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ــا هــر فــرد بزرگســال عیسای  مســیح کیســت؟ تقریب

نظــری در مــورد مســیح دارد. شــاید ایــن 

ــد.  ــی محــض باش ــا بدعت ــی، ی نظــرات ســطحی، از روی کم اطالع

ــرات ِصف و  ــه نظ ــت، ن ــم اس ــی مه ــاره ی عیس ــت« درب »حقیق

ــدی دارد. ــی اب ــوع اهمیت ــن موض ای

کســانی کــه نــام مســیحی را بــر خــود دارنــد، مدعی انــد ماننــد 

شــاگردان، مســیح را پیــروی می کننــد. آنهــا آمــوزه ی مسیح شناســی 

ــه مســیح  ــا نســبت ب ــدگاه آنه ــاب دی ــه بازت ــد ک را حفــظ می کنن

اســت. مسیح شناســی می توانــد بــه طــور ضمنــی یــا صیــح بیــان 

شــود. می توانــد منایانگــر عمــق مکاشــفات کتاب مقــدس و تامــل 

تاریخــی مســیحیان بــر آن باشــد و یــا می توانــد صفــا داســتان و 

ــد  ــچ مســیحی معرتفــی، فاق ــد باشــد. امــا هی جــدا از کالم خداون

ــت. ــی نیس مسیح شناس

امــروزه، معمــوال ایــن اعتقادنامه هــا یــا نادیــده گرفتــه می شــوند 

و یــا درســت درک منی شــوند، و منجــر بــه رسدرگمــی گســرتده ای 

نســبت بــه شــخص و کار مســیح می شــود. بیانیــه ی خدمــات لیگونیــر 

ــالل  ــرای ج ــا ب ــت ت ــی آن اس ــی، در پ ــوزه ی مسیح شناس ــورد آم در م

مســیح و تعلیــم قــوم او، مسیح شناســی کتاب مقدســی، تاریخــی و 

راســتین کلیســای مســیحی را بــه شــکلی ســاده بــرای اعــرتاف، مفیــد 
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بــرای کمــک بــه تعلیــم ایــان پایــدار کلیســا، و نیــز بــه عنــوان 

اعتقادنامــه ای مشــرتک بــرای ایانــداران کلیســاهای مختلــف کــه 

بتواننــد حــول آن بــرای خدمــت بــه مســیح گــرد بیاینــد، ارائــه کنــد. 

اعرتاف نامه هــای  و  اعتقادنامه هــا  بــرای  جایگزینــی  بیانیــه  ایــن 

تاریخــی کلیســا نیســت، بلکــه ضمیمــه ای اســت کــه مجمــوع تعالیــم 

ــد.  ــان می کن ــرد را بی ــه ک ــت و چ ــیح کیس ــه مس ــاره ی اینک ــان درب آن

ــرد. ــه کار ب ــرای ملکــوت خــود ب ــه را ب ــن بیانی باشــد کــه مســیح ای

در نام پرس مجسم خدا، نبی، کاهن و پادشاه ما.

آر. سی. اسپرول

بهار 2016
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ما معرتفیم به این رّس و اعجاز

جسم پوشیدن خدا  

و در نجات عظیم خود وجد می کنیم  

به وساطت عیسای مسیح، خداوندمان.  

پرس، به همراه پدر و روح القدس

همه چیز را آفرید  

همه چیز را حفظ کرده  

و همه  چیز را تازه می سازد.  

خدای حقیقی،  

حقیقتا انسان شد  

دو ذات در یک شخص.  

او از مریم باکره متولد شد

و در میان ما زندگی کرد.  

مصلوب شد، ُمرد، و مدفون گردید،  

در روز سوم زنده شد،  

به آسان صعود منود  

و در جالل و داوری    
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دوباره بازخواهد گشت.

او رشیعت را 

برای ما نگاه داشت،  

برای گناه کفاره کرد،  

و غضب خدا را فرو نشاند.  

او جامه ی 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 همه  چیز سلطنت می کند.  

عیسای مسیح، خداوند است؛  

ما نام قدوس او را تا ابد می ستاییم.  

آمني.
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تصدیق ها
و انکارها

 با گوایه کالم خدا
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ــدی  ــرس اب ــم پ ــیح، تجس ــای مس ــه عیس ــم ک ــق می کنی ــا تصدی م

ــت. او  ــخ اس ــدس، در تاری ــث مق ــخص دوم تثلی ــدا، ش خ
ــود.1 ــده داده ب ــدا وع ــه خ ــیح ک ــت، آن ماش ــیح اس مس

ــا  ــا یــک انســان و ی ــم کــه عیســای مســیح صف ــکار می کنی مــا ان

ــه بــوده باشــد. افســانه ای پرداختــه ی کلیســای اولی

 ،)homoousios( ــت ــه در وحــدت الوهی ــم ک ــق می کنی ــا تصدی م

پــرس ازلــی بــا پــدر و روح القــدس، هــم ذات، از هــر نظــر 
هاننــد، و ابــدی اســت.2

اســت  پــدر  شــبیه  صفــا  پــرس  کــه  می کنیــم  انــکار  مــا 

ــوان  ــه عن ــا ب ــدر او را صف ــا اینکــه پ )homoiousios( و ی

ــرس  ــث پ ــت تثلی ــه در ماهی ــن ک ــا ای ــت. م ــرسش پذیرف پ

همــواره فرومایــه و تابــع پــدر بــوده را انــکار می کنیــم.

ــه  ــود… و کلم ــدا ب ــه خ ــود و کلم ــدا ب ــزد خ ــه ن ــود و کلم ــه ب ــدا کلم 1 در ابت

جســم گردیــد و میــان مــا ســاکن شــد، پُــر از فیــض و راســتی؛ و جــالل او را 

ــا )14:1،1(. همچنیــن نــگاه  دیدیــم، جاللــی شایســته ی پــرس یگانــه ی پــدر. یوحن

کنیــد بــه، مزمور1:110؛متــی17:3؛29:8؛16:16؛ مرقــس11:1،1؛ 39:15؛ لوقــا70:22؛ 

یوحنــا25:4-26؛ اعــال رســوالن 42:5؛ 22:9؛ غالطیــان ۴: ۴؛ فیلیپیــان ۲: ۶؛ کولســیان 

۲: ۹؛ عرانیــان ۵: ۷؛ اول یوحنــا ۵: ۲۰. 

ــن و  ــه اســِم اب و اب ــا را شــاگرد ســازید و ایشــان را ب ــه، همــه ی اّمته ــس رفت 2 پ

روح القــدس تعمیــد دهید. همچنین نگاه کنیــد به، یوحنــا18:1؛16:3؛30:10؛28:20؛ 

کلوســیان14:13؛ افسســیان18:2. 

بند اول

بند دوم
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مــا بــه همــراه اعتقادنامه هــای نیقیــه و کالســدون تصدیــق 

می کنیــم کــه عیســای مســیح هــم کامــال خــدا و هــم کامــال 
ــد.3 ــرای اب انســان اســت، دو ذات پیوســته در یــک شــخص ب

مــا انــکار می کنیــم کــه پــرس مخلــوق اســت. مــا انــکار می کنیــم 

ــوده  ــدا نب ــرس خ ــه پ ــته ک ــود داش ــی وج ــز زمان ــه هرگ ک

ــش از  ــدن و روح انســانی عیســی پی ــه ب ــن ک ــا ای باشــد. م

ــم.  ــکار می کنی ــته را ان ــود داش ــخ وج ــم او در تاری تجس

مــا اتحــاد دو ذات متایــز مســیح را تصدیــق می کنیــم. اینکــه دو 

ذات مســیح در شــخص او بــا هــم متحــد می شــوند بــدون 
آنکــه ترکیــب، مخــدوش، تفکیــک و یــا جــدا شــوند.4

مــا انــکار می کنیــم کــه بــرای درک و تشــخیص ایــن دو ذات 

ــد. ــا باش ــال آنه ــی و انفص ــه جدای ــازی ب نی

3 کــه در وی از جهــت جســم، متامــی پــرِی الوهیّــت ســاکن اســت. )کلوســیان9:2( 

اول  یوحنــا30:10؛ رومیــان5:9؛  ۱: ۳۵؛  لوقــا  ببینیــد،  را  آیــات  ایــن  هم چنیــن 

تیموتائــوس16:3؛ اول پطــرس18:3. 

4 شــمعون پطــرس در جــواب گفــت کــه، تویــی مســیح، پــرس خــدای زنــده، عیســی 

در جــواب وی گفــت، خوشــابحال تــو ای شــمعون بــن یونــا! زیــرا جســم و خــون 

ایــن را بــر تــو کشــف نکــرده، بلکــه پــدر مــن کــه در آســان اســت. )متــی16:16-

17( هم چنیــن ایــن آیــات را ببینیــد، لوقــا ۱: ۳۵؛43؛ یوحنــا1:1-3؛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 8:1، 17؛ 13:22.

