
 

 

 

 

 

   ياعتقادنامه

 بلژیک
 

 

 

 

 

 

 

 



https://fa.ligonier.org   

1 

 مقدمه

 زمینهپیش 

گیدو دو برس تالیف شد. او در ژنو شاگرد  زبان  کشیش ریفورمد فرانسوي  بار به قلمبلژیک نخستین   ينامه اعتقاد
گر، از جمله  و الهیدانان اصالح   کشیشان بلژیک بود، سایر    ياعتقادنامه اصلی    يبود. گرچه برس نویسنده  کلوین

نسخه نهایی آن    يشد، در تهیه   فرانسیس جونیوس که بعدها یکی از اساتید بنام اصالحات دینی در دانشگاه لیدن
 مشارکت داشتند. 

شده  هایی از آن براي تایید به ژنو و سایر کلیساهاي اصالح نوشته شد و نسخه   1561بار در سال  اول   اعتقادنامه 
بزرگ دورت متن را اصالح کرد و به شکل کنونی درآورد و    شوراي،  1619-1618هاي  شدند. در سال   فرستاده

رسماً آن را براي چهار زبان (فرانسوي، التین، هلندي و آلمانی) تایید نمود. مدتی پس از نگارش، به فیلیپ دوم  
این امید عبث که تساهل شامل ایمان    پادشاه اسپانیا که در آن زمان هلند را نیز در اختیار داشت عرضه شد، به 

شده هلند به سرعت پذیرفته  از همان آغاز در کلیساهاي اصالح   اعتقادنامه شده نیز بشود. در عین حال، این  اصالح 
 شد. 

هاي مومن به  آن به فیلیپ دوم اهمیت فراوانی داشت. گیدو دو برس و هلندي   يبلژیک و ارائه   ياعتقادنامه تهیه  
ی، در مواجهه با پیگردهاي شدید این حاکم کاتولیک رومی و دادستانانش، نگران بودند که نتوانند  اصالحات دین

مقدس و شوراهاي آن سازگار است. به    جامعو اجماع نظر کلیساي    مقدس کتاب هاي  نشان دهند ایمانشان با آموزه 
شده به  ایی که تعهد ایمانِ اصالح جویانه است، به ویژه در جبلژیک آشتی   ي اعتقادنامه همین دلیل لحن سراسر  

به دقت شرح می   مقدس کتاب هاي اصلی  آموزه  را  او  دهد. دعاوي اصلی  درباره تثلیث، شخص عیسی و کارهاي 
آن است که خوانندگانش به این نتیجه برسند که    اعتقادنامه اند، اما هدف از این  کاتولیک رومی انکار شده  تعالیم

 تاریخی کلیساي مسیحی است.  شده همان ایمانایمان اصالح 

) از  1559فرانسوي یا گالیک (  ياعتقادنامه هاي فراوان با  ، که در عین شباهتاعتقادنامه یکی دیگر از اهداف این  
می  متمایز  اصالح آن  ایمان  دهد  نشان  که  است  این  عقاید شود،  با  از  «آناباپتیست  هشده  بعضی  دارد.  فرق  ها» 

اصالحات دینی نفوذ فراوانی در هلند داشتند، نه تنها معتقدند بودند نباید نوزادان    ي یل دورهها، که در اواآناباپتیست
هاي مدنی به عنوان خادمان خدا و ابزار اعمال حاکمیت خداوند را زیر سوال  تعمید شوند بلکه مشروعیت دادستان 

تمایز واضحی قائل و به کلی خواهان    عیسی (کلیسا) و نظم مدنی   روحانی ها میان پادشاهی  بردند. آناباپتیستمی 
جدایی از جهان بودند، در نتیجه یک آناباپتیست نباید به خدمت سربازي برود، سوگند یاد کند، یا مالیات بدهد.  

شده در برابر برخی  دهند که علت نگارشش دفاع از ایمان اصالح بلژیک نشان می  ياعتقادنامه هاي برخی از ویژگی 
 ل نهضت اصالحات بوده است.  هاي رادیکااز جنبه 
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 محتوا 

نیست که هدفش تشریح یک خطاي اعتقادي    هاي دورت کانن گونه از نوع  اعتراف   يبیانیه بلژیک یک    ياعتقادنامه 
  ياعتقادنامه و    کلوین ي  نوشته ژنو    ياعتقادنامه خود    از  قبل   ياعتقادنامه دو    چونهمبلژیک،    ياعتقادنامه باشد.  

 دهد. شده بدست می به پایان رسیدند)، شرح جامعی از ایمان مسیحی و اصالح  1559یک (که هر دو در گال

دهند متناظر با سه بند از اعتقادنامه  را تشکیل می   ياعتقادنامه به طور کلی، محتواي سی و هفت بندي که این  
ارائه    قانونیو مرجعیت کتب    ی بودنالهام) دیدگاه اصالحات دینی راجع به  7تا    1است. در بندهاي اولیه (   رسوالن

شده و سپس حقیقت تثلیث، و بعد از آن اعمال الهی یعنی آفرینش و مشیت وي تصدیق گردیده است (بندهاي  
شخص و اعمال مسیح هستیم و در    ي درباره   مقدس کتابهاي  شاهد آموزه   اعتقادنامه ). در قسمت میانی  13تا    8

شود رستگاري فقط از طریق فیض میسر  دینی از رستگاري عرضه و گفته می  همین جاست که برداشت اصالحات
  اشتباهات به وضوح میان دیدگاه اصالحات دینی با  این جااست و آن نیز فقط متکی به ایمان است؛ از این رو، در 

اي  ، خالصه اعتقادنامه بندي ِ  ). در قسمت جمع 23  -14شود (بندهاي  هاي کاتولیک رومی تمایز ایجاد می آموزه 
و یک بند  هاآیین کلیسا و  يچند بند درباره  يشود که در بر گیرنده القدس بیان می شخص و اعمال روح  يدرباره 

 ) است.  37تا  24و جایگاه حاکم مدنی (بندهاي   الهی  انتصاب يویژه درباره 

آمد  بار در آن به رشته تحریر در اي را که نخستین ي تاریخی زمینه بلژیک به وضوح عالئم پیش   ياعتقادنامه گرچه  
 شده است. کلیساهاي اصالح  هاي ایمان مسیحی در اعتقادنامه چنان یکی از بهترین هم اما بر خود دارد، 
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 1بند 
 فقط یک خدا وجود دارد 

بسیط و روحانی وجود دارد که ما او را    وجود کنیم، که فقط یک  داریم، و با زبان اعتراف می   ایماني ما قلباً  همه
، در حکمت کامل، عادل، نیک،  مطلق ، قادر نامحدود، وراي ادراك، نادیدنی، تغییرناپذیر، ابدينامیم؛ که او خدا می 

 هاست. ي نیکی ي همه کننده ي تراوش و سرچشمه 

 2بند 
 شناسیم هایی خداوند را میاز چه راه 

ترین کتاب  باشکوه   چونهمشناسیم: نخست از راه آفرینش، نگهداري و حکومتش بر جهان؛ که  او را از دو طریق می 
  امور خوانند تا به   بزرگ و کوچک، فراوانند و ما را فرامی پیش چشم ما گسترده است، در آن تمامی مخلوقات،  

:  1گوید (رومیان  می   رسولکه پولس    طورهمان ،  قوت سرمدي و الوهیتشبیاندیشیم، یعنی    خداوند  نادیدنی
 گذارند.  ي باقی نمیهاآن کنند و جاي هیچ به ). این امور براي متقاعدکردن آدمیان کفایت می 20

کند؛ به بیان دیگر، تا  تري آشکار می اش خود را با وضوح بیشتر و به صورت کامل مقدس و الهی  مدوم، او با کال 
 بشناسیم.   نجاتمان  و براي  لشدر جال که الزم باشد در این زندگی او را،   آن جابد 

 3بند 
 مکتوب خداوند  مکال

مردان مقدس خدا به  شده است، بلکه  ندریافت    و یا بشر فرستاده   ي خداوند با اراده  الم کنیم این ک ما اعتراف می 
کند. سپس خداوند،  تصدیق می   رسول، چنان که پطرس  القدس به جنبش درآمدند و سخن گفتنددست روح 

ي کالم او را  مکاشفه   حکم نمود تا،  رسوالنو    انبیاء،  ادمینشما دارد، به خ  نجات اي که به ما و  از سر توجه ویژه 
را نوشت. بنابراین، ما این مکتوبات را متون مقدس و الهی    فرامین مکتوب کنند؛ او خود با انگشت خودش دو لوح  

 خوانیم. می 

 4بند 
 متون مقدس  قانونیهاي کتاب

هستند و هیچ    قانونی؛ این متون  جدید عهد و    قدیمعهد اند،  داریم متون مقدس در دو کتاب آورده شده   ایمانما  
 تعیین شده است.    کلیساي خداونددر  هاآن توان گفت. نام شان نمیچیزي علیه 
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هاي یوشع،  روج، الویان، اعداد، تثنیه؛ کتاب عبارتند از: پنج کتاب موسی، یعنی پیدایش، خ  قدیمعهد هاي  کتاب
، اول عزرا، نحمیا،  تواریخ دوران داوران، روت، دو کتاب سموئیل، دو کتاب پادشاهان، دو کتاب تواریخ معروف به  

اشعیا، ارمیا،    انبیاي بزرگ ها؛ چهار  استر، ایوب، مزامیر داوود، سه کتاب سلیمان یعنی امثال، جامعه و غزل غزل 
یعنی هوشع، یوئیل، عاموس، عوبدیا، یونس، میکاه، ناحوم، حبقوق،    انبیاي کوچک، و دانیال؛ و دوازده  حزقیال،  

 صفنیا، حجی، زکریا و مالکی.  

