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 ماتی تعلیم مقدّ 
 القدس و کلیسا روح   : 5درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

به اعتراف    میخواهی م  ، یح یآموزه مس  يهاه یرسوالن و پا  ياعتقادنامه   يمطالعه  يجلسه   نیدر ا   ما
  مان ی من ا":  گهی بخش از اعتقادنامه که م  ن یا   یعنی.  میبپرداز  سا یالقدس و کلروح   ي درباره   سایکل

  ".ن یمقدس جامع و به شراکت مقدّس ي سایالقدس، و به کلدارم به روح 

  ه، یدر دوران اوّل  ی از اون، نماد روم ش یپ یرسوالن و حتّ يکه اعتقادنامه  م یقبالً متوجه شد ما
فکر   ی که بعض نه یحرف، صرفاً ا ن یگفتن ا يبرا لمیبود. دل  یثیتثل ا یگانه طور خودآگاهانه سه به
 .دشکل نگرفته بو ه، یقین  ي تا زمان شورا یعن یتا قرن چهارم،  ثی کامل تثلمفهوم  کننی م

اعتراف آشکار به   کیرو که از ابتدا  ي زیدعوت شد تا چ هیقین  ي که از شورا نهیا قتیحق امّا
  کی  ی سادگاعتقادنامه به  نی اعالم کنه. پس ا ت یّو اونو با قطع  د ییبود، دوباره تأ ی ثیتثل مان یا

  دس القروح  يدرباره  يترشیب  زی، چ"القدس دارم به روح مان ی من ا" ده، ی اعالن مختصر به ما م 
القدس و  نقش روح  يدرباره سایکل خ یکه بعدها در تار ي زیمثل چ يریتصو جان ی نشده. ما ا ان یب 

که در   میداشته باش ادیخالصه به  یلیخ نیی ایب  ی. ول میندار شه، ی م دهیکارکرد اون د
که  يزیچ یعنی م، یدرك کن دی که با ییزهایچ ن یتراز مهمّ یک ی ، یکتاب مقدّس يهاي بنددسته

  ک ی شخصه، نه صرفاً    کی القدس  موضوعه که روح   نی مهمّه، درك ا  دیجد  ان یحیمس  يبرا  مخصوصاً
 ."آن "هست، نه   "او "القدس  . روح تیقدرت فاقد شخص ای روین 

القدس هست،  به درك از روح  انتیاغلب خ م، یبری کار مبه سایکه ما در کل یزبان  ، یلیبه دال و
.  هیاتیما ح ی ح یمس یالقدس در زندگ . نقش روح تهیفاقد شخص يروین  کی انگار اون در واقع 

القدس در خلقت نقش داشته.  روح  کهن ی از کار اون وجود داره، ا ي ادیز  يهاکه جنبه  میدون ی م
ژرفا    يبر رو   یکی بود و تار  یو خال   شکلی وجود آورد، جهان ب جهان را به   خدا  یباشه که وقت  ادتون ی

  ر یتصو  نی . و از اکردی ها حرکت م سطح آب   يرو   ا یها رو فرو گرفته بود  بود. روح خداوند سطح آب 
و ثبات    وربود، ن   ياآشفته  طیشرا  یحتّ   دیشا  ایساختار بود    ایکه بدون نظم    يزیاز چ  ه، یو اوّل   یازل 

  .ادیم رون یب 

  قت یالقدس، روحِ حقبه ما گفته شده که روح دی در عهد جد ست، ین  یعامل سردرگم القدسروح 
و   قتهی حق یکه اون بان  میدون ی م م، یکن هیبهش تک میتون ی القدس قابل اعتماده، مهست. روح 
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خدا رو اعالم    قت یحق  ، یّو بعد، اون نب   اد یم  یّروح خداوند بر نب  م، ینیب ی م  اءینقشش رو در مسح انب
  .الهام کرد و بر اونا نظارت داشت ای  یکتاب مقدس رو وح  اتیالقدس، آ. روح کنهی م

القدس،  عمل روح   کهیی جا   شه، ی القدس آغاز م روح  يتوسط خدا   دن یبخش  ات ی با ح  ی حیمس  ی زندگ
  ی . پس آغاز زندگ میزنده بشتا باعث بشه که نسبت به امور خدا    دهی م  رییقلب ما رو تغ   تیوضع 
فقط آغاز   ن ی ا ی القدس هست. ول قدرت روح  ری تحت تأث م، ینامی که ما اونو توّلد تازه م  ، یحیمس
  ض ی ما، رشد ما در ف یح یمس يمشارکت داشتن با خدا. کلّ روند تجربه يتوّلد ما برا یعنی ه، کار

