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 فهرست مطالب 

 
 مقدمه ( ۱)

 تاریخچه ( ۲)

 هدف و مقصود 

 مقدس کتاب   

 تعالیم سنتی  

 اعتقادنامة رسوالن   

 ( نظر کلی۳)

 خدا 

 تثلیث  

 سه شخص تثلیث   

 کلیسا

 مشارکت   

 پایداری مقدسین نجات   

 نجات 

 ( اهمیت ۴)

 بنیادین

 موازین و معیار   

 اصول اولیه منطقی   

 جنبة جهانی 

 عهد جدید   

 تاریخ کلیسا   

 زمان حال حاضر  

 متحدکننده

 گیری نتیجه( ۵) 
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 مقدمه
به حال فکر   تا  یا شخصی  می باعث    چیزی اید که چه  کرده آیا  باشد؟    ا واقعشود که یک درخت، درخت 

درخت بنامیم؟  حقیقتا  باعث می شود تا جسمی را    ای ویژگی چه    که   از خود بپرسید  شخص باشد؟ یا به شکلی دیگر، 

هزاران سال در اندیشه و تفکر به َسر برند. هنگامی    ان فیلسوفاند  شده ای است که باعث  پیچیده   سواالت اینها همه  

. بنابراین بسیار مفید است که  کنیمتی برخورد می سواالمسیحی بیاندیشیم به چنین   االهیاتخواهیم راجع به میکه 

 « هستند؟مسیحی، بنیادین و ضروری  االهیات  برای ایی هه رسیم: »چه آموزبپ

واضح، مطمئن باشیم که مردم  کامال  باید به شکلی    کنیمرا مطرح می ی  سواالتاکنون به مُجرد اینکه چنین  

تا ما را به   کندداشته باشند. تعهد ما به مسیح کفایت می  االهیات حتی اگر درک اندکی از  ، پیدا کنندتوانند نجات  می

  االهیات »اگر قرار باشد    نظام االهیاتینطقی باشد که بگوییم هر  . در عین حال شاید مکند افرادی مسیحی بدل  

  ة نامباشد. از آنجایی که در طول قرون اولیه، کلیسا، اعتقاد  مهمیباید مُشتمل بر اصول عقاید    ، شود  خوانده   «مسیحی

از اهمیت  اعتقادنامه    ،دهدمی و مفیدی از اصول عقاید اصلی ایمان مسیحی ارائه    مختصر  ۀچکیدرسوالن را به عنوان  

 خاصی برخوردار است.  

ای به عنوان چکیده و  ه فزایندکه به شکل   است  « رسوالن ةاعتقادنام»دروس    مجموعه این اولین درس از  

، چرا که به  نامگذاری کردیم  « مانیا  اصول »رود. ما عنوان این درس را  می کار  ه  اصول عقاید مسیحی ب   ةخالص

هایی است که باید توسط  آموزه و    هاگفته   ۀ برگیرندنگریم که این اعتقادنامه در  میرسوالن از این مَنظر    ةاعتقادنام

رسوالن در    ةنامکلیسا، اعتقاد  ةاولیدر طول قرون    . شود  تاییدکنند؛  می خطاب    «مسیحی»آنهایی که خود را    ةهم

  ، این، به زبان التین،  به شکلی واحد و معیار درآمد.  میالدی  700شده است. اما در حدود سال    پدیدار   ی اشکال متفاوت

 ترجمة فارسی این اعتقادنامه است:  

 

 پدر، قادر مطلق،   یبه خدا من

 دارم.   یمان ا ین خالق آسمان و زم 

   یح،مس یسایاو، خداوندمان ع یگانةدارم به پسر   یمان ا من

 یافت باکره لقاح  یمالقدس در مرروح  یق از طر  که

 ید، رنج کش یالتوسپ  یوسو تحت حکومت پنت 

 مصلوب شد، جان داد و مدفون شد؛   

 .  رفت یین عالم اسفل پا به

 کرد.  یامسوم از مردگان ق روز



 

 یمان اصول ادرس اول :   رسوالن  ةاعتقادنام

 

-2- 

راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: جهت دریافت سایر دروس و   

farsi.thirdmill.org 

 

 به آسمان باال رفت   

 پدر قادر مطلق نشست.    یدر دست راست خدا و

 کند.  ی از آنجا خواهد آمد تا مردگان و زندگان را داور او

 القدس،  من به روح 

 جامع مقدس،   کلیسای

   ین، مقدس مشارکت

 آمرزش گناهان، 

 مردگان  یامق 

 .   یندارم. آم یمان ا ی جاودان یاتو ح 

 
شود: اول راجع  می به سه بخش تقسیم    «اصول ایمان »رسوالن تحت عنوان    ة ناماعتقاد  بحث ما پیرامون 

و سوم اینکه به اهمیت    کردآن نگاهی اجمالی خواهیم    هایگفته   هبدوم،    اعتقادنامه صحبت خواهیم کرد.یخچة  تاربه  

 اعتقادنامه رسوالن بپردازیم.  ة تاریخچدر ابتدا به   بیاییدامروز خواهیم پرداخت. های آن در دنیای آموزه 

 

 یخچه تار
دو موضوع تمرکز خواهیم    بیشتر بر  دهیم،می والن را مورد بررسی قرار  رس  ةاعتقادنام  ةتاریخچهمانطور که  

به عواملی از قبیل نویسنده و تاریخ    مورد بررسی قرار خواهیم داد ویشرفت اعتقادنامه را  بسط و پ. از یک سو،  کرد

علت  و  دلیل اهمیت آن برای کلیسا نگارش خواهیم پرداخت. و از سوی دیگر به هدف اعتقادنامه خواهیم پرداخت و  

 رسوالن خواهیم پرداخت.  اعتقادنامة  بسط  ة خچیتاره را مد نظر قرار خواهیم داد. ابتدا ب پیدایی و استفادۀ آن

 

 بسط  
  دوازده رسول در قرن اول و توسط    رسوالن   ةاعتقادنامد داشت و این فکر حاکم بود که  این اعتقاد وجو

است.    نوشتهرا    آن   االهیاتی ی و  کالم   یزمتما  ةیانیبدوازده   یکی ازشد که هر رسول  می   گفته  ی حت  نوشته شده است. 

یک از  هر    یا اینکهو    اتفاق افتاده باشد.ای  واقعهچنین    کندوجود ندارد که تصدیق    ی مدرک  یچه ا  یب تقر  ،وجود   ینبا ا

اند،  ننوشتهاعتقادنامه را    اما اگر رسوالن اعتقادنامه شرکت داشته است.    نگارش   در فرایند  یمبه طور مستق  ن رسوال

 را نوشته است؟ پس چه کسی آن 
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  ۀ نویسندندارد چرا که    ایاست و پاسخ قطعی   مطرحهنوز    ، است  اعتقادنامة رسوالن   ۀ نگارنداینکه چه کسی    سوالِ

بودند که  ی  سواالتد که اینها  کرتوان چنین استنباط  می طور قطع  ه  . تقریبا بباشد کرده  را امضاء    خاصی نداریم تا آن

.  گرددمی   بر آن به سال چهل تا پنجاه بعد از میالد   ةتاریخچشد، و  می ید پرسیده  تعمیط و متقاضیان  شراین  واجداز  

  اری؟ این  دار  یمان ا   ینپدر، قادر مطلق، خالق آسمان و زم  یبه خدا  : آیاشدمی بنابراین از شخص ایماندار پرسیده  

و در حدود    .کنندمی صحبت    سواالتتعمیدشان و ارتباط آن با این    ة تجرباز مردم راجع به    ایعده چرا که    نیمادمی

  اعتقادنامة رسوالنکه تقریبا معادل همان    کندمییم اشاره  قد  ی روم  ةاعتقادنامیوس به  ترتول،  یمیالد   200سال  

اولین رجوع به    ،«یدار   یمانا   یا»آ  ،« داری  ایمان  آیا  »:  دکنتعمیدی اشاره می   سواالتاست؛ او در اشارات خود به  

  که  دکنمی شخصی است که خاطرنشان    ، کردهزندگی می  ی میالد  390ینوس که در  روف.  است  اعتقادنامة رسوالن 

رسول از جمله متیاس )جایگزین یهودا( نوشته شده. برای چنین    ۱2توسط    اعتقادنامة رسوالن هر کدام از جمالت  

  ة پشتواناز    ا قطع  ،توسط رسوالن  اعتقادنامة رسوالن   نگارش   ۀاید؛ اما  دندار ای، مدرک یا دلیل خاصی وجود  نظریه

 .  است برخورداربنیادینی 

 زولت آ  جان دکتر -                                                                                                                    

 
  ة اعتقادناموجود دارند که شباهت بسیاری به    های اساسیآموزه بسیاری از    فهرستمسیحیان اولیه،    متون در  

های پدران  نوشته   . کنندمی   بیان   را  اعتقادات   یادینبن  جزئیات  که   هستند  ایمانی   اصول  ، سو  یک   از   .دارند  رسوالن 

. برای  کردندو عقاید کلیساهایی هستند که آنها را تولید  عادات  خالصة  یمان  ااصول  که    دهند می کلیسای اولیه نشان  

ایمان  اصول  ( به بیان  On First Principles)  اولیه«  در باب اصول»مثال، اُریجن در آغاز اثر خود تحت عنوان  

گنجانده    «هابر علیه بدعت »تحت عنوان    از اثر خود    ۱0  ل اول، فص  کتاب   یمان را در ا اصول  نیز    یرنیوس آپردازد.  می

روند؛ همچنین به جهت  می کار  ه  یا مطالبی اینچنینی به جهت حفظ و پاسداری از تعالیم کلیسا ب یمان ااصول  .  است

های مختلف کمی  در جماعت اصول  گیرند. اغلب این  می هبران، مورد استفاده قرار  ا ن به خصوص راتعلیم ایماندار

 . هستندها های مهم، تعالیم اخالقی و سُنت آموزه بر اتی تاییدآنها شامل همة ، کلیطور ه . اما باندتفاوت م

های  اینها فهرستد.  ونشی مها ارائه  اعتقادنامه کهن در قالب    هایه آموز  هایفهرست از    ی، برخیگر د   یاز سو

ین  ا  کنند.می ترین اعتقادات خالصه  ای قانون ایمان کلیسا را به ویژه دربارۀ مهم های آموزهکوتاهی بودند که بخش 

  بود ممکن    ،دوم . در قرن اول و  ندشدی م   قرائت  یدتعم  چون  به ویژه در مراسمی  ،یایشین  هایموقعیت اغلب در    بیانات

  ی در مقدسکتاب   ایق اساسیحقسازی  خالصه   ۀشیو  یا و    داشته باشد   خود را  خاص   ة اعتقادنام  ی که هر جماعت محل

پیدا    یشتری شهرت بو  اهمیت ها اعتقادنامه از  ی چهارم، برخ یا . اما در قرن سوم هر کلیسایی کمی متفاوت بوده باشد

 . د گیرنبقرار استفاده  مورد  متعددی  یساهایدر کل و همین باعث شد تا  کردند
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ای از کلیسای در روم بود که غالبا به  برجسته شده بود، اعتقادنامه  روش  ینابه  که    ی باستان  ةاعتقادنام  یک

از محققان    یاریبس و   دارد اهتشب   رسوالن بسیار  ةاعتقادنام اعتقادنامه به    ینا  شد.مة رومی« نامیده می نام »اعتقادنا

 . بوده استروم  ةاعتقادنام یدتر جد  ة نسخرسوالن ة اعتقادنامباورند که  ین بر ا

این است    ، آیدمی به نظر    صرف،   سوال یک  که فراتر از  آنچه    آن،   یق دق  یهایشه ر اما بدون در نظر گرفتن  

ن  وقر  طول   در   ؟آمد  عمل   گسترده به  ۀ استفاد  ، به ویژه در کلیساهای غربی، رسوالن  ة اعتقادنام  از  یتدر نها چرا    که

. اما در قرن  بودمتفاوت    یتا حدود   ،یی دیگریسابه کل  یی یسا از کل  کار رفته در متون نوشتاری، ه  ی ببندجمله ،  لیهاو

 کنیم.می  استفاده  و شناسیممی  ه امروز که درآمد   یمعیاربه شکل  عموما  یبندجمله  ،هشتم

ا با   یخیِ تار   بسط از    ی درک ذهن  ین با  بپردازیم که در پسِ هدف  به   ید اعتقادنامه،  از    یدایش پ  ی  استفاده  و 

 وجود داشت.  رسوالن  ةاعتقادنام

 

 هدف  

شان  برای  این مسئلهو درک  ها شک و ابهام دارند،  اعتقادنامه یحیان نسبت به  از مس  یاریما، بس  گاردر روز

  یکسان   یاعتبار و اقتدار   از   اعتقادنامه  یککنند که  ی مادعا    پردهبی و    یح صر   ، از مردم  ی کم  عدۀ   ه اگرچ  .دشوار است

ای خاص طوری برخورد  اعتقادنامه  یت، نسبت بهنحسنبا  ییحیان اوقات مس یگاه  اما ،است دار ربرخو  مقدس کتاب با 

با می برابر  اعتباری  از  گویی  که  تاکنوناست  خوداربرمقدس  کتاب   کنند  اما  در  .  چه  و  عمل  در  چه    یچ ه ،  نظر، 

 . مقدس در نظر گرفته نشده استکتاب از اعتبار، ارتقاء نیافته است و هرگز برابر با  سطح  ینبه اای تا اعتقادنامه

  ی سو در  هااعتقادنامه  و عمل است. یمانا  رایب قانون و معیار خطاناپذیر، و  یالهام  مرجع  تنها مقدسکتاب

،  دید  مخواهی. همانطور که  کنندی را خالصه م   مقدس کتاب که درک ما از    هستند   خطاپذیری  ی آموزش   ی هاابزار  یگر،د

و در آنها    یرند بگرا فرا    مقدس اب کتدرست    یمتعالتا    کمک کند   یحیانمس  بهکه    به وجود آمد رسوالن    ةاعتقادنام

   .  د نمانب ی باق و ثابت قدم درست

  مرجع به عنوان  را    مقدس کتاب . نخست،  کردیم  خواه  ی در سه مرحله بررس  را   رسوالن   ة اعتقادنام  هدف 

در  مقدس  کتاب   بر  یقیرا به عنوان تصد  یساکل  سنتی  یاهه آموز  ، . دوممد نظر قرار خواهیم داد  صحیح  ۀآموز  یاصل

  مقدس کتاب از    کلیسا  سنتی   فهم   درک و   قصد دارد   رسوالن   ة اعتقادنامکه    ید د  یم. و سوم، خواهخواهیم گرفتنظر  

  زیربنای   مقدس را به عنوان کتاب یشه  هم  سرسپرده   یحیان مسکه    کنیم   آغاز  یتواقع  ین با ا  یایید ب  .  کند را خالصه  

 اند.  مورد تایید قرار داده  های تعلیمی آموزه 

 

