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عیسای

مســیح کیســت؟ تقریبــا هــر فــرد بزرگســال
نظــری در مــورد مســیح دارد .شــاید ایــن
نظ ـرات ســطحی ،از روی کماطالعــی ،یــا بدعتــی محــض باشــد.
«حقیقــت» دربــارهی عیســی مهــم اســت ،نــه نظــرات ِصف و
ایــن موضــوع اهمیتــی ابــدی دارد.

کســانی کــه نــام مســیحی را بــر خــود دارنــد ،مدعیانــد ماننــد
شــاگردان ،مســیح را پیــروی میکننــد .آنهــا آمــوزهی مسیحشناســی
را حفــظ میکننــد کــه بازتــاب دیــدگاه آنهــا نســبت بــه مســیح
اســت .مسیحشناســی میتوانــد بــه طــور ضمنــی یــا رصیــح بیــان
شــود .میتوانــد منایانگــر عمــق مکاشــفات کتابمقــدس و تامــل
تاریخــی مســیحیان بــر آن باشــد و یــا میتوانــد رصفــا داســتان و
جــدا از کالم خداونــد باشــد .امــا هیــچ مســیحی معرتفــی ،فاقــد
مسیحشناســی نیســت.
امــروزه ،معمــوال ایــن اعتقادنامههــا یــا نادیــده گرفتــه میشــوند
و یــا درســت درک منیشــوند ،و منجــر بــه رسدرگمــی گســردهای
نســبت بــه شــخص و کار مســیح میشــود .بیانیـهی خدمــات لیگونیــر
در مــورد آمــوزهی مسیحشناســی ،در پــی آن اســت تــا ب ـرای جــال
مســیح و تعلیــم قــوم او ،مسیحشناســی کتابمقدســی ،تاریخــی و
راســتین کلیســای مســیحی را بــه شــکلی ســاده ب ـرای اع ـراف ،مفیــد
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بــرای کمــک بــه تعلیــم ایــان پایــدار کلیســا ،و نیــز بــه عنــوان
اعتقادنامــهای مشــرک بــرای ایامنــداران کلیســاهای مختلــف کــه
بتواننــد حــول آن ب ـرای خدمــت بــه مســیح گــرد بیاینــد ،ارائــه کنــد.
ایــن بیانیــه جایگزینــی بــرای اعتقادنامههــا و اعرتافنامههــای
تاریخــی کلیســا نیســت ،بلکــه ضمیمـهای اســت کــه مجمــوع تعالیــم
آنــان دربــارهی اینکــه مســیح کیســت و چــه کــرد را بیــان میکنــد.
باشــد کــه مســیح ایــن بیانیــه را ب ـرای ملکــوت خــود بــه کار بــرد.
در نام پرس مجسم خدا ،نبی ،کاهن و پادشاه ما.
آر .سی .اسپرول
بهار 2016
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رس و اعجاز
ما معرتفیم به این ّ
جسم پوشیدن خدا
و در نجات عظیم خود وجد میکنیم
به وساطت عیسای مسیح ،خداوندمان.
پرس ،به همراه پدر و روحالقدس
همهچیز را آفرید
همه چیز را حفظ کرده
و همه چیز را تازه میسازد.
خدای حقیقی،
حقیقتا انسان شد
دو ذات در یک شخص.
او از مریم باکره متولد شد
و در میان ما زندگی کرد.
مصلوب شدُ ،مرد ،و مدفون گردید،
در روز سوم زنده شد،
به آسامن صعود منود
و در جالل و داوری

کلمه جسم گردید | 7

دوباره بازخواهد گشت.
او رشیعت را
برای ما نگاه داشت،
برای گناه کفاره کرد،
و غضب خدا را فرو نشاند.
او جامهی ملوث ما را گرفت
و به ما
ردای عدالت خود را بخشید.
او نبی ،کاهن ،و پادشاه ما است،
کلیسای خود را بنا منوده،
برای ما شفاعت،
و بر همهچیز سلطنت میکند.
عیسای مسیح ،خداوند است؛
ما نام قدوس او را تا ابد میستاییم.
آمني.
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تصدیقها
و انکارها
با گوایه کالم خدا
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بند اول

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح ،تجســم پــر ابــدی
خــدا ،شــخص دوم تثلیــث مقــدس ،در تاریــخ اســت .او
1
مســیح اســت ،آن ماشــیح کــه خــدا وعــده داده بــود.
مــا انــکار میکنیــم کــه عیســای مســیح رصفــا یــک انســان و یــا
افســانهای پرداخت ـهی کلیســای اولیــه بــوده باشــد.

بند دوم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه در وحــدت الوهیــت (،)homoousios
پــر ازلــی بــا پــدر و روحالقــدس ،هــم ذات ،از هــر نظــر
2
هامننــد ،و ابــدی اســت.
مــا انــکار میکنیــم کــه پــر رصفــا شــبیه پــدر اســت
( )homoiousiosو یــا اینکــه پــدر او را رصفــا بــه عنــوان
پــرش پذیرفــت .مــا ایــن کــه در ماهیــت تثلیــث پــر
همــواره فرومایــه و تابــع پــدر بــوده را انــکار میکنیــم.
 1در ابتــدا کلمــه بــود و کلمــه نــزد خــدا بــود و کلمــه خــدا بــود… و کلمــه
جســم گردیــد و میــان مــا ســاکن شــد ،پُــر از فیــض و راســتی؛ و جــال او را
دیدیــم ،جاللــی شایســتهی پــر یگان ـهی پــدر .یوحنــا ( .)14:1،1همچنیــن نــگاه
کنیــد بــه ،مزمور1:110؛متــی17:3؛29:8؛16:16؛ مرقــس11:1،1؛ 39:15؛ لوقــا70:22؛
یوحنــا26-25:4؛ اعــال رســوالن 42:5؛ 22:9؛ غالطیــان :۴۴؛ فیلیپیــان :۲۶؛ کولســیان
:۲۹؛ عربانیــان :۵۷؛ اول یوحنــا :۵.۲۰
 2پــس رفتــه ،هم ـهی ا ّمتهــا را شــاگرد ســازید و ایشــان را بــه اســمِ اب و ابــن و
روحالقــدس تعمیــد دهید .همچنین نگاه کنیــد به ،یوحنــا18:1؛16:3؛30:10؛28:20؛
کلوســیان14:13؛ افسســیان.18:2
کلمه جسم گردید | 11

بند سوم

مــا بــه همــراه اعتقادنامههــای نیقیــه و کالســدون تصدیــق
میکنیــم کــه عیســای مســیح هــم کامــا خــدا و هــم کامــا
3
انســان اســت ،دو ذات پیوســته در یــک شــخص ب ـرای ابــد.
مــا انــکار میکنیــم کــه پــر مخلــوق اســت .مــا انــکار میکنیــم
کــه هرگــز زمانــی وجــود داشــته کــه پــر خــدا نبــوده
باشــد .مــا ایــن کــه بــدن و روح انســانی عیســی پیــش از
تجســم او در تاریــخ وجــود داشــته را انــکار میکنیــم.

بند چهارم

مــا اتحــاد دو ذات متامیــز مســیح را تصدیــق میکنیــم .اینکــه دو
ذات مســیح در شــخص او بــا هــم متحــد میشــوند بــدون
4
آنکــه ترکیــب ،مخــدوش ،تفکیــک و یــا جــدا شــوند.
مــا انــکار میکنیــم کــه بــرای درک و تشــخیص ایــن دو ذات
نیــازی بــه جدایــی و انفصــال آنهــا باشــد.
 3کــه در وی از جهــت جســم ،متامــی پــریِ الوه ّیــت ســاکن اســت( .کلوســیان)9:2
همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،لوقــا :۱۳۵؛ یوحنــا30:10؛ رومیــان5:9؛ اول
تیموتائــوس16:3؛ اول پطــرس.18:3
 4شــمعون پطــرس در جــواب گفــت کــه ،تویــی مســیح ،پــر خــدای زنــده ،عیســی
در جــواب وی گفــت ،خوشــابحال تــو ای شــمعون بــن یونــا! زیـرا جســم و خــون
ایــن را بــر تــو کشــف نکــرده ،بلکــه پــدر مــن کــه در آســان اســت( .متــی-16:16
 )17همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،لوقــا :۱۳۵؛43؛ یوحنــا3-1:1؛58:8؛5:17؛
اعــال رســوالن 28:20؛ رومیــان 3:1؛ 5:9؛ دوم قرنتیــان 9:8؛ اول تیموتائــوس 16:3؛
ول پطــرس18:3؛ مکاشــفه 17 ،8:1؛ .13:22
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بند پنجم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه در تجســم عیســای مســیح ،ذات
االهــی و انســانی او صفــات خــود را حفــظ کردهانــد .مــا
تصدیــق میکنیــم کــه صفــات هــر دو ذات متعلــق بــه
5
یــک شــخص یعنــی عیســای مســیح اســت.
مــا انــکار میکنیــم کــه ذات انســانی عیســای مســیح دارای
صفــات االهــی اســت یــا اینکــه میتوانــد دارای ذات
االهــی باشــد .اینکــه ذات االهــی مســیح صفــات االهــی را
بــه ذات انســانی او انتقــال داد انــکار میکنیــم .مــا اینکــه
عیســای مســیح در تجســم خــود از صفــات االهـی خویــش
دســت کشــید ،یــا آنهــا را کنــار گذاشــت انــکار میکنیــم.

