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من اعتقاد دارم به خدای پدر، قادر مطلق، خالق آسمان و زمین.
 و به عیسی مسیح، پسر یگانۀ او، خداوند ما، که نطفه اش به قدرت روح القدس 
کره متولد شد. در دوران حکومت پنطیس پیالطس  گرفت، و از مریم با شکل 
گشت. به عالم مردگان  کشید، مصلوب شد، جان داد، و دفن  رنج و عذاب 
دست  به  و  نمود،  صعود  آسمان  به  برخاست،  مردگان  از  سوم  روز  کرد.  نزول 
گشت تا زندگان  راست خدای پدر، قادر مطلق بنشست، و از آنجا بازخواهد 

کند. و مردگان را داوری 
کت  شرا به  جامع،  مقدس  کلیسای  به  روح القدس،  به  دارم  اعتقاد  من 

گناهان، به رستاخیز بدنها، و به حیات جاودان. آمین مقدسان، به آمرزش 

اعتقادنامۀ رسوالن
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طالب جالل بودن بسی انگیزه بخش است. وقتی می دانیم رسیدن به جالل 
تالش  سخت تر  آن  به  رسیدن  برای  چقدر  نمی آید،  نظر  به  دسترس  از  دور 
یم. حتی حاضریم به خاطر آن جالل از آسایش و راحتی  می کنیم و بیشتر می دو
راه جلودارم  که سختِی  تکرار می کنیم  با خود  که  یم. در حالی  نیز بگذر خود 
می خواهیم  یم.  رو پیش  به  سریع تر  تا  می کنیم  تقال  و  تالش  بیشتر  نیست، 
طلب  در  چون  باشیم،  نام آوران  جزو  می خواهیم  باشد.  ارزشمند  زندگی مان 

امری مهم و مفید هستیم.
کالم خدا متوجه می شویم  این چنین عطش داشتن برای جالل دلیل دارد. در 
که ما برای جالل آفریده شدیم. خدا بدنهای ما را شکل داد، و حیات در ما 

در طلب جالل
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دمید تا به عظمت قدوسیتش پی ببریم، و در مقابل آن قدوسیت، سر تعظیم و 
یم. دل و فکر ما آن چنان باید تحت تأثیر نیکویی خدا می بودند  احترام فرود آور
ترتیب،  این  به  و  و مطیعش می بودیم؛  را می پرستیدیم  او  و رغبت  با میل  که 

جالل حیرت انگیز خدا را بازتاب می دادیم.
شاید  نیست.  درخشان  قدوسیت  جالل  با  دنیا  بنگرید.  خود  پیرامون  به  اما 
که شرارت و پلیدی چگونه جهانمان را از شکل انداخته است.  کرده اید  توجه 
گر ما آفریده شدیم تا به جالل خدا  رنج و درد و تلخی، فریب و نیرنگ و مرگ. ا

پی ببریم، پس چه شد؟
کالم خدا در پاسخ به این سوال، به دلهای ما اشاره می کند. ما آفریده شدیم تا 
به خدا متکی باشیم، و او را جالل دهیم. اما به جای جالل دادن خدا اصرار 
یم، به  داشتیم در پی جالل خود باشیم. به جای اینکه ارادۀ خدا را به جا آور
نام  تا  کردیم  َجزم  را  خود  عزم  و  رفتیم؛  خودمان  خواسته های  و  امیال  دنبال 

یم. خودمان را بر سر زبانها بینداز
کتاب مقدس آن را »گناه« می نامد. این نااطاعتی  که  این همان چیزی است 
گناه ما را وسوسه می کند تا  که خدا برای ما منظور داشته بود.  از هدفی است 
به جای اینکه از عظمت و بزرگی خدا خرسند باشیم، به ضعفهای خودمان 
یا  شغلمان،  در  هویتمان،  در  می کنیم  سعی  اشتباه  به  ما  یم.  دار خوش   

ْ
دل

پوچی  احساس  همواره  اما  باشیم.  ماندگار  جاللی  دنبال  به  یاهایمان  رو در 
که  چرا  محکومیم،  که  می شویم  متوجه  ما  می زند.  موج  ما  در  نارضایتی  و 
یم،  گناهمان از چشم خدا پنهان نمی باشد. خدا داور عادل است. ما گناهکار
بنا  را  خودمان  حقیقت  می خواهیم  و  شده،  یگردان  رو خدا  حقیقت  از  چون 
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کاماًل واضح است: مرگ، و جدایی ابدی از خدا. گناه  کیفر این  کنیم. 
محبت  را  جهان  آن قدر  »خدا  است!  باشکوه  مژدۀ  یک  انجیل،  پیغام  اما 
که به او ایمان  کتاب مقدس می فرماید: »که پسر یگانۀ خود را داد تا هر  نمود« 
و  کامل  پسر  مسیح؛  عیسی  یابد.«  جاودانی  حیات  بلکه  نگردد،  ک  هال آورد 
گناه انسان مبّرا بود. او در میان انسانها زندگی  بی نقص خدا انسان شد، اما از 
کرد، اما در نااطاعتی شان شریک نشد. او در طلبیدن ارادۀ خدا، و جالل دادن 

کمال بازتاب داد. نام خدا لحظه ای جنبش نخورد. او جالل خدا را به 
صلیب  موِت  به  تا  بلکه  موت،  به  »تا  مسیح  عیسی  می فرماید  کتاب مقدس 

گردید.« اطاعت او باعث شد بر صلیب جان دهد. اما چرا؟ مطیع 
گرفت. او به جای  که عیسی مسیح محکومیت ما را بر خود  پاسخ اینجا است 
که ما باید  کیفر مجازاتی را پرداخت  ما طعم مرگ را چشید تا ما زنده بمانیم. او 
او  را بچشیم.  آمرزش  ما طعم  تا  گرفت  بر خود  را  ما  گناهان  او  می پرداختیم. 
کرد تا ما به حضور خدا پذیرفته شویم. او به خاطر ما جان داد  جان خود را فدا 
کنیم، و به خاطر او رستگار شویم. این خبری عالی  گناهانمان را اعتراف  تا ما 
و پرشکوه است! عیسی مسیح سه روز پس از مرگ زنده شد. او با رستاخیزش 

گشت! گناه پیروز  بر محکومیت و مرگ و 
قصاص  هیچ  »پس  می کند:  اعالم  چنین  را  خوش  خبر  این  کتاب مقدس 
که در مسیح عیسی هستند.« در عیسی آمرزش، امید، آرامش،  نیست بر آنانی 
و رضایت به ما هدیه می شود. در عیسی ما بی درنگ به حضور خدا پذیرفته 
یعنی  این  می بریم.  پی  قدوسیتش  و  محبت  زیبایِی  به  دوباره  و  می شویم، 

رستگاری؛ این یعنی انجیل. این حقیقت به راستی پرشکوه است.
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دوست عزیز! آیا به گناهانت اعتراف کرده، و به عیسی مسیح ایمان آورده ای؟ 
که مرگ و رستاخیز عیسی عامل نجات و رستگاری  کنی  آیا حاضری اعتماد 

ما است؟ می توانی امروز رستگار شوی. او تو را می آمرزد.
راستی  به  او  جالل  که  بدانی  و  بیاوری،  ایمان  او  به  که  است  این  ما  دعای 

سیراب کننده است.



هر  بودند،  کرده  امتحان  که  هم  آنهایی  بود.  ممکن  غیر  می گفتند  بسیاری 
به  هنوز  اما  نبود،  دسترس  از  دور  هدف  به  رسیدن  بودند.  مانده  کام  نا بار 
این  یدن.  دو دقیقه  چهار  از  کمتر  در  را  مایل  یک  مسافت  می آمد:  بعید  نظر 
یای دوندگان دو نیمه استقامت بود. از سال 1۹4۵ رکورِد چهار دقیقه و یک  رو
ثانیه و چهار دهم ثانیه ثابت مانده بود. در اوایل سال 1۹۵۰ در یک سری از 
به  آمریکا  متحدۀ  ایالت  از  سانته  ِوس  و  استرالیا،  از  ندی 

َ
ل جان  مسابقات، 

چهار  ثانیه،  صدم  شش  و  ثانیه  سه  و  دقیقه  چهار  شدند:  نزدیک  رکورد  این 
َبنیسِتر؛  راجر  ثانیه.  دو  و  دقیقه  چهار  ثانیه،  صدم  چهار  و  ثانیه  دو  و  دقیقه 
که رکورد دونده های دیگر به رکورد جهانی نزدیک تر  دوندۀ انگلیسی شاهد بود 

مسابقۀ زندگی

فصل اول
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به  زودتر دست  باید  باشد،  رکوردشکن  گر بخواهد  ا که  او می دانست  می شد. 
کار شود.

و  هزار  دِو  محبوب  دوندگان  از  یکی  آینده دار،  و  تازه کار  جوان  این  َبنیسِتر؛ 
بود.  فنالند  ِهلسینکِی  در شهر  المپیک سال 1۹۵2  در مسابقات  متر  پانصد 
که َبنیسِتر  در آن سری مسابقات، یک مسابقۀ نیمه نهایی به برنامه اضافه شد 
گرچه او برای رسیدن به مسابقۀ پایانی واجد شرایط بود،  انتظارش را نداشت. ا
اما آن مسابقۀ اضافی، او را از رمق انداخته بود. در نهایت، در مسابقۀ پایانی 

کامی به مقام چهارم دست یافت. کمال نا به رقابت سختی پرداخت، و در 
َبنیسِتر بر سر دوراهی مانده بود. او از شرکت در مسابقات المپیک سال 1۹4۸ 
کرده بود، چون خود را بسیار جوان و بی تجربه می دانست.  در لندن صرف نظر 
شغل  در  او  یاد  ز مشغلۀ  بود.  شده  مشغول  پزشکی  حرفۀ  به  فاصله،  این  در 
که الزم بود برای بازیهای سال  که نمی توانست آن طور  پزشکی به این معنا بود 
کند. َبنیسِتر باید تصمیم می گرفت. آیا باید  1۹۵6 در ملبورِن استرالیا تمرین 
کرد تا  کاو، عزم خود را َجزم  کند و  یدن را فراموش می کرد؟ او پس از دو ماه  دو

رکورد چهار دقیقه را بشکند.
َبنیسِتر در سال 1۹۵3 توانست به این رکورد نزدیک شود، و در نتیجه متقاعد 
که شکستن رکورد چهار دقیقه غیر ممکن نبود. بنابراین، در ششم ماه  گشت 
کسفورد  آ در  ایفلی ُرد  میدانی  دو  ورزشگاه  در  رقابت  برای  َبنیسِتر   1۹۵4 مه 
بدنی  تربیت  سازمان  تیم  لباس  در  او  گذاشت.  میدان  به  پا  انگلستان 
کسفورد رفت. آن روز سرد و بارانی همراه با  انگلستان به مصاف تیم دانشگاه آ

وزش شدید باد، شرایط نامساعدی را برای دوندگان به وجود آورده بود.
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میخهای  و  رسید،  راه  از  سرزنده  و  سرحال  ورزشی اش  کفشهای  با  َبنیسِتر 
با  نکند.  جذب  خود  به  را  ک  خاشا و  خار  تا  کرد  آغشته  زغال  به  را  کفشش 
نگران  که  او  بعدازظهر،  شش  یعنی  مسابقه؛  شروع  ساعت  شدِن  نزدیک 
اما  کند.  ترک  را  مسابقه  زمین  که  می رفت  کلنجار  خود  با  بود،  هوا  وضعیت 
کمی پیش  که آن روز بهترین شانس زندگی َبنیسِتر بود.  مربی اش معتقد بود 