مقدس کتاب   
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»در باب    کتاب خود تحت عنوان  ة مقدم  که در   کنید یسای اولیه توجه  کل  ان پدراز  یکی    ، اُریجن  سخنان به  

 است:  قرن سوم نوشته شدهدر اوایل   اصول اولیه« 

 
  سخنان را تنها از منبع    دهد می سوق    مان خوب و شاد ی زندگرا به   ی که آدم  ی علم   آن... دارند  ایمان که    ی کسان   ةهم

  که   باشد   انی سخن  شامل که    یست ن  ی معن  ین به ا  تنها  یح، از سخنان مس  منظور . و  یندنمامی استخراج    یح مس  یم و تعال

  سخن  یاو انب  یموس زمان در   ، خدا  ةکلم  یح،قبل از آن زمان، مس  که  چرا...  باشد   او  زمینی زندگی  و   تجسم  به  مربوط

 . گفت  سخن شرسوالن واسطة به به آسمان  صعودبعد از  او ... ین... عالوه بر ا گفت می

 

تعلیم  اُریجن  تمام    مقدسکتابکه    داد می   چنین  ای  هه آموز  ة هممنبع    و   یحمس  سخنان   هایشبخش در 

 . است درست

  خود   اثر از    نهمدر بخش  او    ؛زیستمی   قرن سوم  یلدر اوا  یپوتیلوس گوش دهید که اسقف هسخنان  به   

  نویسد:  می چنین  نوئتوس  بدعت علیه تحت عنوان

 

 یگر! منبع د  یچاز ه نه ، و مُیسر است مقدسکتاب از طریق  تنها شناخت او کهخدا وجود دارد،  ، تنها یکبرادرانای 

 

مقدس کالم مسیح است که توسط رسوالن به ایماندارن ارائه  کتاب کلیسای اولیه بر این اعتقاد بود که کُل  

 (sola Scripturaیپتورا ) سوال اسکررا   آن   االهیدانانکه    کردند می یید  ات  را   مفهومی در همین ارتباط، آنها    است.شده  

  قانون تنها منبع خطاناپذیر    مقدسکتاب این دیدگاه مُشتمل بر این اعتقاد است که   نامند. می   مقدس فقط کتاب   یا

 است.   االهیاتی مناقشة حکم نهایی در هر  ایمان و تنها مبنع و

شهر اسکندریه  اسقف  به عنوان    ی یالدم  370که در یل است  باس  ی اههنوشت  ، در این رابطهآشکار   اینمونه

  او چنین   اعتقاداتدر    اغلب  کهبود،    یساآداب و رسوم کل  یا   و   هانت سُ  قدرتمند  ینمدافعیکی از    یل باسه بود.  انتخاب شد

  این   اصالت در مورد  ی مهم که سوال   ی ، زمانوجود   ین. با اگرددمسیح باز می   رسوالن به ها  نت سُ  ین که اشود  می ابراز  

  ة نامیل که در  باسبه سخنان  .  کندرجوع می   یی به عنوان مرجع نها  مقدس کتاب به    تنها   ، او شودها مطرح می نتسُ

 : کنید توجه  نوشته، (Eustathiusخطاب به یوستاتیوس پزشک ) خود، ۱89

 

  ی در هماهنگ   که  کدام هر   ۀ آموزو میان ما تصمیم بگیرد.    ،مقدس بوده استکتاب بخش  الهام اجازه دهید خدایی که  

 یقت داده شود. حق ی بررأ به نفع آن ،شود  یافتبا کالم خدا 
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  خود   یمانیا  اصولدر  را    مرسوم   یهایده ااز    یامجموعه   یساهااز کل  یکه برخ  کرد اعتراف    یلباس  ینجادر ا

،  ینبنابرا  .بودند   کردهی را اتخاذ  آداب و رسوم متناقض  یگر د   یساهای که کل  ی در حال   دادند؛می قرار  یید  ا ت  و مورد   گنجانده 

 . کردرجوع موضوع  ینحل و فصل ا برای  مرجع معتبر ین مقدس به عنوان باالترکتاب او به 

با این  . اما  کردمی   اتکابه شدت  ،  خود  هایآموزه  ةهم  یبرا  یایه پا مقدس به عنوان کتاب   بر  یهاول  یسایکل

کرده    خالصه  را بتوانندمقدس  کتاب   یهاآموزه   یسا بودند تا کل  سنتی   ی هاآموزه به  هنوز هم وابسته    ن اوجود، ایماندار

   و حفظ کنند.

 

سنتی   یمتعال   
 

  آیا   را حفظ کند. ی خود  سنت   ی هاآموزه تا    کردمی م  الزااحساس    یسا چرا کل  بپرسیم   که   منطقی است،  اکنون

 ؟و از خودش دفاع کندصحبت  ، خودش مقدس کتاب  داد   و اجازه پرداخت  مقدسکتاب  حفظبه  فقط ی نبودکاف

 

  اعتقادات در مورد    یاظهارات روشن   که  است  الزمهمچنین    ،ددار وجود    ایخالصه   کردن  و فرموله  ینبه تدو  یاز، نخُب

یم  مقدس تعلکتابرسوالن و    که  آنچه   شان باکه تعالیم   ذبیاکمعلمان  وجود    یل به دل  ویژه، به    .د یبیا فراهم    یساکل

ة  یانیب  ینبه تدو  یازن  یسانادرست، کل  ای هآموزه   ین، به خصوص در پاسخ به ا یبترت  ین به ا  .د داردهد، مغایرت  می

 .  دداراتش  اعتقاد از روشن  و مختصر 

دکتر اریک توئنس   -  

 

به    و   ی طوالن  یار مقدس بسکتاب ، اما البته،  کردهقلمداد می خود    یمان ا  ة یپابه عنوان    را   مقدس کتاب همیشه    یساکل

  ة اعتقادنام  یکدر    ی رااساس   یهاآموزه   ،به طور خالصه  که  بهتر بود  یساکل  ی ، براینبنابرا   محدود بود.   نوشتاری  لحاظ 

 . باشند مقدسکتاب به خواندن تمام  یازبدون ن ین به درک و فهم دافراد قادر   ة همتا   بگنجاند  منظم

دکتر ریاد کاسیاس   -  

 

 

  ، هنوز مقدسکتاب   کانُنچرا که    ؛بود  و ضروری  الزم  یبا ارزش، حت   بسیار  یهاول  یسایکل  یخ رسوالن در تار   ةاعتقادنام

فهرست  مقدس را    کُتب ن  کانُ طور رسمی  ه  بود که کلیسا ب  ی میالد  397حدود    ی تصویب نشده بود و در به طور رسم 

مقدس  کتاب   ، . اما در آن زمانبود رسوالن خالصه شده  ة  اعتقادنامدر    آنچه   چه بود؟   یسا عتبر کلمُ  یمانا   بنابراین،  کرد. 

درک تمام  را وادار به   مردم ةهم نیماتوی م ن چون ؟ کنیمرجوع به اعتقادنامه   انهمچن  ید ، چرا باینبنابرا . بود دست  در
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ا   امخصوص   ؛کنیم  مقدسکتاب از  عنوان    ینکهقبل  به  را  خودمساشخاص  آنها  میان  در    ة اعتقادنام.  یریمبپذ  یحی 

در    ید ، بایلدل ین و به هم  دهد می ارائه    به روشی بسیار ساده  را   مقدس کتاب   ی اساس  یم تعال  ة خالصرسوالن هنوز هم  

 استفاده کنیم.آن از  نیز  حال حاضر

چانگ   پالدکتر    -  

 

کلیسا به وجود آوردند. برخی حتی جوانب مرکزی خودِ انجیل را نیز انکار  معلمان کذبه مشکالت زیادی در  

های کوتاهی از تعالیم مرکزی کالم خدا درست  کردند. راهبران خداترس مسیحی، در پاسخ به این شرایط خالصه

مشکل را در  چطور این ریجن گوش کنید که اُ کردند تا همة مسیحیان محتوای اساسی ایمان را بدانند و تایید کنند.  

 »در باب اصول اولیه« توصیف کرد: بخش دیگری از مقدمة اثر خود به نام 

 

 

خود    یشینیان متفاوت از پ  افراد   همیناز   ی حال برخ  ین و در ع  ، دارند را  مسیح   عقاید کنند  ی م فکر    که  هستند   یاریبس

  ی باق  و   گشتهمنظم از رسوالن منتقل    طور  هب  شودمی شناخته    یساکل  تعلیم به عنوان    آنچه  حال،  این   با ،  اندیشندمی

  معیار به عنوان    ییهنوز هم حفظ شده، به تنها   که  یمیاصول تعل  ینا  ؛است  جاری  یساهامانده و تا به امروز در کل

 . نیستمتفاوت  رسوالنو  یسا کل سنت از  ایجنبه  یچشده و در ه یرفتهپذ یقت حق

 

کامل    یشه که همینا  یا ،  ستمصون از خطا  یسا کل  تعلیمکه    ید گوی نم . او  وید گمی چه    اُریجن در اینجا  که    ید توجه کن

طور منظم از رسوالن  ه  باینکه    یل شود، به دل  یرفتهپذ  یقتبه عنوان حقباید    یساکل  تعلیمکه    گوید می   بلکه .  است

  تعلیم   ،اُریجن  گار در روز  یگر،به عبارت د  بوده است.  ی جار  یساها در کل  آن روزگارمانده و تا به    یو باق  شدهمنتقل  

  بود   خود قادر   ةزماندر    یسا، کلیل دل  ینمقدس بود. و به همکتاب در    یح مس  سخناناز    یقیدق ةخالصهنوز هم    یساکل

  ، یی و قابل استنادنها   باالترین منبعاما  .  کنداستفاده    اهه آموز  مَحک  « برای معیاری »معیار ایمان« یا »از آن به عنوان  

 . آن زمانمعاصر   یسای کل تعلیم نه  شدمی ید محسوب عهد جد

  یسای . کلدهیمنشان    بهتر  رشته،ساخته شده از چند    یایره زنج  یده را به شکلا   ینا  بتوانیم  ممکن است

یافت. همین  مقدس کتاب توان در می ؛ این خصوصیت را به طور استوار تکیه کندیح مس یم تعالبه بر آن بود که  یهاول

  مستقیم ، و به طور  داشتند  یمتماس مستق  یح . رسوالن با مسشود  یره زنج  ة رشتاولین    یحشود مسی م باعث    مسئله

  . سپس رسوالن دنشومی یره محسوب  در زنج  اتصال   دوم  ة رشت  آنها   ی هاآموزه   ین، . بنابرا ند داده شد  تعلیم توسط او  

  یره زنج سوم اتصال در    ةرشت  مقدس را به که این کتاب   حفظ کردند  را  مقدسکتاب  یحِ مس  از خود    شناخت و دانش

 القدس به انجام رسید.  روح زیر نظر  بود، چرا که    ون از خطامص کامل و    اتصال سه رشته    ین از ا   یک . هر  کندتبدیل می 
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آداب و رسوم مصون از خطا    ین. انتقال اند، متفاوت بودیساکل   یسنت   یهاآموزهیعنی  چهارم،    اتصال  ةرشتاما  

، آداب و رسوم  که دیدیمهمانطور  . در واقع،  خواهند شد   ه داشته انگ  دور که آنها از خطا    نکرد   ین القدس تضمروح نبود.  

 . بود در تضاد   کلیساها یگرآداب و رسوم د  با یساها از کل یبرخ

اند.  نشده   مطرح   یم به طور مستق  مقدس کتاب   در   هستند، مرتبط  ی  عمل   ی به مسائل جزئکه    یمتعال  ین از ا   ی برخ

  صول ابا  یژه در ارتباطبه و  دهند؛ می را ارائه  مقدس کتاب  ی اصل مفاهیم ةخالصکه  وجود دارند یگری د  هایسنتاما  

   .انده ذکر شد  اعتقادنامة رسوالنکه در یی مانند آنها  یمان، ا اصلی 

  جاهای در    یی یسا هبران کلار  یاری بس  توسط  ها سنت ،  رسدمی   مرکزی   یباورها   ینبه ا  نوبت  که   ی هنگام

قرار  یید  ات   مورد  مقدسکتاب به    یممستق  رجوعتوان با  می ، آنها را  ینعالوه بر ا.  اندهشد  یید تا   اعصار  طولدر    و  مختلف

 اطمینان داشت.  یمان،ا و اصول  به عنوان قاعده یسا کل ی نت سُ یاهه آموز  تبییندر  اُریجن  دلیل  همین به  . داد

ی  شوراها  یا،  یساهاکلاین امکان وجود داشت که    یشههم   .نبود مصون از خطا    نیز  ارتباط  یناوجود،    ینبا ا

  73  ة رسالدر  که  ،  گوش کنید  ، اسقف کارتاژ در قرن سوم یپریانسا  سخنان به  .  ان مرتکب خطا شوندیحیمس  یا   و   آن 

 :نوشت  مواسقف ر ، فانی شده توسط است  ارائه یهاه آموز پاسخ به  در خود 

 

  مُعضل   این  یبرخ  یانکه در مچنان  آید،  عمل  به  ممانعت  راستی  و  حقیقت  رواج  و  حاکمیت  از  که  شود  مرسوم  یدنبا

 قدیمی است.   خطایی  ، باشند دور  به  راستی   و حقیقت از  که رسومی   و  آداب  به اتکا ؛استرخنه کرده 

 

نداشت که    یقی در حقا  یشه ر واقعا  یحی مس  ی باستان عادات ا و هه یدگااز د  ی بود که برخ  ین ا یپریان سا منظور

به    یش ها پکه مدت  ی اشتباهات   شدند؛ می یمی« محسوب  قد  یی خطا»در عوض،  . بود  شده از رسوالن به آنان واگذار  

  به همین جهت   . بود  پدید آمده  انسان   خطاپذیری   مشکلاساس    بر   یقادقماجرا   ین . در واقع، اندبود  ه رخنه کرد  یساکل

  یه اول  یسایپدران کل  یگرو د  اُریجن  .در بیاورد  یارنوشت  شکلرا در   یمانن مربوط به اینواق  که  بود  مهم  یساکل  یبرا

د بود  ن در سراسر جهان قادر خواه  یحیان که مس  اطمینان حاصل کنندتا    به نگارش درآوردند را    یساکل  یمانا  اصول

که    یطور   ؛ کردند  ثبترا    سنتی  تعالیم  ۀآموز  یز ن  یساییکل  ی. شوراها کنند   یسه مقا  ی سنت ا تعالیم  خود را ب  یاهه آموز

 . ندرسانبمختلف  یهازمان ها و مکان در  یحیان مس ةهم  اطالع به قضاوت خود را  بتوانند

  ی اصل  مفهوماز    یساکل  که  حاصل شود  یناناطم  ی این بود کهسنت   یاهههدف از حفظ آموز  ، در تمام موارد 

  شکلی   به   نیز   یح را سخنان مس   تا   و   دهکر   درک  را رسوالن  یم تعال  ی به درست  تا ایمانداران،  نشودمنحرف    مقدس کتاب