 5پــس همیــن فکــر در شــا باشــد کــه در مســیح عیســی نیــز بــود ،کــه چــون
در صــورت خــدا بــود ،بــا خــدا برابــر بــودن را غنیمــت نشــمرد ،لیکــن خــود را
خالــی کــرده ،صــورت غــام را پذیرفــت و در شــباهت مردمــان شــد؛ و چــون در
شــکل انســان یافــت شــد ،خویشــن را فروتــن ســاخت و تــا بــه مــوت بلکــه تــا بــه
مــوت صلیــب مطیــع گردیــد( .فیلیپیــان )8-5:2همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد،
متــی :۹۱۰؛ :۱۶۱۶؛ :۱۹۲۸؛ یوحنــا :۱۱؛ :۱۱۳۵ ،۲۷؛ :۲۰۲۸؛ رومیــان 4-3:1؛ 5:9؛
افسســیان :۱-۲۰۲۲؛ کولســیان :۱-۱۶۱۷؛ :۲-۹۱۰؛ اول تیموتائــوس :۳۱۶؛ عربانیــان
:۱-۸ ،۳۹؛ اول پطــرس :۳۱۸؛ دوم پطــرس :۱.۱
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بند ششم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح صــورت مرئــی خــدا
اســت ،او معیــار انســانیت حقیقــی اســت و مــا در
رســتگاری خــود نهایتــا بــه شــباهت او در خواهیــم
6
آمــد.
مــا انــکار میکنیــم کــه عیســای مســیح یــک انســان حقیقــی
نبــود ،اینکــه او رصفــا انســان بــه نظــر آمــد ،یــا اینکــه
مســیح فاقــد یــک روح انســانی محســوس بــود .مــا انــکار
میکنیــم کــه در اتحــاد دو ذات پــر ،او دارای شــخصیت
انســانی بــود و نــه ذات انســانی.

تزاده متامــی آفریــدگان .زی ـرا کــه در
 6و او صــورت خــدای نادیــده اســت ،نخس ـ 
او همهچیــز آفریــده شــد ،آنچــه در آســان و آنچــه بــر زمیــن اســت از چیزهــای
دیدنــی و نادیدنــی و تختهــا و ســلطنتها و ریاســات و ق ـ ّوات؛ همــه بهوســیلهی
او و ب ـرای او آفریــده شــد( .کلوســیان )16-15:1همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد،
رومیــان :۸۲۹؛ دوم قرنتیــان :۴-۴۶؛ افسســیان :۴-۲۰۲۴؛ عربانیــان :۱-۳.۴
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بند هفتم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح بــه عنــوان یــک انســان
حقیقــی ،در وضعیــت محقــر انســانی خــود از همــهی
محدودیتهــای انســانی و ضعفهــای معمــول بــری
برخــوردار بــود .مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح
در انســانیت خــود کامــا شــبیه مــا ،امــا عــاری از هــر گنــاه
7
بــود.
مــا انــکار میکنیــم کــه عیســای مســیح گناهــی مرتکــب شــد.
اینکــه عیســای مســیح حقیقتــا رنــج نکشــید ،وسوســه نشــد
و مشــقت ندیــد را انــکار میکنیــم .مــا ایــن کــه انســانیت
حقیقــی مســیح وارث گنــاه بــود و یــا اینکــه بیگناهــی
عیســی بــا انســان حقیقــی بــودن او در تناقــض بــود را
انــکار میکنیــم.

 7از ایــن جهــت میبایســت در هــر امــری مشــابه بـرادران خــود شــود ،تــا در امــور
خــدا رییــس کَ َهنـهای کریــم و امیــن شــده ،کفــارۀ گناهــان قــوم را بکنــد .زیـرا کــه
چــون خــود عــذاب کشــیده ،تجربــه دیــد ،اســتطاعت دارد کــه تجربهشــدگان را
اعانــت فرمایــد (عربانیــان :۲-۱۷ )۱۸همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،میــکاه :۵۲؛
لوقا :۲۵۲؛ رومیان :۸۳؛ غالطیان :۴۴؛ فیلیپیان :۲-۵۸؛ عربانیان :۷.۱۵
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بند هشتم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح تاریخــی ،بــا قــدرت
روحالقــدس ،بــا معجــزه در رحــم مریــم باکــره قـرار گرفتــه
و متولــد شــد .مــا همــراه بــا اعتقادنامــهی کالســدون
تصدیــق میکنیــم کــه مریــم بــه درســتی مــادر خداونــد
خوانــده شــد ( ،)theotokosزی ـرا کودکــی کــه او بــه دنیــا
8
آورد پــر مجســم خــدا ،شــخص دوم تثلیــث اســت.
مــا انــکار میکنیــم کــه عیســای مســیح ذات االهــی و یــا
بیگناهــی خــود را از مریــم دریافــت کــرده باشــد.

 8و در مــاه ششــم ،جرباییــل فرشــته از جانــب خــدا بــه بَلــدی از جلیــل کــه نــارصه نــام
داشــت ،فرســتاده شــد؛ نــزد باکــرهای نامــزد مــردی ُمسـ ّـا بــه یوســف از خانــدان داوود،
و نــام آن باکــره مریــم بــود (لوقــا :۱-۲۶ )۲۷همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،متــی23:1؛
11:2؛ لوقــا43 ،35 ،31:1؛ رومیــان :۱۳؛ غالطیــان :۴.۴
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بند نهم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح انســان آخــر اســت کــه
بــر هــر آنچــه برایــش مقــرر گشــت غالــب آمــد کــه آدم
اول در آنهــا ناتــوان بــود .و اینکــه عیســای مســیح رس قــوم
9
خــود یعنــی بــدن مســیح اســت.
مــا انــکار میکنیــم کــه عیســای مســیح ذات ســقوط کــردهی
انســانی داشــت و یــا گنــاه اولیــه را بــه ارث بــرده بــود.
 9لهــذا همچنــان کــه بــه وســاطت یــک آدم گنــاه داخــل جهــان گردیــد و بــه گنــاه مــوت؛
و بــه اینگونــه مــوت بــر همــۀ مــردم طــاری گشــت ،از آنجــا کــه همــه گنــاه کردنــد.
زیـرا قبــل از رشیعــت ،گنــاه در جهــان میبــود ،لکــن گنــاه محســوب منیشــود در جایــی
کــه رشیعــت نیســت .بلکــه از آدم تــا موســی مــوت تســلط میداشــت بــر آنانــی نیــز
کــه بــر مثــال تجــاوز آدم کــه منونــۀ آن آینــده اســت ،گنــاه نکــرده بودنــد .و نــه چنــان
کــه خطــا بــود ،همچنــان نعمــت نیــز باشــد .زیـرا اگــر بــه خطــای یــک شــخص بســیاری
مردنــد ،چقــدر زیــاده فیــض خــدا و آن بخششــی کــه بــه فیــض یــک انســان؛ یعنــی عیســی
مســیح اســت ،ب ـرای بســیاری افــزون گردیــد .و نــه اینکــه مثــل آنچــه از یــک گناهــکار
رس زد ،همچنــان بخشــش باشــد؛ زی ـرا حکــم شــد از یــک ب ـرای قصــاص ،لکــن نعمــت از
خطایــای بســیار بـرای عدالــت رســید .زیـرا اگــر بــه ســبب خطــای یــک نفــر و بــه واســطۀ
آن یــک مــوت ســلطنت کــرد ،چقــدر بیشــر آنانــی کــه افزونــی فیــض و بخشــش عدالــت
را میپذیرنــد ،در حیــات ســلطنت خواهنــد کــرد بــه وســیلۀ یــک؛ یعنــی عیســی مســیح.
پــس همچنــان کــه بــه یــک خطــا حکــم شــد بــر جمیــع مردمــان بـرای قصــاص ،همچنیــن
بــه یــک عمــل صالــح بخشــش شــد بــر جمیــع مردمــان ب ـرای عدالــت حیــات .زی ـرا بــه
همیــن قســمی کــه از نافرمانــی یــک شــخص بســیاری گناهــکار شــدند ،همچنیــن نیــز
بــه اطاعــت یــک شــخص بســیاری عــادل خواهنــد گردیــد .امــا رشیعــت در میــان آمــد تــا
خطــا زیــاده شــود .لکــن جایــی کــه گنــاه زیــاده گشــت ،فیــض بینهایــت افــزون گردیــد.
تــا آنکــه چنــان کــه گنــاه در مــوت ســلطنت کــرد ،همچنیــن فیــض نیــز ســلطنت منایــد
بــه عدالــت ب ـرای حیــات جاودانــی ،بــه وســاطت خداونــد مــا عیســی مســیح (رومیــان
:۵-۱۲ .)۲۱همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،اول قرنتیــان :۱۵-۴۵ ،۲۲۴۹؛ افسســیان :۲-۱۴
۱۶؛ 23:5؛ کلوســیان.18:1
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بند دهم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح بــا اطاعــت و زندگــی
کامــل خــود ،عدالتــی را کــه خواســتهی احــکام خداونــد
بــود بــه جــای مــا بــه طــور کامــل بــه انجــام رســاند و بــا
مــرگ خــود بــر صلیــب متحمــل جریمــهی گناهــان مــا
10
گشــت.
مــا انــکار میکنیــم کــه عیســای مســیح حتــی در یــک قســمت،
در اطاعــت و انجــام قوانیــن خداونــد ناتــوان بــوده باشــد.
مــا انــکار میکنیــم کــه او قوانیــن االهــی را منســوخ کــرده
اســت.

