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 مقدمه

ف، های ایمانی مختلو مسیحیان از فرقه ، اعتقادات مختلفی وجود دارنددر مسیحیت
های زندگی بسیار متفاوتی از یکدیگر دارند. متاسفانه در این میان بسیاری از افراد روش

کنند مسیحی هستند ولی از کل ایمان مسیحی فقط نام آن را با خود به هستند که ادعا می
ه احکام اند و ببوده مسیحی ایشان حقیقتاًو والدین اجداد  شاید در گذشتهکشند. یدک می

تحقیق  مقدس ورا صرف مطالعه کتاب کردند ولی خود ایشان هرگز وقتیمسیحیت عمل می
هایی از متبا قسکه اند. البته در میان ایشان کسانی هم هستند راجع به ایمان مسیحی نکرده

هم  ایدهگیرند. عمقدس آشنایی دارند ولی آن را هرگز به اندازه کافی جدی نمیکتاب
خوانند مقدس را مینند، وفادارانه کتابکرشد می شانهستند که با جدیت در ایمان مسیحی

ی دانند و از او پیروی خداوند را تنها منجی خود میآنها عیسگیرند. و آن را بسیار جدی می
 گیرند و در کنار دیگرقرار میکنند. در ضمن، ایشان تحت عضویت رسمی کلیسا می

را در اطاعت از کالم  جدی و حیاتی است، زندگی خودکه ایمان برایشان امری  مسیحیان
 سازند. خدا غنی می

ان امری و ایمان برایش است که آناباپتیست نام دارندکتاب شرح حال مسیحیانی  این
تاریخ اروپا شکل گرفتند. در آن دوران،  «دوران تاریک» . این گروه درجدی و حیاتی است

ودند. بهره بکالم خدا تحت کنترل کلیسای کاتولیک بود و عامه مردم از خواندن آن بی
ند. شان را سر کنشد که مردم در جهل و ظلمت زندگیعدم دسترسی به کالم خدا باعث می

ر میان مردم اما با اختراع صنعت چاپ، فرهنگ آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن د
ب مردم مقدس در قلرواج یافت، در نتیجه تشنگی شدیدی نسبت به دانش حقایق کتاب

گزاری ایجاد شد. موج تغییراتی که از این اتفاقات در کلیسا به جریان افتاد، در نهایت به بنیان
 میالدی انجامید. بدین ترتیب، کلیسای پروتستان از کلیسای 1500تان در سال کلیسای پروتس

کاتولیک جدا شد. هرچند که گروه مورد بحث ما، نه کاتولیک بودند و نه پروتستان. آنها 
( نامیده شدند. دیتعمیدوباره ) تیستاز جناح سومی بودند که از جانب مخالفینشان آناباپ
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این عنوان از آن رو به ایشان القاب شد که کلیسای آنها معتقد بود شخص مسیحی باید با 
پیروی کند و به عضویت کلیسای مسیحی درآید. برای تشکیل چنین  خلوص از عیسی

د که وقتی گویمقدس پیروی نمود. اولین فرمان کالم میکلیسایی باید از دستورات کتاب
 توبه کنید و هر یک از شما به اسم»آورد، اول باید تعمید یابد: کسی به مسیح ایمان می

« تد یافالقدس را خواهیرید و عطای روحعیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گی
 ود زیرا آنها قادر نیستند کهش. این موضوع، شامل حال اطفال کوچک نمی(38: 2)اعمال 

توبه کنند و به عیسی ایمان آورند. پس در این فرقه مسیحی، فقط اشخاص بالغ اجازه دارند 
سانی که یکبه این عمل کو پروتستان که بعد از توبه، تعمید یابند. در کلیسای کاتولیک 

مید شان تعاند و بعد در بزرگسالی مطابق انتخاب شخصیدی تعمید داده شدهازبار در نو
 شود. اند، تعمید دوباره اطالق میگرفته

ها نسبت به این جریان دید دیگری داشتند. آنها تعمید اول شخص خود آناباپتیست
آوردند و از این جهت، آن را حساب نمی مسیحی را از ابتدای به ساکن تعمید حقیقی به

رای داند که این رخداد بتعمید ندارد و نمی یدند. چونکه نوزاد، درکی ازناماصال تعمید نمی
او چه معنایی دارد. از این رو تعمید اول به طور خودکار باطل است و انگار که هرگز اتفاق 

ولیه د، تنها تعمید و همان تعمید اگیرننیفتاده است. پس تعمیدی که آنها در سن بلوغ می
ولی با  .خواندندران میبرادخواندند بلکه است. از این رو آنها خودشان را آناباپتیست نمی

ئیس، در سواین حال، آنها در طی سالیان متمادی، به القاب و عناوین مختلفی خوانده شدند. 
ای در ها و در موراوی )ناحیهمنونایتآنها را اعضای کلیسای برادران نامیدند، در هلند، 

های ها به خاطر اعمال خیرخواهانه و نیکوکاریها. هوتریتچکسلواکی(، هوتریت
 شان زبانزد خاص و عام بودند.اجتماعی

از نگاشتن این کتاب آن است که خوانندگان عزیز با تاریخچه و تعلیمات  هدف
ایت آشنا کلیسای منون مخصوصاً ند وشوخوانده می آناباپتیست کسانی کهمقدسی کتاب

مقدس را بخوانید و قضاوت کنید که آیا ما از شما خواهش داریم که شخصا کتابشوند. 
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انید تشخیص توبا کالم خدا مطابقت دارند یا نه. بدین ترتیب شما می این تعلیمات حقیقتاً
  .ارندایمان دخدا  کالم قیقتا بهحآیا ، خوانندکسانی نیز که خود را مسیحی میدهید که 

ها، کالم خدا منبع نهایی ایمان است. ما هم به عهدعتیق ایمان برای ما آناباپتیست
تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و »داریم و هم به عهدجدید. پس 

(. تعالیم عهدجدید به مسیحیان کمک 16: 3تیموتائوس دوم« )اصالح و تربیت مفید است
بیا تورات و ان»کند تا در دوران معاصر، زندگی خود را مطابق معیارهای الهی اداره کنند. می

شود و هر کس به جد و جهد تا به یحیی بود و از آن وقت بشارت به ملکوت خدا داده می
 «طریق تازه و زنده»یشتری درباره آیات بعدی اطالعات ب(. 16: 16)لوقا « گرددداخل آن می

که تحول عظیمی در زندگی مردم ایجاد کرد. ملکوت خدا (20: 10)عبرانیان دهند به ما می
؛ 12: 7؛ عبرانیان 48-17: 5در دوران عهدجدید، عصاره این تحول روحانی است و در متی 

مقدس . )اگر در خانه کتاباست راجع به این ملکوت صحبت شده 21-19: 10؛ 15: 9
 ید و شخصا درباره آنها تأمل کنید.(توانید این آیات را بخواندارید، می

ند و اند که دانش الهیاتی مسیحی نداربرای اشخاصی نگاشته شدهمطالب این کتابچه 
توانند با اصول بنیادی ایمان مسیحی آشنا شوند. هرچند که به زبان ساده و غیرتخصصی می

واهد مسیحیت خدرک اصطالحات به کار برده شده در متن، نیاز به آشنایی ابتدایی با 
داشت. نویسنده این کتابچه عضو کلیسای منونایت است و وصف کلیسای منونایت را از 

ه استفاد« ما»دهد. بنابراین در بعضی جمالت از ضمیر دیدگاه شخصی خودش شرح می
  .است از شاخه آناباپتیست از لغت ما، همان فرقه منونایت کند. منظور اومی
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 تاریخچه کلیسای اولیه

 قدمهم
مقدس بنیاد ایمان ماست. البته در عین حال تاریخ مسیحیت، افکار و روش کتاب

بنابراین ما سعی داریم قدری از تاریخ کلیسا را نیز در دهد. زندگی ما را تحت تأثیر قرار می
 این کتابچه شرح دهیم. 

ه ها بها و منونایتهای آناباپتیستهمانطوری که در مقدمه توضیح دادیم، ریشه
گردد. شرح اتفاقاتی که از زمان میالدی بازمی 1500اولیه طلبانه دوره های اصالحجنبش

رخ دادند، به ما کمک خواهد کرد تا طلبی اصالح جنبش آن زمانکلیسای اولیه تا 
 ها را بهتر درک کنیم. پس بیایید با هم به گذشتهاصالحات کلیسایی تاریخچه منونایت

 .بررسی کنیممسیحیت اولیه را  دورانبرگردیم و 

 شرح مختصری از تاریخچه اولیه
و با تعلیمات عیسی به  آغاز شد،مسیحیت از آنجا  اورشلیم مهد مسیحیت است و
کلیسای ر ب از علل انتشار سریع مسیحیت، جفا . یکیشاگردانش انتشار یافت و رشد کرد

م بشارت رسیدند، به کالایی که میمتفرق شدند، به هر ج»اورشلیم بود. وقتی که ایمانداران 
(. کلیسا با جفای عظیمی روبرو بود. در ابتدا، یهودیان مسبب این 4: 8)اعمال « دادندمی

 ها نیز در آن دخیل شدند. کم امتجفاها بودند ولی کم
اش را از دست داد. پس دت زمانی، کلیسا خلوص و غیرت مسیحی اولیهمبعد از 

کردند. پس کار به جایی رسید که مسیحیت وارد  ود را نیزو تعالیم غلط خ هامردم خرافه
ایمانی ساده و شرکت در مراسم پرستشی مخلصانه، به آداب و سنن  پیروی ازمردم به جای 
 های مسیحیت تقدیس و تبرکمعنا روی آوردند. اشیای خاصی به عنوان سمبلظاهری و بی

، تصاویر صورت مسیح و مادرش مریم، ن درگذشتههای مقدسیو صلیب، استخوان شدندمی
 اند. مقدس توصیه و نه ذکر شدهگرفتند. انجام این اعمال نه در کتابرار میمورد عبادت ق
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« عشاء ربانی»گرفتند. مثالً سنت در آن دوران تعالیم خاصی مورد تأکید بسیار قرار می
ظی الفن و شراب، به طور تحتشد که گویی ناآنقدر با تمتراق و مراسم خاص انجام می

ح شخصاً تعلیم داده بود شد. در حالی که مسیهمان بدن و خون مسیح بود که خورده می
رتیب مردم و بدین ت نی و فداکاری او برای کلیسا باشدیادگاری قربا جهتکه آن مراسمی به

رد ده، پاره کشکر نمو»گوید: مقدس به ما مییاد موت او را زنده نگاه خواهند داشت. کتاب
گاری شود. این را به یادبگیرید بخورید. این است بدن من که برای شما پاره می»و گفت: 

این پیاله عهد جدید است در »و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت:  « من بجا آرید.
 (.25-24: 11قرنتیان اول) «خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید.

جات نکردند که تعمید اکثریت فکر میتعمید نیز از معنای واقعی خود خارج شد و 
. افتداق میاتفقبل از تعمید  که مهر تأیید بر ایمان و نجات آورد و فراموش کردندبه بار می

بخشد )نه دور کردن کثافت جسم بلکه امتحان ضمیر صالح به تعمید اکنون ما را نجات می»
(. این آیه بر آن تأکید دارد که توبه شخص، نقش اساسی و 21: 3طرس پاول« )خدا( سوی

مل تعمید برند خود عکند. کسانی که گمان میاولیه را برای نجات و متعاقباً تعمید ایفاء می
ابند، یشود، به جای اینکه حقیقتاً از زندگی سابقشان توبه کنند تا نجات باعث نجاتشان می

کنند. به همین خاطر بسیاری از مسیحیان اسمی، گمان وکل میت خود تعمید برای نجات بر
 رایبهمین اند، در طفولیت تعمید داده شده اند و چوناز کودکی مسیحی بودهدارند که 

به  این افراد، نقشی در اعتقادشانی و آگاهی کند. انتخاب شخصیکفایت م مسیحی بودن
 رۀ اطاعت از کالم خدا کوچکترین دانشی ندارند. کند. آنها دربامسیحیت ایفاء نمی

کردند قدرت دارند مانند مسیح، گناهان مردم را زمانی بود که کشیشان ادعا می
ببخشند. به عالوه آنها برخالف تعالیم کالم خدا، مریم، مادر عیسی را به مقام خداوندی 

ا واحد زیرا خد»گوید: دا میکردند. کالم خرسانده و او را شفیع بین خدا و انسان معرفی می
 «یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است

 آمد. کلیسای کاتولیک، از کالم خدا باالتر به حساب میدر آن دوران، (. 5: 2تیموتائوس1)
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واقع شد ولی قرار داد ها مورد آزار و جفا هرچند که کلیسا سالیان دراز توسط امت
میالدی، توسط امپراطور کنستانتین به امضاء رسید و مطابق آن مسیحیان  313میالن در سال 

اجازه یافتند که در کل امپراطوری او در التزام عملی به ایمانشان آزاد و مختار باشند. این 
نی میدگی زشان را در آزادی زنموقعیت به مسیحیان اجازه داد که اصول ملکوت روحانی

تجربه کنند برخالف سابق که نفرت دنیای اطرافشان، زندگی روحانی آنها را آبستن مشقات 
تشکیل  میالدی 325در سال را نیقیه  امپراطور کنستانتین شورای کرد.جسمانی فراوانی می

یمان به ا روشنهنوز به طور  . تا آن زمان امپراطورقوانین کلیسای را تدوین کنند داد تا
تا  دهد که کلیسای آن زمانهمین امر نشان میاقرار نکرده و تعمید نیز نیافته بود.  حیمسی

که رهبران کلیسا در چنین جلسه حضور پیدا چه حد از مسیحیت حقیقی دور شده بودند 
انند . رهبران مسیحی آن زمان باید موضعی مگرفتندکردند و تصمیماتی برای کلیسا میمی

خدا »تند که در پاسخ به درخواست مقامات دولتی زمان خود گفتند: داششاگردان مسیح می
(. اهمیت این مطلب از آن 29: 5 رسوالن)اعمال« باید بیشتر از انسان اطاعت نمودرا می

