 
از ضعف هاي خود بيشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسيح در من ساکن شود. 
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بنابراين، از ضعف ها و رسوايي ها و احتياجات و زحمات و تنگي ها به خاطر مسيح 
شادمانم زيرا که چون ناتوانم، آنگاه توانا هستم« )آيات 1۰-9(.

چگونه اين مورد دربارة پولس عملي شد؟ وقتي پولس براي آخرين بار افسس 
را ترک می کرد، روح القدس آشکار کرد که »بندها و زحمات« در انتظار اوست. 
با اين حال او ادامه داد؛ در حالي که مصمم بود که »ليکن اين چيزها را به هيچ 
می شمارم، بلکه جان خود را عزيز نمی دارم تا دور خود را به خوشي به انجام رسانم 
و آن خدمتي را که از خداوند عيسي يافته ام که به بشارت فيض خدا شهادت دهم« 

)اعمال رسوالن 2۰: 24(. 
او با اعتماد بر روح القدس با زحمات روبرو شد و بعدها آن را با جزئيات شرح 
بيشتر، در  زندان ها  زيادتر، در  تازيانه ها  افزون تر، در  »... در محنت ها  می دهد 
مرگ ها مکرر. از يهوديان پنج مرتبه از چهل، يک کم تازيانه خورده ام. سه مرتبه 
مرا چوب زدند؛ يک دفعه سنگسار شدم؛ سه کّرت شکسته کشتي شدم؛ شبانه روزي 
در دريا به سر بردم؛ در سفرها بارها؛ در خطرهاي نهرها؛ در خطرهاي دزدان؛ در 
خطرها از قوم خود و در خطرها از امت ها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها در 
بيابان؛ در خطرها در دريا؛ در خطرها در ميان برادران کذبه؛ در محنت و مشقت، 
در بي خوابي ها بارها؛ در گرسنگي و تشنگي، در روزه ها بارها؛ در سرما و عرياني. 
بدون آنچه عالوه بر اينها است آن باري که هر روزه بر من است يعني انديشه براي 

همة کليساها « )دوم قرنتيان 11: 28-23(. 
و  عصبي  پولس  می کند!  اشاره  تجربيات  از  کاملي  فهرست  چه  به  پولس 
شکست خورده نبود. او در انسانيت باطني قوي بود چون پر از روح القدس بود و 

به روح القدس اجازه می داد زندگي اش را هدايت کند. شهادتي بيشتر: 
»در هر چيز زحمت کشيده، ولي در شکنجه نيستيم؛ متحير ولي مايوس ني؛ تعاقب 
کرده شده، ليکن نه متروک؛ افکنده شده، ولي هالک شده ني؛ پيوسته قتل عيساي 
خداوند را در جسد خود حمل می کنيم تا حيات عيسي هم در بدن ما ظاهر شود... 
از اين جهت خسته خاطر نمی شويم، بلکه هر چند انسانيت ظاهري ما فاني می شود، 



ليکن باطن روز به روز تازه می گردد« )دوم قرنتيان 4: 8- 1۰ و 16(.
پولس فقط در روح القدس از چنين قوتي برخوردار بود. اولين قدم براي آزادسازی 
قوت در بدن اين است که روح القدس مالک انسانيت باطني باشد. اگر مسيحي 

باطنا ضعيف باشد هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. 

مسیح مسكن گزیده 
ساکت  او  دل  در  مسيح  می شود،  زوآور  روح القدس  با  باطني  انسانيت  وقتي 
می گردد. پولس نمی گويد که مسيح »وارد قلب شما می شود« - اين مسئله به 
نجات اشاره دارد. او می گويد: »تا مسيح در دل هاي شما ساکن شود« )3: 17(. 
تفاوت ميان آمدن اوليه و سکني گزيدن پس از آن است. وجه تمايز آن در کلمة 
يوناني به کار برده شده براي »ساکن شدن« )katoikeo( آشکار می شود که 
معني تحت اللفظي آن »مسکن گزيدن« و به خانه آمدن و سکونت را می رساند. 
وقتي يک مسيحي از درون قوي است که مسيح، که از قبل در آنجا بود، در آن 
ساکن شده و در آنجا احساس راحتي کند. ايماندار بايد از خودش بپرسد که آيا 
عيسي در قلب او احساس راحتي می کند؟ در گناه و نااطاعتي، مسيح در خانه 