عبارتند از: چهار انجیل، یعنی انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا؛ اعمال رسوالن؛ چهارده رساله    جدید عهد کتب  
، یعنی یک رساله به رومیان، دو رساله به قرنتیان، یک رساله به غالطیان، یک رساله به افسسیان، یک  رسول پولس  

رساله به فیلیپیان، یک رساله به کولسیان، دو رساله به تسالونیکیان، دو رساله به تیموتائوس، یک رساله به تیطس،  
، یعنی یک رساله متعلق به  رسوالنلق به سایر  یک رساله به فیلمون، و یک رساله به عبرانیان؛ هفت رساله متع

یعقوب، دو رساله متعلق به پطرس، سه رساله متعلق به یوحنا، یک رساله متعلق به یهودا؛ به همراه مکاشفه یوحناي  
 .  رسول

 5بند 
 متون مقدس ریشه در چه چیزي دارد اقتدار و منزلت

دریافت  و    تصدیق  ایمانمان  ي بناي عنوان قاعده   به،  را، و فقط این کتب را  قانونی ما تمامی این کتب مقدس و  
را از این    هاآن چه در آن کتب آمده است باور داریم، نه به این دلیل که کلیسا    کنیم؛ بی هیچ شکی به هر آن می 

که آن کتب از    دهد شهادت می در قلب ما    القدس روح کند، بلکه بیشتر به این دلیل که  منظر دریافت و تصدیق می 
توانند مشاهده کنند  در خودشان موجود است. زیرا حتی کوران نیز می شهاداتشان  جانب خداوندند و در نتیجه  

 شوند. محقق می  هاآن هاي موجود در گویی پیش

 6بند 
 مشکوك هاي و کتاب قانونیهاي تفاوت میان کتاب 

عبارتند از کتب سوم و چهارم    مشکوكتمایز قائل هستیم، و کتب    مشکوكما میان این کتب مقدس و کتب  
افزوده   خ،عیسی سیرا  حکمت،،  یهودیه بنت مراوي،  طوبیتاسدراس، کتب   به کتاب استرباروخ،  ، سرود سه    ها 

این کتب را   تمامی تواند کلیسا می  ، و دو کتاب مکابیان.یداستان سوزانا، بعل و اژدها، دعاي منس  ه،کودك در کور 
  ها از داشتن آن  سازگار باشند؛ اما  قانونیهاي  دستورهایی استخراج کند، به شرطی که با کتاب  هاآن بخواند و از  

  توان   ، و از آن کمتر  بسیار دور هستند در ایمان یا دین مسیحیت    تاثیرگذاراي  قدرت و کارایی الزم براي بیان نکته 
 .  را ندارند سایر کتب مقدس اقتدار سلب 
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 7بند 
 ایمان  يکفایت متون مقدس به عنوان تنها قاعده 

باید به   نجاتچه انسان براي  خداوند را به طور کامل در بر دارند، و هر آن  ي آن متون مقدس اراده  ایمان داریم ما 
خداوند که    پرستشکلی    ي که شیوه   آن جا داده شده است. از    تعلیم کافی در این کتب    يآن ایمان بیاورد به اندازه 

تعلیم  ، چیزي  حتی به اسم رسولتوصیف شده است، بر خالف شریعت است که کسی،    هاآن بر ما واجب است در 
چرا    . از آسمان  يافرشته   ای،  رسول شود در تضاد باشد: به قول پولس  چه در متون مقدس یافت می   که با آن  دهد 

این کتب از   تعالیم که   شودگرفته می، پس به وضوح نتیجه یزي به کلمه خدا افزود یا از آن کاستچکه نباید 
ارزشی    هاآنهاي انسهیچ یک از نوشته   ایمان داریمترین و بهترین است. به همین ترتیب، ما  تمامی جهات کامل

برابر با آن متون الهی را ندارند، هر چقدر هم که نویسنده انسان مقدسی بوده باشد؛ هیچ چیز دیگري نیز، اعم از  
، یا مقررات از نظر ارزش با حقیقت  احکامو اشخاص، یا شوراها،    هاآن ، یا توالی زم قدمت رسوم، جمعیتی کثیر،  

و در بطالت  گو ،  علی االطالق دروغ   هاآن همه است؛ زیرا تمامی انس  کند، زیرا حقیقت خدا برتر ازخداوند برابري نمی 
اند سازگار نباشد براي ما آورده   رسوالنناپذیر که  چه را با این قانون شکست  . بنابراین، با تمامی وجود هر آن هستند 
د شما آید و این  اگر کسی به نزبه همین ترتیب،    که از خدا هستند یا نه بیازمایید ها راروح   ،کنیم رد می 

    . خود مپذیرید يتعلیم را نیاورد، او را به خانه

 8بند 
 است سه شخص متمایز  در  ، ولی یک ذاتخداوند 

باور داریم که فقط یک ذات است، و در آن سه   واحد ي خدا، ما فقط به یک خدا م بر اساس این حقیقت و این کال
ناپذیر دارند؛ یعنی پدر،  هاي قیاس دیگر، چرا که ویژگی شخص هست، واقعاً، حقیقتاً و به طور جاودانه متمایز از یک 

  چیزهاست، اعم از چیزهاي دیدنی و نادیدنی؛ پسر کلمه   ي . پدر علت، خاستگاه و سرآغاز همهالقدس روح و پسر، و  
از پدر و پسر است. در عین حال، این    صادر  قدرت و توانایی ابدي است، که   القدس روح کمت و تصویر پدر؛  ، حاست

هر   القدس روح آموزند که پدر، پسر و  کند، زیرا متون مقدس به ما می تمایزات خداوند را به سه بخش تقسیم نمی 
شوند؛ اما به ترتیبی که این سه شخص  هایشان از هم متمایز می که با ویژگی   شخصی در وجود الهی هستند یک  

 القدس روح فقط یک خدا هستند. بنابراین، روشن است که پدر پسر نیست، پسر نیز پدر نیست، و به همین ترتیب  
با هم  شوند نه  می   نه پدر است نه پسر. با وجود این، این سه شخص که بدین صورت از هم متمایز شدند نه تقسیم 

نیز، و فقط پسر. پدر هرگز بدون پسرش نبوده است، یا    القدس روح نداشته است،  بدن  در  گردند؛ زیرا پمی   ممزوج 
هر سه جاودانگی و ذات مشترك دارند. هیچ اول و آخري در کار نیست؛ زیرا  آن سه    هاآن . زیرا  القدس روح بدون  

 .  تیک هستند، در حقیقت، در قدرت، در نیکی، و در رحم
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 9بند 
 واحد تثلیث اشخاص در خداي  اثبات بند قبل در باب  

ایم، و عمدتاً از طریق  هاي متون مقدس و از عملکردهایشان شناخت پیدا کرده ها از طریق گواهیاین   يما به همه 
آموزند به تثلیث مقدس باور داشته  هاي متون مقدس که به ما می کنیم. گواهی اموري که درون خود احساس می 

شان ضرورت ندارد.  خاب دقیق و صحیحاند، که برشمردنشان به اندازه انتآمده  قدیمعهد باشیم در جاهاي فراوانی از  
ه  را ب خدا آدم پس ...ما بسازیم  شبیه ما و موافق  صورته  را ب آدم گوید: خداوند می 27 -26: 1در پیدایش 

آمده   22: 3در پیدایش  چنینهم. دآفری را نر و ماده   خدا آفرید. ایشان  صورته خود آفرید. او را ب صورت
 ما بسازیم   شبیه   ما و موافق   صورت ه  را ب  آدم . از این سخن که  است   از ما شده   یکی  ثل م  همانا انساناست:  

بر این    خدا آفریدگوید  رسد که در الوهیت بیش از یک شخص وجود داشته باشد؛ سپس وقتی می به نظر می 
مبهم به نظر    یمقد عهد چه در    گوید چند شخص وجود دارد، ولی آنکند. درست است که نمی وحدت داللت می 

 بسیار روشن است.  جدید عهد رسد در می 

: پسر  من است  حبیب این فرزند  ، صداي پدر شنیده شد که گفت  گرفتاردن تعمید    رود  ما در  خداوند زیرا وقتی  
و  .  شکل است  نیز به همین  ایمانداران  يبه شکل کبوتري درآمد. در تعمید همه   القدس روح در آب دیده شد، و  

چنین با مریم، مادر    فرشتهدر انجیل لوقا، جبرئیلِ    . القدس تعمید دهیدایشـان را بـه اسمِ اب و ابن و روح 
القدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از  روح گوید:  ما، سخن می   خداوند 

و محبّت    مسیح عیسی خداوند  فیض  ،  چنینهم .  جهت آن مولود مقدّس، پسر خدا خوانده خواهد شدآن  
شود که  می   تعلیم داده. در تمامی این موارد، به طور کامل به ما  القدس با جمیع شما بادکت روح اخدا و شر

آموزه بسیار فراتر از درك بشر است، اکنون    سه شخص در فقط یک ذات الوهی وجود دارند. به عالوه، گرچه این 
بتوانیم به شناخت کامل آن نائل    آسمانریم، ولی امیدواریم پس از این و در  خدا به آن ایمان دا  مکال   ي به واسطه 

 آییم و از آن بهره ببریم.  

افزون بر این، باید جایگاه و کارهاي این سه شخص در نسبت با خودمان را بشناسیم. پدر بنا به قدرتش خالق ما  
ي  کنندهبا سکونتش در قلوبمان تقدیس   القدس روح ي ماست؛  کننده شود؛ پسر با خونش منجی و بازخرید نامیده می 

 ماست. 