ظرات نه از ن تشان را از کالم خدا اتخاذ کنند،جهت است که رهبران کلیسا باید تصمیما
 مقامات دولتی زمانشان.
، اتحاد نادرست کلیسا و دولت از زمان شورای نیقیه آغاز شد. شد همانطور که ذکر

مردم فشار آورد که  حمایت دولت، به بااین ماجرا زمانی به اوج خود رسید که کلیسا 
. پس هر کسی که حاضر نشد در مقابل این فرمان سر مسیحیت را دین رسمی خود بدانند

ی که یا به دم شمشیر کشته شد و کسان تعظیم خم کند، مورد جفا واقع شد، به آتش سوخته
حکوم محاضر به تبعیت از کلیسای سنتی نبودند، به خیانت علیه کلیسا و دولت مطبوع خود 

 اتحاد کلیسا و دولت، خود در روح نادرستی و دسیسه بسته شده بود.شدند. در حالی که می
ا دوره مجفاها، مشکالت بسیاری را حل کرد(، چه از میان برداشته شدن  بنابراین )اگر

م تا مایه افتخار و یدانسقوط روحانی کلیسا می اتحاد او با کلیسا را بیشتر عامل کنستانتین و
 لیسا امری عادی و شایعضای ک. در کلیسای آن دوره، رواج گناه در بین اعاشرشد روحانی
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طنت پادشاهان زمین سلمی، بر کلیسای گمراه، مخصوصاً کلیسای کاتولیک روبود. آن 
ناک های صلیبی یکی از نتایج وحشتجنگ کرد و باعث و بانی قرون تاریک وسطی بود.می

ی آنها و عدم سوادقدرت سیاسی این کلیسا بود. علت اصلی تبعیت مردم از تعلیمات آن، بی
شان به کالم خدا بود. اکثر مردم کوچکترین اطالعی نداشتند که حقایق دسترسی

استفاده جماعت خاصی قرار گرفته است. آنها مخفی داشته شده و مورد سوء مقدس ازکتاب
ها حاضر رساند چون آندر عین حال، کلیسای کاتولیک، مسیحیان آگاه و راستین را جفا می

 ذیرند.دادند، بپمردم می ها( و شوراها بهروغین )پاپنبودند تعالیم غلطی را که کشیشان د
 رهبر این صخ»ین اوصاف، این وعده مسیح همچنان به قوت خود باقی بود: با تمام ا

(. مسیح 18: 16متی «)کنم و ابواب جهنّم بر آن استیال نخواهد یافتکلیسای خود را بنا می
در تمام دوران تاریخ، همیشه عده معدود وفاداری را در رکاب خود داشته است؛ این گله 

اند و وظایف خود را در نقشه ملکوت خدا به جا بوده کوچک و متعهد، پیروان حقیقی وی
  اند.آورده، در طریق او قدم برداشته
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 کلیسا
 در طول دوران تاریک قرون وسطی

چنین « هداآینه ش»در کتاب  تیلمن جی. وان براتبه نام  یکی از نویسندگان منونایت
 نوشته است:

ه شود، اگرچهای کره زمین دیده نمیماه همیشه به کمال و قرص کامل در نظر انسان
خود آن همیشه به تمامیت و کمال حاضر است. این از آن روست که ماه در افق دوردست 

ه گیرد؛ پس گاه چنین است کبا زوایای مختلف نسبت به خورشید و کره زمین قرار می
آنقدر به خورشید نزدیک است که قدری از آن در گویی در افق غرق شده است و گاه 

شود که سایه زمین روی سطح شود یا گاه آنقدر از خورشید دور میپشت خورشید نهان می
د در توانسازد. پس ماهی که منبع نور مهتاب است، خود میافتد و آن را تاریک میآن می

ند بر ماهیت کلیسای خداو ور شود؛ این پدیده طبیعی، خود مثالی ازتاریکی کسوف غوطه
رود ولی در عین حال ممکن است روی زمین است. کلیسا هرگز به طور کامل از بین نمی

رسد خود را در قالب کاملش نیز عیان نسازد؛ پس در حالی که گاهی اوقات چنین به نظر می
شود. از نظرها پنهان شده است، همچنان ذراتی از آن در نظرها عیان میکه به طور کامل 

، رانی یا هر علت دیگری مثل ناآگاهیوقتی که فساد اخالقی برخی افراد از سر طمع، شهوت
شد ریا نادیده گرفتن تعالیم کالم الهی، یا سوء تفاهمات و اشتباهاتی که در میان مسیحیان 

ایمانداران  چه بسیاربدین ترتیب  .بار هستنددالیل این اتفاق تاسف، از جمله دکنمی و نمو
اند؛ از پرستش خدای حقیقی محروم گشتهیا اند و که مورد تعارض و اغفال واقع شده حقیقی

ه شده است به تایمانشان روا داش هایی که علیهها و ظلم و ستمیا در اثر جفاها، خشونت
های  نور و نیکویی بازارهایی شعاع . در چنین آشفتهها پناه بردندا یا دخمههها، بیابانجنگل

 اند و دنیا از برکت وجودشان محروم مانده است.نظرها پنهان شده از

برای اینکه بدانیم در طول تاریخ، کلیسای خداوند از چه مراحلی گذشته است، اول 
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باید ماهیت کلیسا را توضیح دهیم. ملکوت خدا بر روی زمین، در درجه اول و قبل از هر 
حقیقی خدا( ساکن است. عیسی گفت:  ها و زندگی ایمانداران )فرزندانچیزی در قلب

 «ینک ملکوت خدا در میان شما استنخواهند گفت که در فالن یا فالن جاست. زیرا ا»
کند. خدا انسان را را تبدیل میملکوت خدا بودن، زندگی شخص  ازجزئی (.  21: 17)لوقا 

 یسازد. عیسی گفت که بعد از صعودش به آسمان، تسلالقدس پاک میاز طریق روح
شما را به جمیع راستی هدایت خواهد »القدس است، او فرستد که همان روحای را میدهنده

 (.13: 16)یوحنا « کرد
 کلیسا بهه ملکوت خدا بر روی زمین از طریق ایمانداران در جماعت محلی یا امروز

دهند که چه کسانی در مشارکت شام کلیساهای محلی اهمیت می. رسدمنصه ظهور می
د تا کالم کننشوند. پس از این فرصت به بهترین نحو استفاده میبا آنها متحد می خداوند

خدا را با مردم به مشارکت بگذارند زیرا تمام امور این سنت کلیسایی را دقیقاً بر اساس 
 کنند.کالم خدا اجرا می

کند یا بعد از اینکه درباره گناهش به او تذکر دادند، کسی که در گناه زندگی می
شود، حق ندارد که از شام خداوند بخورد زیرا با این کار به بدن و خون حاضر به توبه نمی

احترامی خواهد کرد. به بیان دیگر، ایمانداران، اصول انضباط کلیسایی را در بین خداوند بی
شان نمونه رفتار مسیحی خواهد بود. کنند و کلیسایشان در میان جماعت محلیخود اجرا می

 د. دهبنیاد رفتار مسیحی را توضیح می 17-15، به طور خاص در آیات18ا در متی کالم خد
اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و او را میان خود و او در خلوت الزام کن. »

هرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را دریافتی؛ و اگر نشنود، یک یا دو نفر دیگر 
یا سه شاهد، هر سخنی ثابت شود. و اگر سخن ایشان را رد کند،  با خود بردار تا از زبان دو

 «.به کلیسا بگو. و اگر کلیسا را قبول نکند، در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد
از انضباط   ایدهند. نمونهه خوبی توضیح میآیات دیگری هستند که این موضوع را ب

کی از سا، ی. در این کلیبینیممیرنتس کلیسای ق کلیسایی که پولس رسول انجام داد را در
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اند خدا داوری خواهد کرد. پس لکن آنانی را که خارج: »اعضا مرتکب عمل زنا شده بود
ر زمینه احیا و (. بعداً تعلیم پولس را د13: 5قرنتیان اول.« )آن شریر را از میان خود برانید
د و به ناز گناه خود توبه کن د کهنشوحاضر می بینیم کهمی دلجویی از این چنین اشخاصی

کافی است آن کس را این سیاستی که از اکثر شما بدو رسیده »د. نآغوش کلیسا بازگرد
است. پس برعکس شما باید او را عفو نموده، تسلی دهید که مبادا افزونی غم چنین شخص 

دوم« )اییدر نمدارم که با او محبت خود را استوارا فرو برد. بنابراین، به شما التماس می
 (.8-6: 2قرنتیان 

ختلف های مدر قسمت کنیم که آیا کلیساهاییرا مطرح میپس ما اکنون این سئوال 
دنیا وجود داشتند که در دوران تاریک قرون وسطی از این تعلیمات پیروی کنند؟ ما 

خواهیم برای پاسخ دادن به این سئوال وارد تمام جزئیات تاریخی ماجرا شویم. پس نمی
کنیم که در تمام دوران تاریخ و حتی در قرون وسطی، کلیساهایی فقط به این بسنده می

اشتند که همواره به تعالیم کالم خدا وفادار ماندند. کشیشان دروغین )مخصوصاً وجود د
خواندند، حال آنکه در حقیقت، آنها از کلیساهای کاتولیک(، این کلیساها را منحرف می

تر رسانیدند، به تعالیم صحیح الهی نزدیکهر کلیسای دولتی آن زمان که به ایشان جفا می
ی کنیم که متأسفانه جزئیات تاریخ کلیساهایی چند یاد میمی فرقهبودند. در اینجا از اسا

تاریخ محو شده است. از این دسته والدنیزیان و بغوالمیان  اهای مخالفینشان ازآنها به دلیل جف
در  ،شدند. مخالفینغلط ملقب می هایفرقهتوان نام برد که توسط مخالفینشان به را می

د به هایی از خوجهت تخطئه و حتک حرمت کردن این مسیحیان حقیقی، مقاالت و نوشته
 دهند تا راجع به وضعیت آنها اطالعاتی بدستها به ما فرصت میاند و این نوشتهجا گذاشته

 آوریم، ولو این اطالعات به ناحق به ضد آنها نوشته شده باشند.
ه مشرق زمین انتشار یافت که مرزهای آن تا بآنچنان در « کلیسای شرق»بدین ترتیب 

آسیای مرکزی و چین نیز رسید. در نهایت نیز نزدیک بود به طور کامل به دست تطاول 
ها و مسلمانان بالکل نابود شود. در آن دوران، کلیسای شرقی احتماالً در مقام حمله مغول
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 ود.نماینده بهتری برای مسیحیت حقیقی ب ،مقایسه با کلیسای غربی
ا و هالبته با تمام این اوصاف ما شک نداریم که خدا قادر بود در طی همین آشوب

دینی، اقلیت وفاداری را برای خود حفظ کند. پس مسلماً در همان -های سیاسینابسامانی
ر ها بر خود نلرزیدند و ددوران نیز کلیساهای محکم و پایداری بودند که به باد مخالفت

 دار ماندند.ایمان خالص خود پای
توان خالصه کرد که سیطره سلطه قدرتمند کلیسای کاتولیک در نهایت چنین می

برای مدت مدیدی بر اروپای غربی مستولی بود. کسانی که در مقابل کلیسای کاتولیک سر 
گرفتند ولی با همان شمار قلیل و وضعیت آوردند، تحت جفا قرار میتعظیم فرود نمی

  ماندند. یمان مسیحی خالص خود پابرجا میاسفبارشان همچنان در ا
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  دوره اصالحاتدر  کلیسا
 و اندک زمانی بعد از اصالحات

ها در اروپای غربی، از اینجا به بعد مبحث ما به تاریخی منونایتبه خاطر پیش زمینه 
 طور خاص از دیدگاه آنها نوشته شده است. 
های مارتین لوتر آغاز شد. او در ابتدا راهب جنبش اصالحات کلیسایی با فعالیت

اعتراض  1517سال در کاتولیکی بود که به برخی از عادات و رسوم کلیسای کاتولیک 
سه تن خواستار ایجاد تغییراتی در سیستم کلیسای  1500های کرد. به طور خاص در سال

نهایت از کلیسای کاتولیک اعالم برائت کردند. اسامی کاتولیک اروپای غربی بودند و در 
طلبان با صالحایشان از این قرار است: مارتین لوتر، اولریخ زوئینگلی و جان کالوین. این ا

یک وجه مشترک داشتند: کلیساهای آنها با تشکیالت دولتی متحد بودند. این  همدیگر
 ساخت که به عضویت کلیساهایم میبدان معنا بود که قانون دولتی جماعات محلی را ملز

.  شدخواست شخصی مردم درنظر گرفته نمیمحلی خود درآیند. این عضویت اجباری بود و 
رفت که فرزندان خود را در همان ایام در ضمن از تمام اعضای این کلیساها انتظار می

امه به هیچ عها( برخالف تصور طلبان )پروتستانهای این اصالحطفولیت تعمید دهند. جنبش
ست نیز آنان پیشگامان کلیسای باپتیوجه کلیساهای آزاداندیشی را تأسیس ننمودند. حتی 

دند. کلیساهای پروتستان اولیه با دولت همکاری نزدیک داشتند و در اغلب موارد دست نبو
 دادند. فشردند و حتی نوزدان خود را تعمید میدوستی با آن می

ساهای پروتستان آن دوران را پیروان حقیقی کلی کلیسایما نه کلیسای کاتولیک و نه 
های دانیم که تالش. ما میدانیماست می در عهدجدید به تصویر کشیده شده ای کهاولیه

اراسموس در جهت تجمع و چاپ متون یونانی عهدجدید بسیار ثمربخش بوده است. 
ستند توانو عامه مردم میکه در آن دوران آغاز شد مقدس ترجمه کتاب همچنین تاثیر مفید

ه زمینه هایی را نهادند کها سنگ بنای جنبشاین فعالیتمند شوند. از برکت خواندن آن بهره
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مقدسی حقیقی آماده کردند. همین اصل درباره مشکالت مذهبی را برای کلیسای کتاب
ا در کند. دست خدنیز صدق میکردند طلبان با آن دست و پنجه نرم میخاصی که اصالح

طلبان کار بود تا شرایط را برای جنبش مذهبی سومی آماده کند که طی آن اصالح
 تری برسند. این اطالحات جدید نهمقدسیتر و کتابتوانستند به نتایج ثمربخشمی

 و نه پروتستانی. اصالحات کاتولیکی بود
که به این  ندنام داشت)دوباره تعمیدی( ها طلبانه سوم، آناباپتیستپیروان جنبش اصالح

اره گرفته بودند را دوبدر طفولیت تعمید  شدند چون بزرگساالنی را کهاسم خوانده می
کم به طور رسمی تحت عناوینی چون کلیسای برادران . این کلیساها کمدادندتعمید می

ه ایمان داشتند ک ها نامیده شدند. این کلیساهاها و آمیشها، هوتریتسوئیسی، منونایت
امور این ملکوت  ملکوت خدا، ملکوتی روحانی و در حال حاضر در این دنیا در کار است.