نيست. 
رابرت مانگر  در کتابچة خود تحت عنوان »قلب من، خانة مسيح«، تصويري 
ساده ولي روشن از اين اصل روحاني را ارائه می دهد. او قلبش را با خانه مقايسه 
می کند. وقتي مسيح می آيد تا در آن زندگي کند از او می خواهد که داخل شود. 
در ابتدا او به کتابخانه می رود؛ اتاق کنترل يعني مغز، جايي که همة افکار آنجا 
قرار دارند و جايي که اطالعات در آن ذخيره شده است، عيسي متوجه شرارت و 
ناراستي در آن می شود که بايد از بين می رفت، بنابراين مرد آنها را بيرون انداخت 
و آنجا را تميز کرد. در کتابخانه بايد عکسي از عيسي باشد؛ يک يادآوری که 

عيسي در مرکزيت ذهن او قرار دارد. 
بعد نوبت ناهارخوري است، اتاق اميال و آرزوها، عيسي از مرد می پرسد چه 
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لذات  تمامی  يعني  پياز می خواهد.  و  فرنگي، سير  تره  مرد  دارد؟  ميل  چيزي 
دنيوي. عيسي می گويد »اگر غذايي می خواهي که واقعا تو را سير کند ارادة 

پدر مرا بطلب.« 
 وقتي وارد اتاق نشيمن شدند عيسي می گويد: »می داني، من هر روز صبح در اتاق 
نشيمن می نشينم و تو يک راست و خيلي سريع از آنجا می گذري و هرگز نمی ايستي 
تا با من حرف بزني.« اتاق نشيمن نمادي از همنشيني، گفتگو و مشارکت است. 

عيسي می گويد: »من مهمان خانه ات بودم اما تو با من حرف نزدي.« 
 در کارگاه، عيسي اسباب بازي هاي زيادي ديد که مرد با ابزارش آنها را ساخته 
بود. او پرسيد »اين کاري است که با مهارت هاي خودت می کني؟ استعدادها و 
توانايي هايت را براي ملکوت خدا به کار ببر.« عيسي بايد کنترل اين اتاق را هم 

در دست بگيرد. 
باالخره مرد و نجات دهنده اش به طبقة باال برگشتند تا از بوي عجيبي که از اتاق 
خلوت می آمد سر در بياورند. اين بو نمادي از گناهان مخفي است. مرد دلخور 
کارگاه  و  کتابخانه  نشيمن،  ناهارخوري،  عيسي  اگر  که  می کند  فکر  او  است، 
را کنترل کند کافي است. اما اين بو همچنان به مشام مي رسد و عيسي از او 

می خواهد که در کمد را باز کند. 
چيزهايي که نمی خواست ديده شوند، رو می شد. عيسي تنها زماني واقعا در قلب 
ما احساس راحتي می کند که کنترل همة اتاق ها را در دست داشته باشد و اين امر 
با سکونت روح القدس، اتفاق می افتد. کار او بسط و گسترش فرمانروايي عيساي 
مسيح در همة قسمت هاي زندگي ايماندار است. در ابتدا ما تسليم روح القدس 
باطني است.  انسانيت  به قوت زورآور شدن  نتيجة پري روح القدس  می شويم. 
و  می کند  تميز  را  قلب«  »خانة  عيسي  می شود،  زورآور  باطني  انسانيت  وقتي 
در آنجا می آسايد. او، با لطفي شگفت انگيز، اراده کرده است که شکوه و جالل 
بي پايان آسمان را ترک کرده و در قلب ما مسکن گزيند. عيسي گفت: »اگر 
کسي مرا محبت نمايد، کالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد 
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8۰

نمود و به سوي او آمده، نزد وي مسکن خواهيم گرفت« )يوحنا 23:14(. عيسي 
می خواهد که در زندگي هر ايمانداري »ساکن شود.«

 
محبِت غیر قابِل ادراك 

وقتي مسيح در زندگي ايماندار ساکن می شود محبت در همه جا رشد می کند. 
پولس با به کارگيري استعارة کاشت درخت، می گويد که وقتي مسيح در قلب ما 
ساکن می شود ما »در محبت ريشه کرده و بنياد می نهيم.« عيسي گفت: »به شما 
حکمی تازه می دهم که يکديگر را محبت نماييد، چنانکه من شما را محبت نمودم 
تا شما نيز يکديگر را محبت نماييد. به همين همه خواهند فهميد که شاگرد من 