  ت یبا کنترل و مسئول  یهمگ  ، یشدگ سی روند تقد میگی که بهش م  یو رشد ما در بلوغ روحان 
 .ان یدست مالقدس بهروح  ي خدا

محبّت    یعنی  م، یالقدس رو آشکار کنروح   يکه ثمره   خوادی از ما م   دی عهد جد  اتیّخب، اخالق  اریبس
در   یع یشخص فراطب ک ی ازجانب  ریتأث نی. ارهیو حلم و صبر و تحمّل و غ یو مهربان  متیو مال
  ک ی که در ما ساکنه، فقط    ی که قدرت  نهی. منظور اثیشخص سوّمِ تثل  یعنی .  شهی م  جاد یما ا  ی زندگ

و   کنهی القدس هست که در ما ساکنه و در ما کار م روح  نی بلکه ا ست، ی ن  تیّ فاقد شخص يروین 
 .میببر شیخودمون رو پ  یحی مس یکه زندگ کنهی بهمون کمک م 

نظرم، اکثر ما باهاشون  القدس هست که به روح تیّابعاد استاندارد و مرسومِ فّعال  نایکه ا البتّه
اون نسبت به ما وجود داره   یالقدس و توجّه شخص از روح  ي. اما ُبعدمی دار ینسبتاً خوب  ییآشنا
  ی سیع  یوقت  د، ی در عهد جد  کهن یبهش بپردازم. ا  سا، یبه موضوع کل  یدگیرس  ازش یپ  خوامی که م

فرستادن روح   يرو درباره یطوالن  یران سخن  نیو ما ا  کنهی انه با شاگردانش صحبت مدر باالخ
  د ی روح رو با عنوان برتر اون در عهد جد یسیع  م، یدار 17، 16، 15، 14 وحنّا ی لیخدا در انج

خودم سؤال کنم و بگم که   ات یّااله ان یاگر من از دانشجو .”Paraclete“یعنی کنه، ی خطاب م
: دن ی پاسخ مشترك م  ک ی ان، ی لقب. صد در صد دانشجو نی ا يبرا ه؟یک دیدر عهد جد تیپاراکل

 د، ی عهد جد  یامّا وقت   "درسته.   يخُب، تا حدود ":  گمی و من م   "القدس هست.روح   ت، یخُب، پاراکل"
  ده ینام " ت یآن پاراکل" اون . کنهی م ی معرّف بی نقش عج ک ی اونو با  کنه، ی م ی رو معرّف ت یپاراکل

رو    ي زیمن چه چ  گه، ی بلکه م  فرستم، ی را نزد شما م   " تیآن پاراکل"که من    گهی نم   ی سیع  شه، ی نم
 .گرید تی پاراکل کی فرستم؟ی م

  ت، یپاراکل ي برا یو سنّت یم یقد ي. ترجمه میازش دار یمختلف  ي هاما ترجمه  ، یسیزبان انگل در
 ی ونان ی يدارند که کلمه  لیتما دتریجد ي هاحاال، ترجمه بود.  "دهندهی تسلّ " يکلمه 

“Paraclatos” برگرفته از دو  ت، یترجمه کنند. خب؟ پاراکل "مدافع  لیوک"به  یسیرو در انگل
در   ”klatos“ که برگرفته از ”clete“ و ”Para“ وندش یپ ای -مقدّمه  کی هست،  یونان ی يکلمه 
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قطعاً  یول  ن، یبلد نباش یونان یزبان  دیهست. شا ”kaleo“ اسم برگرفته از فعل کیکه  ، یونان ی
  ن ی که نتون  ستیسخت ن  یونان ی  يکلمه  کی  ”kaleo“ د، یاده یشن یسیکلمه رو در زبان انگل نیا

،  ”Kaleo“ .فراخواندن هستش ، يمعناآسون هست، چون به يکلمه  کی  نیا ن، یخاطر بسپربه
در   شه، ی شکلش ظاهر م   نیتردر کجا به واضح   ، یس یکلمه در زبان انگل  نی فراخواندن... آسونه. ا