 10زیـرا بــه همیــن قســمی کــه از نافرمانــی یــک شــخص بســیاری گناهــکار شــدند،
همچنیــن نیــز بــه اطاعــت یــک شــخص بســیاری عــادل خواهنــد گردیــد (رومیــان
:۵ .)۱۹همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،متــی :۳۱۵؛ یوحنــا :۸۲۹؛ دوم قرنتیــان
:۵۲۱؛ فیلیپیــان :۲۸؛ عربانیــان :۵.۸
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بند یازدهم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح خــود را بــه جانشــینی
بــرای مجــازات بــه عنــوان کفــارهی گناهــان قــوم خــود
بــه صلیــب ســپرد .غضــب خــدا را فــرو نشــاند و عدالــت
خداونــد را بــه انجــام رســاند .او بــر گنــاه ،مــرگ و شــیطان
11
پیــروز گشــت.
مــا انــکار میکنیــم کــه مــرگ عیســای مســیح بهــا و فدیــه بــرای
شــیطان بــوده اســت .اینکــه مــرگ عیســای مســیح یــک
منون ـهی رصف ،یــک پیــروزی رصف بــر شــیطان ،و یــا رصفــا
نشــاندهندهی اخالقیــات االهــی بــوده را انــکار میکنیــم.

 11کــه خــدا او را از قبــل معیــن کــرد تــا کفــاره باشــد بــه واســطۀ ایــان بــه وســیلۀ
خــون او ،تــا آنکــه عدالــت خــود را ظاهــر ســازد ،بــه ســبب فــرو گذاشــن خطایــای
ســابق در حیــن تحمــل خــدا ،ب ـرای اظهــار عدالــت خــود در زمــان حــارض ،تــا او
عــادل شــود ،و عــادل شــارد هــر کســی را کــه بــه عیســی ایــان آورد (رومیــان
:۳-۲۵ .)۲۶همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،اشــعیا ۵۳؛ رومیــان :۵۱۵ ،۸ ،۶؛ :۶۱۰؛
:۷۴؛ :۸۳۴؛ :۱۴۱۵ ،۹؛ اول قرنتیــان :۱۵ ،۳افسســیان :۵۲؛ اول تســالونیکیان :۵۱۰؛
دوم تیموتائــوس :۲۱۱؛ عربانیــان14:2؛ ۱۷؛ :۹-۱۴۱۵؛ :۱۰۱۴؛ اول پطــرس :۲۲۴؛
:۳۱۸؛ اول یوحنــا :۲۲؛ 8:3؛ :۴.۱۰
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بند دوازدهم

مــا آمــوزهی عادلشــمردگی را ،اینکــه گنــاه مــا بــر مســیح ق ـرار
گرفــت و عدالــت او بــا ایــان بــه حســاب مــا گذاشــته
12
شــد ،تصدیــق میکنیــم.
مــا انــکار میکنیــم کــه گنــاه بــدون داوری نادیــده گرفتــه
میشــود .اینکــه اطاعــت مســیح بــه حســاب مــا گذاشــته
نشــده را انــکار میکنیــم.

 12زی ـرا او را کــه گنــاه نشــناخت ،در راه مــا گنــاه ســاخت تــا مــا در وی عدالــت
خــدا شــویم (دوم قرنتیــان :۵ .)۲۱همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،متــی :۵۲۰؛
رومیــان :۳-۲۱۲۲؛ :۴۱۱؛ :۵۱۸؛ اول قرنتیــان :۱۳۰؛ دوم قرنتیــان :۹۹؛ افسســیان
:۶۱۴؛ فیلیپیــان :۱۱۱؛ :۳۹؛ عربانیــان :۱۲.۲۳
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بند سیزدهم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح در روز ســوم از مــرگ
قیــام کــرد و اینکــه او در جســم انســانی توســط بســیاری
13
دیــده شــد.
مــا انــکار میکنیــم کــه رصفــا بــه نظــر آمــد کــه عیســای مســیح
مــرده اســت و یــا اینکــه بعــد از مــرگ فقــط روح او باقــی
مانــد و یــا اینکــه قیــام او از مــرگ رصفـاً در قلــب پیروانــش
رخ داد.

 13زی ـرا کــه اول بــه شــا ســپردم آنچــه نیــز یافتــم ،کــه مســیح بــر حســب کتــب
در راه گناهــان مــا مــرد ،و اینکــه مدفــون شــد و در روز ســوم بــر حســب کتــب
برخاســت؛ و اینکــه بــه کیفــا ظاهــر شــد ،و بعــد از آن بــه آن دوازده (اول قرنتیــان
:۱۵-۳ .)۵همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،اشــعیا ۵۳؛ متــی :۱۶۲۱؛ :۲۶۳۲؛ :۲۸-۱
۱۰؛ یوحنــا :۲۱۱۴؛ اعــال رســوالن :۱-۹۱۱؛ :۲۳۲ ،۲۵؛ :۳۲۶ ،۱۵؛ :۴۱۰؛ :۵۳۰؛
:۱۰۴۰؛ رومیــان 25 -24:4؛ 10-9:6؛ افسســیان :۴-۸.۱۰
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بند چهاردهم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح در قیــام پــر جــال
خــود ،نوبــر قیــام کــردگان اســت ،اینکــه او بــر هــر دو،
گنــاه و مــرگ غالــب آمــده و در اتحــاد بــا او مــا نیــز قیــام
14
خواهیــم کــرد.
مــا انــکار میکنیــم کــه بــدن جاللیافتــه و قیــام کــردهی عیســای
مســیح از مــرگ کامــا بــا بدنــی کــه در آن بــاغ در قــر
گذاشــته شــد متفــاوت بــود .اینکــه رســتاخیز مــا رصفـاً قیام
روح مــا و جــدا از جســم خواهــد بــود را انــکار میکنیــم.

 14لیکــن بالفعــل مســیح از مــردگان برخاســته و نوبــر خوابیــدگان شــده اســت...
ای مــوت نیــش تــو کجــا اســت و ای گــور ظفــر تــو کجــا؟ (اول قرنتیــان،20:15
 .)55همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،رومیــان :۵۱۰؛ :۶۱۱ ،۸ ،۴؛ :۱۰۹؛ اول
قرنتیــان :۱۵ ۵۵ ،۲۳؛ دوم قرنتیــان :۱۹؛ :۴-۱۰۱۱؛ افسســیان :۲۶؛ کولســیان :۲۱۲؛
دوم تســالونیکیان :۲۱۳؛ عربانیــان :۲۱۴ ،۹؛ اول یوحنــا :۳۱۴؛ مکاشــفه :۱۴۴؛
:۲۰.۱۴
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بند پانزدهم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح بــه تخــت آســانی
خــود صعــود منــوده ،در دســت راســت خــدای پــدر
نشســته اســت و اینکــه او شــخصاً در جایــگاه یــک پادشــاه
ســلطنت میکنــد و در قــدرت و جــال در مقابــل دیــدگان
15
بــاز میگــردد.
مــا انــکار میکنیــم کــه عیســای مســیح نســبت بــه زمــان بازگشــت
خــود دچار اشــتباه شــده باشــد.

 15پــس آنانــی کــه جمــع بودنــد ،از او ســوال منــوده گفتنــد« :خداونــدا آیــا در
ایــن وقــت ملکــوت را بــر ارساییــل بــاز برقــرار خواهــی داشــت؟» بدیشــان
گفــت« :از شــا نیســت کــه زمانهــا و اوقاتــی را کــه پــدر در قــدرت خــود
نــگاه داشــته اســت بدانیــد .لیکــن چــون روحالقــدس بــر شــا میآیــد ،قــوت
خواهیــد یافــت ،و شــاهدان مــن خواهیــد بــود ،در اورشــلیم و متامــی یهودیــه
و ســامره ،و تــا اقصــای جهــان ».و چــون ایــن را گفــت ،وقتــی کــه ایشــان
همــی نگریســتند ،بــاال بــرده شــد ،و ابــری او را از چشــان ایشــان در ربــود .و
چــون بــه ســوی آســان چشــم دوختــه میبودنــد ،هنگامــی کــه او میرفــت،
نــاگاه دو مــرد ســفیدپوش نــزد ایشــان ایســتاده ،گفتنــد« :ای مــردان جلیلــی
چــرا ایســتاده ،بــه ســوی آســان نگرانیــد؟ همیــن عیســی کــه از نــزد شــا
بــه آســان بــاال بــرده شــد ،بــاز خواهــد آمــد بــه همیــن طــوری کــه او را بــه
ســوی آســان روانــه دیدیــد» (اعــال رســوالن :۱-۶ .)۱۱همچنیــن ایــن آیــات
را ببینیــد ،لوقــا :۲۴-۵۰۵۳؛ اعــال رســوالن :۱۲۲؛ :۲-۳۳۳۵؛ افسســیان :۴-۸۱۰؛
اول تیموتائــوس :۳.۱۶
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بند شانزدهم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح در روز پنتیکاســت روح
خــود را نــازل منــود و اکنــون در جایــگاه خــود بــر همــه
چیــز ســلطنت کــرده ،بــرای قــوم خــود شــفاعت منــوده
رس
و کلیســای خــود را بنــا میمنایــد ،او کــه بــه تنهایــی ِ
16
کلیساســت.
مــا انــکار میکنیــم کــه عیســای مســیح اســقف روم را بــه عنــوان
جانشــین خــود منصــوب کــرده و یــا شــخص دیگــری غیــر
از عیســای مســیح میتوانــد رس کلیســا باشــد.

