
  

  

  

  

  آرمان ُرشدی

  

  

���
�
���

�� ���
�
���

�
�
�
���  

  نگاهی امجالی به اصول اعتقادت مسیحیت



  فھرست مطالب

  

  معرفی اعتقادنامه نیقیه - ١فصل 

  من ایمان دارم به خدا - ٢فصل 

  خداوند یکتا - ٣فصل 

  رسالت عیسی مسیح (بخش اول) - ۴فصل 

  رسالت عیسی مسیح (بخش دوم) -۵فصل 

  قیام، صعود و بازگشت مسیح - ۶فصل 

  القدس روح - ٧فصل 

  تثلیث - ٨فصل 

  کلیسا، تعمید و رستاخیز مردگان - ٩فصل 

  



  ١فصل 

  

  معرفی اعتقادنامه نیقیه

  

شود. اعتقادنامه نیقیه  اعتقادنامه سندي است که در آن اصول اعتقادات کلیسایی به شکلی کلی مطرح می

  نخستین سندي است در تاریخ کلیسا که در آن معتقدات مسیحی درج شده است.

ادي خود را از کدام منبع اخذ سؤالی که مناسب است در اینجا مطرح کنیم این است که مسیحیت اصول اعتق

مقدس! این پاسخ گرچه اساساً درست است، اما دقیق و  بسیاري با قاطعیت در پاسخ خواهند گفت: کتابکنند.  می

هاي  مقدس است، پس چرا میان فرقه کامل نیست. کسی ممکن است بپرسد که اگر منبع اعتقادات مسیحی کتاب

ارد. براي آنکه دیدي روشنتر از موضوع داشته باشیم، ضروري است به مختلف مسیحیت تا این حد اختالف وجود د

  اي قرار داده بودند. معتقدات خود را بر چه پایهعقب بر گردیم و ببینیم مسیحیان قرون اولیه 

  

  منبع اصول اعتقادي کلیساي اولیه

د است. لذا آنان عقاید آوردند عیساي ناصري همان مسیح موعو مسیحیان نخستین یهودیانی بودند که ایمان می

افزودند که مسیح موعود ظهور کرده است. به این  کردند، اما این عقیده را نیز به آنها می یهودي خود را حفظ می

هاي یهود) و تعالیم شفاهی  ترتیب، اصول عقاید آنان بر پایه عهدعتیق و تلمود شفاهی (تفاسیر و احادیث ربی

  رسوالن قرار داشت.

- دي قرن اول وقتی غیر یهودیان نیز ایمان آوردند، رهبران کلیسا اصول اساسی ایمان یهوديهاي بع در دهه

  گرفت. مسیحی را به ایشان تعلیم دادند. این امر به صورت شفاهی صورت می

گرفت. عاملی که باعث  توان گفت که در قرن اول، تعلیم مسیحیت به صورت شفاهی صورت می به طور کلی می

  شد، کلیسا بود. سیحی میحفظ اعتقادات م



به زعم هاي عهدجدید در این میان چه بود. نخستین کتاب عهدجدید  ممکن است بپرسید نقش کتاب

میالدي تکمیل شد، به  70میالدي به نگارش در آمد و بقیه آنها اکثراً تا سال  50دانشمندان، در حول و حوش سال 

میالدي به رشته تحریر در  90رود در حدود سالهاي  که گمان میاستثناي انجیل یوحنا، رساالت او، و کتاب مکاشفه 

شد؛ یا به بیانی  آمد. اما باید توجه داشت که هر کتابی از عهدجدید در نقطه خاصی از دنیاي آن روزگار یافت می

یان در شد. براي مثال، رساالت قرنت هاي عهدجدید در همه کلیساها یافت نمی دیگر، در قرن اول میالدي، همه کتاب

  شهر قرنتس بایگانی شده بود و کلیساي اورشلیم از آنها برخوردار نبود. رساله یعقوب نیز احتماالً در شهر روم نبود.

بنا نشده بود، بلکه بر پایه سنت رسوالن (یعنی تعالیم شفاهی “ کتاب”مسیحیت اولیه بر پایه از دیدگاه تاریخی، 

ها هنوز یکجا گردآوري نشده بودند. با این  نوشته نشده بودند، یا این کتابهاي عهدجدید  ایشان)، زیرا یا هنوز کتاب

  حال مسیحیت وجود داشت. حافظ مسیحیت و اعتقادات آن کلیساي واحد رسولی بود.

هاي عهدجدید  عهدجدید مقدم بوده است. اگر کتاب واقعیت انکارناپذیر تاریخی این است که کلیسا بر کتاب

هاي همدید)، یا اینکه مشکالتی که در  ن بود که این تعالیم شفاهی ثبت و حفظ شود (انجیلنوشته شد، یا براي ای

  ا به سؤاالت آنها پاسخ داده شود.کلیساها پیش آمده بود حل و فصل شود ی

یابیم. پولس رسول در اول قرنتیان  هاي عهدجدید می اشاره به سنت شفاهی رسوالن را در بعضی از قسمت

(ترجمه هزاره نو). کلمه سپردم در اینجا  »زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم...«د: فرمای می 23 :11

یا  »سپردن«نامیم. این کلمه التین به معنی  می »سنت«اي که ما  باشد، همان کلمه می traditionبه التین 

اره شام خداوند تعلیم دهد، قبالً شفاهاً به است. پولس پیش از آنکه در این قسمت از رساله خود در ب »تحویل دادن«

یابیم که  می 2 - 1 :15را در اول قرنتیان  »سنت«مسیحیان قرنتس تعالیمی داده بود. نمونه بارز دیگر از این 

خواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که  اي برادران، اکنون می«فرماید:  می

یابید، به شرط آنکه کالمی را که به شما بشارت دادم استوار نگاه  وسیله آن نجات می ن پایبندید و بهپذیرفتید و بدا

بینیم که پولس به تعلیمی  باز در اینجا می. (ترجمه هزاره نو) »اید. دارید. در غیر این صورت، بیهوده ایمان آورده

  ، یعنی موعظه کردم).»دادمبشارت «کند که به شفاهاً ایشان تعلیم داده بود ( اشاره می



آیا به یاد ندارید هنگامی که با شما بودم «فرماید:  یابیم که می می 5 :2نمونه دیگر را در رساله دوم تسالونیکیان 

(ترجمه هزاره نو). پولس در این قسمت در باره رویدادهاي مربوط به بازگشت مسیح و  »گفتم؟ اینها را به شما می

  د. اما او قبالً در این زمینه حضوراً و شفاهاً به ایشان تعلیم داده بود.گوی روزهاي آخر سخن می

هاي عهدجدید به این منظور نوشته شد تا آنچه را که قبالً به صورت شفاهی به مؤمنین  به بیانی دیگر، اکثر کتاب

گاهی داشتند، زیرا تعلیم داده شده بود استحکام بخشد. مسیحیان قرن اول شفاهاً از نکات برجسته زندگی مسیح آ

ها به این  هنگام ایمان آوردن، رسوالن یا رهبران کلیسا آنها را به ایشان تعلیم داده بودند. نوشته شدن انجیل به

هاي بعدي، یعنی زمانی که  منظور بود که تعالیمی که قبالً به صورت شفاهی به مؤمنین داده شده بود براي نسل

بودند، حفظ شود. رساالت نیز عمدتاً براي آن نوشته شد تا یا مشکالت  یشاهدان عینی دیگر در صحنه حاضر نم

دارد:  جدید کلیساها رتق و فتق شود یا به سؤاالت آنها پاسخ داده شود. یهوداي رسول این نکته را به روشنی بیان می

یسم، اما الزم دیدم با اي عزیزان، گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا در باره نجاتی که در آن سهیم هستیم به شما بنو«

همیشه به مقدسان سپرده  نوشتن این چند خط، شما را به ادامه مجاهده در راه ایمانی بر انگیزم که یک بار براي

به «تر، این ایمان (یعنی اعتقادات) به صورت شفاهی  به عبارتی ساده، ترجمه هزاره نو). 3(یهودا  »شده است.

آورد. به بیانی دیگر،  به یاد ایشان می »چند خط«، و حال یهودا آن را در »)traditioمقدسان سپرده شده است (

  سنت (تعلیم شفاهی) بر کتب عهدجدید تقدم داشته است.

  

  قرون بعدي

هاي  بینیم که نوشته تدریج می رسیم، به اما وقتی دوره رسوالن به پایان رسید، زمانی که به قرن دوم میالدي می

هاي مستقیم دست رسوالن بودند. آنها  یابند، زیرا آنها نوشته ت و مرجعیت میرسوالن دست اول مسیح اهمی

عنوان سند رسمی رسوالن براي اثبات تعالیم شفاهی کلیسا به کار گرفته شدند.  ها و سایر کتب عهدجدید) به (انجیل

کرّات به این کتب  م که بهکنی مشاهده میکنیم،  هاي پدران کلیسا در قرن دوم را مطالعه می از این رو، وقتی نوشته

اند. در سده سوم میالدي و بعد از آن، تمام کتب  راستی این تعالیم را داده اشاره شده تا شاهد بیاورند که رسوالن به

اند، طوري که به گفته یکی از علما، اگر امروز  عهدجدید از سوي پدران کلیسا به فراوانی مورد نقل قول قرار گرفته



توانستیم بر اساس نقل قول پدران کلیسا در قرون دوم و سوم میالدي، آنها را از سر نو  اشتیم، مید عهدجدید را نمی

  بازسازي کنیم.

هاي دیگري نیز وجود داشت (نظیر  کتاب عهدجدید کتاب 27الزم به یادآوري است که به جز  ادر اینج

هاي دوم و  که هیچ گاه از سوي پدران سده انجیل پطرس، انجیل توما، و انجیل کودکی عیسی) -هاي آپوکریفا انجیل

ها مورد استفاده گروههاي  روند. این کتاب سوم مورد استفاده قرار نگرفتند و امروز نیز جزو عهدجدید به شمار نمی

هاي  رفتند. به این شکل تا قرن چهارم میالدي، کتاب گزار بود که جزو بدنه اصلی کلیسا به شمار نمی بدعت

  فراگیر شد. جهانی وعهدجدید 

  

  سنت پدران

اند نیز  معروف »پدران کلیسا«تنها رسوالن مسیح نبودند که دست به نگارش کتاب زدند. جانشینان آنان که به 

ها را  باشد. این نوشته هاي ایشان خوشبختانه امروزه در دسترس می به نگارش رساله و کتاب مبادرت ورزیدند. نوشته

اي ارزشمند از اعتقادات، آیینها، رسوم، و تاریخ کلیساي اولیه را به دست  هنامند که مجموع می »سنت پدران«

  دهند. می

اي به کلیساي قرنتس نوشت. ایگناتیوس،  میالدي، رساله 70، اسقف روم، در حدود سالهاي 1براي مثال، کلمنت

ساله به کلیساهاي سر راه خود بردند تا اعدام کنند، هفت ر اسقف انطاکیه، در اواخر قرن اول، وقتی او را به روم می

در اواخر قرن اول (یعنی زمانی که احتماالً هنوز یوحناي  »تعالیم دوازده رسول«نوشت. کتابی نیز تحت عنوان 

) معروف است. رساالت دیگري نیز از اواخر »تعلیمات«(یعنی  »دیداکه«اختصار به  رسول زنده بود) نوشته شد که به

کنیم که آیینها و رسوم و  روشنی مشاهده می به. در این رساالت، »شبان هرماس«نظیر  قرن اول بر جاي مانده است،

اعتقادات کلیساي اولیه در اواخر قرن اول میالدي چگونه بوده است. مثالً طبق کتاب دیداکه، رسم تعمید به روش 

تعمید طبق الگوي رسوالن،  گوید که ریختن آب از همان زمان متداول بوده است. نویسنده ناشناس کتاب دیداکه می

باید با فرو رفتن در آب انجام شود. اما اگر در جایی آب فراوان وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد که تعمید با ریختن 

  آب در سه نوبت و با نام تثلیث اقدس صورت گیرد.

                                                
1 Clement of Rome 



ك اصول اعتقادات مسیحی اند که به منظور در پدران قرون دوم به بعد نیز آثار مبسوطی از خود بر جاي گذاشته

  باشند. و آیینها و رسوم آن، و نیز اطالع از تاریخ کلیسا بسیار حیاتی می

  

  ستونهاي مسیحیت اولیه

بندي کنیم، باید بگوییم که مسیحیت در قرن اول بر پایه عهدعتیق و سنت  براي آنکه مطالب فوق را جمع

ت رسوالن، سنت پدران کلیسا، و عهدجدید ستونهاي رسوالن بنا شده بود. از قرن دوم به بعد، عهدعتیق، سن

شد، اسقفان کلیساها براي اتخاذ تصمیم،  اي در این منابع یافت نمی مسیحیت را تشکیل دادند. هر جا نیز که نکته

  زدند. الکلیسایی می دست به تشکیل شوراهاي بین

نی کلیساهاي کاتولیک، ارتودکس کند تا موضع کلیساهاي سنتی را درك کنیم، یع این توضیح به ما کمک می

یونانی، ارتودکس روسی، کلیساي ارمنی، کلیساي آشوري (کلیساي ایران باستان)، کلیساهاي قبطی، سوري، مارونی 

الکلیسایی). به این  و اجماع اسقفان (شوراهاي بینمقدس، سنت،  اند: کتاب و غیره. این کلیساها بر سه ستون بنا شده

  مقدس یگانه منبع اعتقاد و عمل این کلیساها نیست. د که کتابشو ترتیب، مالحظه می

قط ف«رتین لوتر با این شعار آغاز شد: این امر ادامه داشت تا زمانی که نهضت پروتستان به رهبري ما

هاي متعددي تقسیم شده، اما تالش همه آنها این است  . گرچه مذهب پروتستان به کلیساها و شاخه»2مقدس کتاب

ترین تفاوت  مهم .3مقدس استخراج کنند، نه از منبع دیگري عتقادي و آیینهاي خود را مستقیماً از کتابکه اصول ا

  کلیساهاي کاتولیک و پروتستان در همین امر است، یعنی در تعیین منبع استخراج اصول اعتقادي.

  

  مقدس کافی نیست مگر کتاب

ل به ذهن خوانندگان خطور کند که چرا همه مسیحیان با تمام توضیحاتی که در باال دادیم، ممکن است این سؤا

دهند؟ چرا کلیساهاي سنتی (کاتولیک، ارتودکس، و غیره) به  مقدس را ستون ایمان و عمل خود قرار نمی کتاب

  مقدس کافی نیست؟ کنند؟ مگر کتاب سنت و اجماع مراجعه می

                                                
2 Sola Scriptura 

  بھ قلم ھمین نویسنده مراجعھ کنند.“ مسیحیت و کلیساھای آن”توانند بھ کتاب  ھا، خوانندگان می جھت آگاھی از کّم و کیف این کلیساھا و شاخھ 3



مقدس به  توان از کتاب مقدس جستجو کرد. بهترین توصیفی که می پاسخ این سؤاالت را باید در ماهیت کتاب

شوید  اي می است در باره امور روحانی. فرض کنید وارد کتابخانه“ کتابخانه”دست داد این است که بگوییم آن یک 

شود،  زمینه همه مسائل مربوط به ایران یافت می شناسی اختصاص دارد. در این کتابخانه آثاري در که فقط به ایران

  ات، فرهنگ و آداب و رسوم و غیره.تاریخ، جغرافیا، ادبی

القدس نوشته شده است. حدود  اي است در باره امور الهی و روحانی که تحت الهام روح مقدس نیز کتابخانه کتاب

هاي تاریخی عهدعتیق و عهدجدید).  مقدس اختصاص دارد به روایات تاریخی (کتاب در صد مطالب کتاب 40

مقداري از آن شریعت موسی است. مقداري نیایشهاي انسان به خدا است. بخشی به حکمت اختصاص دارد. مقداري 

ها). مقداري نیز رساالتی است به منظور رفع مشکالت  نبوت است (پیغامهاي تسلی و هشدار، و نیز پیشگویی

  کلیساي اولیه و پاسخ به سؤاالت آن.

مقدس کتاب اصول اعتقادات نیست؛ اعتقادات در آن به صورت پراکنده آمده است، نه به  تر، کتاب به عبارت دقیق

مقدس اصولی براي اعتقاد و عمل استخراج کنیم، الزم  مند، مدون، و سیستماتیک. اگر قرار باشد از کتاب شکلی نظام

آگاهی داشته باشیم، و تاریخ کلیسا را نیز  علم تفسیر آن وزبانهاي اصلی  است تمام مطالب آن را از حفظ دانیم، از

هاي آخر را  مقدس در باره زمان این کار نیاز به یک دانشمند دارد. براي مثال، اگر بخواهیم تعلیم کتاببدانیم. 