  ما؟ ییسا یما؟ در چارچوب کل ییسا یچارچوب کل

 م، یپردازی بهش م  گهید  ياست، که چند لحظه  ”ecclesia“  سا، یکل  يبرا  دیعهد جد   یونان ی  معادل
هستند که خدا اونا رو فرا   ی کسان  ا یاست. اِکلِس ”kaleo“ ، با همان فعل”ek“ شوند یپ نی و ا

پس شما همون   ن؟ینیب ی خونده شدن تا با خدا مشارکت داشته باشن. م   رون یبه ب   ایخونده، از دن 
  ت، یپاراکل ایالقدس، که در عنواِن روح يزیهمون چ ن، یدار سایکل يکلمه  يرو برا هیاوّل  يشه یر

  ت، یپاراکل  کیکه فرا خونده شدن.  هستن    ییاونا  سایمتفاوت. کل  وندشی پ  کیوجود داره، امّا با  
   .دوشادوشِ   ی عنی ”para“ -هست که فرا خونده شده یکس

  یی سای. خدمات فراکلمیشی قائل م   زیتما  ، ییسایو خدمات فراکل  ییسایخدمت کل  نیب   سایدر کل  ما
  یی سایکه خدمات فراکل  ستین   لیدل   نی به ا  یهستن، ول   سایها خارج از کلخدمت   نی هستن؟ ا  یچ

  ي بازو  ، ینوع. اونا به ستنیای م سای. اونا کنار کلکننی کار م  سای. اونا دوشادوش کلشنی خونده م
 اران، یچترباز، پزشک   ي مثل سربازها   ییهاکلمه   ، یس یدر زبان انگل  ن، یدون ی هستن. م  سا یکل  یکمک 
 .رسوننی رو م  para يکلمه  یمعن

کنارش باشه.   سته، یابه یهست که فرا خونده شده تا دوشادوشِ شخص یکس  ت، یپاراکل پس
مدافع داده   لیوک کی بود که به  یعنوان  ن یکه ا نه یباستان، منظورم ا  يا یدر دن  تیپاراکل ک ی
دچار    نفرک یبود. پس هربار که    ی دائم  لیوک  کی   -  یمدافع خانوادگ  لیوک  نوعک ی . معموالً  شدی م

   .خودش رو صدا کنه تا در بحران در کنارش باشه  تیپاراکل تونستی شد، می مشکل م

  ا ی دهندهی تسلّ کی و  رومی من م"گفت:  یسیع یکه وقت نهینکته، ا نیا  يرو  دمیتأک لیدل  حاال، 
و  فرستمی ها مگرگ  ان یم، نگفت که شما رو مثل برّه به".فرستمی شما م يرا برا  تیپاراکل
امّا   ن، یشی رو مها روبه رنج  نی ا يو جفا و همه  بتیشده و با مص ریو تحق ن؛یشی خاطر مخسته
  ي د یو با ناام  نیعبور کرده و به خانه اومد  هاي گرفتار  نیا  ياز همه   کهنی بعد از ا  ن، ینباش  نگران 

  ي زیچ ن یچن جان یتا حالتون رو بهتر کنه. اون  ا  فرستمی القدس رو م من روح  ن، یختیاشک ر 
  ان یم  رد  ؟یچه زمان   سته، یاتا کنار شما به  فرستمی م   يگرید  تی ه من پاراکلک  گهی م  حی. مسگهی نم

از اصطالح   مز»، ی ج نگی«ک ي در ترجمه  کهن یا لینبرد، در هنگام کشمکش و بحران. در واقع دل 
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در   یسیزبان انگل شد، ی نوشته م  مزیج نگ یک ينسخه  یکه وقت  نهیاستفاده شده، ا دهندهی تسلّ
  .خودش داشت  ن یالت يشه یبا ر  يترک ینزد اریبس وندیبا اآلن، پ سه یاون زمان، در مقا

کلمه برگرفته از   نیا جا، ن ی نبود. بلکه در ا شه، ی م  فیطور که امروز توصاون  دهنده، ی تسلّ کی
 ”cum“ نی هست، در زبان الت”paraclatos” که ازش گرفته شده  یونان ی هست، در زبان   نیالت