 . کنند  یزندگ  و ک در  درست
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. از  بگذارید که خودش، خودش را ابزار کند یدتوانی م ن، نظر یک  از ینبنابرا  و است، قطوری  یارکتاب بس مقدسکتاب

ی اعمده   ی هاچالش با  شناسی  یح مس  ۀآموزید نیز نسبت به  در عهد جد   ی . حتداریداز آن    ی خوب  ة خالصبه    یازن  ،رو   این

  ین نه، ا»  ،و استدالل کردند که بگویند که مثال  تالشتا چه اندازه  رسوالن    که  بینیدبه همین دلیل می .  روبرو هستیم

  در رابطه با عمده    ی هاچالش از    ی برخ  .یافته   ادامه   یالدی قرن دوم م  تا موضوع    ین ا   حتی   و   «.و نه آن  است  یقت حق

  مقدس کتاب   یمان آنها االزم بود    که  ی . به طور کنیدمشاهده  توانید  می را    مقدس کتاب  یت و ماهی  شناسیح مس  ۀ آموز

است که    ینمهم ا.  شد   اعتقادنامة رسوالن  به پدید آمدن  منجر همین مسئله  .  رندودر بیا  و چکیده  خالصه  شکلی به    را

تا    کردند می   تالش  بلکه،  ندکناضافه    مقدسکتاب   به   کردند تا چیزیمی ن  سعیآنها در واقع    یم به خاطر داشته باش

 کشند.  ببه تصویر   تررا روشن   آنمنظور و  کنند جلبرا به معنای کالم   ههمتوجه 

   واکردکتر پیتر   -

 

در  باس عنوان    خود   کتاب یل  در سال    « القدسروح باب    در »تحت  نوشته شد  374که  اینطور  ،  ه میالدی 

 نویسد: می

 

  ، از سنت پدران است برگرفته یتواقع ینا بر این اعتقاد که ... اما ما تنهاندپدران ما گفتگوییم که ما نیز همان را می 

 است.  مقدس کتاب  مضمونبرگرفته از  است که عقاید ما  ما بیشتر بر این اساس یاتکابلکه . کنیمنمی  اتکا

  

ارد  در مو  زیادی  ی، نگران خود  یسنت   یاههاز آموز  حراستدر    یهاول  یسایکه کل  خاطر نشان کرد   یدبا  حال

آنها ا نداشتهه آموزجزئی   از  خصوصیت    ین . اه بودند متمرکز شد  ی و اصلی اساس   عملکردهای باورها و    بیشتر بر   . 

   . است و نمایان روشن،  ی آنهایمانا اصول نوع نگارشاز  همچنین  و آمده،   شانیاهه در نوشتکه   ت آن استدالال

اولیهبه عنوان مثال،     یب را تکذ  یحمس  ی انسان  ةجنبکه  نوشتند    یی هایست دوست  علیه  مسیحیان کلیسای 

انواع گناهان    داد   بود که اجازه   شریر   یقعهد عت  ی که معتقد بودند خدا  نوشتند  ها یکناست   علیهو    ،کردند می تمام 

به چالش    را  مقدس کتاب   ی نادرست که اصول اساس   یاهه از آموز  یگر د  یاری بس  علیه. آنها  رسندبی به انجام  جسمان

 . ندنوشت  ی یدند، مطالب بسیارکشمی

اعتقادنامة  چگونه    ببینیم   تا  یماآماده   ، کردیم  صحبت  یساکلی  سنت   یم و تعال  مقدس کتاب در مورد  حال که  

 کرده است. خالصه  نا برای ایماندار یفرد  را به لحاظ   یساکل یسنت  یاهه آموز رسوالن 

 

 اعتقادنامة رسوالن 
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شد که  میموضوع استفاده    ینا  برید  کات  جهت  یاگسترده به طور    ، اعتقادنامة رسوالناز    یدیمهمانطور که د

  یساهای کل  ترتیبی که  ینبه هم  تقریبا   .باشند  هتاعتقاد داش  مقدسکتاب یادی  بن  یمتعالچه  به  باید    یحیمس  یماناننوا

ها برای  از اعتقادنامه  اولیه   یسای کل  دهند، تعلیم می   مقدس کتاب   ةمطالعجلسات    یا ها  کالس را در    انیمانانو  یامروز

 کرد. ایمانداران جدید استفاده می به  یمانا تعلیم اصول

کرد ارزش اعتقادنامه  می   یزندگ   میالدی 430  تا  354 یهاکه در سال   یپواسقف معروف شهر ه  ین،آگوست

  ة اعتقادنامموعظه    ین کند. در امی   یانب  ، شدندمی گرفتن آماده    ید تعم  یراکه ب  یحیمس  یمانان نوا  یبرا  یاموعظه را در  

او در واقع    ی ول  ،بود  ی مورد نظر و  یقیهن نوع    یاخالصه سخنان  بر مقصود و کاربرد هر  که در    یااعتقادنامه بود 

  ین اعتقادنامه چن  ۀدربار  ، یماناننوا  ی برا  یادر موعظه   ین گرفت. آگوستمی مورد استفاده قرار    یسا ن کلوقر  یننخست

 : یسدنومی

 

  ین بنابرا  . آمده است  آن مختلف    ی هابخش پراکنده در  به صورت  بود که    االهیاز کتب    ی همگ   یدید که شن  یکالم

قادات  تدارند مشوش نشده و بتوانند اع  یفیضع  ةحافظکه    یاند، تا کسانگنجاندهمجموعه    یک آن را خالصه و در    ةهم

 .   نمایندخود را حفظ و بازگو 

 

به صورت    مقدسکتاب مختلف    هایبخش در    یحیتمس  یاساس   یمتعال  کرد،اشاره    ینهمانطور که آگوست

رسوالن خالصه    ةنامرا در اعتقاد  مقدس کتاب   ی اعتقادات اصل،  کهنباستانی و    یساهایکل  ینبنابرا  اند.آمده پراکنده  

ند هستند  کُ  یا  یدهند  یمکه به گفته او تعل  ی کسان  یحت  ران،ایماندا  ةهمکه    اطمینان حاصل کنند کار    ینبا ا تا  کردند  

 حفظ کنند. را   مقدسکتاب  ی اصل  یمبتوانند تعال  یزن

از آنجا که هر جماعت  آنها    یالبته  از  مجموعه    یک اعتقادات متفاوت خود را داشته پس مطمئنا هرکدام 

عنوان حداقل    ی اعتقادات  به  نظر    ی برا  ی اعتقاداصول  را  در  برخ گرفته خود  کل  ی اند.    که   یدند دی من  یازی ن  یساها از 

  االهیاتی اما دانش    داشتهیقی  حق  یمان را که ا  یماندارانیا  یساهاکل  یگرکه د   ی در حال  داشته باشند  یدرک کامل   یماناننوا

  یازن یااعتقادنامه که به  یدرس یجهنت ینبه ا یهاول یسایها، کل تفاوت  ینکردند. اما با وجود امی جدا  یه را از بق شتندندا

 باشد.  یحیمس هایمشارکت ةهم مورد پذیرشدارد که 

هستند که به    ی قادات تاعتقادنامه در واقع اع  ین اظهارات ا  وجود آمد. ه  ب  یاز ن  ین ا  رفع   ی رسوالن برا  ةاعتقادنام

 . خوانند قابل درک باشند می  یحیکه خود را مس یکسان  ةهمتوسط  یداند و باشده  یانکوتاه و ساده ب ی شکل

 

ا  یاخالصه   اعتقادنامة رسوالن   یقتدر حق ا  یحیمس  یمان از  ما    ة همکند که هرچند  می نکته اشاره    یناست و به 

تا مردم    یم دار یازاز آن ن  یاخالصه وجود به    ین با ا ی بدون اشتباه و خطاست ول  مقدسکتاب از    یاکلمه هر   یممعتقد 
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و بر اساس    یحیان مس   ة یاولنت  است که بر گرفته از سُ  یاه خالص  ین رسوالن چن  ةنامبرند. اعتقاد ب  ی پ  یل انج  یت به اهم

  یز است که همه چ  ی عبارت   »من ایمان دارم« .  کردهف  وکشم  یمان ا  ۀ دربار  آنها   یبرا  یح رسوالن است که مس  یم تعال

  ی تا هر آنچه که برا  دکنمی به ما کمک    اعتقادنامة رسوالناست که    ینموضوع ا  ین تر. مهم د یرگمی   نشئت از آن  

 .یمکن  یانب را  الزم است یل انج ماعال

لر  هدکتر آلبرت مو  -  

 

  مورد   اعتقادنامه  ی از آنچه که کل  یی نما  ایم کهآماده ،  یمسخن گفت  اعتقادنامة رسوالن   یخ که از تار   اکنون

تواند به اندازۀ  ، امروز نیز می یحیانمس  اعتقادات بزرگ از    یرتصو  ین. ادهیم ه  ئارا  یق و تأیید قرار داده است راتصد 

 قرون اولیة کلیسا مفید باشد. 

 

 نظر کلی 
اند.  داده   یح گوناگون توض  ی هاروش   را به  اعتقادنامة رسوالن   یمحتوا  االهیدانان،  یان متمادیدر طول سال

پرداخت.  خواهیم  خدا    ۀآموزبه  . اول،  خواهیم پرداخت  اعتقادنامة رسوالن  به بررسی یدگاه  سه د  از  درس، ما  یندر ا

خدا در اعتقادنامه    ۀآموز با    یایید . بکنیمرا بررسی می   نجات. و سوم، موضوع  کرد خواهیم  صحبت    یسا کل  راجع به  ،دوم

 کار را آغاز کنیم. 

 

 خدا 
 

  یا مسیحی،  االهیات  کلیّات  نظرپردازیم چه از می به آن آنچه که یحی در مقایسه با هر مس االهیات خدا از نظر  ۀ آموز

  از   یا   هر آنچه را که ما راجع به خودمان و .  است  برخورداریحی، از اهمیت بیشتری  مس  کرد عملو یا    ایمان مسیحی 

  . گردد بر می   همه به شناخت ما از خداوند ،شناختیمی را هان هست معنا و مفهوم و مقصود ج   یا  و  ، کردیم  جهان درک 

و    خداخداشناسی و شناخت ما از    ۀ آموزبر    مبتنی همه    ، شناسیشناسی و یا آخرت ا چه مربوط به نجاتهه آموز  ة هم

نجات و آمرزش گناهان    راجع بهآنچه که   ةهم ی،زندگ   ین در ا  ما   اطمینانو    یدام  ةهم همچنین خدای تثلیث است.  

که اراده    ستخدا؛  همان فراهم آورد حیات و نجات را برای   د خو   ة نقشبر حسب  که    ارددر خدا د  یشههمه ر   اندیشیم، می

یز  همه چ  ین بنابرارساند.  می به سرانجام    خودش   االهی   ۀ ارادبا    مطابق امور را    ة همو   عمل رسانده را به   د خوو هدف  

 . بستگی دارد راجع به خدا به اندیشه و طرز فکر ما 

دکتر استفان ولوم  -  
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نظر   با    ة جنبدو    که  رسدمیبه  رابطه  در  اعتقاد  ۀآموزمهم  در  ا  ةنامخدا  اول  دارد.  وجود    ینکه، رسوالن 

  هایشخص راجع به  ینکه، . و دوم ااست یثتثل درخدا  وجود کهشده است  یزی ریهپا  یدهعق  یناعتقادنامه بر اساس ا

 . یمزبپردا   یث ابتدا به تثل  بیایید   . دنشوی م  یده دارد که به عنوان پدر، پسر و روح القدس نام  ی متفاوت  یانات ب  یث تثل  ی خدا

 

 تثلیث
  ة جملاز آنها با    یک شود، و هر  می   یمتقس  ی به سه بخش اصل  اعتقادنامة رسوالنشد که    ید متوجه خواه

کند. بخش دوم در مورد اعتقاد  می پدر صحبت    ی خداشود.  بخش اول راجع به اعتقاد به  می آغاز    « ایمان دارممن  »

و    کرده خالصه  را  القدس  روح اعتقاد به    ، کند. و بخش سوممی او و خداوند ما صحبت    ة یگانپسر    یح، مس  ی ایسبه ع

 کند.  فهرست می خدمات او را 

در مورد    یاناتی از بقادنامه،  قبل  تاع   یباستان  یاهه نسخ  ة همکه    یم نکته اشاره کن  ین به ا  ید در حال حاضر، با

در    که  کنندمی استفاده  «  و»از    فقط  ،  جمله   این   یهمراه  ندارند. به جاه  را ب   »من ایمان دارم«  ة جمل   یحمس  یایسع

اعتقادنامه،    بندییمحال، در تمام موارد، تقس  ین . با ا»من ایمان دارم« را در خود داردهمان وزن عبارت    بافت متنی   ینا

بر   است و  گانهسه  قاعده  ین. اشده است  تصدیق  عمومی  به طور  یسا توسط کل  وشده    میبر اساس شخص خدا تنظ

سه شخص پدر، پسر و    یعنی   ، که خدا در سه اقنوماین   ین خدا وجود دارد، و همچن  یک ست که تنها  ی باور مبتن  ین ا

 القدس وجود دارد. روح

عیسی به شاگردان    یابیم؛ جایی کهمی   ۱9  :28انجیل متی  مانند    متونی است که که در    ایقاعده این همان  

 و گفت:  داد  یت مورامخود  

 

 (.  ۱9:    28ید )متی ده  یدتعم القدس و روح  و ابن اسمِ اب  را به یشان و ا  ید ها را شاگرد سازامت ة هم، رفته  پس 

 

  یط سه نام در کنار هم و در شرا  ینذکر شده است، اشاره به ا اعتقادنامة رسوالنهمانطور که در   ینجا،در ا

خدا    یک شخص مجزا هستند، اما آنها تنها  سه  القدس همه  روح که پدر، پسر و    ی دهد که در حال می نشان    یمساو

 . هستند 

مطرح  را    آن   یاتئجزو    نکردهرا ذکر    «یث»تثل  ةکلمبه طور خاص    اعتقادنامة رسوالندر حال حاضر، مسلما،  

  ی ایانیه باز اعتقادات در نظر گرفته شده بود، نه    یاخالصه که اعتقادنامه به عنوان    ید داشته باش  یاد اما به  .  کندمی ن

  ین دانستند که اشاره به امی   یسا، همه در کل شداستفاده    یساکل  از آن در پرستشکه    ی و هنگام !  یمانیجامع از اصول ا

 دارد.   یثاز مفهوم تثل ایتواقع حک سه اقنوم و شخص خدا در
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آن را   تا  کنیممکث  یدبا ین ، بنابراکنندنمی را درک   یثتثلهمة مسیحیان به طور کامل معنای واژۀ ،  اکنون

 : شودمی  یان شکل ب ینبه ا  معموال  یث. تثلیمده  یح توض

 

 .ذات دارد  یکخدا سه شخص است، اما تنها 

 

  یا خدا    یادین بن  یت اشاره به ماه  منظور از ذات،. و  استمجزا    و  خودآگاه   یتشخصبیشتر  ،  از شخصمنظور  