هستيد اگر محبت يکديگر را داشته باشيد« )يوحنا 13: 35-34(. 
اگر جهان نمی تواند مسيحيان را تشخيص بدهد، به خاطر کمی محبتي است که 
مسحيان نسبت به يکديگر دارند. خدا جهان را دوست دارد و می خواهد آن را 
از طريق مسيحيان ابراز کند. اين امر فقط زماني ميسر می شود که يک مسيحي 
خودش را به روح القدس تسليم کند، در انسانيت باطني به قوت زورآور شود و به 
عيسي اجازه دهد که زندگي اش را پر کند. آن وقت محبت منتشر می شود، چون 
اين طبيعت محبت عيسي است. عيسي، اگر مجراي بازي براي اين کار داشته 

باشد، محبت خود را نشان خواهد داد. 
پطرس اين افکار را بازگو می کند: »به وساطت او شما بر آن خدايي که او را از 
مردگان برخيزانيد و او را جالل داد، ايمان آورده ايد تا ايمان و اميد شما بر خدا 
باشد. چون نَْفس هاي خود را به اطاعت راستي طاهر ساخته ايد تا محبت برادرانة 
بي ريا داشته باشيد، پس يکديگر را از دل به شدت محبت بنماييد« )اول پطرس 
1: 221-22(. پيش از آنکه يک مسيحي بتواند مردم را به شدت محبت کند بايد 
در محبت بنياد نهاده شود. پيش از آنکه بتواند در محبت بنياد نهاده شود بايد دل 
پاکي داشته باشد. براي داشتن دل پاک الزم است در برابر وسوسه بايستد. براي 
ايستادگي در مقابل وسوسه می بايد در انسانيت باطني به قوت زورآور گردد. 
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براي اينکه در انسانيت باطني به قوت زورآور گردد می بايد توسط روح القدس 
کنترل شود. 

بارسيدن به زندگي پر از روح، به آخر کار نرسيده ايم بلکه اول راه هستيم. وقتي 
مسيح در زندگي ما ساکن می شود اتفاقاتي رخ می دهد. محبت ثمرة اين روند 
روحاني است. »تا مسيح به وساطت... استطاعت يابيد که با تمامی مقدسين ادراک 
کنيد که عرض و طول و عمق و بلندي چيست ؛ و عارف شويد به محبت مسيح 

که فوق از معرفت است...« )افسسيان 3: 19-17(. 
تنها راه ادراک محبت مسيح ريشه کردن و بنياد نهاده شدن در آن است. شخصي 
از لوئيس آرمسترانگ - ترومپت نواز مشهور - دربارة موسيقي جاز سوال کرد. او 
گفت: »اگه بخوام بگم که نميفهمی.« محبت نيز چنين است. اگر کسي درباره اش 

با تو سخن بگويد، آن را درک نمی کني. 
اگر شما پدر يا مادر باشيد و شخصي به شما بگويد: »من واقعا بچة کوچکم را 
دوست دارم«، شما درکش می کنيد، اما بچه ها هميشه درک نمی کنند که پدر يا 

مادر چقدر می توانند محبت داشته باشند چون آنها خود پدر و مادر نيستند. 
» ادراک کردن« در يوناني کاتاالمبانو )katalambano( است که به معني 
»به زورگرفتن« چيزي و »از آن خود کردن آن« است. تنها راهي که می توانيم 
محبت مسيح را به زور به دست آوريم و آن را ادراک کنيم، اين است که در آن 

بنياد نهاده شويم. 
محبت مسيح بسيار عظيم است و در چهار بُعد آشکار شده است: عرض، طول، 
عمق و بلندي. مسيحيان اوليه، صليب را به عنوان سمبلي از محبت مسيح به 
کار می بردند؛ چوب عمودي صليب به مفهوم بلندي و عمق محبت او و چوب 

افقي صليب به مفهوم عرض و طول محبت تلقي مي شد.
خود رساله به افسسيان وسعت محبت مسيح را آشکار می کند. عرض محبت 
مسيح از يک طرف به يهوديان و از طرف ديگر به امت ها می رسد )2: 16-

عالم... در  بنياد  از  را پيش  ايمانداران  او  ابد است.  تا  ازل  از  18(. طول آن 
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محبت برگزيد )1: 4(. 
روحاني  مرگ  و  گناه  چاه  تا  پايين  به  رو  است،  عميق  بسيار  مسيح  محبت 
مي رسد و ما را از آن بيرون می کشد )2: 1(. ايماندار بلند کرده می شود تا با 
عيسي در جاي هاي آسماني بنشيند و از چاه به جاي هاي واال در جالل باال برده 