گرفت، و َبنیسِتر بر آن شد تا بخت خود را بیازماید. از شروع مسابقه، باد آرام 
ابتدا به خاطر خطا در شروع مسابقه، لحظه هایی پر از تشویش و دلهره سپری 
جلویی اش  دوندۀ  پشت  َبنیسِتر  گشت.  آغاز  مسابقه  سرانجام  اما  شدند. 
گرفت. او برای دو دوِر اول، جلودار َبنیسِتر بود. آنها در یک  ِبراِشر پناه  ِکریس 
دقیقه و پنجاه و هشت ثانیه، نصف مسافت را طی کردند. ِبراِشر عقب ماند، و 
گام زن و جلودار َبنیسِتر  ِکریس چاتاوای برای دور بعدی، دوندۀ جلودار شد؛ و 
گشته بود. َبنیسِتر باید دور آخر را در  بود. سه دقیقه و هفت صدم ثانیه سپری 

کمتر از پنجاه و نه ثانیه به پایان می رساند.
به  تا رسیدن  َبنیسِتر  ماند.  نیز عقب  او  اما  بود،  آخر جلودار  پیچ  در  چاتاوای 
و پنجاه متر فاصله داشت.  یست  پایان دو تا خط  او  پایان پیشتاز شد.  خط 
گذشت، و خسته و  نوار خط پایان مسابقه را به چشم خود دید، از خط پایان 

کوفته نقش بر زمین شد.
بلندگوی  از  سرانجام،  بودند.  نتیجه  اعالم  چشم انتظار  بی صبرانه  جمعیت 

گوش رسید: »زمان سه دقیقه و . . . « ورزشگاه این صدا به 
و  ِبراِشر،  َبنیسِتر،  آن گاه  شد.  محو  جمعیت  انفجار  میان  در  بلندگو  صدای 

یای ناممکن به واقعیت پیوسته بود. چاتاوای دوِر پیروزی را پیمودند. رو
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این  بود.  ورزشی  باشکوه  دستاورد  یک  َبنیسِتر  راجر  دقیقه ای  چهار  رکورد 
یک  از  داشت،  حکایت  جدی  سختکوشِی  و  تالش  یک  از  دستاورد 
برنامه ریزی و تمرین دقیق، و یک عزم راسخ. َبنیسِتر هم در دوندگی و هم در 
حرفۀ پزشکی اش به خوبی از این ویژگیها برخوردار بود. این ویژگیها در زندگی 
به  معمواًل  زندگی  که  باشد  یادمان  می باشند.  کارآمد  و  مفید  نیز  روزمره مان 
یک مسابقه تشبیه می شود. زندگی نیز نقطۀ شروع و نقطۀ پایان دارد، و در این 
ما  و همۀ  زندگی مسابقه است  گر  ا نمود.  بسیار  تکاپوی  و  باید تالش  فاصله 
در  چیزی  چه  پایان  خط  در  می باشد؟  چه  هدف  پس  مسابقه،  آن  دوندگان 
انتظار ما است؟ زندگی دشوار است. ما خسته می شویم و می خواهیم دست 

کجا چنین شتابان؟ از تالش و تکاپو بکشیم. ولی باز ادامه می دهیم. اما به 
تناسخ  یا  کارما  به  برخی  دارند.  اعتقاد  مرگ  از  پس  زندگی  به  انسانها  بیشتر 
معتقدند. به اعتقاد این افراد، شما در یک چرخۀ بی پایان دوباره به این دنیا 
بازمی گردید و زندگی تازه ای را از سر می گیرید. طبق این باور، رفتار و کردار شما 
زندگی بعدی چه وضعیتی خواهید  که در  زندگی مشخص می کنند  این  در 
داشت. اغلب انسانها به وجود بهشت و سعادت جاودانی اعتقاد دارند، اما 

در پاسخ به اینکه به چه طریقی وارد بهشت شوند، اختالف نظر دارند.
می شود.  یافت  کتاب مقدس  در  سوالها  این  پاسخ  مسیحیان  برای  اما 
یخ است، و برای این پرفروش بودن، دلیل  کتاب مقدس پرفروش ترین کتاب تار
کامل و معتبر و  کالم خدا است، مکاشفۀ  کتاب مقدس،  خوبی وجود دارد. 
ی اطالعات مهمی برای ما است، و به  کتاب مقدس حاو موثق خدا به انسان. 
پرسشهایی که همواره برای همۀ ما مطرح است، پاسخ می دهد. در مسابقه ای 
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را  مسابقه  مسیر  که  است  نقشه ای  کتاب مقدس  می نامیم،  زندگی  را  آن  که 
ی ما قرار می دهد. پیش رو

کتاب مقدس شامل دو بخش اصلی است: عهدعتیق و عهدجدید. این دو 
که در طی  کوچک تر می باشند  کتاب  بخش اصلی نیز شامل شصت و شش 
این  گشته اند.  قلم اشخاص بسیاری مکتوب  به  پانصد سال  و  از هزار  بیش 
یخ و نبوت، شعر و  گونی می باشند: تار گونا کوچک شامل موضوعات  کتابهای 

کار داشتن خدا با قومش را بازگو می کنند. زندگینامه. اما همۀ آنها شرح سر و 
از  عهدعتیق  است.  عیسی  آمدن  از  پیش  خدا  قوم  یخ  تار گویای  عهدعتیق 
پیروزیها و شکستهای ایشان سخن می گوید. در عهدعتیق، هم بانگ شادی 
که خدا قومش را  گوشمان می رسد، هم شیون و زاری شان. هم شاهدیم  آنها به 
به خاطر نااطاعتی شان مجازات می کند، و هم ایشان را از دست دشمنانشان 
فکر  به  چگونه  خدا  که  هستیم  شاهد  نشیبها  و  فراز  این  همۀ  در  می رهاند. 
که در آینده  که سرانجام به واسطۀ یک منجی  قومش است، و وعده می دهد 

می آید، قومش را برای همیشه نجات می بخشد.
که دو هزار سال پیش در  او یک انسان بود  آن منجی، عیسی مسیح است. 
سرزمین فلسطین زنگی می کرد. اما او صرفًا یک انسان نبود؛ او خدا در جسم 
کسی است، و در این  بود. عهدجدید شرح حال عیسی است، اینکه او چه 
که پیروان  کرد. سپس عهدجدید در ادامه برای ما توضیح می دهد  جهان چه 

کردند. گفتند و چه  عیسی پس از صعودش به آسمان چه 
کانون ایمان مسیحی، عیسی قرار دارد. شرح هویت او، و آنچه برای  در مرکز و 
که به معنی خبر خوش است.  قومش به انجام رساند، انجیل نامیده می شود 



2۰ • مسابقۀ ایمان

این خبر خوش بدین معنا است که ما می توانیم از گناهانمان خالص شویم، و 
کنیم. به همین دلیل، مسیحیان چشم انتظار آن روزند  می توانیم با خدا آشتی 
که وقتی چشم از جهان فرو بندند، به حضور خدا روند، و در شادی بی پایان تا 
ابد او را بستایند. خدا به سبب رحمت و مهربانی اش، به واسطۀ انجیل راهی 
که موانع بزرگی  را برای ما مهیا ساخته تا بتوانیم در حضورش باشیم، هرچند 

سر راهمان وجود دارد. این راه، راه ایمان به عیسی مسیح است.
عهدجدید  کتابهای  بیشتر  نویسندۀ  و  عیسی،  پیروان  از  یکی  رسول؛  پولس 
چنین می گوید: »در پی آن می کوشم بلکه شاید آن را به دست آورم، که برای آن 
مسیح نیز مرا به دست آورد« )فیلیپیان 3: 12(. پولس دربارۀ زندگی پس از مرگ 
و مرکز همۀ تالش  کانون  اما  از سعادت جاودانه در بهشت.  سخن می گوید، 
و تکاپویش عیسی مسیح است. پولس به جلو پیش می رود، چون به عیسی 
با  کنون  ا و  است؛  شده  دگرگون  عیسی  خاطر  به  پولس  زندگی  است.  متعلق 

که در ذهن دارد، به زندگی ادامه می دهد. هدف تازه ای 
زندگی مسیحی بر ایمان به عیسی مسیح استوار است. این بدان معنا است 
که یک مسیحی باید باورهای مشخصی داشته باشد تا مسیحی خوانده شود. 
در مرکز اعتقادات مسیحیان عیسی مسیح ایستاده است؛ یعنی این اعتقاد 
کلیسا،  یخ  تار مختلِف  اعصار  در  کرد.  چه  جهان  این  در  و  کیست،  او  که 
گرد هم آمده، و اعتقادنامه هایی را مکتوب نموده اند تا نشان دهند  مسیحیان 
کتاب مقدس دقیقًا چه باوری دارند. این اعتقادنامه های  که بر مبنای تعالیم 
بدانند  تا  کمک می کنند  ایمانداران  به غیر  و هم  ایمانداران،  به  مسیحی هم 

مسیحی بودن به چه معنا است.
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دارد.  نام  رسوالن«  »اعتقادنامۀ  اعتقادنامه ها  مهم ترین  و  قدیمی ترین  از  یکی 
یخ نگارش این اعتقادنامه به سدۀ چهار میالدی بازمی گردد؛ یعنی حدود  تار
که این اعتقادنامه، چکیدۀ تعالیم رسوالن  سیصد سال پس از عیسی. از آنجا 
رسوالن،  این  می شود.  خوانده  رسوالن  اعتقادنامۀ  رسانده،  ثبت  به  را  مسیح 
خدمت  او  از  نیابت  به  تا  نمود  منصوب  را  ایشان  او  و  بودند،  عیسی  پیروان 

نمایند.
این  از  صحیحی  درک  به  خوانندگان  تا  شده  سعی  کتاب  این  ادامۀ  در 
اعتقادنامه دست یابند. ما این اعتقادنامه را نکته به نکته بررسی می نماییم، 
که خوانندگان اصول  و معنا و مفهومش را توضیح می دهیم. هدف این است 
اساسی ایمان مسیحی را واضح و مختصر و مفید درک نمایند، و متوجه شوند 
یدن در مسابقۀ  کتاب مقدس، دو که بنا بر ایمان به مسیح، و مطابق با تعالیم 

زندگی به چه مفهوم است.



من اعتقاد دارم به خدای پدر، قادر مطلق . . . 