هست که همراه و   یکس دهنده، ی ، پس تسلّ"همراه" داره؟  یی چه معنا ن ی در الت ”cum“هست، 
اگر بگم    ست، ی! امّا فقط قدرت ن ي قو  یعن ی ”forte“ !د ینوازی م  انویکه پ  ادی از شما م  ياه دست  يبرا

که  هست  یکس دهنده، ی قوّت اونه. پس تسلّ ياست، منظورم نقطه   forte نفر کی يبرا يزیچ
 .ادیبا قدرت م

  د یو با ستهیای که در کنار ما م دهی ما بهمون م اوریعنوان القدس رو به روح  يوعده  یسیع پس
کنم، چون حدّاقلّ در   ت ی نکته حما نی دارم از ا لیتما ی نوعاضافه کنم. من به  ق، یتشو  ي برا نویا

. من نمیب ی م  یحیمس ي در جامعه  قیتشو تیّاهم  يبرا ياد یز لیو گاه، تما دیتأک د، ی عهد جد
  ي برا  یس یکه ع ی تیممنوع نیتری منف  گمی فکر کردم، مثالً، من به دانشجوهام م ی ل یاش خدرباره 

  یی نکن، قتل نکن، کارا  يخُب، دزد ":  گنی اونا به من م  ه؟یچ  کنه، ی م  نییتع   دیقومش در عهد جد
  د، یکه: نترس نه یا تیممنوع ن یباالتر هاست، نی فراتر از ا ی لیخ ر، یخ گم، ی و من م -" رو نکن

  ده ی که ما اغلب اونو ناد کنهی جمله رو تکرار م نی قدر ااون  ی سی. درواقع، عدیترسان مباش
:  گهیم شه، ی . هربار که اون وارد صحنه مرسهینظر مبه  یمثل سالم و خداحافظ  م، یریگی م
  نو ی. چرا خداوند ما بارها ا "دیترسان مباش":  گهی م  کنهی رو ترك م   یی جا  ی، وقت"د یترسان مباش"

درك   یذات انسان  يدرباره يز یچ یسیکه ع کنمی و فکر م زنمی حدس م جان یکرده؟ من ا رارتک
  ي اون برا  ت یبخواد مانع خدمت و مأمور يزیبود که اگه چ ده ی) و فهمکی يکرده بود (شماره 

دو) و دوباره    يخواهد بود. (شماره   دن یحاصل از ترس  یهمون رخوت و ناتوان   نیبشه، ا  ساشیکل
 .مینیب ی م  گهیدهم  قیتشو ي رو برا  الترسا حتینص

  ، يضرور ازین ش یپ کی ن، یبب گم، ی موضوع با پسرم صحبت کردم؛ بهش م نیا يبارها درباره  من
شرط الزم که بدون اون، شجاعت    ک ی   ه؟یهست، چ  ي وجود شجاعت ضرور  يعنصر که کامالً برا  کی

حضور ترس. چون    یعنیعدم حضور ترس درست مخالف اونه.    گمی وجود داشته باشه. م   تونهی نم
فقط   گه، یعبارت د. درسته؟ به نیندار  از یبه شجاعت ن  ن، ی که براش ترس ندار يکار انجام  يبرا

مون، که با وجودِ ترس   نهیا  کنه، ی که شجاعت م  ي شجاع باشه. امّا کار   تونهی م  ده، یکه ترس  یشخص
بله، من  ": گهی م  یسی. و ع نهی. کار شجاعِت قهرمانانه، تماماً همدهی عمل کردن م تیّبه ما قابل

 ".دیترسی م شهی. همدی ترس دیشماها خواه گه، ی امّا از طرف د د، یکه شما بترس خوامی نم
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  ی نیدعدم حضور راست   ن؟ینیب ی ترس هست. م  شهی م   سایکل  رفتشیپ   که مانع   ی عامل  ن یترمهمّ
اوّل از  "گفت:    یسیع  ن، یهم  ي. برادارهی عدم شجاعت، ما را از قوم خدا بودن، باز نم  ياندازه به

  کنه،  ق یتا شما رو تشو سته، یاتا با شما به  ادیکه م فرستم، ی شما م  يالقدس رو براهمه، من روح 
 ".نیکن ق یرو تشو  گهیدکه شما هم خوامی م ن، ی تا به شما قوّت ببخشه و عالوه بر ا