می شود )2: 6(.
آيا يک مسيحي وقتي با مسئله اي که بيشتر به مصيبت می ماند روبرو شود می تواند 
ابعاد محبت مسيح را درک کند؟ اگر بتواند، استطاعت آن را دارد که به خدا 
بگويد: »نمی توانم صبر کنم تا ببينم که چطور محبت خود را در اين مسئله به من 
نشان خواهي داد.« مسيحي اي که محبت مسيح را درک می کند در هر موقعيتي 

می تواند بگويد که »بسيار خوب خداوندا، حاال من قدرت درک آن را دارم.«
 

پُري بي پایان 
»پر شويد تا تمامی پري خدا« )افسسيان 3: 19( شايد بتوانيم تصور کنيم که پولس 
پيش از نوشتن اين مطالب در رساله اش، چقدر دربارة اين واقعيت هيجان زده بود. 
برخورداری از پري خدا به معني کل ثروت روحاني است. اين بدان معني نيست 
که هر آنچه از خداست در ايماندار هم يافت می شود؛ نمی تواند اينگونه باشد. خدا 
در شما نقل مکان نمی کند و خودش را در ظرفيت شما محدود نمی سازد. مثل اين 
است که به اندازة يک پيمانه از آب درياچه برداريد. پيمانه از آب درياچه پر است 
اما همة درياچه را در پيمانه نداريد. پيمانه چيزي از آب درياچه کم نکرده است، با 
اين حال »پري« درياچه را دارد به حدي که حاوي يک ذره از هر جزء ترکيبي آن 

آب است و همة خصوصيات اصلي درياچه در آن پيمانه موجود است. 
 به همين ترتيب وقتي ايمانداري پري خدا را دارد، خصوصيات اصلي خدا را دارا 
است؛ اما چيزي از خدا کم نشده است، ايماندار می تواند جهان را آگاه کند که خدا 

چه هست. او خدا را از طريق اين پري متجلي می کند.
از آن رو که خدا محبت است، ايمانداري که با تمامی پري خدا پر شده است، 
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محبت االهي را ابراز خواهد کرد. چون خدا داناست، ايمانداري که از پري خدا 
پر شده است، درايت االهي را از خود نشان خواهد داد. چون خدا قدوس است، 
ايمانداري که از پري خدا پر شده قدوسيت نشان خواهد داد. چون خدا رئوف 

است، ايمانداري که از پري خدا پر شده است، لطف االهي را انتقال خواهد داد. 
 خدا اين ويژگي ها را در ايماندار به ميزان کمتري به وديعه گذاشته است. در 
نتيجه او می تواند با محبت االهي محبت کند، با درايت االهي قضاوت کند، و با 

قدوسيت االهي زندگي کند؛ بدون اينکه خودش االهي شود. 
در يک کالم، پر بودن از تمامی پري خدا همانندي با اوست: عاقل، عادل، قدوس، 
پاک، مهربان، رئوف و بخشنده. ما، ايمانداران بسيار کمی را با اين پري می بينيم 
اما وقتي با چنين شخصي مواجه می شويم، متوجه آن می شويم. شخصي که پري 

خدا از او ساطع می شود، جذاب و قدرتمند است. 
همة اين مفاهيم، آشکارا ذهن را تحت تاثير قرار می دهند. چگونه خدا می تواند 
انسان بي ارزش را که از محبت او تمرد کرد، برگزيند و پري خودش را به او 
بدهد؟ پاسخ ما بايد اين باشد: »خدايا متشکرم که پري خود را در من قرار دادي. 

به خاطر کمک به تجلي شخصيت عالي تو، متشکرم.« 
اگر جهان بايد بفهمد که خدا محبت است، اين محبت بايد در مسيحيان ديده 
شود. اگر مردم بايد تشخيص دهند که خدا حکيم است، بايد درايت خدا را در 
ايمانداران ببينند. مسيحيان موظفند که به وسيلة زندگي شان نشان دهند که خدا 

کيست.

قدرت دروني 
حاال براي اينکه مبادا فکر کنيم که با برخورداری از پري خدا در اوج هستيم، 

پولس دربارة رها کردن قدرت خدا در زندگي ما صحبت می کند.
 آن قدرت در دسترس کسي است که از پري خدا پر شده باشد. مالک قدرت خدا 
بودن يعني اينکه خدا در ايماندار می تواند کارهايي انجام دهد بي نهايت زيادتر، 



از هر آنچه ايماندار بخواهد يا فکر کند. خدا »قادر است که بکند... به حسب آن 
قوتي که در ما عمل می کند« )افسسيان 3: 21-2۰(. 