بند سوم

بند چهارم
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مــا تصدیــق می کنیــم کــه در تجســم عیســای مســیح، ذات 

االهــی و انســانی او صفــات خــود را حفــظ کرده انــد. مــا 

ــه  ــق ب ــر دو ذات متعل ــات ه ــه صف ــم ک ــق می کنی تصدی

ــی عیســای مســیح اســت.5  ــک شــخص یعن ی

مــا انــکار می کنیــم کــه ذات انســانی عیســای مســیح دارای 

صفــات االهــی اســت یــا اینکــه می توانــد دارای ذات 

االهــی باشــد. اینکــه ذات االهــی مســیح صفــات االهــی را 

بــه ذات انســانی او انتقــال داد انــکار می کنیــم. مــا اینکــه 

عیســای مســیح در تجســم خــود از صفــات االهــی  خویــش 

ــم. ــکار می کنی ــار گذاشــت ان ــا را کن ــا آنه دســت کشــید، ی

ــه چــون  ــود، ک ــز ب ــه در مســیح عیســی نی ــر در شــا باشــد ک ــن فک ــس همی 5 پ

ــودن را غنیمــت نشــمرد، لیکــن خــود را  ــر ب ــا خــدا براب ــود، ب در صــورت خــدا ب

ــی کــرده، صــورت غــالم را پذیرفــت و در شــباهت مردمــان شــد؛ و چــون در  خال

شــکل انســان یافــت شــد، خویشــن را فروتــن ســاخت و تــا بــه مــوت بلکــه تــا بــه 

ــد،  ــات را ببینی ــن آی ــن ای ــان5:2-8( هم چنی ــد. )فیلیپی ــع گردی ــب مطی ــوت صلی م

متــی ۹: ۱۰؛ ۱۶: ۱۶؛ ۱۹: ۲۸؛ یوحنــا ۱: ۱؛ ۱۱: ۲۷، ۳۵؛ ۲۰: ۲۸؛ رومیــان 3:1-4؛ 5:9؛ 

ــان  افسســیان ۱: ۲۰- ۲۲؛ کولســیان ۱: ۱۶- ۱۷؛ ۲: ۹- ۱۰؛ اول تیموتائــوس ۳: ۱۶؛ عرانی

۱: ۳، ۸- ۹؛ اول پطــرس ۳: ۱۸؛ دوم پطــرس ۱: ۱.

بند پنجم
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ــی خــدا  ــه عیســای مســیح صــورت مرئ ــم ک ــق می کنی ــا تصدی م

در  مــا  و  اســت  انســانیت حقیقــی  معیــار  او  اســت، 

ــم  ــباهت او در خواهی ــه ش ــا ب ــود نهایت ــتگاری خ رس
ــد.6 آم

ــی  ــان حقیق ــک انس ــیح ی ــای مس ــه عیس ــم ک ــکار می کنی ــا ان م

ــه  ــا اینک ــد، ی ــر آم ــه نظ ــان ب ــا انس ــه او صف ــود، اینک نب

مســیح فاقــد یــک روح انســانی محســوس بــود. مــا انــکار 

می کنیــم کــه در اتحــاد دو ذات پــرس، او دارای شــخصیت 

ــه ذات انســانی. ــود و ن انســانی ب

6 و او صــورت خــدای نادیــده اســت، نخســت زاده  متامــی آفریــدگان. زیــرا کــه در 

او همه چیــز آفریــده شــد، آنچــه در آســان و آنچــه بــر زمیــن اســت از چیزهــای 

ــیله ی  ــه به وس ــّوات؛ هم ــات و ق ــلطنتها و ریاس ــا و س ــی و تخته ــی و نادیدن دیدن

ــد،  ــات را ببینی ــن آی ــن ای ــده شــد. )کلوســیان15:1-16( هم چنی ــرای او آفری او و ب

ــان ۱: ۳- ۴. ــان ۴: ۴- ۶؛ افسســیان ۴: ۲۰- ۲۴؛ عرانی ــان ۸: ۲۹؛ دوم قرنتی رومی

بند ششم
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مــا تصدیــق می کنیــم کــه عیســای مســیح بــه عنــوان یــک انســان 

حقیقــی، در وضعیــت محقــر انســانی خــود از همــه ی 

محدودیت هــای انســانی و ضعف هــای معمــول بــری 

برخــوردار بــود. مــا تصدیــق می کنیــم کــه عیســای مســیح 

در انســانیت خــود کامــال شــبیه مــا، امــا عــاری از هــر گنــاه 
بــود.7

ــد.  ــب ش ــی مرتک ــیح گناه ــای مس ــه عیس ــم ک ــکار می کنی ــا ان م

اینکــه عیســای مســیح حقیقتــا رنــج نکشــید، وسوســه نشــد 

و مشــقت ندیــد را انــکار می کنیــم. مــا ایــن کــه انســانیت 

ــی  ــه بی گناه ــا اینک ــود و ی ــاه ب ــیح وارث گن ــی مس حقیق

ــود را  ــض ب ــودن او در تناق ــی ب ــان حقیق ــا انس ــی ب عیس

ــم. ــکار می کنی ان

7 از ایــن جهــت می بایســت در هــر امــری مشــابه بــرادران خــود شــود، تــا در امــور 

خــدا رییــس کََهنــه ای کریــم و امیــن شــده، کفــارۀ گناهــان قــوم را بکنــد. زیــرا کــه 

ــه تجربه شــدگان را  ــد، اســتطاعت دارد ک ــه دی چــون خــود عــذاب کشــیده، تجرب

ــان ۲: ۱۷- ۱۸( هم چنیــن ایــن آیــات را ببینیــد، میــکاه ۵: ۲؛  اعانــت فرمایــد )عرانی

لوقا ۲: ۵۲؛ رومیان ۸: ۳؛ غالطیان ۴: ۴؛ فیلیپیان ۲: ۵- ۸؛ عرانیان ۷: ۱۵. 

بند هفتم
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ــدرت  ــا ق ــی، ب ــیح تاریخ ــای مس ــه عیس ــم ک ــق می کنی ــا تصدی م

روح القــدس، بــا معجــزه در رحــم مریــم باکــره قــرار گرفتــه 

و متولــد شــد. مــا همــراه بــا اعتقادنامــه ی کالســدون 

ــد  ــادر خداون ــه درســتی م ــم ب ــه مری ــم ک ــق می کنی تصدی

ــا  ــه دنی ــرا کودکــی کــه او ب خوانــده شــد )theotokos(، زی
ــث اســت.8 ــرس مجســم خــدا، شــخص دوم تثلی آورد پ

یــا  و  االهــی  ذات  عیســای مســیح  کــه  انــکار می کنیــم  مــا 

باشــد. کــرده  دریافــت  مریــم  از  را  خــود  بی گناهــی 

ــدی از جلیــل کــه نــاصه نــام  8 و در مــاه ششــم، جراییــل فرشــته از جانــب خــدا بــه بَل

داشــت، فرســتاده شــد؛ نــزد باکــره ای نامــزد مــردی ُمســّا بــه یوســف از خانــدان داوود، 

و نــام آن باکــره مریــم بــود )لوقــا ۱: ۲۶- ۲۷( هم چنیــن ایــن آیــات را ببینیــد، متــی23:1؛ 

ــان ۴: ۴. ــان ۱: ۳؛ غالطی ــا31:1، 35، 43؛ رومی 11:2؛ لوق

بند هشتم
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مــا تصدیــق می کنیــم کــه عیســای مســیح انســان آخــر اســت کــه 

ــر هــر آنچــه برایــش مقــرر گشــت غالــب آمــد کــه آدم  ب

اول در آنهــا ناتــوان بــود. و اینکــه عیســای مســیح رس قــوم 
خــود یعنــی بــدن مســیح اســت.9

ــرده ی  ــقوط ک ــیح ذات س ــای مس ــه عیس ــم ک ــکار می کنی ــا ان م

ــود. ــرده ب ــه ارث ب ــه را ب ــاه اولی ــا گن ــت و ی ــانی داش انس

9 لهــذا همچنــان کــه بــه وســاطت یــک آدم گنــاه داخــل جهــان گردیــد و بــه گنــاه مــوت؛ 

ــد.  ــاه کردن ــه گن ــه هم ــردم طــاری گشــت، از آنجــا ک ــر همــۀ م ــه مــوت ب ــه این گون و ب

زیــرا قبــل از رشیعــت، گنــاه در جهــان می بــود، لکــن گنــاه محســوب منی شــود در جایــی 

ــز  ــی نی ــر آنان ــا موســی مــوت تســلط می داشــت ب ــه از آدم ت ــه رشیعــت نیســت. بلک ک

کــه بــر مثــال تجــاوز آدم کــه منونــۀ آن آینــده اســت، گنــاه نکــرده بودنــد. و نــه چنــان 

کــه خطــا بــود، همچنــان نعمــت نیــز باشــد. زیــرا اگــر بــه خطــای یــک شــخص بســیاری 

مردنــد، چقــدر زیــاده فیــض خــدا و آن بخششــی کــه بــه فیــض یــک انســان؛ یعنــی عیســی 

ــل آنچــه از یــک گناهــکار  ــه اینکــه مث ــد. و ن ــرای بســیاری افــزون گردی مســیح اســت، ب

رس زد، همچنــان بخشــش باشــد؛ زیــرا حکــم شــد از یــک بــرای قصــاص، لکــن نعمــت از 

خطایــای بســیار بــرای عدالــت رســید. زیــرا اگــر بــه ســبب خطــای یــک نفــر و بــه واســطۀ 

آن یــک مــوت ســلطنت کــرد، چقــدر بیشــرت آنانــی کــه افزونــی فیــض و بخشــش عدالــت 

را می پذیرنــد، در حیــات ســلطنت خواهنــد کــرد بــه وســیلۀ یــک؛ یعنــی عیســی مســیح. 

پــس همچنــان کــه بــه یــک خطــا حکــم شــد بــر جمیــع مردمــان بــرای قصــاص، هم چنیــن 

بــه یــک عمــل صالــح بخشــش شــد بــر جمیــع مردمــان بــرای عدالــت حیــات. زیــرا بــه 

ــز  ــن نی ــک شــخص بســیاری گناهــکار شــدند، هم چنی ــی ی ــه از نافرمان ــن قســمی ک همی

بــه اطاعــت یــک شــخص بســیاری عــادل خواهنــد گردیــد. امــا رشیعــت در میــان آمــد تــا 

خطــا زیــاده شــود. لکــن جایــی کــه گنــاه زیــاده گشــت، فیــض بی نهایــت افــزون گردیــد. 