م مقایسه مقدس در این زمینه آمده گردآوري کنیم، آنها را با ه بدانیم، باید تمام آیات یا بخشهایی را که در کتاب

بخش نباشد، به این معنی  حتی این کار نیز ممکن است نتیجهگیري بزنیم. با این حال،  نماییم، و بعد دست به نتیجه

هاي مختلف مذهب  که هر دانشمندي ممکن است به نتیجه متفاوتی برسد. به همین دلیل است که میان فرقه

مین امر در مورد آموزه نجات، روش تعمید، مفهوم عشاء پروتستان در زمینه امور آخر اختالف نظر وجود دارد. ه

کند. همین مسائل است که باعث جدایی کلیساهاي پروتستان از  ربانی، و خصوصاً شیوه اداره کلیسا صدق می

گذاران  یکدیگر شده است. مارتین لوتر، پیشگام نهضت پروتستان، ژان کالون، بنیانگذاران کلیساي باپتیست، پایه

  گلیکن (اسقفی) و غیره، هر یک برداشت خاص خود را در خصوص این مسائل داشتند.کلیساي ان

علما و بزرگان “. الهیات سیستماتیک”اي داریم به نام  به همین دلیل است که در مذهب پروتستان پدیده

وین کلیساهاي مختلف مذهب پروتستان، بر اساس برداشت خاص خود، اصول اعتقادي و عملی را به شکلی خاص تد

کنند. تا کنون سه کتاب الهیات سیستماتیک به زبان فارسی ترجمه  کنند و آن را در کتابی منتشر می و منظم می



هاي  شده است: الهیات مسیحی به قلم تیسن، خالصه اصول اعتقادات مسیحی به قلم لوئیس برکوف، و آموزه

که  »4تعلیمات دینی کلیساي کاتولیک«به نام  کلیساي کاتولیک نیز کتابی دارد مسیحیت به قلم میالرد اریکسون.

اي که باشند،  تمامی اصول عقیدتی، آیینی، و عبادي این کلیسا در آن آمده است. امروزه، مسیحیان از هر فرقه

مقدس را چگونه به  توانند به کتاب الهیات سیسماتیک خود مراجعه کنند تا ببینند علمایشان نکات پراکنده کتاب می

  اند تا یک اصل اعتقادي مشخص و معین ارائه دهند. مدون (سیستماتیک) در کنار هم قرار داده شکل منظم و

مقدس کتاب اصول  مقدس جستجو کرد. کتاب را باید در ماهیت کتاب برداشتهاي متفاوتعلت چنین اما 

مده است. ثانیاً گاه مند نیست. اوالً تعلیم آن در خصوص موضوعی واحد به صورت پراکنده آ اعتقادات مدون و نظام

اند. براي  همین مطالب نیز جامع و مانع نیست. ثالثاً این مطالب در چارچوب خاصی و به منظور خاصی نوشته شده

اي به ربودن شدن  کند. اگر ما امروز اشاره صدق می هاي آخر همین موضوع زمان همه این نکات در باره مثال،

مند و مدون به  خواست تعلیمی نظام ن داریم، علتش این نیست که پولس میایمانداران را در رساله اول تسالونیکیا

اي مختصر به بازگشت مسیح و ربودن شدن کلیسا، ایماندارانی  مؤمنین این کلیسا بدهد. هدفش این بود که با اشاره

ی که کتاب الهیات امروزه، کسان را که در اثر مرگ عزیزانشان غمگین و دلسرد شده بودند تسلی بدهد و دلگرم سازد.

 دهند. برند، برداشت خاصی از این مطلب به دست می نویسند بر اساس اصول تفسیري که به کار می سیستماتیک می

نمونه دیگر، روش تعمید است. دریافت تعمید یک حکم است، اما حکمی صریح در باره روش تعمید نیامده است. 

رفتند. یعنی تنها یک الگو در زمینه روش  ن در آب فرو میفقط گفته شده که در روزگار یحیی و مسیح، مؤمنی

(که این یکی از رویکردهاي تفسیري  دانند االجرا می تعمید داده شده است. بعضی از علما این الگو را واجب و الزم

ستان کنند. از این رو، کلیساهاي مختلف پروت ، بعضی دیگر نیز آن را تنها یک الگو براي آن روزگار تلقی میاست)

در عهدجدید، شیوه خاصی براي کنند. نمونه دیگر، روش اداره کلیسا است.  تعمید را به روشهاي گوناگون برگزار می

اي براي اداره خود داشت، زیرا  اي ساده اداره کلیساها به صورت دستور نیامده است. کلیساي دوره رسوالن شیوه

رسیم (رساالت تیموتائوس و تیطس)، به  عهدجدید می . اما وقتی به اواخر دورهکرد ضرورت چنین ایجاب می

کنیم که شیوه خاصی براي اداره کلیسا وجود  و مشاهده می خوریم اصطالحاتی نظیر اسقف (ناظر) یا شماس بر می

وضوح مشاهده  رسیم، از رساالت ایگناتیوس به کرد. وقتی به اواخر قرن اول می داشت، زیرا ضرورت چنین ایجاب می
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کرد. به طور  که نظام سلسله مراتبی اسقف، کشیش، و شماس جا افتاده بود، زیرا ضرورت چنین ایجاب میکنیم  می

  کلی، شاید بتوان گفت عهدجدید دست ما را در این مورد باز گذاشته است تا بر اساس ضرورت عمل کنیم.

مقدس در خصوص  تابکلیساهاي سنتی (کاتولیک و ارتودکس و غیره) این مشکل را حل کرده، هر جا که ک

کنند. و اگر سنت هم در زمینه آن روشن و صریح نباشد، به اجماع  موضوعی صریح نیست، به سنت مراجعه می

  الکلیسایی. کنند، یعنی به شوراهاي بین مراجعه می

 

 

  

  نیقیه ضرورت اعتقادنامه

نیم چه ضرورتی ایجاب کرد که خواهیم ببی رسیم. می با توجه به توضیحات باال، اکنون به اعتقادنامه نیقیه می

  اي تدوین شود. چنین اعتقادنامه

گیري کرد، کلیساي اولیه از الهیات سیستماتیک برخوردار نبود،  توان نتیجه همان گونه که از مطالب فوق می

و  اش هنوز مدون و منظم نشده بود، زیرا اوالً اکثر تعالیم آن به شکل شفاهی منتقل شده بود، اصول اعتقاديیعنی 

کرد. همچنین نباید از نظر دور داشت که کلیسا در  مقدس نیز این اصول را به صورت پراکنده ارائه می ثانیاً کتاب

یافت تا اصول اعتقادي خود  اول درگیر جفاها و آزارهاي شدید بود و مجال این را نمی  قرنسه اي از  بخشهاي عمده

چون رابطه خداي پدر و پسر او عیسی مسیح، شخصیت و مسائل مهمی هم را به صورت سیستماتیک تدوین کند.

  القدس، رابطه طبیعت الهی و انسانی مسیح، و نظایر آن هنوز به طور دقیق مشخص نشده بود. طبیعت روح

به  312رفت تا فصل جدیدي در تاریخ کلیسا آغاز کند. کنستانتین، امپراطور روم، در سال  اما قرن چهارم می

مدتی مسیحیت در این امپراطوري رسمیت یافت. جفاها جاي خود را به آرامشی نسبی داد.  . پس ازمسیحیت گروید

کم  اي بود که کم شده این امر موقعیت را آماده کرد تا کلیسا به امور داخلی خود بپردازد. در چنین وضعیت تثبیت

  .شروع شدطه مسیح با خداي پدر راب مشکل ازبرخی از سؤاالت اعتقادي خود را پررنگتر از گذشته نمایان ساختند. 

میالدي شروع کرد به تعلیم دادن این که پسر  319آریوس، یکی از کشیشان ارشد اسکندریه (مصر) در سال 

خدا وجودي ازلی نبوده و خداي پدر او را از نیستی خلق کرده است. به این ترتیب، مسیح مخلوق خدا است. پسر 



مخلوق، یعنی پسر، ابزاري بود در دست خداي پدر براي آفریدن عالم هستی.  این یگانه آفریده خداي پدر بوده است.

دید، او را پسر خود خواند. مسیح مخلوقی بود که پدر او را یاور خود  پدر از آنجا که عدالت مسیح را در آینده می

  ساخت.

فت، طوري که امپراطور نظرات آریوس طرفدارانی پیدا کرد و چیزي نگذشت که اختالف نظر میان اسقفان باال گر

کنستانتین احساس خطر کرد که مبادا این اختالف عقیدتی موجب بروز اختالل در امور سیاسی گردد. از این رو، 

میالدي در شهر  325دستور داد تا شورایی متشکل از همه اسقفان سراسر جهان تشکیل گردد. این شورا به سال 

و خود امپراطور با اینکه از مسائل عقیدتی اطالعی نداشت ریاست آن را بر  نیقیه (واقع در ترکیه امروزي) برگزار شد

رود. در این شورا اعتقاد به تثلیث با حمایت امپراطور بر  الکلیسایی به شمار می عهده گرفت. این نخستین شوراي بین

متن این اعتقادنامه که عنوان عقیده درست رسمیت یافت.  کرسی نشست و الوهیت مسیح و برابري ذات او با پدر به

  شد. اي تنظیم شد که به رسوالن نسبت داده می در ابتداي کتاب آمده بر اساس اعتقادنامه

لذا  اما مناقشه بر سر الوهیت مسیح کماکان ادامه یافت، زیرا متن اعتقادنامه در این زمینه فاقد صراحت الزم بود.

استانبول امروزي) تشکیل شد که دومین شوراي میالدي شوراي دیگري در شهر قسطنطنیه ( 381در سال 

صراحت  الکلیسایی بود. در این شورا اعتقادنامه نیقیه بسط داده شد و در آن رابطه پسر با پدر و ذات الهی او به بین

آید. عنوان درست آن اعتقادنامه  دین به شمار می تأیید شد. از آن زمان به بعد، این اعتقادنامه مالك مسیحیت راست

شود. متن آن در ابتداي کتاب آمده  صورت مخفف اعتقادنامه نیقیه خوانده می باشد که گاه به قسطنطنیه می- یقیهن

روشنی مشاهده کرد که الوهیت مسیح با صراحت کامل مورد  توان به است و با مقایسه آن با اعتقادنامه نیقیه می

  تأکید قرار گرفته است.

“ من ایمان دارم”قسطنطنیه شامل چهار بند است که با عبارت -ادنامه نیقیهشود، اعتق همان گونه که مشاهده می

ترین بند اعتقادنامه است، به شخصیت و کار  شود. بند اول در باره خداي پدر است. بند دوم که طوالنی آغاز می

ه چند اعتقاد مهم بشود. بند چهارم  القدس و کار او مربوط می پردازد. بند سوم نیز در باره الوهیت روح مسیح می

  اي است مبتنی بر تثلیث. شود که آن اعتقادنامه پردازد. از ترکیب این اعتقادنامه نتیجه می دیگر می

هاي  قسطنطنیه نخستین سند الهیات سیستماتیک مسیحی است. در فصل- توان گفت که اعتقادنامه نیقیه می

  تفصیل به بررسی این اعتقادنامه خواهیم پرداخت. بعد به



  ٢فصل 

  من ایمان دارم به خدا

  

من ایمان دارم به خداي یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و ”گوید:  قسطنطنیه می-بند اول اعتقادنامه نیقیه

  “زمین و هر آنچه پیدا و ناپیدا است.

  

  من ایمان دارم

توان  شمارد. واقعاً نمی می کند، بلکه وجود خدا را بدیهی این اعتقادنامه تالشی در جهت اثبات وجود خدا نمی

وجود خدا را ثابت کرد. هر دلیلی که براي آن بیاوریم، دلیل دیگري براي رد آن وجود خواهد داشت. به همین دلیل 

هاي نظام طبیعت، باز پیدایی آنها را به شانس و تصادف  است که بسیاري از دانشمندان، با وجود آگاهی از پیچیدگی

شود. اعتقاد به وجود خدا امري است  آغاز می »من ایمان دارم«رو، اعتقادنامه با عبارت  سازند. از این مرتبط می

با گفته آن اسقف مؤمن آغاز  »آهنگ برنادت«مربوط به ایمان. یا ایمان داریم یا نداریم. فیلم قدیمی و معروف 

رند هیچ براي کسانی که ایمان ندابراي کسانی که ایمان دارند هیچ دلیل و مدرکی الزم نیست؛ «گوید:  شود و می می

  »دلیل و مدرکی کافی نیست.

نویسنده این سطور افرادي را دیده است که در ها به چیزي ماوراي عالم طبیعی اعتقاد دارند.  اکثر انسان

اند و لذا منکر وجود خدا هستند. اما همین افراد به موهوماتی نظیر  کشورهاي سابق کمونیستی پرورش پیدا کرده

اند. گویا براي انسان آسانتر است به  و نظایر آن اعتقاد داشته ، نگرفتن ناخن در روزهاي خاصی از هفته،هعطس

براي یک مسیحی طبعاً ضروري است که به وجود خدا  وجود خدا.موهومات و خرافات اعتقاد داشته باشد تا به 

بتواند خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او  و بدون ایمان ممکن نیست«فرماید:  اعتقاد داشته باشد. کالم خدا می

  ).6 :11(عبرانیان  »دهد. شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می نزدیک می

  

  



  خداي یکتا

بشر همواره به وجود خدایان متعدد اعتقاد داشته، و هنوز نیز در بعضی از نقاط دنیا چنین اعتقاد دارد (مانند 

بشر از آنجا که در طبیعت و در جامعه خود، وجود بدي و شرارت از یک سو، و وجود نیکویی و مواهب  دوستان).هن

رسید که خدایانی نیک و خدایانی شرّ وجود دارند که موجب  کرد، به این نتیجه می را از سوي دیگر مشاهده می

، سیل، زلزله، و وجود حیوانات درنده و موذي، و شوند. بالیاي طبیعی مانند توفانهاي مخرب پیدایی نیکی و بدي می

خیز، آفتابی که باعث رویش  شد، و وجود مواهبی همچون بارانهاي حاصل نظایر اینها به خدایان شریر نسبت داده می

  هاي اجتماعی، و سایر مواهب به خدایان نیک. شد، نیکویی محصول می

ها براي خود خدایان خاص خود را  داشته باشد. مصري در میان ملل باستان رسم بود که هر ملتی خدایی ملی

داشتند. حتی از بعضی از روایات  هها نیز همینطور. کنعانی نیز خدایانی چون بعل و عشیره و غیر . بابلیداشتند

دانستند. ماجراي معجزات موسی در  آید که قوم اسرائیل نیز یهوه را صرفاً خداي ملی خود می عهدعتیق چنین بر می

ممکن است شاهد بر این مدعا باشد. موسی در دربار فرعون عصاي خود را به امر الهی به مار تبدیل کرد. اما  مصر

جادوگران مصر نیز چنین کردند. ولیکن ماري که موسی ساخته بود، مارهاي مصري را بلعید. بنی اسرائیل این ماجرا 

کوشید  مصر نیرومندتر است، غافل از اینکه یهوه می کردند که خداي ملی ایشان از خدایان ملی را چنین تعبیر می

کنیم. گویی  نشان دهد که خدایی جز او نیست. همین موضوع را در خالل سایر رویدادهاي عهدعتیق مشاهده می

کردند، اما در عین حال، باور داشتند که خدایان دیگري نیز هستند  بنی اسرائیل یهوه را صرفاً خدایی ملی تصور می

کنیم که چرا بنی اسرائیل بعد از دیدن  هاي دیگر تعلق دارند. به همین دلیل است که غالباً تعجب می لتکه به م

معجزه گشوده شدن دریا، به پرستش گوساله طالیی روي آوردند. ایشان گمان برده بودند که خداي موسی دیگر 

د تا ایشان را نجات دهد. مورد مشخص قدرت خود را از دست داده و اکنون باید به پرستش خدایان مصري بپردازن

دانستند سرانجام باید کدام خدا  ). قوم اسرائیل نمی40  -17 :18است (اول پادشاهان  لنبیاي بعدیگر، ماجراي ایلیا و ا

ها یعنی بعل را. در این ماجرا، یهوه ثابت کرد که تنها او  را بپرستند، خداي خود را یعنی یهوه را، یا خداي کنعانی

  برتر است. قوم اسرائیل هنوز به یکتاپرستی مطلق نرسیده بود. خداي

گیرد که تنها یک خدا هست و  بینیم که این اندیشه قوت می هاي انبیاي متأخر، خصوصاً اشعیا، می اما در کتاب

به  اند. وقتی قوم یهود آن هم یهوه است، و بقیه خدایان چیزي جز ارواح خبیث نیستند که در پس بتها پنهان شده



ها در آمدند، یک بار و براي همیشه پی بردند که یهوه خداي یکتا است و خدایی دیگر جز او نیست. هر  اسارت بابلی

تا از «فرماید:  اشعیا می چه در دنیا هست، چه نیک و چه، همه آفریده او هستند و همه در کنترل او قرار دارند.

یست. من یهوه هستم و دیگري نی. پدیدآورنده نور و آفریننده مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سواي من احدي ن

بنابراین،  ).7 -6 :45(اشعیا  »ن یهوه صانع همه این چیزها هستم.ظلمت، صانع سالمتی و آفریننده بدي. م

  کنیم. یکتاپرستی مطلق را در نزد قوم یهود، تنها بعد از تبعید بابل مشاهده می

د مسیحیان، به معنی اعتقاد به این است که یک نظام آفریننده وجود دارد، یکتاپرستی در نزد قوم یهود و نز

حال، اینکه این نظام واحد در درون خود چگونه  یعنی اینکه همه چیز را در عالم هستی، یک نظام پدید آورده است.