 .ستاو ۀ دهندیل تشکجوهر 

  انسانی   ةتجربخدا فراتر از قلمرو    یتدشوار است. وجود و ماه  یاردرک انسان بس  ی برا  یثالبته، مفهوم تثل 

  مشخص اعتقادات    ین تراز مهم   یکی   یثحال، تثل  ین. با اکنیمتصور    بتوانیم او رادشوار است که  از این جهت  .  ستما

 شود؟  مییحی بدل  مس االهیاتدر   یمهم  ی سنگ بنا به اییچیده پ  ۀآموز ین است. اما چگونه چن یحیتمس

 

  ید . مالحظه خواهبخوانید جامع    یرا به روش  مقدس کتاب   که  شویدمی آن روبرو    با  ی است که تنها زمان  امری  یثتثل

  وضوح   به   القدسروحو    ؛خدا است  وضوح   به و پسر  وضوح خداست؛    بهپدر    خود،   یمجزا   هاییت در شخص  که   کرد

 وجود دارد.  یثتثل آموزۀبه  یهشب  یزیچ اب مقدس کتاب  تعلیم ترکیببه  یازن ینو بنابرا . خدا است

توئنس  یکدکتر ار   -  

 

دهم  می قرار    اول    ةدرج در    از آن جهت   ، من آن را ودشمی   یحی بدل مس  االهیات   یسنگ بنا   به  یث تثلۀ  آموز  ین بنابرا

  یثکه تثل  راچ  ؛یمکنمی درک    این حقایق را  که چگونه  یممراقب باش  یدبا  ،اکنوناست.    یمقدس کتاب  ایآموزه که  

  خدا   کالم ،  یمقدس کتاب   تعلیم   مجموعِ   در  ین. بنابراد دارآن وجود  اما مفهوم    ،نیست  مقدس کتاب در    ست کهای اواژه

با هم در    وقتی   .است  القدس خدا روح و  است  است، پدر خدا است، پسر خدا    یکی او    یعنی   . ستیک  او که    ید گومی به ما  

و    یثتثلی  خداکند که خدا،  می گیری  یجه نت  چنین   مقدس کتاب   گیرند می قرار  کامل    ة بستو در شکل یک    ه مجموع

 است. سه شخص 

لیستر دکتر رابرت    -  

 

که   کنیممی دفاع    ی مقدسکتاب   یقتی، از حقاستذات    یکاز    مرکبکه خدا    ییمگومی که    ی هنگام  ین، بنابرا

  د. از ن خدا باش  یکتوانند  می   متمایز   شخص که چگونه سه    یمده   یح توض   کنیممی   خدا وجود دارد. و تالش  یکفقط  

در   با یکدیگر  به طور کامل شخص سه  ین از ا یک  هر که   داشته باشیم   هویتی اشاره به  کنیم تا می استفاده  ذات  ۀواژ

 تعلق دارد. القدس روح  و  پسرو  به پدر  اندازههمطور یکسان و ه واقع این ذات یا جوهر ب در . دارندآن شراکت 
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که پدر،    یمکنمی دفاع    ی مقدسکتاب   یقتیوجود دارد، از حق  شخص   که خدا در سه  ییمگومی که    یو هنگام 

 . نیز دارند تعامل یکدیگر با اما ، متمایز از یکدیگرند سه شخص . آنها هستند   یکدیگراز   یز القدس متماروح پسر و 

  متعدد   تعالیماز    یق دق  ایخالصه   ین. اما همچنشود می تلقی  بزرگ    ی راز  یث جهات، مفهوم تثل  یاری از بس

 د. شومی محسوب  ما  ۀالعادخارق  ی خدا ذات  راجع به مقدسکتاب

از باور ما که عیسی خداست  . به عنوان مثال،  حیاتی است  ،یاربس  یلبه دال  یحیمس  االهیات  برای   یثتثل  ۀیدا 

کنیم می   را تایید  اپرستیت یک  ما   دهد که چرامی   یحتوضهمچنین   کند.و نه صرفا خدای پدر در لباس مبدل، دفاع می 

عبادت  اما تنها یک خدا را    القدس، کنیم، یعنی پدر، پسر، و روح و با وجود اینکه سه شخص را عبادت و به آنها دعا می 

با این    و  های تثلیث، احترام متناسب را ابراز کنیم. به همة شخص   تا  کندمی ، به ما کمک  یناز ا   گذشته   کنیم.می

باور به    در واقع،  .خدا است  حضور و کمک خودِ  ،خدا  اقانیماز    یکحضور و کمک هر  یة آسودگی ماست که  ما  آگاهی 

  متصور بدون آن    یخی راتار  یحیتمس  تواندشوار می   که  های مسیحی استتثلیث به قدری زیربنای دیگر اندیشه 

 . شد

  متمایز خدا شخص   سه  در مورد اظهارات آن  یما، آمادهیثنظر تثل  از  اعتقادنامة رسوالنخدا در    ۀآموز  بررسیپس از  

 . را مورد بررسی قرار دهیم 

 

 یث سه شخصِ تثل

  یخیتار یت واقع ین، و اشاره به ادهدمی نسبت را  قادر مطلق به او صفت اعتقادنامه ، رپدخدای  اب در رابطه

و    مطلقاز قدرت    فراتر   بس  و خصوصیاتی  هایژگی و  یدارا  اخدا قطع  حال،است.    ین که او خالق آسمان و زم  دارد

  یحات توض  حتی   مهم،  از برخی جوانبانجام داده است. و    را   جهان خلقت  تر از  یزانگیرتح  ی ، و او اعمالاست  یتحاکم

  ، ی داشته باشندهخالق اال  یت که ممکن است اعتقاد به حاکم  یگر از مذاهب د یحیت را  مس  ، پدرراجع به    اعتقادنامه

  فردی   ی دهد که باورهامی نشان    یکاف   ۀاندازبه    اظهارات  ینکه ا  کرد می احساس    یهاول  یسای . اما کلکندمی ن  متمایز 

  سایر از  یحیت رامس  ، اظهارات اعتقادنامه یگر د که داشتند اتکا   اعتقاد بر این . و استسازگار   یحیتر مورد پدر با مسد

 متمایز خواهد کرد. مذاهب 

از   یک  یچ. هر چند که ه یدگومی  سخن  یحمس ی ایسع  یعنی  در مورد پسر  یشتر به عنوان مثال، اعتقادنامه ب

اغلب توسط    یاتئجز. این  کند می او را مطرح    یو خدمت  ینیزم  ی زندگ   از  یاتی ئجز  اما  ،کند می ن  یف توص  را  صفات او

 . شوندمی انکار  یسا، خارج از کل افراد

، کند می بازگو  یبه عنوان نوزاد انسانرا  ، آمدن او به زمینکندمی  اشاره ی مسیحاتجسم عیس  بهاعتقادنامه  

به آسمان    صعود اوو    قیام  ، تدفینمرگ،    ، درد و رنج راجع به  .  کند می ی مطرح  انسان واقعیک    او را در غالبو زندگی  
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اند، انکار  یافته با وجود اینکه تحقق    این حقایق اساسی را  ایمانان بی گوید که  می به ما    مقدس کتاب کند.  می صحبت  

 .   کنند می

نادرست    یان و اد  یحی مس  ی اههاز فرق  یاری بس  همچون   االهیدانان، و  یبرال  ل  نگاران تاریخ از    یاری بسه نیز  امروز  ی حت

خدا بود. اما اصرار    یواقع  یامبرپ  یحمس  یایسکند که عمی   تاکید به عنوان مثال، اسالم  .  کنندمی   را انکار  یقحقا  ینا

 .کند می انکار  را او  یت، و الوهرستاخیز نیافت یا شد و ن یدهکش یبدارد که او هرگز به صل

  آخر   در روز   یت را بشر   ةهمکه    کندمی مطرح    یرا به عنوان کس  یحمس  یا یساعتقادنامه نقش ع   یت،ا در نه

 .   کند می حیات ابدی و متبارک ایمانداران را تضمین ، اما کردخواهد محکوم  را ستمکاران  و قضاوت 

  اعتقادنامه ،  به جز این   . مسیح گردید   یا به عیس  مقدس   یم مر  لقاح باعث  که او    ید گومی   القدس روح راجع به  اعتقادنامه  

عنوان  عیسی  وجود    بر  تنها به طور ضمنی   .کندمی ید  کتاخدا    در  مجزا  شخص  یکبه  اعتقادنامه  این،    ، با وجود 

 . کندمی مرتبط در زمان حال و آینده  نجات  از ما ة تجربو  یسابا کلرا   القدسروح

  اکنون   ین. بنابراشخص تثلیث صحبت خواهد شد و سه    اقانیماز    یکدر مورد هر    یشتر ب  ینده در درس آ 

یث  تثل  شخصبه هر    راجع  ، بلکه کند می   کید ات  یثتثل   بر   تنها ه  اعتقادنامه نکه    کرد خواهیم    اشارهاین مورد    بهبیشتر  

گسترده    بسیار اعتقادنامه    هارات که اظ  ی است. در حال  یحی مس  یمان ا  ی مرکز  ة هست  که گویی   کندمی   صحبت   طوری 

  یمان که ا  باشد  یسانک  متمایز کنندۀ  ید تاگومی یث سخن  سه شخصِ تثل  و  در مورد خدا  یکاف   ۀاندازبه    ولی  یستن

 . کنندمی انکار یا یق تصد یحی رامس یخیتار

اعتقاد اظهارات  ما  ا  یماآماده   ،کردیم  را مطرحخدا  خود  به    راجع  یحال که  اشاره    ینبه  که   کنیمنکته 

 .کندمی صحبت   یساکل اجع بهره نوچگ اعتقادنامة رسوالن 

 

 کلیسا

نام کل  یسا را. اول، کلکندمی یف  در دو عبارت مختلف توص  یسا راکل  ، اعتقادنامة رسوالن جامع    یسایبه 

  ی هاروش از    یاری بس   بهعبارات    ین . اکندمی   یف توص  ین به عنوان مشارکت مقدسرا    یسادوم، کل  و  ، کردهخطاب    مقدس 

 داد. خواهیم  توضیح یشتری ب یاتئجزرا با آنها    ،ینده آ  یهادرس شده است و ما در  یر مختلف تفس

از    کنیماشاره می ه  سادخیلی  در حال حاضر،   به کلیسای  اشاره  مقدس    جامععبارت کلیسای  که منظور 

 . استاسر جهان تدر سرو  کلیسا  ة هم  به اشارهمنظور  نیست بلکه  کاتولیک روم

  به نظر برسد.  یبعج  اعتقاد به کلیسا به هر شکل  ها، از پروتستان   یاریبس  برای ممکن است    این حال،با  

  یست معنا ن  ین به ا  م«، دار  ایمان   یسا... کلبهمن  »:  یدگو می   اعتقادنامه   وقتی که  مفید باشد توضیح بدهیم    شاید  ین،بنابرا

مقدس    یسا که کل  داریم  کیدات  باور   ین ا  بر   که  ی است معن   ین . در عوض، به ا دهیممی یسا قرار  کل  خود را بر   یمانکه ما ا

 .است یجهان یعنی  ، جامعو  شده یس تقد  یا
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  یحیتمس مبتنی بر این حس و درک است که  ن یمشارکت مقدسین یا همان جماعت مقدس برما  اعتقاد و 

 .ورزدمی اصرار   یسا کل یتبر اهم یخی و اولیهتار

  در   یمانا  اصول  نقش محوری در پیوند باکه    استیسا  دو جنبه از کل  یدرس، تمرکز ما تنها بر رو  یندر ا

ا و اصول  ههآموز، حفظ  یگرد  ی . و از سوخواهیم پرداخت  یسارکت در کلا شم  بهطرف،    یک. از  دارد   اعتقادنامة رسوالن

 . کنیمآغاز کار را   سا یبا مشارکت در کل بیایید. خواهیم گرفتدر نظر    یسا راتوسط کل یاعتقاد 

 

 کت رامش
یسا  کت در کلاشر  اهمیت بر  واقع    در   ، «دارم  ایمان جامع مقدس    یسای کل  . ..من به»:  یدگومی اعتقادنامه    یوقت

  یح رامس  ی ایسخواستند خدا به عنوان پدر، عمی که    اندبوده   یاری بس  یحی، مس  یسایکل  یخ . البته، در تارکندمی کید  ات

جمع  یا قوم    مرئییسای  از کل  یبخش   ند بهخواستمی ، اما نباشد  آنهاالقدس به عنوان مدافع  روح به عنوان خداوند، و  

 : استعنوان شده  25 : ۱0 یان. همانطور که در عبرانتعلق داشته باشند ،خدا شدۀ

 

  به  ادتر یو ز  میکن  حتی را نص  گر یکدی  ، بلکه است   را عادت  ی بعض  چنانکه   یم نشو  غافل   در جماعت   آمدن   و از با هم 

 (.  25:  ۱0 ان یعبران) شودی م ک یروز نزد آن  که  دینیبی م که یااندازه

 

و    تعلیمعبادت،    یبرا  ی به عنوان محل  یساکلتجمع  خواستند از  می   یمانداران از ا   ی در قرن اول، برخ  یحت

 .است  یمهم و ضرور یحیان مس یبرا یساکه کل دهد می چنین تعلیم  مقدستابک. اما کنندیری جلوگمشارکت، 

در مقابل،    .شتند را دوست ندا  ینا  قرار دادند،مورد استفاده  را    اعتقادنامة رسوالن که در ابتدا  ی  البته، کسان

قرار    ییدتأمورد    ندآمد  یسابه کل  یدتعم  یکه برا  یکسان  توسطمورد استفاده قرار گرفت. و    یسا در کل  یژهاعتقادنامه به و

  یند. انداشته باشآن شراکت    تجمعدر    وده  ش  افزوده  کلیسا  تعدادبه    حقیقتا   تا   ه بودندآمدچنین اشخاصی  .  گرفت

   کنیم.را متابعت  تا ما آن  دهدمی قرار  روی ما فرا  که اعتقادنامهالگویی است 

به    ید. شاکنند می   اجتناب  یسا که از کل  یمشومی روبرو    یحیانی مسبا  هنوز هم    ،مدرن  یایحال، در دن  ین با ا   

.  نداگرفتهقرار    یبدرفتار  یحیان موردمس  یرآنها توسط سا   یدشا  یا.  ند را دوست ندار  یافتهسازمان   دینکه آنها    یلدل  ینا

یا مس  ی هاکتاب   مطالعة کنند  می فکر    ید شا  یا  از    یا   و  یحی مس  های یزیون تلو   ی تماشا  یحی    یهایت ساوب استفاده 

   . است یکاف  یحیمس

، و اصرار دارد که  دهند  شکل   یزیکی را ف  ی وواقع  جماعتی   که  دهد می یحیان تعلیم  مس  به  ، مقدسکتاب اما  

شود، اگرچه درست  می نمحدود    روحانی   مشارکتبه    ین او  است.    و ضروری  مهم   یاربس  ایمانداری هر    رای ب  اجتماع  ینا