تــا آنکــه چنــان کــه گنــاه در مــوت ســلطنت کــرد، هم چنیــن فیــض نیــز ســلطنت منایــد 

ــان  ــد مــا عیســی مســیح )رومی ــه وســاطت خداون ــی، ب ــات جاودان ــرای حی ــه عدالــت ب ب

۵: ۱۲- ۲۱(. هم چنیــن ایــن آیــات را ببینیــد، اول قرنتیــان ۱۵: ۲۲، ۴۵- ۴۹؛ افسســیان ۲: ۱۴-

ــیان18:1.  ۱۶؛ 23:5؛ کلوس

بند نهم
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ــا اطاعــت و زندگــی  ــم کــه عیســای مســیح ب ــق می کنی مــا تصدی

ــد  ــکام خداون ــته ی اح ــه خواس ــی را ک ــود، عدالت ــل خ کام

بــود بــه جــای مــا بــه طــور کامــل بــه انجــام رســاند و بــا 

ــا  ــان م ــه ی گناه ــل جریم ــب متحم ــر صلی ــود ب ــرگ خ م
ــت.10 گش

ــی در یــک قســمت،  ــم کــه عیســای مســیح حت ــکار می کنی ــا ان م

در اطاعــت و انجــام قوانیــن خداونــد ناتــوان بــوده باشــد. 

مــا انــکار می کنیــم کــه او قوانیــن االهــی را منســوخ کــرده 

اســت.

10 زیــرا بــه همیــن قســمی کــه از نافرمانــی یــک شــخص بســیاری گناهــکار شــدند، 

هم چنیــن نیــز بــه اطاعــت یــک شــخص بســیاری عــادل خواهنــد گردیــد )رومیــان 

ــان  ــا ۸: ۲۹؛ دوم قرنتی ــی ۳: ۱۵؛ یوحن ــد، مت ــات را ببینی ــن آی ــن ای ۵: ۱۹(. هم چنی

۵: ۲۱؛ فیلیپیــان ۲: ۸؛ عرانیــان ۵: ۸.

بند دهم
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مــا تصدیــق می کنیــم کــه عیســای مســیح خــود را بــه جانشــینی بند یازدهم

ــود  ــوم خ ــان ق ــاره ی گناه ــوان کف ــه عن ــازات ب ــرای مج ب

بــه صلیــب ســپرد. غضــب خــدا را فــرو نشــاند و عدالــت 

خداونــد را بــه انجــام رســاند. او بــر گنــاه، مــرگ و شــیطان 
پیــروز گشــت.11

ــرای  ــه ب ــا و فدی ــیح به ــای مس ــرگ عیس ــه م ــم ک ــکار می کنی ــا ان م

شــیطان بــوده اســت. اینکــه مــرگ عیســای مســیح یــک 

ــا صفــا  ــر شــیطان، و ی ــه ی صف، یــک پیــروزی صف ب منون

نشــان دهنده ی اخالقیــات االهــی بــوده را انــکار می کنیــم.

11 کــه 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، بــرای اظهــار عدالــت خــود در زمــان حــارض، تــا او 

عــادل شــود، و عــادل شــارد هــر کســی را کــه بــه عیســی ایــان آورد )رومیــان 

۳: ۲۵- ۲۶(. هم چنیــن ایــن آیــات را ببینیــد، اشــعیا ۵۳؛ رومیــان ۵: ۶، ۸، ۱۵؛ ۶: ۱۰؛ 

۷: ۴؛ ۸: ۳۴؛ ۱۴: ۹، ۱۵؛ اول قرنتیــان ۱۵: ۳، افسســیان ۵: ۲؛ اول تســالونیکیان ۵: ۱۰؛ 

دوم تیموتائــوس ۲: ۱۱؛ عرانیــان14:2؛ ۱۷؛ ۹: ۱۴- ۱۵؛ ۱۰: ۱۴؛ اول پطــرس ۲: ۲۴؛ 

ــا ۲: ۲؛ 8:3؛ ۴: ۱۰. ۳: ۱۸؛ اول یوحن
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ــرار  ــر مســیح ق ــا ب ــاه م ــا آمــوزه ی عادل شــمردگی را، اینکــه گن م

ــته  ــا گذاش ــاب م ــه حس ــان ب ــا ای ــت او ب ــت و عدال گرف

شــد، تصدیــق می کنیــم.12 

انــکار می کنیــم کــه گنــاه بــدون داوری نادیــده گرفتــه  مــا 

می شــود. اینکــه اطاعــت مســیح بــه حســاب مــا گذاشــته 

نشــده را انــکار می کنیــم.

12 زیــرا او را کــه گنــاه نشــناخت، در راه مــا گنــاه ســاخت تــا مــا در وی عدالــت 

ــی ۵: ۲۰؛  ــد، مت ــات را ببینی ــن آی ــن ای ــان ۵: ۲۱(. هم چنی ــویم )دوم قرنتی ــدا ش خ

رومیــان ۳: ۲۱- ۲۲؛ ۴: ۱۱؛ ۵: ۱۸؛ اول قرنتیــان ۱: ۳۰؛ دوم قرنتیــان ۹: ۹؛ افسســیان 

۶: ۱۴؛ فیلیپیــان ۱: ۱۱؛ ۳: ۹؛ عرانیــان ۱۲: ۲۳.

بند دوازدهم
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مــا تصدیــق می کنیــم کــه عیســای مســیح در روز ســوم از مــرگ 

قیــام کــرد و اینکــه او در جســم انســانی توســط بســیاری 
دیــده شــد.13

مــا انــکار می کنیــم کــه صفــا 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 صفــاً در قلــب پیروانــش 

رخ داد. 

13 زیــرا 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 

ــی ۱۶: ۲۱؛ ۲۶: ۳۲؛ ۲۸: ۱- ــد، اشــعیا ۵۳؛ مت ــات را ببینی ــن آی ــن ای ۱۵: ۳- ۵(. هم چنی

اعــال رســوالن ۱: ۹- ۱۱؛ ۲: ۲۵، ۳۲؛ ۳: ۱۵، ۲۶؛ ۴: ۱۰؛ ۵: ۳۰؛   ۱۰؛ یوحنــا ۲۱: ۱۴؛ 

ــیان ۴: ۸- ۱۰. ــان 24:4- 25؛ 9:6-10؛ افسس ۱۰: ۴۰؛ رومی

بند سیزدهم 
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ــالل  ــر ج ــام پ ــیح در قی ــای مس ــه عیس ــم ک ــق می کنی ــا تصدی م

ــر دو،  ــر ه ــه او ب ــت، اینک ــردگان اس ــام ک ــر قی ــود، نوب خ

گنــاه و مــرگ غالــب آمــده و در اتحــاد بــا او مــا نیــز قیــام 

ــرد.14  ــم ک خواهی

مــا انــکار می کنیــم کــه بــدن جالل یافتــه و قیــام کــرده ی عیســای 

ــر  ــاغ در ق ــه در آن ب ــی ک ــا بدن ــال ب ــرگ کام ــیح از م مس

گذاشــته شــد متفــاوت بــود. اینکــه رســتاخیز مــا صفــاً قیام 

روح مــا و جــدا از جســم خواهــد بــود را انــکار می کنیــم.

14  لیکــن بالفعــل مســیح از مــردگان برخاســته و نوبــر خوابیــدگان شــده اســت... 

ای مــوت نیــش تــو کجــا اســت و ای گــور ظفــر تــو کجــا؟ )اول قرنتیــان20:15، 

55(. هم چنیــن ایــن آیــات را ببینیــد، رومیــان ۵: ۱۰؛ ۶: ۴، ۸، ۱۱؛ ۱۰: ۹؛ اول 

قرنتیــان ۱۵:  ۲۳، ۵۵؛ دوم قرنتیــان ۱: ۹؛ ۴: ۱۰- ۱۱؛ افسســیان ۲: ۶؛ کولســیان ۲: ۱۲؛ 

دوم تســالونیکیان ۲: ۱۳؛ عرانیــان ۲: ۹، ۱۴؛ اول یوحنــا ۳: ۱۴؛ مکاشــفه ۱۴: ۴؛ 

 .۱۴ :۲۰

بند چهاردهم
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ــانی  ــت آس ــه تخ ــیح ب ــای مس ــه عیس ــم ک ــق می کنی ــا تصدی م

پــدر  خــود صعــود منــوده، در دســت راســت خــدای 

نشســته اســت و اینکــه او شــخصاً در جایــگاه یــک پادشــاه 

ســلطنت می کنــد و در قــدرت و جــالل در مقابــل دیــدگان 
بــاز می گــردد.15

مــا انــکار می کنیــم کــه عیســای مســیح نســبت بــه زمــان بازگشــت 

خــود دچار اشــتباه شــده باشــد.