  هاي بعدي به آن خواهیم پرداخت. است، بحثی است که در فصل

  

  آفریدگار آسمان و زمین

ها را در عالم هستی، خدایی واحد آفریده است. چیزي از موجودات نیست که توسط وجود دیگري  ههمه پدید

غیر از او آفریده شده باشد. آسمان با تمام کهکشانها و سیارات و ستارگان عظیم آنها، همه ساخته خدایی واحد 

مقدس که براي مردمان  طبعاً کتاب »رید.در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آف«خوانیم که  می 1 :1. در پیدایش هستند

ما نباید در البالي صفحات کتاب پیدایش توانست توضیحی بیش از این بدهد.  سه هزار سال پیش نوشته شد، نمی

  دنبال توضیحات علمی بگردیم که هنوز نیز، با وجود تمام پیشرفتها و اکتشافات علمی، براي بشر ناشناخته است. به

خواهد نشان دهد که قوم  ر وهله اول، ارائه سرآغاز قوم اسرائیل است. این کتاب میهدف کتاب پیدایش د

اسرائیل، از شخصی به نام اسرائیل (همان یعقوب) به وجود آمده است که نوه ابراهیم بود، و ابراهیم نیز از نسل سام، 

  پسر نوح بود، و نوح نیز از نسل آدم و حوا بود.

این است که نشان دهد همه چیز به دست آفریدگاري واحد به وجود آمده است، نه به هدف دیگر کتاب پیدایش 

بینیم  . در ضمن، این خلقت داراي نظام است. براي همین، میبودند اغلب دشمن یکدیگر کهدست خدایان متعدد 

آفرینش جانداران که نخست به آفرینش حیات گیاهی اشاره شده است. بعد به حیات جانداران در آب. و بعد از آن، 

همچنین خلقت الهی داراي مند داشت.  بر روي زمین. و در آخر، آفرینش انسان. خدا براي آفرینش خود طرحی نظام



لحاظ معنوي و اخالقی شبیه به خودش باشد و بتواند از جانب او،  بیافریند که به يخواست موجود هدفی بود. او می

  بر تمامی موجودات فرمانروایی کند.

دنبال مسائل علمی بگردیم. این کتاب براي فهم مردم سه هزار و اندي  مین دلیل، در شرح آفرینش نباید بهبه ه

پیش نوشته شده است. هدفش هم صرفاً این است که بگوید همه چیز را خدایی واحد آفریده، و براي این منظور، 

براي تعبیر و تفسیر روزهاي آفرینش و  نظم و ترتیبی خاص، و هدفی خاص را دنبال کرده است. در نتیجه، تالش

  نظایر آن کاري عبث است، زیرا این امور در خارج از هدف و مقصود کتاب پیدایش قرار دارد.

  

  و هر آنچه پیدا و ناپیدا است

 »ناپیدا«، بلکه او آفریننده امور توان مشاهده کرد است و می »پیدا«که  باشد می خدا نه تنها آفریننده عالم هستی

ها زندگی  ز هست. او نه تنها عالم مادي را خلق کرد، بلکه عالم غیر مادي را نیز که در آن فرشتگان و روحنی

  کنند. می

دانیم که در پس این دنیاي  کند، اما همین قدر می مقدس مطلب زیادي در باره عالم غیر مادي بیان نمی کتاب

یکائیل و جبرائیل از رؤساي فرشتگان هستند. کرّوبیان نیز ، فرشتگانی با سلسله مراتبی معین وجود دارند. م»پیدا«

  باشند. از فرشتگان ارشد می

خوریم. ایشان در  ما نباید وجود فرشتگان را نادیده بگیریم. در اکثر بخشهاي عهدجدید به وجود آنان بر می

توجه این است که  همچنین در خدمت رسوالن نقش داشتند. نکته قابلسراسر زندگی مسیح نقشی فعال داشتند. 

مگر آنها «، در مورد آنان چنین نوشته شده است: 14 :1فرشتگان در کنار ما نیز هستند. در رساله به عبرانیان 

نیز  7 :34در مزمور  »شوند؟ هایی خدمتگزار نیستند که براي خدمت به وارثان آینده نجات فرستاده می جملگی روح

متأسفانه ما گاه فراموش  »رهاند. زند، و آنان را می ترسندگان او اردو می دفرشته خداوند گرداگر«چنین آمده است: 

کنیم. غافل از  شوند. گاه خود را بسیار تنها احساس می کنیم که فرشتگان خدا براي خدمت به ما فرستاده می می

ا با ما هستند، بلکه کنند. آنها نه تنها در سختیه اینکه فرشتگان خدا دائماً گرداگرد ما هستند و به ما خدمت می

کنیم، شاهد هستند. این هم باعث قوت قلب ما است و هم موجب  شویم یا گناه می وقتی نیز که دچار وسوسه می

  کنند. رویم تا گناهی مرتکب شویم، فرشتگان به ما نگاه می هشیاري ما، چون وقتی می



  

  پدر قادر مطلق

توان دریافت کرد  چه قوت قلبی بیش از این میا نیز هست. م »پدر«خدا نه تنها قادر مطلق است، بلکه در مسیح 

  ما است؟ »پدر«که بدانیم خدا 

خواهد. او خدایی  ها را براي ما می خدا پدري است مهربان، بیش از آنچه بتوانیم تصور کنیم. او بهترین

ا. و اگر ما که پدر یا مادر دارند، چقدر بیشتر پدر آسمانی م دست نیست. اگر پدر و مادر ما ما را دوست می به چماق

تواند تفاوت  داریم، چقدر بیشتر پدر آسمانی ما. ایمان به این نکته می هستیم اوالد خود را مثل جان خود دوست می

  بسیاري در زندگی روحانی ما پدید آورد.

ل نیست که کنیم. عشق ما به آنان به این دلی خاطر عشقی که به فرزندان خود داریم به آنها خدمت می ما به

داریم چون فرزند ما هستند. آنان  اند. آنان را دوست می ترین کودکان جهان ترین، یا مطیع ایشان زیباترین، یا باهوش

پدر آسمانی ما نیز همین طور است. او ما را دوست دارد چون ما را خودش خلق کرده است. ایم.  وجود آورده را ما به

مقدس فیض  میزان اطاعت ما از او. این همان چیزي است که کتاب خاطر ه، نه بخاطر خودمان دوست دارد او ما را به

  نامد.  می

 

 

  

  تصویري که از خدا در ذهن داریم

همه ما، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، تصویري از خدا در ذهن داریم. شما چه تصویري از خدا در ذهن دارید؟ 

انداز.  پندارند خدا خدایی است چرتکه دا در ذهن دارند. میبسیاري از مردم نادانسته، تصویري منفی و بدي از خ

کنند او آن باالها نشسته و منتظر است تا ما خطایی بکنیم تا از ما انتقام بکشد یا با ما مقابله به مثل بکند.  تصور می

  کند. خدا دارد ایشان را تنبیه میکنند  آید، تصور می طور طبیعی پیش می هر مشکلی که به

مانیم که به  آید، الزاماً تنبیه خدا نیست. ما مانند کودکی می یاد داشته باشیم که هر مشکلی که پیش می باید به

ت براي کودك در واقع در حکم ازحم ندهد. ای کشد، و امتحان می نویسد، زحمت می رود، مشق می مدرسه می



خدا نگذاریم،  تنبیه هر مشکلی را به حسابنهایت محبت والدین او است، نه تنبیه ایشان. پس باید مراقب باشیم که 

بخشد. باید براي آنها خدا را  کنیم. شخصیت ما را مشکالت شکل می چون ما از طریق مشکالت است که رشد می

سازیم. البته اگر در گناه زندگی کنیم، خدا در نهایت  شکر کنیم. اگر نه، تصویر منفی و بدي از خدا در ذهن خود می

  هد کرد تا به راه راست بر گردیم، اما هر سختی و مشکلی نشانه تنبیه خدا نیست.ما را تأدیب خوا

. وقتی راهی را در زندگی بدون تفکر کافی و آید پیش میهاي نادرست خودمان  مشکالت گاه در اثر انتخاب

خدا دائماً خطاهاي  خوریم. نباید انتظار داشته باشیم که گیریم، طبعاً به مشکل بر می طلبیدن اراده خدا در پیش می

هاي نادرست خود را بپذیریم و با اعتراف و توبه به درگاه خدا  ما را تبدیل به خیریت کند. ما باید مسؤولیت تصمیم

  برویم و از او کمک بطلبیم. خطاهاي خود را اعتراف کنیم و از او بخواهیم ما را در مسیر درستی قرار دهد.

نیست. او خدایی مهربان است، مهربانتر از هر پدري که بر روي زمین  به دست  خدا خدایی چماقبه هر حال، 

آیا  کند. دارد و مانند پدري دلسوز، نسبت به ما احساس مسؤولیت می شناسیم. او ما را مانند فرزندانش دوست می می

  کنیم؟ به چنین پدر مهربان و دلسوزي اعتماد می



  ٣فصل 

  خداوند یکتا

  

شویم که تماماً در باره عیسی مسیح است. ما این بند را در  اینک وارد پاراگراف یا بند دوم اعتقادنامه نیقیه می

چند فصل متوالی بررسی خواهیم کرد. این بند به ذات او، کار او براي ما، مصائب او، قیام او، صعود او، جایگاه او در 

  پردازد. ما در این فصل، به خداوند بودن او خواهیم پرداخت. وري جهان میآسمان، و بازگشت او و دا

حال به ». من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیساي مسیح، پسر یگانه خدا.«فرماید:  سطر اول این بند این گونه می

  کند. چیست که اینچنین سطر نخست این بند را آغاز می» خداوند یکتا«پردازیم که مفهوم  این بحث می

  

  »خداوند«مفهوم 

اما مفهوم آن چیست؟ گرچه امروزه در میان ». من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح.«گفته شده که 

در است، اما در گذشته چنین نبوده است. » خدا«همان » خداوند«شود که مفهوم کلمه  زبانان تصور می فارسی

صرفاً به معنی صاحب، ارباب، پیشوا، آقا، یا موال » خداوند«کلمه  ادبیات کالسیک فارسی (براي مثال، در گلستان)،

نبوده » خدا«بوده است. یعنی اینکه مسیح استاد است و ما شاگرد؛ او مرشد است و ما مرید. این کلمه الزاماً به معنی 

» خداوند«مانا کار رفته است. در این معنا، خدا ه براي مسیح به» خداوند«است. در چنین معنایی است که کلمه 

در ». خداوند یکتا، عیسی مسیح.«در چنین مفهومی است که گفته شده  ست.نیز ه اختیار ما یعنی ارباب و صاحب

اختیار. مشکل مسیحیان اولیه  نیز همین معنی را دارد، یعنی موال، ارباب، و صاحب» خداوند«زبانهاي غربی، کلمه 

است، مسیحیان از پذیرش آن امتناع » خداوند«شد که امپراطور  مینیز همین بود. وقتی در امپراطوري روم گفته 

  شناختند که همانا عیسی مسیح بود. می» ارباب«شدند، زیرا آنان تنها یک  ورزیدند و کشته می می

 خودزندگی » صاحب اختیار کامل«یا » ارباب«عنوان  شود، این است که آیا او را به سؤالی که در اینجا مطرح می

هاي زندگی ما تحت اختیار و رهبري او  ایم یا نه. آیا او واقعاً صاحب اختیار زندگی ما است؟ آیا همه عرصه پذیرفته

  کنیم تا از او پیروي نماییم؟ آیا نفس خود را انکار می قرار دارد یا نه؟



 

  

  »خداوند یکتا«

اختیار زندگی ما  و یگانه صاحبداریم که ا ، در واقع اعالم می»من ایمان دارم به خداوند یکتا«گوییم  وقتی می

ها و  اختیار زندگی من است؟ نفس من؟ خواسته چه چیزي یا چه کسی صاحباست. اما آیا واقعاً اینچنین است؟ 

  تمایالت من؟ پول؟ لذات؟ روابط خانوادگی یا دوستان؟ شهرت؟ جاه و مقام؟ آبرو؟

ی بخواهد مرا پیروي کند، باید خود را انکار کرده، اگر کس”سرورِ ما عیسی در باره انکار نفس سخن گفت. فرمود: 

، در »من ایمان دارم به خداوند یکتا«گوییم:  وقتی می). 34 :8(مرقس » صلیب خویش بر گیرد و از پی من بیاید.

و کنیم و در پی ا اختیار ما فقط عیسی است و ما در راه او خویشتن را انکار می داریم که رهبر و صاحب واقع اعالم می

دهیم.  گذاریم و خواست او را انجام می هاي خود را زیر پا می رویم. او رهبر است و ما رهرو. یعنی اینکه ما خواسته می

  همین است.» خداوند یکتا«مفهوم 

  

  »عیسی مسیح«

کار رفته است.  است، همان نامی که در عهدعتیق براي یوشع به» یشوعه«در عبري، » عیسی«تلفظ درست نام 

  ».یهوه نجات است«آن این است: نی مع

که از طرف یک مقام مذهبی براي خدمت یا سمتی مسح یا تدهین  گردید اطالق میکسی   به» مسیح«عنوان 

کردند. در عهدعتیق، برخی از پادشاهان نیز مسیح  ریختند و برایش دعا می د، یعنی بر سر او روغن مقدس میش می

هایی در باره کسی شده بود که خواهد آمد و از بنی اسرائیل  یق پیشگوییاند. همچنین در عهدعت خدا خوانده شده

ها رهایی خواهد داد و مجد و عظمت ایشان را بدیشان باز خواهد گرداند. علماي یهود  تفقد کرده، ایشان را از اسارت

اي ناصري، . در سده نخست پیش از میالد و نیز پس از ظهور عیسنامیدند می» مسیح«چنین فرد موعودي را 

ها آزاد خواهند کرد. اما  جنگجویانی آمدند و مدعی شدند که مسیح موعودند و قوم اسرائیل را از سیطره رومی

رسوالن عیساي ناصري با مشاهده معجزات و کرامات او، و نیز با دیدن تبدیل هیأت او بر باالي کوه، و مرگ و قیام 

  عیساي ناصري است.او، به این یقین رسیدند که مسیح واقعی همانا 



  مشهور بود.» عیساي ناصري«نام خانوادگی عیسی نیست. او در زمان بشریت خود به » مسیح«در نتیجه، عنوان 

  

  پسر یگانه خدا

کردند، مثالً  استفاده می» پسر«خواستند خصوصیت کسی را بیان کنند، از اصطالح  وقتی میدر فرهنگ یهود، 

هایی از این امر را  نی اینکه شخصی خشمگین است. در عهدجدید، نمونهاست، یع» پسر خشم«گفتند فالنی  می

کنند.  )، یعنی کسانی که رعدآسا عمل می17 :3اند (مرقس  نامیده شده» پسران رعد«بینیم. یعقوب و یوحنا  می

ایمانداران  )، زیرا بسیار اهل تشویق36 :4(اعمال » پسر تشویق«نامیده شده، یعنی » برنابا«شخصی به نام یوسف نیز 

  ).24 - 22 :11(اعمال بود 

است، یعنی از تمام خصوصیات خدا » پسر خدا«شود که عیساي ناصري  به همین ترتیب، وقتی گفته می

  برخوردار است. در بخش بعدي همین فصل، توضیح بیشتري در این مورد داده خواهد شد.

  

  »...مولود ازلی پدر«

خداست از خدا، نور از نور، خداي راستین از خداي راستین که زاده شده  مولود ازلی پدر. او«گوید:  بخش بعد می

  ».ذات با پدر. و آفریده نشده است؛ هم

مسیح، کلمه خدا، در ازل، پیش از آنکه زمانی وجود داشته باشد، از پدر زاده شد. تأکید این نکته این است که 

ذات است. ما وقتی چیزي  مسیح مخلوق نیست، بلکه خدایی است که از خداي پدر زاده شده است. او با پدر هم

سنگ، یا فلزات یا سایر عناصر طبیعت. اما وقتی سازیم، آن چیز از ذات ما نیست، بلکه یا از چوب است، یا از  می

آوریم. این فرزند به همان اندازه انسان است که ما خودمان  آوریم، موجودي از ذات خود پدید می دنیا می فرزندي به

ذات با او  ذات با ما است. عیسی مسیح هم از پدر زاده شده و هم او همشده است.  هستیم. او مخلوق نیست، بلکه زاده

  است.