 16و همهچیــز را زیــر پایهــای او نهــاد ،و او را رس همهچیــز بــه کلیســا داد
(افسســیان :۱ .)۲۲همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،اعــال رســوالن33:2؛ اول
قرنتیــان :۱۱-۳۵؛ افسســیان :۴۱۵؛ :۵۲۳؛ کولســیان :۱.۱۸
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بند هفدهم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح بــاز خواهــد آمــد ،در
جــال و بـرای داوری مــردم و در نهایــت متامــی دشــمنانش
را مغلــوب میســازد ،مــرگ را از بیــن بــرده ،و در آســان
و زمیــن جدیــد رهــر خواهــد بــود ،آنجــا کــه او بــه عدالــت
17
ســلطنت میکنــد.
مــا انــکار میکنیــم کــه بازگشــت نهایــی عیســای مســیح در ســال
 70میــادی بــه وقــوع پیوســته ،و بازگشــت او و اتفاقــات
مربــوط بــه آن را بایــد بــه صورتــی منادیــن دیــد.

 17و مــا را مأمــور فرمــود کــه بــه قــوم موعظــه و شــهادت دهیــم بدیــن کــه خــدا
او را مقــرر فرمــود تــا داور زنــدگان و مــردگان باشــد (اعــال رســوالن :۱۰.)۴۲
همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،یوحنــا :۱۲۴۸؛ :۱۴۳؛ اعــال رســوالن :۷۷؛ :۱۷۳۱؛
دوم تیموتائــوس :۴.۸ ،۱
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بند هجدهم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح خداونــد در پادشــاهی
ابــدی خــود پذی ـرای کســانی خواهــد بــود کــه بــه اســم
او ایــان دارنــد ،امــا کســانی کــه بــه او ایــان ندارنــد،
ابدیــت را بــا تحمــل عــذاب و مجــازات آگاهانــه در جهنــم
18
خواهنــد گذرانیــد.
مــا انــکار میکنیــم کــه متــام بــر نجــات خواهنــد یافــت .مــا
ایــن کــه افـراد بیایــان بــه عیســای مســیح بعــد از مــرگ
کامــا نابــود و معــدوم میشــوند را انــکار میکنیــم.

 18کــه پــر انســان مالئکــۀ خــود را فرســتاده ،همــۀ لغزشدهنــدگان و بــدکاران
را جمــع خواهنــد کــرد ،و ایشــان را بــه تنــور آتــش خواهنــد انداخــت ،جایــی کــه
گریــه و فشــار دنــدان بــود .آنگاه عــادالن در ملکــوت پــدر خــود مثــل آفتــاب،
درخشــان خواهنــد شــد .هــر کــه گــوش شــنوا دارد بشــنود (متــی :۱۳-۴۱.)۴۳
همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،اشــعیا :۲۵-۶۹؛ :۶۵-۱۷۲۵؛ :۶۶-۲۱۲۳؛ دانیــال
:۷-۱۳۱۴؛ متــی :۵-۲۹۳۰؛ :۱۰۲۸؛ :۱۸-۸۹؛ مرقــس :۹-۴۲۴۹؛ لوقــا :۱۳۳؛ :۱۲۵؛
یوحنــا :۱۸۳۶؛ کولســیان :۱-۱۳۱۴؛ دوم تســالونیکیان :۱-۵۱۰؛ دوم تیموتائــوس :۴،۱
۱۸؛ عربانیــان :۱۲۲۸؛ دوم پطــرس :۱۱۱؛ :۲۴؛ مکاشــفه :۲۰.۱۵
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بند نوزدهم

مــا تصدیــق میکنیــم ،متامــی کســانی کــه پیــش از بنیــاد عــامل
در مســیح برگزیــده شــدهاند و بــا او در ایــان متحــد
گشــتهاند ،از ارتبــاط بــا او و یکدیگــر بهرهمنــد بــوده
و لــذت خواهنــد بــرد .مــا تصدیــق میکنیــم کــه در
عیســای مســیح از لــذت متامــی بــرکات روحانــی ،از
جملــه عادلشــمردگی ،فرزنــد خواندگــی ،تقدیــس و
19
جــال نهایــی بهرهمنــد خواهیــم شــد.
مــا انــکار میکنیــم کــه عیســای مســیح و عمــل نجاتبخــش
او را میتــوان از هــم جــدا ســاخت .مــا تــوان رشاکــت
در نجــات عیســای مســیح جــدا از خــود عیســای مســیح
را انــکار میکنیــم .مــا امــکان اتحــاد بــا عیســای مســیح
و عــدم اتحــاد بــا بــدن او ،کلیســا ،را انــکار میکنیــم.

 19زی ـرا کــه جمیــع مــا بــه یــک روح در یــک بــدن تعمیــد یافتیــم ،خــواه یهــود،
خــواه یونانــی ،خــواه غــام ،خــواه آزاد و همــه از یــک روح نوشــانیده شــدیم.
(اول قرنتیــان .)13:12همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،یوحنــا20:14؛ 6-4:15؛
رومیــان1:6؛ 2-1:8؛ 5-3:12؛ اول قرنتیــان31-30:1؛ 20-15:6؛ 17-16:10؛ 27:12؛
دوم قرنتیــان21-17:5؛ غالطیــان29-25:3؛ افسســیان23-22 ،10-3:1؛ 6-1:2؛ 6:3؛
16-15:4؛ 30 ،23:5؛ کلوســیان18:1؛ .19-18:2
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بند بیستم

مــا آمــوزهی عادلشــمردگی فقــط از راه ایــان را تصدیــق میکنیم،
آنکــه خــدا مــا را فقــط بــر اســاس عمــل فیــض او عــادل
میخوانــد ،فقــط از طریــق ایــان مــا ،فقــط بــر شــخص و
کار عیســای مســیح ،فــارغ از اعــال و شایســتگی مــا .مــا
تصدیــق میکنیــم کــه رد کــردن آمــوزهی عادلشــمردگی
20
فقــط از راه ایــان ،انــکار انجیــل اســت.
مــا اینکــه بــر پایـهی ریــزش تدریجــی فیــض بــر اســاس اعاملمــان
عادلشــمرده شــدهایم را انــکار میکنیــم .اینکــه مــا
عادلشــمرده میشــویم فقــط زمانــی کــه ذاتــا عــادل
شــویم را انــکار میکنیــم .مــا انــکار میکنیــم کــه
ایــن عادلشــمردگی اکنــون و یــا هــر زمانــی بــر اســاس
رسســپردگی مــا بــوده اســت .کــه بــا عادلشــمردگی،
پیوســته و همــراه اســت ،هــر چنــد بــا عادلشــمردگی
متفــاوت اســت.

 20پــس چــون کــه بــه ایــان عــادل شــمرده شــدیم ،نــزد خــدا ســامتی داریــم
بوســاطت خداونــد مــا عیســی مســیح(،رومیان .)1:5همچنیــن ایــن آیــات را
ببینیــد ،لوقــا14:18؛ رومیــان24:3؛5:4؛ 10:5؛ 30:8؛ 10 ،4:10؛ اول قرنتیان11:6؛ دوم
قرنتیــان21 ،19:5؛ غالطیــان17-16:2؛ 24 ،11:3؛ 4:5؛ افسســیان7:1؛ تیطــس.7 ،5:3
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بنــد بیســت
و یکــم