15 پــس آنانــی کــه جمــع بودنــد، از او ســوال منــوده گفتنــد: »خداونــدا آیــا در 

ــان  ــت؟« بدیش ــی داش ــرار خواه ــاز برق ــل ب ــر ارسایی ــوت را ب ــت ملک ــن وق ای

ــود  ــدرت خ ــدر در ق ــه پ ــی را ک ــا و اوقات ــه زمانه ــت ک ــا نیس ــت: »از ش گف

نــگاه داشــته اســت بدانیــد. لیکــن چــون روح القــدس بــر شــا می آیــد، قــوت 

خواهیــد یافــت، و شــاهدان مــن خواهیــد بــود، در اورشــلیم و متامــی یهودیــه 

ــان  ــه ایش ــی ک ــت، وقت ــن را گف ــون ای ــان.« و چ ــای جه ــا اقص ــامره، و ت و س

همــی نگریســتند، بــاال بــرده شــد، و ابــری او را از چشــان ایشــان در ربــود. و 

چــون بــه ســوی آســان چشــم دوختــه می بودنــد، هنگامــی کــه او می رفــت، 

ــی  ــردان جلیل ــد: »ای م ــزد ایشــان ایســتاده، گفتن ــرد ســفیدپوش ن ــاگاه دو م ن

ــا  ــزد ش ــه از ن ــی ک ــن عیس ــد؟ همی ــان نگرانی ــوی آس ــه س ــتاده، ب ــرا ایس چ

بــه آســان بــاال بــرده شــد، بــاز خواهــد آمــد بــه همیــن طــوری کــه او را بــه 

ســوی آســان روانــه دیدیــد« )اعــال رســوالن ۱: ۶- ۱۱(. هم چنیــن ایــن آیــات 

را ببینیــد، لوقــا ۲۴: ۵۰- ۵۳؛ اعــال رســوالن ۱: ۲۲؛ ۲: ۳۳- ۳۵؛ افسســیان ۴: ۸- ۱۰؛ 

اول تیموتائــوس ۳: ۱۶. 

بند پانزدهم
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مــا تصدیــق می کنیــم کــه عیســای مســیح در روز پنتیکاســت روح 

ــر همــه  ــگاه خــود ب ــون در جای ــازل منــود و اکن خــود را ن

ــوده  ــفاعت من ــود ش ــوم خ ــرای ق ــرده، ب ــلطنت ک ــز س چی

ــی رِس  ــه تنهای ــه ب ــد، او ک ــا می منای ــود را بن ــای خ و کلیس
ــت.16 کلیساس

مــا انــکار می کنیــم کــه عیســای مســیح اســقف روم را بــه عنــوان 

جانشــین خــود منصــوب کــرده و یــا شــخص دیگــری غیــر 

از عیســای مســیح می توانــد رس کلیســا باشــد.

16 و همه چیــز را زیــر پایهــای او نهــاد، و او را رس همه چیــز بــه کلیســا داد 

)افسســیان ۱: ۲۲(. هم چنیــن ایــن آیــات را ببینیــد، اعــال رســوالن33:2؛ اول 

.۱۸ :۱ کولســیان  ۵: ۲۳؛  ۴: ۱۵؛  افسســیان  ۱۱: ۳- ۵؛  قرنتیــان 

بند شانزدهم
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ــاز خواهــد آمــد، در  ــم کــه عیســای مســیح ب مــا تصدیــق می کنی

جــالل و بــرای داوری مــردم و در نهایــت متامــی دشــمنانش 

ــرده، و در آســان  را مغلــوب می ســازد، مــرگ را از بیــن ب

و زمیــن جدیــد رهــر خواهــد بــود، آنجــا کــه او بــه عدالــت 
ــد.17 ســلطنت می کن

مــا انــکار می کنیــم کــه بازگشــت نهایــی عیســای مســیح در ســال 

70 میــالدی بــه وقــوع پیوســته، و بازگشــت او و اتفاقــات 

مربــوط بــه آن را بایــد بــه صورتــی منادیــن دیــد.

17 و  مــا را مأمــور فرمــود کــه بــه قــوم موعظــه و شــهادت دهیــم بدیــن کــه خــدا 

ــوالن ۱۰: ۴۲(.  ــال رس ــد )اع ــردگان باش ــدگان و م ــا داور زن ــود ت ــرر فرم او را مق

هم چنیــن ایــن آیــات را ببینیــد، یوحنــا ۱۲: ۴۸؛ ۱۴: ۳؛ اعــال رســوالن ۷: ۷؛ ۱۷: ۳۱؛ 

ــوس ۴: ۱، ۸. دوم تیموتائ

بند هفدهم
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مــا تصدیــق می کنیــم کــه عیســای مســیح خداونــد در پادشــاهی 

ــه اســم  ــه ب ــود ک ــرای کســانی خواهــد ب ــدی خــود پذی اب

ــد،  ــان ندارن ــه او ای ــه ب ــانی ک ــا کس ــد، ام ــان دارن او ای

ابدیــت را بــا تحمــل عــذاب و مجــازات آگاهانــه در جهنــم 
ــد.18 ــد گذرانی خواهن

ــا  ــد یافــت. م ــه متــام بــر نجــات خواهن ــم ک ــکار می کنی ــا ان م

ایــن کــه افــراد بی ایــان بــه عیســای مســیح بعــد از مــرگ 

ــم.  ــکار می کنی ــود و معــدوم می شــوند را ان کامــال ناب

ــدکاران  ــدگان و ب ــرس انســان مالئکــۀ خــود را فرســتاده، همــۀ لغزش دهن ــه پ 18 ک

را جمــع خواهنــد کــرد، و ایشــان را بــه تنــور آتــش خواهنــد انداخــت، جایــی کــه 

ــاب،  ــل آفت ــدر خــود مث ــود. آن گاه عــادالن در ملکــوت پ ــدان ب ــه و فشــار دن گری

ــی ۱۳: ۴۱- ۴۳(.  ــنود )مت ــنوا دارد بش ــوش ش ــه گ ــر ک ــد. ه ــد ش ــان خواهن درخش

هم چنیــن ایــن آیــات را ببینیــد، اشــعیا ۲۵: ۶- ۹؛ ۶۵: ۱۷- ۲۵؛ ۶۶: ۲۱- ۲۳؛ دانیــال 

۷: ۱۳- ۱۴؛ متــی ۵: ۲۹- ۳۰؛ ۱۰: ۲۸؛ ۱۸: ۸- ۹؛ مرقــس ۹: ۴۲- ۴۹؛ لوقــا ۱: ۳۳؛ ۱۲: ۵؛ 

یوحنــا ۱۸: ۳۶؛ کولســیان ۱: ۱۳- ۱۴؛ دوم تســالونیکیان ۱: ۵- ۱۰؛ دوم تیموتائــوس ۴: ۱، 

۱۸؛ عرانیــان ۱۲: ۲۸؛ دوم پطــرس ۱: ۱۱؛ ۲: ۴؛ مکاشــفه ۲۰: ۱۵.

بند هجدهم
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ــاد عــامل  مــا تصدیــق می کنیــم، متامــی کســانی کــه پیــش از بنی

ــد  ــان متح ــا او در ای ــده  اند و ب ــده ش ــیح برگزی در مس

ــوده  ــد ب ــر بهره من ــا او و یکدیگ ــاط ب ــته اند، از ارتب گش

و لــذت خواهنــد بــرد. مــا تصدیــق می کنیــم کــه در 

عیســای مســیح از لــذت متامــی بــرکات روحانــی، از 

جملــه عادل شــمردگی، فرزنــد خواندگــی، تقدیــس و 

ــد.19  ــم ش ــد خواهی ــی بهره من ــالل نهای ج

ــه عیســای مســیح و عمــل نجات بخــش  ــم ک ــکار می کنی ــا ان م

ــوان از هــم جــدا ســاخت. مــا تــوان رشاکــت  او را می ت

در نجــات عیســای مســیح جــدا از خــود عیســای مســیح 

را انــکار می کنیــم. مــا امــکان اتحــاد بــا عیســای مســیح 

و عــدم اتحــاد بــا بــدن او، کلیســا، را انــکار می کنیــم. 

19 زیــرا کــه جمیــع مــا بــه یــک روح در یــک بــدن تعمیــد یافتیــم، خــواه یهــود، 

ــدیم. ــانیده ش ــک روح نوش ــه از ی ــواه آزاد و هم ــالم، خ ــواه غ ــی، خ ــواه یونان خ

)اول قرنتیــان13:12(. هم چنیــن ایــن آیــات را ببینیــد، یوحنــا20:14؛ 4:15-6؛ 

رومیــان1:6؛ 1:8-2؛ 3:12-5؛ اول قرنتیــان30:1-31؛ 15:6-20؛ 16:10-17؛ 27:12؛ 

دوم قرنتیــان17:5-21؛ غالطیــان25:3-29؛ افسســیان3:1-10، 22-23؛ 1:2-6؛ 6:3؛ 

کلوســیان18:1؛ 19-18:2.  15:4-16؛ 23:5، 30؛ 

بند نوزدهم
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مــا آمــوزه ی عادل شــمردگی فقــط از راه ایــان را تصدیــق می کنیم، 

ــر اســاس عمــل فیــض او عــادل  ــا را فقــط ب آنکــه خــدا م

می خوانــد، فقــط از طریــق ایــان مــا، فقــط بــر شــخص و 

کار عیســای مســیح، فــارغ از اعــال و شایســتگی مــا. مــا 

ــوزه ی عادل شــمردگی  ــردن آم ــه رد ک ــم ک ــق می کنی تصدی

فقــط از راه ایــان، انــکار انجیــل اســت.20 

مــا اینکــه بــر پایــه ی ریــزش تدریجــی فیــض بــر اســاس اعال مــان 

مــا  اینکــه  می کنیــم.  انــکار  را  شــده ایم  عادل شــمرده 

عادل شــمرده می شــویم فقــط زمانــی کــه ذاتــا عــادل 

کــه  می کنیــم  انــکار  مــا  می کنیــم.  انــکار  را  شــویم 

ــاس  ــر اس ــی ب ــر زمان ــا ه ــون و ی ــمردگی اکن ــن عادل ش ای

بــا عادل شــمردگی،  بــوده اســت. کــه  رسســپردگی مــا 

پیوســته و همــراه اســت، هــر چنــد بــا عادل شــمردگی 

متفــاوت اســت. 