مگر مسیح همیشه در کنار خداي چیست؟  منظورمان گوییم عیسی مسیح از خداي پدر زاده شده اما وقتی می

 مکال«گوییم مسیح از پدر مولود شده چیست؟ در پاسخ باید گفت که  پدر وجود نداشته است؟ منظور از اینکه می

ترین علت براي اینکه  داشته باشد. مهم، عیسی مسیح، همیشه وجود داشته و زمانی نبوده که او وجود ن»خدا



گفت که  خواند، مبارزه با بدعتی است که اسقف آریوس مطرح کرده بود و می می» مولود«اعتقادنامه نیقیه او را 

از ازل » کلمه خدا«دانست. طبق تعلیم آریوس،  مخلوق است. آریوس او را نخستین آفریده خدا می» خدا مکال«

ی معین، خداي پدر او را خلق کرد. در مقابل این بدعت و این اعتقاد انحرافی، پدران کلیسا وجود نداشته و در زمان

  است و از ازل همراه با خداي پدر وجود داشته است.» مولود«نیست، بلکه » مخلوق«تصریح کردند که او 

بعد از خداي پدر  زمانی وجود نداشته و» خدا مکال«؟ منظور چیست؟ آیا منظور این است که »مولود«اما چرا 

نزد  مبود، و کال مدر ابتدا کال«فرماید:  مولود شده است؟ نه! ما چنین اعتقادي نداریم. همانطور که یوحناي رسول می

وجود نداشته باشد. اما پاسخ » مکال«). طبق این آیه، هیچ زمانی نبوده که 1 :1(یوحنا » خدا بود. مخدا بود، و کال

خدا (یعنی خداي پدر) را هرگز کسی ندیده است؛ «فرماید:  ل از یوحنا آمده که میهمین فص 18سؤال ما در آیه 

» پسر یگانه«یا » مکال«). طبق این آیه، 18 :1(یوحنا » اي که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد. پسر یگانه

زمان در ازلیت، خداي پدر  بوده است، یعنی ارتباطی تنگاتنگ با او داشته است. اما در مقطعی از» آغوش پدر«در 

ها و همه چیزها را در آسمان و بر زمین با  را به عالم هستی بفرستد تا همه انسان» مکال«یا » پسر«تصمیم گرفت تا 

شود، یعنی  می» مولود«از آغوش پدر » پسر«). در این مقطع است که گویی 20 :1خود مصالحه دهد (کولسیان 

تر کرده،  در را ترك کند و انسان شود. مزمور دوم این نکته را بسیار روشنشود تا جالل پ تخصیص و تقدیس می

کنم: خداوند به من گفته  فرمان را اعالم می» ام، بر کوه مقدس صهیون. من پادشاه خود را نصب کرده”«فرماید:  می

قرار بود پادشاه  ). مشخص است که کسی که7  -2:6(مزمور »“ تو پسر من هستی. امروز تو را تولید کردم.«است: 

، همان »نصب کردن«کند. این  شود، از قبل وجود داشته، اما در مقطعی از زمان، خدا او را به پادشاهی نصب می

زمانی در ازلیت صورت » مولود شدن«نامیده شده است. در واقع، » مولود شدن«چیزي است که در اعتقادنامه 

خود جدا » آغوش«دهنده جهان بشود، یا به بیانی دیگر، او را از  را مأمور کرد تا نجات» پسر«گرفت که خداي پدر 

دهنده عالم مخلوق گردد. اما طبعاً این تصمیم ازلی در بعد زمان، دو هزار سال پیش رخ  ساخت و نصب کرد تا نجات

فرماید که  می 8 :13داد. اما از نظر خدا، این اتفاق از ازل افتاده بوده است. به همین دلیل است که یوحنا در مکاشفه 

  ».از بناي عالم ذبح شده بود.«بره خدا 



اي نداریم جز اینکه این امور را طبق  گوییم و چاره البته نباید فراموش کرد که ما در باره امور عالم روح سخن می

چه اتفاقی  درك و فهم بشري خود و با زبان و کلمات انسانی بیان کنیم. اما اینکه در آسمان و در عالم روحانی عمالً

  افتاده است، در حال حاضر براي ما مبهم است تا زمانی که ما نیز وارد عالم روحانی شویم.

خواهد دخترش را به عقد مردي در آورد.  توانیم بیاوریم، حکایت پدري است که می مثالی که در این زمینه می

گیرد آن دختر را به آن مرد اختصاص  یاین دختر از پیش وجود داشته است، اما در یک زمان مقرر، پدر تصمیم م

  دهد و نزد او بفرستد. خداي پدر نیز با پسر خود چنین کرد.

  

  »از طریق او همه چیز هستی یافت«

» خدا مکال«طرح آفرینش عالم هستی را خداي پدر ریخت و پسر او این طرح را به اجرا در آورد. پسر خدا که 

واسطه او پدید  همه چیز به«فرماید:  ن همه چیز است. یوحناي رسول میاست، از جانب خداي پدر، عامل آفریده شد

). در رساله به عبرانیان نیز چنین 3 :1(یوحنا » آمد، و از هر آنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت.

رث همه چیز واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسري که او را وا در این زمانهاي آخر به«خوانیم که خدا  می

اي  هنگام آفرینش کلمه ). شاید بتوان گفت که وقتی خدا به2 :1(عبرانیان » واسطه او جهان را آفرید. مقرر داشت و به

  وجود بیاورد. ها را به ، یعنی عیسی مسیح را مأمور فرمود تا پدیده»المک«گفت و همه چیز پدید آمد، در واقع همین 



  ۴فصل 

  

  رسالت عیسی مسیح (خبش اول)

  

  »براي ما آدمیان... از آسمان فرود آمد«

مسیح وجودي است ازلی، یعنی اینکه او پیش از والدتش در این جهان، در آسمان نزد پدر بود. او از آسمان فرود 

دفی؟ اعتقادنامه نیقیه پاسخ انسان شد. اما با چه ه تر، جزئی از الوهیت بیانی واضح آمد، تن گرفت و انسان گردید. به

آید که مگر انسان چه نقصی دارد که الزم بود  حال این سؤال پیش می». براي ما آدمیان و براي نجات ما.«دهد:  می

  پسر یگانه خدا، آن مولود ازلی پدر، آن خداي راستین از خداي راستین، انسان شود تا او را نجات بخشد؟

ت به وضع بشر نگاهی بینداریم. یا شاید بهتر باشد هر یک از ما به وضع خود براي پاسخ به این سؤال، کافی اس

تر  هایی بس پیچیده بریم که ما موجودي واقعاً پیچیده، با انگیزه نظري بیفکند. اگر به وضع خود دقیق شویم، پی می

ي را مشاهده خواهیم طور کلی مورد کاوش قرار دهیم، چنین موارد هستیم. اگر منصفانه وضع خود و بشریت را به

بغض و  دشمنی، طلبی، بدخواهی، بدطینتی، حسادت، قبول نداشتن دیگران، کرد: خودخواهی، خودمحوري، جاه

جویی، طمع و حرص و آز، بدبینی، سوء ظن و بسیاري چیزهاي دیگر.  توزي، پرتوقع بودن، دیکتاتوري، سلطه کینه

ناهان جنسی، دزدي یا قتل گناه هستند. اما وقتی به فهرست کنیم که فقط گناهانی نظیر شهوات، گ گاه تصور می

ذات انسان  کنیم. بینیم که گستره گناه بسیار فراتر از آن چیزي است که معموالً تصور می کنیم، می باال نگاه می

  خراب است. در تمام طول تاریخ نیز به همین شکل بوده است و در همه جا.

گردد، و در مقیاس  مقیاس کوچک، یعنی مثالً در خانواده، موجب طالق می گناهانی که در باال ذکر کردیم، در

جویی یکی  سوز. روحیه دیکتاتوري در مقیاس کوچک موجب سلطه موجب جنگهاي خانمان یعنی در کشورها، بزرگ،

به گردد، و در مقیاس بزرگ، موجب دیکتاتوري در سطح کشور. در ضمن، اگر هر کشوري  از زوجین در خانواده می

شود. آزادي و دموکراسی و  آنچه دارد قانع باشد و طمع به دارایی کشورهاي دیگر نداشته باشد، جنگی درگیر نمی

کوشد آن را پر کند، و در این راه،  ها است. در وجود انسان خألیی هست که می دوستی گویا فقط مربوط به قصه نوع



همه ما شناگران خوبی هستیم، اما آب گیرمان «وف، المثل معر کند. به قول ضرب از هیچ کاري فروگذار نمی

  ».آید. نمی

مقدس، به گناه اولیه آدم و حوا اشاره  دانیم. در نخستین صفحات کتاب اما علت این وخامت وضع چیست؟ نمی

م، نابسامانی پنجشده که سبب شد خدا ایشان را از فردوس بیرون کند. پولس رسول در رساله خود به رومیان، فصل 

دهد. اگر به ماجراي گناه اولیه در فصل سوم کتاب پیدایش دقیقاً نگاه کنیم،  ع بشر را به این گناه اولیه نسبت میوض

دنبال  بهنماییم. گناه آدم و حوا تنها یک سرپیچی ساده از حکم خدا نبود. حوا  یک نکته بسیار مهم را مشاهده می

درخت براي خوراك نیکوست و به نظر خوشمنا و درختی دلپذیر دید که آن «اغواي مار، به درخت ممنوع نگاه کرد، 

ها را براي خوراك به ایشان بخشیده بود. ایشان همه چیز داشتند.  ). خدا انواع میوه6 :3(پیدایش » افزا است و دانش

. خدا انسان طلبی است که از آنها نام بردیم دنبال دانش بیشتر بودند. این همان حرص و آز و طمع و جاه اما آنان به

را مقرر فرموده بود که بر همه حیوانات فرمان براند و همه چیز تحت حاکمیت او باشد. اما انسان چیزي بیش از این 

خواستند عالوه بر هر  ). ایشان می5 :3» (مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود.«خواست. مار به حوا گفته بود:  می

بر جهان داشتند، مانند خدا شوند. گناه اولیه صرفاً یک سرپیچی ساده نبود. آنچه داشتند، عالوه بر حاکمیتی که 

  بود!» خداسازي نفس«گناه اولیه آدم و حوا همانا 

لحاظ تصمیم فردي.  لحاظ توارثی، و هم به این است عمق فاجعه! و همه ما در این فاجعه شریک هستیم، هم به

کوشند اسباب بازي دیگري را قبضه کنند. بچه  همان سن پایین میها از  ها فکر کنید. بچه اي به بازي بچه لحظه

کند که چیزي را او شکسته  گوید (مثالً انکار می بدون اینکه دروغ گفتن را از والدین خود آموخته باشد، دروغ می

 اند. نیاموخته برد. این یک امر فطري است و لزوماً آنها را از کسی است). هر وقت هم بتواند فریب و نیرنگ به کار می

المثل قدیمی، مانند نگه داشتن  منظور اصالح خود، به قول آن ضرب ذات بشر خراب است. تمام تالشهاي بشر به

باشد. انسان نیاز دارد کسی از بیرون از خودش او را نجات دهد و این ذات را  همان االغ و عوض کردن پاالنش می

براي ما آدمیان و براي نجات ما از آسمان فرود «گوید:  یقیه میدرست کند. به همین جهت است که اعتقادنامه ن

  ».آمد.

  

  



  »انسان گردید... از آسمان فرود آمد«

براي ما آدمیان و براي نجات ما از آسمان فرود آمد. به قدرت «گوید:  عبارت کامل در اعتقادنامه چنین می

  ».القدس، از مریم عذرا تن گرفت و انسان گردید. روح

کنیم این است که عیسی مسیح پیش از والدتش از مریم باکره، در  ی که از این عبارت برداشت میمحقیقت مه

در آغاز کالم بود، و کالم با خدا بود و کالم، خدا بود... و کالم، انسان خاکی «فرماید:  آسمان وجود داشت. یوحنا می

او «فرماید:  ن مفهوم را به این شکل بیان می). پولس رسول همی14و  1 :1(یوحنا » شد و در میان ما مسکن گزید.

که همذات با خدا بود، از برابري با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غالم پذیرفته، 

  ).7 -6 :2(فیلیپیان » شباهت آدمیان در آمد. به

ت و انسان شد. او در دوره بشریت پسر خدا که همذات با خدا بود، جالل و قدرت و امتیازات خود را کنار گذاش

لباس مبدل با کرد. او مانند پادشاهی بود که  خود، از همان ذات الهی برخوردار بود، اما از امتیازات آن استفاده نمی

  به میان رعایاي خود آمد و با آنان همدرد شد تا دردشان را بشناسد و بتواند به آنان کمک کند.

  

  »از مریم عذرا«

اي عادي نبود، بلکه همان گونه که  مریم زمانی به عیسی آبستن شد که هنوز باکره (عذرا) بود. نطفه عیسی نطفه

توان گفت که تشکیل نطفه عیسی  باردار شد. به بیانی دیگر، می» القدس به قدرت روح« ، مریمگوید اعتقادنامه می

  ).48 -45   :15خواند (اول قرنتیان  می» مآدم دو«آفرینشی مجدد بود. براي همین است که پولس او را 

مسیحیان کاتولیک و ارتودکس اعتقاد دارند که مریم پس از وضع حمل، کماکان باکره باقی ماند و هیچ گاه با 

یوسف رابطه نداشت و فرزند دیگري نیاورد. این دست از مسیحیان معتقدند که برادران و خواهران عیسی که در 

  بودند. خاله عیسیاند، فرزندان  قرار گرفتهها مورد اشاره  انجیل

رفت پسر خود را از  دانند، یعنی معتقدند که خدا از آنجا که می همین مسیحیان مریم را داراي لقاح مطهر می

اش بسته شد از گناه موروثی آدم و حوا طاهر  خاطر او مریم را از زمانی که نطفه طریق مریم به جهان بفرستد، به



ها این عقیده  شود. پروتستان عیسی در رحم خود مقدس باشد. این نکته لقاح مطهر نامیده میحمل ساخت تا براي 

  پذیرند. را نمی

  

  »تن گرفت و انسان شد«

نکته مهمی که باید بر آن تأکید بگذاریم این است که پسر خدا ». تن گرفت و انسان شد«پسر خدا از مریم باکره 

جسم «ظ کرد، انسان نیز شد. براي همین درست نیست که بگوییم پسر خدا در ضمن اینکه ذات الهی خود را حف

). عیسی در دوره بشریت خود، 14 :1عیسی جسم نپوشید، بلکه جسم یا انسان خاکی شد (یوحنا ». انسانی پوشید

بود و فقط  هم کامالً خدا بود و هم کامالً انسان. بنابراین، کامالً اشتباه است که بگوییم جسم عیسی جسمی معمولی

تر از همه اینکه او با همین جسم به  مهم روحش روح پسر خدا بود. عیساي ناصري در تمامیتش پسر خدا بود.

  القدس مکشوف شود. واسطه روح این یک راز است که باید به آسمان رفت.

اناي کل و همه جا کرد. او که قادر مطلق و د اما عیسی در دوره بشریت خود، از امتیازات الهی خود استفاده نمی

حاضر بود، در این دوره خود را محدود ساخت و مانند یک بشر عادي زندگی کرد و معجزات خود را با قدرت 

. او خود را محدود ساخته )8 -7  :5(عبر  واسطه قدرت الهی خود ، نه به)28  :12(متی  رسانید انجام می القدس به روح

  بود.

دهنده الوهیت او هستند. اما  انگیزي که عیسی کرد نشان رهاي شگفتکنند که معجزات و کا بعضی گمان می

دادند. رسوالن مسیح  اي انجام می العاده معجزات خارقنیز نباید فراموش کنیم که مردانی مانند موسی، ایلیا و الیشع 

آنچه که معجزات  ).12 :14نیز کارهایی بزرگتر از او انجام دادند و مسیح این امر را پیشگویی کرده بود (یوحنا 

کرد، این بود که او همان مسیح موعود است که در حق او در کتب انبیا نوشته شده بود  عیساي ناصري ثابت می

بایست  هاي انبیا، مسیح موعود می عمل خواهد آورد. در ضمن، طبق همین نوشته همه نوع معجزات و قوات به

صراحت  ، ادعاهاي خودش بود. او بهکرد ت عیساي ناصري را ثابت میآنچه الوهی ).6  :9الهی باشد (مثالً اشعیا  يوجود

خودي خود کافی  ). اما این ادعاها به9 :14(یوحنا » کسی که مرا دیده، پدر را دیده است.«به شاگردانش فرمود: 

کند  ینبودند. او پیشگویی کرد که کشته شده، روز سوم زنده خواهد شد. و همینطور هم شد. زنده شدن او ثابت م

که هر آنچه ادعا کرد واقعیت دارد. کسی ممکن است مرگ خود را پیشگویی کند. اما اگر کسی ادعا کند که در روز 



کرده است. و این همان  شود که واقعاً همان کسی است که ادعا می سوم بعد از مرگش زنده خواهد شد، مشخص می

  چیزي است که براي عیساي ناصري رخ داد.

  

  چند تذکر

این ادعا از نظر الهیاتی درست است، البته اگر شنونده با ». عیسی خدا است«گویند،  ري از مسیحیان میبسیا

آموزه تثلیث آشنایی داشته باشد، زیرا در غیر این صورت، او تصور خواهد کرد که مقصود ما این است که عیسی 

صود ما را درست درك نخواهد کرد. ما اعتقاد تمامیت خدا است. به این ترتیب، شنونده به اشتباه خواهد افتاد و مق

القدس مورد اشاره  القدس. موضوع تثلیث را بعد از بحث در باره روح داریم به خداي تثلیث، یعنی به پدر، پسر و روح

  قرار خواهیم داد.

