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   الهیات و کلیسا
 دابلیو. رابرت گادفري نویسنده:

الهیات، حقیقتی که از خدا و راجع به خداست، براي حیات کلیساست. عیسی کلیساي خود را از طریق تربیت  
اند که «او مسیح است، پسر  سازد، شاگردانی که به این حقیقت معترف کنند می شاگردانی که از وي پیروي می

دهد تا آنها در راه  ه آنها زندگی می شاگردان همان کسانی هستند که عیسی ب ). 16: 16خداي زنده» (انجیل متی  
الحقیقه شاگرد  ي خود عیسی، «اگر شما در کالم من بمانید، فی او و مطابق با حقیقت او قدم بردارند. بنا به گفته 

  ).32-31:  8من خواهید شد، و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد» (یوحنا 

فرستد تا آنها نیز شاگردانی تربیت کنند و کلیساي  به سراسر جهان می در مأموریت بزرگ، عیسی شاگردانش را  
ي خطیر را به اختصار و طی دو  عیسی را بسازند. اما شاگردان چطور باید شاگرد تربیت کنند؟ عیسی این وظیفه 

عیسی    دهد: شاگردان از راه تعمید دادن و تعلیم دادن شاگرد تربیت خواهند کرد. اگر این کلماتنکته شرح می 
کردیم. شاید انتظار تعلیم دادن را  انگیز تلقی می وار را شگفتقدر آشنا نبودند، بسیاري از ما این بیان خالصه این

آور ما را  ي مأموریت تا حدي نامنتظره است. اما امور شگفت داشته باشیم، ولی لحاظ کردن تعمید در این خالصه 
  جا و سودمند بوده است.بینیم که چقدر به اندیشیم می ن می دارند. وقتی به این سخبه تأمل و تفکر وامی 

کنیم که شاگردسازي دو بخش دارد: آنها را آوردن و آنها را ساختن. شاگردان کسانی  در این مأموریت، مشاهده می 
  شوند.دهد ساخته می هایی که زندگی را تغییر می هستند که با تعمید آورده و با تعلیم 

کند، اما نه به آن معناي محدود از تعمید که مراسم آب ریختن باشد، بلکه  ه تعمید جلب می عیسی توجه ما را ب
ي اجراي مأموریت یحیاي تعمیددهنده مشهود  معناي وسیع تعمید مد نظر است. این مطلب به وضوح در نحوه 

ي  ، و بر ثمره )3خواند (آیه  ، به توبه فرامی )18:  3دهد (انجیل لوقا  است. او در اجراي تعمید خبرهاي خوب نوید می 
هاي خدا هست و هم دعوت به واکنش مناسب به آن  ي وعدهدر تعمید هم موعظه ).  8کند (آیه  توبه تأکید می 

  خواهد زندگی ایمانی را آغاز کنند.کند و از آنها می ها. تعمید به راستی شاگردان را وارد می وعده

شونده  هاي خدا را مد نظر دارد و تعمید ساسی است، زیرا تعمید وعده تعمید در این معنا براي شاگرد بودن امري ا
ي خدا گناهانشان ي اصلی خدا به گنهکاران این است که اراده کند. در تعمید، وعده را به ایمان و تعهد دعوت می 

ن به  گوید شاگردا را خواهد شست و آنها را خواهد بخشید. وقتی عیسی در «مأموریت بزرگ» به طور مشخص می 
آید و تثلیث  گانه می ي تعمید از خداي سه دهد که وعده نام پدر، پسر و روح القدس تعمید داده شوند، نشان می 

  ضامن آن است.

ها در آن  ي شانزدهم نوشته شده و قرن ي هلندي که در سده شدهي آیین تعمید در کلیساهاي اصالح نامهنیایش
دهد.  هاي متمایزي را که به هر شخص تثلیث مربوط است نشان می و وعده ها  کلیساها بکار رفته است به خوبی نقش 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

2 

نیایش وعده   نامه این  و  تعمید  می معناي  شرح  را  قوم خدا  به  تعمید  در شخص  هاي  تعمید  آب  اینکه  نه  دهد، 
وارث و  دهد که «عهد فیض ابدي با ما ببندد و ما را  شونده چه تأثیري دارد. در تعمید، خداي پدر وعده میتعمید 

دهد که «با خون خود ما را از تمامی گناهان بشوید، ما  ي خود کند». در تعمید، خداي پسر وعده می فرزندخوانده
  را در پیروان خود در مرگ و رستاخیزش قرار دهد، تا از گناهان آزاد شویم و در برابر خداوند عادل شمرده شویم». 

