تقدیم بو جویندگان راه حق

کلیسای مسیحی
********************

ثَ للن  :کؾیؼ ثبًیپبل ًَتًیّل

آیا ُز اجتواعی کَ ادعا هیکٌد کلیسای هسیذی
استّ ،اقعا ً کلیسای عیسی هسیخ است؟ چگًَْ
اًجويُای کلیسا ًوا را اس کلیسای عیسی هسیخ
ایزاًیاى کلیسا ًوا چَ
توییش تدُین؟ اًجويُای
ِ
ّیژگیُایی دارًد؟ چزا ایي اًجويُا سعی در
تزغیة ایزاًیاى تزای شزکت در جلسات خْد
هیکٌٌد؟ آیا هیتْاى کلیسای ّاقعی را پیدا کزد؟
ُوَ هب ثب ایي گفتَ خْة آؽٌب ُغتین کَ ُش گشدی ،گشدّ ًیغت .ثٌب ثش ایي الصم اعت
تْجَ کٌین ُش اجتوبػی کَ ادػب هیکٌذ کلیغبعت ،الضاهب ً کلیغبی ػیغی هغیخ ًیغت ّ
ثبیغتی هشالت ثبؽین تب دس دام اًجويُبی کلیغب ًوب لشاس ًگیشین.
ثغیبسی اص ُوْطٌبى ػضیض کَ دس طی البهت خْد دس ایشاى ؽبیذ ُشگض اعوی اص
کلیغبی ایشاًی ًؾٌیذٍ ثْدًذُ ّ ،وْاسٍ هغیذیبى سا ثَ ػٌْاى یکی اص اللیتُبی هزُجی
هی ؽٌبختٌذ ،دس خبسد اص ایشاى خْد سا ثب اًجٍْ اجتوبػبتی هْاجَ هیثیٌٌذ کَ تذت
ػٌْاى کلیغبی ایشاًی فالى ؽِش ،ایبلت ّ کؾْس فؼبلیت هیکٌٌذ .دس ًظش ثغیبسی اص
ایشاًیبى ،هغیذیبى ایشاًی یب ایشاًیبى هغیذی ُوبى اساهٌَ یب آؽْسیُب ثَ دغبة
هیآیٌذ .اهب سّثشّ ؽذى ثب اؽخبفی ثَ ًبم سضب  ،هذوذ  ،دغیي  ،فبطوَ ّػلی کَ
خْد سا هغیذی هؼشفی هی کٌٌذ ّ دس ایي کلیغب ّ آى کلیغب هؾغْل فؼبلیت ُغتٌذ ،ایي