آن اشاره  عنوان پسر خدا یا کالم و نظایر به کار نرفته، بلکه به او به» عیسی خدا است«مقدس، عبارت  در کتاب

جا است که ما نیز چنین کنیم تا شنونده ناوارد ما دچار اشتباه نشود. بدیهی است که عیسی جزئی از  شده است. به

دهد، اما مناسب است که وقتی با  القدس، خداي واحد را تشکیل می وجود خداي تثلیث است و در کنار پدر و روح

  انداز نباشد. ده کنیم که براي او غلطگوییم، از اصطالحاتی استفا سخن می آشناشخصی نا

کند.  توضیحاتی که در باال دادیم در اینجا نیز صدق می». خدا جسم شد«گویند،  باز بسیاري از مسیحیان می

شود. درست است که شخص دوم تثلیث که خدا  کاربرد چنین اصطالحی موجب سوء تفاهم براي اشخاص ناوارد می

، این تصور برایش پیش »خدا جسم شد«شنود که  ه آموزه تثلیث وقتی میاست، جسم شد، اما شخص ناآشنا ب

آید که منظور ما این است که وقتی عیسی بر روي زمین بود، خدا دیگر در هیچ جاي دیگري وجود نداشت. اما  می

قط ، و این فدالقدس در تمام عالم هستی حضور داشتن دانیم که در دوره بشریت عیسی، خداي پدر و روح ما می

، تا شنونده دچار »پسر خدا جسم شد«تر آن است که بگوییم،  شخص دوم تثلیث بود که بر زمین آمده بود. مناسب

 اشتباه نشود. مناسب است در کاربرد اصطالحات الهیاتی توجه دقیق مبذول داریم.



  ۵فصل 

  

  رسالت عیسی مسیح (خبش دوم)

  

  »در زمان پنطیوس پیالطس... مرد و مدفون گشت«

و در زمان پنطیوس پیالطس براي ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و «در دنباله اعتقادنامه نیقیه چنین آمده: 

  در این فصل به بررسی این جمله خواهیم پرداخت.». مدفون گشت.

نج کشید و مرد. در فصل گذشته، وضعیت وخیم بشر را شرح دادیم و گفتیم که مسیح در را ما مصلوب شد، ر

آدم و حوا با خوردن از میوه درخت ممنوع در واقع قصد داشتند خود را به پایه خدا برسانند و مانند او داناي کل 

باشد.  ه ضرر خودشان میبشوند. در ضمن، ایشان او را دروغگو شمردند، زیرا اعتماد نکردند به این که خوردن از آن ب

لحاظ  لحاظ توارثی و چه به ها چه به گفته شیطان را باور کردند. همچنین گفتیم که همه ما انسان ،جاي آن ایشان به

ایم و مورد  شریک هستیم. در نتیجه این عمل، همه ما از خدا دور شده» خداسازي نفس«انتخاب شخصی، در این 

توانیم انجام دهیم. بنابراین، خدا راه نجات ما را  ت خویش از این وضعیت نمیباشیم و کاري براي نجا غضب او می

فراهم ساخت. راه نجات این بود که مسیح براي ما رنج بکشد، مصلوب شود و بمیرد. اما چرا خدا براي نجات ما 

  بایست چنین بهاي سنگینی بپردازد؟ چرا صلیب؟ می

  

  چرا صلیب؟

ا الزم بود مسیح مصلوب شود. چرا سنگسار نشد؟ چرا گردن او را نزدند؟ بعضی ممکن است سؤال کنند که چر

آورترین و دردناکترین روش اعدام  وسیله صلیب چگونه بود. صلیب خفت براي پاسخ به این سؤال، باید بدانیم اعدام به

تبعه روم به کار  ها که سرزمین فلسطین را در آن روزگار در اشغال داشتند، آن را براي افراد غیر بود و رومی

جایش اعدام گردید.  کردند. باراباس یکی از چنین شورشیانی بود که عیسی به بردند که علیه سلطه آنان قیام می می

بایست به این شکل طی دو یا  او میآویختند.  کردند و با میخ به چوبه صلیب می شخص محکوم را کامالً برهنه می



دادند تا بتوانند  شدگان تیرکی چوبی قرار می رتر فرا برسد، زیر پاي مصلوبسه روز زجرکش شود. براي آنکه مرگ دی

کرد، زیرا شخص  وزن بدن خود را تحمل کنند و در اثر سنگینی جثه خود خفه نشوند. مرگ در اثر خفگی بروز می

گردد.  دهد و تنفس برایش غیر ممکن می کم نیروي بازوهاي خود را از دست می که به صلیب آویخته است، کم

کردند تا همه ببینند و درس عبرت بگیرند. به محکومین  ها و محل عبور مردم مصلوب می محکومین را بر سر جاده

اش برطرف شود.  نوشاندند تا دیرتر بمیرند. براي همین بود که به عیسی سرکه نوشاندند تا تشنگی آب نیز می

کنید که  ت نیز خواهد داشت. پس مالحظه میطبیعی است در چنین حالتی، شخص مصلوب نیاز به قضاي حاج

  بار و ننگین و رسواکننده بود. آبروریزي کامل. وسیله صلیب تا چه حد خفت اعدام به

ها قرار داشتند، اجازه اعدام کسی را نداشتند. گرچه ایشان گاه بعضی از افراد را  یهودیان که تحت سلطه رومی

ونی بود. به همین دلیل، عیسی را به فرماندار رومی یهودیه تسلیم کردند کردند، اما این کارشان غیر قان سنگسار می

ها او را اعدام کنند. جرم او را نیز سیاسی جلوه دادند. گفتند که او خود را پادشاه یهود خوانده است. پس بر  تا رومی

  ند.وسیله صلیب اعدام ک جاي باراباس، به عنوان شورشی، به فرماندار واجب شد که او را به

توانیم درك کنیم چرا روز جمعه غروب، ساق پاي آن دو مجرم را که همراه  حال با این توضیحات است که می

عیسی مصلوب شده بودند شکستند. این کار را کردند تا ایشان نتوانند وزن بدن خود را تحمل کنند، و در اثر فشار 

دند، دیدند که قبالً جان سپرده است. پس دیگر الزم آویختگی، زودتر خفه شوند و بمیرند. اما وقتی به عیسی رسی

اي در پهلوي او فرو کردند تا از مرگ او اطمینان حاصل کنند.  نشد ساق پاي او را بشکنند. اما محض احتیاط، نیزه

شویم که مرگ  بایست شب بر دار باقی بماند. در ضمن، متوجه می شدگان نمی طبق رسوم یهودیان، جنازه مصلوب

  درس بود.عیسی زو

  

  داشتضرورت چرا صلیب 

با توجه به توضیحی که در فصل گذشته در باره ماهیت گناه آدم و حوا دادیم (خداسازي نفس) و نیز توضیحات 

توانیم پی ببریم که عیسی براي ما چه کار بزرگی کرد. اگر آدم و  این فصل در باره روش اعدام با صلیب، اکنون می

طلبی را در خود خفته داریم، عیسی که وجودي الهی  رسند و ما نیز همگی چنین جاهخواستند به خدایی ب حوا می

خواهد خدا شود، خدا در مسیح نه تنها انسان شد، بلکه  انسان می بود خود را تا به پایین درجه در راه ما خوار کرد.



ه را فراهم کرد. صلیب نهایت خواري نهایت خوار ساخت تا ما را نجات دهد. خدا به این وسیله پادزهر گنا خود را تا به

  صلیب کار آدم اول را خنثی کرد. پسر خدا بود.

  

  نتیجه صلیب

خواست به خدایی برسد، آدم  قبالً گفتیم که مسیح، آدم دوم بود. نطفه او خلقت جدیدي بود. اگر آدم اول می

  نهایت خوار گردید تا کار آدم اول را خنثی کند. دوم که پسر خدا بود، انسان شد و تا به

. راه نجات این کرده است شویم. اما اکنون مسیح نسل دیگري آماده طور طبیعی در نسل آدم اول متولد می ما به

توانیم  است که با توبه و ایمان، از نسل اول بیرون آییم و به نسل مسیح پیوند بخوریم. به این شکل است که می

توانیم وارد خانواده الهی گردیم و فرزند خدا شویم. براي همین است که  رستگار شویم. به این ترتیب است که می

کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که  اما به همه«فرماید:  یوحنا می

» به نام او ایمان آورد؛ آنان که نه با زادنی بشري، نه از خواهش تن، و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا زاده شدند.

  ). این است مفهوم کفاره براي ما.13 -12 :1(یوحنا 

توانیم فرزند خدا شویم. گرچه جسماً به نسل آدم اول تعلق داریم، اما  که امروز مینتیجه صلیب این است 

ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است «فرماید:  گردیم. باز یوحنا می لحاظ روحانی عضو خانواده الهی می به

  ).1 :3(اول یوحنا » تا فرزندان خدا خوانده شویم.

کند که فرزندخوانده او  یابد و به او پیشنهاد می که مردي نیکوکار او را در خیابان میخانمان  مانند پسري است بی

نشیند. روز بعد،  کند، و بر سر سفره او می رود، استحمام می پذیرد و با اطاعت به خانه آن مرد می شود. این پسر می

گیرد و این پسر قانوناً وارث مرد  دیدي میبرد و براي او شناسنامه ج مرد نیکوکار آن پسر را به اداره ثبت احوال می

هاي گذشته خود را ترك کند و مطابق آداب  شود. اما این پسر هنوز راهی طوالنی در پیش دارد تا عادت نیکوکار می

انسانی خیر شده است و از تمام مزایاي و رسوم متمدنانه خانواده جدید رفتار کند. اما از نظر قانون، او فرزندخوانده 

امر برخوردار است. ناگفته پیدا است که این فرزند جدید باید نهایت تالش خود را بکند تا مطابق مقررات  این

  خانواده جدیدش رفتار کند. این است مفهوم نجات و تولد تازه و فرزندخواندگی.

  



  چرا پنطیوس پیالطس

رده شده است؟ نام او چه اهمیتی در اي از فرماندار رومی، یعنی پنطیوس پیالطس نام ب چرا در چنین اعتقادنامه

شد، نام این فرماندار در آرشیو  اعتقادنامه داشت؟ در پاسخ باید گفت که در زمانی که این اعتقادنامه نوشته می

دهد  توانستند از درستی امر کسب اطالع کنند. این امر نشان می امپراطوري روم وجود داشت و با مراجعه به آن می

صیتی تخیلی نبوده و مرگ او بر صلیب نیز ناشی از وهم و خیال نبوده است. عیساي ناصري که عیساي ناصري شخ

راحتی  شد به دست یکی از فرمانداران رومی به مرگ محکوم شد و از صحت این امر می در بطن تاریخ زیست و به

  اطمینان حاصل کرد.

 

 

  

  »مدفون گشت«

؟ مگر قرار بود شخص مرده را دفن نکنند؟ چرا »گشتمدفون «به چه دلیلی تصریح شده که عیسی پس از مرگ 

ها براي آنکه شخص اعدامی را هرچه بیشتر  چنین توضیحی در اعتقادنامه آمده است؟ دلیل آن این است که رومی

انداختند تا طعمه حیوانات  دانی شهر می ها را در زباله دادند. جنازه اعدامی تحقیر کنند، به خانواده او اجازه دفن نمی

  و پرندگان شوند.

بار بود، ولیکن خدا مقدر فرمود که او پس از مرگش با عزت و احترام  نهایت خفت اما گرچه اعدام عیسی به

اي نزد پیالطس رفت و از او اجازه خواست تا پیکر مقدس عیسی را از صلیب پایین  یوسف رامه». مدفون شود«

اي که براي خودش در دل  اي عیسی را در مقبره ف رامهبیاورد و طبق رسوم یهود دفن کند. چنین نیز شد. یوس

  صخره حفر کرده بود قرار داد و زنانی که او را تا پاي صلیب همراهی کرده بودند، شاهد این ماجرا بودند.

اطالع هستیم شاید زائد به نظر برسد. اما براي آنانی که  ها بی توضیح این موضوع براي ما که از رسوم اعدام رومی

کردند، ارائه این توضیح بسیار ضروري بود تا همه بدانند که پیکر عیسی طعمه حیوانات نشد،  دنامه را تهیه میاعتقا

زیرا من آنچه را که به من رسید، چون «فرماید:  بلکه با احترام دفن گردید. از این رو است که پولس رسول نیز می

مقدس در راه گناهان ما مرد، و اینکه دفن شد، و اینکه  ترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مهم



قبر او را با «فرماید:  ). اشعیا نیز می4 - 3 :15(اول قرنتیان » مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان بر خاست.

  ).9 :53(اشعیا » شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان.



  ۶فصل 

  

  مسیحو بازگشت صعود  ،قیام

  

کتاب مقدس، روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد  بو بر حس«در دنباله اعتقادنامه نیقیه آمده است: 

و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جالل خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوري کند و سلطنتش را 

  ».پایان نخواهد بود.

  

  گ و قیام پرجاللمر

بایست براي خنثی  بار و ننگین بود. پسر خدا می در فصل گذشته تشریح کردیم که مرگ بر روي صلیب چه خفت

کردن اثرات گناه آدم و حوا، نهایت خفت و خواري را بر خود متحمل شود. اما از روز سوم پس از مرگش، با شکوه 

  کامل قیام کرد.

مصلوب شدن  آور بود، اما اتفاقاتی شکوهمند متذکر شویم. گرچه مرگ بر صلیب خفتاي را باید در اینجا  اما نکته

زده بود و گویی نقاب بر چهره کشید تا  و مرگ او را همراهی کردند. اول اینکه حتی آسمان نیز از این رویداد خجل

اي که  ی جان سپرد، پردهاي که عیس مدت سه ساعت تاریک شد. دوم اینکه در لحظه چنین مرگی را نبیند. آسمان به

کننده عیسی،  کرد، از سر تا پا دو پاره شد. گویی با مرگ قربانی االقداس جدا می در معبد اورشلیم، قدس را از قدس

راه ورود هر کس که ایمان بیاورد به حضور مقدس خدا گشوده شد. سوم اینکه وقتی عیسی دم آخر را کشید، 

. و استمی که مأمور نظارت بر اعدام بود، تصدیق کرد که عیسی پسر خدا اي حادث شد، طوري که افسر رو زلزله

بار صلیب نیز  بینیم که در همان لحظه بعضی از قدیسین که مرده بودند زنده شدند. حتی مرگ خفت باالخره، می

  براي عیسی شکوهمند بود، چه رسد به قیام او. حتی مرگ او نیز عجیب بود.

  

  



  ندبایست قیام ک چرا عیسی می

به معنی بر خاستن است. باید بدانیم که در آن روزگار، یهودیان اجساد مردگان را در » رستاخیز«یا » قیام«کلمه 

دادند.  ها را در آنها قرار می کردند و جنازه ها یا کوهها اتاقکهایی حفر می کردند، بلکه در دل صخره دل خاك دفن نمی

ست، منظور این نیست که او از دل خاك بیرون آمد، بلکه این است گوییم که عیسی از مردگان بر خا پس وقتی می

  که او از جایی که قرار داده شده بود به پا خاست.

شد او مانند سایر پیامبران از لحاظ روحی زنده باشد؟ در این زمینه  بایست قیام کند؟ مگر نمی اما چرا عیسی می

  دالیل مختلفی باید ارائه داد.

طور کامل طی کند. یک  بایست تمام مراحل زندگی یک انسان عادي را به انسان شده بود، می از آنجا که پسر خدا

میرد، و در روز قیامت زنده خواهد شد. عیسی همه این مراحل  کند، می آید، زندگی می انسان عادي زمانی به دنیا می

ها باید به آن  رسید که روزي همه انسانگردد. او همان گونه به قیامت » آدم دوم«کمال  واقع و به را طی کرد تا به

  برسند.

در ضمن، او وقتی پیشگویی کرد که کشته خواهد شد، بر این نکته نیز تأکید گذاشت که روز سوم بر خواهد 

کرد. او با تحقق بخشیدن به پیشگویی خود،  کرد، مرگ او با مرگ شهیدان دیگر تفاوتی نمی خاست. اگر قیام نمی

  ا بر مرگ خود، بلکه بر قیامش نیز تسلط دارد.ثابت کرد که نه تنه

داد  کرد، بلکه نشان می با چنین مقدماتی، پیدا است که قیام یا رستاخیر او نه تنها تسلط او بر مرگ را ثابت می

ادعا کرده بود که پسر خدا است و با پدر همذات است. قیام که هر چه در مورد خود ادعا کرده، درست بوده است. او 

  باشد. بت کرد که هر چه گفته است، درست میاو ثا

توانست فاسد شود. آن بدن نیز  اي مطهر پدید آمده بود، نمی عالوه باید توجه داشت که موجودي که از نطفه به

زیرا جان مرا به هاویه وا نخواهی نهاد، و نخواهی گذاشت «فرماید:  بایست قیام کند. داوود می مقدس بود و می

  ).20 :16(مزمور » بیند. سرسپرده تو فساد

او با قیام خود، بزرگترین دشمن بشریت، یعنی مرگ را شکست داد. از این رو، شاگردانش که تا آن روز پشت 

درهاي بسته بودند، شجاعت یافتند و آزادانه به جلیل رفتند و باز به اورشلیم باز گشتند و شاهد صعود عیسی به 

  القدس را دریافت داشتند. طیه روحآسمان بودند. در روز پنطیکاست نیز ع



همچنین عیسی با رستاخیز خود نشان داد که ما در روز قیامت از چه نوع بدنی برخوردار خواهیم بود. او بدنی 

توانست در آن واحد در جاهاي مختلف باشد. مسافت، زمان، و درهاي بسته دیگر براي او  یافته داشت. می جالل

انتظار قیامت خود و خالصی از  د فساد رهایی داد و به ما این امید را بخشیده که چشممطرح نبود. او ماده را از قی

  قید فساد ماده باشیم.