اين خزينه را در ظروف  پولس توضيح می دهد که منظورش چيست: »ليکن 
خاکي داريم تا برتري قوت از آن خدا باشد نه از جانب ما« )دوم قرنتيان 4: 
7(. ديدن چنين قدرتي که کار مي کند، در حاليکه از ناتواني هاي خود آگاهيم، 

شورانگيز است. 
به مسيحي اي که احساس می کند زندگي ناموفقي دارد چه جوابي بايد داد؟ دوباره 
به گسترش فزايندة قدرت در بدن مسيح تأمل کنيد. همه چيز از زورآور شدن 
انسانيت باطني با قوت روح القدس آغاز می شود. مسيح در ايماندار خود را راحت 
و آسوده می سازد و در نتيجه ايماندار محبت را درک می کند، سپس از پري خدا 

پر می شود و قدرت در زندگي او آزاد می شود. 
هدف اين پيشرفت روحاني جالل خداست. بعضي ايمانداران می پرسند: »چرا اين 
همه زحمت؟ من که در هر حال به آسمان می روم.« خدا االن می خواهد در کليسا 
جالل يابد )افسسيان 3: 21(. هر ايمانداري بايد بتواند به دعاي پولس »آمين« 

گفته و نيز بگويد بگذار در زندگي من چنين باشد. 
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ما کی هستیم: 
سنگ هایی نتراشیده - بخش اول

حسین. گ

وقتی که خداوند به موسی در خروج فصل بيستم آية بيست و پنج فرمود: »و 
اگر مذبحی از سنگ برای من سازی آن را از سنگ های تراشيده بنا مکن زيرا 
اگر افزار خود را بر آن بلند کنی آنرا نجس می سازی«، دورنمايی را می ديد که 
نه به ذهن موسی می گنجيد و نه باور آن به سادگی بيانش بود. اگر بدانيم که اين 
اشارة خداوند برای ساختن مذبح با سنگ های نتراشيده همچنان به عنوان اصلی 
غير قابل تغيير )ذات االهی خدا( در ادامة گفتگوی او با برگزيدگان خويش در 
جای جای کتاب مقدس ادامه داشته، بايد بر آن شويم و از خود بپرسيم که درک 
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و مفهوم دقيق اين عبارت چيست؟ عين همين امر در کتاب تثنيه فصل بيست و 
هفتم آية ششم تکرار می شود: »مذبح يهوه خدای خود را از سنگ های ناتراشيده 
بنا کن.« و جالب است که بدانيد وقتی سليمان داشت برای اولين بار در تاريخ 
اسرائيل معبد خدای زنده را در اورشليم بنا می کرد، از سنگ های معدنی استفاده 
نمود که هرگز نه به آن چکش خورده بود و نه آالت آهنی برای برش آن به کار 
برده شده بود )اول پادشاهان 6: 7(. اگر بتوانيم اين آيات را با نوشتة پطرس 
رسول در نامة اول خود کنار هم بگذاريم به نتيجه گيری بسيار زيبايی در درک 
و فهم عميق فيض خدا می رسيم که در رشد و باروری کليسای حقيقی مسيح و 
باور مسيحی ما بسيار حائز اهميت خواهد بود. پطرس رسول در نامة اول خود 
فصل دوم آية پنجم می نويسد: »شما نيز مثل سنگ های زنده بنا کرده می شويد به 
عمارت روحانی و کهانت مقدس تا قربانی های روحانی و مقبول خدا را به واسطة 
عيسای مسيح بگذرانيد.« قبل از اينکه خود را بتوانيم آن سنگ زنده بناميم بهتر 

است واقف به دو اصل مهم باشيم که:
1- »همه گناه کرده اند و از جالل خدا محرومند« )روميان 3: 23(. در ضمن:

2- »هيچکس خود را فريب ندهد. آيا کسی در ميان شما هست که تصور می کند 
با معيارهای اين جهان خردمند است؟ او بايد ابله شود تا واقعا خردمند گردد. زيرا 
آنچه که از نظر اين جهان حکمت و خرد به حساب می آيد در نظر خدا پوچ و 