اعتقاد  دارم.«  اعتقاد  »من  می شود:  آغاز  عبارت  این  با  رسوالن  اعتقادنامۀ 
ایمان  است.  داشتن  ایمان  معنایش  نزدیک ترین  است؟  معنا  چه  به  داشتن 
داشتن به چه معنا است؟ در مسیحیت، ایمان به قدری مهم و حیاتی است 
گاهی مسیحیت »ایمان مسیحی« نامیده می شود. برای درک مسیحیت  که 
که اعتقاد داشتن یا ایمان داشتن به چه معنا است. معمواًل  باید درک نماییم 
که  چیزهایی  )یعنی  پنجگانه  حواس  یا  عقل  با  ایمان  که  می رسد  نظر  به 
کنیم، و بشنویم( در  کنیم، استشمام  می توانیم آنها را بچشیم، ببینیم، لمس 

فصل دوم

ایمان چیست؟
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و  درک  برای  که  دیگری  راههای  با  معمواًل  ایمان  دیگر،  بیان  به  است.  تضاد 
که ایمان  بینش ما از مسایل وجود دارند، در تضاد است. بسیاری معتقدند 
واقعی  ایمان  کسی  اینکه  برای  بنابراین،  دارد؛  مغایرت  ما  حواس  یا  عقل  با 
کنار  را  پنجگانه اش  حواس  یا  باشد،  بی منطق  و  بی عقل  باید  باشد،  داشته 
بگذارد. اما کتاب مقدس چنین چیزی را تعلیم نمی دهد. ما شاهد هستیم که 
کتاب مقدس شالوده و زیربنای دانش و معرفت است، و هم با عقل و شعور، 
کار دارد. ایمان بر این شالوده بنا شده است، اما از این  و هم با حواس ما سر و 

محدوده نیز فراتر می رود.
گاهی  آ و  دانش  از  کاماًل  را  ایمان  بسیاری  که  چرا  باشد،  عجیب  شاید  این 
ک نداشته باشد، چگونه  گر ذهن شما قدرت ادرا ا آنکه  جدا می بینند. حال 
که از جانب خدا برایتان مکشوف می شود؟ می توانید به شناختی دست یابید 
شده  ثبت  کتاب مقدس  در  مسیحی  اعتقادنامه های  قدیمی ترین  از  یکی 
اعتراف  یک  اعتقادنامه،  این  است.  ساده  بسیار  اعتقادنامه  این  است. 
می باشد: »عیسی خداوند است.« می توان این جمله را بر زبان آورد، ولی آن را 
درک نکرد. می توانید این عبارت را تکرار نمایید بدون آنکه مفهوم »خداوند« 
کنید، بدون آنکه متوجه باشید فعل »است« بر چه چیز داللت دارد،  را درک 
گر بدون درک  و بدون آنکه بدانید نام »عیسی« به چه چیزی اشاره می کند. ا
ید، در واقع معنا و مفهومش را تأیید نمی کنید؛ و  این عبارت، آن را بر زبان آور
بنابراین،  نیست.  ایمان شما  اعتراف  واقع  در  ید،  زبان می آور بر  که  جمله ای 
ابتدا  باید  عیسی  به  داشتن  ایمان  برای  و  انجیل،  به  داشتن  اعتقاد  برای 

دست کم در ذهنتان از پیغام انجیل درکی جزیی داشته باشید.
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و  تعالیم  ی  حاو آسمانی اش  کتاب  که  است  آیینی  یا  ایمان  مسیحیت 
یم  بپندار چنین  گر  ا دارند.  کار  و  سر  ما  شعور  و  فهم  با  که  است  آموزه هایی 
معنی  اصاًل  می زند،  میان بر  شعور  و  عقل  به  که  است  مقوله ای  ایمان  که 
الهی  مکتوبات  این  باشیم.  داشته  دست  در  الهی  نوشتۀ  هیچ  که  نمی دهد 
گوشزد  که انسانها را متقاعد نمایند. این مکتوبات به انسانها  به این منظورند 
کنند. پس ایمانی  که با عقل و شعورشان به پیغام این نوشته ها توجه  می کنند 
کورکورانه نیست. شما با چشمان  کتاب مقدس است، یک ایمان  که بر مبنای 
کتاب مقدس ما را دعوت  ید. در واقع،  بسته در مسیر این ایمان قدم نمی گذار
کتاب مقدس ما را از ظلمت  می کند تا چشمان خود را به واقعیت بگشاییم. 

به نور می خواند.
ایمان  انجیل  به  کسی  که  نمی شود  باعث  صرف  ِخَردمندِی  دیگر،  سوی  از 
را متقاعد سازند  ما  تنهایی نمی توانند  به  نیز  ما  که حواس  بیاورد، همان طور 
امید  چیزهای  بر  اعتماد  »ایمان،  می فرماید:  کتاب مقدس  یم.  بیاور ایمان  که 
داشته شده است، و برهان چیزهای نادیده » )عبرانیان 11: 1(. ایمان با اموری 
کنیم. هیچ کس  که نمی توانیم آنها را ببینیم یا بشنویم یا لمس  کار دارد  سر و 
اما  ببینیم؛  چشم  به  را  بهشت  نمی توانیم  ما  است.  ندیده  را  خدا  حال  به  تا 

می توانیم صنعت دست خدا را در خلقتش مشاهده نماییم.
مسیحیت »آیین مکشوف« نیز نامیده می شود. مسیحیان به خدایی اعتقاد 
که  که خودش را در طبیعت مکشوف نموده است. البته ما به خدایی  دارند 
چیزهای  برهان  به  ایمان،  تعریف  در  وقتی  معتقدیم.  نیز  است  گفته  سخن 
نادیده اشاره می کنیم، منظورمان اعتقاد داشتن به خدا، و اعتقاد داشتن به 
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کتاب مقدس برای ما مکشوف نموده است. این اعتقاد،  که در  چیزی است 
یدادهای  ایمانی نامعقول یا ایمانی در تضاد با علم نیست. ایمان مسیحی بر رو
ک ما آنها را  که هم علم و هم ادرا یدادهایی  گشته است، رو یخی بنا  واقعِی تار

تأیید می نمایند.
اعتقاد  وقتی می گوییم »من  بازگو می کنیم،  را  اعتقادنامه  وقتی یک  بنابراین، 
کتاب مقدس  و  مسیحیت  ادعاهای  با  که  می کنیم  اعالم  اصل  در  دارم« 
کورکورانه نیست، بلکه ایمانی زنده  هم عقیده هستیم. این اعتقاد یک ایمان 
کتاب مقدسی ضدیت ندارند،  و واقعی است. عقل و شعور و تجربه، با ایمان 
که با ایمان کتاب مقدسی در تضاد  بلکه این ساده لوحی و خرافه پرستی است 

است.
جنبش  شود.  کید  تأ ایمان  مرکزیت  بر  مسیحیت  در  که  است  مهم  این 
پروتستان و اصالح گرایان در قرن شانزدهم به خاطر همین مقولۀ ایمان به ظهور 
که ما از طریق ایمان،  رسید. استدالل مارتین لوتر و سایر اصالح گرایان این بود 

گشته و عادل شمرده می شویم. و فقط از طریق ایمان در پیشگاه خدا تبرئه 
اما این ایمان، سواالتی را به وجود می آورد. چه نوع ایمانی انسان را بی گناه و 
ایمان  که  یعقوب در عهدجدید می فرماید  کتاب  به حساب می آورد؟  عادل 
سازد.  رستگار  را  کسی  نمی تواند  ایمانی  چنین  است.  مرده  عمل،  بدون 
و  ایمانی جان بخش،  باعث رستگاری می گردد،  که  ایمانی  آن  لوتر،  گفتۀ  به 
ایمانی  باید  باشد،  نجاتبخش  ایمانمان  اینکه  برای  پس  است.  زنده  ایمانی 

زنده باشد. اما این ایمان زنده چه ویژگیهایی دارد؟
رهبران اصالح گرا تعلیم می دادند که ایمان کتاب مقدسی دست کم سه ویژگی 
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یم.  که به آن اعتقاد دار مشخص دارد. نخستین ویژگی، محتوای چیزی است 
که خواستۀ دلتان را باور داشته باشید، هرچند هم آن باور،  کافی نیست  صرفًا 
که باعث رستگاری می گردد، باید  صادقانه و خالصانه باشد. محتوای باوری 

کتاب مقدس باشد. در چارچوب 
در عهدجدید، از محتوای اصلِی ایمان نجاتبخش باخبر می شویم: آن محتوا 
گناهان  که او برای  که او منجی است،  که مسیح پسر خدا است،  این است 
که او از مردگان برخاست. رسوالن مسیح این حقایق را موعظه  ما جان داد، 
کسی  که به این حقایق ایمان بیاورند. هر  می نمودند، و مردم را فرا می خواندند 

کند. گاه شود و آنها را درک نماید، سپس آنها را باور  ابتدا باید از این حقایق آ
دومین ویژگی ایمان نجاتبخش، هم عقیده بودن به لحاظ عقالنی است. این 
که شما با صّحت و درستِی یک مقوله موافق باشید. شاید  بدین معنا است 
که  است  این  سوالم  واقع  در  است؟«  آبی  آسمان  ید  دار باور  »آیا  کنم:  سوال 
یعنی  باشد،  پاسختان مثبت  گر  ا این یک حقیقت است؟  که  ید  باور دار آیا 
مطرح  را  سوال  این  نیز  اولیه  مسیحیان  هستید.  هم عقیده  عقالنی  لحاظ  به 
و  منفی،  عده ای  پاسخ  است؟«  خدا  پسر  عیسی  ید  دار باور  »آیا  می کردند: 
ایمان نجاتبخش نیست.  اما پاسخ مثبت، نشانۀ  بود.  پاسخ عده ای مثبت 
کتاب مقدس می فرماید دیوها نیز هویت عیسی را تشخیص  که  یادمان باشد 

که او پسر خدا است. می دادند، و می دانستند 
مستلزم  ویژگی  این  می گردد.  مطرح  نجاتبخش  ایمان  ویژگی  سومین  کنون  ا
که  می دانید  تنها  نه  شما  می باشد.  کردن  قبول  یا  شخصی،  اعتماد 
که این ادعا  ید  کتاب مقدس ادعا می کند عیسی پسر خدا است، بلکه باور دار
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درست است، و عالوه بر آن، این ادعا را می پذیرید. شما با شادمانی، عیسی 
که  کسی  که هست می بینید، و مسرورانه به او اعتماد می کنید.  کسی  را همان 
به مسیح ایمان دارد، و آن ایمان باعث رستگاری اش می گردد، قباًل با مسیح 
کنون مسیح را دوست دارد و او را می ستاید. بیگانه، و دشمن بوده است؛ اما ا

که با دل و جان و  کسی می گوید: »من اعتقاد دارم« به این معنا است  وقتی 
اراده اش پیروزی و ظفر مسیح را قبول دارد. اعتقادنامه یعنی همین. ما فقط به 
یم.  صرِف اینکه فکر می کنیم اعتقادنامه ای درست است، آن را بر زبان نمی آور
که دانش و توافق عقالنی نیز  ایمان فراتر از دانش یا توافق عقالنی است، و البته 

الزمۀ آن ایمان می باشد.