  ا م  اجتماع. در عوض،  روحانی دارند   یو همدلمشارکت    یکدیگربا    القدسروح و    یحمس   یقاز طر   یحیاناست که مس
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مشارکت و ارتباط    یگردیککه با    شودمی ی  شامل افرادخصوصیت    ین او  باشد.    محله  یک  یامانند خانواده و  باید  

   دارند.  ی شخصی و نزدیک

 . بپردازیم  یسا و در کل  یسا توسط کل  ین مقدس  یداری پا  ۀ آموز  به  ید ، بایسامشارکت در کل  یتاهم  در نظر داشتن با  

 

 ینمحافظت خدا از مقدس
 

  ی مهم یار ، بسیارنقش بس یسا و اعترافات در کل اههاعتقادنام  کردن و حفظ ات ، قرائت منظم، اعترافهای آغازیناز روز 

  یار بس  سواد   سطح که در آن    یه اول  یحیت در مس  ، و فراتر از آن  اول   قرن   جهان   چون   ی به خصوص در جوامع   داشت؛

  که قادر به خواندن ی  کسان  یان در م  ی و حتبودند  به خواندن    در از مردم قا   ی تعداد کم   یبترت  ین کم بود. و به ا  یاربس

  ی عبادت   جلسات  ا درهه اعتقادنام  ین ا  اعترافات منظمِبنابراین،  . و  در اختیار داشتند را    مقدسکتاب   ی، تعداد کم بودند

برای درک  ة مؤلفه ارائدر    یمهم   یار نقش بس  دوباره ،  عمومی  قرائت حاکم  یا  ایمان  قانون  آنچه ممکن است  یا  ها 

 مقدس بخوانیم، داشتند. آوری کتاب صحیح از چگونگی جمع 

دکتر جاناتان پنینگتُن   -  

 

ا را  م  اعتقادنامة رسوالن. و  یستمصون از خطا ن  یسا، کلشد صحبت    یمان ا  اصول  در رابطه با همانطور که  

یت  واقع  ینا  بیان ساده. در عوض، به  اعتقاد داشته باشیم  ،دهد می ی تعلیم  محل   یسایکل چه    هر به    کند کهمی یق نتشو

 . کرد مُقرر  یق روحانیحقا یگردبیان  و  یل محافظت و اعالم انج ی خود را برا یسایکلمسیح  که کندمی  یقتصد را

 ت: نوشته اس ، چهخود ةرسال 4و  3 یات در آ یسا کل یت مورام ، در مورد یسی، برادر عیهودا که کنید مالحظه 

 

بنو  به   عام   نجات   ۀ دربار  که  داشتم  تمام  شوق   چون   ،یبان حب  یا بنو  به  االن   که   ناچار شدم  ،یسم شما  و    یسم شما 

در خفا    اشخاص   ی بعض   که   یراز  شد.   سپرده   ین مقدس  به  باریک   که  یمانی ا  آن   ی برا  یدکن  تا شما مجاهده   دهم   یحتنص

 نموده   یل فجور تبد  ما را به   ی خدا  یضف  که  دین یب  بودند؛ مردمان   مقرر شده   قصاص   ین ا  ی برا  یم از قد  اند کهدرآمده 

 (.  4و   3یهودا  ) اندواحد و خداوند ما را انکار کرده  ی آقا یح مس ی ایسو ع

 

از   به این ترتیب که ؛ کندیمان ایستادگی ابه جهت  که است ین ا یسا از کار کل ی، بخش یهودا ة گفتبر اساس 

  ، دهندمی یج  نادرست را ترو  تعالیما و  هه که آموز  ی در برابر کسان  ، واگذار شده است  یسا کلی که به  و اعتقادات  یق حقا

 . کند  حفاظت
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  ی هابخش در    متعددی  آلودگناه   عاداتو    تعالیم غلط   امروزه  باشد کهاز ما روشن    یاری بس  رایب  ید، باحال

  یا که گروه    نکردهاعالم  هرگز  و    است؛  نکردهرا مُنحل    یساکلوظایف  ، خدا  وجود  ینبا ا  .اندگرفته   جای  یسامختلف کل

 . کندحفاظت  یقتاست که از حق یساکار کلیفه و وظ  ین . هنوز امحفاظت کند  حقیقی  ی اهه از آموز باید  یگریفرد د

  . دهیم میانجام    یگرانرا بهتر از د  کار  این  ما  یگاهاست.    خویش  ةوظیفانجام    یهنوز در تالش برا  یساکلو  

به طور    ی حت   یاو    ،به اصالح دارد  یاز ن  ، آن  یگر د  ی هابخش وفادار است، اما    مقدسکتابما به    یاالهیات مبانی  از    یبرخ

خواهیم این  می درس،    ین ا  ر د  نمااهداف برای  . اما  داشتخواهد    مصداق   یشه هم  ین موضوع. و اکند  ییر تغ  ی باید کل

یسا  در کل  اهه آموز  یهدار انگ   و  حفظ برای    به تالش  و محکوم   . مجبور یم شویمتسل  یمتوانمی ما نکه    نکته آشکار شود 

که  ایم  کرده انکار  را    یحی مس  یخی تار  یمان ااصلی    ة هستدر حقیقت اصول و  ،  کنیم  را رها   وظیفه   ین . و اگر اهستیم

 .ایمان دارم یساکل : من بهگوید می

  . بپردازیمسوم   بخش به    یماه، آماد را مورد بررسی قرار دادیم  یسا مربوط به خدا و کل   یمان ا  اصول که    اکنون 

 اند.آمده  اعتقادنامة رسوالندر مورد نجات که در   به توضیحاتی یعنی 

 

 نجات 
 

که چرا    کنندمی   از مردم تعجب  ی . بعض استدر مورد نجات    بسیاری   نکات  ی حاو در انتهای خود اعتقادنامة رسوالن 

  طور آن  ، آن هم به  ا  . اما، اگر شم گوید نمی به ما    ا واقع  علت راو البته خود اعتقادنامه  مطرح شده    اعتقادنامه   یان آنها در پا 

القدس.  روح و    ، پدر، پسر  :تصدیق کندرا    تثلیثخواهد  می که اعتقادنامه    درسمی نظر  ه  ب   ،نگاه کنید  ،کنمنگاه می من    که

  یستم س  یاساختار و    گونهو نه از هر   گیردمیئت  نش  تثلیثاز    نجات،  ةتجربکه    دشو  این اطمینان حاصل  ینکهاتا  

  را   گناهان خود   اگر   که  هستند   ایدعوت و وعده   دلیل القدس  روح   ی پسر و خدا  یپدر، خدا  ی که خدا  یمبدانتا  .  یانسان

پا   بیانات مربوط به نجات کنم  می من فکر    ین بنابرایابیم.  بیم نجات  توانمی   کنیم  اعتراف    آمده تا اعتقادنامه    یان در 

 ریشه در کیستی خدا در تثلیث دارد.  ما با خدا ةرابط ۀیومنشان دهد که 

دکتر استیو هارپر    -  

 

ایمان  آخر   بند سه   جنب  در   ی اصول  به  ازاهه اعتقادنامه  و نجات    یی  خاص،    پرداخته  و    آمرزش به  به طور 

  یات و ح  یز، رستاخینتسُ  منتظم  االهیات . در  کنندمی   اشاره  یجاودان  یات، و به حمردگان  یزگناهان، رستاخبخشایش 

اما  آخرت است.   مربوط به  وقایع   بررسی   ۀ آموز  د که نگیرمی شناسی مورد بررسی قرار  آخرت   سر فصل دان تحت  یجاو

 . دهیم می قرار  بررسیمورد ما فقط آنها را تحت عنوان نجات  ،کار سازیساده  برای
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که اگر    یمدار اعتقاد اعتقاد دارند. ما    یحمس ی ایسع  ۀ کفار  عمل  یق آمرزش گناهان از طر  به  یحیان مس  ةهم

اعتقادنامة    همانطور کهکند. و  می در جهنم مجازات ن  آن،   ةواسطه  بخدا ما را    کنیم،و توبه    کرده  اعتراف  ن ماگناهان به  

چنین    مقدسکتاب   دانیم کهمی   ما  ةهمبوده است. و  نخست  از روز    ، یسااعتقاد کل  ین ، اکندمی نشان  خاطر  رسوالن

. به عنوان  اندیافته را    یحمس  ی ایسع  یق از طر   یابد  ی برکت زندگ  اندشده یده  که بخش  ی کسان  ة همدهد که  می   تعلیم

 کند: می  یقتشو  سخنان  ینما را با ا ، ۱8-۱6:   3 یوحنا مثال، 

 

  یات ح  نگردد بلکه   آورد، هالک   یمان بر او ا  خود را داد تا هر که  ة یگانپسر    نمود که   محبت   ینقدر را ا  خدا جهان   یراز

.  یابد   نجات   او جهان   ة یلوس  تا به   کند، بلکه   ی داور  نفرستاد تا بر جهان   خدا پسر خود را در جهان   یرا . ز یابد  ی جاودان

پسر    اسم  به  آنکه  جهته  ، باست  شده  بر او حکم  االن   یاوردن  یمان ا  نشود؛ اما هر که   آرد، بر او حکم   ان یماو ا  به  هآنک

 .(۱8-۱6: 3 یوحنا ) یاورده ن یمان خدا ا ة یگان

 

آغاز  ایمان این زندگی ابدی    ة لحظاز همان  ،  از بعضی جهات .  دارد  تعلق   انایماندار  مة هبه    یابد  یزندگ 

 هرگز نخواهند مرد.   دیگر  ،شوندمی  یدی جد  حیات  های ما صاحبو از آنجایی که جان  .شود می

. به  شودمی   امروزی  یحیان مس  یشگفت   موجب  ی گاه،  اعتقادنامهتصدیق ماهیت حیات جاویدان توسط  اما  

د که  نکنمی به اشتباه فکر    یحیان اوقات، مس  ی کند. گاه می صحبت    جسم   یز طور خاص، اعتقادنامه در مورد رستاخ

  این   در  تریش پ  یحمس  ی ایسع  یزرستاخ  ، اعتقادنامه  متن  در  .یستطور ن  ین. اما ا کندمی   اشاره  یسی ع  یاماعتقادنامه به ق

  ی زمان  بلکه .  شودمی تکرار ندوباره    ایمانی اصل    ین اواقع،    در   «.کرد  یامروز سوم از مردگان ق: »ذکر شده است  واژگان

  ة همکه  مبنی بر این  کند می  اشاره یمقدس کتاب  میعلی ته کند، بمی مردگان صحبت  یز به رستاخ راجع که اعتقادنامه

به    بلکه  ،جسمبی   ارواحنه چون    ؛ خواهند رسید  خود   دیو آنها به سرنوشت ابکرد  د  ن خواه  یام ق  یمردم در روز داور

ست که  ی اصول ایمان  ین یکی از . ا در پیشگاه تخت داوری خواهند ایستاد  ،صاحب جسم  یزیکی ف  مخلوقاتعنوان  

 مشخص بوده است.     یسا در کل  یاعتقاد   ی اصل است که به عنوان  و هزاران سال   بوده   مقدسکتاب   همیشه جزو تعلیم 

 دهد:  می تعلیم  29–28:  5 ی مسیح در یوحنااهمانطور که عیس 

 

  ی برا   یکوکاران ن  ؛خواهند آمد  یرون خود ب  یو از قبرها  یداو را خواهند شن  یمردگان صدا  ة خواهد آمد که هم  یزمان

   ، ترجمة شریف(. 29–28: 5)یوحنا   یتمحکوم ی د برخاست و گناهکاران بران خواه یاتح

 

یساهای  کل   توسط  و همواره  تعلیم داده شده  مقدسکتاب به وضوح در    نجاتاعتقادنامه در مورد    اظهارات

  ، هستند   یحمس  پیروکنند  می که ادعا    امروزی از مردم    یاری، بسوجود  ین. با اه استگرفتقرار ش  مورد پذیر  ی دس مقکتاب
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پاسخگو    نماان گناه  در برابرکنند خدا ما را  می هستند که انکار    ی. کسانکنندمی را رد    نیادیبنابتدایی و    یمتعالاین  

که    هستند ما    یساهای در کل  ایمانی بی اشخاص  است.    ی ضروریر غ، امری  ش گناهانای اصرار دارند که بخش   .داند می

  ،شودمی ی« خوانده  ابد »حیات  به اصطالح    آنچه کهکه وجود دارد، و هر    است  یزندگ   دهند: تنها همین می تعلیم  

  یاری بس.  شود می   محدودما    فیزیکی   در بدن  ین وزم  ی بر رو  وکه به زمان  بوده  ما    ی کنونی زندگ   مربوط به همین

  یلی . به دالکردخواهیم  سپریرا در آسمان  یتابد ،جسمبی ح ارواباورند که ما به عنوان  ینکه به اشتباه بر ا هستند

ن  وقر  درکه    استبه همان اندازه مهم و مرتبط    ،امروز  ی یساکل  ی برا  ،اعتقادنامة رسوالندر    یمان ا  ینچنینی، اصولا

 . ه استبود لیهاو

به خدا، کل  ایهه آموز  بر  اعتقادنامة رسوالنبه طور خالصه،   در  متمرکز شده است.    نجات و  یسا  مربوط 

. اما در حال حاضر،  کرد بررسی خواهیم    یشتریعمق ب  با   یم را مفاه  ین از ا  یکهر    ، مجموعه  ین ا  از   یگر د   ی هادرس 

  مهم  ایهه از آموز  ی شمار  بیانگرکه    ییر: تصوایمکرده درک    تری رابزرگ   یر که تصویم  مطمئن شو   یمخواهمی   فقط

 اند. کرده  یف صدها سال تعر یحیت را در طولمس ی مرزها تریثرمو به طور  که استی اساسو 

، و  تیمسخن گف یخ اعتقادنامه، از تارییمانا  اصولبه عنوان  اعتقادنامة رسوالن راجع به تاکنون در بحث ما

یّت اصول ایمانی  اهم  هستیم که پیرامون   به موضوع سوم   پرداختن   ۀ آماداکنون  .  کردیمآن ارائه    االهیات از    ی کل   یی نما

 بدان اشاره شده است.   اعتقادنامة رسوالنکه در  است

 

یّت اهم  

  یم تعال  ینا  ینکه ا  نخست  کرد.  یمخواه  اشاره  رسوالن  ةاعتقادنام  در  موجود  اعتقادات  یتاهم  از  جنبه  سه  به  ما

  قرار   ید کات  و  یید تا   مورد  یسا کل  توسط   یجهان  سطح  در   یمتعال  ین ا  یم دهمی   نشان  ینکها  دوم  است.   یحیمس  االهیات  اساس

  به   نخست  یددهب  اجازه  کرد.  یمخواه  تصحب  یمانا  اصول  این  متحدکنندۀ  یعتطب  ۀدربار  آنکه  سوم  و  اند.گرفته

 .یمبپرداز رسوالن ةناماعتقاد در  موجود اعتقادات یادیبن یهایژگی و

 