بی معنی است« )اول قرنتيان 3: 19-18(. 
به چه نتيجه ای رسيديد؟ نه تنها اين است که همة ما بدون در نظر گرفتن رنگ 
و نژاد و استعداد و ديگر امتيازات از ديد خداوند يکسان هستيم؟ اگر اين را 
بدانيم که: »پس بين يونانی و يهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غالم 
و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسيح هم چيز است و در همه می باشد« )کولسيان 
3: 11(، بلکه می توانيم کمی سليقه به خرج دهيم و جای اين اسامی را عوض 
کنيم و بگذاريم: »پس بين مسلمان و بهايی، کمونيست و  بودايی، همجنس باز و 
شهوت ران، کالش و کالهبردار، رئيس جمهور و استاد دانشگاه، دانشمند و کارگر، 
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همه و همه فرقی وجود ندارد، بلکه مسيح همه چيز است و در همه می باشد.« من 
فکر نمی کنم به بيراهه رفته باشيم؛ اگر بدانيم که مسيح جان خود را برای تک تک 
اين افراد داد مگر نه اينکه: »درست هنگامی که ما گناهکار بوديم او برای ما 
قربانی شد.« پس همة ما در يک مقام و شخصيت به حضور خدا می آييم. همة ما 
همان سنگ های ناتراشيده ای هستيم که بدون در نظر گرفتن گذشته و شخصيت 
امروز، می توانيم در برابر بلندای اين حقيقت زانو بزنيم، اعتراف به گناه خود کنيم، 
او را نجات دهنده و سرور خود بخوانيم تا حيات جاودان را دريافت کنيم و نه تنها 
اين، بلکه تا در جالل او نيز شريک شويم )روميان 5: 2(. اگر شمعون و يوحنای 
ماهيگير، اگر متای باجگير، اگر تومای شکاک، اگر پولس متعصب مذهبی، اگر 
زنان روسپی و باجگيران و گناهکاران توانستند به حضور اين آب حيات بيايند 
و سيراب شوند درست همانی که بودند، ما هم درست همانی که هستيم می توانيم 
به حضور او بياييم و رستگار شويم. آنانی که تيشه و چماق و شالق خود را در 
دست و زبان و نگاه و فکر خود در کليسای مسيح به دست گرفته اند بدانند که 
با ابزارهای انسانی خود، آنها اين سنگ های ناتراشيده را آلوده می سازند. خداوند 
خود می داند چگونه بايد ايوب ها را، داوودها را، نعمان ها، نبوکد نصرها را، و 

پولس ها را بتراشد.

ما کی هستيم؟
ما ايمانداران به فيض و نجات مسيح، هر که بوديم هر که هستيم، سنگ های 
ناتراشيده ای هستيم که با هم در کنار هم عمارت مقدسی را بنا می کنيم که روح 

خدا در آن ساکن خواهد شد )افسسيان 2: 22(.





معرفی خدمات مسیحی مهر، 
سازمان مسیحی ریفورمد
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و در آن وقت ذهن ايشان را روشن کرد تا کتب را بفهمند )لوقا 24: 45(.
اين سازمان اساس تعاليم و باورهای االهياتی خود را بر اصول االهيات عهدهای 
داده،  قرار  )ريفورمد(  اصالح شده  آموزه های  و  تعاليم  همچنين  و  خداوند 
کتاب مقدس را به عنوان کالم اليتنهايی، تغييرناپذير و عاری از هرگونه خطا 
باور داشته و آن را به عنوان مکاشفة خاص خداوند می داند که تنها از طريق آن 
می توان به گناهکار بودن خود و پذيرفتن فيض خداوند و نجات تنها توسط مرگ 
و رستاخيز مسيح که به واسطة هديه ايمان است، پی برد. همچنين، اين سازمان 
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تعاليم و  ايمانی و محور اصلی  اعتقادنامة  به عنوان  را  اعتقادنامة وست مينستر 
آموزه های خود قرار داده  است.