نباید با مسائل سیاسی و دنیوی مثل اداره مملکت و جنگ و خونریزی آمیخته شود چونکه 
بود، پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان می»است:  عیسی فرموده

گویم، با من به شما می» (. همچنین عیسی گفت36: 18یوحنا« )کردنددام من جنگ میخ
سوی  زند، دیگری را نیز به شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به رخساره راست تو طپانچه

گویم دشمنان خود را دوست دارید و ای شنوندگان شما را می»( و 39: 5 )متی« او بگردان
ت کنند، احسان کنید. و هر که شما را لعن کند، برای او برکت با کسانی که از شما نفر

(. اعتقاد داشتن به 28-27: 6)لوقا « با شما کینه دارد، دعای خیر کنیدبطلبید و برای هر که 
این اصول ساده مسیحی، تفاوت عظیمی بین مسیحیان غیرحقیقی مثل کلیساهای دولتی )از 

 دهد. ها را نشان میمقدسی مثل آناباپتیستکتاب کاتولیک گرفته تا پروتستان( و مسیحیان
گروهی است.  معتبر گزاری و تولد کلیسای آناباپتیست، امری واضح وتاریخچه بنیان

 طلبی به نام اولریخ زوئینگلیاز مردان تحصیل کرده، مدتی تحت رهبری شخص اصالح
مصائب مختلفی را در زوریخ سوئیس متحمل شدند. برخی از این مردان، مخصوصاً فلیکس 
مانز، جورج بالروک و کنراد گربل از تصمیمات زوئینگلی راجع به مسائل مختلف ناامید 
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طلبانه جنبش اصالح آمد و معیارهایهر کوتاه میاو در مقابل فشارهای شورای ش شدند. زیرا
تصمیم گرفتند که  1525ژانویه سال  21در گرفت. بدین ترتیب در نهایت آنها را نادیده می

. این موضوع ندداد تعمید و بزرگساالن راای بنیان نهند از زوئینگلی جدا شوند و کلیسای تازه
به مزاق کلیسای کاتولیک و پروتستان خوش نیامد و با موجی از جفاهایی تازه روبرو شد. 
مانز به دست جفاکارانش در آب غرق شد و چند سالی نگذشت که تمام رهبران جنبش 

م روز افزون مردبا این حال موج اصالحات و عالقه طلب یک به یک کشته شدند. اصالح
ها ها، آتشچالرغم تمام جفاها، سیاه. پس علیمتوقف نگشت ین جنبشبرای پیوستن به ا

رفت. در ابتدا منتظر مسیحیان حقیقی بود، جنبش با تمام قوا به پیش میکه هایی و شمشیر
 کردند اما چندی نگذشت که مردمقشر تحصیل کرده برای ایجاد این تغییرات تالش می

پو ش و آلمان به تکایئیس، و به تبعیت آن، اترعادی هم در تمامی شهرها و روستاهای سو
شکیل شدند، ( تبرندر  امنتالهای آناباپتیست به سرعت در مناطق خاصی )مثل افتادند. گروه

گویی که مردم از زمان جنبش سرکوب شده والدنزیان همچنان تشنه این تغییرات مثبت 
 چنداوند به عمل آورد. )هربودند و قلبشان آماده بود تا ثمرات نیکویی برای کلیسای خد

 .(است هاثبات نرسیدها هنوز به ها و آناباپتیستیانبین والدنز مستقیمارتباط  که
لمان ها در منطقه پاالتینیت )بخشی از آرسد که جنبش آناباپتیستچنین به نظر می

 امروزی( حدوداً همزمان با جنبش آن در سوئیس آغاز شد. 
ام منو ها در هلند نیز شکل گرفت. کشیشی به نستچندی نگذشت که جنبش آناباپتی

و آنقدر ا هبری آن را بر عهده گرفت. شهرتسیمونس که تازه به این فرقه گرویده بود، ر
ها را منونایت خواندند. این نام در نهایت به جنبش آن آن که مخالفین انتشار یافت سریع

 های سوئیس و آلمان نیز اطالق شد.آناباپتیست
بودن داشتند و در شهر  حدوداً همزمان با همین مسائل اشخاصی که داعیه آناباپتیست

کردند، به زور شهر را تحت محاصره خود درآوردند. آنها مونستر، شمال آلمان زندگی می
در نام خدا و آناباپتیسم انجام  یشریر واعمال چند همسری داشتندآداب و رسوم غلطی مثل 
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شان را از دست دادند و هایت این جایگاه اجتماعی خاص و مذهبیدادند. آنها در نمی
طلب بودند های حقیقی بسیار صلحاکثر آناباپتستاعدام شدند. رهبرانشان به دست دولت 

و از تسلیحات جنگی به هیچ وجه استفاده 
کردند. آنها با شریرانی که در مونستر نمی

ا ای نداشتند. بکردند نیز مراودهزندگی می
مام این اوصاف، مخالفین آنها تا سالیان ت

های سال از این جریان به ضد آناباپتیست
کردند تا به آنها جفا جو استفاده میصلح

رسانند یا اعدامشان کنند. آنها در طی تمام 
این جفاها، همچنان به ایده خود وفادار 

مقدس ماندند، درست همانطور که کتاب
ی که کس زیرا این ثواب است»فرماید: می

بجهت ضمیری که چشم بر خدا دارد، در 
کشد، دردها را وقتی که ناحق زحمت می

متحمل شود. زیرا چه فخر دارد هنگامی که 
گناهکار بوده، تازیانه خورید و متحمل آن 
شوید. لکن اگر نیکوکار بوده، زحمت 
کشید و صبر کنید، این نزد خدا ثواب 

 (. 20-19: 2پطرس )اول.« است
منونایت طبق احکامی وضع کلیسای 

شده است که شاگردان مسیح رعایت 
نمودند. اعضای آن نیز مردان و زنانی می

بودند که از طبیعت کهنه خود توبه کرده، 

پولس رسول درباره طاهر نگاه داشتن 
 :نویسیدمیکلیسا، به قرنتیان 

پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید  ۷
تا فطیر تازه باشید، چنانکه بی خمیرمایه 

هستید زیرا که فصح ما مسیح در راه ما ذبح 
پس عید را نگاه داریم نه به  ۸  شده است. 

خمیرمایه کهنه و نه به خمیرمایه بدی و 
شرارت، بلکه به فطیر ساده دلی و 

در آن رساله به شما نوشتم که با  ۹  راستی. 
لکن نه مطلقاً با  ۱۰  زانیان معاشرت نکنید. 

زانیان این جهان یا طمعکاران و یا ستمکاران 
ید از بایا بت پرستان، که در این صورت می

لکن اآلن به شما  ۱۱  دنیا بیرون شوید. 
نویسم که اگر کسی که به برادر نامیده می
شود، زانی یا طماع یا بت پرست یا می

فحاش یا میگسار یا ستمگر باشد، با چنین 
شخص معاشرت مکنید بلکه غذا هم 

زیرا مرا چه کار است که بر  ۱۲  مخورید. 
اند داوری کنم. آیا شما بر آنانی که خارج

لکن آنانی  ۱۳  کنید؟ اهل داخل داوری نمی
اند خدا داوری خواهد کرد. را که خارج

لو)ا  پس آن شریر را از میان خود برانید.
(13-7:5قرنتیان 
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خواری دوری اعمال جسم را کنار گذاشته  از هر گونه دروغگویی، فحاشی و مشروب
ف نظر که صر« هر کسی»نه  بود و« ایمانداران حقیقی»کردند. کلیسای آنها متشکل از می

 ای خاص به عضویت کلیسایاز ایمان داشتن یا نداشتنش، محض زندگی کردن در منطقه
سا شد و کلیآمد. به همین خاطر، امور کلیسا از مسائل دولتی جدا اداره میمحلی خود درمی

اد افرپس تنها کالم خدا و اخراج نمود. از زور سالح استفاده نمی اصول خود اشاعهبرای 
داشت. کار )از دست دادن عضویت کلیسایی(، این کلیسا را مقدس نگاه میخاطی و ناتوبه

 آمده است.  13-7: 5قرنتیان اولدرست مانند آنچه که در 

 اتحاد برادرانه فرزندان خدا
سوئیس برگزار شد که عده بسیاری از رهبران  شلتایمای در ، جلسه1527در فوریه 

آناباپتیست سوئیسی و آلمان جنوبی در آن شرکت داشتند. آنها طی جلسه درباره هفت 
مسئله مهم تصمیم اتخاذ کردند. این مسائل نشان دهنده مشکالتی هستند که کلیسای آن 

ان صه و مشروح بیزمان با آن درگیر بوده است. اگر بخواهیم مطالب جلسه را به طور خال
 توانیم بگوییم که مفاد جلسه درباره تعریف اقرار و تکلف به ایمان مسیحی بود:کنیم، می

 تعلیمات مسیحی الزم را دریافتفقط افرادی شایستگی تعمید یافتن دارند که  .1
ه شان تغییر کرداند و روش زندگیدهد که توبه کردهاند، اعمالشان نشان میکرده

ایمان دارند. گناهان ایشان توسط مسیح شسته شده است و مشتاق  است و به حقیقت
میرند و ، میکننداین هستند که با عیسی مسیح محشور شوند. آنها با مسیح زیست می

یابند با اراده و انتخاب آزاد است و از سر آگاهی و کنند. تعمیدی که میقیام می
 مید دادن نوزادان اجتناب نمود.یابد. به همین علت باید از تعدانش درست صورت می

ه خداوند شان را بکسانی صورت گیرد که زندگی توبیخ یا اخراج اشخاص باید برای .2
ران و اند، مسیحیان را برادتعمید یافته، اند تا از احکام او پیروی کننداختصاص داده

تحت  یاطرز غیرمنتظره شوند و بهدر دام گناه گرفتار می دانند ولیخود می خواهران
. آنها باید دو بار توسط رهبران کلیسا مورد موأخذه گیرندشان قرار میکنترل گناه
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واقع شوند و در صورت عدم توبه، دفعه سوم به طور علنی در مقابل جمع کلیسا توبیخ 
شوند. اگر همچنان بر گناه خود اصرار ورزیدند، طبق دستور مسیح از کلیسا اخراج 

در روح  مراسم شام خداوند صورت گیرد تا باید قبل از(. این کار 18د )متی شون
 . ه شوددیک جام نوشیاز و  شود هدخور اتحاد و محبت از یک نان

در مراسم عشاء ربانی شرکت تمام کسانی که به یادگاری بدن مجروح مسیح،  .3
و به یاد خون ریخته شده مسیح، از میوه  خورندکنند، از نان به یاد بدن مسیح میمی

درآمده  به عضویت بدن مسیح نوشند، باید پیش از انجام این مراسم، با تعمیدمی انگور
 تا در اتحاد بدن مسیح، تحت رهبری او که سر کلیساست قرار گیرند. باشند،

در دنیا روح جدایی، منبع هر گونه شرارت و شقاوت است و شیطان، بذر آن را  .4
ین های آنها سهمی داشته باشیم. اپاشد. ما نباید با شریران مراوده کنیم و در بدنامیمی

پرستان، بدان معناست که نباید در این مراسم شرکت کنیم: اعمال بت
خواری، اعمال قبیح و آنچه که مشابه این اعمال است و در دنیای اطراف ما مشروب

 دارد. امور با دستورات خدا تناقضتمامی این رواج دارد. زیرا که 
اری مثل بهای خشونتگیرد. استفاده از سالحاین موضوع، نکته دیگری را نیز در برمی

ورد های دیگر مشمشیر، اسلحه گرم و هر گونه سالحی که برای صدمه زدن به انسان
د یای در دست شیطان است. این تسلیحات حتی نبااستفاده قرار گیرد، در واقع وسیله

با شریر »استفاده شود. زیرا مسیح فرموده است که  ع شخصی یا برعلیه دشمنبرای دفا
 (39:5)متی  «مقاومت نکنید.