  

  آیا عیسی واقعاً قیام کرد

  دارد. کند. اما قیام عیسی موضوعی است که بسیاري را به تردید وا می کمتر کسی در مورد مرگ عیسی شک می

کر مقدس عیسی را دزدیدند و ادعا کردند که او زنده شده است. اوالً گویند که شاگردان خودشان پی بعضی می

صفت زشت دروغگویی با شخصیت و سیرت مقدس رسوالن مسیح سازگار نیست. آنان که تمام زندگی خود را صرف 

توانستند چنین دروغ بزرگی را بسازند و  خدمت به عیساي ناصري، این مظهر پاکی و صداقت کرده بودند، چطور می

شود که جان خود را فداي دروغی بسازد  بعد بکوشند مردم را به آن متقاعد کنند؟ تازه، کدام انسان عاقلی پیدا می

  که خودش اختراع کرده است؟

اي ممکن است بگویند که کاهنان پیکر عیسی را دزدیدند. در پاسخ باید گفت که پس چرا وقتی با ادعاي  عده

  و مواجه شدند، پیکر عیسی را ارائه ندادند؟شاگردان عیسی مبنی بر زنده شدن ا

این فرضی است گویند که شاگردان عیسی از فرط اندوه، دچار هذیان و توهم شده بودند.  بسیاري از شکاکان می

هاي روحی و تحت فشار، دچار هذیان و توهم شود،  ممکن، اما یک اشکال بزرگ دارد. انسان ممکن است در حالت

ها را نخواهد دید. اما شاگردان به  دهد و اگر کسی در کنار او باشد، آن صحنه او رخ میخود ي اما این توهم فقط برا

دیدند. چنین امري از نظر پزشکی توهم یا هذیان  دیدند، و همه همان صحنه را می صورت گروهی عیسی را می

  نیست.

هوش آمد و از  ها، باز به شده بود و بعد از ساعت گویند که عیسی واقعاً نمرده بود، بلکه بیهوش بعضی نیز می

نخست باید توجه داشت که مأموران رومی که متصدي اعدام بودند در کار  مقبره خارج شد و نزد شاگردانش رفت.

خود تخصص داشتند؛ ایشان تشخیص دادند که عیسی جان سپرده است. دوم آنکه یکی از سربازان به پهلوي او نیزه 

له خونابه از آن جاري شد؛ این امر بیانگر مرگ قطعی است. سوم آنکه پیکر عیسی را در کفن پیچیده زد که بالفاص



بودند، درست مانند باندپیچی. ایلعازر پس از زنده شدن، نتوانسته بود کفن را خودش باز کند؛ به همین دلیل، عیسی 

کرد. چهارم، حتی اگر عیسی با  عیسی نیز صدق میامر فرمود که او را باز کنند و بگذارند برود. همین امر در مورد 

داشت سنگ به آن بزرگی را یکه و تنها کنار بزند و بعد از میان  آمد، چگونه قدرت می هوش می چنان حال و روزي به

و باالخره، حتی اگر تمام این موارد را ممکن بدانیم، ظهور عیسی با آن حال نزار چگونه  ؟کشیکچیان عبور کند

  متقاعد سازد که او با جالل زنده شده است؟ ت شاگردان شکاك راتوانس می

پیچی پیکر عیسی. وقتی پطرس و یوحنا به سر قبر رفتند، دیدند که  شود به کفن نکته بسیار مهم باز مربوط می

نخورده خالی شده است، گویی بدن عیسی بخار شده و بیرون آمده باشد. کفنی که به صورت باندپیچی  کفن دست

باز نشده و بر هم نخورده بود. براي همین، آن دو با مشاهده این صحنه ایمان آوردند که عیسی با بدنی جدید از  بود

  کفن خارج شده است.

اما مسیح «توانیم با پولس همصدا شده، با اطمینان بگوییم:  بنا بر همه این دالیل، ما مؤمنین به مسیح می

  ).20 :15(اول قرنتیان » تگان شده است.راستی از مردگان بر خاسته و نوبر خف به

  

  صعود مسیح به آسمان

مدت چهل روز خود را بارها زنده به شاگردانش ظاهر فرمود. در روز  عیسی مسیح پس از قیامش از مردگان، به

ابل چهلم، وقتی شاگردان بار دیگر به یهودیه باز گشته بودند، عیسی بر ایشان ظاهر شد، ایشان را برکت داد و در مق

اي مردان جلیلی، چرا «چشمان ایشان به آسمان باال برده شد. بالفاصله دو فرشته بر ایشان پدیدار گشتند و گفتند: 

اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همین  ایستاده، به آسمان چشم دوخته

  ).11 :1(اعمال » گونه که دیدید به آسمان رفت.

یافته را  به جایی باز گشت که از آن آمده بود. او بر دست راست خداي پدر نشست. اما این بار جسم جالل عیسی

نوعی در  توان گفت که ماده نیز به نیز با خود به آسمان برد. این یک راز است که براي ما قابل درك نیست. اما می

تواند درد و رنج ما را  فت که ما خدایی داریم که میتوان با قطع و یقین گ الوهیت وارد شده است. از این رو، می

احساس کند، چون خود در همه آنها شریک شد. اکنون تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به او داده شده است. او 



ور نامی دریافت کرده باالتر از هر نامی، و روزي هر زانویی در مقابل او خم شده، هر زبانی اقرار خواهد کرد که او سر

  است، براي جالل نام خداي پدر.

از همین رو، الزم «فرماید:  کند. کالم خدا می مسیح اکنون در آسمان، کاهن اعظم ما است و براي ما شفاعت می

اعظمی رحیم و امین، در خدمت خدا باشد و براي  نر مقام کاهدبود از هر حیث همانند برادران خود شود تا بتواند 

شوند یاري  . چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده میگناهان قوم کفاره کند

پس چون کاهن اعظمی واالمقام داریم که از آسمانها در گذشته «فرماید:  ). و باز می18 - 17 :2(عبرانیان » رساند.

کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با  است، یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم. زیرا

هاي ما همدردي کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند.  ضعف

» مان دهد. هنگام نیاز یاري پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به

  ).16 -14 :4(عبرانیان 

  

  زگشت مسیحبا

اي  آمدن عیسی به این جهان براي استقرار ملکوت یا پادشاهی خدا بود. او خدمت علنی خود را با چنین گفته

). او براي پادشاهی آمد. اکنون که او در 17 :4(متی » توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است.«آغاز کرد: 

اي  کند. اما طبق وعده عالم هستی و بر کلیسایش پادشاهی میآسمان است، بر دست راست خداي پدر نشسته و بر 

  که داد، روزي باز خواهد گشت تا بر تمام کره زمین و بر همه چیز سلطنت کند و سلطنتش را پایان نخواهد بود.

دانیم  علت این است که نمییکی از دشوارترین مسائل در الهیات مسیحی، توصیف رویدادهاي زمان آخر است. 

اي از  کنند چگونه با هم جفت و جور کنیم. به همین علت است که هر فرقه ختلفی را که در این باره بحث میآیات م

به همین دلیل، ما در این کتاب از ورود به جزئیات این امر  شناسی خاص خود را دارد. مسیحیت، مبحث آخرت

ه مسیح هر آن ممکن است باز گردد. حال اینکه تر است، اعتقاد به این است ک اما آنچه از همه مهم کنیم. اجتناب می

بعد از بازگشت مسیح، رویدادهایی نظیر مصیبت عظیم یا سلطنت هزارساله یا داوري آخر با چه توالی و ترتیبی رخ 

اي دارد. براي نگارنده این سطور، این گفته یکی از بزرگان مسیحی  هر کلیسا و فرقهبرداشت د داد، بستگی به نخواه



گردد، و طوري خدمت کنید که گویی  طوري زندگی کنید که گویی مسیح همین اآلن باز می«تر است:  مهماز همه 

  ».هزار سال دیگر باز خواهد گشت.



  ٧فصل 

  

  القدس روح

  

گوید:  شود. می آغاز می» من ایمان دارم«با عبارت  باز رسیم به پاراگراف سوم اعتقادنامه نیقیه که و اینک می

گردد و او را با پدر و پسر  القدس که خداوند و بخشنده حیات است که از پدر و پسر صادر می من ایمان دارم به روح«

 ».طریق پیامبران سخن گفته است.یک پرستش و یک جالل است. او از 

 

  القدس کیست روح

القدس کیست، بلکه فقط وجود او را همچون شخص سوم تثلیث بدیهی  دهد که روح مقدس توضیح نمی کتاب

القدس از پدر و پسر صادر  کند، نه یک نیرو. طبق این اعتقادنامه، روح مقدس او را شخص معرفی می شمارد. کتاب می

  ).33 :2؛ اعمال 26 :14گردد (یوحنا  می

دهد که او کیست. ولیکن از  ، اما توضیح نمی»روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.«، ذکر شده که 2 :1در پیدایش 

شود که او وجودي است الهی و همذات با خداي پدر. در  القدس، مشخص می مقدس به روح اشارات بعدي کتاب

القدس نسبت داده شده است، و  ز زبان خدا جاري شده، به روحهایی که در عهدعتیق ا بعضی جاهاي عهدجدید نبوت

 11 - 10  :2). پولس نیز در اول قرنتیان 15 :10؛ عبرانیان 25 :28همین مؤید الوهی بودن او است (مثالً اعمال 

خدا  چرا که روح همه چیز، حتی اعمال«القدس بر ما آشکار فرموده،  فرماید که خدا حقایق روحانی را توسط روح می

کاود. زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد جز روح خود او که در درون اوست؟ بر همین قیاس، فقط  را نیز می

ها رفته،  مسیح، پس از قیامش، به شاگردانش امر فرمود که نزد همه ملت ».روح خداست که از افکار خدا آگاه است.

؛ نیز ر.ك. دوم قرنتیان 19  :28القدس تعمید دهند (متی  ر و روحایشان را شاگرد سازند و آنان را به نام پدر و پس

القدس وجودي است الوهی و شخص سوم از تثلیث مقدس. در فصل بعد،  اینکه روحهمه اینها گواه است بر  ).14 :13

  در باره تثلیث بحث خواهیم کرد.



 

 

  

  القدس کار روح

 ور بود نظم  ینیم که او به جهانی که در آب غوطهب می 2 :1القدس نگهدارنده خلقت است. در پیدایش  روح

  القدس عاملی است براي بقاي خلقت. خوانیم که روح می 30 :104بخشد. همچنین در مزمور  می

 القدس بوده  نوشتند تحت الهام مستقیم روح بخش انبیا بوده است. هر آنچه انبیا و رسوالن می القدس الهام روح

القدس از  زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح«فرماید:  است. پطرس رسول می

او از طریق پیامبران «). به همین دلیل است که در اعتقادنامه آمده که 21 :2(دوم پطرس » جانب خدا سخن گفتند.

  ».سخن گفته است.

  القدس است. خداوند ما  ایمان بیاورد، روح شود که این است که آنچه در انسان باعث میدیگر نکته بسیار مهم

القدس مولود نگردد،  ) فرمود که انسان تا از روح9 - 5 :3عیسی مسیح در گفتگویی که با نیقودیموس داشت (یوحنا 

تواند عیسی  القدس نمی خوانیم که انسان بدون عاملیت روح نیز می 3 :12ملکوت خدا را نخواهد دید. در اول قرنتیان 

  د بخواند.را خداون

 به همین دلیل است که 13 :16کند (یوحنا  القدس جمع ایمانداران را به سوي جمیع راستی هدایت می روح .(

مصلحت ما و «گرفتند و آن را  ی)، تصمیمات15رسوالن مسیح در نخستین شوراي کلیسایی (اعمال فصل 

  ).28 :15خواندند (اعمال » القدس روح

 او این کار را 14 :16بخشد (یوحنا  ) و او را جالل می26 :15دهد (یوحنا  میالقدس بر مسیح شهادت  روح .(

  بخشد. رساند تحقق می انجام می دهد و خدماتی که از طریق آن به امروزه از طریق عطاهایی که به کلیسا می

 کنیم.  ه میراستی صاحب و هادي کلیسا است. این امر را در تمام کتاب اعمال رسوالن مشاهد القدس به روح

القدس شما  اي که روح مراقب خود و تمامی گله«فرماید:  باشد که می 28 :20 ، اعمالشاید بارزترین آیه در این زمینه

  ».را به نظارت بر آن بر گماشته است باشید.



 پدر  القدس از جانب خداي دهد. روح القدس در زندگی ایمانداران انجام می رسیم که روح و باالخره به کاري می

). او در ایمانداران 16 :14دهنده یا مدافع ایشان است (یوحنا  شود و تسلی و پسر خدا در وجود ایمانداران ساکن می

  ).26 :14دهد (یوحنا  ) و ایشان را تعلیم می17 :14کند (یوحنا  زندگی می

  

ر و کار داریم. پدر در القدس آن بخشی از وجود خدا است که ما با او س توان گفت که روح به این ترتیب، می

آسمان است و کسی هرگز او را ندیده است، اما پسر خدا که در آغوش او است، او را بر ما ظاهر کرد و ما از طریق او 

ایم و بر آن شهادت  حیات ظاهر شد؛ ما آن را دیده«فرماید:  ). یوحنا می18 :1خداي پدر را شناختیم (یوحنا 

ایم به  کنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. ما آنچه را دیده و شنیده ه شما اعالم میدهیم. ما حیات جاویدان را ب می

). مسیح به آسمان باز گشت و به 3 -2 :1(اول یوحنا » کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. شما نیز اعالم می

القدس آن جزئی از وجود  ت دارد. روحالقدسش با ما مشارک دست راست خدا نشسته است. اما او اکنون از طریق روح

خدا است که در جهان و در میان مردم و در دل ایمانداران از جانب خداي پدر و پسر خدا فعال است. هر گاه حضور 

ایم. سر و کار و ما در این عصر در واقع با او است.  القدس را احساس کرده خدا را احساس کنیم، در واقع حضور روح

  کند. پدر و پسر در جهان، در میان مردم، و در دل مؤمنین کار می اوست که از جانب

اي که خون او  القدس، به نام عیسی مسیح، یعنی با اجازه ترتیب درست دعا این است که به قوت روحاز این رو، 

ایم.  ا نکردهیم، خطنالقدس نیز دعا ک دهد، خطاب به خداي پدر دعا کنیم. اما اگر خطاب به مسیح یا روح به ما می

  ».او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جالل است.«گوید:  براي همین است که اعتقادنامه می

القدس  القدس را از پدر دریافت کرد و بر ما ریخت. روح پدر پسر را فرستاد تا خود را بر ما بشناسند. پسر نیز روح

سیم. وقتی عیسی را شناختیم، او ما را به سوي پدر دهد تا او را بشنا بخشد و بر او شهادت می پسر را جالل می

  ).28 :15کند تا در نهایت پدر جالل یابد و او کل در کل باشد (اول قرنتیان  هدایت می

  

  القدس پري روح

تواند به مسیح ایمان بیاورد و تولد تازه بیابد. این  القدس نمی که هیچ کس بدون عمل روح یادآوري کنیماوالً باید 

توان با قطع و یقین گفت که همه ایمانداران واقعی  به این ترتیب، می خشهاي قبلی همین فصل تذکر دادیم.را در ب



القدس را دارند. اینکه ایمانداري عضو  اند و روح القدس نجات یافته اند، در اثر عمل روح بخش را یافته که ایمان نجات

زیرا همه ما، چه یهود و چه «فرماید:  . پولس رسول میالقدس است گردد، کار روح کلیسا یعنی خانواده الهی می

یونانی، چه غالم و چه آزاد، در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم؛ و همه ما از یک روح نوشانیده 

ه ، نه تنها کسانی که عطاي تکلم ب»همه ما«فرماید  ). توجه بفرمایید که پولس می13  :12(اول قرنتیان  .»ایم شده

  اند. زبانها را دریافت داشته

شود ایمان بیاوریم و عضو بدن مسیح گردیم.  القدس اکتفا کنیم که سبب می اما نباید به این عمل اولیه روح

القدس پر باشیم و کنترل زندگی خود را به دست او بسپاریم  مقدس بارها ما را اندرز داده تا دائماً از روح کتاب