محض  به  ی عنی کنه، ی م ت ی اعتقادنامه هدا يبعد يما رو به سمت نکته  ی ع یطور طببه  ن یا اآلن، 
و به اونا   کنهی و ملزم م  سیتقد  ل، یکه افراد رو تبد  م، یکنی القدس صحبت مروح   يدرباره   کهن یا

ک  ی  يسواون فرد رو به شهیهم کنه، ی فرد، کار م یروح در زندگ  یوقت -رهیو غ بخشهی م  ایعطا
القدس، روح قدّوس هست، و مفهوم  . روح دهی و در اون قرار م  کنهی م   تی گروه، هدا   ک یاجتماع،  

 يه قدّوس، کلم یاصل ي کلمه  د، یشدن. در عهد جد سیجدا شدن و تقد یعن یقدّوس،  ياشه یر
“hagios” ِاست، صفت “hagios”. شدن؟ شما خادمان  دهیگروه، چه نام کی در  داران مان یا … ،  

جا. معادل  در اون  نیبه مقدّس جا، ن ی در ا نیبه مقدّس سه، ینویدر قرنتس م ن یمقدّس به پولس
القدس رو  روح   ی عنی  ن، ی رو دار ”hagianuma“ ای”hagios“ شما  .”hagioi“ به  ه؟ یچ  ن یا   یونان ی

 ن ی. نه به اشنیم دهینام نیو اونا مقدّس کنهی م  يخودش رو در افراد جار يکه قدرت و ثمره
القدس در اونا  روح  کهن یخاطر انظر پاك و عادل و کامالً مقدّس هستند، بلکه به  نیا  زخاطر که ا 

و بعد باهم در   کنهی کردن، اونا رو جدا م سیالقدس، اونا رو جدا کرده؛ اون با تقدساکنه و روح 
  ک ی هستن، فرا خونده شدن که در  مان یافراد که مردان و زنان ا نی . اکنهی بدن جمع م  کی

  ي سا یکه کل کنهی الم م اعتقادنامه اع نی. امینامی م  سایشرکت کنن، که ما اونو کل یمان یمشارکت ا
 .مقدّس جامع يسایکل م، یمقدّس جامع باش

نظر نرسه، اون مقدّس به  شه یوجود داشته باشه که هم يما، نهاد  ياگه در دوره و زمانه حاال، 
اعالن   کی  ن ینهاد در جهان هست. امّا ا نیفاسدتر  سای. من بارها گفتم که کلساستیکل

از   ي اریکنم. من موافقم که بس فیاونو توص دیجلب توجّه مردمه، چون با يمنده، براهدف 
  سا ی. امّا اگه اعمال کلرهی و غ  ایفاسدتر هستن، ماف  سا یوجود دارن که از کل  گه ی د  یانسان   ي نهادها

 ترش یداده شود، از او ب   ترشیهرکه به او ب   گهی که م   م، یکتاب مقدّس بسنج  ار یرو با توجّه به مع 
که   ی خاص ق یو طر اش فه ینفر رو با توجّه به قداست وظ کی خواهد شد. اگه ما اعمال  مطالبه زین 

با قضاوت براساس   کنم، ی صورت، فکر م  ن یدر ا م، یریقرار گرفته درنظر بگ ضیبرکت و ف دمور
نسبت   ترشیب   یلیخ  ا، یبا ماف  سهیهست، چون ما در مقا  نیفاسدتر  سایمربوطه، کل  ارینوع مع   نیا

 .مید یقصور ورز م، یااون فرا خونده شده   يکه برا ییارها یبه  مع 
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جهنّم   يها رو نداره که دروازه حیمس ينداره. وعده  لیو اص زگارانه یواال و پره ي ارهایمع  ایماف
  سا یرو داره، امّا اگر درست باشه که کل ار یمع  نی ا سای. امّا کلرهیو غ افتینخواهد  الیبر اون است

چرا؟ فکر   هک نهیا يسؤال مهمّ بعد است، یدن  ينهادها  نی از فاسدتر یکی  یحتّ  اینهاد  نیفاسدتر
 .است ینهاد دن  نیتراست که چون مهمّ   نیسؤال ا   نیپاسخ من به ا  کنمی م