شرح ( 3 اؤستیموت)اولمقدس خادمین باید خصوصیاتی را که پولس رسول در کتاب .5
ند نبه ایمانداران تعلیم دهند و یاری رسا با جان و دل داده است، داشته باشند. آنها باید

تا در امور روحانی هر روز بیشتر و بیشتر رشد کنند. وقتی که خادمی برای انجام 
وظایفش نیاز به کمک دارد، اعضای کلیسا باید به کمک او بشتابند. اگر خادم کلیسا 
دستگیر شد، به زندان افتاد یا به شهادت رسید، شخص دیگری باید منصب وی را 
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 .اتخاذ کند و وظایفش را به جا آورد
ها را در آن منصوب کند، خدا دولتدنیایی که در کمال حقیقی مسیح زیست نمی .6

ای مسیح، د. داخل کلیسنرا پاداش ده را تنبیه کنند و نیکوکارانتا شریران  کرده است
به جز توبیخ زبانی و یا در نهایت، اخراج شخص از کلیسا هیچ روش تنبیهی دیگری 

خواهد شد. این سئوال به کرات پرسیده شده برای مجازات گناهکار به کار برده ن
ا مثل شغل سیاسی ی دارد که مقام و منصب دنیویاست که آیا شخص مسیحی حق 

شاه سازند، پاد خواستند مسیح رامی»پاسخ این سئوال واضح است:  قضایی اتخاذ کند؟
اییم. نم (. ما نیز باید چنین کنیم و مسیح را پیروی15: 6)یوحنا « اما او از آنها گریخت

های زیرا در غیر اینصورت در ظلمت دنیا غرق خواهیم شد. مسیح ما را از خشونت
کنند ها بر ایشان سروری میآگاه هستید که حکام امّت»این دنیا برحذر داشته است: 

(. 26-25: 20)متی « ...و رؤسا بر ایشان مسلّطند. لیکن در میان شما چنین نخواهد بود
که ایمانداران در نهایت به شباهت صورت   (29: 8رومیان ) گویدمیدر ضمن پولس 

که مسیح  ( 21: 2پطرس )اول دهدپسر خدا درخواهند آمد. پطرس نیز توضیح می
متحمل مصائب مختلف شد ولی هرگز داعیه قدرت به دست گرفتن نداشت. پس او 

 های او برویم. ای گذاشت تا بتوانیم از عقب قدمبرای ما نمونه
به شاگردان خود تعلیم داده است که: قسم عیب است و مسیح، معلمی کامل و بی  .7

نه به آسمان و نه به زمین، نه به اورشلیم و نه به سر خود. او  -راست یا دروغ نخورند
 «سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده بر این از شریر است»گفته است: 

 (.37: 5)متی 
نامه طراز اعتقادموجود است که بسیاری آن را هم« دستور جماعت»سند دیگری به نام 

ه مردم دهد ککنند. مفاد این نوشته به قرار زیر است و نشان میمحسوب می شلتایمجلسه 
ان شاند، ایمان خانوادگیکردهاند، چگونه رفتار میدر آن زمان چطور با هم مراوده داشته

 داشته است.چه کیفیتی و کلیسایشان چه خصوصیاتی 
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 دستور جماعت

 ،از آنجا که خدای قادر، جاودان و رحیم، نور خود را بر این دنیا تابان ساخته است
اش وقوف داریم. کالم خدا طبق ما در این زمانه مملو از جور و جفا، بر اسرار اراده آسمانی

شارکت ایم تا با وی مخواست و اراده خداوند بر ما مکشوف شده است و ما خوانده شده
داشته باشیم. بنابراین طبق دستور خداوند و تعالیم شاگردان، ما باید با سلوک مسیحی، 

اد دهیم، به جا آوریم. باشد که اتحدستورات خداوند را در محبتی که به یکدیگر نشان می
در انجام امور ذیل  رار باشد تا برادران و خواهران جماعت کلیساو محبت ما همواره برق

 کوشا باشند:
ای سه الی چهار بار یکدیگر را مالقات کنند تا برادران و خواهران باید حداقل هفته .1

با هم در تعالیم مسیح و شاگردانش رشد کنند و از صمیم قلب، یکدیگر را تشویق 
 اند، به مسیح متعهد بمانند.ای که به خداوند دادهکنند تا طبق وعده

ادران و خواهران با هم هستند، از کالم خدا برای هم بخوانند. کسی که وقتی که بر .2
کند، آنها را برای دیگران تفسیر کند. دیگران نیز ساکت مطالب را به خوبی درک می

وند شباشند و گوش فرا دهند. پس دو به دو و سه به سه مشغول گفتگوهای شخصی ن
 در ضمن کتاب مزامیر. د داشتنواهن را نیز از شنیدن باز خدیگرا زیرا در اینصورت

 را نیز هر روز در خانه بخوانند. 
کسی در کلیسای خدا رفتارهای نابجا داشته باشد، نه در زبان و نه در عمل زیرا  مبادا .3

 ایمانان باشد.که رفتار خداپسندانه شما باید زبانزد همه مردم، حتی بی
بت مسیحی ، با محدستور مسیح برد، او را طبقوقتی که کسی به خطای برادرش پی می .4

بت محهمه موظف هستند تا در اش آگاه سازد. و برادرانه نسبت به وضعیت روحانی
 .وظیفه را انجام دهندین ا
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تمام برادران و خواهران این جماعت، هیچکس نباید دارائی شخصی داشته باشد بلکه  .5
اگردان لیسای زمان شهمه باید دارایی خود را با دیگران تقسیم کنند، همانطوری که ک

ی یرالمنفعه کلیسا برای دستگکردند. پس به طور خاص، از خزانه عاممسیح چنین می
 کردند و هیچ برادرن مسیح نیز چنین می . زیرا که شاگردااز فقرا استفاده شود

  1کردند.ایمانداری را در نیازهایش به حال خود رها نمی
ز ز پرخوری پرهیشوند، باید اع میکسانی که برای مشارکت مسیحی گرد هم جم .6

زیرا که  دی ساده یا سبزی و گوشت بسنده کنیبه صرف سوپ کنند؛ پس در جماعت
 شود.کیفیت ملکوت خدا در خوردن و آشامیدن خالصه نمی

شوند، مراسم شام خداوند را به هم جمع می ی که برادران و خواهران مسیحی بامادام .7
سازند. تا همه ایمانداران همواره در خاطر جا آورند زیرا موت خداوند را ظاهر می

داشته باشند که مسیح جان خود را به جهت ما فدا ساخت و خونش را در راه ما ریخت 
عمل ما  تا ما نیز حاضر شویم زندگی و بدن خود را در راه مسیح فدا سازیم. این

 مان است.مساوی فدا شدن در راه برادران و خواهران مسیحی

 نجات
 ها درج شده است که آنها اعتقاد داشتند نجاتر اسناد تاریخی و الهیاتی آناباپتیستد

شود. در ضمن آنها به موضوع برگزیدگی بر اساس از طریق ایمان به خون عیسی تحصیل می
شماردند. آنها معتقد بودند که این تعلیم، آن را مردود می قضا و قدر الهی اعتقاد نداشتند و

                                                     
توان برداشت کرد که برادران سوئیسی به طور خشک و قانونمندانه، خود را های دیگر چنین میاز نوشته 1

دانستند بلکه به سادگی اعتقاد داشتند که چیزی تحت عنوان دارایی موظف به تشریک اموالشان نمی
اج دیگران توان دارایی خود را برای رفع احتیشخصی و خصوصی وجود ندارد و در صورت نیاز، می

کرد. در سال سازمانی داشتند که به پناهندگان از نظر مالی کمک می، 1528استفاده کرد. آنها در سال 
، جیکوب هاتر، یکی از رهبران این فرقه قانونی جدی در زمینه حمایت از فقرا وضع کرد که 1533

 کنند. هم هنوز آنرا رعایت می 21های قرن هاتریت
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شود شخص هر روز سازد در حالی که ایمان زنده باعث میانسان را از ایمان حقیقی دور می
 های مسیح طی کند.اش را با قدم برداشتن از عقب قدمزندگی

ر شورای دپیروی عملی از مسیح، اصل اولیه نجات آناباپتیستی است. جورج بالروک 
عیسی مسیح آمد تا آنچه را که در اثر گناه آدم »کند: زوریخ این مسئله را چنین تشریح می
 تمامی جالل آسمان و زمین خدای پدر، پسرش را ازاز دست رفته بود، بازیافت کند. اگر 

ساخت تا هر که نام او را بخواند و به او توکل کند، نجات یابد، همه ما در گناهان پر نمی
خوانیم، در مرگ او از آمرزش میرا ود نابود شده بودیم. اما اکنون همه مایانی که نام او خ

 «گناهان برخورداریم.
باشد که خوشی، صلح و رحمت از جانب »کند: چنین آغاز می شلتایممقدمه مقاله 

پدر ما، و از طریق اتحاد با خون عیسی مسیح ]در یک بدن که بدن مسیح است[، در عطایای 
 «دارند...سانی که خدا را دوست میوح ... با همه کر

کردند، آنها اعالم شاگردان، انجیل را موعظه می»نوشته است:  مارپک پیلگرام
های خطاکار را با خون خود شفاعت نمودند که مسیح در راه گناهان دنیا مرد و انسانمی

، پسر هیکل خدای پدر انمانداریابخشد و از این رو نمود. او ما را از مرگ ابدی نجات می
 «تا شریک در حیاتی تازه و ابدی گردد و در کمال تا به ابد زیست کند.القدس است و روح

وسط زیرا که هر انسان، به ت»کند: بخش الهی را چنین توصیف میپیغام نجات مارپک
ی و خدا در آزادگردد و دیگر تحت بردگی شریعت نیست. فرزندان ایمان، فرزند خدا می

 خواهد این ایمان نوبنیاد باشد، کودکانه یا ضعیفکنند، حال میرستگاری از گناه زیست می
گوید که از طریق ایمان قوی یا ضعیف نجات خواهیم یافت. او به باشد... زیرا پولس نمی

قاد عتاو در ضمن ا« گوید که ما با ایمان به عیسی مسیح، فرزند خدا خواهیم شد.سادگی می
ه حیات ک ادعا کنیم توانیمنمی کنیمپیروی نمیرا های مسیح تعالیم و آموزهاگر ما »داشت: 

توانیم بگوییم که خدا را در و میدر مسیح خواهیم بود  اریم، فقط در صورتیجاوید د
 «بمانیم.شاگرد او مان داریم که گیدزن
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 کمک مشترک
لطفا به مفاد پاراگراف شماره پنج که ذکر آن در باال رفت، یکبار دیگر دقت کنید. 

ن اگر نیازمندی در بی»در بین برادران و خواهران سوئیسی چنین مرسوم بود:  1528در سال 
ه به که از سر محبتی ک باشد یا نه، این وظیفه را دارندجماعت هست، چه از اعضای کلیسا 

 «اری و اعانت رسانند.خدا دارند، او را ی

، اشخاصی السیسدر  استاربرگ، نزدیک 1557طبق اسناد تاریخی مکتوب، در سال 
آیا »دادند: د، باید به این سئوال پاسخ مینکردند تا تعمیدشان دهکه از کلیسا درخواست می

ن تابعد از تعمید حاضر خواهید بود که تمامی دارایی خود را برای خدمت به برادران مسیحی
ین پس در صورتی که به ا« از هیچ نیازمندی دریغ نکنید؟را تان وقف کنید و دست یاری

 شدند. دادند، تعمید داده میسئوال، پاسخ آری می
ترین ارکان ایمان مسیحی این کلیساها بود و یاری رساندن به یکدیگر، یکی از مهم

در  1612تاریخی، حدود سال این عمل تا سالیان سال در بینشان رایج بود. طبق مندرجات 
مور سازمان اها آنقدر از نظر سازمانی قوی و منسجم شده بودند که آناباپتیست»، زوریخ
گزار این سازمان یکی از شماسان کلیسا، بنیان« ای برای کمک به فقرا تأسیس نمودند.خیریه

ماسان شد که ش ای در نظر گرفتهسوئیس، خزانه ژورایبود. یک قرن بعد از این، در ناحیه 
 کردند.از آن برای دستگیری از سالمندان و فقرا استفاده می

باره چنین از منو سیمونس یاد کرد که در اینتوان های هلند، میاز میان منونایت
نند، دهیم که اموالشان را با کلیسا تقسیم کما به طور خاص به مردم تعلیم نمی»نوشته است: 

که  سازددهیم و شهادت کالم خداوند، ایشان را ملزم میم میبلکه فقط کالم خدا را تعلی
(، از 13: 12قرنتیان اول) هستند همچون ایمانداران حقیقی در مسیح که اعضای یک بدن

( و یک خدا و یک خداوند را خدمت کنند )افسسیان 17: 10قرنتیان اولیک نان بخورند )
ه ی بپذیرند، روح مسیحیت و حکمتی ک(. وقتی که ایشان همدیگر را در اتحاد و یگانگ4

ی به فکر کند تا همگدر ایشان ساکن است، به برقراری محبتی آسمانی در میانشان حکم می
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ها .. پس انسانکنند.یکدیگر باشند. زیرا کالم خدا و حتی قانون طبیعت نیز به این حکم می
 یکدیگر به مشارکتوجودشان به ودیعه نهاده شده است را با در محبت و رحمتی را که 

کس در میان جماعت ایشان، زندگی را در رنج فقر سر نخواهد بدین ترتیب هیچگذارند. می
ان را تگکرد زیرا که نیازهای مقدسین در نظرشان محترم خواهد بود. آنها جراحات شکس

 انوازی خواهند کرد. غمزدگان را تسلی و نیازمندان ران را مهمانمرحم خواهند نهاد و غریب
شان را با گرسنگان تقسیم خواهند کرد و رویشان را از عریانی که قرض خواهند داد. نان

نیازمند پوشاک است نخواهند پوشانید زیرا که دیگران را همچون اعضای بدن خود عزیز 
ما به مدت هفده سال (. این رسم برادری مرسوم در میان ماست... 58خواهند داشت )اشعیا 
دهیم تا بدین طریق محبت، آوریم و تعلیم میدر میان خود به جا می است که این رسم را

رحمت و حق برادری مسیحی را نسبت به یکدیگر ایفاء کنیم. خداوند را سپاس باد که 
کند ولی خدای عظیم و و حقوقمان محروم می هاها، ما را از دارائیها و ظلماگرچه جفا

ها، شمشیرها از زحمات سیل دارد وحفوظ میبرکات خود م در سایهرا رحمان همچنان ما 
قت یگذریم و هیچ مکانی به معنای واقعی کلمه برای ما امن نیست. البته حقها میو آتش

کنیم ولی متعهدان به خداوند و فرزندان سختی زندگی می عیان این است که ما در دورۀ
 آورند. به گدایی روی خم کنند و ها سر سازشایشان، هرگز حاضر نیستند در مقابل سختی