مــا تصدیــق میکنیــم ،در عمــلِ االهــیِ تقدیــس شــدن مــا
منفعــل نیســتیم ،بلکــه مســئول هســتیم تــا خــود را در
تالشــی مــداوم بـرای مــردن نســبت بــه گنــاه و زندگــی در
اطاعــت از خداونــد بــه ابـزار مقــرر شــدهی فیــض خداونــد
21
بســپاریم.
مــا انــکار میکنیــم ،کــه شــخص بــدون اینکــه همزمــان در
اتحــاد او بــا مســیح بـرای تقدیــس شــدن مثــری حاصــل
شــود ،عادلشــمرده میشــود .مــا انــکار میکنیــم
کــه اعــال نیکــوی مــا ،در حالــی کــه در عیســای
مســیح ب ـرای خداونــد قابــل قبــول باشــند ،شایســتهی
عادلشــمردگی هســتند .مــا انــکار میکنیــم کــه در
ایــن زندگــی ،کشــمکش بــا گنــاه درونــی متوقــف
خواهــد شــد ،هــر چنــد گنــاه دیگــر بــر مــا ســلطه
نــدارد.
 21متبــارک بــاد خــدا و پــدر خداونــد مــا عیســی مســیح کــه مــا را مبــارک ســاخت
بــه هــر برکــت روحانــی در جایهــای آســانی در مســیح ،چنــان کــه مــا را پیــش
از بنیــاد عــامل در او برگزیــد تــا در حضــور او در محبّــت ،مقــدّس و بیعیــب
باشیم(.افسســیان .)4-3:1همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،یوحنــا17:17؛ اعــال
رســوالن32:20؛ رومیــان14 ،6-5:6؛ 13:8؛ اول قرنتیــان11:6؛ دوم قرنتیــان1:7؛
غالطیــان24:5؛ افسســیان19-16:3؛ 24-23:4؛ فیلیپیــان10:3؛ کلوســیان11-10:1؛
دوم تســالونیکیان13:2؛ عربانیــان.14:12
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بنــد بیســت
و دوم

تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح یگانــه واســطه و میانجــی
میــان خــدا و قــوم اســت .مــا جایــگاه مســیح را در واســطه
بودنــش بــه عنــوان نبــی ،کاهــن و پادشــاه در هــر دو
زمــان ،فروتنــی و جاللــش تصدیــق میکنیــم .مــا تصدیــق
میکنیــم کــه او بــرای آنچــه پــدر او را بــه آن خوانــده
بــود ،یعنــی انجــام خدمــت میانجــی بــودن ،بــا روحالقــدس
22
مســح شــد.
مــا انــکار میکنیــم ،کــه خداونــد تجســمی دیگــر داشــته و یــا
خواهــد داشــت ،و یــا ایــن کــه واســطی جــز عیســای مســیح
و نجاتــی دیگــر جــز در او ،بــوده و یــا خواهــد بــود .مــا
ِ
نجــات جــدا از عیســای مســیح را انــکار میکنیــم.

متوســطی اســت ،یعنــی
 22زیـرا خــدا واحــد اســت و در میــان خــدا و انســان یــک ّ
انســانی کــه مســیح عیســی باشــد(،اول تیموتائــوس .)5:2همچنیــن ایــن آیــات را
ببینیــد ،ایــوب28-23:33؛ لوقــا33:1؛ یوحنــا14-1:1؛ 6:14؛ اعــال رســوالن 22:3؛
کلوســیان15:1؛ عربانیــان4-1:1؛ 6-5:5؛ 15:9؛ .24:12
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بنــد بیســت
و ســوم

تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح بــه عنــوان عالیتریــن
نبــی خداونــد ،هــم موضــوع و هــم مقصــود نبــوت بــود.
مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح ارادهی خــدا
را آشــکار ســاخته و اعــام منــود؛ او اتفاقــات آینــده را
پیشــگویی کــرد ،و تکمیــل وعدههــای خداونــد در خــود
23
اوســت.
مــا انــکار میکنیــم کــه عیســای مســیح حتــی یــک نبــوت غلــط
و یــا ســخن کــذب بــه زبــان آورده باشــد و یــا اینکــه در
انجــام نبوتهــای مربــوط بــه خــودش ناموفــق بــوده و یــا
ناموفــق خواهــد بــود.

 23و الحــال ای بـرادران ،میدانــم کــه شــا و چنیــن حــکام شــا ایــن را بــه ســبب
ناشناســایی کردیــد .و لیکــن خــدا آن اخبــاری را کــه بــه زبــان جمیــع انبیــای خــود،
پیــش گفتــه بــود کــه مســیح بایــد زحمــت بینــد ،همینطــور بــه انجــام رســانید.
پــس توبــه و بازگشــت کنیــد تــا گناهــان شــا محــو گــردد ،و تــا اوقات اسـراحت از
حضــور خداونــد برســد .و عیســی مســیح را کــه از اول بـرای شــا اعــام شــده بــود
بفرســتد .کــه میبایــد آســان او را پذیــرد تــا زمــان معــا ِد همهچیــز کــه خــدا از
بــدو عــامل بــه زبــان جمیــع انبیــای مقــدس خــود ،از آن اخبــار منــود .زیـرا موســی
بــه اجــداد گفــت کــه «خداونــد خــدای شــا نبــی مثــل مــن ،از میــان بـرادران شــا
بـرای شــا برخواهــد انگیخــت .کالم او را در هرچــه بــه شــا تکلــم کنــد ،بشــنوید»
(اعــال رســوالن :۳-۱۷ .)۲۲همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،متــی :۲۰۱۷؛ :۲۴۳؛
:۲۶۶۴ ،۳۴ ،۳۱؛ مرقــس :۱-۱۴۱۵؛ لوقــا :۴-۱۸۲۱ ،۱۹؛ یوحنــا :۱۳۳۶؛ :۲۱۲۲؛ اول
قرنتیــان :۱۲۰؛ عربانیــان :۱۲؛ مکاشــفه :۱۹.۱۰
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بنــد بیســت
و چهــارم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای مســیح کاهــن اعظممــان اســت،

بــه رتبـهی ملکیصــدق ،او کــه خــود را بـرای مــا بــه عنــوان
قربانــی کامــل گذرانیــد و همــواره در حضــور پــدر ب ـرای
مــا شــفاعت میکنــد .مــا تصدیــق میکنیــم کــه عیســای
مســیح هــم کاهــن و هــم قربانــی بــود ،قربانــی نهایــی و
24
کفــارهی عالــی گناهــان.
مــا انــکار میکنیــم کــه چــون عیســای مســیح از ســبت یهــودا بــود
و نــه از ســبت الوی ،ب ـرای خدمــت بــه مــا بــه عنــوان کاهــن
صالحیــت نداشــت .مــا انــکار میکنیــم کــه او همــواره خــود را
در شــام خداونــد بــه عنــوان قربانــی و کاهــن تقدیــم میکنــد،
همســان شــکلی بــدون ریختــه شــدن خــون .مــا انــکار میکنیــم
کــه او رصفــا در آســان کاهــن شــد و نــه بــر روی زمیــن.
 24زی ـرا مســیح بــه قــدس ساختهشــده بــه دســت داخــل نشــد کــه مثــال مــکان حقیقــی
اســت؛ بلکــه بــه خــود آســان تــا آنکــه االن در حضــور خــدا بــه جهــت مــا ظاهــر شــود.
و نــه آنکــه جــان خــود را بارهــا قربانــی کنــد ،ماننــد آن رییــس کَ َهنــه کــه هــر ســال بــا
خــون دیگــری بــه مــکان اقــدس داخــل میشــود؛ زیـرا در ایــن صــورت میبایســت کــه او
از بنیــاد عــامل بارهــا زحمــت کشــیده باشــد .لکــن االن یــک مرتبــه در اواخــر عــامل ظاهــر
شــد تــا بــه قربانــی خــود ،گنــاه را محــو ســازد .و چنــان کــه مــردم را یــک بــار مــردن و
بعــد از آن ج ـزا یافــن مقــرر اســت ،همچنیــن مســیح نیــز چــون یــک بــار قربانــی شــد
تــا گناهــان بســیاری را رفــع منایــد؛ بــار دیگــر بــدون گنــاه ،ب ـرای کســانی کــه منتظــر او
میباشــند ،ظاهــر خواهــد شــد بــه جهــت نجــات (عربانیــان :۹-۲۴ .)۲۸همچنیــن ایــن
آیــات را ببینیــد ،یوحنــا :۱۳۶؛ :۱۹-۲۸۳۰؛ اعــال رســوالن :۸۳۲؛ اول قرنتیــان :۵۷؛ عربانیــان
:۲-۱۷۱۸؛ :۴-۱۴۱۶؛ :۷۲۵؛ :۱۰۲۶ ،۱۲؛ اول پطرس :۱۱۹؛ مکاشــفه :۵-۱۲ ،۸ ،۶۱۳؛ :۶۱۶ ،۱؛
:۷-۹۱۷ ،۱۴ ،۱۰؛ :۸۱؛ :۱۲۱۱؛ :۱۳۱۱ ،۸؛ :۱۵.۳
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بنــد بیســت
و پنجــم

مــا تصدیــق میکنیــم کــه در مقــام پادشــاه ،عیســای مســیح
بــر قدرتهــای زمینــی و قدرتهــای فــوق طبیعــی بــه
25
طریقــی عالــی الحــال و تــا ابــد ســلطنت میکنــد.
مــا انــکار میکنیــم ،کــه ســلطنت عیســای مســیح رصفــا یــک
پادشــاهی سیاســی بــر زمیــن اســت .مــا انــکار میکنیــم
کــه حکمرانــان زمینــی بــه او پاســخگو نیســتند.