عؤال سا دس رُي هب پذیذ هیآّسد کَ چگًَْ هوکي اعت ؽخقی کَ دتی ًبهؼ
هشثْط ثَ هزُت دیگش ثْدٍ ،هغیذی ثبؽذ ّ دس کلیغب فؼبلیت ًیض ثکٌذ؟ آیب ایي پذیذٍ
ُن یکی اص ثالیبیی ًیغت کَ اص عْی اجبًت ّ دس جِت ایجبد ًفبق ّ گغغتي اتذبد
ایشاًیبى ثب یکذیگش ،ثش هلت هب ًبصل هیؽْد؟
افْالً اص ُش فشد آگبٍ ّ تذقیل کشدٍایی پْؽیذٍ ًیغت کَ دیي ّ هزُت سیؾَ دس ًِبد
آدهی داسد ّ ،هخقْفب ً ػؾك ثَ خذای یگبًَ هیشاث فشٌُگی ّ هلی ایشاًیبى اص
دّساى ثبعتبى اعت .آى صهبى کَ عبیش هلل ّ توذًِبی کِي ثت پشعت ّ هؼتمذ ثَ
خذایبى هتؼذد ثْدًذً ،یبکبى هب خذای یگبًَ سا ػجبدت هیکشدًذ.
ّالؼیت غیش لبثل اًکبس ایي اعت کَ ثشخی اص ایشاًیبى غیش هغیذی ثش احش هطبلؼَ ّ
تذمیك ّ ثب تْجَ ثَ ًذای دسًّی خْیؼ ،تقوین گشفتٌذ کَ اص ػیغی هغیخ پیشّی
ًوبیٌذ .آًِب جْاة عؤاالت ثیپبعخ خْد سا دس اًجیل یبفتٌذ ُ ّ ،ویي اهش ثبػج ؽذ
کَ ثب ّجْد هخبلفتُب ّ هؾکالت فشاّاى دس ػضم خْد ثشای پیشّی اص ػیغی هغیخ
ساعختش ؽذٍ ثَ جبیی ثشعٌذ کَ خذا سا خبلقبًَ دس کلیغب خذهت ًوبیٌذ .تبسیخ ًؾبى
هیدُذ آى اعبهی سا کَ هب ثَ هزُت خبفی ًغجت هیدُین ،لجل اص ظِْس آى هزُت ثَ
کبس هیسفتٌذُ ّ .غتٌذ آؽْسیُب ّ اساهٌَ کَ اص ًبهِبی کْسػ ،داسیْػ ،ساهیي،
جِبًگیش ،خغشّ ،کیبًْػً ،شگظ ّ لیلی ثشای ًبهگزاسی اعتفبدٍ هیکٌٌذ ّ ایي اهش
دلیل ًوی ؽْد کَ آًِب غیش هغیذی ؽذٍ ثبؽٌذ .اهب دس ایي هیبى ُغتٌذ کغبًی کَ
ادػبی هغیذی ثْدى داسًذ ّ ثب تْجَ ثَ آصادیِبی هْجْد دس غشة  ،ثَ هغیذیت ثب
دیذٍ تجبست هیًگشًذ ّ پیؼ خْد خیبل هیکٌٌذ کَ هغیذی ؽذٍاًذ ّهیتْاًٌذ ُش
عبصی کَ ثخْاٌُذ ثٌْاصًذ .ثشخی اص ًؾبًَُبی ایي دعتَ اص افشاد ّ اًجويُب چٌیي
اعت:
 -1اس آًجا کَ آًِا اس سهیٌَ غیز هسیذی تَ اصطالح تَ هسیذیت گزّیدٍاًد،
تسیاری اس ّاژُای هسیذی تزای ایشاى ًا آشٌاست .اعن اًجوي خْد سا کلیغبی
هغیذی هیگزاسًذ ّ ثَ ُویي ػلت ًبداًغتَ اص صثبى اًگلیغی تملیذ کْس کْساًَ کشدٍ
هی خْاٌُذ اًجوي خْد سا ثَ ػٌْاى کلیغب هؼشفی کٌٌذ .ػمل علین ثَ هب هیگْیذ کَ
کلیغب هذل ػجبدت هغیذیبى ،هغجذ هذل ػجبدت هغلوبًبى ،کٌیغَ هذل ػجبدت
یِْدیبى ،آتؾکذٍ هذل ػجبدت صستؾتیبىَ ،هذفل هذل ػجبدت ثِبئیبى ّ خبًمبٍ هذل
ػجبدت اُل دك اعت ّ .هب کلیغبی ایشاًیبى غیش هغیذی ًذاسین کَ ثخْاُین کلیغبی
خْد سا کلیغبی هغیذی ثٌبهین .آیب ؽوب تب کٌْى غیش هغیذی سا دیذٍایذ کَ هکبى
ػجبدت خْد سا کلیغب ثٌبهذ؟ آیب هب دس صثبى فبسعیهیتْاًین ثگْیین هغجذ ایشاًیبى
صستؾتی ،یب آتؾکذٍ ایشاًیبى هغیذی؟ ّلی هیتْاًین ثگْیین اًجوي ایشاًیبى هغیذی.