 جلسات
سات . جلتشی ایشان را در ذهن مجسم کنیماز جلسات پرس جزیتوانیم میفقط ما 

 و معموالًهای آنها کالم ساده وعظه. مه استسرودها بودا و پرستشی آنها شامل موعظه، دع
های یتمای بودند که با ر. سرودها نیز متون سادهه استعاری از متون از پیش نگاشته شده بود

به چاپ  1500برای اولین بار در سال  آزباندشدند. سرودنامه محلی آن زمان سراییده می
ات شد. شالوده این سرودنامه بر اساس تجربیها مورد استفاده مسیحیان واقع میرسید و تا سال

بعدها این سرودنامه   دانی بودند.زن  پاسو قلعه در  1537-1535های بین سال کهبود  مسیحیان
  قطورتر گشت و برخی از سرودهای آن در وصف ماجرای شهادت مسیحیان نگاشته شدند. 
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 میالدی 1750-1600 آناباپتیسم در اروپا،

 هاجفاها و مهاجرت
میالدی به رشد خود ادامه  1600برادران سوئیس همچنان تا اوائل کلیسای جنبش 

گرویدند و باعث افزایش روزافزون عدم رضایت داد. روز به روز افراد بیشتری به جنبش می
از اهالی زوریخ متهم شد بدین  الندیس هانزخادمی به نام شدند. در میان مقامات دولتی می

 «ای ترتیب داده است.آورد و برای خود دار و دستهمیجوانان و پیران را دور هم گرد »که 
ام تا مردم را دور من من کسی را اجیر نکرده»هانز در مقابل این اتهامات چنین پاسخ داد: 

توانم دست رد به سینه مشتاقان پیوستن به این جنبش جمع کند ولی در عین حال هم نمی
آیند و طالب آنند که وجدانی پاک و ن میبنهم. مردم معموال با دیدگانی پر از اشک نزد م

آالیش داشته باشند. من چرا نباید به آنها تعلیم دهم، مادامی که خدا این فیض را به من بی
 «دند.نعطا کرده است؟ مردم بیش از آنچه ما مشتاق آن باشیم، مشتاق آنند که به ما بپیو

ته شد. در سوئیس این میالدی، از شدت موج جفاهای هلند کاس 1600اندکی قبل از 
اگرچه مقامات جنبش همچنان به قوت خود باقی بود.  جریان تا صدها سال بعد نیز

شستند ولی حداقل مجازات مرگ از طلبانه از جفا رسانیدن به مسیحیان دست نمیاصالح
میالدی، برخی از مسیحیان به مناطق مرتفع و کوهستانی  1700متوقف شد. اوائل  1614سال 
های استیجاری های آن منطقه اجازه یافتند که خانهاجرت کردند و در کوهپایهمه ژورا

رای حفظ بو دولت آنجا  آلمان مهاجرت کردند پاالتینتاختیار کنند. برخی دیگر نیز به 
خالی از سکنه بعد از سی سال  های در زمینتا بدیشان اجازه داد های کشاورزی زمین

شدند  گرپس ایشان بخاطر نیاز کشاورز و صنعت( جنگ آلمان ساکن شوند. 1618-1648)
شان های جانبیبافی نیز جزو شغلامرار معاش کردند. صنعت پارچه مشاغل و از طریق آن

 دادند.بود که در خانه انجام می
های هها تقریباً در نیماباپتیست، به علت جفاهای شدید، جنبش آنزوریخدر ناحیه 
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ای نیز با وجود رویارویی با مشقات فراوان، بر روی میالدی سرکوب شد. عده 1600
 ( مشغول کار شدند.برن)نزدیک  عمنتالهای بایر زمین

 آمیش
ها میشکه آبرادران سوئیسی، گروه مجزایی تشکیل شد کلیسای از میان  1690در 

. به کردندپیروی میرا ( در هلند 1632)در سال  دورترچادنامه اعتق نام گرفتند. این گروه
 از شخصی است که از دوری کردنعالوه یکی از اصول انظباطی مورد اجرای این کلیسا، 

ها نسبت به رسومی مثل فرهنگ پوشش لباس بیش از سایر . آمیش2کلیسا اخراج شده باشد
قید شان مامروزه همچنان به این اصول اعتقادیدادند. )آنها شان اهمیت میبرادران سوئیسی

 هستند.(

 ژورانگاه کوتاهی بر ناحیه 
 توانستند در آزادی زندگی کنند، تاها می، آناباپتیستژورابا وجودی که در ناحیه 

زمزمه تبعید کردن ایشان در میان ساکنان بومی منطقه ، هر از چند گاهی 1750سال 
مسکونی  ها در مناطقکه اقامت آناباپتیستخاست. شکایت مردم محلی از این قرار بود برمی

ایشان، باعث باال رفتن قیمت اجاره خانه و علوفه حیوانات شده است. در ضمن گاهی اوقات 
رسانند و آنها شب هنگام در جنگل یها صدمه مشد که بزهای ایشان به جنگلشکایت می

در امنیت  ها تا حد زیادیکنند. ولی با تمام این اوصاف، آناباپتیستجلسات سری برگزار می
ند. در گفتو آزادی ساکن بودند، مخصوصاً اگر راجع به ایمانشان با مردم محلی سخن نمی

 داده بودند، به اسقف اعظمها اجاره ها که زمین را به آناباپتیست، صاحبان زمین1750سال 
 ها:در مقام دفاع از ایشان نامه نگاشتند. این اتفاق، مؤید آن است که آناباپتیست

                                                     
 که مخصوص اعضاء کلیساییمراسم عمومی دیگر مشارکت در شام خداوند و قط از فنه آنها با یعنی  2 

با شخص اخراج شده، پرهیز  از هر گونه معاشرت و معامله خارج از کلیسا نیزبلکه  شدخودداری می بود،
 .شدمی
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گری کشاورزی وصنعت ای مثلمثبت و سازنده هایحرفهاشتغال به به خاطر 
شان مورد تمجید جامعه اطراف خود واقع وساده زیستیبافی( )مخصوصاً کار پارچه

 شکنی دورشدند. به عالوه ایشان از هرگونه تجمل گرایی، میگساری و قانونمی
حلی بخشی به مردم مشان مبالغ رضایتجستند و برای مناطق مسکونی مورد اجارهمی

 پرداختند. که صاحبان امالک بودند، می
 پالتنیتزندگی در 

عده بسیاری از  به علت موجی از جفاهای شدید، میالدی، 1600تا اواخر از اواسط 
)جنوب آلمان( گریختند. عده  پالتنیتندگان از سوئیس به مناطق شمالی، مثل پناه

ه حاصل هایی کهای بومی پالتینیت که آناباپتیست بودند نیز از رنجمحدودی از خانواده
ند. همگی آنها های سوئیسی پیوستناباپتیستجنگ سی ساله کشورشان بود، گریختند و به آ

ای را آغاز کردند. حتی در آنجا نیز زندگی مذهبی در کنار هم زندگی تازه پالتنیتدر 
 20هایی بیش از آنها حق نداشتند در گروه های خاصی قرار داشت.ایشان تحت محدودیت

اید ب ن راه دهند. همچنینرا در جلساتشاها غیرمنونایت شتندداو اجازه نگرد هم آیند  نفر 
 .خانواده باشند 200کردند و حق نداشتند که بیش از ای پرداخت میمالیات ویژه

 غیرت اولیه خود را از دست دادن و در الک خود فرو رفتن
ان مها آن غیرت و شور و شوق اولیه ایای از آناباپتیستکم عدهبا گذشت سالیان، کم
علت این جریان، تغییر کیفیت روحانی و حال و هوای محیط  خود را از دست دادند. شاید

یسای شدند به کلاطرافشان نیز بود. در آن ایام، عده کمتری در مقایسه با سابق حاضر می
آناباپتیست بپیوندند. زیرا به محض اینکه اعضای کلیساهای دولتی به کلیسای آناباپتیست 

شد کرد. این فشار دائمی باعث میراز خشم میدادند، دولت از این موضوع ابعالقه نشان می
رچند گیری کنند. هها در الک خود فرو بروند و از جامعه اطرافشان کنارهکه آناباپتیست

که این بدان معنا نبود که دیگر ایشان به طور کامل نسبت به دنیای بیرون بسته بودند زیرا 
  شد.کردند، زبانزد مردم میمی ی که زندگیهمچنان شهادات نیکوی ایشان در هر جای
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 برخی از خصوصیات این مردم

 سوئیس یهایکی از مخالفان آناباپتیستشهادت 
شبان یکی از کلیساهای اصالح شده، جورج تورمن، کتابی نوشت.  1693در سال 

کند  کرد که تعلیمات ایشان را ردها در سوئیس بود و سعی میوی از مخالفین آناباپتیست
کرد کار میرا انها آناباپتیستاو در این حال که و مردم را از گرویدن به فرقه ایشان منع کند. 

ا رنکات این  در ذیل، بعضی از کرد.آنها تعریف هم میداپسندانه خ همچنین از زندگی
 ایم.ذکر کرده

ها مردم محلی منطقه ما چنین شایع است که هر کسی با آناباپتیستدر میان »
مراوده دارد، در واقع سر و کارش با مقدسین افتاده است. زیرا این افراد گویی که 

که  شان محکمندنها آنقدر در عقاید الهیاتیاند. آنسبت به عالئق دنیوی همچون مرده
 «رسد.کس به پای خلوص و صداقت ایشان نمیگویی هیچ

اگر حقیقتاً یک جماعت مسیحی عادل وجود داشته باشد که از اطمینان به »
. این  تندهس هاگوید، آن مسلماً آناباپتیستخن مینجات شخصی و رستگاری روح س

ها با است که مردم کشور ما معتقدند آناباپتیستموضوع به حدی جدی و قابل لمس 
 «ترین مسیحیان موجود هستند و حقیقتاً از نجات مسیحی خود اطمینان دارند.ایمان

ها ام که مردم کشور ما احترام خاص و عجیبی برای آناباپتیستمن متوجه شده»
سته و ه نگرند که گویی قدیسین کره خاکی وقائل هستند. مردم به ایشان چنان می

 یک مسیحی خوب و محبوبند که طبق عقیده عموم مرکز مسیحیتند. آنها آنقدر
. خیلی اوقات مردم با این فکر دست و پنجه نرم استشخص آناباپتیست یک کامل، 

نظر از تمامی  و صرف بپیوندندها آناباپتیست ه آیا بهتر نیست آنها نیز بهکنند کمی
د، زحمت پیوستن به ایشان را به جان بخرند. نتایج بدی که دامنگیرشان خواهد ش

 «برند.مردم واقعاً در سرگردانی به سر می
ع ها[ دائماً مورد بد رفتاری واقشاهد هستند که ]آناباپتیست»مردم به طور عموم 
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گری کشاورزی وصنعت ای مثلمثبت و سازنده هایحرفهاشتغال به به خاطر 
شان مورد تمجید جامعه اطراف خود واقع وساده زیستیبافی( )مخصوصاً کار پارچه

 شکنی دورشدند. به عالوه ایشان از هرگونه تجمل گرایی، میگساری و قانونمی
حلی بخشی به مردم مشان مبالغ رضایتجستند و برای مناطق مسکونی مورد اجارهمی

 پرداختند. که صاحبان امالک بودند، می
 پالتنیتزندگی در 

عده بسیاری از  به علت موجی از جفاهای شدید، میالدی، 1600تا اواخر از اواسط 
)جنوب آلمان( گریختند. عده  پالتنیتندگان از سوئیس به مناطق شمالی، مثل پناه

ه حاصل هایی کهای بومی پالتینیت که آناباپتیست بودند نیز از رنجمحدودی از خانواده
ند. همگی آنها های سوئیسی پیوستناباپتیستجنگ سی ساله کشورشان بود، گریختند و به آ

ای را آغاز کردند. حتی در آنجا نیز زندگی مذهبی در کنار هم زندگی تازه پالتنیتدر 
 20هایی بیش از آنها حق نداشتند در گروه های خاصی قرار داشت.ایشان تحت محدودیت

اید ب ن راه دهند. همچنینرا در جلساتشاها غیرمنونایت شتندداو اجازه نگرد هم آیند  نفر 
 .خانواده باشند 200کردند و حق نداشتند که بیش از ای پرداخت میمالیات ویژه

 غیرت اولیه خود را از دست دادن و در الک خود فرو رفتن
ان مها آن غیرت و شور و شوق اولیه ایای از آناباپتیستکم عدهبا گذشت سالیان، کم
علت این جریان، تغییر کیفیت روحانی و حال و هوای محیط  خود را از دست دادند. شاید

یسای شدند به کلاطرافشان نیز بود. در آن ایام، عده کمتری در مقایسه با سابق حاضر می
آناباپتیست بپیوندند. زیرا به محض اینکه اعضای کلیساهای دولتی به کلیسای آناباپتیست 

شد کرد. این فشار دائمی باعث میراز خشم میدادند، دولت از این موضوع ابعالقه نشان می
رچند گیری کنند. هها در الک خود فرو بروند و از جامعه اطرافشان کنارهکه آناباپتیست

که این بدان معنا نبود که دیگر ایشان به طور کامل نسبت به دنیای بیرون بسته بودند زیرا 
  شد.کردند، زبانزد مردم میمی ی که زندگیهمچنان شهادات نیکوی ایشان در هر جای
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ا این حال بینند و بشوند، جفا میبینند، به زندان افکنده میاحترامی میشوند، بیمی
. آیا خدا از طریق ایشان، خرندبا شادی و عزمی راسخ به جان میتمامی این مشقات را 

سازد و روحش در میان مردم اش را هویدا نمیالعاده و فیض مهیا کنندهقدرت خارق
 های مخالفان، کلیسای ایشانکند؟... چگونه است که با وجود تمامی تالشکار نمی

میرد، بلکه ها نمین در قلبدهد و شعله مذهب ایشاهمچنان به حیات خود ادامه می
 «شوند؟اتفاقاً کامالً برعکس، روز به روز مردم به آن عالقمندتر می

 کنند و نه تنها آن، بلکهاع میها امتنآنها طبق وجدانشان از شرکت در جنگ»
دهند که مسلح بودن، گناهی عظیم ؛ پس چنین تعلیم میکنندحمل نمیسالح نیز 

 «است.