ــم  ــالمتی داری ــدا س ــزد خ ــدیم، ن ــمرده ش ــادل ش ــان ع ــه ای ــه ب ــون ک ــس چ 20 پ

بوســاطت خداونــد مــا عیســی مســیح،)رومیان1:5(. هم چنیــن ایــن آیــات را 

ببینیــد، لوقــا14:18؛ رومیــان24:3؛5:4؛ 10:5؛ 30:8؛ 4:10، 10؛ اول قرنتیان11:6؛ دوم 

قرنتیــان19:5، 21؛ غالطیــان16:2-17؛ 11:3، 24؛ 4:5؛ افسســیان7:1؛ تیطــس5:3، 7.

بند بیستم
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مــا تصدیــق می کنیــم، در عمــِل االهــِی تقدیــس شــدن مــا 

ــود را در  ــا خ ــتیم ت ــئول هس ــه مس ــتیم، بلک ــل نیس منفع

تالشــی مــداوم بــرای مــردن نســبت بــه گنــاه و زندگــی در 

اطاعــت از خداونــد بــه ابــزار مقــرر شــده ی فیــض خداونــد 

ــپاریم.21  بس

ــان در  ــه هم زم ــدون اینک ــخص ب ــه ش ــم، ک ــکار می کنی ــا ان م

اتحــاد او بــا مســیح بــرای تقدیــس شــدن مثــری حاصــل 

انــکار می کنیــم  مــا  شــود، عادل شــمرده می شــود. 

کــه اعــال نیکــوی مــا، در حالــی کــه در عیســای 

مســیح بــرای خداونــد قابــل قبــول باشــند، شایســته ی 

عادل شــمردگی هســتند. مــا انــکار می کنیــم کــه در 

ایــن زندگــی، کشــمکش بــا گنــاه درونــی متوقــف 

ــلطه  ــا س ــر م ــر ب ــاه دیگ ــد گن ــر چن ــد، ه ــد ش خواه

ــدارد. ن

21 متبــارک بــاد خــدا و پــدر خداونــد مــا عیســی مســیح کــه مــا را مبــارک ســاخت 

بــه هــر برکــت روحانــی در جای هــای آســانی در مســیح، چنــان کــه مــا را پیــش 

از بنیــاد عــامل در او برگزیــد تــا در حضــور او در محبّــت، مقــّدس و بی عیــب 

ــال  ــا17:17؛ اع ــد، یوحن ــات را ببینی ــن آی ــن ای ــیان3:1-4(. هم چنی باشیم.)افسس

قرنتیــان1:7؛  دوم  قرنتیــان11:6؛  اول  13:8؛  14؛  رومیــان6-5:6،  رســوالن32:20؛ 

غالطیــان24:5؛ افسســیان16:3-19؛ 23:4-24؛ فیلیپیــان10:3؛ کلوســیان10:1-11؛ 

دوم تســالونیکیان13:2؛ عرانیــان14:12. 

ــد بیســت  بن

ــم و یک
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ــه واســطه و میانجــی  ــم کــه عیســای مســیح یگان ــق می کنی تصدی

میــان خــدا و قــوم اســت. مــا جایــگاه مســیح را در واســطه 

بودنــش بــه عنــوان نبــی، کاهــن و پادشــاه در هــر دو 

ــق  ــا تصدی ــم. م ــق می کنی ــش تصدی ــی و جالل ــان، فروتن زم

می کنیــم کــه او بــرای آنچــه پــدر او را بــه آن خوانــده 

بــود، یعنــی انجــام خدمــت میانجــی بــودن، بــا روح القــدس 

مســح شــد.22 

مــا انــکار می کنیــم، کــه خداونــد تجســمی دیگــر داشــته و یــا 

خواهــد داشــت، و یــا ایــن کــه واســطی جــز عیســای مســیح 

ــا  ــود. م ــد ب ــا خواه ــوده و ی ــز در او، ب ــر ج ــی دیگ و نجات

ــم.  ــکار می کنی ــیح را ان ــای مس ــدا از عیس ــاِت ج نج

22 زیــرا خــدا واحــد اســت و در میــان خــدا و انســان یــک متوّســطی اســت، یعنــی 

انســانی کــه مســیح عیســی باشــد،)اول تیموتائــوس5:2(. هم چنیــن ایــن آیــات را 

ــوالن 22:3؛  ــال رس ــا1:1-14؛ 6:14؛ اع ــا33:1؛ یوحن ــوب23:33-28؛ لوق ــد، ای ببینی

ــان1:1-4؛ 5:5-6؛ 15:9؛ 24:12. ــیان15:1؛ عرانی کلوس

ــد بیســت  بن

دوم و 
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تصدیــق می کنیــم کــه عیســای مســیح بــه عنــوان عالی تریــن 

نبــی خداونــد، هــم موضــوع و هــم مقصــود نبــوت بــود. 

ــدا  ــیح اراده ی خ ــای مس ــه عیس ــم ک ــق می کنی ــا تصدی م

را آشــکار ســاخته و اعــالم منــود؛ او اتفاقــات آینــده را 

ــود  ــد در خ ــای خداون ــل وعده ه ــرد، و تکمی ــگویی ک پیش

ــت.23  اوس

مــا انــکار می کنیــم کــه عیســای مســیح حتــی یــک نبــوت غلــط 

ــا اینکــه در  ــان آورده باشــد و ی ــه زب ــا ســخن کــذب ب و ی

انجــام نبوت هــای مربــوط بــه خــودش ناموفــق بــوده و یــا 

ناموفــق خواهــد بــود. 

23 و الحــال ای بــرادران، می دانــم 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، همین طــور بــه انجــام رســانید. 

پــس توبــه و بازگشــت کنیــد تــا گناهــان شــا محــو گــردد، و تــا اوقات اســرتاحت از 

حضــور خداونــد برســد. و عیســی مســیح را کــه از اول بــرای شــا اعــالم شــده بــود 

ــا زمــان معــاِد همه چیــز کــه خــدا از  بفرســتد. کــه می بایــد آســان او را پذیــرد ت

بــدو عــامل بــه زبــان جمیــع انبیــای مقــدس خــود، از آن اخبــار منــود. زیــرا موســی 

بــه اجــداد گفــت کــه »خداونــد خــدای شــا نبــی مثــل مــن، از میــان بــرادران شــا 

بــرای شــا برخواهــد انگیخــت. کالم او را در هرچــه بــه شــا تکلــم کنــد، بشــنوید« 

ــی ۲۰: ۱۷؛ ۲۴: ۳؛  ــد، مت ــات را ببینی ــن آی ــن ای ــوالن ۳: ۱۷- ۲۲(. هم چنی ــال رس )اع

۲۶: ۳۱، ۳۴، ۶۴؛ مرقــس ۱: ۱۴- ۱۵؛ لوقــا ۴: ۱۸- ۱۹، ۲۱؛ یوحنــا ۱۳: ۳۶؛ ۲۱: ۲۲؛ اول 

قرنتیــان ۱: ۲۰؛ عرانیــان ۱: ۲؛ مکاشــفه ۱۹: ۱۰. 

ــد بیســت  بن

و ســوم
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ــت،  ــان اس ــن اعظم م ــیح کاه ــای مس ــه عیس ــم ک ــق می کنی ــا تصدی م

بــه رتبــه ی ملکیصــدق، او کــه خــود را بــرای مــا بــه عنــوان 

ــرای  ــدر ب ــد و همــواره در حضــور پ ــی کامــل گذرانی قربان

ــه عیســای  ــم ک ــق می کنی ــا تصدی ــد. م ــا شــفاعت می کن م

مســیح هــم کاهــن و هــم قربانــی بــود، قربانــی نهایــی و 

کفــاره ی عالــی گناهــان.24 

ــود  ــودا ب ــیح از ســبت یه ــه چــون عیســای مس ــم ک ــکار می کنی ــا ان م

و نــه از ســبت الوی، بــرای خدمــت بــه مــا بــه عنــوان کاهــن 

صالحیــت نداشــت. مــا انــکار می کنیــم کــه او همــواره خــود را 

در شــام خداونــد بــه عنــوان قربانــی و کاهــن تقدیــم می کنــد، 

همســان شــکلی بــدون ریختــه شــدن خــون. مــا انــکار می کنیــم 

کــه او صفــا در آســان کاهــن شــد و نــه بــر روی زمیــن. 

24 زیــرا مســیح بــه قــدس ساخته شــده 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 کََهنــه کــه هــر ســال بــا 

خــون دیگــری بــه مــکان اقــدس داخــل می شــود؛ زیــرا در ایــن صــورت می بایســت 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 جــزا یافــن مقــرر اســت، همچنیــن مســیح نیــز چــون یــک بــار قربانــی شــد 

تــا گناهــان بســیاری را رفــع منایــد؛ بــار دیگــر بــدون گنــاه، بــرای کســانی کــه منتظــر او 

ــن  ــن ای ــان ۹: ۲۴- ۲۸(. هم چنی ــت نجــات )عرانی ــه جه می باشــند، ظاهــر خواهــد شــد ب

آیــات را ببینیــد، یوحنــا ۱: ۳۶؛ ۱۹: ۲۸- ۳۰؛ اعــال رســوالن ۸: ۳۲؛ اول قرنتیــان ۵: ۷؛ عرانیــان 

۲: ۱۷- ۱۸؛ ۴: ۱۴- ۱۶؛ ۷: ۲۵؛ ۱۰: ۱۲، ۲۶؛ اول پطرس ۱: ۱۹؛ مکاشــفه ۵: ۶، ۸، ۱۲- ۱۳؛ ۶: ۱، ۱۶؛ 

۷: ۹- ۱۰، ۱۴، ۱۷؛ ۸: ۱؛ ۱۲: ۱۱؛ ۱۳: ۸، ۱۱؛ ۱۵: ۳.