 -2اًجوي ُای کلیسا ًوا سعی در جذب هزدم تا استفادٍ اس رّشِای هْجْد در اهز
تجارت ّ تثلیغ دارًد .ثشای آًبى تأعیظ کلیغب ًْػی تجبست هیثبؽذّایي افطالح
صثبًضد آًِبعت« :ثشّین تب دس فالى جب کلیغب ثضًین ».هخل ایٌکَ کلیغبی ػیغی هغیخ
دکَ سّصًبهَ فشّؽی یب پوپ ثٌضیي اعت کَ دس جبیی ثضًین ّ داد ّ عتذ کٌین .ثشای
ؽشّع ُش گًَْ تجبستی الصم اعت کَ کبال ّ هذقْالت ّ خذهبت خْد سا ثَ طْس
سایگبى یب ثب لیوت پبییي اسائَ دُین .چْى ُذف هب جلت هؾتشی اعت .اًجويُبی
ًبهجشدٍ ثب تجلیغ دس صهیٌَ دادى غزای هجبًی ،تؾْیك ّ تشغیت هشدم دس ایٌکَ دس فالى
ثشًبهَ ؽبم سایگبى تْصیغ خْاُذ ؽذ لقذ داسًذ ثَ ّعیلَ غزا هشدم سا جزة اًجوي
خْد ًوبیٌذ .آًِب هی گْیٌذ اگش هشدم ًوک گیش ؽًْذ ثَ گشٍّ هب ػاللَ پیذا خْاٌُذ کشد.
الجتَ ػیغی هغیخ ًَ تٌِب هشدم سا اص لذبظ سّدبًی عیش هیکشد ثلکَ ثَ فکش تغزیَ
ثذًی آًِب ًیض ثْد .اّ دّ ثبس ثَ ثیؼ اص ُضاساى ًفش غزا داد ّ ،ثغیبسی اص کلیغبُب ًیض
دس جؾٌِبی کشیغوظ ّ ػیذ ًْسّص ثب تْصیغ ؽبم  ،هیٍْ ّ ؽیشیٌی ُوْطٌبى غیش
هغیذی سا دس ؽبدی خْد ؽشیک هیکٌٌذّ .لی تأکیذ آًِب ثش تْصیغ غزا یب پزیشایی
سایگبى ًیغت ّ دس جبیی کَ عبیش ایشاًیبى ثَ فشك هؾغْل فشّختي غزا ُغتٌذ ،ثغبط
غزای سایگبى ساٍ ًویاًذاصًذ تب هشدم سا ثَ عْی خْد جلت ًوبیٌذ.
 -3یکی دیگز اس ًشاًَُای تارس رُثزاى اًجويُای کلیسا ًوا داشتي رّح
عْامفزیثی ّ چاپلْسی است .اگش ایي گًَْ اًجويُب دعتشعی ثَ ّعبیل استجبط جوؼی
اص لجیل فذا ّ عیوب داؽتَ ثبؽٌذ ،دس ثشًبهَُبی خْد ظبُشاً پیبم تجشیک ػیذ هیالد
هغیخ ّ عبل ًْ ثَ کؾیؾبى کلیغبُبی دیگش هیفشعتٌذ ّ طْسی ّاًوْد هیکٌٌذ کَ
سّاثظ دغٌَ ثب آى کؾیؾبى داسًذّ ،لی دس خفب ثب اػضبی اًجويُبی خْد ،فذجت اص
ثیکفبیتی آى کؾیؾبى هیًوبیٌذ .توبم عؼی آًِب دس ایي اعت کَ ظبُش لضیَ سا دفع
کٌٌذ ّ ثَ گًَْ ایی تظبُش ًوبیٌذ کَ آًِب هؾکلی ثب ُیچ یک اص کؾیؾبى ًذاسًذ ّ اگش
هؾکلی ُغت اص عْی عبیش کؾیؾبى اعت ًَ آًِب.
 -4اًجويُای کلیسا ًوا اس اعضای ًاراضی کلیساُای ایزاًی تشکیل هیشًْدً .ذٍْ
کبسکشد اًجويُبی هضثْس ایي اعت کَ جلغبت خْد سا ثب عیبعت آغبص هیکٌٌذ .پظ اص
پیذا کشدى چٌذ ػضْ ًبساضی ّ ؽبکی دس کلیغبی ایشاًی ،ؽخقی سا هأهْس هیکٌٌذ
تب جلغبت اًجوي سا دس جْاس آى کلیغب آغبص ثکٌذّ .ی دس اثتذا ًؾبى هیدُذ کَ هبیل
اعت داّطلجبًَ ثشای کوک ثَ آًِب یک جلغَ خبًگی تؾکیل ثذُذ؛ ّ ثش خالف
کؾیؼ عبثك کَ دمْق ثگیش کلیغب ثْدٍّ ،ی ُیچ گًَْ چؾنداؽتی ثَ هبل ّ هٌبل دًیب
ًذاسد ّ هغیخ سا هجبًب ً خذهت هیًوبیذ.
ّظیفَ اّلیَ آى هأهْس ایي اعت کَ تب آًجب کَ هیتْاًذ ثَ غیجتُب ّ ثَ افطالح ثَ
دسد دل ُبی اػضبی ًبساضی گْػ کٌذ ّ ثشای آًِب اؽک توغبح ثشیضد .عپظ اص آًبى