کرد ا تخطئه میها رطلب، تعالیم آناباپتیستکشیش کلیسای اصالحبا اینکه تورمن، 
طلب را ولی در عین حال گویی مشوقی بود که به طور غیرمستقیم، اعضای کلیسای اصالح

 داد:بیشتر به سوی ایشان سوق می
شتیاق و غیرت، خدای خود را خدمت ها با اآیا این گناه است که آناباپتیست»

که  العاده نیستن شما نیز در بین ما همچنان کنید... آیا این فوقکنند؟ ای برادرامی
 جویند؟ شما نیز دعوتهای باطل و امور دنیوی مشارکت نمیها در حرفآناباپتیست

صبر و تحمل و عدم مسیحی خود را با همین اشتیاق به کمال رسانید...آیا آنها با 
ز، شما دهند؟ برادران عزیا نمیکنند، شهادت نیکویی درباره خدکه پیشه می خشونتی

نیز در این امور بکوشید، تا آنجا که در توان دارید، از خشم کناره گیرید... آیا این 
کنند و از عقب شهوات های دنیوی غرق نمینیکو نیست که ایشان خود را در لذت

روند؟ شما نیز چنین کنید... آیا نیکو و شایان تقدیر نیست که ایشان از جسم نمی
جویند و فقط در صورت نیاز خواری دوری میهای عیش و عشرت و مشروبمکان

شوند شراب بنوشند؟ خوب شما نیز چنین جسمی )برای حفظ سالمت بدن( حاضر می
... ها و رفتارهای خدانشناسانه دوری گزینیدمباالتیها، بیگریکنیدو از تمامی الابالی
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ان فحاشی شنود که ایشبه گوش خود نمی آیا شایان تقدیر نیست که حتی یک نفر هم
کنند یا قسم بخورند؟ پس شما نیز چنین کنید، زیرا که این اراده خدا در حق شماست 

 انند، شما نیز وظیفه خود بدانید.دتا آنچه را که ایشان وظیفه خود می

توانیم به های سوئیسی داد، میتی که این شخص مخالف درباره آناباپتیستبا شهاد
 ها داشتند، بپردازیم.یت دیگری که آناباپتیستخصوص

 های ساده و معمولیلباس
پوشش خاص  موضوع پوشش و لباس مسیحی در عهدجدید مطرح شده است.

تا به امروز نیز به قوت خود باقیست. اکنون  های که پیرو سنت های قدیم هستندمنونایت
ها زمینه تاریخی این عادت چه بوده و از کجا در میان آناباپتیستخواهیم ببینیم که پیشمی

 آغاز شده است. 
های سوئیس، درباره آناباپتیست گال سنتطلب و مورخی اهل ، اصالحکسلر جونز

 سوئیسی چنین نوشته است: 
های گران گرانقیمت بپوشند، غذاها یا نوشیدنی هایلباسآنها حاضر نیستند که 
پهنی  هایپوشند و با کالههایی از جنس خشن و ساده میبخورند و بنوشند. پس لباس

شان بسیار ساده و فروتنانه است. هیچ روش زندگی دهند.سرشان را پوشش می
شوند و فقط از دارند، حتی حاضر به استفاده از شمشیر یا خنجر نمیسالحی برنمی

 کنند....بری استفاده میقوهای نانچا

توانیم ها نقل شده است، ما میچونکه این شهادت از زبان یکی از مخالفین آناباپتیست
اطمینان به صحت آن تکیه کنیم. آنها از همان ابتدای ایمان و آغاز موج جنبششان، زندگی  با

و  ار بودای برخوردای را برگزیدند. پس نوع پوشش برایشان از اهمیت ویژهفروتنانه و ساده
است، ه فرزند خدحد و مرزهایی برای مناسب بودن یا نامناسب بودن لباس برای شخصی ک

های گرانقیمت، موضوع استفاده از جواهرات را نیز منحل میاز لباس ریدوقائل بودند. 
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رار ق «ملبس شدن به طال»نیز تحت عنوان ، حلقه ازدواج های سنتیکند. برای منونایت
 گیرد.می

 1527های سال موضوع نحوه پوشش در جلسات اولیه آنها مطرح نبود و در مقاله
توان دریافت، آن است که توجه ه از ظاهر امر مینیز درج نشده است. اما آنچه ک شلتایم

کردن به سادگی لباس، نتیجه طبیعی زندگی افرادی است که به اطاعت از خدا و کالمش 
العمل بسیار واضحی راجع به مدل لباس نداده با اینکه کالم خدا دستور 3دهند.اهمیت می

، انضباط 1568سال  درخاصی درباره نحوه پوشش دارند.  ها نظراتاست، آناباپتیست
 کرد:اص را درباره پوشش مسیحی ابراز این نکات خ استاربرگکلیسایی 

ها باید در کار خود از الگوهای ساده استفاده کنند و هیچ لباسی را برای خیاط
 خودنمایی و محض ارضای حس غرور انسانی ندوزند.

د و مینه وفادار بماننهای کلیسا در این زالعملبه دستوربرادران و خواهران باید 
 در پی خودنمایی نباشند.

برادران سوئیسی دائماً از محیط اطرافشان تحت فشار بودند تا به سوی مناطق جماعت 
سوئیس و مناطق خالی از  ژورایهای روستایی و مطرود کوچ کنند. پس در نهایت، کوه

 ه دهقانی های سادآلمان، محل سکونت جدید ایشان شدند. آنها غالباً لباس پالتینیتسکنه 
 تر بودند، نحوهپوشیدند و در مناطقی که روستاییشان را میموجود در منطقه زندگی

 های مدرن و مدهای لباس آنها بود. تر از شهرپوشش بسیار ساده
های رسد که منونایتچنین به نظر می»یکی از تاریخ نگاران چنین نوشته است: 

د ؛ آنها فقط ترجیح دادنلباس مذهبی خاصی درست نکردندسوئیس و جنوب آلمان هرگز 

                                                     
چون ابنای »گوید: می 14: 1پطرس اولبه همین ترتیب، آنها با این قسمت از کالم نیز آشنایی داشتند:  3 

همچنین زنان : »9: 2تیموتائوس 1و .« داشتیداطاعت هستید، مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می
 «.و طال و مروارید و رخت گرانبها خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز، نه به زلفها
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که در سادگی مسیحیتشان، از تجمالت و زرق و 
 اینبا  «های مال و منال دنیا بر حذر بمانند.برق

ه بخصی نزد آناباپتیستی که ، ش1544حال اوائل 
ه شده افکند (اتریش در نزدیکی اینزبراک) زندان

ردای یکی از برادرانش »در حالی که  بود، رفت
ها بعد، وقتی که برادران جفادیده سوئیسی به سمت شمال هلند سفر سال «را در برداشت.

هایی از مد لباس»های آنجا بپیوندند، چنین توصیف شده بودند که کردند تا به منونایت
 «های بلند داشتند.افتاده بر تن و ریش

اند که شیدهپو( شال یا شنلی میحتی زنانی که منونایت نبودنداز زنان اروپایی)برخی 
مام بدن را بی بوده که تدر ناحیه کمر، از پشت و جلو رشته رشته بوده است. این لباس مناس

 ها هنوز همین مدل لباسداده است. امروزه نیز بسیاری از منونایتتحت پوشش قرار می به
 کنند. را در بر می

این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که کتاب  چطور آغاز شد؟سرپوش زنان 
گوید، مخصوصاً وقتی که زن دعا یا نبوت راجع به سر پوشیده زن سخن می 11قرنتیان اول
کند. این قسمت پوشش مسیحی، چیزی ورای فرهنگ یا پوشش مخصوصی برای آب می

ر ها نکات زیادی در این باب ذکهای آناباپتیستو هوای خاصی است. با این حال در نوشته
وجود دارند که مبنی بر لزوم پوشیده بودن سر زن نشده است. هر چند اشارات کوتاهی 

آمده است که در زندان  ایمبرویچ وان توماسهستند. یکی از این اشارات در مندرجات 
میالدی،  1558. او در سن بیست و پنج سالگی و در سال به رشته تحریر در آمده است کولن

 »د: گویایمبرویچ نوشت که پولس در رساله خود می در راه مسیحیت به شهادت رسید.
مردها سر خود را نبوشانند و زنان سر خود را  -چگونه برای دعا در مراسم حاضر شوند

ترامی احبیکنند به سر خودشان بپوشانند. زنانی که بدون پوشش سر دعا و نبوت می
 «کنند.می

همچنین زنان خویشتن را بیارایند به 
لباس مزین به حیا و پرهیز، نه به 
زلفها و طال و مروارید و رخت 

 (9:2تیموتاؤس )اول گرانبها؛
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ر جانز تویسک، اهل هلند، ددر ذیل اشاره دیگری به پوشش سر زن شده است. پیتر 
 چنین گفته است:  1636سال 

ای که درباره دعا و نبوت کردن زن اشاره شده است، توانیم به اولین نکتهما می
های روحانی، نبوت مراجعه کنیم. این بدان معناست که دعای در سکوت، درخواست

دان )که یا سخن گفتن در حضور خداوند که زنان حق انجامشان را در جماعت مر
ان انجام رددر جماعت م سرشان توانند با پوشیدنست(، ندارند، میه نیسرشان پوشید

 .دهند

توان برداشت کرد که لباس زنان سوئیسی و هلندی آن زمان چنین می هایاز نقاشی
زیر چانه  دریقه آن های تیز داشته است و )از جمله زنان آناباتیست( شنلی بوده که گوشه

های مسیحی آن زمان روسری به سر به طور معمول زنان تمام فرقه.  ستا شدهجمع می
اند. انجام این کار آنقدر مرسوم بوده است که کلیسای دولتی به طور خاص این کردهمی

داده است. در آن ایام برای اینکه مردم این مورد سئوال قرار نمیرا ها عادت آناباپتیست
 و تفسیر خاص وجود نداشته است.  حکم را حفظ کنند، نیازی به تعلیم

هایی که ها کاسته شد، منونایتبعد از اینکه از میزان جفاهای وارده بر آناباپتیست
ا برای های زیبپوشیدند و خانههای فاخر و گرانقیمت میوضع مالی بهتری داشتند، لباس

غم و اندوه خود را به  ،آینه شهداای بر ساختند. تیلمان جی و وان برات در مقدمهخود می
 در این باره آشکار ساختند: وضوح

های شکوهمند و های گرانقیمت و مجلل، نماهایی با روکاریچه بسا خانه
ها و باروهایی به زیبایی بهشت و آنچه که به جهت اسباب خانه پر تمتراق، برج

 خورد وگوشه و کناری به چشم مینما، در هر طلبی جسم و به نظر خوشلذت
 .30، 29: 4 یالتوان آنها را نادیده گرفت. داننمی

مردم دنیوی در پی مدهای لباسی هستند که از کشورهای خارجی تأثیر پذیرفته است. 
ی اند که از کشورهای خارجها و وسائلی دوخته شدهها حتی با پارچهالبته گاهی این لباس
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و غریبی دارند و افرادی که علناً های عجیب ها و مدلها رنگشوند و اینگونه لباسوارد می
کنند، درست را عوض میاند خریدارشان هستند )پس دائماً ظاهر خود در پی امور دنیوی

فروتن، خود را از این  آید(. افراد ساده وکه هر شب قرص آن به یک شکل درمی مانند ماه
دهد. ما شهادت میدهد که تعلیم ما چطور بر اعمال دارند و همین نشان میعادات مبری می

 .24-16: 3؛ اشعیا 8: 1؛ صفنیا 2 :35پیدایش 

یشان، اههای هلندی بر اثر کاهش جفاهای وارده بر کلیسامتاسفانه بسیاری از منونایت
از طریق درست انحراف ورزیدند و آن ایمان خالص اولیه را از کف دادند. آنها روح 

دنیوی مبادله کردند؛ پس ظاهرشان دنیوی  ها و وسایلبا ثروت شرارت رامقاومت در برابر 
های وادهبرخی از نشد و بالطبع اندک اندک در تمامی ابعاد دیگر زندگی نیز دنیوی شدند. 

عدها به و ب است( مهاجرت کردند که اکنون در شمال لهستان دانزیگ) پروسیاآنانی که به 
های دورتر مهاجرت اکراین و روسیه رفتند، همانانی هستند که بعدها به آمریکا و قاره

نمودند. وضعیت ایمانی این افراد در مقایسه با کسانی که در هلند ماندند، از کیفیت بهتری 
 برخوردار بود.
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 مهاجرت و 
 های آغازین در آمریکاسال

 مهاجرت
های آنها با ایمانداران باعث شد که های بالانقطاع اروپاییان و ناسازگاریظلم

ندگی ها به امید اینکه در آمریکا ز. پس بسیاری از منونایتبیندیشندبه مهاجرت  هامنونایت
تازه و خوبی را آغاز کنند، حاضر شدند از اقیانوس بگذرند. قسمت اعظم مهاجرت 

صورت گرفت. عده بسیاری از آنها  1754-1710های یباً بین سالها به آمریکا، تقرمنونایت
به طور خاص از پالتینیت آلمان )به همراه بسیاری از اهالی پالتینیت که منونایت نبودند( 
عزیمت کردند. این دسته مهاجران، بعد از فرارشان از سوئیس، به مدت یک یا دو نسل در 

ای هم در میان مهاجران بودند که مستقیماً از دهکشور دومشان زندگی کرده بودند. البته ع
میالدی نیز همچنان موج مهاجرتشان به  1800های حتی تا سال هاآمدند. آمیشسوئیس می

 مهاجرت کردند. 1800های ها در اواخر سالآمریکا ادامه داشت. هوتریت
 وئیکرهاکمهاجران اولیه در مناطق شرقی پنسیلوانیا ساکن شدند. ویلیام پن که از فرقه 

طقه، مأمنی خواست این منگزاران اولیه پنسیلوانیا گشت. او میاهل انگلیس بود، جزء بنیانو 
به جهت مردم رنجدیده اروپا باشد تا هزاران نفر از ایشان بتوانند در آنجا زندگی راحتی 

بسازند. بعدها مهاجران به سوی مناطق غربی و دورتر آمریکا کوچ کردند و بدین  برای خود
 ترتیب، مرزهای آمریکا بیشتر به سوی غرب کشیده شدند.