من اعتقاد دارم به خدای پدر، قادر مطلق،
خالق آسمان و زمین

کانون ایمان مسیحی عیسی مسیح است. از این رو، قدیمی ترین اعتقادنامه ها 
ایمان  عیسی  به  که  هم  کسانی  نخستین  دارند.  تمرکز  عیسی  شخص  بر 
آوردند، یهودی بودند. آن یهودیان به خدای پدر ایمان داشتند، بنابراین فقط 

می بایست ایمانشان به عیسی را تصدیق می کردند.
به  نیز  یهودیان  غیر  از  عظیمی  جمعیت  میالدی،  صد  سال  تا  حال،  این  با 
نوایمانان  که  گفت  قاطعیت  با  نمی شد  دیگر  بنابراین،  نهادند.  قدم  کلیسا 

فصل سوم

خدای پدر
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درک روشنی از یکتاپرستی داشتند. اغلب آن ایمانداران پیش از ایمانشان به 
مسیح، خدایان بسیاری را می پرستیدند. پس الزم بود اصول ابتدایی ایمان 

مسیحی از اصل و پایه تعلیم داده شود.
یک  او  از  می گرفت،  تعمید  آب  در  نوایمان  یک  که  هنگامی  مقطع،  آن  در 
اعتقادنامۀ رسوالن شدند.  پایه گذار  سری سوال پرسیده می شد. آن سواالت 

نخستین سوال این بود: »آیا به خدای پدر، قادر مطلق اعتقاد داری؟«
پدر، خدا است که خود را در عهدعتیق مکشوف نمود. اما هنگامی که عیسی 
به جهان آمد، جایگزین پدر نشد، یا بر پدر ُمقدم نگشت. عیسی آمد تا جلوۀ 
یخ، و در عهدجدید ظهور نمود، و  که در مقطعی از تار پدر باشد. میان عیسی 

خدای پدر، یعنی خدای عهدعتیق رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد.
بود.  تثلیث  آموزۀ  گویای  خود  ذات  در  تولدش،  ابتدای  همان  از  مسیحیت 
که یک خدا در سه شخص وجود دارد: پدر، پسر،  مسیحیت تصدیق می نمود 
کنید: »من اعتقاد دارم  و روح القدس. به این توالی در اعتقادنامۀ رسوالن توجه 
به خدای پدر، قادر مطلق . . . و به عیسی مسیح، پسر یگانۀ او، خداوند ما . . . 
]و[ به روح القدس . . . « در این نخستین اعتقادنامه، به هر سه شخص تثلیث 

اعتراف شده است.
است.  مسیحی  ایمان  در  زیربنایی  و  اصلی  آموزه ای  پدر،  خدای  به  ایمان 
نوزدهم  قرن  در  نداشته اند.  درستی  درک  خدا  بودن  پدر  از  همه  حال،  این  با 
کنند و آن  که مسیحیت را دوباره تعریف  میالدی، برخی سعی بر این داشتند 
کنند. آنها به این نتیجه رسیدند  را مطابق با آنچه از آن درک نموده اند، معنا 
که مسیحیت از دو تأییدیۀ اصلی تشکیل شده است: خدا پدر همه است، و 
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َکَرم خدا شامل حال همۀ انسانها  همۀ انسانها با هم برادرند. بر طبق این باور، 
است، و همۀ انسانها بدون هیچ تبعیضی زیر چتر سخاوت خدا جای دارند. 

کتاب مقدس، این نتیجه گیری مشکل ساز است. حال آنکه از نقطه نظر 
رسیدند.  نتیجه  این  به  خدا  کالم  از  آیه  یک  بر  بنا  دیدگاه،  این  معتقداِن 
و  بحث  یونانی  فیلسوفان  با  آتن  در  مریخ  کوه  در  رسول  پولس  که  هنگامی 
که بعضی از  گفت: »چنان  گفتگو می کرد، از فیلسوفان ایشان نقل قول آورد و 
که از نسل او می باشیم« )اعمال رسوالن 17: 2۸(. اما  گفته اند  شعرای شما نیز 
که چون خدا خالق همۀ انسانها است، می توانیم بگوییم  منظور پولس این بود 
کتاب مقدس عنوان  که او پدر همۀ انسانها می باشد. حال آنکه در هیچ آیه از 
که به مسیح ایمان ندارند می توانند خدا را  که همۀ انسانها حتی آنهایی  نشده 

پدر مهربان خود بخوانند.
کتاب مقدس به برادر بودن جمیع انسانها اشاره نشده است.  در هیچ آیه ای از 
خود  همسایۀ  باید  و  هستیم،  همسایه  ما  همۀ  می دهد  تعلیم  کتاب مقدس 
می کند  پیدا  معنا  زمانی  انسانها  بودن  برادر  نماییم.  محبت  خودمان  مثل  را 
این  در  بودن  برادر  این  باشند.  داشته  یکدیگر مشارکتی خاص  با  انسانها  که 
و خدا پدرش  واقع عیسی پسر خدا است،  بدانیم در  که  یشه دارد  ر حقیقت 
که ما به عضویت خانوادۀ الهی پذیرفته  است. خدا فقط وقتی پدر ما می گردد 
به  آوردن  ایمان  با  ما  که  می گیرد  صورت  زمانی  فرزندخواندگی  این  شویم. 
مسیح، او را منجی خود بدانیم. ما طبعًا با خدا بیگانه هستیم و در خانواده اش 

یم. اما به واسطۀ مسیح می توانیم با خدا آشتی نماییم. جایگاهی ندار
که همۀ انسانها با هم برادرند و خدا پدر جمیع انسانها  کنیم  گر ادعا  بنابراین، ا
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که مسیح با ایماندارانش ایجاد می کند، خدشه دار  است، آن رابطۀ خاصی را 
می کرد  ادعا  کسی  وقتی  که  می دادند  تشخیص  عیسی  مخالفان  یم.  می ساز
واقع،  در  می گفت.  سخن  مهمی  و  جدی  مقولۀ  چه  از  است،  پدرش  خدا 
که عیسی خدا را پدر خود خواند، دشمنانش خواستند او را به خاطر  هنگامی 

کنند )یوحنا ۵: 1۸(. کفرگویی سنگسار 
که در دعا بگویند »پدر  به پیروانش تعلیم داد  رّبانی، وقتی عیسی  در دعای 
خودش  که  می کرد  دعوت  صمیمانه ای  رابطۀ  همان  به  را  آنها  اصل  در  ما«، 
امروزه  حال،  این  با  بود.  عظیم  نواندیشِی  و  نوآوری  یک  این  داشت.  پدر  با 
که باعث شده  مسیحیان آن قدر به راحتی در دعایشان خدا را پدر می خوانند 
یم، و از اهمیتش غافل بمانیم، و این افتخار را نادیده  آن را امری عادی بپندار

کنیم. که می توانیم خدا را پدر خود خطاب  بگیریم 
کل انسانها با هم  که خدا پدر جمیع انسانها است، و  گر فرض بر این است  ا
کردن،  برادرند، پس آن دعوت به ایستادن در حضور خدا و او را پدر خطاب 
صمیمیتی  آن  است،  همه  پدر  خدا  گر  ا می دهد.  دست  از  را  خود  اهمیت 
کرده ایم، بی ارزش می شود. او به خدایی در  که با خدا در مقام پدرمان برقرار 
حال  داشت.  شخصی  رابطۀ  او  با  نمی توان  که  می گردد  تبدیل  دوردست ها 
رابطۀ  او  با  می توانیم  که  دارد  وجود  خدایی  می کند  تصدیق  مسیحیت  آنکه 
که در دوردست ها ایستاده و با او  شخصی داشته باشیم. ما به درگاه خدایی 
که او را  یم، دعا نمی کنیم. ما به درگاه خدایی دعا می کنیم  رابطۀ شخصی ندار

کنارمان حضور دارد. می شناسیم، و در 
این خدا از همان پیدایش آیین یهود، خدای قادر مطلق بود. این خدای خالق 
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که آسمان و زمین  نه تنها قوم اسراییل را نجات داد، بلکه همان خدایی است 
سرزمین  جغرافیایی  مرزهای  به  فقط  او  اقتدار  ی  قلمرو نتیجه،  در  آفرید.  را 
واژۀ  است.  او  فرمانروایی  ی  قلمرو جهان  کل  بلکه  نیست،  محدود  فلسطین 
کل  فرمانروای مطلق  و  کم  که خدا حا یشه دارد  این مفهوم ر »قادر مطلق« در 

جهان هستی است.



فصل چهارم

 شخصیت و کار مسیح 
)بخش اول(

و به عیسی مسیح، پسر یگانۀ او، خداوند ما،
که نطفه اش به قدرت روح القدس شکل گرفت،

و از مریم باکره متولد شد

که او را به نام »عیسی مسیح« می شناسیم، در زمانۀ خودش به »عیسی  مردی 
نام  روزگار  آن  مردمان  بود.  معروف  ناصری«  »عیسی  یا  یوسف«  ]پسِر[  بار 
یا به  نام پدرش خوانده می شد،  یا به  کسی  از این رو، هر  خانوادگی نداشتند؛ 
نام زادگاهش. »مسیح« نام خانوادگی عیسی نیست، بلکه یک لقب است. 
اما این لقب، لقبی بسیار مهم می باشد. این لقب در تعالیم عهدجدید دربارۀ 
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گذشت زمان، نام عیسی و لقبش  که با  عیسی به قدری مهم و اساسی است 
گاهی فکر می کنیم لقب »مسیح« در واقع  با هم پیوند خورده اند. در نتیجه، 

نام خانوادگی عیسی است.
متمرکز  عیسی  کار  و  شخصیت  بر  رسوالن  اعتقادنامۀ  از  عمده ای  بخش 
کار رفته است. وقتی  است. در همان آغاز اعتقادنامه، این لقب بسیار مهم به 
کلیسای اولیه عیسی را »مسیح« می نامیدند، در واقع اعتراف پطرس رسول را 
تکرار می کردند: »تو هستی مسیح؛ پسر خدای زنده.« مسیح از واژه ای یونانی به 
کریستوس نیز ترجمۀ واژۀ عبرِی  گرفته است. واژۀ یونانِی  یشه  نام »کریستوس« ر
»ماشیح« می باشد. مسیح و ماشیح هر دو به معنی »مسح شده« می باشند. 
انجام رساندن  به  برای  به طور خاص  که  کسی اشاره داشت  »مسح شده« به 
اهداف و مقاصد خدا منصوب می گشت. واژۀ »ماشیح« در عهدعتیق به آن 
که همه به او امیدوار بودند تا بیاید و قوم اسراییل  نجات دهنده اشاره می کرد 

را رهایی بخشد.
اصل  در  دارند،  ایمان  مسیح  عیسی  به  می گویند  مسیحیان  وقتی  بنابراین، 
که از دیرباز منتظرش بودند.  که عیسی همان ماشیح است  اعتراف می کنند 
در عهدجدید، این اعتراف دربارۀ عیسی تعلیمی مهم و اساسی می باشد: او 

مسیح است.
او  که  می رفت  انتظار  می آمد،  میان  به  ماشیح  از  سخن  عهدعتیق  در  وقتی 
مثل  کسی  باید  ماشیح  که  بود  این  ویژگی  باشد. یک  داشته  ویژگی  چندین 
عهد  واسطۀ  و  می رهاند،  را  قومش  که  رهبری  پیش نمونۀ  یعنی  باشد؛  موسی 
خادم  که  می آید  کسی  بود  کرده  نبوت  نبی  اشعیای  بود.  جدید  پیمانی  و 
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گناهان انسانها  که  کسی است  رنجدیدۀ اسراییل، و خادم خداوند است. او 
از خاندان  باید  که ماشیح  بود  این  از ویژگیها  را به دوش می گیرد. یکی دیگر 
در  ویژه  به  عهدعتیق،  نبوتِی  کتابهای  در  می آمد.  پادشاه  داوود  سلطنتِی 
که می آید تا جهان  کتاب دانیال ظهور یک شخص آسمانی وعده داده شده، 

کند. را داوری 
با توجه به همۀ این دیدگاههای مختلف دربارۀ ماشیح، غیر منطقی نیست 
که چگونه یک شخص می تواند همۀ این  کسی این سوال مطرح شود  گر برای  ا
مشخصه ها را در خود داشته باشد؟ با این حال، در عهدجدید، هر یک از این 
انجام رساند، مشهود است.  به  که  کاری  و  ویژگیها در زندگی عیسی مسیح 
گرفت. او نقش یک پادشاه را به انجام  او آمد، و خدمت یک نبی را به عهده 
گناهان  که  کسی بود  کاهن اعظم خدمت نمود. او آن یگانه  رساند. او در مقام 

گرفت؛ او همان خادم رنجدیده بود. قومش را به دوش 
که راجر  که عیسی همتا ندارد. هنگامی  اعتقادنامۀ رسوالن تصدیق می کند 
که  بود  یخ  تار دوندۀ  اولین  شکست،  را  دقیقه  چهار  در  یدن  دو رکورد  َبنیسِتر 
کمتر از چهار دقیقه بپیماید. َبنیسِتر در زمان  توانست مسافت یک مایل را در 
خودش بی همتا بود. او کاری کرده بود که هیچ کس تا به حال موفق به انجامش 
کاری  کنند. اما او  کارش را تکرار  نشده بود. البته پس از او بسیاری توانستند 
که دیگران هرگز نتوانسته بودند انجامش دهند: او اولین رکوردشکن بود.  کرد 
کسی مانند او نیست. مسیحیان  عیسی پسر یگانۀ پدر است. او همتا ندارد. 
فرزندان خدا نامیده می شوند، و این فرزندخواندگی فقط به برکت وجود عیسی 

مسیح است. اما تنها عیسی ذاتًا پسر خدا است.