از آمو  رسوالن از زمان   امروز، کلیساي حقیقی  به  از    يزه تا  برابر یهودیان، مسلمانان، و برخی  تثلیث مقدس در 
مارسیون، مانس، پراکسئاس، سابلیوس، ساموساتنوس، آریوس و مانند    چونهم گزاران  مسیحیان دروغین و بدعت

 به درستی ایشان را محکوم کردند، دفاع کرده است.   دینمان ، که پدران راستهاآن
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راي هستیم، یعنی اعتقادنامه رسوالن، اعتقادنامه  هم   ش باز با هر سه اعتقادنامه در نتیجه، در این نکته ما با آغو
 راي هستیم.  نیقیه، و اعتقادنامه آتاناسیوس؛ به همین ترتیب، از این جهت با پدران کلیسا نیز هم 

 10بند 
 خداي حقیقی و جاودانه است  مسیح عیسی 

اش، تنها پسر خداوند است، که از ازل پسر او بوده، و ساخته یا  ، بر اساس ذات الهی مسیحعیسی   ایمان داریم ما  
صورت  بود)، بلکه در ذات و جاودانگی با پدر مشترك است،  مخلوق می یک  آفریده نشده است (زیرا در آن صورت  

ف   ي ، و در همه او  جاللدرخشندگی  ، و  خداي نادیده  نه  او پسر خداست،  او.  با  برابر  از زمانی که چیزها    قط 
با یکدیگر چنین به ما    هاآن   يهاي زیر و مقایسه که گواهی  طورهمان ، بلکه از ازل،  طبیعت ما را بر خود گرفت

که او    همه چیزها با آن کلمه آفریده شدگوید  و یوحنا می   خدا جهان را آفریدگوید  آموزند. موسی می می 
خداوند همه چیز  گوید  می  چنینهم ؛  یاها را با پسرش آفریدخدا دنگوید  می   رسولنامد. به عالوه،  خدایش می 

نامیده    مسیحعیسی که خدا، کلمه، پسر و    –  او. بر این اساس، باید نتیجه گرفت که  خلق کرد  مسیح عیسیرا با  
 هايطلوع   گوید  شد وجود داشت. از همین رو، میکاه نبی می خلق می   اودر زمانی که همه چیز توسط    –شود  می 

. پس او آن  بدون ابتداي ایّام و انتهاي حیاتگوید:  می  رسول  چنینهم .  است   بوده   ازل   و از ایام   او از قدیم 
 رسانیم.کنیم و خدمت می ، عبادت می به او تضرع کرده خداي حقیقی، جاوید و قادر است که ما 

 11بند 
 خداي حقیقی و جاودانه است  القدسروح 

از ازل از پدر و پسر صادر شده، و لذا نه ساخته شده، نه خلق    القدس روح و معترفیم که    ایمان داریم   چنینهم ما  
شده، نه زاده شده، بلکه از آن دو صادر شده است؛ او از جهت ترتیب سومین شخص تثلیث است، از همان ذات،  

خداي حقیقی    القدس روح آموزند  که متون مقدس به ما می   طورهماندر و پسر، و بنابراین  عظمت و شکوه یکتاي پ
 و جاودانه است. 

 12بند 
 آفرینش 

پدر، توسط کلمه، یعنی پسرش، آسمان و زمین و همه مقوالتی را که به نظرش نیک رسیدند از    ایمان داریم ما  
هیچ خلق کرد و به هر مخلوق هستی، شکل، فرم و مناصبی داد تا خالق خود را خدمت کنند؛ به عالوه، او با مشیت  

دف که انسان خداوند را خدمت  دهد، با این هنهایتش مخلوقات را در خدمت انسان قرار می ابدي خود و قدرت بی 
 کند.  
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  ياز مرتبه  هاآن برانش باشند و برگزیدگانش را خدمت کنند؛ بعضی از فرشتگان را نیک آفرید تا پیغام  چنینهم او 
اند و بعضی دیگر، به فیض خداوند،  قرار داده بود به هالك ابدي سقوط کرده  آن جاواالیی که خداوند ایشان را در 

خود هستند. شیاطین و ارواح شیطانی چنان محرومند که با تمام    ي در وضعیت اولیه   چنانهم و    قدم مانده ثابت
اعضایش    ياند، قاتالنی هستند که انتظار نابودي کلیسا و همه قوایشان دشمنان خدا و تمامی چیزهاي خوب گشته 

شرارت خودشان، محکوم به    يواسطه به عالوه، به   را نابود کنند؛  هاآن   يکنند تا همه و توطئه می کشند،  را می 
کشند. بنابراین، ما راي صدوقیان را که وجود  هاي فجیعشان را می ابدي هستند، و هر روز انتظار شکنجه   لعنت

گویند شیاطین خاستگاه مجزایی دارند و بنا به طبیعت  ارواح و فرشتگان را منکر بودند، و نیز راي مانویان را که می
 جوییم.  بیزاري می  هاآن کنیم و از که فاسد شده باشند، رد می  ن خود شریر هستند بی آ

 13بند 
 مشیت الهی 

همان خدایی که همه چیز را آفرید مخلوقاتش را رها نکرد یا به دست بخت یا تصادف نسپرد، بلکه   ایمان داریم ما 
افتد مگر به خواست  کند، و هیچ چیز در این جهان اتفاق نمیمقدسش بر ایشان حکومت می   ياو مطابق با اراده 

زیرا قدرت و نیکی او چنان عظیم  ست.  هاآن شود و نه مسئول  او؛ در عین حال، خداوند نه گناهان را مرتکب می 
کند، حتی زمانی که  دهد و اجرا می ترین شیوه نظم می است و وراي ادراك که او کارش را به بهترین و عادالنه 

انس  و  می هاآن شیاطین  عمل  ناعادالنه  شریر  آن ي  خصوص  در  عالوه،  به  ما    کنند.  است،  بشر  ادراك  وراي  چه 
هاي درست خدا را که از ما پنهان  نیم؛ ولی با فروتنی و احترام بسیار قضاوت توانیم بیش از ظرفیتمان درك کنمی

کنیم و به این راضی هستیم که شاگردان عیسی باشیم و فقط چیزهایی را یاد بگیریم که او در  هستند تحسین می 
 که از این حدود فراتر برویم.   براي ما آشکار کرده است، بی آن  اشکلمه

دهد،  گیریم که هیچ چیز از سر تصادف رخ نمی دهد، زیرا بدین طریق یاد می ناپذیر می ی وصف این آموزه به ما تسل
مهربان پدر آسمانی ماست که  مراقب ماست، همه   چونهم ترین است،  بلکه همه چیز تحت هدایت  پدر    ي یک 

نه یک گنجشک    اند) ومخلوقات را چنان تحت قدرت خویش دارد که حتی یک موي سر ما (زیرا همه شمارش شده
؛ اعتقاد داریم او چنان شیطان و همه دشمنان  کامال اعتماد داریم  افتد، و ما به اوپدرمان بر زمین نمی   يبدون اراده 

اجازه  و  اراده  بدون  را محدود کرده است که،  نمی  يما  برسانند.  او،  ما آسیب  به  این خطاي    چنینهم توانند  ما 
ند خداوند به هیچ چیز توجه ندارد و همه چیز را به دست تصادف سپرده است  گویانگیز اپیکوریان را که مینفرت 

 دانیم.   مردود می 
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 14بند 
 چه حقیقاً نیک است  ناتوانی او در اجراي آن  و انسان سقوطآفرینش و 

  خداوند انسان را از خاك زمین آفرید، و او را بنا به تصویر خودش و شبیه خود خلق کرد و شکل   ایمان داریم ما  
ي خداوندي اراده کند. اما انسان جایگاه که در تمامی امور همراستا با اراده ، مقدس، و قادر به اینعادل، و داد، نیک

شد، زیرا گوش    لعنت خویش را نشناخت، و نیز ارزش خویش را، و اراده به گناه کرد، و در نتیجه محکوم به مرگ و  
که به وي داده شده بود تخطی کرد؛ گناه کرد و بدین    ات حکم حیخود را به کلمات شیطان سپرده بود. او از  
اش بود جدا کرد، سراسر ذات خویش را فاسد نمود، در نتیجه خود را  واسطه خود را از خدایی که زندگی حقیقی 

  عطایاي در معرض مرگ جسمانی و روحانی قرار داد. پس چون شریر، منحرف و فاسد در جمیع جهات شد تمامی  
  از خداوند دریافت کرده بود از دست داد و فقط اندکی برایش ماند، و همین اندك نیز براي این   عالی خود را که

به ما   مقدس کتاب که   طورهمانکند. تمامی نوري که در ماست به تاریکی تبدیل شد، بهانه باشد کفایت می که بی 
 نامد. را تاریکی می  هاآن اینجا یوحنا انس ؛ در درخشد و تاریکی آن را درنیافتنور در تاریکی میآموزد: می 

کنیم، زیرا انسان فقط  آزاد بشر باشد رد می   ي بنابراین ما تمامی چیزهایی را که خالف این آموزه در باب اراده 
تواند الف بزند  شود. مگر چه کسی می چه از آسمان به وي داده می   گناه است و از خود هیچ ندارد جز آن   يبرده 

که پدري که    تواند نزد من آید، مگر آنکسی نمی گوید:  ود کار نیک تواند کرد، زیرا عیسی می که از پیش خ
  ي تواند به اراده چه کسی می د.  مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانی

در  ویش کند،  تواند سخن از دانش خچه کسی می   ؟ زانرو که تفکر جسم دشمنی خدا است  ، خویش فخر کند 
اي را پیش بکشد؟  ؟ خالصه، چه کسی جرات دارد اندیشه پذیردانسان نفسانی امور روح خدا را نمی   حالی که 

.  که کافی باشیم که چیزي را به خود تفکّر کنیم که گویا از ما باشد، بلکه کفایت ما از خداست   نه آنزیرا  
زیرا خداست که در شما برحسب  بایست با اطمینان و به دقت مد نظر باشد:  گوید می می   رسول   آن چه بنابراین،  

زیرا هیچ اراده و هیچ فهمی مطابق با اراده و  .  کندرضامندي خود، هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد می
 .   هیچ نتوانید کرد  بی منچه عیسی در انسان برانگیخت، و در این آموزه هست که    فهم الهی وجود ندارد جز آن

 15بند 
 اولیه گناه 

به تمام بشریت سرایت کند، و این گناه فساد کل ذات و بیماري ِ   ه اولیهنافرمانی آدم باعث شد گنا ایمان داریمما 
ارثی است و نوزادان نیز حتی زمانی که در رحم مادرانشان هستند بدان مبتالئند، و این گناه در انسان تمامی انواع  

ست؛ بنابراین، این گناه در چشم خداوند چنان کریه و پلید است که براي  هاآن   ي انگیزد و ریشه همها برمی گناه ر
گرداند،  شود و تعمید نیز آن را پاك نمی کند. این گناه به هیچ طریقی برطرف نمی محکوم کردن کل بشر کفایت می 