 25زیــرا مادامــی کــه همــۀ دشــمنان را زیــر پایهــای خــود ننهــد ،میبایــد او
ســلطنت بنامیــد (اول قرنتیــان :۱۵ .)۲۵همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،مزمــور
۱۱۰؛ متــی :۲۸-۱۸۲۰؛ لوقــا :۱۳۲؛ :۲۱۱؛ اعــال رســوالن :۲۳۴ ،۲۹ ،۲۵؛ :۴۲۵؛
:۱۳۳۶ ،۳۴ ،۲۲؛ :۱۵۱۶؛ رومیــان :۱۳؛ دوم تیموتائــوس :۲۸؛ عربانیــان :۴۷؛ مکاشــفه
:۳۷؛ :۵۵؛ :۲۲.۱۶
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بنــد بیســت
و ششــم

مــا تصدیــق میکنیــم ،زمانــی کــه عیســای مســیح متامــی
دشــمنانش را مغلــوب منــود ،پادشــاهی خــود را بــه دســت
پــدر میســپارد .مــا تصدیــق میکنیــم کــه در آســان
و زمیــن جدیــد ،خداونــد بــا قــوم خــود خواهــد بــود و
ایامنــداران ،عیســای مســیح را روبــرو خواهنــد دیــد ،و
ماننــد او خواهنــد شــد ،و بـرای ابــد از بــودن بــا او لــذت
26
خواهنــد بــرد.
مــا انــکار میکنیــم ،کــه امیــد دیگــری بـرای بــر وجــود داشــته و یــا
جــز در عیســای مســیح ،اســمی دیگــر یــا راهــی دیگــر بـرای
نجــات باشــد.

 26بعــد از آن انتهــا اســت ،وقتــی کــه ملکــوت را بــه خــدا و پــدر ســپارد .و در آن
زمــان متــام ریاســت و متــام قــدرت و قــوت را نابــود خواهــد گردانیــد .زیـرا مادامــی
کــه همــۀ دشــمنان را زیــر پایهــای خــود ننهــد ،میبایــد او ســلطنت بنامیــد.
دشــمن آخــر کــه نابــود میشــود ،مــوت اســت .زی ـرا «همهچیــز را زیــر پایهــای
وی انداختــه اســت ».امــا چــون میگویــد کــه «همهچیــز را زیــر انداختــه اســت»،
واضــح اســت کــه او کــه همــه را زیــر او انداخــت مســتثنی اســت .امــا زمانــی کــه
همــه مطیــع وی شــده باشــند ،آنگاه خــود پــر هــم مطیــع خواهــد شــد او را کــه
همهچیــز را مطیــع وی گردانیــد ،تــا آنکــه خــدا کل در کل باشــد (اول قرنتیــان
:۱۵-۲۴ .)۲۸همچنیــن ایــن آیــات را ببینیــد ،اشــعیا :۶۵۱۷؛ :۶۶۲۲؛ فیلیپیــان :۲-۹
۱۱؛ دوم پطــرس :۳۱۳؛ اول یوحنــا :۳-۲۳؛ مکاشــفه :۲۱-۱۵؛ :۲۲-۱.۵
34

کلمه جسم گردید | 35

مقاهلای
توضییح

با پیشنهادایت برای استفاده
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روزی