ــد بیســت  بن

ــارم و چه
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مــا تصدیــق می کنیــم کــه در مقــام پادشــاه، عیســای مســیح 

ــه  ــی ب ــوق طبیع ــای ف ــی و قدرت ه ــای زمین ــر قدرت ه ب

ــد.25  ــلطنت می کن ــد س ــا اب ــال و ت ــی الح ــی عال طریق

ــک  ــا ی ــیح صف ــای مس ــلطنت عیس ــه س ــم، ک ــکار می کنی ــا ان م

ــم  ــکار می کنی ــا ان ــت. م ــن اس ــر زمی ــی ب ــاهی سیاس پادش

ــتند.  ــخگو نیس ــه او پاس ــی ب ــان زمین ــه حکمران ک

25 زیــرا مادامــی کــه همــۀ دشــمنان را زیــر پایهــای خــود ننهــد، می بایــد او 

ــور  ــد، مزم ــات را ببینی ــن آی ــن ای ــان ۱۵: ۲۵(. هم چنی ــد )اول قرنتی ــلطنت بنای س

۱۱۰؛ متــی ۲۸: ۱۸- ۲۰؛ لوقــا ۱: ۳۲؛ ۲: ۱۱؛ اعــال رســوالن ۲: ۲۵، ۲۹، ۳۴؛ ۴: ۲۵؛ 

۱۳: ۲۲، ۳۴، ۳۶؛ ۱۵: ۱۶؛ رومیــان ۱: ۳؛ دوم تیموتائــوس ۲: ۸؛ عرانیــان ۴: ۷؛ مکاشــفه 

.۱۶ :۲۲ ۵: ۵؛  ۳: ۷؛ 

ــد بیســت  بن

ــم و پنج
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ــد بیســت  بن

ــم و شش

متامــی  مســیح  عیســای  کــه  زمانــی  می کنیــم،  تصدیــق  مــا 

دشــمنانش را مغلــوب منــود، پادشــاهی خــود را بــه دســت 

پــدر می ســپارد. مــا تصدیــق می کنیــم کــه در آســان 

ــود و  ــد ب ــود خواه ــوم خ ــا ق ــد ب ــد، خداون ــن جدی و زمی

ایانــداران، عیســای مســیح را روبــرو خواهنــد دیــد، و 

ماننــد او خواهنــد شــد، و بــرای ابــد از بــودن بــا او لــذت 

ــرد.26  ــد ب خواهن

مــا انــکار می کنیــم، کــه امیــد دیگــری بــرای بــر وجــود داشــته و یــا 

جــز در عیســای مســیح، اســمی دیگــر یــا راهــی دیگــر بــرای 

نجــات باشــد. 

26 بعــد 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. زیــرا مادامــی 

کــه همــۀ دشــمنان را زیــر پایهــای خــود ننهــد، می بایــد او ســلطنت بنایــد. 

ــای  ــر پایه ــز را زی ــرا »همه چی ــوت اســت. زی ــود می شــود، م ــه ناب دشــمن آخــر ک

وی انداختــه اســت.« امــا چــون می گویــد کــه »همه چیــز را زیــر انداختــه اســت«، 

واضــح اســت کــه او کــه همــه را زیــر او انداخــت مســتثنی اســت. امــا زمانــی کــه 

همــه مطیــع وی شــده باشــند، آن گاه خــود پــرس هــم مطیــع خواهــد شــد او را کــه 

ــان  ــد )اول قرنتی ــدا کل در کل باش ــه خ ــا آنک ــد، ت ــع وی گردانی ــز را مطی همه چی

ــان ۲: ۹- ــد، اشــعیا ۶۵: ۱۷؛ ۶۶: ۲۲؛ فیلیپی ــات را ببینی ــن آی ــن ای ۱۵: ۲۴- ۲۸(. هم چنی

ــفه ۲۱: ۱- ۵؛ ۲۲: ۱- ۵. ــا ۳: ۲- ۳؛ مکاش ــرس ۳: ۱۳؛ اول یوحن  ۱۱؛ دوم پط
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بــر زمیــن یــک اعــرتاف طنین انــداز خواهــد شــد. روزی 

ــان ۲:  ــد اســت.« )فیلیپی »عیســای مســیح خداون

ــه  ــرای آنک ــی اســت. ب ــار از معان ــاه رسش ــه ی کوت ــن جمل ۱۱(. ای

بگویــد عیســی هــان مســیح موعــود اســت، بــرای آن کــه بگویــد 

او هــان مسح شــده اســت. بــرای آنکــه بگویــد ایــن هــان 

ــش انتظــار بســیاری  ماشــیح وعــده داده شــده اســت، آنکــه برای

کشــیده شــد. بــرای آنکــه بگویــد عیســای مســیح خــدا و حقیقتــا 

ــد اســت.  خداون

تجســم باالتریــن شگفتی هاســت، یــک اعجــاب رمزآلــود.   

خــدا انســان شــد. حتــی اینکــه او را عیســی بخوانیــم، می گوییــم 

او یگانــه نجات دهنــده اســت. او بــه جهــان آمــد بــرای یــک 

مأموریــت، تــا قــوم خــود را از گناهان شــان نجــات بخشــد )متــی  

.)۲۱  :۱

»عیســای مســیح خداونــد اســت« یــک اعتقــاد اســت، بیانــی   

دقیــق از یــک عقیــده. کلمــه ی انگلیســی اعتقــاد )Creed( از ریشــه ای 

التیــن گرفتــه شــده اســت، کــه بــه معنــی »مــن بــاور دارم« اســت. ایــن 

ــه عیســای مســیح  ــا نســبت ب ــاه نشــان می دهــد م اعتقادنامــه ی کوت

ــم. ــادی داری چــه اعتق

بعضــی گــان می کننــد اول تیموتائــوس۳: ۱۶ نیــز می توانــد   
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یــک اعتقادنامــه باشــد. دو دلیــل هــم آورده می شــود. اول آنکــه پولــس 

ــداری  ــاع رّس دین ــد، »و باالج ــتفاده می کن ــارت را اس ــن عب ــول ای رس

ــه رضب آهنــگ داشــته  ــن آی ــم اســت.« دوم اینکــه بخش هــای ای عظی

ــارت توضیحــی مختــر  ــن عب ــان شــده اند. ای ــه حالتــی شــعری بی و ب

ــر تجســم مســیح:  اســت ب

و باالجاع رّس دینداری عظیم است، 

که خدا در جسم ظاهر شد و در روح، 

تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید 

و به اّمت ها موعظه کرده و در دنیا ایان آورده

 و به جالل باال برده شد )اول تیموتائوس  ۳: ۱۶(.

ــای  ــی کلیس ــت. وقت ــم اس ــیار مه ــدس بس ــوی کتاب  مق الگ  

ــد،  ــاد منودن ــا را ایج ــد و اعتقادنامه ه ــکلیل دادن ــوراها را تش ــه ش اولی

آنهــا شــیوه ای جدیــد را بــرای اعــرتاف ایــان ابــداع منی کردنــد. بلکــه 

آن را بــر آنچــه کــه پیشــرت بــر اســاس کتاب مقــدس ایجــاد شــده بــود 

می دادنــد. قــرار 

بــا بــروز چالش هــا، کلیســای اولیــه موضــع می گرفــت. عــالوه   

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 اعتقادنامه هــا بشــود. بــه طــور خــاص ایــن موضــوع در مــورد 

ــرای قرن هــا حقایــق اساســی  آمــوزه ی مسیح شناســی صــادق اســت. ب

 در مــورد شــخص و کار عیســی تعریفــی مشــخص از مســیحیت شــد.

خــود نویســندگان عهــد جدیــد بــا دیدگاه هــای غلــط در مــورد هویــت 

و کار مســیح وارد مبــارزه شــده بودنــد. در قرن هــای اولیــه ی کلیســا، 

ــانیت واقعــی عیســای  ــورد انس گروه هــای متعــددی کلیســا را در م

ــت ها،  ــا دوِستیس ــن گروه ه ــی از ای ــیدند. یک ــش کش ــه چال ــیح ب مس

مدعــی بودنــد کــه عیســی فقــط ظاهــرا یــک انســان بــود. بدعت هــای 

دیگــر ماننــد آریانیســم، حقیقــت الوهیــت مســیح را بــه چالــش 

ــیح از  ــای مس ــه عیس ــد ک ــی آن بودن ــا مدع ــن بدعت ه ــیدند. ای کش

ــح در  ــورد چگونگــی توضی ــدر کمــرت اســت. گروه هــای بعــدی در م پ

مــورد دو ذات مجــزای مســیح در اشــتباه بودنــد، انســانیت حقیقــی و 

خداونــدی حقیقــی مســیح بــا هــم در ایــن یک شــخص متحد شــده اند. 

پاســخ کلیســای اولیــه بــه ایــن اشــتباهات و چالش هــا، گردهــم 

آمــدن در شــوراها و نوشــن اعتقادنامه هــا بــود، اعتقادنامه هایــی 

ــق  ــاس حقای ــر اس ــه و ب ــور خالص ــه ط ــدس را ب ــم کتاب مق ــه تعالی ک

ایــن اعتقادنامه هــا  ایــان مســیحی مکتــوب می کردنــد.  اساســی 

میراثــی غنــی هســتند، کــه از نســلی بــه نســل دیگــر دســت بــه دســت 

ــد اعتقادنامــه ی رســوالن،  شــده اند. بنابرایــن مــا امــروزه منابعــی مانن

ــم.  ــت داری ــدون را در دس ــه ی کالس ــه و ایان نام ــه ی  نیقی اعتقادنام
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ایــن اعتقادنامه هــا ماننــد نشــانه های مــرزی هســتند، کــه بــه وضــوح 

میــان راســت دینی و بدعت هــا کشــیده شــده اند. 