کند... تا سرانجام بی هیچ  «در ما خواهد ماند، و ما را تقدیس می دهد که  القدس وعده می در تعمید، خداوند روح 
دهند که دل و مرکز انجیل  هاي تعمید نشان می آالیشی در میان برگزیدگان در زندگی ابدي قرار گیریم». این وعده 

هر چیز    ي کلیسا یا ایمانداران نیست. تعمید پیش ازما امید است. تعمید صرفاً مراسمی ظاهري یا اعمال ساده
دهنده در بیابان ظاهر شد و  کند: «یحیی تعمید ي انجیل را ابراز می شده   «کالم آشکار» شده است که کالم موعظه 

  ). 4: 1نمود» (انجیل مرقس به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه می 

شود. معناي تعمید  ح داده می ي هلندي، الهیات تعمید براي کلیسا شرشدهي تعمید کلیساهاي اصالح نامه در نیایش
شود، اما از منظر انسانی آن معنا را باید در تعهد جستجو کرد. آن فراخوان  ها نشان داده می از منظر خداوند در وعده 

 به تعهد با قدرت تمام بیان شده است:

  ها دو طرف وجود دارد، خداوند ما را از طریق تعمید تجویز و موظف نظر به آنکه در تمامی عهد 
القدس چنگ  کند، به بیان دیگر، اینکه ما به این خداي یکتا، پدر، پسر و روح اي می به اطاعت تازه 

زنیم؛ به او ایمان بیاوریم، او را با تمام قلب خود، با تمام روح و ذهن و قدرت خود دوست بداریم؛  
ش بگیریم. و اگر  جهان را وابنهیم، ذات قبلی خود را به صلیب بکشیم، و یک زندگی دیندارانه پی

گاهی از سر ضعف گناه کردیم، نباید از رحمت خدا نومید شویم، و نباید گناه را ادامه دهیم، زیرا  
  تعمید یک پیمان و شهادت تردیدناپذیر است حاکی از اینکه ما با خدا عهدي ابدي داریم.

 ها و سپس باور آوردن و آنها را زندگی کردن. شاگردن بودن یعنی شنیدن وعده

دهد. تعمید صرفاً امري فردي نیست زیرا باید شخص دیگري آن را انجام  تعمید الجرم ما را به کلیسا پیوند می
ي مقدسین  دهد. حیات مسیحی حیاتی فردي نیست، بلکه زندگی در جامعه دهد. تعمید را کلیسا در کلیسا انجام می 

باشیم، نه فقط به عنوان پیوندي صوري بلکه    است. عیسی در حال بناي کلیسایش است، و ما قرار است عضو آن 
  به عنوان بخشی کلیدي از زندگی ما به عنوان شاگرد.

خواهد تعلیم دهیم و زندگی قوم خدا را بسازیم. عیسی در دوران خدمت  عیسی عالوه بر دستور به تعمید، از ما می 
ندگی کنندتعلیم داد. رسوالن عیسی با اقتدار  اش حقیقت را چنانکه شاگردان باید بدانند و آن گونه که باید ززمینی 

اش هاي عیسی، هم آنها که از خدمت زمینی کاملی که از وي کسب کرده بودند کار تعلیم را ادامه دادند. آموزه 
آوري و نگهداري  اند و هم آنها که متعلق به رسوالنش هستند، در کتاب مقدس و براي کلیسایش جمع حاصل آمده 
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دهد، به  ه با وفاداري کامل در پیروي عیسی است الهیات او را از روي کتاب مقدس تعلیم می اند. کلیسا کشده
  نحوي که مسیحیان حقیقت را بدانند و آن را زندگی کنند.

خواهد حقایق ساده یا بعضی حقایق یا حتی  گوید. عیسی از کلیسایش نمیاي بزرگ سخن می این آموزه از وظیفه 
هایش را تعلیم دهیم. ممکن  ي فرمان دهد تا همه دا را تعلیم دهد. او به ما مأموریت می بسیاري از حقایق کالم خ

خواهد این اراده را به  بندي کنیم، ولی حق نداریم هیچ کدامشان را حذف کنیم. او از ما می است حقایق را اولویت
  طور جامع بشناسیم و زندگی خود را تمام و کمال وقف او کنیم.