 سفر به سوی آمریکا
مقدس، سرودنامه و ها( در حالی که تنها کتاببرادران سوئیسی )یا همان منونایت

کردند در امتداد رودخانه راین سوئیس و یهایشان را بر پشتشان حمل مای از لباسکوله
 ای نیز داشتند که برایغرب آلمان سفر خود را آغاز کردند. شاید هر یک از آنها صندوقچه
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زندگی اولیه را جا شان در کشور جدید، مقداری ابزار و وسائل اساسی آغاز زندگی تازه
شدند شان در هلند حمایت مییداده بودند. بسیاری از این پناهندگان از سوی برادران ایمان

و بدین ترتیب توانستند به سر سالمت به کشور مقصد برسند. زیرا کسانی که در هلند مانده 
 شد.شان بهتر میبودند از وضع مالی خوبی برخوردار بودند و روز به روز اوضاع اقتصادی

صا ً وسفر به سوی آمریکا بسیار طوالنی و پرمشقت بود. بسیاری از افراد، مخص
 دادند.کودکان در این سفرها جان خود را از دست می

 زندگی در کشور تازه
نیز مشقات خاص خود را در پی داشت. ساعات کاری  زندگی آنها در کشور تازه

آنها طوالنی و شغلشان بسیار پر زحمت بود. وظایف کاری ایشان از این قرار بود: قطع کردن 
ای شد تا اعضات سنگین و عظیم چوبی تشکیل میای که از قطعدرختان، ساختن خانه

خانواده بتوانند مأمنی برای زندگی داشته باشند، بذرپاشی بر روی زمین کشاورزی و دروی 
های اروپایی، افرادی روستایی بودند که از محصول. این مهاجران منونایت، مثل منونایت

از روی الزام در روستاها زندگی نمودند. آنها در اروپا طریق کار کشاورزی امرار معاش می
هایی غیر از پالتنیت و ژورا را برای کار کردند زیرا کشورهای پذیرای ایشان، زمینمی

دادند. چون آنها این روش زندگی کشاورزی و دامداری و زندگی در اختیارشان قرار نمی
تازه و  ندگیبه راحتی توانستند بر مشقات زرا در اروپا تجربه کرده بودند، در آمریکا 

های سریع و چشمگیری مواجه شوند. آنها در های مهاجرت غالب آیند و با موفقیتچالش
س شد نیز ماهر بودند. پهای پشمی ساخته میمهبافی که از دوک نخ کتانی و جارچهامر پا

کردند و بدون مواجهه با اذیت و آزار می شان را مهیاو آرامش نان روزانهایشان در صلح 
نمودند. وقتی که کسی مشغول ساخت خانه یا کسی، در آرامش خدایشان را پرستش می

ها او را در انجام این امور پرمشغله و پرزحمت، یاری شد، همسایهبرداشت محصول می
 دادند.می
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 جلسات و آداب و رسوم پرستشی
تشی خاص خود را که در کشور مادرشان آموخته آداب و رسوم پرسها این منونایت

ها ها، غارها، جنگلدر انبارخانه بودند، با خود آوردند. آنها سالیان دراز در جلسات مخفیانه
شده  های از پیش تعیینها خدا را پرستیده بودند. جلسات کلیسایی معموالً در مکانو خانه

از  شدند. پس کل مراسم عبارت بودمیو خاصی، هر چند هفته یکبار، صبح یکشنبه اجرا 
کالم خدا،  ، خواندن 4خواندن سرودی چند از سرودنامه آزبوند )بدون نواختن موسیقی(

، خود را به محل پرستش الً با پای پیاده یا با سوار بر اسبموعظه و دعا. اعضای کلیسا، معمو
 رساندند. می

 های بعدی و مهاجرانمهاجرت
ت شدند. ولی بعد از گذشان منونایت در پنسیلوانیا ساکن میدر ابتدا اکثر مهاجر

 ، برخی نیز در مریلند، اوهایو و ایندیانا )بعد ازمدتی، برخی از آنها در ویرجینیا ساکن شدند
جنگ داخلی آمریکا( برخی نیز به کانادا مهاجرت نمودند. هر چه زمان بیشتری از سیر 

کردند و مرزهای تر حرکت میاطق غربیگذشت، عده بیشتری به سوی منمهاجرت می
 ها همچنان در زمره مهاجران بودند وآمریکا بیشتر به سمت مناطق غربی کشیده شد. آمیش

د های بیشتر از صموالً مهاجران در گروهگزیدند. از آنجا معدر مناطق مختلفی سکنی می
شان ر تازهی که در کشوشدند، کلیساها نیز رشد سریعی داشتند، تا جایوارد آمریکا می نفر

  هزاران کلیسای تازه بنیان گزارده شد.

                                                     
انتشارات مختلف منونایت در دسترس مسیحیان  های آلمانی دیگری نیز از منابع و، سرودنامه1803در آغاز  4

گردآوری شدند و تا به امروز در میان  1804سرود در سرودنامه آزبوند در سال  68قرار گرفتند. 
ها نیز این سرودها را در شوند. آمیشکنند، خوانده میهای قدیمی را حفظ میهایی که سنتمنونایت

 خواندند.جلسات پرستشی خود می
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 ۱۹6۰تا  ۱۸۰۰اواخر 

ی هاهای آمریکا تا سالرسید. منونایتکم از راه میحال و هوای تغییرات تازه کم
ز کردند. مراسم پرستشی کلیسا نیمیالدی، همچنان به زبان آلمانی با هم صحبت می 1800

حل خانه یکی از اعضای کلیسا میکبار هفته دو  بودند، پس هربه قوت سابق خود برقرار 
شد. اما پرستش بود و در میان هفته نیز برنامه یا مراسم عصرانه کلیسایی خاصی برگزار نمی

 شان را به انگلیسی تغییر دادند و تعدادکم برخی از کلیساها زبان مراسم پرستشیکم
ستشی یکبار، هر هفته مراسم پرهفته دو ای هر )به ج های کلیسایی را بیشتر کردندبرنامه
 دادند.شان را عصر هنگام تشکیل میبرخی از جلسات کلیسایی واشتند(، یکشنبه دصبح 

ند. ای نداشتمیالدی تمام اعضای کلیساها شیوه پوشش ساده 1800های در اواخر سال
وم تفاوت بود و مطابق عادت مرسها با نسل والدینشان بسیار ممخصوصاً شیوه پوشش بچه

ن بود. های رنگارنگ ارزان و آساشد. بعد از انقالب صنعتی، پوشیدن لباسکلیسا انجام نمی
لیسا پوشیدند. پس کهای زیبا و متنوع میپس مردم جامعه اطراف برای بیرون رفتن، لباس

ا برای ای رتازه مجبور بود با توجه به سیر سریع تغییر مد و عادات پوشش، دائماً اصول
اعضای خود تدوین کند تا اعضای کلیسا در دام مدها و آداب و رسوم دنیوی گرفتار نشوند. 

هایی بسیار خشک و سخت اختیار بسیاری از کلیساها در زمینه آداب پوشش، موضع
 کردند.می

 پوشی اعمالمیالدی، تأکید بیشتری بر ساده 1930تا اوائل  1900های از اوائل سال
در دنیایی که فرهنگ شهرنشینی تأثیر شدیدی روی مردم داشت و دیگر خبری از د. ش

کرد تا به کلیسا کمک می ،هابرای لباس ایطرح از پیش تعیین شدهجفای مذهبی نبود، 
خود را از دنیای اطرافش جدا سازد. لباس ساده اعضای کلیسا عبارت بود از لباس شنلی 

 پوشاند( و کت و شلوارمدل لباس، به خوبی بدن انسان را میای برای زنان )زیرا این ساده
 سردست یا کراوات(. دکمه ای برای مردان )بدون ساده



40 
 

 ای دیگرای و احیای روحانی عدهسیر نزولی عده
میالدی، بسیاری از کلیساها در دام دنیوی شدن گرفتار  1900متأسفانه در اواسط 

مقدسی ایمان مسیحی را از امور جسمانی این دنیا جدا آمدند و دیگر اصول خالص و کتاب
 داشتند. نگاه نمی

هایی پدید های متوالی آن، جنبشمیالدی و دهه 1950در نتیجه این مسائل، با آغاز 
برائت جویند. زیرا این تنها راهی بود که  عی کردند از کلیساهای بدعتید که سآمدن
عظه اش احیا کند. انضباط کلیسایی دقیق و موتوانست کلیسا را در حیات روحانی حقیقیمی

ال در /منونایت را به مدت چهارصد سراستین کالم خدا توانسته بود کلیسای آناباپتیست
ی نداران حقیقی باید به روح قدوسیت و انضباط کلیسایسالمتی روحانی حفظ کند. پس ایما

گشتند. پس برادران گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند که قوانین انضباطی برادرانه بازمی
تا بتوانند به این هدف دست یابند. این کلیساها  ای برای کلیسایشان وضع کنندتازه

اب و یساها حاضر نشدند مطابق آدنام یافتند زیرا برخالف سایر کل)سنتی(  « کارمحافظه»
  رسوم دنیای اطرافشان تغییر روش بدهند. 
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 را کار های محافظهمنونایت نکاتی که به طور خاص
 دهدامروزه متفاوت نشان می

ه شده است مقدس برای ما نگاشتدر ابتدا بیایید به چند نکته خاص توجه کنیم. کتاب
مان به کار بندیم. نجات مسیحی، برخالف آنچه زندگیتا ما به معنای واقعی کلمه آن را در 

محبت عمل  ایمانی که به»شود بلکه به دهند، فقط به ایمان حاصل نمیها تعلیم میپروتستان
(. یعنی ایمان داشتن به عمل کفاره کننده مسیح طبیعتاً با عملی دنبال 6: 5)غالطیان « کندمی

« اهان در جمیع امتاطاعت ایم»ند. عهدجدید به کخواهد شد که در اطاعت از کالم سیر می
 هی اوقات)گا« مردم ساده»یا ها رعایت این نکات، آناباپتیست(. 5: 1کند )رومیان اشاره می

فت سازد. پس به این هند( را از بسیاری مسیحیان اسمی متمایز میشدبه این نام خوانده می
 نکته دقت کنید:

توان گفت که شخص مسیحی هرگز العمر بودن پیمان ازدواج. به زبان ساده میمادام .1
  اجازه طالق گرفتن ندارد. حتی اگر شخصی

قبل از مسیحی شدن طالق گرفته است، با این 
حال باز حق ازدواج دوباره ندارد. زیرا تعلیم 

؛ 24: 2کالم خدا بسیار واضح است: پیدایش
. پیمان دائمی 32-31:5؛ متی 6-5:19متی

کند و آنها ها حس امنیت القاء میازدواج، به بچه
هرگز مجبور نخواهند بود که نگران جدایی 

 یکدیگر باشند.والدینشان از 
( الفدهد: دو اصل را تعلیم می 25-22: 5خداوند سر خانواده مسیحی است. افسسیان  .2

ها مانع ( شوهر باید همسرش را محبت کند. این فرمانبزن باید مطیع شوهرش باشد. 
خودخواهی مردها و تسلط ایشان بر زنان خواهند شد. مردی که زن خود را محبت 

از این جهت مرد، پدر و مادر »
خود را رها کرده، به زن 

خویش بپیوندد و هر دو یک 
تن خواهند شد؟ بنابراین بعد 

ن که یک تاز آن دو نیستند بل
هستند. پس آنچه را خدا 
« .پیوست انسان جدا نسازد

 (6-5:19)متی 
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را رش نماید، محبت او، همسمی
 انگیزاند تا از او اطاعت کند.برمی

اولترتیب اطاعت در خانواده مسیحی در 
نیز آمده است. زن باید به  16-1:11 قرنتیان

احترام اطاعت از شوهرش، گیسوان خود را 
بلند کند و سرش را بپوشاند، انجام این دو 
کار، نشان دهنده احترام زن به شوهرش است. 

آور است که مدر عین حال برای مرد شر
 موهای خود را بلند کند.

مسیحی. این -رعایت اخالقیات یهودی .3
اخالقیات در ده فرمانی که به موسی اعطا 

بیشتر   (،17-1: 20اند )خروج شد، خالصه شده
این احکام بعدها در عهدجدید نیز مورد تأکید 

دزدی »این قرارند: از ها واقع شدند. این فرمان
و غیره. حال رعایت « نکن، قتل نکن، زنا نکن،

جدی  ها بسیاراحکام برای آناباپتیست تمامی این
به اخراج شدن از کلیسای  و تخلف از آنهااست 

 عیسی کل شریعت خداانجامد. آناباپتیست می
اینکه »را در چند جمله کوتاه خالصه کرد: 

و تمامی نفس خداوند خدای خود را به همه دل 
و تمامی فکر خود محبّت نما. این است حکم 

اوّل و اعظم. و دوّم مثل آن است یعنی همسایه خود را مثل خود محبّت نما. بدین دو 
 (.40-37: 22)متی « حکم، تمام تورات و صحُف انبیا متعّلق است.

سر هر مرد، مسیح  خواهم شما بدانید کهاما می
 است و سر زن، مرد و سر مسیح، خدا

 .(3:11 قرنتیان)اول
ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه 
خداوند را. زیرا که شوهر سر زن است چنانکه 

مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن 
لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است،  است.

را در هر امری همچنین زنان نیز شوهران خود 
ای شوهران زنان خود را محبت نمایید،  باشند.

چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و 
 (. 25-22:5)افسسیانخویشتن را برای آن داد.

  تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. . 1
رای ب ...هیچ تمثالیصورتی تراشیده و . 2

 خود مساز.
 نام یهوه، خدای خود را به باطل مبر. .3
 روز سَبَّت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی.. 4
 .پدر و مادر خود را احترام نما. 5
 قتل مکن.. 6
 زنا مکن.. 7
 دزدی مکن.. 8
 .بر همسایة خود شهادت دروغ مده. 9

 طمع مورز.. 10
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را رش نماید، محبت او، همسمی
 انگیزاند تا از او اطاعت کند.برمی

اولترتیب اطاعت در خانواده مسیحی در 
نیز آمده است. زن باید به  16-1:11 قرنتیان

احترام اطاعت از شوهرش، گیسوان خود را 
بلند کند و سرش را بپوشاند، انجام این دو 
کار، نشان دهنده احترام زن به شوهرش است. 

آور است که مدر عین حال برای مرد شر
 موهای خود را بلند کند.

مسیحی. این -رعایت اخالقیات یهودی .3
اخالقیات در ده فرمانی که به موسی اعطا 

بیشتر   (،17-1: 20اند )خروج شد، خالصه شده
این احکام بعدها در عهدجدید نیز مورد تأکید 

دزدی »این قرارند: از ها واقع شدند. این فرمان
و غیره. حال رعایت « نکن، قتل نکن، زنا نکن،

جدی  ها بسیاراحکام برای آناباپتیست تمامی این
به اخراج شدن از کلیسای  و تخلف از آنهااست 

 عیسی کل شریعت خداانجامد. آناباپتیست می
اینکه »را در چند جمله کوتاه خالصه کرد: 

و تمامی نفس خداوند خدای خود را به همه دل 
و تمامی فکر خود محبّت نما. این است حکم 

اوّل و اعظم. و دوّم مثل آن است یعنی همسایه خود را مثل خود محبّت نما. بدین دو 
 (.40-37: 22)متی « حکم، تمام تورات و صحُف انبیا متعّلق است.

سر هر مرد، مسیح  خواهم شما بدانید کهاما می
 است و سر زن، مرد و سر مسیح، خدا

 .(3:11 قرنتیان)اول
ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه 
خداوند را. زیرا که شوهر سر زن است چنانکه 

مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن 
لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است،  است.

را در هر امری همچنین زنان نیز شوهران خود 
ای شوهران زنان خود را محبت نمایید،  باشند.

چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و 
 (. 25-22:5)افسسیانخویشتن را برای آن داد.

  تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. . 1
رای ب ...هیچ تمثالیصورتی تراشیده و . 2

 خود مساز.
 نام یهوه، خدای خود را به باطل مبر. .3
 روز سَبَّت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی.. 4
 .پدر و مادر خود را احترام نما. 5
 قتل مکن.. 6
 زنا مکن.. 7
 دزدی مکن.. 8
 .بر همسایة خود شهادت دروغ مده. 9
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 اشما ر»دهد که های ساده و مناسب پوشیدن. کالم خدا به وضوح تعلیم میلباس .4
زینت ظاهری نباشد، از بافتن موی و متحلی شدن به طال و پوشیدن لباس، بلکه انسانیت 

پطرس اول« )باطنی قلبی در لباس غیر فاسد روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست.
همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز، نه به زلفها (. »3-4: 3

(. خدا ما را به حال خود 9: 2تیموتائوس اول« )گرانبها رخت و طال و مروارید و
نگذاشته است تا هر کدام از ما شخصاً تصمیم بگیریم که معنای لباس ساده و مناسب 
چیست. او به کلیسا دقیقاً اقتدار داده است و قوانین عضویت کلیسا، عمل کردن به 

اریخ کلیسا کسب شده است، در تکه ای سازد. طبق تجربهاین اصول را الزامی می
دهد تا به اعضای کلیسا اختیار و توانایی بیشتری می مشخص شده و یکسان هایلباس

 . حفظ کنندبتوانند این رسم را به راحتی در بین خود 
. اعضای کلیسا باید در قبال اعمال خود بودن جوابگواحساس مسئولیت کردن و  .5

ر ی برای حفظ تقدس یکدیگر دداشته باشند و سپر یکدیگر احساس مسئولیت
گر یک ا»خداوند باشند. احساس مسئولیت دسته جمعی کردن به این معنا نیز هست: 

ی ، باقعضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزت یابد
بیمار یا  در وقت پریشانی،(. یعنی 26: 12قرنتیان اول« )اعضا با او به خوشی آیند.

اری به یسا با اتحاد، دست یاعضای کلبه همدیگر یاری رساندن. طبیعی و غیره،فجایع 
 کنند.دراز می سوی شخص نیازمند

آلود ناههای گتخصیص یافته برای خدا. یعنی به خاطر مسیح و کلیسا باید از لذت .6
دوری جست. برای انجام این مهم باید زندگی شخص ایماندار از زندگی رایج و 

رقص  مجالس د، درهای دنیوی نپوشباشد، یعنی: لباسایمان متفاوت یمعمول جامعه ب
، به دهای تلویزیونی تماشا نکنبرنامهو  به سینما نرودد، و عیش و عشرت شرکت نکن

 های رقابتی ورزشی حضور به هم نرساند، سیگار، در برنامهاستخر شنای مختلط نرود
ه انسان . وقتی کی از این جملهیاکارهو  د، مشروبات الکلی قوی استفاده نکندنکش



44 
 

زند کند، چنان خوشی عظیمی در قلبش جوانه میخودش را برای خدا تخصیص می
ه عمر زیرا ک»تواند جای خوشی خدمتش به خدا را بگیرد. که هیچ لذتی در دنیا نمی

ها و در فجور و شهوات و گذشته کافی است برای عمل نمودن به خواهش امّت
ی و بزمها و بت پرستیهای حرام رفتار نمودن. و در این متعجب گساری و عیاشمی

نام شتابید و شما را دشهستند که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف اوباشی نمی
 (. 4-3: 4پطرس اول« )دهندمی

با نیکویی بر شرارت غلبه نمودن. این اصل در کل عهدجدید تعلیم داده شده است و  .7
و تعالیم خود توضیح داد که این تعلیمی افضل و عالی مرتبه ها عیسی مسیح با مثل

اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و »در موعظه سر کوهش چنین گفت:  عیسیاست. 
قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذار، و هرگاه کسی تو را برای یک میل 

بدو ببخش و از کسی مجبور سازد، دو میل همراه او برو. هر کس از تو سؤال کند، 
ایه همس»اید که گفته شده است که قرض از تو خواهد، روی خود را مگردان. شنیده

گویم که دشمنان خود را محبّت نما و با دشمن خود عداوت کن. اما من به شما می
خود را محبّت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما 

کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خیر  نفرت کنند، احسان
کنید، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان 

(. این 45-40: 5)متی « باراندان بر عادالن و ظالمان میسازد و بارو نیکان طالع می
ند. کاعدتی در این زمینه، منع میآیات ما را از جنگیدن در هر نبردی یا هر گونه مس

هیچ استثنایی در این مقوله وجود ندارد، حتی وقتی که قانون کشور ما حکم جنگ 
ل در . این اصشخص مسیحی نباید این قانون کشوری را رعایت کندکند، صادر می

کس را به عوض بدی هیچ»شد: کلیسای اولیه نیز توسط شاگردان مسیح تعلیم داده می
انید. پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیکو بینید. اگر ممکن است بقدر بدی مرس

قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید. ای محبوبان انتقام خود را مکشید بلکه خشم 



45 
 

گوید که انتقام از آن من است من خداوند می»را مهلت دهید، زیرا مکتوب است 
سیر کن و اگر تشنه است،  اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را پس داد. جزا خواهم

لوب مغ گرهای آتش بر سرش خواهی انباشت.سیرابش نما زیرا اگر چنین کنی اخ
 (.21-17: 12)رومیان« بلکه بدی را به نیکویی مغلوب سازبدی مشو 

میالدی در اینباره نکاتی چند نگاشت.  1700های کلیسای منونایت در سالرهبری از 
کسی که  وجود دارد. بین مسیحیان حقیقی تفاوت زیادیاسمی و او گفت که بین مسیحیان 

شود به خاطر فرمان دولت، علیه برادر خود بجنگد، با منونایتی که به هیچ وجه بر حاضر می
 نهد، فرق هست:این فرمان گردن نمی

تعلیم و رفتار عیسی و شاگردانش بسیار متفاوت از مردم اطرافشان بود. پس 
ن حقیقی مسیح نیز باید با مسیحیان اسمی امروز متفاوت رفتار و کردار تمام پیروا

داشتند دوست میرا باشد. عیسی، شاگردانش و تمام مسیحیان حقیقی، برادران خود 
پسر خدا  هایی کهشان را فدای یکدیگر ساختند. آنها طبق تعلیمات و نمونهو زندگی

می امروزی ن اسبدیشان بخشید، به دشمنانشان نیز محبت کردند. برعکس، مسیحیا
عای شند. حال آنکه تمامی آنها ادکُتمام می های نبرد، یکدیگر را با سنگدلیبههدر ج

بالند که از تعلیمات الهیاتی درست ایمان به یک مذهب متحد را دارند و بر خود می
کنند که با مشارکت در مراسم شام خداوند، از برکت برخوردارند. آنها گمان می

برخوردار خواهند شد. چیزی که عیان و واضح است این است که بدن اتحاد مسیحی 
 کند!متحد و یکپارچه مسیح، بر ضد اعضای خود عمل نمی

این تعلیم و کردار متفاوت )عدم مشارکت در منازعات و عدم مقاومت در مقابل 
  شود. آناباپتیست اجرا و رعایت میوفادار دشمنان( تا به امروز نیز در کلیساهای 
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 گیرینتیجه
 

خود را مدح  هزیرا نه آنک»توانیم ادعا کنیم که کلیسایی بر کلیسای دیگر ارجحیت دارد. پولس رسول چنین نوشته است: ما نمی
دیگری تو را بستاید و نه »گوید: (. به عالوه نویسنده امثال می18: 10قرنتیان دوم« )کند مقبول افتد بلکه آن را که خداوند مدح نماید

 (. 2: 27)امثال « های تو، غریبی و نه دهان خودتلب
ا ممنونیم که به عالوه ما از خدعهد بمانیم، به درگاه او شاکریم. ایم به خدا وفادار و متها از اینکه توانستهها و منونایتما آناباپتیست

های قبل به ما رسیده است. ایمان خالص این افراد، شایان تقدیر است. چه بسا که انحراف و گناه به مشعل ایمان مسیحی از دستان نسل
از گزند حوادث حفظ کرد. ما با اطمینان، پیغام امانت  اش وفادار ماند و آن راکرات نزدیک بود کلیسا را نابود سازد ولی خدا به وعده

تمامی  روزیهای آینده خواهیم رساند تا فرزندان ما نیز به خداوند وفادار و متعهد بمانند. ما امیدوار و آرزومند هستیم که الهی را به نسل
 بعد از این دیدم که»ول ذکر آن را نموده است: های مختلف مالقات کنیم، همچنان که یوحنای رسها و زمانمقدسین کلیسا را از نسل

های سفید اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد، از هر امّت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامه
است و بره  هنجات، خدای ما را که بر تخت نشستگویند: آواز بلند ندا کرده، می و به دانی نخل به دست گرفته، ایستادههاآراسته و شاخه

 (.10-9: 7)مکاشفه  «را است
امیدواریم که توانسته باشیم به دوستاران تقدس الهی و زندگی خداپسندانه، کمکی در جهت رشد روحانی بیشتر رسانیده باشیم. 

 شویم که با ما تماس بگیرید. تمامی جالل از آن خدا باد. خوشحال می
 
 

 توانید به ما ایمیل بزنید:وز میعالقمندی به آشنایی و ارتباط با کلیسای آناباپتیست، امردر صورت 
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 گیرینتیجه
 

توانیم ادعا کنیم که کلیسایی بر کلیسای دیگر ارجحیت دارد. پولس رسول ما نمی
زیرا نه آنکه خود را مدح کند مقبول افتد بلکه آن را که خداوند مدح »چنین نوشته است: 

دیگری تو را بستاید و نه »گوید: (. به عالوه نویسنده امثال می18: 10قرنتیان دوم« )نماید
 (. 2: 27)امثال « های تو، غریبی و نه دهان خودتلب

به  ایم به خدا وفادار و متعهد بمانیم،ها از اینکه توانستهها و منونایتما آناباپتیست
های به عالوه ما از خدا ممنونیم که مشعل ایمان مسیحی از دستان نسلدرگاه او شاکریم. 

ه ایان تقدیر است. چه بسا که انحراف و گناقبل به ما رسیده است. ایمان خالص این افراد، ش
د اش وفادار ماند و آن را از گزنبه کرات نزدیک بود کلیسا را نابود سازد ولی خدا به وعده

های آینده خواهیم رساند تا حوادث حفظ کرد. ما با اطمینان، پیغام امانت الهی را به نسل
 روزیما امیدوار و آرزومند هستیم که فرزندان ما نیز به خداوند وفادار و متعهد بمانند. 

های مختلف مالقات کنیم، همچنان که یوحنای ها و زمانتمامی مقدسین کلیسا را از نسل
بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان »رسول ذکر آن را نموده است: 

های حضور بره به جامهرا نتواند شمرد، از هر امّت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در 
گویند: می آواز بلند ندا کرده، و به دانی نخل به دست گرفته، ایستادههاسفید آراسته و شاخه

 (.10-9: 7)مکاشفه  «ه است و بره را استنجات، خدای ما را که بر تخت نشست
امیدواریم که توانسته باشیم به دوستاران تقدس الهی و زندگی خداپسندانه، کمکی 

د. شویم که با ما تماس بگیریدر جهت رشد روحانی بیشتر رسانیده باشیم. خوشحال می
 تمامی جالل از آن خدا باد. 
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