بــر زمیــن یــک اعـراف طنینانــداز خواهــد شــد.
«عیســای مســیح خداونــد اســت( ».فیلیپیــان :۲
 .)۱۱ایــن جمل ـهی کوتــاه رسشــار از معانــی اســت .ب ـرای آنکــه
بگویــد عیســی هــان مســیح موعــود اســت ،بـرای آن کــه بگویــد
او هــان مسحشــده اســت .بــرای آنکــه بگویــد ایــن هــان
ماشــیح وعــده داده شــده اســت ،آنکــه برایــش انتظــار بســیاری
کشــیده شــد .بـرای آنکــه بگویــد عیســای مســیح خــدا و حقیقتــا
خداونــد اســت.
تجســم باالتریــن شگفتیهاســت ،یــک اعجــاب رمزآلــود.
خــدا انســان شــد .حتــی اینکــه او را عیســی بخوانیــم ،میگوییــم
او یگانــه نجاتدهنــده اســت .او بــه جهــان آمــد بــرای یــک
مأموریــت ،تــا قــوم خــود را از گناهانشــان نجــات بخشــد (مت ـی
.)۲۱ :۱
«عیســای مســیح خداونــد اســت» یــک اعتقــاد اســت ،بیانــی
دقیــق از یــک عقیــده .کلمـهی انگلیســی اعتقــاد ( )Creedاز ریشـهای
التیــن گرفتــه شــده اســت ،کــه بــه معنــی «مــن بــاور دارم» اســت .ایــن
اعتقادنام ـهی کوتــاه نشــان میدهــد مــا نســبت بــه عیســای مســیح
چــه اعتقــادی داریــم.
بعضــی گــان میکننــد اول تیموتائــوس ۱۶ :۳نیــز میتوانــد
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یــک اعتقادنامــه باشــد .دو دلیــل هــم آورده میشــود .اول آنکــه پولــس
رس دینــداری
رســول ایــن عبــارت را اســتفاده میکنــد« ،و باالجــاع ّ
عظیــم اســت ».دوم اینکــه بخشهــای ایــن آیــه رضبآهنــگ داشــته
و بــه حالتــی شــعری بیــان شــدهاند .ایــن عبــارت توضیحــی مختــر
اســت بــر تجســم مســیح:
رس دینداری عظیم است،
و باالجامع ّ
که خدا در جسم ظاهر شد و در روح،
تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید
و به ا ّمتها موعظه کرده و در دنیا ایامن آورده
و به جالل باال برده شد (اول تیموتائوس .)۱۶ :۳
الگــوی کتابمقــدس بســیار مهــم اســت .وقتــی کلیســای
اولیــه شــوراها را تشــکلیل دادنــد و اعتقادنامههــا را ایجــاد منودنــد،
آنهــا شــیوهای جدیــد را ب ـرای اع ـراف ایــان ابــداع منیکردنــد .بلکــه
آن را بــر آنچــه کــه پیشــر بــر اســاس کتابمقــدس ایجــاد شــده بــود
قــرار میدادنــد.
بــا بــروز چالشهــا ،کلیســای اولیــه موضــع میگرفــت .عــاوه
بــر آن فکرهــای بســیاری در مــورد نیازهــای پرستشــی وجــود داشــت،
یــا اشــتیاق بــه پرستشــی خالصانــه ،کلیســا را بــر آن داشــت تــا مشــغول
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نوشــن اعتقادنامههــا بشــود .بــه طــور خــاص ایــن موضــوع در مــورد
آمــوزهی مسیحشناســی صــادق اســت .ب ـرای قرنهــا حقایــق اساســی
در مــورد شــخص و کار عیســی تعریفــی مشــخص از مســیحیت شــد.
خــود نویســندگان عهــد جدیــد بــا دیدگاههــای غلــط در مــورد هویــت
و کار مســیح وارد مبــارزه شــده بودنــد .در قرنهــای اولی ـهی کلیســا،
گروههــای متعــددی کلیســا را در مــورد انســانیت واقعــی عیســای
مســیح بــه چالــش کشــیدند .یکــی از ایــن گروههــا ِ
دوستیســتها،
مدعــی بودنــد کــه عیســی فقــط ظاهـرا یــک انســان بــود .بدعتهــای
دیگــر ماننــد آریانیســم ،حقیقــت الوهیــت مســیح را بــه چالــش
کشــیدند .ایــن بدعتهــا مدعــی آن بودنــد کــه عیســای مســیح از
پــدر کمــر اســت .گروههــای بعــدی در مــورد چگونگــی توضیــح در
مــورد دو ذات مجـزای مســیح در اشــتباه بودنــد ،انســانیت حقیقــی و
خداونــدی حقیقــی مســیح بــا هــم در ایــن یک شــخص متحد شــدهاند.
پاســخ کلیســای اولیــه بــه ایــن اشــتباهات و چالشهــا ،گردهــم
آمــدن در شــوراها و نوشــن اعتقادنامههــا بــود ،اعتقادنامههایــی
کــه تعالیــم کتابمقــدس را بــه طــور خالصــه و بــر اســاس حقایــق
اساســی ایــان مســیحی مکتــوب میکردنــد .ایــن اعتقادنامههــا
میراثــی غنــی هســتند ،کــه از نســلی بــه نســل دیگــر دســت بــه دســت
شــدهاند .بنابرایــن مــا امــروزه منابعــی ماننــد اعتقادنام ـهی رســوالن،
اعتقادنامــهی نیقیــه و ایامننامــهی کالســدون را در دســت داریــم.
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ایــن اعتقادنامههــا ماننــد نشــانههای مــرزی هســتند ،کــه بــه وضــوح
میــان راســتدینی و بدعتهــا کشــیده شــدهاند.
ایــن اعتقادنامههــا در جهــت اســتحکام در خدمــت کلیســا
بودهانــد ،در دســت مهربــان و حاکامن ـهی خــدا و همــواره راهنامیــی
بـرای مســیحیان گشــتهاند تــا انجیــل را بــا وفــاداری اعــام مناینــد .آنهــا
امــروزه بــه عنــوان شــهادتی بــر ارزش مانــدگار بودنشــان بازخوانــی
میشــوند .آنهــا بــه مــا یــادآوری میکننــد کــه مســیح در مرکزیــت
االهیــات و پرســتش مــا اســت .ایــن اعتقادنامههــا کلیســا را فــرا
میخواننــد بــه «آن ایامنــی کــه یــک بــار بــه مق ّدســین ســپرده شــد»
(یهــودا .)۳ :۱
بــا ایــن حــال ایــن اعتقادنامههــا رصفــاً بــه کار مســیح
اشــاره میکننــد .آنهــا انجیــل را بــه طــور کامــل توضیــح منیدهنــد.
در دوران اصالحــات یــک جدایــی واقعــی میــان کلیســای مرئــی رخ داد.
کار مســیح موضــوع کلیــدی بــود .بــه طــور خــاص ،مناظــره دربــارهی
آمــوزهی عادلشــمردگی تنهــا از طریــق ایــان مرکزیــت مبحثــی گشــت
کــه جرقـهی اصالحــات شــد .در اینجــا کلیســا در امتــداد مــرزی میــان
پروتســتان و کاتولیــک روم از هــم جــدا شــد .پروتســتانها بــر آمــوزهی
عادلشــمردگی فقــط بــر اســاس ایــان صحــه میگذاشــتند( ،فقــط
ایــان) ،در حالــی کــه کلیســای کاتولیــک روم بــا پیــروی از مصوبــات
شــورای ترنــت ،آمــوزهی عادلشــمردگی فقــط بــر اســاس ایــان را رد
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میکردنــد ،در عــوض انتخــاب آنهــا ایــن بــود کــه عادلشــمردگی را
نتیجـهی همــکاری ایــان و اعــال شــخص ببیننــد .اصالحــات همچنین
تفــاوت دیگــری را نســبت بــه یــک موضــوع آشــکار ســاخت ،کــه آن
را میتــوان رس بــودن مســیح بــه تنهایــی و کــال بــر کلیســایش و بــر
همــه چیــز نامیــد.
روی هــم رفتــه ،اعتقادنامههــای عمومــی کلیســای اولیــه
و تأکیــدات اصالحــات دســتورالعملهای کلیســا را بــرای اعــام
کتابمقدســی و وفادارانــهی انجیــل ترســیم کــرد .اعتقادنامههــا و
ایامننامههــای مختلــف دوران اصالحــات و پرســش و پاســخهای
مســیحی خالصـهای از ایــان فراهــم آورده و یــک شــفافیت بــر ایــان
مســیحی و انجیــل ایجــاد کردنــد.
کلمــه جســم گردیــد ،بعنــوان بیانیـهی خدمــات لیگونیر
در مــورد آمــوزهی مسیحشناســی بــا فروتنــی در تــاش اســت
تــا بــه کلیســای ایــن نســل و بــا برکــت خداونــد ،نســل آینــده،
بیانـهای موجــز را در بــاب شــخص و کار مســیح ارائــه دهــد کــه
بــر اســاس اعتقادنامههــای عمومــی و االهیــات اصالحــات ،بــر
آمــده از غنــای گذشــتگان اســت .شــاید ایــن بیانیــه و مجمــوع
آن بیســت و شــش بنــد مختــر تصدیقهــا و انکارهــا عاملــی
گــردد ب ـرای مباحــث بیشــر و تأمــل بــر ایــن مســائل مهــم در
بــاب مسیحشناســی .ممکــن اســت ایــن بیانیــه بــرای کلیســا
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کاربــردی باشــد .متامــی تــاش بـرای آن بــوده تــا ایــن بیانیــه برای
مطالع ـهی همــه ســودمند باشــد .مــا میخواهیــم هــر شــخصی
کــه بــا ایــن بیانیــه روبــرو میشــود بدانــد کــه «عیســای مســیح
خداونــد اســت».
بیانیه
ایــن بیانیــه از شــش بنــد یــا بخــش تشــکیل شــده اســت.
بخــش اول پیشــگفتار اســت ،بــا دو فعــل کلیــدی :اع ـراف و شــادی.
خداونــد هــم خــود و هــم ارادهاش را در صفحــات کتابمقــدس
آشــکار منــود .امــا همچنــان رازهایــی وجــود دارد کــه متعلــق بــه
خــود خداونــد اســت (تثنیــه  .)29 :29مــا همــواره بایــد در مواجهــه
بــا االهیــات ،متوجــه محدودیتهــای خــود باشــیم .بنابرایــن مــا بــا
اعــراف بــه رمزآلــود و شــگفتآور بــودن انجیــل رشوع میکنیــم.
مترکــز اصلــی ایــن بیانیــه تجســم مســیح اســت ،کــه مــا بــه طــور
خالصــه آن را بــا ایــن کلــات تعریــف کردهایــم :کلمــه جســم گردیــد.
«شــخص» مســیح بــدون وقفــه بــه «کار» مســیح هدایــت میشــود،
پــس مــا بــه طــور جمعــی از کار نجــات مســیح شــادمان میشــویم.
بنــد دوم تأکیــد را بــر خداونــدی مســیح میگــذارد ،دیــدن او بــا برابــری
در مقامــش در میــان اقانیــم تثلیــث .ایــن بنــد بــا بازگویــی بخشــی از
ایامننام ـهی کالســدون بــه پایــان میرســد .از زمــان تجســم ،مســیح
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دارای دو ذات در یــک شــخص بــوده و هســت .رشحــی بــر تجســم
بنــد ســوم را در بــر میگیــرد ،اهمیــت انســان حقیقــی بــودن مســیح.
او متولــد شــد .او عامنوئیــل ،بــه معنــی «خــدا بــا مــا» اســت (متــی
 .)۲۳ :1در اینجــا مــا مــرگ او را اع ـراف منودیــم ،دفــن شــدن ،قیــام،
صعــود ،بازگشــت دوبــاره .ایــن امــور حقایــق تاریخــی تجســم هســتند.
حقایــق االهیاتــی در بــاب تجســم در بخــش چهــارم ق ـرار گرفتهانــد،
بــا ترســیم آنهــا بــر اســاس بازبینــی بینــش دوران اصالحــات .بــرای
مــا ،عیســی کامــا مطیــع بــود .او رشیعــت را حفــظ کــرد و جریمـهی
رشیعــت را پرداخــت کــرد .او بــرهی بــدون لک ـه بــود ،و بــه عنــوان
جانشــین بــرای مــا کفــاره گشــت .او مهمتریــن مشــکل پیــش رویِ
متــام بــر را حــل کــرد :غضــب خــدای قــدوس .ایــن بنــد بــا ایجــاد
شــفافیت بــر آمــوزهی جایگزینــی بــه امتــام رســید .گناهــان مــا بــر او
قـرار گرفــت ،یــا بــه حســاب او گذاشــته شــد ،در حالــی کــه عدالــت او
بــه حســاب مــا گذاشــته شــد .صلــح میــان مــا و خــدا فقــط و منحـرا
بــه خاطــر مــرگ مســیح ب ـرای مــا ممکــن گشــته اســت .او مــا را بــا
عدالــت خــود پوشــانیده اســت.
مقــام سـهگانهی عیســای مســیح ،یــک بنــای مفیــد االهیاتــی
کــه بــه طــور خالصــه آشــکارکنندهی کار مســیح اســت .ســه مقــام،
نبــی ،کاهــن و پادشــاه کــه از هــم بــه واســطهی نقــش و جایــگاه
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متفاوتشــان در عهــد قدیــم جــدا میشــوند .عیســی هــر ســه مقــام
را در شــخص خــود متحــد ســاخت ،و او همــه را بــدون نقــص بــه
انجــام رســاند .در ایــن بخــش تأمــل مــا رصفـاً بــر کار میانجی و واســطه
بــودن مســیح در گذشــته و بــر صلیــب نبــوده ،بلکــه همچنیــن بــر کار
او اکنــون بــه عنــوان شــفیع مــا حــارض در دســت راســت خــدای پــدر
متمرکــز اســت .نتیجهگیــری ایــن بنــد ،تصدیــق یــک اع ـراف موجــز
اســت .عیســای مســیح ،خداونــد اســت .متامیــت االهیــات صحیــح
رهربیکننــده بــه ســوی پرســتش و متجیــد خداونــد اســت .در نتیجــه،
بیانیــه بــا یــک فعــل کلیــدی پایــان میپذیــرد ،ســتایش .بــا پرســتش
مســیح در حــال حــارض ،مــا ب ـرای کار ابــدی خــود آمــاده میشــویم.
بیست و شش بند تصدیقها و انکارها
عبــارات ایــن بیانیــه دروازههایــی هســتند ب ـرای مطالع ـهی
مسیحشناســی ،بررســی مکاشــفات غنــی تعالیــم کتابمقــدس بــر
شــخص و کار مســیح .بـرای راهنامیــی بیشــر مــا ،مجموعـهی بیســت
و شــش بنــد تصدیقهــا و انکارهــا اضافــه شــده اســت ،هــر کــدام بــه
هم ـراه گواهــی از کتابمقــدس .یــک آیــه بــه طــور کامــل ب ـرای هــر
بخــش نوشــته شــده اســت و آیــات دیگــر کــه ب ـرای پشــتیبانی ذکــر
شــدهاند .ایــن مقــاالت بســیار مهــم و اساســی هســتند .آنهــا مرزهــای
تعلیــات کتابمقدســی را بــر شــخص مســیح و اعــال او مشــخص
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میمناینــد.
بنــد  ،1خدمتــی کامــل در تصدیــق تجســم انجــام میدهــد.
بنــد  ،2الوهیــت حقیقــی مســیح را اثبــات میکنــد ،در حالــی کــه
بندهــای  3تــا  ،5کتابمقــدس را در بــاب یــک شــخص و دو ذات در
مسیحیشناســی ارائــه میدهنــد .بندهــای  6تــا  9انســان حقیقــی
بــودن مســیح را آشــکار میکننــد .بندهــای  10تــا  26مترکــز را از
شــخص مســیح برداشــته و بــر اعــال مســیح قــرار میدهــد .کــه
بــا تصدیــق آمــوزهی نجــات رشوع شــده و بــا رشح مقــام س ـهگانهی
مســیح خامتــه میپذیــرد.
انکارهــا بســیار مهــم هســتند .ترجیحـاً انــکار یک عقیــده در
دوران تســامحگر مــا خــارج از عــرف اســت ،امــا بندهــای تصدیقهــا
و انکارهــا عملــی از رس غــرور و جســارت نیســت .در عــوض بندهــای
تصدیقهــا و انکارهــا بــا امیــد بــه کمــک بــودن بــرای کلیســا بــر
مرتــع ســبز و امــن تعالیــم کتابمقــدس قــرار میگیــرد .دوم یوحنــا
آیــهی  9روشــن میســازد« ،هرکــه پیشــوایی میکنــد و در تعلیــم
مســیح ثابــت نیســت ،خــدا را نیافتــه اســت .ا ّمــا آنکــه در تعلیم مســیح
ثابــت مانَــد ،او هــم پــدر و پــر را دارد ».ایــن آیــه اشــاره بــه ایــن
دارد کــه در تعالیــم کتابمقــدس دربــارهی مســیح و در تعالیمــی کــه
در ِ
پــس مسیحشناســی در کتابمقــدس آمــده اســت ،بایــد رشــد و
پیرشفــت کــرد .بــه عنــوان بیســت و شــش بنــد در بندهــای مختلــف،
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ایــن بیانیــه میتوانــد مــا را بــه قســمتهای عمیقتــری در بــاب
شــناخت مســیح بــرده و تعلیــم دهــد.
شــاید بعضــی بــه درســتی ســوال کننــد ،چـرا اصــا بیانیـهای
تــازه رضوری اســت؟ ســوال خوبــی اســت .مــا ســه دلیــل بـرای رضورت
ایــن بیانیــه ارائــه میدهیــم .امیــد مــا ایــن اســت کــه کلیســا بــا
دیــدن چالشهــای گذشــتگان و چالشهــای حــال حــارض در پرســتش
و تعلیــم خدمــت شــود .مــا همچنیــن امیدواریــم کــه ب ـرای اف ـرادی
کــه در خدمــت کالم خــدا هســتند طریقــی ب ـرای شــناخت همــکاران
واقعــی در ایــن خدمــت ایجــاد شــود.
و در آخــر ،بــا دیــدن دورانــی پــر چالــش پیــش روی کلیســا،
امیــد مــا آن اســت کــه ایــن بیانیــه ماهیــت کالم خــدا را در زیبایــی،
نیــاز و رضورتاش بــه یــاد مــا بیــاورد.
هر یک از این دالیل را در نظر داشته باشید:
برای پرستش و تهذیب
خدمــات لیگونیــر فروتنانــه ایــن بیانیــه را بــه کلیســا تقدیــم
میکنــد .از قــرون اول مســیحیان اعتقادنامههــا را در مراســم عبــادت
کلیســایی اســتفاده میکردنــد .امیــد بــر آن اســت تــا ایــن بیانیــه
بتوانــد ب ـرای هــان منظــور خدمــت منایــد .اعتقادنامههــا میتواننــد
ابـزاری پــر امیــد بـرای تعلیــم و تأمــل بــر افقهــای کالم خــدا باشــند.
همچنیــن امیــد اســت کــه ایــن بیانیــه و متامــی بیســت و شــش بنــد
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مقــاالت در کلیســا بــه عنــوان راهنامیــی بــرای کشــف بیشــر کالم
و تأمــل بــر آن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .آموزههــای شــخص و
اعــال مســیح ب ـرای هویــت و ســامت کلیســا رضوری هســتند .متــام
نس ـلهای کلیســا نیــاز بــه درکــی صحیــح و راس ـتدینانه نســبت بــه
شــخص و اعــال مســیح دارنــد تــا آن را تصدیــق منــوده و بداننــد.
امید ما آن است که این بیانیه مفید باشد.
به علتی متداول در انجیل
شــار کلیســاهای فــرا فرقــهای رو بــه افزایــش اســت،
ســازمانها و جنبشهــای بســیاری در رسارس دنیــا ،بــرای پیرشفــت
انجیــل خدمــت میمناینــد .امــا گاهــی تشــخیص مشــارکتها و
انجمنهــای ســامل در آن میــان بســیار دشــوار اســت .شــاید ایــن بیانیــه
بتوانــد خدمتــی در شــناخت ب ـرادران و خواه ـران مســیحی منــوده و
ب ـرای تالشهــای ســخت و مشــرک آنهــا در راه انجیــل کمــک باشــد.
برای چنین زمانهای
در محوطــهی دانشــگاه آکســفورد بنــای یادبــود شــهدا
وجــود دارد .یادبــودی از قربانــی شــدن تعــدادی از اصالحگــران
انگلیســی ،ماننــد تومــاس کرامنــر ،نیکــوالس رایدلــی و هــاچ لَتایمــر.
گفتــه میشــود آنهــا بــدن خــود را بــه ســوخنت ســپردند تــا شــهادتی
بــر حقایــق مقدســی باشــد کــه آنهــا در مقابــل اشــتباهات کلیســای
روم تصدیــق کــرده و حفــظ منودنــد .بــرای آنهــا نــه فقــط هدیــهی
کلمه جسم گردید | 47