ندیبنیا  
است    یی ساختمان جا  یک   یان دارند. بن  یترمحکم  یانبه بن  یازبزرگ ن  ی هادانند که ساختمان می اغلب مردم  

خود    ی است که کل بنا را محکم در جا  ی مستحکم  ی مکان جا  ین شود. در واقع ا می آن ساخته    یبنا بر رو  ة یبقکه  

صحبت    یی به عنوان بنا  یسا پولس از کل  2۱-۱9:  2  یان بخشد. در افسسمی دارد و به کل سازه ثبات و قوام  می نگاه  

 : یددقت کن  یاتآ  ینبنا شده است. به ا یارسوالن و انب   یادکند که بر بنمی
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 یه زاو  سنگ   یحمس  ی ایس خود ع  که  ید ابنا شده   یا و انب  رسوالن   یاد خدا. و بر بن  ة خان  و از اهل   ید هست  ین مقدس  هموطن   

 (.  2۱–۱9: 2)افسسیان   کندمی در خداوند نمو  مقدس یکل ه ، بهشده  مرتب  با هم  عمارت  یتمام  ی در و . کهاست

 

 ساخته شود.   است خداوند ةیستشاآن طور که  ستتوانمی ن یساکل  یقی محکم و حق یادبن یکبدون  

بر    یدبا  مفید باشد،او    قوم  یو برا  خداوند را تکریم کنداگر بخواهد    یزن  یحیمس  االهیات  ،صورت ینبه هم

است.    االهیات   ةیزاوسنگ    یز او ن  یم ، تعالاست  یساکل  ة یزاوسنگ    یسیبنا شود. همانطور که ع  یقیحق  ها و اصول آموزه 

  االهیات   یاد بن  یز ن  والناعتقادنامة رسبه جهان هستند،    یح مس  یمعرف   ی برا  یساکل  یادبن  یاو همانطور که رسوالن و انب

 .   کندمی آشنا   اند،نوشته شده مقدس کتاب رسوالن که در   یماست چرا که ما را با تعال

  

  هر   و شده    خالصه  ی به خوب  یحی مس  ی اساس   ی و ضرور  ای هه است که آموز  این   اعتقادنامة رسوالن در مورد    یبا ز   ةنکت

،  یستخداوند ک  یحمس  یا یسع  یست،. خدا کتصدیق کنند  آنها را   ید، بای گوناگون امروز  یاهه در تمام فرق  یحی،مس

و    یینها  داوریبه    آنچه که مربوط ، تمام  یسا، کلچیست  نجات   ۀزآمو  ابطه بارنقش او در  و    القدس چیستروح کار  

  یمان اچیزی به نام    ای اساسی و کلیدیهه آموز  این   بدونتوانید  شما واقعا نمی   .شودمی   یحمس  ی ایسع  ۀدوباربازگشت  

 . داشته باشید  یحیمس

ولومدکتر استفان   -  

 

  فراهم ی  چگونگ  ی. اول، به بررس رفتگخواهیم  در دو بخش در نظر    را  اعتقادنامة رسوالن  یادی بن  یتماه

. و  دادمورد قضاوت قرار    را   ا هه آموز  یگر دآن بتوان    ةواسطه  خواهیم پرداخت که ب  اعتقادنامه  معیاری توسط   آمدن

  ای هه آموز  یگر که د   شود می   ارائه   ایی منطق  زیربنایعنوان  آن اعتقادنامه به    در   که  به روشی خواهیم پرداخت دوم،  

 .است االهیاتی  یاری مع اعتقادنامة رسوالن  ا این موضوع آغاز کنیم کهب یایید. باندشده بر آن بنا  حقیقی

 

یارمع   

 یحیتو مهم مس  یاصل   یاهه یشکه اند  کند چرامی عمل    یاعتقاد  یارمع  یکبه عنوان    اعتقادنامة رسوالن

. همانطور  یرندآنها را درک کرده و بپذ  یداند و همه باشده داده    یمتعل  مقدسکتاب آشکارا در    یدعقا  ین. ادهد می ارائه  را  

منطبق    یدما با   یدعقا  یگر د   یجهنت  هستند. در   یت ضروریحیمس  یبرا  یمتعال  ینا  ،درس اشاره شد  ینا   یکه در ابتدا

 . در تضاد باشند یم تعال ین که با ا  یم را قبول کن یدیعقا یمتوانمی باشند. ما ن یمتعال ین با ا

که    زند حرف میچنان   ی شخص   ین چن  ؟زندحرف می ها  عروسک  یکه به جا  ایددیده   را   ی تا به حال کس  یا آ

نظر می  ن  رسدبه  ا می حرف  نمایش بازشبیمه خ  یها عروسکبا    معموال   ،افراد  ینزند.  که    یی گو   کنندمیاجرا    ی، 
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  یست عروسک زنده است. مهم ن  یی اجرا کنند که گو  یاگونه توانند به  می . افراد ماهر  زندحرف می   آنها عروسک با  

آن اشخاص هستند    ،کندمی صحبت  در حقیقت  که    ی کس  یمدانمی ما    ةهمکار را ماهرانه انجام دهند چون    ینچقدر ا

  ها. چرا؟ عروسک و نه 

را    ی عروسک   ی وقت  ین توانند صحبت کنند. بنابرا می و ن   یستند ها زنده نعروسک که    یمدانمی پاسخ، روشن است. ما  

 یست. مهم نیمکنمی شان قضاوت  درباره است    یقی حق   یمدانمی که    یارهاییبر اساس مع  یدگومی که سخن    ینیمبمی

در    ؛است  یبندهکه ظاهر موضوع فر  یندگومی   اما به م  یارهایجلوه کند؛ مع   یقیها حقعروسکچقدر صحبت کردن  

 یمدانمی اما    یمده  یحها و سخن گفتن آنها را توض عروسک  ۀزندظاهر    یمقادر نباش  ید شا  .یمکنمی آن را باور ن  یجهنت

 . ما همخوان است یارهایدر پس آن وجود دارد که با مع  یمنطق  ی یح توض احتمکه 

 یمکنمی حفظ    ا یقو ما که آنها را    ی است از اعتقادات اصل   یاخالصه   یز ن  اعتقادنامة رسوالنصورت    ین به هم

رسوالن    ةنامموارد ذکر شده در اعتقاد  ۀدربار  مقدس کتاب که    یم. ما معتقد یستیمآنها ن  ییر عنوان حاضر به تغ  یچ و به ه

که مردم چه    یستمهم ن   ینگرفت. بنابرا  یدهتوان آنها را نادمی ن  کهدارند    یتاهم  یااندازه سخن گفته و به    یبه روشن

 . کرد یمدر تضاد باشد رد خواه مقدس کتاب  ی اصل یمرا که با تعال  یما هر نوع باور ؛کنند  یماز آنها ترس یریتصو

کذبه که   ینبا معلم  هدر زمان مواجه  ،یریمگمی در نظر   یشخو ریارا  به عنوان مع اعتقادنامة رسوالن  یوقت

که در    یماشدهروبرو    ی. اغلب ما با کسانیممانمی وفادار    مقدسکتاب به    یشترب،  دهندمی   یمبه ما تعل  ینادرست   االهیات

دروغ    ینکهولو ا ،یشانا یهاتا حرف  شویممی ما راغب  ةهمکه   یبه طور ؛مباحثه و مجاب کردن افراد مهارت دارند

تا ما    یم داشته باش  را  خودمان   یاز اعتقادات اصل   ی کوتاه  فهرستکه    یستبد ن  ین . بنابراکنیمد را قبول  نو اشتباه باش

 ما باشد.  یبرا یلنگرگاه  ین تواند چنمی رسوالن   ةناممحکم نگاه دارند. اعتقاد مقدسکتاب  یمتعال نسبت بهرا 

بود.    یکیموارد مکتب ناست  یناز ا  یکیروبرو شد.    یخود با اعتقادات خالف واقع   ةیاول  قروندر    یسا کل  ، به عنوان مثال

  یی است و نجات شامل رها   شریر ما    ی داد که بدن جسمان می   یم تعل  چنین   خود   تعالیم  یگر در کنار د  یکیمکتب ناست

که بر    ی نبودند. اما کسان  یده عق  ین قادر به رد ا  یهاول   یسای کل  یحیان مس  ة هم  ینکهجان از زندان جسم است. حال ا 

جسم    یام ق  ۀدربار  مقدسکتاب که    چرا   ؛ کردندرا رد    یمتعل  ین بودند به طور قطع ا  یده د  یم تعل  اعتقادنامة رسوالن  یمبنا

نه فقط    ین داده است و ا  یهشخص کامل فد   یکما را به عنوان    یح آموزد که مسمی به ما    یم تعل  یندهد. امی   یمتعل

 .شودمی  یز ما ن جسمبلکه  ، انامل ج ش

حال    یم؛شومی   یدچار سردرگم  ،شوندمی در مباحثه ارائه    ماهر که توسط افراد  ی  ما اکثرا با اطالعات غلط و اشتباه

در تضاد    اعتقادنامة رسوالن مباحث با    ین اگر ا  ، وجود  ین . اما با ایستیم ن  اناشتباهات آن  یح قادر به توض  یشه آنکه هم

 است.    مقدسکتاب اعتقادنامه منطبق با  ین ا یمدانمی که اچر یمآنها را رد کن  یتبا قاطع یمتوانمی باشند 

  یچ . هیمکن سطحهم مقدس کتاب را با  یهر اظهار نظر  یا  اعتقادنامة رسوالنکه  یمخواهمی گاه نیچالبته ه

در تضاد باشد    مقدسکتاب رسوالن اگر با    ة نامدر اعتقاد  یمان موضوع ا  ی. حت یستن  مقدس کتاب   ی در درست   یدی ترد
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کرده است و بارها نشان    یتو در گذر زمان اعتبار خود را تثب  یساکل  ةیاول از قرون    اعتقادنامة رسوالنرد شود. اما    یدبا

  ی برا  ی معتبر  یاراز آن به عنوان مع  ید با   ینبگذارد. بنابرا  یشبه نما  را مقدسکتاب از    یقی دق  یر تواند تصومی داده که  

 .   کنیماستفاده  یمشومی اعتقادات مختلف که در جهان معاصر با آنها روبرو  یابی ارز

  ، یماعتقادات مختلف در نظر گرفت  یبررس  یبرا  ی سودمند  یاررا به عنوان مع  اعتقادنامة رسوالنحال که  

  یگر د   ی بررس   یبرا اساس منطقی ا به عنوان  ههجنب ین از ا  . یمآن صحبت کن  ی اساس ی هاجنبه   یگر د ۀدربار یمتوانمی

 .یمکنمی استفاده  االهیاتی ی اههجنب

 

 اساس منطقی 
که اساس منطق    یدی آن است. عقا  ةسرچشما همانند ارتباط رودخانه با  هه یدعق  ینموجود ب  یارتباط منطق 

که از نظر منطق وابسته به    یدی بوده و عقا   عقاید  یگر رودخانه هستند. آنها منشأ د  ة سرچشم  مثلدهند  می را شکل  

  ی ایده عقکه    ییم گومی   ی وقت  ین اند. بنابراگرفته   شأت خود ن  ةسرچشمکه از    مانند می   یارودخانه   بههستند    ید عقا   یگر د

  یکمعقول از اساس    ةمباحث  یکدر    یمتوانمیاست که    ینمنظورمان ا  ،دهدمی را شکل    یگرید  ۀیدعق  یاساس منطق 

  ا رسوالن صراحت   ةنام مثال، اعتقاد  ی . برایمبپرداز   ، که نشأت گرفته از آن هستند  ید عقا  یگر شروع کرده و به د   یده عق

 است:  ین چن  یدگومی باره  ینکه در ا یزی . تنها چ ید گومی پدر  ی خداۀ دربار ی کم بمطال

 

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

 

  ، مثال  ی. برایمپدر به آنها اعتقاد دار   یخدا  ۀدرباراست که ما  ل  ئمسااز    یاریاعتقاد اساس منطق بس  ین اما ا

اقتدار    ین که او بر آسمان و زم  یم دار  یمان ا  ی است به درست  ین که خداوند خالق آسمان و زم  یدهعق  ین ما بر اساس ا 

 . یریمبگ  یادخداوند  ۀ دربار  یشترجهان، ب یعتکردن به طب گاهبا ن یمتوانمی است و  یکو خلقت تماما ن ینکهدارد و ا

  مقدس کتابرا به عنوان    ین زم  شاید .  کشیمببه تصویر  را با نگاه به درخت    یهاول  ی منطق  ۀآموز  ارزش   یمتوانمی

  ین تری اساس ۀدهندنشان آن،   یاصل  یاههدرخت و شاخ  ةتن. کندمی رشد  آن وندراز  االهیاتدرخت  کهم، یکن تلقی

  یشتر ب  ی اهه به شاخ  یاصل   ة شاخاست.    مقدس کتاب  س اسا   بر  متکیینها  ا  ة همو  .  هستندمسیحی    االهیات ای  هه آموز

.  یابندمی یان  جرو    نشأت بزرگتر    ی اههکه از شاخهستند    ایی منطق   اعتقادات آنها    که  شود می یم  تقس   ی کوچکتر  و

.  اتکا دارند کوچکتر    یاهه شاخ  بر که    گردیممی یی  ا هه یدبه دنبال ا  واقع  در  یم،کنمی درخت نگاه    های برگ   به  قتیو

الزم  . شودمی  هویدا  اعتقادنامة رسوالنبه  پرداختنارزش   کشیم،می  یرتصو  موضوع را به یبترت  ینکه به ا ی هنگام

  ایش هه ریش  ، ونگاه داشته  خود  یدر جا   ارا دقیق شکل درخت    بیاموزیم.  اول  تر را  ی اساسی و مهماهه آموزاست که  

 کنیم.  محکم  را مقدس کتاب در 
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  ین ب  ةرابط  ، نظام االهیاتی خودکند تا در  می کمک    به ما . اول،  سازدمی   میسرما    یبرارا    امر دو    ، کار  ینا

به ما    ، یشتری دارندب  ة فاصل  مقدسکتاب که از  ایی  هه دوم، در مورد آموز.  ینیم بب  بهتر  را   متفاوت و  مختلف    اعتقادات 

   کنیم. تر هماهنگ غیراساسی خود  ۀیداکند تا آنها را با می کمک 

   

از قرن دوم    اعتقادنامة رسوالن   یخ کنند. تارمی را متبلور   یحیتمس  یقاساس حقا  اعتقادنامة رسوالن موجود در    ید عقا

.  است  مده خود در آ ی به شکل امروز  یت به خود گرفته و در نها  ی مختلف  یهاشکل قرن    ین و در طول ا   ود شی م آغاز  

و بازگشت    یروزمندانهپ  یامق  ی،اکفاره مرگ    جسم، ت   همچنین  و  یث اقدس تثل  یعنی س  د القروح پدر، پسر،    توانیدمی شما  

را که    یسالک  یتدر آن بخشش گناهان و واقع  یدتوانمی .  ید مشاهده کن  اعتقادنامة رسوالن خداوند را در    یایس ع  ۀدوبار

تر از آن  سالم   یکار  یچ ه  ، . به اعتقاد منیدمشاهده کن  را  اندیافتهتولد تازه    یحاست که در مس  یهمان اجتماع کسان

 کرد. موجود در آن را برجسته  یدو عقا بشود هپرداخت اعتقادنامة رسوالن  به به طور منظم در هر کلیسایی  ت کهیسن

جی. آی.  پَکر  -  

 

  ی جهان  دی یات که    یماآماده   یم، آن نگاه کرد   ن یادی بن  یعتطب  ة جنباز    اعتقادنامة رسوالن   یتحال که به اهم

 . یمده  یحآن را توض  یمتعال

 

ی جهان  ةجنب  

. هر چقدر  یممختلف آن گوش کن  ان شاهداست که به    ین ا  یقت حق  یکصحت    یصتشخ  یهااز راه   یکی 

  یاوریم ب  یمانا  یدهبه آن عق  ینکه به همان اندازه احتمال ا  ،باشد  یشترب  یدهعق  یکمربوط به صحت    یهاتعداد شهادت 

  یا   یمرا باور کن  یایدهعق  بگیریم  یمتصم  ینکها  یکند. برامی صدق    یزن  االهیات  ۀله دربارئمس  ین شود. هممی   یشترب

 یمتوانمی   بر این،  را باور داشتند و عالوه   یزهایی که گذشتگان چه چ  ینیم مراجعه کرده و بب  یخبه تار  یمتوانمی   ،نه

  یق تحق  اعتقادنامة رسوالن   ۀ دربار  یمخواهمی که    ی اعتقاد دارند. زمان  یزی چ  چه   که مردم معاصر ما به   یم کن  یق تحق

مختلف مورد قبول بوده   یهان ا مکدر   یحیاناز مس  یاریموجود در آن همواره توسط بس ات که اعتقاد ینیمبمی  ،یمکن

 است.