پس   کنن، ی درك م نوی جهنّم، ا  يروهاین  يهست و همه  حیمس یس یع يسایکل ا، ینهاد دن  نیترمهمّ
  يهمه  نیهست. امّا از ب  حیمس یس یع يسایکل ، یطان یش يروهایو ن  وها یهدف د نیتربزرگ

اعتقادنامه اونو   نیچرا ا یرو داره، ول  حیمس نی هست که تضم يتنها نهاد ن یا ، یانسان  ينهادها
تک  و عدالت تک  یخاطر پاکخُب، به ست؟یمقدّس ن  شهیهم ت، یدر واقع  یوقت نامه، ی مقدّس م 

 .ست یمقدّس ن  ش، یاعضا

  سا یکه کل  نه ی. منظورم ان ی کار باشداخل شدن بهش الزمه گناه   يبرا  دونمی که م   ه ینها نهادت  سایکل
داده شده. درسته؟ به   ب یباشه که به نفع گناهکاران ترت یشده که مشارکت مخصوص  یطراح

که اگر   گمی م  یبه شوخ شهیکارانه، و من هممشارکت گناه سایوجود داره. کل سایکل لیدل  نیهم
  سا یکمال اون کل  ان یپا  نی. انیکنی چون اونو خراب م   ن، یوندیبهش نپ  د، ی کرد  دایپ  یکامل   يسایکل

  ح یهست. و مس حیمس یعنینهاد و سرِ اون  سا، یمقدّس بودن کل لیدل  ی خواهد بود. درسته؟ ول 
 ".کنمی خود را بنا م  ي سایمن کل"هست که گفت:   یکس

شده، ازجانب    سیتأس  حیدست مسفرا خونده شده، به  حیوجود داره، چون از طرف مس  سایکل  پس
  ت ی قدّوس  تیّالقدس در اون ساکنه و ما از مزروح   ده، یبخش  ایبهش عطا  حیمقرّر شده، مس  حیمس

خاطر همون  به م، یکنی م  افتی که در یتیهر قدّوس گه، یعبارت د. بهمیشی برخوردار م سایکل
  ي واسطه به یعنی دن، ی اوّل، درکنار هم قرار م يرو در وهله  سایکلهست که  یی هاقدرت 

 .میسازی رو مقدّس م  سا یکه کل میکه ما هست ستین  طورن ی . و احیمس  ی سیالقدس و عروح 

  ان یحیمس  يمقرّر کرده و همه   ح ینهاد خاص که مس  نی نهاد مقدّس، ا  نی اشاره به ا  ي در ادامه   حاال، 
.  دیغافل نشو ن، یکه از جمع شدن با مقدّس گهیرو فرا خونده که در اون شرکت کنن، به ما م

و هم    فهیما هم وظ  ي. همهستیتنها ن   یانسان   چیباشه، ه  ان یدر م  یحیمس  مان ی صحبت از ا  یوقت
 .میدار سایمشارکت در کل يبرا ي ازیامت

 ی روم   کیکاتول   يسایمقدّس جامع باور داره. منظور، کل  يسا یکه به کل  کنهی اعتقادنامه اعالن م  حاال، 
در حدود   ک، یکاتول  ایجامع  يمفهوم کلمه  جانی مقّدس جامع هست. در ا يسایبلکه کل ست، ین 

لغات اعالنات   يرهیوارد دا س، یقدّ  وسیگناتی لغات ا يرهیدا قیاواسط قرن دوّم، ازطر
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  ت یّواقع   ن یاصطالح استفاده کرد، چون ا  ن یبود که از ا   ی کس  ن یاوّل   وس، ی گناتی شد. ا  هاقادنامه اعت
جا  هم به اون  سایکل شدن، ی که پراکنده م ایدن  يدر هر جا  ان یحیکه مس کردی رو مشاهده م 

  ی عنیهست،  یجهان  يمعناکه به  کردی جامع، استفاده م ا ی ک ی. پس اون از اصطالح کاتول رفتی م
کردن    یوجود داره. البتّه بعدش اونا سع   سایکل  کنن، ی که قوم خدا مشارکت م   ایاز دن   یی جا   هر در  

 کنه؟ ی م  زیمتما گهید ي زهایرو از چ سایکل يزیدرآورده و بگن که چه چ  یصورت رسمکه اونو به
. بعدها در  ساستیجا کلخُب، هرجا که شام خداوند برگزار بشه، اون "و از همون ابتداء گفتن: 