فرزندان خدا را  که آب از چشمه؛ در عین حال،    چنانهمگیرد،  پلیدش نشات می   يزیرا گناه همواره از سرچشمه 
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ها در گناه باقی  آن که    شوند. نه اینخداوند بخشیده می   ت با فیض و رحم  هاآن کند، بلکه  محکوم به مرگ نمی 
ایشان را برانگیزد تا اغلب آه کشند و بخواهند تا از این بدنِ مرگ نجات یابند. بر این  اید  نند، بلکه این فساد ببما

یابد و تاثیر گناه اولیه را رد  ادامه می گویند گناه فقط از راه تقلید  اساس، ما دیدگاه طرفداران پالجیوس را که می 
 شماریم.مردود می کنند می 

 16بند 
 انتخاب ابدي

شان ایشان را به فساد کشانید،  چه گفته شد تباه گشتند و گناه والدین اولیه   بنا به آن   آدم،  نفرزندا  ایمان داریمما  
، زیرا  رحیم و عادل: رحیمدهد؛ به بیان دیگر،  سپس شاهد آن بودند که خداوند خود را چنان که هست نشان می 

ما انتخاب    خداوند   مسیحعیسیدر    کویی نیکسانی را که خود، در درایت ابدي و تغییرناپذیرش، صرفاً از سر    ياو همه 
و    داده ، از این تباهی نجات  ها در این موضوع براي خداوند مورد پذیرش باشد ، بدون آن که هیچ عملی از آن کرد

 اند. و تباهی که به دست خود بدان دچار شدهدر سقوط  دیگران  در رها کردن ،  عادلکند؛  حفظ می 

 17بند 
 کرده  سقوطاحیاي انسان 

  این که   يبرانگیزش، با مشاهدهاست، بر اساس حکمت و نیکی تحسین   ترینبخشندهخداي ما که    ایمان داریمما  
گریزان شده    هیمحکوم کرده و خود را به تمامی بیچاره نموده و از حضور ال  روحانیبشر خود را به مرگ دنیوي و 

از یک زن به  پسرش را خواهد داد، پسري که    ه، ک بود، تصمیم گرفت انسان را تسلی دهد و لذا به وي وعده داد
 و انسان را خشنود خواهد نمود.    کوبید دنیا خواهد آمد و سر مار را خواهد

 18بند 
 مسیح عیسی تجسم  يدرباره 

و در زمانی که خود    م رسانید آن جابه  مقدس به پدران داده بود    انبیاءاي را که از زبان  ما معترفیم خداوند وعده 
صورت غالم را پذیرفت و در شباهت    ، و اوبود به جهان فرستاد  ابديتعیین کرده بود تنها فرزندش را که  

هاي مختص به این ذات، به استثناي گناه، چرا  ي ضعف ، به واقع ذات انسانی بر خود پذیرفت، با همه ؛مردمان شد
  يدر رحم مریم باکره بسته شد؛ او فقط جنبه   القدس روح اش بدون دخالت هیچ مردي و فقط به قدرت  که نطفه 

  آن جاو لذا انسانی واقعی بود. زیرا از   جسمانی ذات انسانی را نداشت، بلکه از نفس انسانی واقعی نیز برخوردار بود
پذیرفت تا هر دو را نجات دهد. پس  بایست هر دو را به خود می که هم جسم و هم نفس از دست رفته بودند، او می 

پس چون  گویند عیسی گوشت انسانی خود را از مادرش گرفت)  ها که می ما معترفیم (بر خالف بدعت آناباپتیست
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  داوود ذریّت صُلب ؛ او چنان در این هر دو شریک شدم شراکت دارند، او نیز هم فرزندان در خون و جس
از زن زاییده مریم باکره است؛    رحم  يمیوه ؛  حسب جسم از نسل داود متولّد شد ه  باست؛    حسب جسده  ب

از جهت گوشت  ؛  از سبط یهودا طلوع فرمود؛  آمده   بیرون   یسَّی   از تنه  نهالی ؛  داوود است  سبت  از  ؛شد
هر امري  نماید، و او در  از نسل یهودیان است: از نسل ابراهیم، زیرا او نسل ابراهیم را دستگیري می 

خدا با  ، به بیان دیگر،  در حقیقت او عمانوئیل ماستچنان که  ن خود شد، به جز در گناه؛  برادرا مشابه
 .  ماست

 19بند 
 در شخص عیسی  ذاتوحدت و تمایز دو 

بنا بر این برداشت شخص پسر به طور مجزاناپذیر با ذات انسانی وحدت یافته و بدان متصل است،    ایمان داریمما  
توان گفت دو پسر خدا وجود دارد، یا دو شخص وجود دارد، بلکه دو ذات وجود دارد که در یک  به طوري که نمی 

که ذات الهی همواره نامخلوق    طورهمان. کند اند؛ ولی هر ذات صفات متمایز خود را حفظ می شخص وحدت یافته 
و بدون آغاز ایام یا انتهاي حیات است، ذات انسان نیز صفات خود را از دست نداد بلکه مخلوق ماند، داراي آغاز  
ایام و محدودیت در ذات، و تمامی صفات بدن واقعی را حفظ کرد. به عالوه، در حالی که او با رستاخیزش ذات  

و رستاخیز ما به واقعیت بدن او نیز متکی    نجاتدان کرد، اما واقعیت آن ذات را تغییر نداد، زیرا  انسانی خود را جاو
 است. 

اند که حتی با مرگ او از هم مجزا نشدند. بر این اساس،  اما این دو ذات چنان در یک شخص با هم وحدت یافته 
شد. اما در  واقعی بود که از بدنش جدا میکرد یک روح انسانی  چه او هنگام مرگ به دستان پدرش تقدیم می   آن

نهادند؛ و الوهیت در    قبردر وحدت بود، حتی وقتی که او را در    اش همواره با ذات انسانیهمان حین، ذات الهی 
نشد،   متوقف  او  اعتراف    طورهمان وجود  ما  نتیجه،  بود. در  نشده  تا مدتی آشکار  بود، گرچه  او  با  نوزادي  از  که 

: او خداوند است بنا به قدرتش در غلبه بر مرگ، و انسان است زیرا بنا به  هم انسانو    خداستهم  کنیم او  می 
 ضعف جسمش مرگ بر او راه دارد.  

 20بند 
 خود را در عیسی متجلی کرده است  تخداوند عدالت و رحم

خداوند، که رحم و عدالت در او به کمال است، پسرش را فرستاد تا ذاتی را بر خود پذیرا گردد که    ایمان داریمما  
در آن ذات در برابر خداوند نافرمانی شده بود، تا در همان ذات رضایت خدا را جلب کند و با اشتیاق تلخ و مرگ  

عمال نمود آنگاه که خطاهاي ما را بر  خویش مکافات گناه را تحمل نماید. پس خداوند عدالت خود را بر پسرش ا
خود را بر ما که گناهکار و مستحق محکومیت بودیم نازل کرد، و او این کار را    نیکوییدوش او قرار داد و لطف و  
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داد تا باشد  قیام و به خاطر ما او را سپرد  م داد، پسرش را براي ما به مرگ آن جاصرفاً از سر کمال محبت خویش 
 ه جاودانگی و حیات ابدي دست یابیم.  که از طریق او ب

 21بند 
 ي ماکاهن اعظم ما برا  یگانه مندي در مسیح رضا

پس از ملکیصدق تا ابد اآلباد کاهن اعظم است، و او خود را به جاي     مسیحعیسی،  عهد بنا به یک    ایمان داریمما  
،  سپرد صلیب    چوب ، و بدین منظور خود را به  فرو نشاند او را به طور کامل   غضبما در برابر خداوند حاضر کرد تا  

به ریختن داد تا گناهان ما پاك شوند. زیرا    انبیاءطور که  و آن  را  ارزشمند خویش  بودند خون  پیشگویی کرده 
ما    سالمتی   گردید. و تأدیب   ما کوفته  گناهان  سبب   و به   ما مجروح  تقصیرهاي   سبب   به مکتوب است که  

 بسیاري  گناهانآوردند، و  برند  می  ذبح   براي  که  اي بره   مثل . او را  او ما شفا یافتیم  هايزخمآمد و از    بر وي 
داد. در نتیجه،  را  او را به بدکاري محکوم کرد، گرچه نخست حکم به برائتش    پیالطس پنطیوس .  را بر خود گرفت

، هم در بدن و هم در نفس خویش،  زحمت کشید، یعنی عادلی براي ظالمان ، و  چه نگرفته بود، رد کرد  آن   او
عرق او مثل قطرات خون بود که بر که    آن جاي گناهان ما بود چشید؛ تا به  و مکافات فجیعی را که شایسته 

ما از گناهان تحمل  رهایی  و این همه رنج را براي    ؟  واگذاردي چرا مرا الهی الهیاو فریاد زد  .  ریختزمین می 
 کرد.  