  یم کرد. ابتدا خواه یم خواه ی بررس یخ را در سه برهه از تار  اعتقادنامة رسوالن در   یمان موضوع ا ی جهان  ذات 

توسط    یسا کل  یخ اعتقادات در طول تار  ین چگونه ا   ینیمبمی   ینکه است. دوم ا   ید عهد جد   اعتقادات در   ین که اساس ا   ید د

  یسایاعتقادات در شکل دادن کل  ینانداخت بر نقش ا   واهیمخ  ینگاه   ینکهبوده و سوم ا   یرش مورد پذ  یحیانمس  یشترب

 .یمکنمی آن شروع   یاعتقادات از سو ینا ییداتو  یدامروز. نخست با عهد جد
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ید عهد جد  

و  یح مس  یمتعال  ۀدربار   یسا کل  ی روزها  یننخست  از رسوالن  برخ   ی و  داشت.  وجود  نظر  ا   یاختالف    ین از 

  یحیان در مخالفت با مس  به طور مرتبپولس   ،مثال  یبودند. برا  یسا از درون کل یز ن ی و برخ  یسا کل  یرون اختالفات از ب

. دوم  یمخوانمی  5باب  یان غالط در همانطور که   ؛ها مخالف بودختنه شدن امت  ۀدربار  یشاننوشته و با نظر ا یهودی

و    یسیاست که ع  ییهامملو از مثال   ید دهد. عهد جد می هشدار   یسا موجود در کل  ةکذب  ینمعلم  ۀ دربار  2پطرس باب  

  . کنندمی اشتباه مردم را اصالح  یرسوالن باورها

است    یل دل  ین . به همندخطرناک  یار بس  ، دهندمی قرار    یرث اترا تحت    یاصل   یدکه عقا   ی زمان  یسااشتباهات در کل 

  ین قابل توجه ا  ةنکتمُصّر هستند.    االهیاتی و    یادی بن  ی در مورد اصالح باورها  ید عهد جد  یسندگان و نو  یسی که ع

که    یغلط   یم رغم تعالی اتفاق نظر داشتند. عل  یکدیگربا   ی همگ  ، کردندمی   یاناصالحات خود را ب  آنها یاست که وقت

 کند.می را حفظ  یش خو  ی اتحاد اعتقاد یدعهد جد ،وجود دارند  یسا امروزه در کل

 

  یسا تا کل  ید ها طول کشهرچند قرن   ؛ کرده  یه ها تهکتاب  ین را از هم  مقدس کتاب ن  کانُ   یسا است که کل  ین ا  یقت حق

  یک   یدبوده است که با  ینبر ا  یساکه نظر کلد  دهمی خود نشان    یاتفاق به خود   ینهم  یول   دهد،کار را انجام    ینا

  یقت است که در حق  یایه از آن گذشت بلکه نظر  راحتی ه  بکه بتوان    یست ن  ی موضوع  ین متحد داشته باشد. ا  ةهست

  ید در مورد اتحاد موجود در عهد جد  یوجود وقت  ینسال گذشته بوده است. با ا   دو هزاردر    مقدسکتاب   ینمحقق  یرأ

است که   ین ا یاما موضوع عمل  ند. وجود داشت یز ن یمختلف  یاهه یدگاکه د یمدر نظر داشته باش ید با ،یمکنمی صحبت 

متفاوت   یدات کات ید،شومی رو به رو  ی مختلف ی اههیدگا . شما با ددندار  ی با ثبات اعتقاد یتضاد  ا لزوم  اهیدگد  ف اختال

  ین من ب  یدآخر حداقل از د  دست. اما  ینیدبمی را    یتاز واقع  یمختلف   یاهه و جنب  یقت حق  یان ب  ۀ نحوو اختالف در  

  د.نداروجود  ی تضاد یچ ه ید متعدد عهد جد ی هاکتاب

دیوید بائور دکتر    -  

 

کند، منصفانه است می  ییدا ترا  اعتقادنامة رسوالن موجود در  یمانا ید،عهد جد یاتحاد، وقت  ینهم ةیسا در 

  ید کات  ، حال  ین کند و در عمی القدس اشاره  روح پدر، پسر و    یتاست. اعتقادنامه بر الوه  همگانی  ،یید ا ت  ینا  ییمبگو  که

  یام خدمت، مرگ، ق  یات،، تولد، حیحرا در مورد مس ی اعتقاد حقایقبه ما  یلخدا وجود دارد. اناج  یککند که تنها می

از اصول اعتقاد   ید عهد جد  ی هاکتاب  د. ندهمی ارائه    ی و صعود و   یبانیو نجات پشت  یسا کل  ۀ دربارموجود    ی کامال 

 نند. کمی

  یسا، کل  یخدر طول تار   اندتوانسته   یقحقا  ینکه چگونه ا   ینیمبب  بیایید  ،یمانداخت  یدبه عهد جد  ی حال که نگاه

 . دهندرا در سراسر جهان شکل   یحیتمس
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 تاریخ کلیسا 
حتی  .  است  گذاشته  یشبه نمارا    االهیات انواع    نیز  یبعد   نو قر  ییسا، کلیددر عهد جد  یسات مانند کلدرس

تر، مانند  محوری اصلی و    یاهه آموز. اما  داشته استوجود    یکم   یار بس  نظر وحدت  نیز    ی ئجز  مسائلاز    یاری در بس

  سی اسا  عقاید   ین که ا  ی و در موارداند.  شده ی و جهانی مواجه  عموم  یید ات با    ا تقریب،  اعتقادنامة رسوالندر    یمان ا   اصول

 .اهمیت داده است کذبهو معلمان  اندازانتفرقهو مخالفان  ه ب بسیاریتا حد  یخ و تار یسا ، کلانده شدرد 

    اعتقادنامة رسوالن   ة نسخ  یناول  .نظر بگیرید   میالدی را در نمونه، حوادث قرن چهارم    یک تنها به عنوان  

که    ه بودبه وجود آمد  ی متعددیهابدعت   یخ،تار  ازمرحله    ین. در ا گرفتمی قرار  استفاده    مورد  این زماندر  تقریبا  

ی محسوب  جهان  شوراها یگر بودند، اما د  یشوراها محل ین از ا یپرداخت. برخمی  هاآنخود به   یدر شوراها یدبا یساکل

. به  جهان بودنددر سراسر    یساکل  ی مختلفهابخش از    هاییاسقف   حضور  که آنها اغلب شامل  یلدل  ینا   شدند؛ بهمی

و جهانی    عام  یشوراها  یالدی،م  38۱در سال    یهقسطنطن  ی و شورا  میالدی  325  سال  در    نیقیه  یعنوان مثال، شورا

 . پرداخته بودند  اعتقادنامة رسوالن در  یمانا اصول مربوط به  متعددی  مسائلبا  شدند چرا که می قلمداد 

آن    ی شده است، و شکل امروز  یم تنظ  میالدی   325  سال  در    یقیه ن  یدر ابتدا در شورا  یقیه ن  ةاعتقادنام  امروزی نسخه  

و بسط    بسیاری شرحاعتقادنامه تا حد    توان گفت که اینمی پدید آمد.    یالدیم  38۱  سال   در  یهقسطنطن  یدر شورا

به نحوی    است،   اعتقادنامة رسوالن  تا    در نظر گرفته شدهو    یرهای تفس و    کردهروشن  متعددی را    ایهه یدااست 

 رد کند.   رانادرست از اعتقادنامه 

لق  اخ   ،مقدسکتاب  ی خدا  که  داد می چنین تعلیم    ،شدمی شناخته    یکی ناستبدعتی که به عنوان مکتب  به عنوان مثال،  

اعتقادنامة  توسط    یبه طور واضح   یکی مانند مکتب ناست  یی هاشده است. بدعت   خلق   یگری د  ی خداتوسط  خود    ، جهان

  اعتقادنامة رسوالن و منظور  قصد    تا   کندمی ی استفاده  زبان  از   یقیه ن  ة اعتقادنام  ین بنابرا  نشده بودند؛ محکوم    رسوالن 

 . شود تر روشن 

  ین پدر، قادر مطلق، خالق آسمان و زم  یمن به خدا»:  کندمی اعالم    اعتقادنامة رسوالنکه  جایی  به طور خاص،  

یکتا    یبه خدا  مدار یمان ا  نم »  :دهد می   ارائه  یانیه را چنینب  ینا  بیشتر،  بسطبه جهت    یقیهن  ةاعتقادنام«.  دارم  یمان ا

 : نکته توجه کنیدچهار  ین به ا ینجا ا  در  «.یداستو ناپ یداهر آنچه پ  ین، وآسمان و زم  یدگارقادر مطلق، آفر پدر 

خود را بر مبنای    ةاعتقادنام   ةپایاساس و    یقیهن  یشورا  اینکه   است.  اعتقادنامة رسوالنبر    یقیه مبتنین  ةاعتقادناماول،  

رسوالن    ةنامعتقاداعام  و    یجهان ه شکلی  ب  ا یسکه کل  این حقیقت است   ۀدهندنشان قرار داده است،    اعتقادنامة رسوالن 

 کرد. را تایید می 

به عنوان  بیشتر    اعتقادنامة رسوالنکه    ی در حال  ؛ دوشمی آغاز    « ما»  ةکلمبا    ن« م »  ةکلم  ی به جا  یقیه ن  ةاعتقادنامدوم،  

  دهدمی نشان    که  است ی  ایانیهب  ةمنزلیقیه به  ن  ةاعتقادنامشد،  می   در نظر گرفته  ید تعم  مراسم  در   یمان ای  فرداعتراف  

 . کندمی  ییدتارا  اهه آموز ی، همان و جمع  یجهان به شکلی  یساکل
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ی  ضمن   در حالتی   اعتقادنامة رسوالنآنچه را که    «خدا»  ۀواژقبل از    »یک«   ةکلمبا اضافه کردن    یقیهن  ةاعتقادنامسوم،  

 یکتاست. خدا  که  بود ین ا دهد و آن می  و روشن ارائه یح صر به شکلی بیان نموده را

  ین خودا  .مانند ارواح   ینامرئ   یزهایی ، از جمله چکردرا خلق    یز که خدا همه چ  کند میروشن    یقیهن  ةاعتقادنامو چهارم،  

  اما   بود،   مطرح شده   اعتقادنامة رسوالن در    ی ضمن  نکته به شکلی  ین. باز هم، ایستن  مخلوقکه خدا    کندمی روشن  

 کند. میرا بیان   موضوع  ین ا تره سادتر و روشن   یبه طور یقیه ن ةاعتقادنام

. در آن زمان،  یافته  دامها ادر طول قرن   االهیدانانشوراها و    یگر د   توسط در ادامه    یحات و توض   یقات نوع تصد   ین ا

برخ  یک.  شدمی ن   یرفتهپذ  یساها کل  ةهمشوراها توسط    یماتتصم   و   کردمی   را محکوم  یساهااز کل  ی شورا نظرات 

،  مجادالت   ین در هر دو طرف از ا  یسا اما در اغلب موارد، کل  . کردمی   محکوم  یساها را کل  یگر دای  هه دیدگا  ، یگرد  یشورا

 . داد می  ادامه اعتقادنامة رسوالن یاصول اساس  ییداتبه 

در    یحیمس یمانا اصول ترین همگانی و  ینتری اساساز  یایانیه بعموما به عنوان  اعتقادنامة رسوالنیل، دل ین به هم

نزدیک    اعتقادنامة رسوالن به    یخدر طول تار و جهانی  عام    یرش از نظر پذ  یقیهن  ةاعتقادنام. فقط  شودمی نظر گرفته  

  ی که حت   است  االهیاتی  راظها   ینشامل چند  و  یستن  بنیادین ،  یقیهن  ةاعتقادنامتوان گفت که  می   یبا. اما تقر شده است

به عنوان    را   اعتقادنامة رسوالن است که    یل دل  ین . به همشوندمی   تفاهمسوء دچار  در مورد آن  اغلب    نیز   االهیدانان 

  ایم.داده  قرار یحیمس یمانا یاصول اصل  راجع بهمطالعه  ین اساس ا

در طول  ی آن  اهه آموز  یرشپذ  به  و   را نشان دادیم توافق عمومی عهد جدید با اعتقادنامة رسوالن  نونکتا

  ة مشخصن باورها  ی همچرا که هنوز هم  ،  کنیمحال صحبت    زمان   ۀ دربار  ایم تا آماده حال  .  اشاره کردیم  یسا کل  یخ تار

 . است یحیمس یسایکل

 

ل حا زمان   

. در  اندکردهرد    ،داشته  باورها  قرن   ی در ط  یساکل  را که  ایی کذبه اعتقادات اساس   ینمعلمدر هر عصری،  

را    مقدسکتاب   ، چونکنندمی   ی معرف  یحیها خودشان را مسمورمون و    یهوهچون شاهدان    ییاهه عصر حاضر فرق

نوع  به  داشته و  پ  یسع   یقبول  اصل یسن  یواقع  یحیانمس  آنهااما    ؛ دارند  یحاز مس  یروی در  اعتقادات    ی تند چرا که 

  یز ن  اعتقادنامة رسوالن که در    ی اعتقاداتیعنی    ؛کنندمی انکار    را  از دو هزار سال مورد قبول بودند  یشکه ب  یحیتمس