القدس پر هستیم یا نه، باید به  خواهیم بدانیم که از روح ). اگر می18 :5؛ افسسیان 16 :5؛ غالطیان 14 :8(رومیان 

اش در اطاعت از کالم خدا سپري شود. پولس  القدس پر است که زندگی زندگی خود نگاه کنیم. کسی از روح

القدس کافی  . تولد تازه از روح)14 :8(رومیان » شوند، پسران خدایند. زیرا آنان که از روح خدا هدایت می«فرماید:  می

القدس به این معنی نیست که  اما کنترل و هدایت از روح مان دائماً تحت کنترل و هدایت او باشد. نیست؛ باید زندگی

آیند و کنترلی  شویم تحت تسخیر دیو در می خودمان کنترلی بر زندگی خود نداشته باشیم. ما مانند دیوزدگان نمی

  سپاریم. القدس می با اراده آزاد، کنترل زندگی خود را به دست روحبر خود ندارند. ما 

القدس دست خودمان است. این بستگی به اطاعت ما از کالم خدا دارد؛ بستگی به میزان اشتیاق ما  پري از روح

ادي، القدس قرار گرفت، این ثمرات از ما سر خواهد زد: محبت، ش مان تحت کنترل و هدایت روح دارد. وقتی زندگی

). اما اگر یکی از این عوامل در 23 -22 :5آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداري، فروتنی و خویشتنداري (غالطیان 

عفتی، ناپاکی،  مان تحت کنترل و هدایت نفس اماره ما است: بی گردد که زندگی زندگی ما دیده شود، مشخص می

بندي، حسد؛ مستی و  طلبی، نفاق، دسته رشک، خشم؛ جاهجویی،  پرستی و جادوگري؛ دشمنی، ستیزه هرزگی، بت

  القدس بسپاریم. ). کاش همه ما کنترل زندگی خود را در اطاعت از کالم خدا به روح21 -19 :5عیاشی (غالطیان 

  

  القدس عطایاي روح

د. از فحواي پرداز تفصیل به مسأله عطایاي روحانی می به 14تا  12هاي  پولس رسول در رساله اول قرنتیان، فصل

ترین عطیه  کردند عطاي تکلم به زبانها مهم اي از مسیحیان قرنتس تصور می آید که عده این سه فصل چنین بر می



دهد  شرح می 12است و اگر کسی به زبانها سخن نگوید شخصی روحانی نیست. پولس به شکلی مبسوط در فصل 

 اي ست که بر حسب اراده خود به هر کس عطیهالقدس است و او که عطایا مختلف است. بخشنده عطایا روح

). عطاي تکلم به زبانها تنها یکی از عطایا است 11، 7 :12بخشد، آن هم براي منفعت همگان نه شخص خودش ( می

رساند، بلکه  ). تازه عطاي تکلم به زبانها به بقیه اعضاي کلیسا نفع نمی30 -27  :12و همه از آن برخوردار نیستند (

  ).5 -4 :14د شخص (فقط به خو

و  8 -6 :12و رومیان  26 :14شود. در  نمی 10 - 8 :12القدس محدود به  همچنین باید توجه داشت که عطایاي روح

  به عطاهاي دیگر نیز اشاره شده است. 10 :4اول پطرس 

اشد. در مشتاق خدمت به کلیسا ب ده،القدس پر بو وظیفه شخص مسیحی این است که با اطاعت و اشتیاق، از روح

) عطایی به او خواهد بخشید تا بتواند براي بناي 11و  7 :12القدس بر حسب اراده خود (اول قرنتیان  این صورت، روح

  کلیسا مفید واقع شود.

  

  القدس کفر به روح

القدس سخن گوید، نه  هر که سخنی بر ضد پسر انسان گوید آمرزیده شود، اما هر که بر ضد روح«مسیح فرمود: 

القدس گناهی است  ). در مسیحیت، کفر به روح32 :12(متی » عصر و نه در عصر آینده، آمرزیده نخواهد شد. در این

القدس اشاره کردیم، مشخص است که اوست که از جانب خداي پدر و  نابخشودنی. اکنون که به همه کارهاي روح

تواند باعث  وید، در واقع تنها عاملی را که میکند. پس اگر کسی به او کفر گ پسر خدا بر زمین و در زندگی ما کار می

تواند بخشوده  توبه و ایمان آوردن او، و در نتیجه دریافت تولد تازه گردد، رد کرده است و دیگر به هیچ روي نمی

  .شود

القدس دقیقاً  و اینکه کفر به روح القدس کفر گفته است اما خیلی دشوار است که تشخیص دهیم چه کسی به روح

، زیرا در کالم خدا توضیح بیشتري در این مورد داده نشده است. پس بهتر است زود دست به قضاوت لی استچه عم

 نزنیم؛ نه خود را محکوم کنیم به این گناه، و نه دیگران را.



  ٨فصل 

 

  تثلیث

  

مقدس و  انگیزترین موضوعات کتاب ترین و بحث موضوع تثلیث و پسر خدا بودنِ عیسی مسیح از حساس

اي شرح دهند که براي ذهن  گونه اند آنها را به ، کوشیده هنگام تشریح این دو عقیدت باشد. بسیاري به مسیحیت می

  ، موجه و منطقی و قابل قبول باشد. بشري

. ما فقط  ، قصد نداریم تثلیث را اثبات کنیم و نشان دهیم که چنین اعتقادي منطقی است لاما در این فص

. قصد ما  هاي مسیحی آمده است مقدس و اعتقادنامه ها را آنطور تشریح کنیم که در کتاب خواهیم کوشید این موضوع

  . جدل در مورد آن، نه اثبات موضوع و  آشنایی خوانندگان عزیز با اندیشه و دیدگاه مسیحیت است

، وگرنه نباید از مغز چندصد  پذیر است کمک خود او امکان یقین و اعتقاد ما این است که درك ذات الهی فقط به

رغم  ، انتظار برود که خالق خود را بشناسد، همانگونه که کامپیوتر، علی گرمی انسان که مخلوق دست خداست

  باشد. اش نمی ك ذات سازنده، قادر به در اش العاده هاي خارق توانایی

 

   تثلیث »علمی«تعریف 

آن را »  علمی«، الزم است نخست تعریف  زبانی ساده تعریف کنیم و توضیح دهیم را به»  تثلیث«پیش از آنکه  

هاي مسیحی است و مرجع نهایی اعتقاد مسیحیان در  مورد قبول تمامی فرقه»  علمی«. این تعریف  ارائه دهیم

  باشد. ع میخصوص این موضو

... قائل  سه بخش کردن«، تثلیث یعنی  آید . بنابراین می»  سه«به معنی »  ثَالثَه«از کلمه عربی »  تثلیث«اصطالح 

  ».) شدن گانگی (در اُلوهیت به سه

، تثلیث را در سه عبارت  ؛ این فرهنگ کنیم ، نقل می مقدس در مورد تثلیث آمده در کتاب فرهنگ لغات کتاب

طور کامل و ابدي  القدس هر یک به پدر، پسر، و روح -2؛  خدایی نیست جز یکی -1»  دهد: نچنین توضیح می، ای ساده



، یعنی  اما خداي تثلیث قابل تجزیه نیست» باشد.  القدس هر یک شخص متمایزي می پدر، پسر، و روح -3.  خدا است

  . القدس هم یک سوم ک سوم و روح، و پسر نیز ی توان گفت که خداي پدر یک سومِ تمامیت خداست نمی

هاي اصول  تر که از کتاب باشد. اکنون به تعاریف فنی اینها تعریف ساده و درضمن رسمی آموزه تثلیث می 

  ، توجه بفرمایید. هاي مختلف مسیحیت اخذ شده اعتقادات متعلق به فرقه

از فرقه »  آرمینیوسی«عرف اعتقادات . این کتاب م کنیم نقل می»  الهیات مسیحی«نخستین تعریف را از کتاب   

به  " تثلیث اقدس"، اصطالح  در الهیات مسیحی«  : ، تثلیث چنین تعریف شده است باشد. در این کتاب پروتستان می

ذات بوده و به نام پدر و پسر و  این معنی است که در خداي واحد، سه شخصیت یا اُقنومِ مشخص وجود دارد که هم

. اعتقادنامه آتاناسیوس این  کنیم باشد، عبادت می اند. ما خداي واحد را که داراي سه اقنوم می الْقُدس معروف روح

باشد و تثلیث را که داراي وحدت  ما خداي واحد را که داراي تثلیث می«  کند: اعتقاد را به این صورت بیان می

. این سه  دانیم لی ذات الهی را قابل تقسیم نمی. اقانیم ثالثه از یکدیگر متمایز هستند، و نماییم باشد، عبادت می می

، و تثلیث کامل  طوري که ما وحدانیت کامل را در تثلیث باشند، به اقنوم با یکدیگر داراي ابدیت و تساوي همانند می

  .»  نماییم را در وحدانیت عبادت می

-1874، لوئیس برکوف ( اتنوشته عالم بزرگ الهی»  خالصه اعتقادات مسیحی«تعریف دیگري را از کتاب   

باشد (اکثر پروتستانها پیرو این نظام عقیدتی  می»  کالوینیستی«. این کتاب معرف اعتقادات  کنیم ) نقل می1957

دهد که خدا در عین حال  مقدس تعلیم می کتاب«  : ، عقیدت تثلیث چنین تبیین شده است هستند). در این کتاب

،  ... این سه در عین حال القدس ) وجود دارد، یعنی پدر و پسر و روح اقنوم صورت سه شخص (یا ، به که واحد است

، و  تواند با پسر سخن گوید و بالعکس توانند با یکدیگر وارد رابطه شخصی شوند. پدر می چنان ماهیتی دارند که می

ها از تمامی و کل ذات  خصالقدس را صادر کنند. راز واقعی تثلیث در این است که هر یک از ش توانند روح هر دو می

،  ها موجودیت ندارد. این سه در ذات ، و اینکه این جوهر الهی خارج و جدا از این شخص یا جوهر الهی برخوردار است

، نخست پدر قرار دارد، دوم پسر، و سوم  توان گفت که به ترتیب موجودیت ، گرچه می یکی تابع دیگري نیست

  »باشد.  اي ایشان نیز منعکس میه . این ترتیب در نقش القدس روح

  : اصل جزمی تثلیث اقدس«  : نیز تثلیث اینچنین تبیین شده است»  اصول اعتقادات کلیساي کاتولیک«در کتاب   

».  ذات تثلیث هم«، یعنی  ، بلکه به یک خداي واحد در سه شخص . ما قائل به سه خدا نیستیم تثلیثْ واحد است



پدر همانی است که پسر "  : یکتا شریک نیستند، بلکه هر یک از آنها، خداي کامل استهاي الهی در الوهیت  شخص

، یعنی در طبیعت خود، یک  القدس است ، و پدر و پسر همانی هستند که روح ، و پسر همانی است که پدر است است

  . » ی، جوهر، یا ماهیت اله ، یعنی ذات هر یک از این سه شخص همین واقعیت است "خداي واحد.

  

   تعریف و توضیح ساده

، مسیحیت به یک خداي واحد عقیده دارد. اما این خداي واحد در درون خود داراي سه  عبارتی ساده به 

هستند؛ » خدا«. این هر سه شخص به یک اندازه  القدس ) و روح باشد، یعنی پدر و پسر (عیسی مسیح می»  شخص«

دهند، بلکه یک  را تشکیل نمی» سه خدا«،  . اما این سه شخص ستخدا نی» کمتر«یا » بیشتر«هیچیک از دیگري 

  خداي واحد را.

نه پسر است و نه » پدر«، یعنی اینکه  ، براي خود وجودي مستقل است ، هر یک از این سه شخص درضمن 

  نیز نه پدر است و نه پسر.»  القدس روح. « القدس نیز نه پدر است و نه روح» پسر. « القدس روح

،  ساخت متجلی می» پدر«صورت  که خدا گاه خود را به»  نیست«ین باید تذکر داد که منظور از تثلیث این همچن 

  . القدس صورت روح و گاه به» پسر«صورت  گاه به

  

   در تثلیث»  شخص«کار هر 

» پسر«؛  است» والد«کند. خداي پدر  ، کار و نقش خاصی را ایفا می ، هر یک از سه شخص در تثلیث مقدس 

  . . پسر از ازلیت از پدر مولود شده است مولود اوست

یا گرداننده » ضامن بقا«القدس  ، و روح» مجري طرح«بود، پسر »  طراح«، خداي پدر  در آفرینش عالم هستی 

مرحله اجرا در آورد؛ و  ؛ پسرش عیسی مسیح این طرح را به باشد. یعنی طرح را پدر ریخت طرحِ اجرا شده می

  باشد. افظ جهان خلقت و ضامن بقاي آن میالقدس ح روح

؛ و اینک  موقع اجرا گذاشت ؛ پسر به آمدنش به این جهان آن را به در امر نجات بشر، طرح را باز پدر ریخت 

  آورد. عمل می القدس است که برنامه نجات را در دل انسانها و در این جهان به روح

 



   یکی دو مثال

. فراموش نکنید که اینها مثَل هستند و در مثل نیز مناقشه  آوریم مثال می ، یکی دو براي روشن شدن موضوع 

ها الزاماً ربطی به اصل  ، جزئیات مثل کنند. درضمن ها قطعاً ناقصند و تماماً حق مطلب را ادا نمی . این مثل نیست

  موضوع ندارد.

، و منوچهر و سعید که دو  ، آقاي یوسفی که پدر است متشکل از سه عضو است»  یوسفی«فرض کنید خانواده 

است که آقاي یوسفی و »  یوسفی«هستند؛ منوچهر همانقدر »  یوسفی«باشند. این سه نفر به یک میزان  پسر او می

، و نیز از همان اقتدار.  ش سعید برخوردار استپدرش و برادر»  ذات«سعید هستند، نه کمتر و نه بیشتر. او از همان 

»  خانواده یوسفی«. هر چه منوچهر بگوید، همان است که  هر که منوچهر را دید، انگار خانواده یوسفی را دیده است

  خانواده یوسفی وجود دارد!»  یک«گوید. اما فقط  می

کت است و چند وزیر. آیا به این علت حکومت کشوري را در نظر بگیرید. این حکومت متشکل از یک رئیس ممل

، اگر این  ! درضمن ؟ نه توان گفت که این حکومت واحد نیست دهند، می که این حکومت را چند نفر تشکیل می

زنند و به آن  حکومت بخواهد با حکومت کشور دیگري مذاکره کند، آیا تمامی اعضاي حکومت دست به سفر می

فرستند. هر چه آن  عنوان نماینده به آن کشور می کنند و به از میان خود انتخاب می! بلکه یکی را  روند؟ نه کشور می

  گوید. نماینده بگوید، همان است که آن حکومت می

و این درست همان چیزي است که در الوهیت رخ داد. خداي یکتا اراده فرمود که براي نجات بشر به کره خاکی 

، پسر خدا، انسان شد و به  یعنی عیسی مسیح»  مجري طرح«ه زمین بیاید. ب»  حکومت«بیاید. اما الزم نبود تمامی 

، سخن خدا بود. هر که به او  هر که او را دید، خدا را دید. هر چه او گفت». بود«بود، او نیز » خدا«زمین آمد. هر چه 

  ایمان آورد، به خدا ایمان آورد. او ذات خدا بود. او پسر خدا بود!