؛  . مسیح و او را مصلوبجز عیسی  چیزي نداریم،  شویم که همنوا می   رسول یح پولس  پس ما نیز با این سخن صح
چیز    خاطر او همهه  م که بیدانعیسی زیان می سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح چیز را نیز بههمه

جوییم. به عالوه،  هاي او همه گونه تسلی می ، و در زخم م یم تا مسیح را دریابیم و فضله شمردیرا زیان کرد 
هاي دیگري باشیم یا طرق دیگري ابداع کنیم که با خداوند آشتی  ضرورتی ندارد که جز همین قربانی به دنبال راه 

ل  به همین دلی  چنینهم او تا ابد کامل گشتند.    يبه واسطه   داران ایمانشد و    داده نماییم، آن قربانی که یک بار  
 دهد. نامید، زیرا او مردمش را از گناهانشان نجات می  دهنده نجاتیعنی  عیسی خداوند او را   يبود که فرشته 

 22بند 
 مسیح عیسی شمردگی ما از طریق ایمان به عادل

کند که  ور می در قلوب ما ایمانی محکم شعله   القدس روح براي کسب شناخت حقیقی این راز بزرگ،    ایمان داریم ما  
خواهد. چرا کند و جز او چیز بیشتري نمی شود، او را از آن خود می هاي او را پذیرا می ي نیکی و همه  مسیحعیسی

نیست، یا اگر همه چیزها در او هست پس کسانی که از   مسیحعیسی ما در  نجات چیزهاي الزم براي  يکه یا همه 
رسند. بنابراین، هر که بگوید عیسی کافی نیست  می   نجاترا دارند در او به طور کامل به    مسیحیسیعطریق ایمان  
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که    شودچنین اسنتباط می و عالوه بر او به چیز بیشتري نیاز است کفر بزرگی بر زبان رانده است؛ زیرا از آن سخن  
 ي کاملی نیست. دهنده عیسی نجات

دانیم که انسان بدون اعمال شریعت،  یقین می گوید  منوا هستیم که می در نتیجه، ما به درستی با پولس ه
تر بیان کنیم، شایان ذکر  موضع خود را واضح   این که با وجود این، جهت  .  شودمحض ایمان عادل شمرده می

اي است که با  ، زیرا ایمان فقط وسیله سازداست که منظور ما این نیست که ایمان به خودي خود ما را عادل می 
هایش به ما و با کارهاي  با نسبت دادن شایستگی،  مسیحعیسی شویم. اما  را پذیرا می   ی که عدالت ماستآن عیس

اي است که ما را شریک  ما است. به عالوه، ایمان وسیله   عدالتبراي ما و به جاي ما کرده است،    مقدس فراوانی که 
شوند، براي بخشایش گناهانمان از حد کفایت  کند، و وقتی آن چیزها از آن ما می ي صفات نیکش میاو در همه 
 روند.  فراتر می 

 23بند 
 شمردگی ما در برابر خداوند به چه معناست عادل

گناهانمان پاك گردد، و این به معناي درستکاري    مسیحعیسی ما در این است که به خاطر    نجات   ایمان داریم ما  
خداوند بر مبنایی    این کهاند، این نیکبختی بشر است،  که داوود و پولس گفته   طورهمانما در برابر خداوند است؛  

و به فیض او مجّاناً عادل  گوید  می   رسولبه جز اعمال انسان درستکاري را به او نسبت دهد. به عالوه، همان  
 .  است مسیح عیسیاي که در شوند به وساطت آن فدیه شمرده می

در برابر او فروتنی    را به خدا نسبت خواهیم داد،ي جالل  بنابراین، همواره به این ریسمان چنگ خواهیم زد، همه 
به هیچ چیزي از وجود خود اعتماد   این که کنیم که ما همانیم که هستیم، بدون پیشه خواهیم کرد، و تصدیق می 

کنیم، و هرگاه به  کنیم یا مزیتی براي خود قائل شویم، فقط به فرمانبرداري از عیساي مصلوب تکیه و اعتماد می
براي نزدیک شدن    اطمینان  اهد شد. همین براي پوشاندن تمامی نقائص ما و او ایمان داشته باشیم او از آن ما خو

ي  بدون آن که دیگر به دنبال نمونه کند،  کند؛ وجدان ما را از ترس، وحشت و دلهره آزاد می به خداوند کفایت می 
ر بپوشاند. و به  هاي انجیلرزید، کوشید خود را با برگ ، در حالی که می بخواهیم برویمآدم    ي خودمان پدر اولیه 

راستی، اگر قرار باشد با تکیه بر خود یا هر مخلوق دیگري، هر اندازه اندك، در پیشگاه خداوند حاضر شویم نابود  
  اي زنده  زیرا. برمیا محاکمه به خود يو بر بنده خواهیم شد. پس همه باید همنوا با داوود چنین نیایش کنیم: 

 .  دشو شمرده  عادل تو حضور به که نیست
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 24بند 
 تقدس انسان و اعمال نیک

شود، انسان را از  در انسان ایجاد می   القدس کار روح خدا و    ماین ایمان حقیقی، که با شنیدن کال   ایمان داریم ما  
اي در پیش بگیرد و از قید گناه رها گردد. پس اصالً  شود زندگی تازه ، و باعث می سازدمی   را احیاءو او    تبدیل کرده

شمرنده باعث شود انسان زندگی پرهیزکارانه و مقدسش را فراموش کند، و بر  ت که این ایمانِ عادلنیس  طوراین
دهند، بلکه کارهایشان فقط  م نمیجاانعکس، بدون این ایمان آدمیان هیچ کاري که از سر محبت به خداوند باشد  

ایمان مقدس براي انسان ثمربخش    از سر خودپرستی یا ترس از محکومیت خواهد بود. در نتیجه، ممکن نیست این 
کند،  عمل می   محبتاز سر    مقدس کتاب  ينباشد؛ زیرا منظور ما ایمانی بیهوده نیست، بلکه ایمانی است که به گفته 

  ي م دهد. کارهایی که، چون از ریشه جااناند  خداوند آمده   م را که در کالاحکامی  انگیزد تا  ایمانی که انسان را برمی 
اند؛ در عین  رویند، در چشم خداوند نیک و پذیرفتنی هستند، زیرا همگی با فیض او مقدس شده ایمان می  وينیک

که    شویم، حتی پیش از آنشمردگی ما نقشی ندارند. زیرا ما فقط با ایمان به مسیح عادل شمرده می حال در عادل 
درخت خود خوب    آن که که پیش از    طورهمان داشت،  کارهاي نیک کنیم؛ در غیر این صورت کار نیکی وجود نمی

 اش خوب باشد. باشد ممکن نیست میوه 

توانیم  شایستگی کسب کنیم (بابت چه چیز می   هاآناز طریق    این کهکنیم، ولی نه براي  پس ما کار نیک می 
 زیرا خداست که در کنیم مدیون خداوند هستیم،  نه، ما بابت کارهاي نیکی که می   – شایستگی کسب کنیم؟)  

مکتوب    آن چه. پس بیایید به  کندشما برحسب رضامندي خود، هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد می 
اید عمل کردید، گویید که غالمان شما نیز چون به هر چیزي که مأمور شده   چنینهم است توجه کنیم:  

 . جا آوردیمه  بر ما واجب بود ب آن چهمنفعت هستیم زیرا که بی

  مواهبش دهد، اما او از سر فیض خویش بر  کنیم که خداوند کارهاي نیک ما را پاداش می در عین حال، انکار نمی 
دانیم؛ زیرا ما هر کاري  خویش را مبتنی بر آن نمی  نجاتکنیم،  نهد. افزون بر این، گرچه ما کار نیک می تاج می 
به  دهیم، حتی  انجامتوانیم چنین کارهایی گرچه می  چنینهمو لذا قابل مجازات است؛   بوده آلوده جسم بهکنیم 

یک گناه کافی است تا خداوند آن کارها را رد کند. بر این اساس، ما همواره در تردید هستیم و از یقین    یاد آوردن
  آزار دهنده تکیه نکند پیوسته در    ما بر الطاف حاصل از رنج و مرگ نجات  ياي نداریم، و اگر وجدان بیچاره بهره

 خواهد بود.  
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 25بند 
 شریعت  اعماللغو  

م یافتند، پس اجرایشان  جارانو رسوم شریعت با آمدن عیسی پایان و تمامی کارهاي ناکرده س اعمال    ایمان داریمما  
ماند، و در اوست که به کمال  با ما می  مسیحعیسی در  هاآن در میان مسیحیان باید لغو گردد؛ اما حقیقت و جوهر 

براي  هاي انجیل و  آموزه   تاییدي بر   به عنوان  انبیاءحاصل از شریعت و    شهاداترسند. در همین حال، ما از  می 
 کنیم.  او استفاده می  يخداوند بر طبق اراده جالل براي  مان در کمال صداقت وزندگی  تطابق

 26بند 
 شفاعت عیسی 

عادل، که    مسیحعیسیمان  و حامی   شفیعهیچ گونه دسترسی به خداوند نداریم مگر فقط از راه    ایمان داریمما  
، و  اعلی را میسر سازدحضرتتا آمدن به حضور  وحدت داد، و   طبیعت الهی و انسانی راانسان شد، در یک شخص  

میان خودش و ما منصوب کرده است،    او را  ، که پدرمیانجیاز غیر این راه این دسترسی ممکن نخواهد بود. اما این  
نباید به هیچ وجه با شکوهش موجب دهشت ما شود، یا باعث شود به خیال خود در پی واسطی دیگر برویم. زیرا  

هم او که  دوست داشته باشد؛    مسیحعیسی چه در زمین، که ما را بیش از    هیچ مخلوقی نیست، چه در آسمان و
لیکن خود را خالی کرده، صورت غالم را    چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد 

. حتی اگر بخواهیم به دنبال واسط دیگري باشیم، چه کسی به ما محبت  پذیرفت و در شباهت مردمان شد
اش را براي ما از دست داد، آن هم زمانی  زندگی   شخصی که آن    از   چه کسی را پیدا خواهیم کرد که   خواهد داشت، 

که ما دشمنش بودیم، ما را بیشتر دوست داشته باشد؟ اگر به دنبال کسی باشیم که صاحب قدرت و شکوه باشد، 
  تمامی قدرت آسمان و زمین و  نشیند  راست پدرش می   دستدر    آن کهي  چه کسی وجود دارد که به اندازه

 را دارد صاحب آن دو ویژگی باشد؟ صداي چه کسی زودتر از پسر عزیز خداوند نزد او شنیده خواهد شد؟

چنان با ایشان برخورد شد که منجر به    مقدسینبنابراین، فقط به علت ضعف ایمان بود که به جاي احترام به  
گاه نکرده و مطالبه نیز ننموده بودند، بلکه  خود هیچ   هاآن احترامی گردید، و مردم در قبالشان کاري کردند که  بی

شمردند. به عالوه، ما نباید در  هایشان مشهود است، پیوسته مردود می بر عکس از سر وظیفه، و چنان که در نوشته 
ارزش بودنمان متوسل شویم؛ زیرا منظور این نیست که ما باید بر اساس ارزش خویش در پیشگاه خدا ی جا به ب  این

باید چنین کنیم که از طریق ایمان، درستکاري او    مسیحعیسی و ارزش    مقام رفیعدعا کنیم، بلکه فقط بر اساس  
 از آن ما شمرده خواهد شد. 