هی خْاُذ کَ آى کؾیؼ سا ثَ خیبل خْدؽبى ثجخؾٌذ ّ دیگش فشاهْؽؼ کٌٌذ ّ .دس
ایٌجب دّهیي هشدلَ اص کبسکشد آى اًجوي کلیغب ًوب آغبص هیگشدد کَ هشدلَ ُذایت ًبم
داسد .اّ هی گْیذ کَ خذاًّذ اّ سا ُذایت کشدٍ ّ فشعتبدٍ تب آى جوغ سا عش ّ عبهبى
ثذُذ .دس ایي هشدلَ تؼذاد ؽشکت کٌٌذگبى دس جلغبت اًجوي صیبد هیؽْد صیشا هشدم
کٌجکبّ هیخْاٌُذ ثذاًٌذ کَ هْضْع اص چَ لشاس اعت.
اهب آًچَ آى هأهْس اًتظبسػ سا داؽت فشا هیسعذ ّ کبس ثَ هشدلَ ؽکبیت هیسعذ.
اص آًجب کَ اّ هیداًذ اؽخبؿ ًبساضی اًتظبسات فشاّاًی داسًذ ّ هوکي اعت ُوبى
سّیَ سا ًغجت ثَ اّ ًیض دس پیؼ ثگیشًذ ،طجك آى تؼبلیوی کَ یبفتَ یؼٌی ؽبکیبى ًجبیذ
دس اًجوي ثبلی ثوبًٌذ ،ػشفَ سا ثش ًبساضیبى تٌگتش ّ تٌگتش هیکٌذ ،تب آًِب یکی
پظ اص دیگشی یب عبکت ؽًْذ یب ایٌکَ اص اًجوي خبسد گشدًذً .کتَ جبلت تْجَ
ایٌجبعت کَ پظ اص گزؽت چٌذ عبل ُیچ احشی اص آى ًبساضیبى ّ ؽبکیبى دس اًجوي
هضثْس ثبلی ًویهبًذ ّ .هتأعفبًَ اگش آى ًبساضیبى صّد ثیذاس ًؾًْذ ،اص اًجوي ساًذٍ ّ
اص کلیغب هبًذٍ هیؽًْذ!
 -5اًجويُای کلیسا ًوا تزای جذب هزدم تالش هیکٌٌد کَ تاّرُای غیز هسیذی را
هسیذی جلٍْ دٌُدًْ .یغٌذٍ ادتشام کبهل ثَ اػتمبدات هزُجی ایشاًیبى داسدّ ،لی اص
طشفی هؼتمذ اعت کَ هغیذی جلٍْ دادى ثبّسُبی غیش هغیذی ثشای جزة غیش
هغیذیبى ثَ هغیذیت ،ثضسگتشیي ثذػتی اعت کَ دس ػقش دبضش کلیغبُبی
ایشاًی سا تِذیذ هی کٌذ ّ ثش خبدهبى ّ کؾیؾبى ساعتیي اعت کَ ثب ایي پذیذٍ ًْظِْس
همبثلَ کٌٌذ.
ثَ ػٌْاى هخبل جؾي چِبسؽٌجَ عْسی ّ ػیذ ًْسّص ُیچ گًَْ استجبطی ثَ اػتمبدات
هغیذیت ًذاؽتَ ّ اگش ػذٍ ایی ًْ هغیذی ثخْاٌُذ چٌیي هغبیلی سا هطشح کٌٌذ،
هطوئٌب ً ُش ایشاًی آگبٍ ّ داًبیی هیداًذ کَ جؾي چِبسؽٌجَ عْسی ّ ػیذ ًْسّص اص
ًیبکبى هب ثَ اسث سعیذٍ اعت.
لغن دادى خذا ثَ دك خْى سیختَ ؽذٍ هغیخ یب دسخْاعت کشدى اص خذا کَ جبى
ایشاًیبى سا اص کف اُشیوي ثشُبًذ ًیض یکی اص ُویي همْلَُبعت .ؽبیذ دس ثؼضی اص
هزاُت ایي اهش یؼٌی لغن دادى خذا ثَ دك ایي ّ آى کبهالً لبثل لجْل ّ پغٌذیذٍ ثبؽذ،
ّلی دس هغیذیت ُیچ گًَْ جبیگبُی ًذاسد .اص طشفی دیگش هغبّی کشدى خذا ثب
ؽیطبى کَ دس تْفیف اُشیوي دس دیي صستؾتی هغتتش اعت ،ضذیت آؽکبس ثب ًـ
فشیخ کتبثومذط هیثبؽذ.
ایي تؼلین غلظ کَ ًْ هغیذیبى اص دیي عبثك خْد ِجي ( سّح پلیذ) ثَ ُوشاٍ داسًذ یب