36 • مسابقۀ ایمان

اعتراف  نخستین  که  باشد  یادتان  می شود.  نامیده  نیز  ما«  »خداوند  عیسی 
کلیسا این جملۀ ساده بود: »عیسی خداوند است.« واژۀ »خداوند« در  ایماِن 
یادی دارد. یهودیان این واژه را منحصرًا برای خدای پدر به  عهدجدید معانی ز
کفر باشد. در عوض،  کار می بردند. آنها نام خدا را بر زبان نمی آوردند تا مبادا 
خداوند  را  عیسی  اولیه  کلیسای  وقتی  بنابراین،  می نامیدند.  خداوند  را  او 
کلیسای اولیه عیسی را آن  می خواند، در واقع الوهیت را از آِن او می دانست. 
کل هستی بود.  که آسمان و زمین را آفرید، و فرمانروای  کسی می دانست  یگانه 
کم مطلق  که حا کسی است  این یک لقب شاهنشاهی بود. خداوند آن یگانه 

کمیت و اقتدار به معنای مطلق فقط از آِن خدا است. می باشد. حا
اعتقادنامۀ رسوالن پس از آنچه دربارۀ لقبهای عیسی بیان می کند، بی درنگ 
کاری  زیرا هویت عیسی  امری مهم است،  این  او می پردازد.  زندگی  به شرح 
آغاز  تأییدیه  این  با  نامبرده  اعتقادنامۀ  می کند.  معنا  رساند،  انجام  به  که  را 
یخ  تار روزهای  نخستین  همان  از  یافت.  تولد  کره  با از  عیسی  که  می گردد 
کره متولد شد، امری مهم و حیاتی  کلیسا، تصدیق این حقیقت که عیسی از با
کلیسا بود. این تصدیق نمودن ضرورت داشت، نه صرفًا به این  در اعترافات 
که پرچمدار این حقیقت بودند،  که درستی و صداقت شهادت رسوالن  دلیل 
کره  با از  باید  عیسی  چون  بود،  ضروری  نمودن  تصدیق  این  بود.  مخاطره  در 

گذاشته بود، به انجام رساند. که خدا به عهدۀ او  کاری را  متولد می شد تا 
گناه اولیه مبّرا  که وقتی عیسی متولد شد، از  کره به این معنا است  تولد از با
که همۀ ما از آدم به ارث برده ایم، در خود نداشت.  گناه را  بود. او آن لکۀ ننگ 
گشت. بنابراین، همۀ انسانها با ذات  گناه به طور طبیعی به همه منتقل  این 
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َرِحم  به طور معجزه آسا در  اما چون نطفۀ عیسی  به دنیا می آیند.  سقوط کرده 
گناه بود و هست.  ک و مبّرا بود. او بدون  گناه پا گرفت، از این لکۀ  مریم شکل 

گناه اولیه مبّرا بود. گناه نکرد، و هم از  گناه بود، چون هم اصاًل  او بدون 
بر طبق آنچه کلیسا از شخصیت مسیح درک نموده، عیسی یک شخص با دو 
ذات است: خدا و انسان. سّر جسم پوشیدن عیسی این نیست که خدا از خدا 
گشت. سّر  گهان خدا  بودن بازایستاد و انسان شد، و یا اینکه یک انسان به نا
که شخص دوم تثلیث؛ پسر ابدی خدا حتی  جسم پوشیدن عیسی این است 
جزیی از ذات خدا بودنش را از دست نداد، و در همان حال، ذات انسانی به 
خود گرفت. او ذات انسانی اش را از مریم به ارث برد. از این رو، با انسانی رو به رو 

که دو ذات دارد. او هم واقعًا خدا است، و هم واقعًا انسان. هستید 



فصل پنجم

 شخصیت و کار مسیح
)بخش دوم(

من اعتقاد دارم . . . به عیسی مسیح که در دوران حکومت پنطیس 
پیالطس رنج و عذاب کشید، مصلوب شد، جان داد، و دفن گشت.

به عالم مردگان نزول کرد. روز سوم از مردگان برخاست،
به آسمان صعود نمود، و به دست راست خدای پدر، قادر مطلق 

بنشست و از آنجا بازخواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوری کند.

او  مصائب  به  مستقیمًا  عیسی  تولد  اعتراِف  از  رسوالن  اعتقادنامۀ  اینجا  در 
گهانی  او بر صلیب. این تغییر، غیر منتظره و نا می رسد؛ یعنی رنج و عذاب 
اتفاقی رخ نداده است.  تولد و مرگ عیسی  گویی در فاصلۀ  به نظر می رسد؛ 
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می شوید  متوجه  که  می کند  خودنمایی  بیشتر  زمانی  منتظره  غیر  تغییر  این 
اهمیت  عیسی  حیات  دوران  به  اندازه  چه  تا  اولیه  کلیسای  و  عهدجدید 
می دادند. فقط مرگ عیسی ما را نجات نمی بخشد، بلکه زندگی بی نقص او 
که  گشت نیز در رستگاری ما نقش دارد. الزم بود  کامل سپری  که در اطاعت 
کامل و بی نقصی را تقدیم  ی صلیب قربانی  گناهان قومش، بر رو عیسی برای 
او  به مصائب  تولد عیسی  از  نامبرده بی درنگ  اعتقادنامۀ  این حال،  با  کند. 

می پردازد.
نظر  در  مسیح  مصائب  که  باشیم  داشته  توجه  نکته  این  به  است  مهم 
کلیسای اولیه مقوله ای منفی و ناخوشایند نبود. رنج و عذاب مسیح، بخش 
شدن  مصلوب  بزرگداشت  روز  چرا  مثال،  برای  است.  انجیل  شادی آفرین 
یخ  یک ترین روز تار مسیح را »جمعۀ نیک« می نامیم؟ این روز، از یک نظر تار
این رو،  از  می شود.  محسوب  رستگاری  روز  دیگر،  نظر  از  اما  است.  جهان 
اعتقادنامۀ رسوالن از امری مسّرت بخش سخن می گوید؛ و به این منظور، میان 
تولد و مرگ عیسی ارتباطی به وجود می آورد. عیسی به دنیا آمد تا بمیرد. او به 
دنیا نیامد تا مثل یک قهرمان به مرگ جانسوز و دلخراش مبتال شود. او به دنیا 
از َسر بیچارگی و  تا  او به دنیا نیامد  با دلسردی و َسرخوردگی بمیرد.  تا  نیامد 
گریزی متحمل رنج و عذاب شود. مرگ او تقدیر ما را رقم زد، و برای نجات و  نا

رستگاری ما چاره اندیشید.
می رسد.  نظر  به  غریب  عبارتی  نیز  پیالطس«  پنطیس  حکومت  دوران  »در 
چنین  در  چرا  حال  است.  مختصر  و  کوتاه  بسیار  رسوالن  اعتقادنامۀ 
از  چرا  است؟  شده  اشاره  پیالطس  پنطیس  نام  به  مختصر،  اعتقادنامه ای 
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که در زندگی عیسی نقش داشتند، نام برده نشده  شخصیتهای مهم دیگری 
از  یکی  که  یهودا  داشتند.  سهم  عیسی  مرگ  در  حتی  که  کسانی  است؟ 
ضد  بر  بود،  یهود  سران  از  یکی  که  قیافا  کرد.  خیانت  او  به  بود،  گردانش  شا
نقش  مسیح  کمۀ  محا در  بود،  یهودیان  پادشاه  که  هیرودیس  کرد.  توطئه  او 

گمنام روم نام برده شده است؟ داشت. پس چرا از پیالطس، یک والی 
که  که اعتقادنامۀ رسوالن با بیان این نکته  یکی از پاسخها می تواند این باشد 
عیسی  مصائب  کشید،  عذاب  پیالطس  پنطیس  حکومت  دوران  در  مسیح 
یخ جهان وارد می کند. عیسی یک انسان واقعی بود.  را بی درنگ به عرصۀ تار
کرد. او با انسانهای  او در یک مکان مشخص و در یک زمان مشخص زندگی 
واقعی گفت و شنود داشت. این اعتقادنامه با نام بردن از پیالطس، شرح حال 

یخ جای می دهد. عیسی را در تار
دنیا  این  یدادهای  رو جمیع  بر  خدا  که  بازمی گردد  نکته  این  به  دیگر  پاسخ 
مرگ  و  مصائب  نبودند.  تصادفی  امری  عیسی  مرگ  و  مصائب  دارد.  کنترل 
عیسی جزیی از اهداف خدا برای رستگاری قومش بود. خدا حتی از طریق 
مقاصد شریرانۀ انسانهای پلید نیز اهداف و مقاصد خود را به انجام می رساند. 
و  کمیت  حا که  است  حقیقت  این  به  اشاره  پیالطس  پنطیس  از  بردن  نام 

اقتدار خدا بر قدرتهای سیاسی انسانها پیروز است.
عهدعتیق  است.  همه  از  مهم تر  بسا  چه  که  دارد  وجود  هم  نکته  یک  اما 
کمه شدن به امتها )غیر یهودیان(  که ماشیح برای محا پیشگویی نموده بود 

سپرده خواهد شد.
اما  شد.  تسلیم  رومیان  به  آنها  دست  به  بلکه  نکشتند،  را  عیسی  یهودیان 
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کمۀ او نقشی داشته باشند. پیالطس عیسی را  رومیان نمی خواستند در محا
کمۀ  و محا بازگرداند،  به پیالطس  را  او  و هیرودیس  فرستاد،  نزد هیرودیس  به 
نیز در رسم  گرفت. حتی وسیلۀ اعدام  به دست غیر یهودیان صورت  نهایی 
گشت. این روش خاص رومیان  و آیین یهود جایی نداشت. عیسی مصلوب 
که افراد را به صلیب بکشند. یهودیان مجرمان را سنگسار می کردند. اما  بود 

عیسی طبق آیین یهودیان، سنگسار نشد.
کتاب غالطیان معنا و مفهوم مرگ عیسی را مفصل توضیح  پولس رسول در 
می دهد. او توجه را به این واقعیت جلب می کند که طبق شریعت عهدعتیق، 
کی.  یک سری قوانین برای طهارت وجود داشت، و یک سری قوانین برای ناپا
قوانین  که  کسانی  و  برکت می یافتند،  را رعایت می کردند،  قوانین  که  کسانی 
از  که  بود  این معنا  به  پا می گذاشتند، ملعون می گشتند. ملعون شدن  زیر  را 