ایــن اعتقادنامه هــا در جهــت اســتحکام در خدمــت کلیســا   

بوده انــد، در دســت مهربــان و حاکانــه ی خــدا و همــواره راهنایــی 

بــرای مســیحیان گشــته اند تــا انجیــل را بــا وفــاداری اعــالم مناینــد. آنهــا 

ــی  ــدگار بودن شــان بازخوان ــر ارزش مان ــوان شــهادتی ب ــه عن امــروزه ب

ــت  ــیح در مرکزی ــه مس ــد ک ــادآوری می کنن ــا ی ــه م ــا ب ــوند. آنه می ش

االهیــات و پرســتش مــا اســت. ایــن اعتقادنامه هــا کلیســا را فــرا 

می خواننــد بــه »آن ایانــی کــه یــک بــار بــه مقّدســین ســپرده شــد« 

)یهــودا ۱: ۳(. 

بــا ایــن حــال ایــن اعتقادنامه هــا صفــاً بــه کار مســیح   

ــد.  ــح منی دهن ــل توضی ــور کام ــه ط ــل را ب ــا انجی ــد. آنه ــاره می کنن اش

در دوران اصالحــات یــک جدایــی واقعــی میــان کلیســای مرئــی رخ داد. 

کار مســیح موضــوع کلیــدی بــود. بــه طــور خــاص، مناظــره دربــاره ی 

آمــوزه ی عادل شــمردگی تنهــا از طریــق ایــان مرکزیــت مبحثــی گشــت 

کــه جرقــه ی اصالحــات شــد. در اینجــا کلیســا در امتــداد مــرزی میــان 

پروتســتان و کاتولیــک روم از هــم جــدا شــد. پروتســتان ها بــر آمــوزه ی 

ــط  ــتند، )فق ــه می گذاش ــان صح ــاس ای ــر اس ــط ب ــمردگی فق عادل ش

ایــان(، در حالــی کــه کلیســای کاتولیــک روم بــا پیــروی از مصوبــات 

ــر اســاس ایــان را رد  شــورای ترنــت، آمــوزه ی عادل شــمردگی فقــط ب
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ــمردگی را  ــه عادل ش ــود ک ــن ب ــا ای ــاب آنه ــوض انتخ ــد، در ع می کردن

نتیجــه ی همــکاری ایــان و اعــال شــخص ببیننــد. اصالحــات همچنین 

ــه یــک موضــوع آشــکار ســاخت، کــه آن  تفــاوت دیگــری را نســبت ب

را می تــوان رس بــودن مســیح بــه تنهایــی و کــال بــر کلیســایش و بــر 

همــه چیــز نامیــد. 

ــه  ــای اولی ــی کلیس ــای عموم ــه، اعتقادنامه ه ــم رفت روی ه  

اعــالم  بــرای  را  کلیســا  دســتورالعمل های  اصالحــات  تأکیــدات  و 

کتاب مقدســی و وفادارانــه ی انجیــل ترســیم کــرد. اعتقادنامه هــا و 

پاســخ های  ایان نامه هــای مختلــف دوران اصالحــات و پرســش و 

مســیحی خالصــه ای از ایــان فراهــم آورده و یــک شــفافیت بــر ایــان 

مســیحی و انجیــل ایجــاد کردنــد. 

کلمــه جســم گردیــد، بعنــوان بیانیــه ی خدمــات لیگونیر   

ــت  ــالش اس ــی در ت ــا فروتن ــی ب ــوزه ی مسیح شناس ــورد آم در م

تــا بــه کلیســای ایــن نســل و بــا برکــت خداونــد، نســل آینــده، 

بیانــه ای موجــز را در بــاب شــخص و کار مســیح ارائــه دهــد کــه 

ــر  ــات اصالحــات، ب ــر اســاس اعتقادنامه هــای عمومــی و االهی ب

آمــده از غنــای گذشــتگان اســت. شــاید ایــن بیانیــه و مجمــوع 

ــی  ــد مختــر تصدیق هــا و انکارهــا عامل آن بیســت و شــش بن

ــر ایــن مســائل مهــم در  ــرای مباحــث بیشــرت و تأمــل ب گــردد ب

ــا  ــرای کلیس ــه ب ــن بیانی ــت ای ــن اس ــی. ممک ــاب مسیح شناس ب
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کاربــردی باشــد. متامــی تــالش بــرای آن بــوده تــا ایــن بیانیــه برای 

مطالعــه ی همــه ســودمند باشــد. مــا می خواهیــم هــر شــخصی 

کــه بــا ایــن بیانیــه روبــرو می شــود بدانــد کــه »عیســای مســیح 

خداونــد اســت.« 

بیانیه

ــا بخــش تشــکیل شــده اســت.  ــد ی ــه از شــش بن ــن بیانی ای  

ــدی: اعــرتاف و شــادی.  ــا دو فعــل کلی بخــش اول پیشــگفتار اســت، ب

خداونــد هــم خــود و هــم اراده اش را در صفحــات کتاب مقــدس 

ــه  ــق ب ــه متعل ــود دارد ک ــی وج ــان رازهای ــا همچن ــود. ام ــکار من آش

ــه  ــد در مواجه ــا همــواره بای ــه 29: 29(. م ــد اســت )تثنی خــود خداون

ــا  ــا ب ــن م ــیم. بنابرای ــای خــود باش ــات، متوجــه محدودیت ه ــا االهی ب

اعــرتاف بــه رمزآلــود و شــگفت آور بــودن انجیــل رشوع می کنیــم. 

ــور  ــه ط ــا ب ــه م ــت، ک ــیح اس ــم مس ــه تجس ــن بیانی ــی ای ــز اصل مترک

خالصــه آن را بــا ایــن کلــات تعریــف کرده ایــم: کلمــه جســم گردیــد. 

ــت می شــود،  ــه »کار« مســیح هدای ــه ب ــدون وقف »شــخص« مســیح ب

ــه طــور جمعــی از کار نجــات مســیح شــادمان می شــویم. ــا ب ــس م پ

بنــد دوم تأکیــد را بــر خداونــدی مســیح می گــذارد، دیــدن او بــا برابــری 

در مقامــش در میــان اقانیــم تثلیــث. ایــن بنــد بــا بازگویــی بخشــی از 

ــان تجســم، مســیح  ــان می رســد. از زم ــه پای ــه ی کالســدون ب ایان نام
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ــم  ــر تجس ــی ب ــت. رشح ــوده و هس ــخص ب ــک ش دارای دو ذات در ی

بنــد ســوم را در بــر می گیــرد، اهمیــت انســان حقیقــی بــودن مســیح. 

ــی  ــا مــا« اســت )مت ــی »خــدا ب ــه معن ــل، ب ــد شــد. او عانوئی او متول

ــام،  1: ۲۳(. در اینجــا مــا مــرگ او را اعــرتاف منودیــم، دفــن شــدن، قی

صعــود، بازگشــت دوبــاره. ایــن امــور حقایــق تاریخــی تجســم هســتند. 

ــد،  ــرار گرفته ان ــارم ق ــاب تجســم در بخــش چه ــی در ب ــق االهیات حقای

ــرای  ــات. ب ــش دوران اصالح ــی بین ــاس بازبین ــر اس ــا ب ــیم آنه ــا ترس ب

مــا، عیســی کامــال مطیــع بــود. او رشیعــت را حفــظ کــرد و جریمــه ی 

ــوان  ــه عن ــود، و ب ــه  ب ــدون لک ــره ی ب ــرد. او ب ــت ک ــت را پرداخ رشیع

ــش روِی  ــکل پی ــن مش ــت. او مهم تری ــاره گش ــا کف ــرای م ــین ب جانش

ــا ایجــاد  ــد ب ــن بن ــدوس. ای ــرد: غضــب خــدای ق ــر را حــل ک ــام ب مت

شــفافیت بــر آمــوزه ی جایگزینــی بــه امتــام رســید. گناهــان مــا بــر او 

قــرار گرفــت، یــا بــه حســاب او گذاشــته شــد، در حالــی کــه عدالــت او 

بــه حســاب مــا گذاشــته شــد. صلــح میــان مــا و خــدا فقــط و منحــرا 

ــا  ــا را ب ــرای مــا ممکــن گشــته اســت. او م ــه خاطــر مــرگ مســیح ب ب

عدالــت خــود پوشــانیده اســت.

مقــام ســه گانه ی عیســای مســیح، یــک بنــای مفیــد االهیاتــی   

ــام،  ــه مق ــت. س ــیح اس ــکارکننده ی کار مس ــه آش ــور خالص ــه ط ــه ب ک

ــگاه  ــش و جای ــطه ی نق ــه واس ــم ب ــه از ه ــاه ک ــن و پادش ــی، کاه نب
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متفاوت شــان در عهــد قدیــم جــدا می شــوند. عیســی هــر ســه مقــام 

ــه  ــص ب ــدون نق ــه را ب ــاخت، و او هم ــد س ــود متح ــخص خ را در ش

انجــام رســاند. در ایــن بخــش تأمــل مــا صفــاً 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 

ــک اعــرتاف موجــز  ــق ی ــد، تصدی ــن بن ــری ای ــز اســت. نتیجه گی متمرک

ــح  ــات صحی ــت االهی ــت. متامی ــد اس ــیح، خداون ــای مس ــت. عیس اس

رهری کننــده بــه ســوی پرســتش و متجیــد خداونــد اســت. در نتیجــه، 

ــا پرســتش  ــرد، ســتایش. ب ــان می پذی ــدی پای ــل کلی ــک فع ــا ی ــه ب بیانی

ــدی خــود آمــاده می شــویم. ــرای کار اب ــا ب مســیح در حــال حــارض، م

بیست و شش بند تصدیق ها و انکارها

ــارات ایــن بیانیــه دروازه هایــی هســتند بــرای مطالعــه ی  عب  

مسیح شناســی، بررســی مکاشــفات غنــی تعالیــم کتاب مقــدس بــر 

شــخص و کار مســیح. بــرای راهنایــی بیشــرت مــا، مجموعــه ی بیســت 

و شــش بنــد تصدیق هــا و انکارهــا اضافــه شــده اســت، هــر کــدام بــه 

همــراه گواهــی از کتاب مقــدس. یــک آیــه بــه طــور کامــل بــرای هــر 

ــرای پشــتیبانی ذکــر  ــات دیگــر کــه ب بخــش نوشــته شــده اســت و آی

شــده اند. ایــن مقــاالت بســیار مهــم و اساســی هســتند. آنهــا مرزهــای 

ــخص  ــال او مش ــیح و اع ــخص مس ــر ش ــی را ب ــات کتاب مقدس تعلی
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می مناینــد. 