هاي کتاب مقدس است. این  ین مخاطراتی که کلیسا ممکن است براي خود ایجاد کند تغییر آموزه تریکی از جدي 
هاي عیسی صورت  پوشیدن، یا افزودن چیزي به آموزه   کار ممکن است از طریق رد کردن، تحریف کردن، چشم

کنند. قبول نیست رد می هایی را که از نظرشان به لحاظ عقالنی یا اخالقی قابل  گیرد. کلیساهاي لیبرال آموزه
اند مسیحیت را براي غیر مسیحیان جذاب کنند و در این راستا فقط شکل  کلیساهاي بشارتی نیز اغلب تالش کرده 

  اند.ساده یا نرمی از انجیل را تعلیم داده 

ي  دهکنناند کتاب مقدس را در تمامیتش تعلیم دهند، به نحوي که منعکس شده کوشیده برعکس، کلیساهاي اصالح 
  استانداردهاي اعترافی و سرشار از آموزه و اخالق باشد.

نحوه  و  تعلیمی  باید محتواي  تعالیم هستند. شبانان  این  پاسداري  و هم مردم مسئول  ي  در کلیسا، هم شبانان 
د  بای  شبانان   و  است،  حقیقت   مخزن  خدا  کالم   کلیسا  براي.  کنند   طراحی   دقت   به  را   برقراري ارتباط سازنده با مردم

پسند باشند کننده یا مطابق با روانشناسی عامهآن را تعلیم دهند. آنها باید در برابر فشار اینکه سخنانشان سرگرم 
  مقاومت کنند.

اي بسیار جدي بر عهده دارد. آنها باید شبانان را  به عالوه قوم خدا، به ویژه در یک فرهنگ دموکراتیک، وظیفه 
ها حمایت کنند. در غیر این صورت،  را تعلیم دهند و مشتاقانه از این آموزه   ي خداتشویق کنند که تمامی اراده 

دهد: «و من اي برادران نتوانستم به شما  کلیسا به شدت نابالغ خواهد ماند. پولس به قرنتیان چنین هشدار می 
دم نه به گوشت  سخنگویم چون روحانیان، بلکه چون جسمانیان و چون اطفال در مسیح. و شما را به شیر خوراك دا

  - 1:  3حال جسمانی هستید» (اول قرنتیان  زیرا که هنوز استطاعت آن نداشتید بلکه الحال نیز ندارید، زیرا که تا به 
 همین مطلب در عبرانیان ذکر شده است: ). 3

آنها مشکل میکه درباره  او ما را سخنان بسیار است، که شرح  هاي شما باشد چونکه گوش ي 
باید معلّمان باشید، باز محتاجید یرا که هر چند با این طول زمان شما را می سنگین شده است. ز

که کسی اصول و مَباديِ الهامات خدا را به شما بیاموزد و محتاج شیر شدید نه غذاي قوي. زیرا  
هر که شیرخواره باشد، در کالم عدالت ناآزموده است، چونکه طفل است. امّا غذاي قوي از آن  
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:  5اند تا تمییز نیک و بد را بکنند. (حواس خود را به موجب عادت، ریاضت داده   بالغان است که
11-14 ( 

هایشان سنگین است. کلیساي بالغ  کلیساهاي نابالغ و مسیحیان نابالغ هنوز اسیر جسم هستند و در نتیجه گوش 
. کلیسا براي شاگردسازي  دهد تا یاد بگیرد و تشخیص و درستکاري خود را تقویت کند با اشتیاق به کالم گوش می 

شوند و هم براي کسانی که در حقیقت ساخته  به الهیات نیاز دارد، هم براي آن کسانی که به کلیسا آورده می 
شوند. لیگونیر خود را وقف تدارك دیدن محتواي تعلیمی صحیح کرده تا در شاگردسازي مبتنی بر حقیقت  می 

  کمکی کرده باشد.

تاي شاگردسازي تا زمانی که تمامی برگزیدگان خدا به کلیسا آورده شوند تکمیل  مأموریت بزرگ عیسی در راس 
ي عالی عیسی را داریم که ما را در  نشده است. هنوز کارهاي بسیاري در شرایط دشوار بر دوش ماست. اما وعده 

 » 20: 28باشم» (متی، کند: «و اینک، من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما می مأموریتمان دلگرم می 

 

دکتر دابلیو. رابرت گادفري یکی از معلمین خدمات لیگونیر و رئیس اسبق و استاد اسبق تاریخ کلیسا در دانشکده  
تحقیقی  ي تعلیمی شش قسمتی لیگونیر با عنوان الهیات وستمینستر کالیفرنیا است. او همچنین مدرس مجموعه 

  است. Saving the Reformationله و نویسنده چندین کتاب از جم ي تاریخ کلیسادرباره 

 

   منتشر شده است. تاكتیبل مجله این مقاله در  
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