حضور خدا بیرون رانده می شدید.
یخته شود، ملعون است«  که بر دار آو کتاب تثنیه در عهدعتیق می فرماید: »آن 
واقعیت  این  بر  غالطیان  رسالۀ  در  پولس   .)23 :21 تثنیه  3: 13؛  )غالطیان 
چشید.  را  مرگ  طعم  شدن  مصلوب  شیوۀ  به  عیسی  که  می نماید  کید  تأ
که غیر یهودیان را به  مصلوب شدن در عهدعتیق نشانۀ ملعون شدن بود، چرا 
یختند. اینکه عیسی  این شکل می کشتند؛ یعنی به دار یا همان صلیب می آو
شد.  لعنت  ما  برای  او  که  بود  معنا  این  به  شد،  کشته  یهودیان  غیر  شیوۀ  به 
اورشلیم  دیوارهای  از  خارج  شد،  رانده  خدا  حضور  از  شد،  افکنده  بیرون  او 

گشت، و به دست غیر یهودیان سپرده شد. مصلوب 
و  مصائب  نبی  اشعیای  است.  عهدعتیق  نبوت  به  اشاره  نیز  عیسی  تدفین 
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تدفین مسیح را پیشگویی نموده بود: »قبر او را با شریران تعیین نمودند، و بعد 
ی حیله ای نبود«  از مردنش با دولتمندان. هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان و
)اشعیا ۵3: ۹(. عیسی میان دو مجرم مصلوب شد. اما پس از مرگش به جای 
)کاری  بزنند  آتش  را  آنجا  و  بیندازند  دسته جمعی  گور  در  را  جسدش  اینکه 
طبق  عیسی  پیکر  پیالطس،  اجازۀ  با  می دادند(،  انجام  رومیان  معمواًل  که 
دفن  رامه ای  یوسف  نام  به  ثروتمند  مردی  قبر  در  یهودیان،  معمول  تشریفات 

یدادها تحقق نبوت اشعیا بود دربارۀ مرگ و تدفین ماشیح. شد. همۀ این رو
یخ کلیسا تا حدودی  جملۀ بعدی، یعنی »به عالم مردگان نزول کرد« در طی تار
که منظور مکانی است  گیجی و سردرگمی شده است. برخی معتقدند  باعث 
که روح عیسی در فاصلۀ میان دفن شدن و رستاخیزش در آنجا به سر برد. اما 
که جملۀ نامبرده به این واقعیت روحانی  بهتر است این را در نظر داشته باشیم 
ی صلیب چه تجربه ای داشت. به عبارتی، عیسی  که عیسی بر رو اشاره دارد 
ی  کرد. بر رو ی صلیب جهنم را تجربه  گناهان قومش، بر رو در پرداخت جریمۀ 
کِل غضب الهی بر او  کرد، و  که مسیح ملعون شد، پدر او را رها  صلیب بود 

فرود آمد.
نخستین  می پردازد.  مسیح  رستاخیز  به  خاتمه  در  رسوالن  اعتقادنامۀ 
اعتقادنامۀ کلیسا این بود: »عیسی خداوند است.« اما نخستین اعالن انجیل، 
این حقیقت بود: »او برخاسته است!« مسیحیت بدون رستاخیز مسیح غیر 
که پولس رسول در اولین  قابل تصور است. رستاخیز مسیح آن قدر مهم است 
نشان  که  داد  اختصاص  مهم  این  به  را  کامل  فصل  یک  قرنتیان  به  نامه اش 
دهد عیسی از مردگان برخاست )اول قرنتیان 1۵(. پولس بر پایۀ تحقق یافتن 
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که شاهدان  کسانی  کتاب مقدس، شهادت رسوالن و پانصد نفر از  وعده های 
عینی بودند، و تجربۀ شخصی خودش که عیسی مسیح را به چشم دید، با ذکر 

جزییات، برای اثبات این حقیقت دلیل و برهان آورد.
گر عیسی هنوز در قبر  که ا گفتۀ پولس، رستاخیز عیسی آن قدر مهم بود  بنا به 
گناهانمان  هنوز  و  بودیم،  گناهکار  هنوز  ما  بود،  نشده  زنده  هنوز  گر  ا می بود، 
در  می بود.  بیهوده  و  عبث  نیز  ایمانمان  اینکه  بر  عالوه  می بود،  گریبانگیرمان 
حذف  را  مسیحیت  کنید،  حذف  را  مسیح  رستاخیز  گر  ا رسول،  پولس  نظر 
را  خود  زندگی  و  یم،  ندار امیدی  هیچ  ما  پس  نشد،  زنده  مسیح  گر  ا کرده اید. 
که  به هدر داده ایم. رستاخیز مسیح امیدبخش است، زیرا به این معنا است 
خدای پدر قربانی عیسی را پذیرفته است. رستاخیز مسیح امیدبخش است، 

گناهانمان را به واسطۀ مسیح ممکن ساخته است. زیرا رستگاری و آمرزش 
رستاخیز  با  که  است  برخوردار  اهمیت  از  نیز  جهت  این  از  مسیح  رستاخیز 
رستاخیز  است.  گشته  مغلوب  مرگ  یعنی  بشر؛  دشمن  بزرگ ترین  مسیح، 
که فقط برای او منفعت داشته باشد. عهدجدید  یدادی نبود  عیسی صرفًا رو
اعالم می کند که عیسی نوبر رستاخیزیافتگان است. به همۀ کسانی که اعتماد 
که آنها نیز در رستاخیز عیسی  خود را بر مسیح قرار می دهند، وعده داده شده 

سهیم می باشند. به خاطر این رستاخیز می توان به حیات تازه امیدوار بود.
به  دیگر  سال  پنجاه  که  نبود  این گونه  برخاست،  مردگان  از  عیسی  وقتی 
او »به  که  خدمت زمینی اش ادامه دهد. اعتقادنامۀ رسوالن تصدیق می کند 
در  حیاتی  لحظه های  مهم ترین  از  یکی  عیسی  صعود  نمود.«  صعود  آسمان 
از مردگان  که  یداد صعود مسیح، آن یگانه  یخ رستگاری بشر است. در رو تار
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پادشاهی  تخت  بر  خداوندان  خداوند  و  شاهان،  شاه  مقام  در  برخاست، 
جایگاِه  واالترین  بر  او  لحظه،  آن  در  که  است  معنا  بدان  این  نمود.  جلوس 

اقتدار بنشست.
یکی از دالیلی که مسیحیان اولیه دنیا را زیر و رو کردند، این بود که می دانستند 
ِکه بود. پس  کنترل بود. آنها می دانستند پادشاه واقعی و اصلی  کسی در  چه 
نگریستند،  خود  چشم  به  را  آسمان  به  او  صعود  عیسی  گردان  شا آنکه  از 
که درک نموده  شادی کنان به اورشلیم بازگشتند. تنها دلیل شادی آنها این بود 
که  ی می داد. این گونه نبود  کجا می رفت، و در آینده چه رو که عیسی به  بودند 
این رو، در اعتقادنامۀ  از  اقتدار تکیه زد.  بر تخت  او  رفته باشد.  عیسی صرفًا 
رسوالن، پس از »صعود نمود« به »بنشست« می رسیم: مسیح به دست راست 
پادشاهی  بر تخت  و  بنشست،  اقتدار  و  در جایگاه قدرت  او  بنشست.  خدا 

جلوس نمود.
عالوه بر همۀ اینها، عیسی به قدس االقداس؛ یعنی به حریم خصوصِی آسمان 
کاهن اعظِم قومش است. در عهدعتیق،  وارد شده است. او در آن جایگاه، 
کاهن اعظم یهودیان در یک روز از سال طبق آیین و تشریفات شدیِد طهارت، 
گناهان  گردد و برای  ک و طاهر می نمود تا بتواند وارد قدس االقداس  خود را پا
کامل و  کاهن اعظم  آنکه مسیحیان  قربانی بگذراند. حال  آینده  تا سال  قوم 
پدر  نزد  از شبانه روز در حریم خصوصی آسمان  که هر لحظه  دارند  بی عیبی 

گردان وجد و شادی نمودند! که شا شفاعت می کند. پس تعجب نداشت 
اعتقادنامۀ رسوالن، اعتراف خود دربارۀ مسیح را با این نکته به اتمام می رساند 
که صعود مسیح پایان ماجرا نیست. او از همان مکان بازمی گردد. او از آنجا 
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که اعتماد  کسانی  کند. جمیع  گشت تا زندگان و مردگان را داوری  بازخواهد 
دشمنان  جمیع  و  می شوند؛  شمرده  بی گناه  داده اند،  قرار  مسیح  بر  را  خود 
مسیح، و جمیع دشمنان قومش مجازات خواهند شد. مسیح پادشاه است. 

کاهن است. مسیح داور جهان است. مسیح 



فصل ششم

روح القدس و کلیسا

من اعتقاد دارم به روح القدس،
به کلیسای مقدس جامع،
به شراکت مقدسان . . . 

که  معنا  این  به  می گوید؛  سخن  تثلیث  از  خود  بطن  در  رسوالن  اعتقادنامۀ 
پسر،  پدر،  است:  شخص  سه  در  ذات  یک  خدا  می کند  اعالم  صراحت  به 
از  کسی  میالدی  چهارم  قرن  تا  که  می پندارند  چنین  برخی  روح القدس.  و 
که خدا خدای تثلیث  تثلیث سخن به میان نیاورده بود. حال آنکه این باور 
اعتقادنامۀ  بود.  روشنی تصدیق شده  به  کلیسا  تولد  ابتدای  از همان  است، 
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رسوالن پس از آنکه اعتراف می کند به خدای پدر و عیسی مسیح ایمان دارد، 
اعتقادش به تثلیث را با این جملۀ مختصر تکمیل می نماید: »من اعتقاد دارم 

به روح القدس«.
که روح القدس  که درکش ضروری است، این می باشد  یکی از مهم ترین نکاتی 
یک شخص است، نه صرفًا یک نیرو یا قدرت. به بیان دیگر، او شخص است 
او  با  می توان  که  معنا  این  به  است،  شخصیت  دارای  روح القدس  شیء.  نه 
کرد. که با هر شخص دیگری می توان رابطه ایجاد  رابطه برقرار نمود، همان طور 
نیز نقش  آفرینش جهان  از اعضای تثلیث است، در  که عضوی  روح القدس 
الهام  روح القدس،  نقش  شناخته شده ترین  گفت  بتوان  شاید  اما  داشت. 
راستی معروف است.  روح  به  کتاب مقدس  روح القدس در  بخشیدن است. 
که بر انبیا نازل شد، و به آنها توانایی بخشید تا حقیقت  این روح القدس بود 

کتاب مقدس به الهام و نظارت روح القدس نوشته شد. خدا را اعالم نمایند. 
را  دلها  روح القدس  می گردد.  آغاز  روح القدس  عملکرد  با  مسیحی  زندگی 
تبدیل می سازد، و جانهای مرده را زنده می کند تا امور الهی را درک نمایند. این 
تغییر و تحول »تولد تازه« نام دارد. زندگی مسیحی به قدرت روح القدس آغاز 
می گردد، و یک مسیحی در ادامۀ این زندگی، به قدرت روح القدس به رشد و 
که به فیض خدا صورت  بلوغ روحانی می رسد. این روند رشد و بلوغ روحانی 
می گیرد »تقدیس شدن« نام دارد. مسیحیان در روند تقدیس شدن، ویژگیهایی 
روح القدس«  »ثمرات  را  ویژگیها  آن  عهدجدید  که  می دهند  بروز  خود  از  را 
می نامد؛ یعنی »محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، 