ایٌکَ دس ًغلُبی گزؽتَ هلؼْى ثْدٍاًذ ،پبیَ ّ اعبط کتبثومذعی ًذاسد ّ فشفب ً ثشای
ؽبًَ خبلی کشدى اص پزیشػ هغؤّلیت گٌبٍ ،تْعظ سُجشاى اًجويُبی کلیغب ًوب ّ تملیذ
کْسکْساًَ اص ثشخی کلیغبُبی غشثی ،ثَ خْسد هشدم دادٍ هیؽْد.
اػتمبدات اُل دك ثشای پیشّاى آًِب کبهالً هذتشم اعتّ ،لی اعتفبدٍ اص تکشاس اعن
ػیغی هغیخ یب ػجبست َُللْیبٍ ُوشاٍ ثب فذای دف یب عبیش آالت هْعیمی ثشای ثَ
خلغَ ثشدى هشدم ،ػولی کبهالً ًبثخ ؾْدًی اعت .تملیذ کْس کْساًَ اص ثشخی
کلیغبُبی غشثی کَ دس پشعتؼ خْد گبُب ً دس سّح هیسلقٌذّ ،لی سلـ آًِب تبًگْ یب
عبیش سلـُبی غشثی ًیغت؛ ّ جبیگضیي کشدى سلـُبی ایشاًی کَ دس هجبلظ
دًیْی ثَ کبس هیسّد ثب سلـ دس سّح ،یکی دیگش اص ّیژگیُبی اًجويُبی کلیغب
ًوبعت.
 -6اًجوي ُای کلیسا ًوا تَ کارساسی در اهْر هِاجزت ّ گزفتي کارت اقاهت دائن،
هعزّف ُستٌد .ایشاًیبًی کَ هؾکل البهت داسًذ ثب هشاجؼَ ثَ اًجويُبی هضثْس،
هی تْاًٌذ هطوئي ثبؽٌذ کَ دس افشع ّلت ّ ثب گزساًذى چٌذ دّسٍ اص دسّط هغیذی
ثَ دسیبفت ثشگَ غغل تؼویذ ًبئل خْاٌُذ ؽذ ّ .دس ایي فْست هیتْاًٌذ ثَ ػٌْاى
یک ؽخـ ًْ هغیذی کَ جبًؼ ثَ دلیل تغییش دیي دس خطش اعت ،تمبضبی پٌبٌُذگی
کشدٍ ّ کبست البهت دسیبفت کٌٌذ.
ًکتَ جبلت تْجَ ایٌکَ دتی ّکالی اهْس هِبجشت هْکالى خْد سا تؾْیك هیکٌٌذ کَ
ثَ اًجويُبی کلیغب ًوب هشاجؼَ ًوبیٌذ ّ ُش طْس ؽذٍ دس آًجب غغل تؼویذ ثگیشًذ ّ
ثؼذ هذاسک هشثْطَ سا ثَ آًبى تذْیل دٌُذ تب کبس البهتؽبى دسعت ؽْد.
ت تداّم فعالیتُای خْد،
 -7اًجويُای کلیسا ًوا تزای فزاُن کزدى تْدجَ جِ ِ
داضزًد دست تَ ُزکاری تشًٌد .افْالً هطشح کشدى ایي هغألَ کَ تْعظ فؼبلیتُبی
تجلیغبتی اًجويُبی هضثْس ػذٍایی ثَ افطالح هغیذی هیؽًْذ ،دس هذبفل غشثی
پْلغبص اعت .ثشخی اص ایي اًجويُب اص طشیك تبسًوب (ایٌتشًت) یب ثشًبهَُبی
هبُْاسٍایی کَ داسًذ ،ادػب هیکٌٌذ کَ ُضاساى ًفش ثش احش فؼبلیت آًِب دس داخل ایشاى
ثَ هغیذیت گشّیذٍاًذ .دس دبلی کَ ایي ادػب ًَ تٌِب فذت ًذاسد ،ثلکَ هؾکالتی سا
ثشای کلیغبیی کَ دس داخل ایشاى جبًجبصاًَ خذهت هیکٌذ ،ایجبد کشدٍ اعت.
 -8اًجوي ُای کلیسا ًوا در صفْف هتذد ّ هٌسجن ایزاًیاى هسیذی تذر ًفاق ّ دّ
دستگی هیپاشٌد .آًِب ارػبى هیداسًذ کَ کؾیؾبى ایشاًی آؽْسیصثبى یب اسهٌیصثبى
لیبلت ّ ؽبیغتگی ثشای ؽجبًی ایشاًیبى فبسعی صثبى یب ًْ هغیذیبى ًذاسًذ ،چْى
فشٌُگ آًِب سا دسک ًوی کٌٌذ؛ دس ًتیجَ کؾیؼ کلیغب ثبیغتی یک ًْ هغیذی فبسعی