ایــان بــه عیســای مســیح ،بلکــه فرصــت رنــج کشــیدن بـرای او باعــث
شــادمانی بــود.
آنهــا بــه حقایــق مقــدس انجیــل عیســای مســیح ایــان داشــته ،آنهــا
را تصدیــق کــرده و حفــظ میمنودنــد .بــا تکیــه بــر شــهادت ایــن
حقایــق ،آنهــا را اعــام کــرده ،از آنهــا دفــاع منــوده و حتــی بــه جهــت
آنهــا رنــج میدیدنــد .در طــی قرنهــا بســیاری بــه ایــن اصالحگ ـران
پیوســتند .بســیاری از کلیســاها در دنیــای پیرشفت ـهی غــرب از آزادی
مذهــب لــذت بردهانــد .تــا کــی اینچنیــن خواهــد بــود ،جــای ســوال
اســت! ایــن نســل و یــا نس ـلهای آینــده شــاید بــه خوبــی خوانــده
شــوند تــا بـرای ایــان بــه مســیح متحمــل رنــج شــوند .عــدم آمادگــی
بــرای آن روز حکیامنــه نیســت ،همچنیــن رهــا کــردن نســل آینــده
بــدون آمادهســازی نیــز عاقالنــه نیســت.
بــه راســتی ،ایــن حقایــق در مــورد شــخص مســیح و اعــال او
شایســتهی ایــان ،تصدیــق ،حفــظ و رنــج بــردن ب ـرای آنهــا هســتند.
حیــات در مســیح اســت.
زمانــی در زندگــی زمینــی عیســای مســیح وجــود داشــت کــه متامــی
جمعیــت او را تــرک کردنــد .او مانــد بــا گــروه شــاگردانش .و او از آنهــا
نیــز ســوال منــود کــه آیــا آنهــا نیــز مایــل بــه تــرک او هســتند .پطــرس
از طــرف گــروه جــواب داد« :خداونــدا نــزد کِــه برویــم؟ کلــات حیــات
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جاودانــی نــزد تــو اســت و مــا ایــان آورده و شــناختهایم کــه تو مســیح
پــر خــدای ّحــی هســتی» (یوحنــا  .)69-68 :۶مدتــی بعــد ،یکــی از
آن دوازده نفــر هــم شــک داشــت .عیســای مســیح مصلــوب گشــته و
دفــن شــده بــود و شــهادت قیــام او از مــرگ شــنیده میشــد امــا تومــا
شــک کــرد .آنــگاه عیســی بــر تومــا ظاهــر شــد .او زخمهــای مســیح را
ملــس منــود ،زخمهایــی کــه او ب ـرای گناهــان مــا متحــل گشــت .تومــا
اعـراف کــرد« ،ای خداونــد مــن و ای خــدای مــن» (یوحنـا .)۲۸ :20
بنابراین ما ایامنداریم .بنابراین ما اعرتاف میکنیم.
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خدمات يلگونری