از این  انه و بلکه عدم ایمان را از ما بزداید به درستی گفته است:  این ترس احمق  این کهبراي    رسول بر این اساس،  
اي بایست در هر امري مشابه برادران خود شود تا در امور خدا رئیس کَهَنَهمی  [مسیح عیسی ]جهت  
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زیرا که چون خود عذاب کشیده، تجربه دید استطاعت  .  دبکن  را  قوم  گناهانکریم و امین شده، کفّاره  
ون رئیس پس چگوید:  گرم کند میما را دل   این که براي  . افزون بر این،  شدگان را اعانت فرمایددارد که تجربه

  محکم   را  خود  اعتراف  خدا،   پسر  عیسی،   یعنی  است،   درگذشته  هاآنآسم  از  که  داریم  عظیمی  يکَهَنَه
هاي ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز  درد ضعفاي نداریم که نتواند هم زیرا رئیس کهنه.  مبداری

رحمت بیابیم و فیضی را حاصل پس با دلیري نزدیک به تخت فیض بیاییم تا  .  به مثال ما، بدون گناه 
[ما را] اعانت کند برادران، چونگوید:  می   رسول. همان  کنیم که در وقت ضرورت  که به خون    پس اي 

، پس بیایید با قلبی حقیقی و سرشار از اطمینان  عیسی دلیري داریم تا به مکان اقدس داخل شویم
 نزد   وي  يوسیله  ادر است که آنانی را که بهاز این جهت نیز ق. به همین ترتیب:    ایمان نزدیک گردیم... 

 .که دائماً زنده است تا شفاعت ایشان را بکند ت بخشد، چوننهایبی  نجات آیند،  خدا

می  خود  عیسی  زیرا  باشد؟  الزم  است  ممکن  دیگري  چیز  چه  و حیات هستم. گوید:  پس  راستی  و  راه  من 
. پس به چه منظور باید به دنبال حامی دیگري باشیم، به ویژه که  آیدمن نمی   يهوسیلکس نزد پدر جز بههیچ 

آن  او را ترك نکنیم و دیگري را برنگزینیم، و یا بی  خداوند خود خواسته است پسرش را حامی ما گرداند؟ بیایید  
دانست که  می داد به خوبی  بتوانیم او را بیابیم در پی کسی دیگر باشیم؛ زیرا خداوند آنگاه که او را به ما می   که

 گناهکاریم.  

،  مانمنجی ، تنها  مسیحعیسیآمده است، ما از طریق    خداوند   دعايدر نتیجه، بنا به فرمان عیسی آن گونه که در 
به نام او از پدر بخواهیم به ما عطا    آن چه کنیم؛ اطمینان خواهیم داشت هر  دست به درگاه پدر آسمانی دراز می 

 خواهد شد. 

 27بند 
 مسیحی جامعکلیساي 

،  ایمانداران حقیقی مسیحی است  مقدس   ماعت، که جو جهانی  جامعبه یک کلیساي    ایمان داریم و معترفیم  ما
 .  القدس روح ، شسته شده با خون او، تقدیس و مهر شده با مسیحعیسیشان در  نجاتهمه در انتظار 

روشن است که عیسی پادشاه ازلی    آن جااین کلیسا از آغاز جهان بوده و تا پایان جهان خواهد بود، و این مطلب از  
تواند پادشاه باشد. این کلیساي مقدس را خداوند در برابر خشم سراسر جهان محافظت  است و بدون مردمان نمی 

ناچیز و تقلیل  رسد و در چشم مردمان  کند؛ گرچه گاهی کلیسا (براي مدتی) بسیار کوچک به نظر می حمایت می   و
هفت هزار  گوید:  می   خداوند ، و با این حال حتی در آن زمان نیز  آحابدوران خطرناك    چونهم شود،  می   یافته
 .  اند جهت خود نگاه داشتم که به نزد بعل زانو نزده ه مرد ب
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این کلیساي  بلکه در سراسر جهان    به عالوه،  یا اشخاص مشخصی نیست،  مقدس محدود و مقید به یک مکان 
گسترده و پراکنده است؛ با این حال، همگی از طریق قلب و اراده، از طریق قدرت ایمان، در یک روح به هم متصل  

 هستند. 

 28بند 
 همه باید به کلیساي راستین ملحق شوند 

نیست، پس    نجاتاند و خارج از آن  که این جمع متعلق به کسانی است که نجات یافته   آن جااز    ایمان داریم ما  
وظیفه    هاآن انس  يهیچ کسی در هر وضعیت یا شرایطی نباید از آن بیرون رود و مجزا از آن زندگی کند؛ بلکه همه 

هاي آن  دارند به آن ملحق شوند و با آن اتحاد یابند و وحدت کلیسا را حفظ نمایند؛ باید خود را به نظم و آموزه 
قرار دهند؛ و به عنوان اعضاي یک بدن، بنا به استعدادهایی که    حمسیعیسی تسلیم کنند؛ گردن خود را زیر یوغ  

 خود یاري رسانند.  ایمانان خداوند به ایشان عطا کرده است به هم 

خدا،    م کال  ر حسباین است که، ب  دارانایمان تمامی    يشود، وظیفه   انجاماین امر به درستی    این که براي    چنینهم
ندارند جدا کنند و در هر جا که خدا این اجتماع را برقرار کرده باشد به آن    خود را از کسانی که به کلیسا تعلق 

هر مجازات   یا  به مرگ  اگر  بلی، حتی  باشند؛  کار  این  شاهزادگان مخالف  و  فرمانروایان  اگر  ملحق شوند، حتی 
شوند  کنند یا به آن ملحق نمی کسانی که خود را از آن جدا می   يجسمانی دیگري محکوم شوند. بنابراین، همه 

 اند. عمل کرده  وند خالف فرمان خدا

 29بند 
 هاي آن با کلیساي دروغین کلیساي راستین، و تفاوت  هايمشخصه

ی  خدا تدبر کنیم تا ببینیم کلیساي راستین کدام است، زیرا تمام  م باید با دقت و احتیاط در کال  ایمان داریم ما  
نیست که در کلیسا با نیکان مخلوط    ریاکاري اند. منظور ما افراد  هاي جهان نام کلیسا را براي خود اخذ کرده فرقه 
در کلیسا هستند به کلیسا تعلق ندارند؛ منظور ما این است که بدنه و اجتماع کلیساي راستین    این که اند و با  شده
 نامند متمایز باشد. می هایی که خود را کلیسا بایست از تمامی فرقه می 

ها به  آیین شود؛  موعظه می  آن جاناب انجیل در    يکلیساي راستین بدین قرار است: آموزه   هاي شناساییمشخصه 
گناه  انظباط کلیسایی و تادیب ؛ شودانجام می  بنیان نهاده است مسیحعیسی  آن چهبنا به  درستی و در پاکی خود

می  با کال؛ خالصه، همه  گیردصورت  می   م چیزش مطابق  رد  باشد  تضاد  در  آن  با  و  ناب خداست، هر چه  کند، 
توان کلیساي حقیقی را شناخت، و  . بدین طریق می شودشناخته می کلیسا   به عنوان تنها سَر مقدس  مسیحعیسی

 هیچ انسانی حق ندارد پیوند خود را از آن ببرد.  
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تنها   هاآن مسیحیان شناخت، یعنی با ایمان؛ هرگاه    هايه مشخصتوان با  را می   هاآندر خصوص اعضاي کلیسا،  
کنند، خداي راستین  کنند، درستکاري پیشه می را دریافت کنند از گناه پرهیز می   مسیحعیسی دهنده یعنی  نجات

را مصلوب    اعمالشان جسمکنند، و با گاه رو به سوي چپ و راست نمی ، هیچنمایند محبت میرا   ي خود و همسایه 
در تمامی    القدس روح هاي فراوان ندارند؛ ولی به کمک  ضعف  هاآن کنند. اما این سخنان بدین معنا نیست که  می 

ما    خداوند   سرسپردگی، و  سوزيدل خون، مرگ،    پیوسته پناه خود را درجنگند و  ها می روزهاي زندگی با آن ضعف 
   شوند. در وي از طریق ایمان به وي از گناهان خالص می ، هم او که جویند می  مسیحعیسی

خداوند براي خودش قدرت و مرجعیت بیشتري قائل است و    مدر خصوص کلیساي دروغین، او در مقایسه با کال 
خود مشخص کرده    م کالرا چنان که عیسی در  ها  آییناین کلیسا    چنینهم کند.  خود را تسلیم یوغ عیسی نمی

کند؛ این کلیسا  بخواهد از آن کم یا به آن اضافه می   آن چهکند، بلکه بنا به تشخیص خودش هر  است اجرا نمی
خدا زندگی مقدسی دارند آزار    مکند؛ این کلیسا کسانی را که مطابق با کالتکیه می   هاآن انس  بر  تر از عیسی بیش
کند. این دو کلیسا به سهولت از یکدیگر قابل تمایز  توجهی می تی خویش بی پرس ، طمع و بت اشتباهاتدهد و به  می 

 هستند. 