اين يک حقيقت غيرمتزلزل است که اگر خود خداوند اذهان ما را باز نکند ما 
قادر به درک کالم مقدس او نيستيم. از اين رو ما نه تنها کالم زندة خدا را داريم 
بلکه سکونت دائمی روح القدس را که در اين امر برگزيدگان خود را ياری خواهد 
نمود. در سازمان خدماتی مهر، ما قصد نداريم ذهن مردم را باز کنيم تا کالم خدا 
را بفهمند، بلکه قصد داريم تا خادمان وفادار کالم خداوند و غالمان امين کالم 
او باشيم. ما باور داريم نه اينکه کالم خدا امروز در دسترس فارسی زبانان دنيا 
نيست بلکه باور داريم يک قحطی در خصوص درک درست کالم خدا در بين 
فارسی زبانان و آنانی که برای اولين بار با انجيل عيسای مسيح آشنا شده و کالم 
خدا را به دست می گيرند تا آن را مطالعه کنند وجود دارد. در سازمان خدماتی مهر 
ما خود را موظف می دانيم و خود را نسبت به نجات دهنده و خداوند خود عيسای 
مسيح مسئول می دانيم که اين راه را برای گسترش و پيشرفت پادشاهی آسمانی 
او در قلب نوايمانان و ايمانداران نسل امروز و نسل فردا هموار نماييم. ما آنچه 
را در اختيار کليسای امروز فارسی زبان در سراسر دنيا قرار می دهيم که آن را 
مستقيما از کتاب مقدس، تعليم تاريخ کليسا و پدران امين آن به دست آورده ايم. 
از اين رو در تالش برای انجام و دستيابی به چنين هدف خطيری، ما نه تنها ابتدا 
نگاه خود را به عيسای مسيح خداوند دوخته ايم و از او برای اين خدمت ياری 
می طلبيم، بلکه روزانه در دعای مستمر و با التماس و چنگ زدن بر وعده های 
او به پيش می رويم تا بتوانيم جامعة فارسی زبان و نسل امروز و فردای آن را 
خدمت کنيم. ما می دانيم که دنيای امروز دنيای پيشرفت سرسام آور تکنولوژی 
و فرآورده های صنعتی و علمی است، اين آن برکات و فيض خداوند است که 
در اختيار ماست. اگر جاده های روم و زبان يونانی باعث شد تا خبر خوش انجيل 
تمامی  بين  در  و  روز پخش شود  آن  دنيای  در سراسر  مسيح خداوند  عيسای 
همين  از  داريم  قصد  مهر  سازمان  در  امروز  شود،  شنيده  روز  آن  دنيای  اقوام 
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تکنولوژی برای پيشرفت انجيل عيسای مسيح خداوند و پادشاهی او در بين همة 
فارسی زبانان سراسر دنيا استفاده کنيم. ما نه تنها تالش خواهيم کرد تا از دنيای 
بلکه می خواهيم  استفاده کنيم،  بودن کتاب مقدس  برای در دسترس  تکنولوژی 

صدای تعاليم اصالح شده در ميان فارسی زبانان باشيم. 
اهداف خدمات اين سازمان از بشارت انجيل عيسای مسيح به همة فارسی زبانان 
آغاز شده، در شاگردسازی و تعاليم درست کتاب مقدس ادامه يافته، و در تشويق 
و تقويت آنانی که خواندگی خدمت را برای پادشاهی عيسای خداوند دارند بارور 
می گردد. اين افراد هستند که در بطن و زمينة فرهنگ و زبان و شهر و ديار خود، 
خوانده خواهند شد تا نه تنها انجيل عيسای مسيح را زندگی کنند بلکه آن را تعليم 

دهند.

سازمان مسيحی مهر
داالس، تگزاس

www.mehrministries.org





کشیش و اقتصاد آزاد

کشیش طناز

مولفة اصلی اقتصاد آزاد يا اقتصاد بازار اين است که توليد يا توزيع کاال و خدمات 
با سيستم قيمت آزاد مديريت می شود. به زبان ساده، فرد يا شرکت الف محصول 
يا خدمت شمارة 1 را توليد می کند و بر روی آن قيمتی می گذارد. فرد يا شرکت 
ب محصول يا خدمت شمارة 2 را توليد يا ارائه می کند و قيمت خود را بر آن 
می گذارد. محصول شمارة 1 و 2 از دو شرکت يا فرد مختلف نياز مشترکی را 
مرتفع و بازار را ايجاد می کنند. خريدار بر حسب قيمت، توان، کيفيت و نبض 
اقتصادی دست به انتخاب می زند و يکی از دو محصول يا خدمات ارائه شده را 
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خريداری می کند. اقتصاد آزاد اين امکان را به همه می دهد تا محصولی را توليد 
و عرضه کنند ولی اين بازار يا خريدار است که انتخاب می کند. به اين ترتيب 
بين توليدکنندگان در کيفيت و ظرفيت توليد و قيمت و عوامل ديگر رقابت در 
می گيرد. و اگر بازار عادالنه و آزاد باشد، توليد بهتر با قيمت و کيفيت مناسب در 
دسترس خريدار قرار می گيرد. اما سوال اينجاست که کشيشان فارسی زبان در 
بازار آزاد چگونه عمل می کنند؟ برای تشريح اين موضوع از شبان »َهَپل« و شبان 