صثبى ثبؽذ .غبفل اص ایٌکَ ُویي کؾیؾبى ایشاًی آؽْسیصثبى ّ اسهٌیصثبى ثْدًذ کَ
کلیغبی فبسعی صثبى سا دس داخل ّ خبسد اص ایشاى ثٌب کشدًذ ّ دس ایي هِن اص جبى
خْد هبیَ گزاؽتٌذ .آًِب دس دبل دبضش ًیض سُجشی کلیغبُبی ایشاًی دس داخل ّ خبسد
اص ایشاى سا ثش ػِذٍ داسًذ ّ کالم خذا سا فبدلبًَ هْػظَ هیکٌٌذ.

دوست گرامی ،شاید با خواندن این جزوه از خودتان بپرسید که آیا میتوان
کلیسای واقعی را پیدا کرد؟ اگر چنین است ،کلیسای واقعی چه مشخصاتی
دارد؟ بله ،خبر خوش این است که همواره نور بر ظلمت چیره میشود ،ولو
اینکه منبع آن در مقابل عظمت ظلمت بسیار ناچیز باشد .کلیسای واقعی
صرف نظر از تعالیم بنیادین که دارد ،کلیسایی است که هیچ یک از
ویژگیهای انجمنهای کلیسا نما در آن موجود نیست .کلیسای واقعی در
صدد جلب رضایت مردم نبوده بلکه کالم خدا را آن طور که هست موعظه
میکند و ایرانیان را تشویق مینماید که راست دین باشند.

ُوْطي عشیش ،خدا شوا را دّست دارد ّ ًیاسی تَ عْامفزیثی ًیست.
اّ هیخْاُد در سًدگیتاى تذْلی عظین ایجاد کٌد .تزای کسة اطالعات
تیشتز ّ ارائَ ًظزات ّ پیشٌِادات خْد ،تا ًشاًی سیز تواص تگیزید:

خدمات نان حیات
ّادد اًتشارات ّ اطالع رساًی کلیسای ایزاًیاى
NaneHayat.org
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