 30بند 
 حکومت و مناصب کلیسا 

اش به ما آموخته  م در کال  خداوند اي باشد که  روحانی بایست تحت نظام  این کلیساي راستین می   ایمان داریمما  
را به    هاآیین خدا را موعظه کنند و    المک  تاوجود داشته باشند    کشیشان  خادمین کالم خدا و  یعنی باید   –است  

، شوراي کلیسا را تشکیل دهند؛ باشد کشیشانباشند که، همراه با    هاییو شماس مشایخ    باید   چنینهم جاي آورند؛  
  حقیقی در همه جا پراکنده گردد، و به همین ترتیب خاطیان با   تعلیمکه بدین طریق دین حقیقی حفظ شود، و  

زدگان برآورده شود و تسلی  هاي فقرا و تشویش ضروریت   چنینهم تنبیه شوند و مهار گردند؛    روحانی هاي  روش 
آید، به ویژه اگر مردان  یابند و آرام گردند. بدین طریق همه چیز در کلیسا با نظم و ترتیب خوبی به اجرا در می

 تیموتائوس ذکر کرده انتخاب شوند.   اش بهرساله در رسول  اي که پولس  مطابق با قاعده  ایماندار

 31بند 
 ها، شماس مشایخ ، خادمین کالم

و به آن  رسمی توسط کلیسا انتخاب  طور    باید بهها  و شماس   مشایخخداوند، و    خادمین کالم  که  ایمان داریمما  
. بنابراین، همگان دهد می تعلیم  خدا    مآن ترتیبی که کال  هو ب   خداوند نام  ها در  آن   خواندن، با  منصوب شوند خدمات  

را   ایشان  تا زمانی که خداوند  باشند  بلکه صبور  این کار دخالت نکنند،  نادرست در  با وسائل  باشند  باید مراقب 
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ایشان را برگزیده    خداوند شود که    حاصلخداوند مشهود گردد و اطمینان    ي خواندگی نشانه فرابخواند، تا زمانی که  
 است. 

خادمین ، زیرا همگی  باشند می   اقتدارقدرت و  به طور یکسان دراي  نیز    هاآناوند،  خد   خادمین کالمدر خصوص  
که این امر مقدس خداوند    آن جا. افزون بر این، از  ستکلیسا  َسر تنها اسقف جهانی و تنها  مسیح که  هستند،    مسیح

یا منحرف گردد،   باید  گوییم  ما می نباید نقض  انجام  بابت کاري که  را  کلیسا    شایخخدا و م  خادمین کالمهمه 
 باشند.   صلح با ایشان پیدا کنند و همواره در    جدالی ، و حتی االمکان هیچ نزاع و بحث و  بسیار احترام کنند   دهند می 

 32بند 
 یی کلیسا انظباطنظم و 

آن سودمند و مفید    يکلیسا جهت حفظ بدنه   رهبرانتعیین سلسله مراتب میان    این که با    ایمان داریمما    چنینهم
کلیسا باید به شدت مراقب باشند تا از اوامر عیسی، تنها ارباب ما، تخطی نکنند. بنابراین، ما    رهبران است، ولی  

کرده باشد و به هر طریق وجدان را مقید    خداوند پرستش  تمامی مداخالت بشري، تمامی قوانینی که انسان وارد  
 شماریم.  و مجبور سازد مردود می 

را    افراد، و تمامی  کرده و تقویت کند   پذیریم که وحدت و یکپارچگی را حفظ ن اساس، فقط چیزهایی را می بر ای
که باید    الزم است  ییکلیسا  طانظباکلیسا و    جدا کردن افراد از جمع تحت فرمان خداوند درآورند. بدین منظور،  

 خداوند آمده است اجرا شود.   متحت شرایطی که در کال 

 33بند 
 هاآیین 

کرده تا بر سر    ما مقرر را براي    هاآیین هایمان،  ها و سستیخاطر ضعف   ه ، بما  خداوند مهربانکه    ایمان داریم ما  
تغذیه و  پیوند داده    انجیلکلمات    ایمانمان را که او در و فیضش را دریافت کنیم،    ونیک  يپیمان با او بمانیم، اراده 

که در  کارهایی  چنینهمبه ما گفته و  مشبا کال  چه آنحواس خود را به  هاتا از طریق اجراي آیین تقویت کنیم،  
وسیله او ما را از نجاتی که ما بخشیده مطمئن ساخته و آن  و بدین  ،  متمرکز کنیم  بهتر   کند ما می   هايدل   طنبا

در ما    القدس روح هستند که خداوند با قدرت    نادیدنی هاي امور درونی و  عالئم و نشانه   هاآیین . زیرا  کند را تایید می 
همان   مسیحعیسیمعنا نیستند و یا قرار نیست ما را بفریبند. زیرا  اهمیت و بی آورد. پس عالئم بیبه اجرا درمی 

 معنا نخواهد داشت.  ها آیینشود، و بدون او  نشان داده می  هاآیین حقیقی است که در  

 هافقط دو آیین ؛  یمکرده است خرسند هست  مقرر   مسیحعیسی ما    خداوند که    هاییآیینافزون بر این، ما از تعداد  
 .  (عشاء ربانی) مسیحعیسی آیین شام مقدس خداوندمان، آیین تعمید و هستند 
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 34بند 
 تعمید مقدس 

شریعت است، با ریختن خون خود منجر به پایان یافتن ریختن  اتمام  ، که  مسیحعیسیو معترفیم که    ایمان داریم ما  
ریختند؛ او با لغو ختنه، که با ریختن خون  براي کفاره یا جبران گناه می   هاآن هاي دیگري شد که انستمامی خون 

شویم، و از تمامی  یین در کلیساي خداوند پذیرفته می شد، به جایش آیین تعمید را آورد، و ما با این آمی   انجام
گردیم، تا به طور کامل به او تعلق پیدا کنیم و عالمت و پرچم او را بر خویش  دیگر مردمان و ادیان بیگانه جدا می 

 او تا ابد خدا و پدر مهربان ما خواهد بود.   این کهداشته باشیم، و گواهی باشد بر 

  گیرند با آب تعمید   القدس روح نام پدر، و پسر، و    دربه وي تعلق دارند دستور داد   پس او به تمامی کسانی که 
شوید، و وقتی بر بدن تعمیدشونده پاشیده  شود چرك تن را می که آبی که بر تن ریخته می   طورهمانتا بدانیم  

پاشد، آن را از گناهانش  از درون بر روح می   القدس روح گردد، خون مسیح نیز بنا به قدرت  شود بر آن مشاهده می می 
شود،  نمی   انجامین کار با آب بیرونی  نماید. ابه فرزندان خداوند تبدیل می   غضبکند، و ما را از فرزندان  پاك می 

فرعون،    خشمماست، هم او که باید از آن عبور کنیم تا از    دریاي سرخبلکه با پاشیدن خون ارزشمند پسر خدا، که  
 کنعان شویم.   روحانییعنی شیطان، در امان مانیم و وارد سرزمین 

ما حقیقت آیین را عطا خواهد    خداوند ، ولی  د دهنو بخش ظاهري آن را انجام می   آیین راخادمین این  بنابراین،  
عدالتی؛  و بی   پلیدي شستن، پاك کردن و زدودن روحمان از    ؛بخشد خواهد  را    ادیدنیو فیض ن  عطایاکرد، یعنی  
او نیکی پدرانه   این کهاز  هاي ما قلب  از آرامش؛ دادن اطمینان حقیقی به  هاآن و پر کردن  هاي مادل   تازه ساختن

 دور کردن.  اعمالش   يرا در ما قرار دادن، و انسان قدیمی را با همه تازه  یتدارد؛ انسان

بایست یک بار درست به همین  هر کس که به راستی بخواهد حیات ابدي را کسب کند می   ایمان داریم پس ما  
این   چنینهم الزم باشد آن را تکرار کند، زیرا ممکن نیست انسان دو بار به دنیا بیاید.    آن کهروش تعمید شود، بی  

سر زندگی سودمند خواهد  تعمید فقط در زمان پاشیده شدن آب بر ما و دریافت آن سودمند نیست، بلکه در سرا 
 بود.  

کنند خرسند نیستند، و  همان یک تعمیدي که دریافت می  ها بهآن ها متنفریم:  بنابراین، ما از خطاي آناباپتیست
با    که نوزادان  ایمان داریمکنند، ولی ما  تعمید نوزادان مومنان را محکوم می   چنینهم باید تعمید داده شوند و 

شدند. در واقع،  که پیشتر در اسرائیل کودکان بنا به همین عهدها ختنه می   طورمانهعالمت عهد مهر  گردند،  
عیسی خون خود را نه فقط براي پاك کردن بزرگساالن که براي کودکان مومنان نیز ریخت؛ بنابراین، کودکان نیز  

،  ر داددر شریعت دستو  خداوند که    طورهمان داده دریافت کنند؛    انجامباید عالمت و آیینی را که عیسی برایشان  
اي پیشکش زمانی پس از تولد در آیین رنج و مرگ عیسی شرکت داده شوند و به ایشان بره کودکان نیز باید کوتاه 
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. عالوه بر این، تعمید براي کودکان ما نقش ختنه براي یهودیان را دارد. به  بود  مسیحعیسی شود، که همان آیین  
 است.  عیسی  در ختنهگوید تعمید همین دلیل، پولس می 

 35بند 
 (عشاء ربانی) مسیح عیسی ما  خداوند شام

کسانی که  از  داد تا  را آیین شام خداوند ما دستور به اجراي  يدهنده نجات مسیحعیسیو معترفیم   ایمان داریمما 
 .  دهد رشد ها را حمایت کرده و آن، یعنی کلیسا، پذیرا شده شمقدس  يو در خانواده بخشیده  تازهتولد او 

اند حیاتی دوگانه در خود دارند: یکی حیات جسمانی و موقت که از زمان اولین تولد  یافته   تازه کسانی که تولد  
و آسمانی که در تولد دومشان به ایشان    روحانیاست؛ دومی حیات    مشترك   هاآنانس  يشود و میان همه شروع می 
مشترك    هاآن انس  يآید؛ این زندگی میان همه بدن عیسی به اجرا درمی در    شراکت   با انجیل    بر حسبشود و  داده می 

نیست بلکه فقط به برگزیدگان خداوند تعلق دارد. به همین ترتیب، خداوند جهت حمایت از زندگی جسمانی و  
را بدان دسترسی    هاآنانس  يزمینی به ما نان زمینی و مشترکی داده که در درجه دوم اهمیت قرار دارد و همه 

اي از  دارند، نان زنده   ایماندارانو آسمانی که    روحانیخود زندگی. اما جهت پشتیبانی از حیات    چونهمهست،  
یابد؛ شود و رشد می مومنان، با خوردنش، تقویت می  روحانینام دارد و حیات  مسیحعیسی آسمان فروفرستاده که 

 ، او را دریافت کنند.   القدس روح منظور از خوردن او این است که با ایمان به 

را به عنوان نماد بدنش، و    دیدنی ، یک نان زمینی و نان روحانی و آسمانیي خود به ما به عنوان براي ارائه  عیسی،
با   تا    عناصر به ما گواهی دهد که با در دست نگاه داشتن این    هاآن شراب را به عنوان نماد خونش تعیین کرد 

ماست)  ، زندگی ما تغذیه خواهد شد و با کمک ایمان (که دست و دهان روح  هاآنمقدس، و خوردن و نوشیدن  
مان  روحانی کنیم تا حیات  ماست، در روحمان دریافت می   يدهنده بدن و خون حقیقی عیسی را، که تنها نجات 

 حمایت گردد.  