و مجوّز   هی دیی. اگر شما تأساستیجا کلروم گفت هرجا که اسقف باشه، اون  ، ییسایکل صالحات ا
هرجا روح خدا   ر، یخ"عدّه گفتند:  کیوجود نداره.  ییسایکل چیه ن، یرو ندار ییسایکل ياداره 

گوناگون شده،   يهافرقه نیب  یی اختالف نظرها جادیباعث ا ن یپس ا ". ساستیجا کلاشه، اون ب 
  .فرقه وجود داره   کی  ازشیکجاست، ب  سایکل کهن ی ا يباره چون در

اگرچه ما    گنی رسوالن رو حفظ کردن، چون اونا م   يها هنوز هم اعتراف اعتقادنامه پروتستان   یول 
  ح ی مس ی عنوان بدن جهان به  ي زیکه چ میاما قطعاً معتقد م، یریپذی رو نم یروم کیکاتول  يسایکل

  ا اون  ي هست که ما اعضا ییهااز فرقه  ترعیو وس ترق یتر، عمتر، گستردهوجود داره که بزرگ 
درك    ي رو برا   ی مخصوصاً در اصالحات پروتستان، مفهوم  سا، یکل  خ یموضوع در تار  نی . حاال امیهست

انجام شده،   ن یکار با مراجعه به کار آگوست نیکرده که ا  جادیا داران مان یا یجهان  ي سایکل نیا
  .ودخطرناك ب  یمهمّ، ول  زیتما کی قائل شد،  یدن یو ناد یدن ی د يسایکل ن یب  نیکه آگوست يز یتما

برگشت:    د یتفکّر به عهد جد  ن یقائل شد، با ا   زیتما  ی دن یو ناد  یدن ی د  يسای کل  نیب   ن، یآگوست  یوقت
  ي ها علف   شهیهست که هم  یی جا  کنه، ی م  فیباغ، توص  ریبا استفاده از تصو   ی س یکه ع  ییسایاون کل

  یان زب   مان یاعتراف ا  ینوع   دی با  یحیمس  يسایورود به کل  ي. براکننی ها رشد مهرز در کنار گندم 
دارن؟    مان ی دارن، واقعاً ا  مان ی ا  گنی که م   ییاونا  يهمه   ای . خب، آنیدار  مان یکه ا  نی بگ  دی. بانیکن
شون به اون حرمت و  با لبان  توننی م یکرد که بعض ق یرو تصد تیّواقع   ن یخودش ا ، یسیع ر، یخ

 ختلفم لیهاشون از اون دور هست. پس ممکنه به انواع دالقلب کهی احترام بگذارن، درحال 
در قلبتون،  کهن یبدون ا ن، یکن مان ی اعتراف ا ، ياگه ید ز یهر چ ای  ياقتصاد ، یاجتماع ، یاسیس
 corpus " کی  شهیجهان، هم  نی در ا سایکل" گفته:  ن ی. آگوستنیداشته باش ی قیحق مان یا

permixtum"   ،ی بدن   کنن، ی ها رشد م هرز که درکنار گندم   يهابدن مرکّب از علف   کیخواهد بود 
 .شدن  بی ترک داران مان یا  ریکه با غ ی داران مان یاز ا بمرکّ

  ي سا ینبود که اساساً در خارج از کل ی نیرزمیز  يسا یکل ی نوع ، یدن یناد يسا یمنظور اون از کل حاال
اساساً در کجا    ، یدن یناد  ي سایاعالن رو کرد که کل  ن یا  گفت، ی م   نویا  یوجود داره. بلکه وقت  یدن ید
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  رکت ما رو فرا خونده که مراسم شام خداوند و مشا حیچون مس ؛یدن ید يسایوجود داره؟ در کل
  ن ی. امّا آگوستمیانجام بد  یدن ید  ي سا یکل  کی رو با    مون ی دن ید  ي هاشهادت   نی ا  يو پرستش و همه 

خدا هستن، وجود   یکه قوم واقع  ی کسان  یعنی  ، یدن یناد ي سایکل ، یدن ی د ي سایکه در کل گهی م
 .داره

که من   نهیخاطر اهستن، بلکه به  یدن ی خدا ناد يبرا کهنیخاطر اشدن، نه به دهینام یدن یناد اونا
. نمیاونو بب  تونمی من خارجه. من نم  دِید  دان یاز م   نی. انمیرو بب  گهیشخص د  کیقلب    تونمی نم
رو   نی ا قط. درسته؟ حاال، فنهیاونو بب تونهی هست، اّما وجود داره و خدا م یمن نامرئ يبرا نیا

  ن، یشراکت مقدّس -حدود، وقت دارم  ن یدر هم يزیچ ای قهیدق ک یچون فقط  -نمکی مطرح م
 communio“ اون  ن یهست، معادل الت یجامع جهان  يسایکل فیتوص يبرا ي گرید يکلمه 

sanctorum”   هست. 