بنــد 1، خدمتــی کامــل در تصدیــق تجســم انجــام می دهــد.   

ــه  ــی ک ــد، در حال ــات می کن ــیح را اثب ــی مس ــت حقیق ــد 2، الوهی بن

ــاب یــک شــخص و دو ذات در  ــا 5، کتاب مقــدس را در ب بندهــای 3 ت

مسیحی شناســی ارائــه می دهنــد. بندهــای 6 تــا 9 انســان حقیقــی 

بــودن مســیح را آشــکار می کننــد. بندهــای 10 تــا 26 مترکــز را از 

ــه  ــد. ک ــرار می ده ــیح ق ــال مس ــر اع ــته و ب ــیح برداش ــخص مس ش

ــام ســه گا نه ی  ــا رشح مق ــوزه ی نجــات رشوع شــده و ب ــق آم ــا تصدی ب

مســیح خامتــه می پذیــرد.

انکارهــا بســیار مهــم هســتند. ترجیحــاً انــکار یک عقیــده در   

دوران تســامح گر مــا خــارج از عــرف اســت، امــا بندهــای تصدیق هــا 

و انکارهــا عملــی از رس غــرور و جســارت نیســت. در عــوض بندهــای 

ــر  ــا ب ــرای کلیس ــودن ب ــک ب ــه کم ــد ب ــا امی ــا ب ــا و انکار ه تصدیق ه

ــا  ــرد. دوم یوحن ــرار می گی ــدس ق ــم کتاب مق ــن تعالی ــبز و ام ــع س مرت

آیــه ی 9 روشــن می ســازد، »هرکــه پیشــوایی می کنــد و در تعلیــم 

مســیح ثابــت نیســت، خــدا را نیافتــه اســت. اّمــا آنکــه در تعلیم مســیح 

ــن  ــه ای ــه اشــاره ب ــن آی ــدر و پــرس را دارد.« ای ــد، او هــم پ ــت مانَ ثاب

دارد کــه در تعالیــم کتاب مقــدس دربــاره ی مســیح و در تعالیمــی کــه 

ــد و  ــد رش ــت، بای ــده اس ــدس آم ــی در کتاب مق ــِس مسیح شناس در پ

پیرفــت کــرد. بــه عنــوان بیســت و شــش بنــد در بندهــای مختلــف، 
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ایــن بیانیــه می توانــد مــا را بــه قســمت های عمیق تــری در بــاب 

ــم دهــد. ــرده و تعلی شــناخت مســیح ب

شــاید بعضــی بــه درســتی ســوال کننــد، چــرا اصــال بیانیــه ای   

تــازه رضوری اســت؟ ســوال خوبــی اســت. مــا ســه دلیــل بــرای رضورت 

ــا  ــا ب ــه کلیس ــت ک ــن اس ــا ای ــد م ــم. امی ــه می دهی ــه ارائ ــن بیانی ای

دیــدن چالش هــای گذشــتگان و چالش هــای حــال حــارض در پرســتش 

ــرادی  ــرای اف ــه ب ــم ک ــن امیدواری ــا همچنی ــم خدمــت شــود. م و تعلی

کــه در خدمــت کالم خــدا هســتند طریقــی بــرای شــناخت همــکاران 

ــود. ــاد ش ــت ایج ــن خدم ــی در ای واقع

و در آخــر، بــا دیــدن دورانــی پــر چالــش پیــش روی کلیســا،   

ــد مــا آن اســت کــه ایــن بیانیــه ماهیــت کالم خــدا را در زیبایــی،  امی

نیــاز و رضورت اش 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   

می کنــد. از قــرون اول مســیحیان اعتقادنامه هــا را در مراســم عبــادت 

ــه  ــت تــا ایــن بیانی ــر آن اس ــد. امیــد ب ــایی اســتفاده می کردن کلیس

بتوانــد بــرای هــان منظــور خدمــت منایــد. اعتقادنامه هــا می تواننــد 

ابــزاری پــر امیــد بــرای تعلیــم و تأمــل بــر افق هــای کالم خــدا باشــند. 

همچنیــن امیــد اســت کــه ایــن بیانیــه و متامــی بیســت و شــش بنــد 
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ــرت کالم  ــف بیش ــرای کش ــی ب ــوان راهنای ــه عن ــا ب ــاالت در کلیس مق

و تأمــل بــر آن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. آموزه  هــای شــخص و 

اعــال مســیح بــرای هویــت و ســالمت کلیســا رضوری هســتند. متــام 

نســل های کلیســا نیــاز بــه درکــی صحیــح و راســت دینانه نســبت بــه 

ــد.  ــوده و بدانن ــق من ــا آن را تصدی ــد ت ــیح دارن ــال مس شــخص و اع

امید ما آن است که این بیانیه مفید باشد. 

به علتی متداول در انجیل 

شــار کلیســاهای فــرا فرقــه ای رو بــه افزایــش اســت،   

ســازمان ها و جنبش هــای بســیاری در رسارس دنیــا، بــرای پیرفــت 

و  تشــخیص مشــارکت ها  گاهــی  امــا  انجیــل خدمــت می مناینــد. 

انجمن هــای ســامل در آن میــان بســیار دشــوار اســت. شــاید ایــن بیانیــه 

ــرادران و خواهــران مســیحی منــوده و  ــی در شــناخت ب ــد خدمت بتوان

ــل کمــک باشــد.  ــا در راه انجی ــرای تالش هــای ســخت و مشــرتک آنه ب

برای چنین زمانه ای 

در محوطــه ی دانشــگاه آکســفورد بنــای یادبــود شــهدا   

از اصالحگــران  تعــدادی  از قربانــی شــدن  یادبــودی  وجــود دارد. 

ــر.  ــاچ لَتایم ــی و ه ــوالس رایدل ــر، نیک ــاس کرامن ــد توم ــی، مانن انگلیس

ــا شــهادتی  ــه ســوخن ســپردند ت ــدن خــود را ب ــا ب ــه می شــود آنه گفت

ــل اشــتباهات کلیســای  ــا در مقاب ــه آنه ــق مقدســی باشــد ک ــر حقای ب

ــه ی  ــط هدی ــه فق ــا ن ــرای آنه ــد. ب ــظ منودن ــرده و حف ــق ک روم تصدی
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ایــان بــه عیســای مســیح، بلکــه فرصــت رنــج کشــیدن بــرای او باعــث 

ــود.  ــادمانی ب ش

آنهــا بــه حقایــق مقــدس انجیــل عیســای مســیح ایــان داشــته، آنهــا 

ــن  ــهادت ای ــر ش ــه ب ــا تکی ــد. ب ــظ می منودن ــرده و حف ــق ک را تصدی

حقایــق، آنهــا را اعــالم کــرده، از آنهــا دفــاع منــوده و حتــی بــه جهــت 

ــن اصالحگــران  ــه ای ــد. در طــی قرن هــا بســیاری ب ــج می دیدن ــا رن آنه

ــرب از آزادی  ــه ی غ ــای پیرفت ــتند. بســیاری از کلیســاها در دنی پیوس

ــا کــی اینچنیــن خواهــد بــود، جــای ســوال  ــد. ت مذهــب لــذت برده ان

ــده  ــی خوان ــه خوب ــده شــاید ب ــا نســل های آین ــن نســل و ی اســت! ای

شــوند تــا بــرای ایــان بــه مســیح متحمــل رنــج شــوند. عــدم آمادگــی 

ــده  ــل آین ــردن نس ــا ک ــن ره ــت، همچنی ــه نیس ــرای آن روز حکیان ب

ــت. ــه نیس ــز عاقالن ــازی نی ــدون آماده س ب

بــه راســتی، ایــن حقایــق در مــورد شــخص مســیح و اعــال او 

ــرای آنهــا هســتند.  شایســته ی ایــان، تصدیــق، حفــظ و رنــج بــردن ب

حیــات در مســیح اســت. 

ــه متامــی  ــی عیســای مســیح وجــود داشــت ک ــی در زندگــی زمین زمان

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 کـِـه برویــم؟ کلــات حیــات 
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جاودانــی نــزد تــو اســت و مــا ایــان آورده و شــناخته ایم کــه تو مســیح 

پــرس خــدای ّحــی هســتی« )یوحنــا ۶: 68-69(. مدتــی بعــد، یکــی از 

آن دوازده نفــر هــم شــک داشــت. عیســای مســیح مصلــوب گشــته و 

دفــن شــده بــود و شــهادت قیــام او از مــرگ شــنیده می شــد امــا تومــا 

شــک کــرد. آنــگاه عیســی بــر تومــا ظاهــر شــد. او زخم هــای مســیح را 

ملــس منــود، زخم هایــی کــه او بــرای گناهــان مــا متحــل گشــت. تومــا 

اعــرتاف کــرد، »ای خداونــد مــن و ای خــدای مــن« )یوحنــا  20: ۲۸(. 

بنابراین ما ایامن داریم. بنابراین ما اعرتاف می کنیم.
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