فروتنی، و خویشتنداری« )غالطیان ۵: 22(.
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در  دارند.  وجود  روح القدس  عملکرد  از  نیز  دیگری  توجه  شایان  ابعاد  اما 
صحبت  گردانش  شا با  روح القدس  آمدن  دربارۀ  عیسی  وقتی  عهدجدید، 
هنگامی  اما  نامید.  »تسلی دهنده«  را  روح القدس   ،)17 -14 )یوحنا  می کرد 
»تسلی دهنده ای  را  او  می کند،  معرفی  را  تسلی دهنده  آن  عهدجدید،  که 
نزد  دیگر  »تسلی دهنده ای  می فرماید:  عیسی  وقتی  بنابراین،  می نامد.  دیگر« 
کسی  که آن تسلی دهندۀ اصلی چه  شما می فرستم« این سوال پیش می آید 
او  عیسی،  غیاب  در  است.  اصلی  تسلی دهندۀ  آن  خودش  عیسی  است؟ 
تسلی دهنده ای دیگر؛ یعنی روح القدس را می فرستد تا به این ترتیب، عیسی 

همواره در زندگی مسیحیان حضور داشته باشد.
کنارتان می نشیند، و با دست نوازشگرش با  که در  کسی است  »تسلی دهنده« 
غم و اندوه و درد و رنج شما همدردی می کند. در واقع، یکی از عملکردهای 
و  ماتم  در  و  زندگی،  مصیبتهای  و  بحرانها  در  که  است  این  روح القدس 
کار بردن »تسلی دهنده«  اندوهمان ما را تسلی بخشد. اما منظور عیسی از به 
یونانی  زبان  در  برد،  کار  به  تسلی دهنده  برای  عیسی  که  واژه ای  نبود.  این 
که  کسی  یعنی  می شد؛  استفاده  مدافع«  »وکیل  به  اشاره  در  که  بود  واژه ای 
تا  فرستاد  را  روح القدس  عیسی  است.  دسترس  در  دشواریها  و  سختیها  در 
این  بایستد.  مسیحیان  کنار  بحرانها  و  کلنجارها  و  کشمکشها  هنگامۀ  در 
و قوت می بخشد. عیسی وعده  با قوت می آید  که  کسی است  تسلی دهنده 
کنار ما بایستد و ما را قوت  که روح القدس یاور و مددکار ما است، تا در  داد 

قلب بخشد.
کت  وقتی روح القدس در زندگی مسیحیان عمل می کند، همواره آنها را به شرا
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با  کلمه  این  می نامد.  »مقدسان«  را  ایمانداران  عهدجدید  می کند.  تشویق 
که ایمانداران برای هدف  واژۀ »مقدس« هم خانواده بوده، و به این معنا است 
مقدس  بی گناهند،  و  ک  پا که  دلیل  این  به  ایشان  گشته اند.  جدا  خاصی 
نیستند.  که خدا قدوس است، مقدس  به آن شکلی  یا  و  نامیده نمی شوند؛ 
کن است،  ایمانداران »مقدسان« نامیده می شوند، چون روح القدس در آنها سا
آورده  هم  گرد  بدن  یک  در  را  آنها  و  نموده،  تقدیس  را  آنها  کرده،  جدا  را  آنها 
یا  قدوسیت  در  که  ندارد  اشاره  اشخاصی  به  معنا  این  در  مقدسان  است. 
انجام  به  یا حتی می توانند معجزات  برتری دارند،  بر سایرین  ویژگیهای دیگر 
در  که  چرا  هستند،  »مقدسان«  ایمانداران  جمیع  عهدجدید،  بر  بنا  رسانند. 

کن است، و ایشان را مقدس می گرداند. همۀ آنها روح القدس سا
از  عضوی  ما  از  یک  هر  است.  شخصی  امری  ما  رستگاری  و  نجات  البته 
که به حضور خدا  گروههای مختلف هستیم. اما در نهایت، هنگامی  اعضای 
یم، باید به تنهایی مقابل او بایستیم. من باید از ایمان شخصی ام سخن  می رو
بگویم، و شخصًا باید به عیسی مسیح ایمان و توکل داشته باشم. با این حال، 
کاماًل شخصی برخوردار است،  که نجات و رستگاری ما از جنبه ای  هرچند 
اما مسیحیت فردگرایی را تعلیم نمی دهد. هر ایماندار باید با سایر ایمانداران 
کلیسا می نامیم. اعتقادنامۀ رسوالن  مشارکت داشته باشد. ما این مشارکت را 
فرقۀ خاص  به یک  اینجا  کلیسا در  کلیسای مقدس جامع معتقد است.  به 
و  گوشه  ایمانداران در  کل جماعت  به  بلکه  ندارد،  یا جماعت محلی اشاره 

کنار جهان.
کی و قدوسیت  که الزامًا همواره پا گر امروزه با نهاد یا بنیادی رو به رو می شوید  ا
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کلیسا یک نهاد پر از خطا  کلیسا می باشد.  در اعضایش مشهود نیست، آنجا 
حقیقت  این  به  جهنم  نیروهای  است.  جهان  در  نهاد  مهم ترین  اما  است، 
کلیسای عیسی مسیح هدف اصلی حمالت روحانی  واقفند. به همین دلیل، 
اعضای  می باشد.  آن  ضامن  مسیح  که  است  نهادی  تنها  کلیسا  اما  است. 
بنا شده  کلیسا  واقع  در  برنمی دارند.  گام  و قدوسیت  کی  پا در  کلیسا همواره 

گناهکاران یاری رساند. است تا به 
َسر  به خاطر  کلیسا  اما  نیستند،  و قدوس  ک  پا کلیسا همواره  گرچه اعضای  ا
که فرمود: »کلیسای  خود؛ عیسی مسیح همواره قدوس است. این عیسی بود 
کلیسا برقرار است، چون مسیح آن  خود را بنا می کنم« )متی 16: 1۸(. بنابراین، 
کلیسا برقرار است، چون مسیح آن را مقرر داشته و آن را  را بنیان نهاده است. 
کن است،  کلیسا برقرار است، چون روح القدس در آن سا تشکیل داده است. 
بهره مند می باشیم.  کلیسا  از قدوسیت  نیز  و ما  به آن عطایا بخشیده است، 
را  کلیسا  که  قدرتی است  آن  به خاطر  ما است،  در  که  قدوسیتی  و  کی  پا هر 
برقرار نگاه داشته است؛ یعنی عیسی مسیح و روح القدس. مسیح چنین مقرر 
کلیسایش مشارکت جویند. او به  نموده، و تک تک مسیحیان را خوانده تا در 
ما فرموده از مشارکت با مقدسان غافل نمانیم. در ایمان مسیحی، هیچ کس 
که  یم  یم، و هم این امتیاز را دار یک جزیرۀ تنها نیست. همۀ ما هم وظیفه دار

کلیسا حضور یابیم. در مشارکتهای 
که به »کلیسای مقدس جامع« معتقد است.  اعتقادنامۀ رسوالن اعالم می کند 
کلیسای  کاتولیک در واتیکان منظور نیست، بلکه منظور  کلیسای  در اینجا 
است.  کلیسا  آنجا  دارند،  حضور  خدا  قوم  که  کجا  هر  یعنی  است؛  جهانی 
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ما  پاس می دارند.  اعتقادنامۀ رسوالن  در  را  اعتراف  این  پروتستان  مسیحیان 
که  یم  یم، اما بدون شک بر این باور کاتولیک در واتیکان را قبول ندار کلیسای 
که بزرگ تر، وسیع تر، ژرف تر، و گسترده تر از هر فرقه  مسیح یک بدن جهانی دارد 

که ما عضو آن هستیم. و جماعت محلی است 
کت مقدسان« شیوۀ دیگری برای توصیف کلیسای مقدس جامع  عبارت »شرا
است. این عبارت به مراسم شام خداوند یا آیین عشای رّبانی اشاره نمی کند. 
به  که  است  معنا  این  به  رسوالن  اعتقادنامۀ  در  مقدسان«  کت  »شرا عبارت 
کل مسیحیان جهان یک مشارکت و برادری وجود  واسطۀ روح القدس، میان 
دارد. این مشارکت از مرزهای فرقه ای و جغرافیایی و قومی و نژادی، و حتی از 

مرز این جهان مادی فراتر می رود.
قرنهای  و  سالها  ایمانداران  با  امروزی  ایمانداران  که  است  معنا  بدان  این 
گذشته نیز مشارکت دارند. در واقع، ایمانداران با تک تک مسیحیان در همۀ 
که همۀ مسیحیان به واسطۀ ایمانشان با  اعصار در مشارکت می باشند، چرا 
گذشت زمان، و حتی با مرگ  گشته اند؛ و این پیوند و اتحاد با  مسیح متحد 
که با  گسسته نخواهد شد. به برکت این اتحاد، هر ایماندار با ایماندار دیگر  نیز 

گشته، به لحاظ روحانی پیوند شده است. مسیح متحد 



فصل هفتم

 آمرزش، رستاخیز، 
و حیات ابدی

من اعتقاد دارم . . . به آمرزش گناهان،
به رستاخیز بدنها،

و به حیات جاودان. آمین.

بحِث  ادامۀ  در  و  پرداخته،  گفتگو  و  بحث  به  مسیحیان  غیر  با  وقتها  خیلی 
یا  ندارند،  اعتقاد  خدا  به  کرده اند  ادعا  بسیاری  مسیحی،  آموزه های  از  دفاع 
و  وارد بحثهای فلسفی  این مواقع می توان  گرچه در  ا ندارند.  ایمان  به عیسی 
ساده  پرسش  این  نمودن  مطرح  من  شگردهای  از  یکی  اما  شد،  پیچیده ای 

گناهانت چه می کنی؟« است: »با 
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بگوید:  و  شود  خیره  چشمانم  به  کسی  نیامده  پیش  هرگز  موقعیتها  این  در 
را  آن  طعم  همه  و  کرده اند،  گناه  همه  نشده ام.«  مرتکب  گناهی  هیچ  »من 
گناه  واقعی است. می شود میان احساس  و  امر عینی  گناه یک  چشیده اند. 
قاطی  هم  با  را  دو  این  شاید  گاهی  و  گذاشت؛  فرق  ملموس  و  عینی  گناه  و 
گناهکارند. بنابراین، به  که  کنیم. بعضی وقتها مردم می گویند حس نمی کنند 
گر یک  گناهکار نیستند. حال آنکه در محضر دادگاه ا که  این نتیجه می رسند 
که احساس نمی کند مجرم است،  کند  متهم به قتل در دفاع از خودش عنوان 
با  مرتکب می شود،  نفر  که یک  نمی رسد. جرمی  نتیجه  به  دفاع  آن  بی گمان 
یم،  قانون و معیارهایش رابطۀ تنگاتنگ دارد. وقتی قانون خدا را زیرپا می گذار

مجرم می شویم؛ و این مجرم بودن برای همه دردسرساز است.
خدا  به  زندگی شان  برای  انسانها  تک تک  که  می دهد  تعلیم  کتاب مقدس 
را  داوری  مقولۀ  یعنی  عیسی  تعالیم  اصلِی  درونمایۀ  گر  ا هستند.  پاسخگو 
نادیده بگیرید، هرگز نمی توانید موعظه و تعلیم او را به درستی درک نمایید. 
که خدای مجسم بود، به این جهان آمد، به طور خاص از بحران  وقتی عیسی 
که برای داوری نهایی  گفت. او بارها به مردم هشدار داد  داوری الهی سخن 
که تمام دنیا را ببرد و  آماده باشند. عیسی فرمود: »زیرا شخص را چه سود دارد 
جان خود را ببازد؟ یا اینکه آدمی چه چیز را فدای جان خود خواهد ساخت؟ 
ئکۀ خود، و در  که پسر انسان خواهد آمد در جالل پدر خویش به اتفاق مال زیرا 

کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد« )متی 16: 26- 27(. آن وقت هر 
گفت. او به صراحت  عیسی با عبارتی هراس انگیز از آن داوری نهایی سخن 
سخن  هر  و  شد،  خواهد  برمال  می دهیم،  انجام  خفا  در  آنچه  که  نمود  اعالم 
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)متی  آمد  خواهد  حساب  به  داوری  روز  در  یم،  آور زبان  بر  که  نسنجیده 
جوابگو  کردارمان  و  پندار  و  گفتار  هر  برای  ما  که  است  اینجا  نکته   .)36 :12
یم یا آن را  خواهیم بود. می توانیم این حقیقت را به اصطالح پشت گوش بینداز

کنیم. نادیده بگیریم، اما نمی توانیم از آن فرار 
جوابگو   خود  خالق  به  زندگی شان  برای  انسانها  تک تک  که  حقیقت  این 
داوود  است.  کتاب مقدس  تعالیم  در  زیربنایی  و  اساسی  اصلی  می باشند، 
خداوند  ای  کیست  آوری،  نظر  به  را  گناهان  گر  ا یاه،  »ای  می فرماید:  پادشاه 
بدیهی  و  واضح  سوال  این  پاسخ   .)3 :13۰ )مزمور  بایستد؟«  تو  حضور  به  که 
را نگاه دارد، هیچ کس نمی تواند در  گناهان ما  گر خدا واقعًا حساب  ا است. 
گر قرار است خدا مرا بنا بر معیار شریعتش،  حضور او بی گناه به حساب آید. ا
کند،  عدالتش، قدوسیتش، و معیار ناب و خالص عدل و انصافش داوری 

ک می شوم. قطعًا هال
کنش انسانها را  در واقع، وقتی عهدجدید از داوری نهایی سخن می گوید، وا
کسی دیگری را متهم  همواره به یک شکل توصیف می نماید: سکوت. وقتی 
انسانی  هر  طبیعی  کنش  وا باشد،  مجرم  واقعًا  شخص  آن  گر  ا حتی  می کند، 
کند یا حالت دفاعی بگیرد. ما همیشه عذر و بهانه  که یا اعتراض  این است 
کارمان  وخامت  از  یا  و  یم،  بیاور دلیل  کارمان  برای  می کنیم  سعی  یم،  می آور
و  رفتار  بار  اولین  برای  می ایستیم،  خدا  حضور  در  که  هنگامی  اما  بکاهیم. 
یابی خواهند شد. در آن هنگام،  کردارمان به درستی و بدون هیچ خطایی ارز
که  چرا  است،  محض  حماقت  بسا  چه  و  بیهوده،  و  عبث  کاری  اعتراض 

که زبان از دفاع قاصر خواهد بود. مدارک و شواهد آن قدر قوی هستند 
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آن  به  شدت  به  آنچه  می کشیم،  دوش  بر  را  گناه  سنگین  بار  این  چون  پس 
از  ِکه  هر  برای  مسیح  که  است  این  خوش  خبر  است.  آمرزش  محتاجیم، 
کرده تا دوباره او را  یده، این فرصت را فراهم  معیارهای عدالت خدا تخلف ورز
به آن رابطۀ صحیح و سالم با خدا بازگرداند، تا او را با خدا آشتی دهد و عادل 

گناهان امکان پذیر است. و بی گناه بشمارد. همۀ اینها فقط با آمرزش 
او  می کنند،  اعتراف  خدا  به  را  گناهانشان  وقتی  که  دارند  باور  مسیحیان 
خدا  وقتی  است.  مسیحی  زندگی  شادِی  این  می آمرزد.  را  ایشان  گناهان 
گناهی را در شما به حساب نمی آورد.  می فرماید: »تو را می بخشم« یعنی دیگر 
که در مسیح عیسی  پولس رسول می گوید: »پس هیچ قصاص نیست بر آنانی 
یابی و قضاوت  که اعمال ما ارز هستند« )رومیان ۸: 1(. این بدان معنا نیست 
که در مسیح هستند، به غضب  کسانی  که  نمی شوند. اما واقعیت این است 
و  شفایافته  رابطه ای  از  مسیحیان  نمی شوند.  محکوم  و  نبوده،  دچار  خدا 
که تا ابد ماندگار است. این  ترمیم گشته با خالقشان لذت می برند؛ رابطه ای 

که یک انسان می تواند از آن بهره مند باشد. باالترین منفعت و برکتی است 
خدا فقط آرامش خاطر و زنده شدن روح و جان را وعده نمی دهد. او بدنهایی 
یک  به  که  می کنم  فکر  خودم  با  وقتها  خیلی  می دهد.  وعده  ما  به  نیز  را  تازه 
بدن تازه احتیاج دارم، چون این بدنم دیگر در حال تحلیل رفتن است. خدا 
صاحب  ما  شد.  خواهیم  تازه  بدنهای  صاحب  رستاخیز،  روز  در  می فرماید 
که مانا و فناناپذیر می باشند. در آن بدنها  بدنهای جالل یافته ای خواهیم شد 

از درد و بیماری و زوال و مرگ خبری نخواهد بود.
بدنها«  رستاخیز  به  دارم  اعتقاد  »من  می کند  اعالم  رسوالن  اعتقادنامۀ  وقتی 
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که منظور رستاخیز مسیح است. خیر. این رستاخیز به  برخی تصور می کنند 
رستاخیز بدنهای ما اشاره دارد. به خاطر رستاخیز مسیح، ایمانداران به مسیح 

نیز رستاخیز بدنهایشان را تجربه خواهند نمود.
»تناقض  را  انسان  برجسته،  الهیدان  و  فیلسوف  و  یاضیدان  ر پاسکال؛  ِبلز 
در  و  باشکوه ترین،  و  باابهت ترین  انسان  او  اعتقاد  به  است.  نامیده  محض« 
توانایی اش  خاطر  به  انسان  شکوه  است.  مخلوق  بدبخت ترین  حال،  عین 
بدبختی اش  اساس  تأمل،  و  تعمق  همین  اما  است.  ژرف اندیشی  و  تأمل  در 
انسانی  خیال پردازی هایش  در  که  دارد  را  قابلیت  این  همواره  انسان  است. 
او همواره تصور می کند  کنونی اش است.  از خوِد  برتر  و  بهتر  که  کند  را تصور 
می تواند به وجود برتری تبدل شود. ما همواره با امیدهای سرکوب شده زندگی 
یای زندگی ای را در سر می پرورانم عاری از درد و رنج و مرگ،  می کنیم. من رو
یاپردازی  که این رو یا را به تحقق برسانم. برخی معتقدند  اما نمی توانم این رو
یاهایشان را در آینده  که امیدها و رو اساس و پایۀ مذهب است؛ به این معنا 

به تصویر می کشند.
مسیح  عیسی  نیست.  یاها  رو تحقق  می دهد،  تعلیم  کتاب مقدس  آنچه  اما 
یده  آمرز گناهانمان  اینکه  خاطر  به  می فرماید  او  است.  گشته  پیروز  مرگ  بر 
که به  کسانی  کرد.  که بدنهایمان قیام خواهند  شده، زمانی فرا خواهد رسید 
مسیح اعتماد نموده اند، از حیات جاودان برخوردار خواهند شد. خداوندمان 
ک خواهد کرد،  می فرماید در آن حیات جاودان، او هر اشکی را از چشمانمان پا
گناه وجود نخواهد داشت. آیا خواهان چنین  و دیگر درد و غم و اندوه و مرگ و 
مجازات  سزاوار  ما  همۀ  این رو،  از  و  یم؛  گناهکار ما  همۀ  نیستید؟  زندگی ای 
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کرده اند، و از جالل  گناه  کتاب مقدس به ما می فرماید: »همه  ابدی هستیم. 
گناهان ما را از میان  خدا قاصر می باشند« )رومیان 3: 23(. آن منجی آمد تا 
گناهان ما را شست.  کفارۀ او  بردارد، و به ما حیات جاودان بخشد. قربانی و 
کنون  ید، هم ا گر به این منجی ایمان ندار انجیل خبر خوش برای شما است. ا

ید. گناهانتان به این منجی ایمان بیاور برای آمرزش 
انجیل، اصل و جوهر ایمان مسیحی است. این انجیل از شما مطالباتی دارد: 
یا باید این انجیل را نادیده  کنید،  یا باید برای آمرزش به عیسی مسیح توکل 
گرفتن انجیل در اصل، انکار نمودن  کنید. چه بسا نادیده  بگیرید و انکارش 
آن است. انجیل با آمرزش گناهان آغاز می شود. هر حقیقت دیگری که در این 
اعتقادنامه بیان شده، پایه و اساس این انجیل است: خدای پدر، قادر مطلق، 
کره باردار شود  کره نازل نمود تا آن با خالق آسمان و زمین، روح خود را بر یک با
به  را  و زمین، پسرش  کم مطلِق آسمان  این خدای حا آورد.  به دنیا  فرزندی  و 
کمه شود، مصلوب  جهان فرستاد تا در دوران حکومت پنطیس پیالطس محا
کند، زنده شود و به آسمان  گردد، جان دهد و دفن شود، به عالم مردگان نزول 
روزی  که  او می فرماید  بنشیند.  راست خدا  به دست  کنون  ا و  نماید،  صعود 
بازخواهد گشت تا همه را داوری نماید. در آن روز، آیا شما جزو کسانی خواهید 
بود که برای آمرزش گناهان و حیات جاودان به مسیح اعتماد کرده اند؟ یا جزو 
گناهان از توکل به او سر باز زده اید، و با مجازات ابدی  که برای آمرزش  کسانی 
کسی  رو به رو خواهید شد؟ با ایمان به عیسی می توانید بخشیده شوید. او آن 
کلیسا  که جماعتی را به نام  کسی است  که روح القدس را فرستاد. او آن  است 

بنا نمود، و رستاخیز بدنها و حیات جاودان را به ما وعده داد.



کلیسا است. ما  هدف ما در این سازمان، مجهز نمودن 
کتاب،  الهیاتی،  کنفرانس، دوره های  برگزاری  از طریق 
پذیرش شبانان، و منابع رایگان به صورت آن الین، این 
یم. در تارنمای ما می توانید از این  هدف را عملی می ساز
منابع رایگان استفاده نمایید: مقاالت، منابع تصویری، 
که در  کتابهای صوتی، و مقاالتی  کتابهای الکترونیکی، 
گ موجود می باشند. برای مطالعۀ خبرنامه ثبت نام  وبال

کنید، و به خدمت ما بپیوندید.

کنید از تارنمای ما دیدن 
www.MinisterioFiel.com.br



یج  ترو هدف  با  لیِگنی ِیر  مسیحی  خدمات  سازمان 
تعالیم دکتر آر. سی. ِاسپرول خود را متعهد نموده است 
چیزی  چه  به  بدانند  که  رساند  یاری  مسیحیان  به  تا 
با  مطابق  چگونه  معتقدند،  آن  به  چرا  دارند،  اعتقاد 
با  را  اعتقادشان  چگونه  و  کنند،  زندگی  اعتقادشان 
قدوسیت  اعالم  هدف  با  ما  بگذارند.  میان  در  دیگران 
خدا، تعلیم قدوسیت خدا، و دفاع از قدوسیت خدا در 
دوره های  می دهیم:  ارائه  را  خدمات  این  خود  تارنمای 
آموزشی، راهنمای مطالعه، مقاالت و موعظه ها و منابع 

صوتی و تصویری.

در فیس بوک به ما بپیوندید، و با ما همراه باشید
Facebook.com/Ligonier