هاي مقدس را اجرا کنیم،  بیهوده از ما نخواسته تا آیین   مسیحعیسی دانیم یقین می    که به قطع و   آن جااکنون، از 
  ي آورد، گرچه شیوه هستند در ما به اجرا درمی   هاآن   يدانیم که او حقایقی را که این عالئم مقدس نماینده پس می

ر همین  ناپذیرند. دپنهان و فهم   القدس روح اجرایش فراتر از فهم ماست و ما قادر به درك آن نیستیم، زیرا کارهاي  
خون واقعی عیسی    مناسب با  بدن طبیعی و مناسب با  نوشیم  خوریم و می می   آن چهحال، این سخن ما خطا نیست:  

و از راه ایمان است. پس نتیجه    القدس روح ، بلکه به کمک  این مشارکت صرفا در خوردن این عناصر نیست  است. اما
با ایمان در وجود او  خداي  راست    دست  به   هاآن شود که گرچه عیسی همواره در آسممی  پدر نشسته است، ما 

 هایش مزیت   ياست که عیسی با حضور بر سر این میز، خود را با همه   روحانیکنیم. این جشن یک میز  مشارکت می 
مند شویم و ارواح مسکین و فاقد  هاي حاصل از رنج و مرگ او بهره توانیم از او و از شایستگیدهد، و ما می به ما می 
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از این راه که گوشت او را بخوریم، و با نوشیدن خونش این    –ان را تغذیه و تقویت کنیم و تسلی دهیم  آسایشم
 .  نماییم تازهو  به حرکت واداشته امور را 

دریافت     هاآن انس  يهمه  اما نباید توسط   ،اند صر معمولی داللت شدهاعن  با  مقدس   هايآیین هرچند  افزون بر این،  
کنند و نه حقیقت نهفته  ها محکومیت خود را دریافت میآنان که از آن مسیح نیستند در وارد شدن به آیین   ؛شوند 

  به طریقی که ایماندارن مسیح  اما نه دریافت کردند،   ها راآیین نیز  جادوگر که یهودا و شمعون  طورهمان . در آن را
 .  ها شرکت کردند زیرا عیسی را که معناي این آیین است رد کردند در آیین 

کنیم و مرگ عیساي  خداوند با فروتنی و احترام دریافت می   فرزندان، ما این آیین مقدس را در حضور  در نهایت
هیچ کس    کنیم. پسآوریم، و به ایمان و دین مسیحی خود اعتراف می به خاطر می   شکرگزاريدهنده را با  نجات

بیاید مگر آن که پیشتر به درستی خود را آماده کرده باشد؛ مبادا با خوردن این نان و    شام خداوند نباید به میز  
به خداوند    محبتی پرشور  مقدس   آییناین    این که نوشیدن این جام داوري را بخورد و بنوشد. خالصه، شادمانیم از  

 کند.  مان در ما ایجاد می و همسایه 

کنیم و کفر  اند محکوم می هاي مقدس وارد کردهما تمامی اضافات و انحرافاتی را که سایرین به این آیین   بنابراین،
اند به اجرا درآورد، و ما  ش امر کرده رسوالنکنیم که باید فقط همان چیزي را که عیسی و  دانیم، و تصدیق می می 

 کنند.  صحبت می  هاآن همان صورتی صحبت کنیم که  هاآیین  يباید درباره 

 36بند 
 حاکمان

خداوند مهربان ما، به علت محرومیت بشر، شاهان و شاهزادگان و حاکمانی تعیین کرده تا جهان بر    ایمان داریم ما  
یان  ها اداره گردد؛ با این هدف که هرزگی آدمیان مهار گردد و همه چیز در ماساس یک سري قوانین و سیاست

است،   داده  شمشیر  حاکم  به  او  منظور،  بدین  یابد.  ترتیب  و  نظم  پاداش  ایشان  و  بدکاران  مجازات  براي 
مقدس است، و لذا    آییننه تنها مراقبت و محافظت از رفاه شهروندان، بلکه دفاع از    هاآن   يوظیفه درستکاران.  

گیري کنند؛ باید پادشاهی ضد مسیح را نابود و  جلو  هاآندروغین را براندازند و از    هايپرستش پرستی و  باید بت
کالم انجیل را در همه جا بگسترند تا همگان خداوند را، آن    يباید موعظه   هاآن .  گسترش دهند پادشاهی مسیح را  

 ش دستور داده، احترام بگذارند و بپرستند.مطور که در کال 

  مالیات عینی هر کسی، از هر وضع و کیفیت و شرایط است، که خود را تسلیم حاکمان کند؛    يافزون بر این، وظیفه 
خدا در تعارض نباشند ایشان را فرمانبرداري    مدهد و حاکمان را محترم و عزیز شمرد، و در تمامی اموري که با کال 

  هاآن سیرهایشان هدایت کند و بر  کند؛ در دعاهایش حاکمان را دعا کند، دعا کند که خداوند ایشان را در تمامی م
 حاکم باشد، و دعا کند که ما در عین ایمان و صداقت زندگی آرام و سرشار از صلح داشته باشیم.  
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ها و حاکمان  ، و به طور کل تمامی کسانی که قدرت انگیزانفتنه ها و سایر  آناباپتیست  اشتباهات  از همین رو، ما از 
ها و نظم صحیح و درستی که خداوند میان مردمان نهاده  مالکیت اندازند، و با  شمارند، عدالت را برمی را مردود می 
 .  بیزاریم کندد می  است دشمنی

 37بند 
 نهایی  داوري

تعیین کرده (که براي همه مخلوقات نامعلوم   خداوند هرگاه زمانی که  ایمان داریم خداوند  م ، بر اساس کال انجامسر
آید، با جسمش و به صورت  از آسمان می   مسیحعیسیما    خداوند و تعداد برگزیدگان کامل شود،   است) فرا برسد،
زندگان اعالم  آید و خود را داور مردگان و  می جاللش  ؛ او با شکوه و  صعود نیز کرد که    طورهمانمرئی، درست  

یک به یک در    هاآن سوزاند تا پاکش گرداند. سپس تمامی انسکند، و این دنیاي قدیمی را با شعله و آتش می می 
یی که از آغاز تا پایان جهان وجود  هاآن انس  ي گیرند، اعم از مرد و زن و کودك؛ همه برابر این داور بزرگ قرار می 

شوند شوند. همه مردگان از خاك بلند می شیپور خداوند فراخوانده می   اند با کالم فرشتگان مقرب و صدايداشته 
یی که در آن زمان  هاآن گردد. در خصوص  زیستند متحد می شان که پیشتر در آن می و ارواحشان با جسم واقعی 

دیل خواهند  ناپذیر تبپذیر به فساد زدنی از فساد برهم   میرند بلکه در چشمسایرین نمی  چونهم زنده هستند، ایشان  
 شد. 

اند، اعم از  در این جهان کرده   آن چهشوند و مردگان بر اساس  ) گشوده می هاآن ها (به بیان دیگر، وجد سپس کتاب 
اي را که گفته باشند و دنیا آن را لطیفه و شوخی  هر کالم بیهوده   هاآن گردند، بلکه تمامی انسنیک و بد، داوري می 

 هاي مردم در برابر همگان آشکار خواهد شد.  ها و دورویی سپس راز  کنند؛ وتلقی کرده باشند نقل می 

انگیز است، اما براي درستکاران و  بنابراین، فکر این داوري به درستی براي بدکاران و خدانشناسان ترسناك و هول 
زحماتی را    تالش و  يثمره   شود وترین؛ زیرا در آن زمان نجاتشان تکمیل می بخش ترین و تسلیبرگزیدگان مطلوب 

شود و انتقام وحشتناك خداوند از بدکاران را مشاهده  آشکار می  هابرائت آن کنند.  اند دریافت میکه متحمل شده 
دهند و سرکوب و شکنجه  خواهند کرد، همان بدکارانی که در این جهان درستکاران را با قساوت تمام آزار می 

که جاودان است، تا ابد در آتش دوزخی    آن جا ردد، از  کنند؛ آن کس که با شهادت وجدان خویش محکوم گ می 
بر سر    افتخار   و   جالل و برگزیدگان تاج    مقدسینسوزد. اما برعکس،  که براي شیطان و یارانش فراهم شده است می 

ها از  هاي ایشان را بر زبان خواهد آورد؛ اشککنند، و پسر خداوند در برابر خداي پدر و فرشتگان منتخب او نام می 
  بدعت ، که اکنون بسیاري از قاضیان و حاکمان آن را کفر و  هاسلوك آن   چنینهم هایشان پاك خواهد شد؛  گونه 
 خداوند به عنوان پاداشی از سر مهربانی،    چنینهمواهد شد.  ، به عنوان ایمان به پسر خدا شناخته خخوانند می 

 بخشد که درکش براي هیچ انسانی ممکن نیست.  به ایشان می جاللی چنان 
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وعده  از  که  هدف  این  با  هستیم،  بزرگ  روز  آن  منتظر  میل  کمال  با  ما  در  بنابراین،  خداوند  مان  خداوند هاي 
 گردیم، آمین. کامل مسروربه طور   مسیحعیسی

 ).  20: 22! (مکاشفه بیا، اي خداوند عیسی 
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