من به   گن، ی مردم م  یرو برطرف کنم. اغلب اوقات وقت ج یسوء تفاهم را کی  خوام ی فقط م  حاال، 
شام خداوند    نیی آ  يمن به حقّ برگزار  گن، یکه دارن م  کننی دارم، فکر م   مان ی ا  نی شراکت مقدّس

مشارکت،  گنیپروتستان، بهش م ي هااز مشارکت  يار یدارم، چون در بس مان ی اون ا ي و اجرا
  وند یپ ک ی  ، يبرادر ک یمشارکت و رفاقت،  ک ی یعن ی ن، یشراکت مقدّس ی. ول قدّسمشارکت م

که   یان ی حیمس ي. همه شهی القدس انجام م جهان وجود داره، که توسط روح  ان یحیمس يهمه  يبرا
هستن و به   م یروحِ مشترك، سه ک ی مشترك و  وند یپ ک یهستن، در  یدن یناد ي سایاز کل یبخش
در ماست. پس   حیو مس میهست حیدر مس م، ی هست یح یاگه مس ، یعنیخوردن.  وندیپ گهیدهم

اتّحاد مشترك    کی و    م، ی هست  ح یهستم، ما هر دو در مس  ح یو من در مس  نیهست  حیاگر شما در مس
اتّحادمون در   يله یوسبودن وجود داره که به یک ی باهم بودن و  کی . درسته؟ میکنی رو تجربه م

 .میالقدس در اون شراکت دارروح  يو به واسطه  حیمس

که فراتر از هر فرقه،  کردی اعتراف م  ياتّحاد ایمشارکت  کیبه  مان ی به ا سایتنها کلنه یول 
  ی زودگذر و موقّت ياز مرزها یاست، بلکه حتّ  گه ی د يو انواع مرزها یقوم  ، ییایجغراف يمرزها

 که ن ی وجود داره، ا حیعنصر رازآلود در بدن رازآلود مس کی  جان یا میگی م یعنی. رهیهم فراتر م
  ن ی لحظه، من با مارت  نیبا شما در مشارکت هستم، بلکه اآلن، در ا  یحیمس  کی عنوان  تنها من به نه

کردن هم مشارکت   یکه تا اآلن زندگ  یان یحیمس يو همه  سیقدّ نیو آگوست نیلوتر و جان کالو
اون    هک   ياتّحاد  نیشده، ا  حیکرده و وارد اتّحاد با مس  یحال زندگکه تا به   یح یدارم، چون هر مس

خطرها،   ، یجدا سازد؟ مرگ، قحط  حیکه ما را از محبّت مس  ستی. کستین   یداره نابود شدن   حیبا مس
محسوب شد،    ح یکه لوتر در مس  ي الحظه   و -زیچ  چ یما را جدا سازد. ه  تواندی نم   زیچ  چیه  ر، یشمش
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  ي گری اشخاص د يبه همه  يطور رازآلوداتّحاد، به نیخاطر ااتّحاد با خداوندش شد و به  کی وارد 
وارد اتّحاد با کلّ   شم، ی م  حیمن وارد اتّحاد با مس یهستن. وقت  حیملحق شد که در اتّحاد با مس

هم متّحد   ندهی. البتّه که با بدن او در آحالبدن اون در گذشته و در زمان  شم، ی م حیبدن مس
خب،    اری. بسنهیمنظور ما هم  م، یدار  مان یا  نیکه به شراکت مقدّس  میگی م   یخواهم بود. پس وقت

به بخشش   یعنیاعتقادنامه،  ن یبه اعالنات آخرِ ا ، يبعد يدوباره زمانم تمام شد و در جلسه 
 .میپردازی م رهیبدن و غ زیگناهان، و رستاخ
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