»َچَپل« کمک می گيرم تا بحث خود را باز کنم:
فرض را بر اين می گيريم که هر دو شبان »هپل« و »چپل« از سوی هيات راهبران 
کليسا شرايط احراز خدمت شبانی را کسب کردند و هر دو شبان کليسا هستند 
)رک به تيطس 1: 5-9؛ اول تيموتائوس 3: 1-7؛ اول پطرس 5: 1-4(. اين 
دو کانديدای خوبی برای شبانی کليسا هستند. حال بر حسب شرايط بازار آزاد 
گزاره های زير پيش روی هيات راهبری کليساست. برای مثال هم که شده، نظر 

چهار نفر از مشايخ کليسا بدون هيچ ترتيب خاصی به اين شرح می آيد:
فاکتورهای  بايد  شبانی هستند پس  احراز شرايط  حائز  دو  هر  شيخ شمارة 1: 

ديگری را مدنظر بگيريم. 
ببينيم واقعا هپل و چپل  بايد کمی بيشتر تحقيق کنيم  شيخ شمارة 2: احتماال 
شروط کتاب مقدسی برای احراز اين شرايط را داشتند يا نه. يه بررسی دقيق تر 
می خوايم. بايد اين مورد رو در شورای مشايخ مطرح کنم و ببينيم صالح کار و 

انتخاب مناسب تر کدام است.
شيخ شمارة 3: هپل دکترای االهيات داره ولی شبان چپل فوق ليسانس االهياته. 
اما چپل به مردم داری معروفه و با مردم خوب رابطه برقرار می کنه. به نظر من در 
شرايط امروز نيازی نداريم دکتر بياريم تو کار شبانی. با اينکه دکتر هپل واجد 
شرايط هست ولی ما به مراقبت شبانی بيشتر نياز داريم که چپل می تونه از پسش 

بر بياد. 
شيخ شمارة 4: به نظرم هپل، جان دوباره ای به تعليم در کليسا ميده. به نظرم هپل 
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جوان تره و ورودش به اين کليسا می تونه تجربه اندوزی برای آيندة کليسای ايران 
باشه. يعنی از هپل حمايت کنيم، تجربة شبانی رو بهش بسپاريم و بزاريم در 
محيط کليسای ما هم رشد کنه و در آينده بتونه کليسا يا مناصب ديگه ای رو بر 
عهده بگيره. هم کليسای ما نظم تعليمی می گيره، هم به هپل فرصت داديم که مرد 

ورزيده تری برای خدمت در کليسا باشه. 
واقعا آدم کيف می کنه، شيخ هم شيخ های اين کليسای خيالی! راستی چند تا 
ببخشيد  دارن؟  مشايخ  و  راهبری  هيات  روزها  اين  فارسی زبان  کليساهای  از 

برگرديم به حرف خودمان و بازار آزاد. 
آنچه گفته شد و نظرات اين چهار شيخ خيالی، احتماال چيزی است که منِ طناز در 
خواب ديده بودم چون در دنيای واقعی و بازار آشفتة شبانی و مشايخی تا آنجايی 

که يادم می آيد خيلی از کشيشان به روش های ذيل انتخاب شدند:
بگيم  مياد  خيلی  بهش  کنيم.  دستگذاری  رو  ژوستين  بزاريد  اول:  نمونة 

ژوستين.  کشيش 
نمونة دوم: من از همون اول که ژان به دنيا آمد، آرزوم اين بود که مثل پدرش 

کشيش بشه.
بکنيم، کس ديگه ای  بيايين همين مارتين را کشيش کليسا  بابا  نمونة سوم: 

رو نداريم. 
نمونة چهارم: لوتر پسر خوب و سر به زيری بوده. اول يه زن براش بگيريد، بعد 

کشيشش می کنيم.
نمونة پنجم: ژوژمان تازه از کارش بيرون اومده، کار ديگه ای هم نداره. اين مال 

کشيشيه ها... 

تحلیل نهایی:
در بازار آزاد، انتخاب معنادار و کيفی است. اصول شرط الزم انتخاب هستند. در 
بازار آشفته، نه تنها اصلی وجود ندارد بلکه پارتی بازی، بی برنامگی، بی حساب و 



کتابی، بيشعوری و غيره يک جماعت را می تواند در مسير غلط قرار بدهد. به هر 
حال از ما گفتن بود! 

ارادتمند ژان، لوتر، مارتين، ژوژمان و ژوستين شهيد به همراه هپل و چپل از 
دنيای خيالی! 
کشيش طناز
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