  ؛ کنندمی را رد    یادیبن  یمتعال  ینا   ،شوندمی شناخته ن  یزفرقه ن  یککه به عنوان    یساهاکل  یبرخ   یشوند. حت می   یده د

 . یستنداعتقادات موافق ن ینبه طور مستقل با ا یساها در کل   ینمعلم یهمانطور که برخ 

  یم شو   یمدع   یمتوانمی چگونه    ،کنندمی را رد    اعتقادنامة رسوالناز مردم اعتقادات موجود در    یاریاما اگر بس

  یت اکثر  ینکهسوال دو جنبه دارد. اول ا ینپاسخ اب خُ شده است؟  یرفتهپذ   یاعتقادنامه در سطح جهان  ینکه امروزه ا

پروتستان از   یساهایاعتقادات در تمام کل  یناعتقادات را قبول دارند. ا  ین خوانند امی   یحیکه خود را مس  یساهاییکل
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  ین ا  ، صورت  ین شوند. به هممی داده    یمتعل  یره و غ  ها تری یپرزب  ، هایکن لگان،  هالوتری ها،  یست متودها،  یست باپتجمله  

ارتودکس    یسای و کل  یروم   یک کاتول  یسایپروتستان مانند کلیرغ  یساهایاز کل  یاعتقادات توسط درصد قابل توجه

 هستند.     یرشمورد پذ یرقش

  یساها کل  ین . هرچند ا ید نام  یحیمس  ،کنندمی را رد    یاعتقادات   ینکه چن  یساهاییکل  تواننمی   ، ینگذشته از ا 

  یسای کل  یمو تعال  مقدس کتاب   یمتعال   یقتاما در حق  ،خوانندمی   یحمس  یروکنند و خود را پمی   یید تا را    مقدسکتاب

 .    ید نام یواقع  یحی توان آنها را مسمی خاطر ن ین و به هم یرندپذمی را ن  یخیتار

 

بگو  ین هم  ، یمصحبت کن  اعتقادنامة رسوالن   یت اهم  ۀدربار  یم بخواه  یوقت برا  ینا  ییم بس که    یات ح  یاعتقادات 

  ۀ درباراعتقادنامه به ما    ،مثال  ی . براهستند  الزمو    ی ضرور  یحنجات مس  راجع بهو    یلانج  ذاتدرک ما از    یسا،کل

و خدا  ی خدا  ، پدر  یخدا  یعنی   یثتثل بنابراگویدمی   القدسروح   ی پسر    یم، و بش  یحی مس  یمخواهمی که    مانی ز  ین . 

تثل   ادعا کنیم  یمتوانمی ن ا  یرنگنقش کم   یثکه  تا حدود  یمان بر  دهد بلکه در  می   لآن را جال   یما داشته و تنها 

 .یستدر ذات خود ک  یواقع ی که خدا ید گومی و به ما  دکنمی  یخداوند را به ما معرف  یثتثل یقت حق

مور یک بل یو دکتر است  -  

 

  ین اگر از ا  یقت است و در حق  یادی و بن  ی ضرور  یحیتمس  ی رسوالن برا  ةناماعتقادات موجود در اعتقادبه نظر من   

شود  می است که متوجه    یه اول  یسایکل  ةتجرب  ین. ایدشومی دور    یساکل  یخ در واقع از اعتقادات تار  ،یدوبشاعتقادات دور  

راه    یلر  مثلآنها راه درست را نشان دادند.    ی باشد ول  داشتهوجود    مقدسکتاب   یرتفس  ی تواند برامی   یمختلف   یاههرا

از اساس    یدبرو  یگری د  یر کرد. اگر به مس  یر را تفس  مقدسکتاب آن    یر توان در مسمی است که    ی خط   ین بهتر   ین ا  ، آهن 

  ی مبتن ن  یما ا   یاساس  ی تا به امروز توانسته است محتوا  اعتقادنامة رسوالنشد. از نظر من    ید دور خواه  یحیمس  یمان ا

 د. بدهارائه  به خوبی را  مقدس کتاب بر 

واکر یتر دکتر پ  -  

 

خاطر    ینبه هم  ، هستند  ی و جهان  یادی بن  یار بس  اعتقادنامة رسوالنکه اعتقادات نوشته شده در    ییاز آنجا

معاصر شاهد    یسایاست چرا که در کل  یت اهم  حائز  یاربس  یژگی و  ین دارند. امروزه ا  یمانداران در اتحاد ا  یادی ز   یر ثات

 . یمهست  یاریبس یماتتقس

 متحد کننده 
از خود مقاومت نشان    االهیاتیهر نوع    یادگیریدر    یتکه با خلوص ن  یداکردهبرخورد    یحیانیاحتماال با مس

  ین شود. آنها با ا می   یکدیگر   یه عل  یحیان شدن مس  مقس مُن منجر به    صرفا   یاآموزه دهند چرا که معتقدند هر نوع  می
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کنند.  می دفاع    یرسم  االهیاتاز مقاومت خود در برابر    «، ا ما را مُنقسمهه آموز  یول   کردما را متحد    یسیع»  : شعار که

را محکوم کرده و    یگر ، همدهشداز هم جدا    یحیان مس   یان، نهفته است. در طول سال  یز ن  یقتی حق  یدگاهد  ین البته در ا

کند تا  می  یق را تشو  یسا کل یز ن ید عهد جد ی ها به راه انداختند. حت جنگ خود  یاهه آموز نسبت به  ی حت  .نداه آزار رساند

 : یمشومی روبرو   یاتآ  ینبا ا ۱3-۱۱: 4 یان مثال در افسس ی داشته باشد. برا  یاآموزه اتحاد 

 

  یبرا  ،ین مقدس  یل تکم  یرا،  برا  و معلمان   شبانان   یو بعض  ین مبشر  یو بعض   یاانب  یو بعض  رسوالن   یبعض  یدو او بخش

 قامت   ۀ انداز  ، بهانسان کامل   و معرفت تام پسر خدا و به   یمان ا  یگانگی   به  تا همه   ،یحجسد مس  ی بنا  ی، براکار خدمت 

 (.  ۱3- ۱۱:  4 یان افسس) یمبرس یح مس ی پر
 

  یح تواند در مسمی  یتنها زمان   یسا دهد که کلمی کند و نشان  می   یاد  یح به عنوان بدن مس  یساپولس از کل  ،متن  یندر ا 

ا بلوغ خود برسد که در  و  در    ینو معرفت متحد شود. به هم  یمان به کمال  اتحاد    ة همهدف    ید با  هاآموزه خاطر 

 باشد.  یحیان مس

خداوند و    یدباشند. با   یرگذارا تأثهه آموز  ةمطالع بر    یدبا   یزن  یحیمس  یزندگ   یگرد  ی اههاست که جنب  یهی بد

  ی خداوند و کالم و  ۀدربارو    یمباش  یالقدس متکروحبر قدرت    یم،کن  یمقدس زندگ   یم،خود را محبت کن  ةیهمسا

شد. همانطور    یمبه شدت گمراه خواه  ،یمببند   مسائل  یگرا تمرکز کرده و چشم بر دهه تنها بر آموز  ی. وقتیم تفکر کن

 دهد: می هشدار   2: ۱3  یان اول قرنت که پولس رسول در

 

  قل منت ها را  کوه   که  ی حده  ب  ، باشم  داشته  کامل   یمان و ا  را بدانم   علم   ة هماسرار و    یع و جم  باشم   داشته   و اگر نبوت 

 (.  2:  ۱3 یان اول قرنت) هستم  یچ ، هباشم نداشته  و محبت کنم

 

  ین بزرگتر  ی مهم است ول  االهیاتی به دست آوردن معرفت    ، دهندمی نشان    یات آ  یگر و د  یه آ  ین همانطور که ا

 . یستن یحی مس یمان محصول ا

ای با  آموزه این است که در وحدت    االهیاتی های پیشگیری از نتایج مخرب مشاجرات  یکی از موثرترین راه 

را با    االهیات جزئیات    ۀدربارهای خود  نگرانی باشیم. وقتی  رسند  خ   و  شادآن    و از  ، دیگر پیروان مسیح سهیم بوده

با یکدیگر متحد    کنندتوانند ما را بیش از آنکه مُنقسم  می ا  هه آموزاین    ، سنجیممیاتحاد    ۀدربارهای موجود  نگرانی 

 سازند. 
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  ی موضوعات  ۀمختلف دربار  ی اهه یدگاد  یار،بس  یمذهب   ی اههاتحاد است. ما با گرو  یحمس  ی ایسع  یسای کل  ةدغدغامروزه  

  یشتر ب  یکم،و    یستکه امروزه در قرن ب  ید آمی به نظر    طور  ین. اما ا یمرو به رو هست  ید القدس، زنان و تعمروح   یلاز قب

به    ینکه ا  ی به جا  یمجذب کن  مانخودشده و جهان را به سمت    معبه ظاهر دور هم ج   یمکه بتوان  یمبه دنبال آن هست

  یل کنند )انجمی اتحاد صحبت    ۀو پولس رسول دربار  یح مس  ی اسیخداوند ما ع  یوقت  است   جالب.  یمباش  یقتدنبال حق

  یک خداوند،    یک کنند که ما به خاطر داشتن  می صحبت    ی اتحاد  ۀدربار  یشتر ( ب4باب    یانو افسس  ۱7باب    یوحنا 

  ید داشته و با  یمان هستند که به آنها ا  یقیحقا   محتوای  یا  یقحقا  ینها . ایمدار  یدتعم  یکو    یمان ا  یک ک روح،  یارباب،  

 . باشند یحاساس اتحاد ما در مس

دکتر ساموئل لینگ   -  

 

که    مقدس کتاب   ی اساس  یم وجود دارند که بر  تعال  یحمسی  اعیس  یقی حق  یروپ  یلیون جهان صدها م  ی در تمام

هستند که به   یحیاناز مس  یشماریرسوالن آمده است، سخت و محکم متعهد هستند. در واقع تعداد ب ةنامدر اعتقاد

با ما اختالف    یاریبس   االهیاتی   وضوعاتم  ۀ دربارشوند. آنها ممکن است  می   یدشه  یو حت  یدهجفا د  ی تعهد  چنینخاطر  

  ین رغم ا ی هستند مخالفت کنند. اما عل  باارزش   یار ما بس  ی ا که براهه یدگااز د  ی با بعض  ید شا   یقت داشته باشند. در حق

  یاد . به  یممانمی متحد    یگربا همد   ید گومی و نجات    یسا خدا، کل  ۀدرباررسوالن    ةنامس آنچه اعتقاد بر اسا  ات،اختالف

 کند: می  یسا کل ی برا ییچه دعا 23:  ۱7  یوحنادر   یسیکه ع ورید بیا

 

 ی نمود  را محبت  یشان و ا  ی تو مرا فرستاد  بداند که   گردند و تا جهان   کامل   یکی ، تا در  و تو در من   یشان در ا  من

 .( 23: ۱7ی )یوحنا نمود مرا محبت چنانکه

 

پدر فرستاده شده    ی بر آن است که او از سو  یلی دل  یسا اتحاد در کل  ید گومی   یسی که ع  یدتوجه داشته باش

با د  ی است. وقت ا  یحمس  یروانپ  یگرما  به شانه  اشتراکات    یستادهشانه  از  دن  ییمگومی خود سخن    االهیاتی و    یا به 

 د. شومی ما  یاز سو انجیلبشارت  یتموضوع سبب تقو  ین است و ا  یقت و راستی حق یل که انج یم دهمی شهادت 

 

  ی د و راستحفظ اتحا  ی اهه از را  یکی ، به نظر من  آن  مشترک   ی اهه ینو توافق بر سر زم  یل از انج  یفیبا داشتن تعر

  ی در زندگ یکدیگر، اتحاد را نسبت به    ین که ا  ی طوره ب  یم؛متعهد باش  یل است که نسبت به اتحاد موجود در انج  ینا

  یی اهه ین. اما زمیمترک کن  یقتو حق یکه تعهد خود را نسبت به راست یمنخواه یکدیگرحفظ کرده و از  یزو خدمت ن

. اختالف نظر ما همراه با حفظ احترام است. اختالف  یریمگمی   یکبه فال ن  یم اختالف نظر هست  ی را که در آنها دارا

که    یمهست  یاست. اختالف نظر ما همراه با محبت است. ما به دنبال نقاط مشترک  یرت و بص  یآگاه   ینظر ما از رو
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اتحاد ما    یکه شاد   باور داریم وارد  م  یر در سا  یااندازه. و تا  یمکن  ی در آنها احساس شاد   ی تعهد و راست   ستای در را

 . معقول باشند ایه اندازبه  االهیاتیموارد  یر و اختالفات ما در سا ود نش مخدوش 

لیگن دانکن دکتر   -  

 

اعتقادات    و   یضرور   اعتقادات   میان   تا بتوانند  کمک کند تواند به مسیحیان در هر جایی  می رسوالن    ةناماعتقاد

  ی اعتقادنامه در زندگ   بر اهمیت این  همانطور که مایز قائل شوند.  تما  ،یت برخوردارنداهمدوم    ةدرج  ازکه    ییباورها  و

. در عوض، ما  کندمی جدا ن  یکدیگراز    الزوم  راما    االهیاتی  یشات گرا  ،کنیممی ید  تاک  یساکلمعی  ج  یو زندگ   ی شخص

  و رویای   اندازچشم  به تحقق   یجهدر نت  که  یابیممی  یحوفادار مس  گزارانخدمت  یگراتحاد با د بیشتر در    را   دمانخو

 انجامد. می خویش  ی یساکل ی برا یح مس یایسع

 

یری گ یجهنت  

  ین و در طول ا  یم تکامل آن صحبت کرد  یر و س  ،رسوالن، هدف  ة ناماعتقاد  ةیخچتار  ۀدرباردر این درس  

رسوالن از منظر    ةاعتقادنام   ۀ آموزبه    ی اجمال   ی نظر  ین . همچنیم رسوالن پرداخت  ةنامدر اعتقاد   یمان درس به موضوع ا

  کردیم. ی آن اشارات یگانگی و  یجهان یادی،بن یت در ماه یمان موضوع ا یتو بر اهم یم و نجات داشت یساخدا، کل

را در طول صدها سال    یحیتمس ی است که اعتقادات اصل  یخی مهم تار  یارسند بس یکرسوالن  ةاعتقادنام

اعتقادنامه    ینا  یاز هر گروه مذهب  االهیدانان  ةهمشروع    ةنقط  یزامروزه ن  یدر خود به طور خالصه جمع کرده است. حت

پرداخت    یمرسوالن خواه  ةاعتقادنامدر    یماناز موضوع ا  یشتری ب  یاتئجزبه    ،مجموعه  ینا   یآت  یها. در درس است

را در تمام جهان متحد نگاه    یحیتمس  یمو تعال  کردهرا ارائه    مقدس کتاب   یق اند حقا هتوانست که آنها چگونه    ینیمبمی و  

 . دارند