  

  غلط لو تمثی چند توضیح

برخی، براي اینکه تثلیث را توضیح دهند و آن را قابل درك بسازند، دست به ارائه توضیحات، یا بهتر است 

  دهیم. هاي غلط را مورد اشاره قرار می زنند. ذیالً چند مورد از این تمثیل ها می بگوییم، تمثیل

  



  تمثیل مثلث

سھ ضلع مجموعاً یک گویند ھمانطور کھ مثلث دارای سھ ضلع است، اما این  می  

د، خدا نیز از سھ شخص تشکیل شده کھ با ھم یک خدای واحد ندھ مثلث واحد را تشکیل می

رسد، اما با تعریفی کھ از  نظر می آورند. در وھلھ اول، این مثال منطقی بھ را بوجود می

خودی خود فقط یک "ضلع"  دست دادیم ناسازگار است. در مثلث، ھر ضلع بھ تثلیث بھ

تنھایی کامالً   القدس) بھ نھ یک مثلث. اما در تثلیث، ھر شخص (پدر یا پسر یا روح است،

ذات الھی دارند و با دو شخص دیگر از نظر ذات الوھی و ابدیت برابرند. ما در واقع، سھ 

  آورند و این یک راز است. مثلث داریم کھ روی ھم یک مثلث را بوجود می

 

  تمثیل مولکول آب

تواند بھ سھ  اُو، می-دو-گویند کھ مولکول آب یعنی ھاش یبرخی دیگر نیز م  

صورت یخ. اما در ھر سھ  صورت بخار، و بھ صورت آب، بھ صورت ظاھر شود، بھ

دید خود، خود را  گویند خدا نیز طبق صالح صورت، ھمان یک مولکول وجود دارد. و می

را در اینجا ما یک دھد. این تمثیل نیز نادرست است، زی ھای مختلف نشان می صورت بھ

شود.  ھای مختلف ظاھر می صورت مولکول واحد داریم کھ "بر حسب شرایط محیطی" بھ

تواند تبدیل بھ بخار یا یخ شود، یخ و بخار نیز ھمینطور. اما در تثلیث، پدر ھیچگاه  آب می

شود، و  صورت پدر ظاھر نمی شود، پسر نیز ھرگز بھ صورت پسر ظاھر نمی بھ

شوند.  بھ ھمین شکل. این سھ شخص ھیچگاه تبدیل بھ یکدیگر نمی القدس نیز روح

دھد و سھ شخص  درضمن، خدا "بر حسب شرایط" ھیچگاه تغییر شکل و صورت نمی

  کنند. الوھی در تثلیث ھمواره ھویت ذاتی خود را حفظ می

  

  مرغ  تمثیل تخم

مرغ از زرده  مرغ است. با اینکھ تخم گویند کھ تثلیث مانند تخم بعضی دیگر ھم می  

گویند کھ تثلیث ھم بھ  مرغ است. و می و سفیده و پوستھ تشکیل شده، اما کماکان یک تخم

مرغ  مرغ، زرده تخم ھمین صورت است. این تمثیل نیز بسیار نادرست است. در تخم

تنھایی  مرغ نیستند. اما در تثلیث، ھر یک از سھ شخص، بھ نیست، سفیده و پوستھ ھم تخم



ای کھ برای بشر رازگونھ است،  گونھ مرغ داریم کھ بھ ست. در واقع ما سھ تخمکامالً خدا ا

  دھند. مرغ واحد را تشکیل می یک تخم

  

  هاي مختلف دارد تمثیل مردي که نقش

گویند مثالً نادر برای فرزند خود پدر است و برای پدر خود پسر  ای نیز می عده  

کند.  ھای مختلفی ایفا می ختلف" نقشاست و برای ھمسر خود، شوھر، و او در "شرایط م

لذا سھ شخص تثلیث نیز ھمینطور ھستند. این کامالً اشتباه است. نادر یک شخص واحد 

ھای" مختلف و روابط متفاوت دارد. در حالیکھ در  است کھ برای افراد مختلف فقط "نقش

خدا در  تثلیث ما واقعاً سھ شخص داریم. این سھ شخص ھر یک نقش خاص خود را دارند.

کند. خدای واحد از سھ شخص الوھی تشکیل شده  ھای متفاوت ایفا نمی شرایط متفاوت نقش

  کھ ھر یک نقش خاص خود را دارند.

  

  ؟ قابل درك است وآیا تثلیث منطقی 

.  ، و آن اینکه ما انسانها مخلوقیم و مخلوق طبعاً قادر به ادراك خالق خود نیست یک نکته مهم را فراموش نکنیم

پذیرد که آن را  گرمی صورت می 1ر400واسطه یک ارگان  ، به هاي اطرافمان ، شعور و ادراك ما از پدیده الوه بر اینع

. آیا درست است که انتظار داشت این ارگان کوچک خالق نامتناهی خود را ادراك کند و بر او شعور و  نامیم مغز می

  وقوف بیابد؟

شوند. موجودات با درك محدود قادر  ور و ادراك به درجات مختلفی تقسیم میجانداران از نظر شع  : مثالی بزنیم 

کنند. مثالً ادراك یک مگس از محیط خود با  تر ادراك می به ادراك اموري نیستند که حیوانات با درکی گسترده

، در  د. با اینحال. انسان در میان موجودات زنده باالترین سطح و قدرت ادراك را دار ادراك سگ بسیار متفاوت است

، چه برسد در مقایسه با خدا. این  مقایسه با فرشتگان که مخلوقاتی روحانی هستند، درك انسان بسیار محدود است

، قادر در درك اموري نیست که بزرگساالن  ، یعنی اینکه یک خردسال امر حتی در میان انسانها نیز صادق است

دارد که عالم  ، اذعان می گسال و بالغ که به باالترین مدارج علمی رسیده است، آن انسان بزر کنند. و امروزه ادراك می

عبارتی دیگر، انسان حتی قادر به درك عالم مخلوق  . به پنداشته است تر از آن است که می هستی بسی پیچیده

  ، چه برسد به درك وجود خالق خود! نیست



، چرا که ذات خدا را کدام مخلوق  نماید، جاي تعجب نیست برانگیز یا غیر قابل درك می لذا اگر تثلیث گاه سؤال

راستی یک راز است. آن را باید آنگونه که خدا در کالمش مکشوف ساخته  تثلیث به است که بتواند درك کند؟

  بپذیریم.



  ٩فصل 

  

  رستاخیز مردگان و ، تعمیدکلیسا

  

بعد از اینکه سه پاراگراف طوالنی در اعتقادنامه به مسأله خدا و تثلیث اختصاص یافت، یک پاراگراف آخر به سه 

من ایمان دارم به کلیسا «گوید:  یابد، یعنی اعتقاد به کلیسا، به تعمید، و به رستاخیز. می اعتقاد دیگر اختصاص می

مقدس، همگانی و رسولی است. و اعتقاد دارم به یک تعمید براي آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و که یکتا، 

  اختصار به هر یک از این سه آموزه خواهیم پرداخت. . در این فصل، به»زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.

  

  کلیسا

جماعتی که براي هدفی خاص فرا خوانده « گرفته شده به معنی» اکلیسیا«از کلمه یونانی » کلیسا«کلمه 

کلیسا به تجمع ایمانداران اشاره دارد. هر مسیحی عضو کلیساي مسیح یعنی بدن او است. هدف خدا از ». شوند می

تک افراد ایمان بیاورند و تک هم بمانند، بلکه هدف او این است که جماعتی  ها فقط این نیست که تک نجات انسان

  شود. یل گردد که کلیسا خوانده میاز ایمانداران تشک

رفتند، کلیسا  ). رسوالن مسیح به هر شهري می27 - 25 :5مسیح جان خود را در راه کلیسا فدا کرد (افسسیان 

شما ملتی برگزیده و کاهنانی هستید که پادشاهند؛ شما امتی مقدس و «فرماید:  دادند. پطرس رسول می تشکیل می

انگیز خود فرا خوانده است. پیش  یل او را اعالم کنید که شما را از تاریکی به نور حیرتتا فضا دقومی متعلق به خدایی

  ).10 -9 :2(اول پطرس .» داز این قومی نبودید، اما اکنون قوم خدایی

  

  کلیسا، بدن مسیح

خواند. مسیح سر این بدن است و فرد فرد مسیحیان اندامهاي این بدن  پولس رسول کلیسا را بدن مسیح می

دست داد. همه اندامها و اعضاي بدن انسان تحت  توان براي کلیسا به باشند. این بهترین تشریحی است که می می



کنند. در ضمن، میان اعضاي بدن انسان هماهنگی زیبایی وجود دارد. همه با هم همکاري  فرمان سر عمل می

اصی دارد که بدون آن، رفاه و سالمت بدن کنند تا اراده سر انجام بپذیرد. هر عضوي از بدن انسان وظیفه خ می

  کشند. عالوه، اگر عضوي بیمار یا دردمند گردد، تمام اعضاي بدن با او رنج می گردد. به تأمین نمی

اي دارد (خدمات، عطایا، و غیره). هیچ  بدن مسیح نیز به همین شکل است. هر ایمانداري در بدن مسیح وظیفه

  ي باید با سایر اعضا همکاري کند تا اراده مسیح که سر است جامه عمل بپوشد.فایده نیست. اما هر عضو عضوي بی

رساند.  انجام می در عصر فیض که ما اکنون در آن قرار داریم، مسیح از طریق کلیسا است که رسالت خود را به

لیسا هستیم، ، یکی از مفاهیم آن این است که طالب گسترش ک»ملکوت تو بیاید«گوییم  وقتی در دعاي ربانی می

  زیرا کلیسا ملکوت یا پادشاهی ملموس خدا بر روي زمین است.

  

  کلیسا، نور و نمک جهان

). این حقیقت نه تنها در 14 - 13 :5(متی » شما نمک جهانید... شما نور جهانید.«مسیح به شاگردانش فرمود: 

عنوان بدن مسیح، که همه  به ت. کلیسا،کند، بلکه بیشتر در مورد کلیسا صادق اس مورد فرد فرد ایمانداران صدق می

تواند چون نمک و نور جهان عمل کند. در روزگار باستان، نمک براي جلوگیري از  عطایا و خدمات را در بر دارد، می

زند. حضور کلیسا در جامعه باید  رفت. نور نیز تاریکی را کنار می کار می گندیدگی مواد مصرفی فاسدشدنی به

  دیدگی و فساد شود، و مانند نور، تاریکی جامعه بشري را کنار بزند.همچون نمک مانع گن

فرماید که کلیسا ستون و بنیاد راستی است. آیا کلیسایی که ما در آن  می 15 :3پولس در رساله اول تیموتائوس 

  عضو هستیم اینچنین ستون و بنیاد راستی در جامعه هست؟

  

  کلیسا، محل یگانگی و رشد مسیحی

کند که مسیح به کلیساي خود خادمینی بخشیده که  به شکلی زیبا بیان می 16 -11 :4در افسسیان پولس رسول 

شود. همان گونه  وظیفه دارند اعضا را در یگانگی ایمان رشد دهند. رشد روحانی فرد ایماندار در بطن کلیسا انجام می

ز تنها در کلیسا، این جامعه مسیحی است تواند رشد و نمو کند، فرد مسیحی نی در جامعه بشري می فقط که انسان

  تواند به رشد روحانی دست یابد و به موقعیتی برسد که خودش نیز بتواند در رشد دیگران مؤثر واقع شود. که می



  القدس کلیسا، معبد روح

القدس در آن سکونت دارد و اگر  کلیسا باشگاه و محل تجمع اعضا نیست. کلیسا بسیار مقدس است، زیرا روح

شمارد (اول  حرمتی کرده است و خدا او را گناهکار می القدس بی کسی حرمت کلیسا را نگاه ندارد، به خود روح

  است.» مقدس«گوید که کلیسا  ). به همین دلیل است که اعتقادنامه می17 -16 :3قرنتیان 

  

  کلیسا یکتا و همگانی است

حلی. کلیساي جهانی شامل همه ایمانداران در هر کلیسا در دو مفهوم وجود دارد، کلیساي جهانی و کلیساي م

باشد. کلیساي محلی آن است که فرد فرد ایمانداران در آن براي  اي می اي از زمان، در هر مکانی، و از هر فرقه دوره

آیند. در این مفهوم، کلیساي جهانی یکتا است. همچنین همگانی نیز هست، یعنی شامل همه  عبادت گرد می

  باشد. یایمانداران م

ها در اصول با هم توافق  باشیم، اما همه این فرقه هاي مختلف می درست است که در جهان مسیحیت شاهد فرقه

). تفاوت بیشتر در روش اداره 6 - 3 :4پولس، یک خداوند، یک ایمان، و یک تعمید هست (افسسیان  هدارند. به فرمود

یکتا و «توان همصدا با اعتقادنامه گفت که کلیسا  واقع می بهباشد. پس  کلیسا و بعضی از اعتقادات فرعی می

  است.» همگانی

  

  کلیسا رسولی است

ودیعت گذاشتند. در  کلیساي اولیه بر پایه تعلیم رسوالن بنیان گذاشته شد. ایشان براي ما کتاب عهدجدید را به

  ).20 :2به رسوالن است (افسسیان  است، یعنی منتسب» رسولی«گوید که کلیسا  این معنا است که اعتقادنامه می

  

  تعمید

منزله آیین ورود به  باشد. تعمید به می» فرو رفتن«کار رفته به معنی  اي که در یونانی براي تعمید به کلمه

بندند و در آخر طی مراسمی در کلیسا و در  مسیحیت و کلیسا است. همان گونه که یک زن و مرد به یکدیگر دل می



سازند، انسان نیز وقتی ایمان آورد، طی مراسم و آیین تعمید، تعهد خود را  ا علنی و رسمی میمحضر، پیوند خود ر

  دهد. سازد و بر آن شهادت می به پیروي از مسیح علنی می

آیین تعمید در مسیحیت آنقدر اهمیت دارد که مسیح در مأموریت بزرگ خود به رسوالنش فرمود که مردم را 

عمید دهند. پطرس رسول نیز در روز پنطیکاست به داوطلبان گفت که توبه کنند و تعمید شاگرد سازند و ایشان را ت

  ). اعتقادنامه نیز بر این اهمیت تأکید گذاشته است.38 :2بگیرند (اعمال 

  

  مفهوم تعمید

، 38 :2هاي مختلف مسیحیت در خصوص مفهوم تعمید اختالف نظر هست. بعضی با استناد به اعمال  میان فرقه

دانند. به بیانی ساده، معتقدند که خدا مقدر  اي براي کسب آمرزش گناهان یا انتقال فیض خدا می را وسیلهآن 

ها نیز معتقدند که  ساخته که فیض خود را از طریق برگزاري این آیین به شخص منتقل سازد. بعضی دیگر از فرقه

  دهد. خودي خود کاري انجام نمی تعمید تنها یک نماد و سمبل است و به

  

  تعمید نوزادان و خردساالن

دانند (کلیساي اسقفی یا انگلیکن، کلیساي پرزبیتري  آن دست از کلیساهایی که تعمید را وسیله انتقال فیض می

دهند تا فیض خدا از همان ابتدا شامل حال  ، نوزادان را تعمید مییا انجیل، کلیساي لوتري و کلیساي متودیست)

دانند (کلیساهاي باپتیست، پنطیکاستی، و  عمید را تنها نماد ایمان و نجات میآنان شود. کلیساهایی که ت

  دهند که به سن درك رسیده و با اراده آزاد خود، به مسیح ایمان آورده باشند. کریزماتیک)، تنها کسانی را تعمید می

  

  روش تعمید

ه است. گرچه در این زمینه حکم شد در عهدجدید آشکارا آمده که تعمید از طریق فرو رفتن در آب انجام می

دانیم که در آن روزگار چنین رسمی متداول بوده است. اما از اواخر عهد رسوالن، به  صریحی داده نشده، اما می



(اواخر سده اول میالدي)، متداول شد که در جاهایی که آب کمیاب بود، با ریختن آب، سه » دیداکه«شهادت کتاب 

  کنند. ند. امروزه بسیاري از کلیساها همین روش را دنبال میهالقدس، تعمید د روح مرتبه، به نام پدر و پسر و

 

 

  

  توصیه ما

که خرج ندهد و دیگران را  توصیه ما این است که هر فرد تابع تعلیم کلیساي خود باشد و در این زمینه تعصب به

  نظري متفاوت دارند محکوم نسازد.

  

  روز قیامت

طور سنتی روح  یابد. این همان چیزي است که به ت انسان بعد از مرگ ادامه میمطابق با تعلیم عهدجدید، حیا

). 23 :1نامیم. پولس رسول ایمان داشت که وقتی از این جهان چشم فرو ببندد، با مسیح خواهد بود (فیلیپیان  می

حکایت ایلعازر فقیر ر.ك. رود و روح ظالمان با مکان عذاب ( همچنین، پیدا است که روح صالحان به مکان خرمی می

  ).31 -19 :16و مرد ثروتمند در لوقا 

اما این پایان کار نیست. روز قیامتی در پیش است که در آن، مردگان زنده خواهند شد و بدنی تازه خواهند 

یافت. عادالن وارد ملکوت خدا خواهند شد و ظالمان به جهنم خواهند رفت. بهشت و جهنم متعلق به زمانی است 

یافته خواهد بود. پولس رسول  ان قیام کنند. ما بدن جدیدي خواهیم یافت که مانند بدن مسیح، جاللکه مردگ

آید تشبیه کرده است. گرچه  کرده را به رابطه تخم گیاه با درختی که از آن پدید می ارتباط بدن کنونی با بدن قیام

دانیم. همان  ). چگونه؟ نمی38 -36 :15اول قرنتیان میان این دو شباهتی ظاهري وجود ندارد، اما با هم پیوند دارند (

  گنجد. فرماید، اینها اموري است که در حال حاضر در مخیله ما نمی می 9 :2طور که پولس در اول قرنتیان 

در خاتمه ضروري است تذکر دهیم که در تفسیر کتاب مکاشفه، خصوصاً موضوع سلطنت هزارساله مسیح، باید 

اي دارد.  اي مکاشفه اصطالح فنی، جنبه کند که حالتی تمثیلی یا به وحنا از زبانی استفاده میمراقب باشیم، زیرا ی

اکنون کافی است که با پولس رسول همصدا شده،  مؤمنین الزم است در این زمینه تابع تعلیم کلیساي خود باشند.



، یعنی خداوندمان عیسی مسیح، از آنجا دهنده کشیم که نجات ما اهل آسمانیم و با اشتیاق تمام انتظار می«بگوییم: 

سازد تا همه چیز را به فرمان خود در آورد، بدنهاي حقیر ما را تبدیل  ظهور کند. او با نیرویی که وي را قادر می

 ).21 -20 :3(فیلیپیان » خواهد کرد تا به شکل بدن پرجالل او در آید.


