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سال   آن سی قرار گرفته م سیحیّ  ۀچه در این تحقیق مورد برر ست خاتمیّت در م ه این  ب ،ت ا

ن واســطه بین خدا و خلق اســت و با آمدن  معنا که مســیحیان معتقدند عیســی$ آخری

ست صلح همیشگی بین خدا و خلق برقرار شد و عهد بین آن دو     آنهامسیح که منجی انس  

ترین و آخرین تعالیم و شــریعت  ایشــان کامل نیز به اتمام رســیده اســت؛ همچنین تعالیم

ین  دباشــد؛ در ابتدای این تحقیق به اثبات خاتمیّت عیســی مســیح$ به گواهی عه می

سف   شده و بعد از آن فل شده  ۀپرداخته  ست و این نتیجه گر  خاتمیّت در این دین بیان  فته  ا

سیحیت به معنای ختم دیانت    سأله، در تغییر نگرش  میشد که خاتمیّت در م شد؛ این م  با

 مسیحیان برای پذیرش نبوّت پیامبراکرم# نقش بسزایی دارد.
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 مقدمه

ایشان عیسی مسیح$ را آخرین  باشد؛میخاتمیّت حضرت عیسی$  ،از جمله عقاید موجود در میان مسیحیان

، صلح همیشگی بین خدا و خلق برقرار شده آنهاانس ۀمنجی هم عنوانانند که با آمدن وی به دمیواسطه بین خدا و خلق 

رابتدا این باشد. دمیترین و آخرین تعالیم و شریعت ایشان کامل رسد؛ همچنین تعالیممیبه اتمام  و عهد بین آن دو نیز

تی در این بنابراین خاتمیّ ،کنند نه پیامبر و بشرمیرسد که مسیحیان، عیسی مسیح$ را خدا تلقی میمطلب به ذهن 

 پردازیم.میمسیحیان و بیان دو معنا از خاتمیّت  شناسی در میاندین مطرح نیست؛ در این تحقیق به معرّفی دو مسیح
 

 های خامتی تتعریف

ست  کبا توجه به این سیحیت مطرح ا تدا به شود؛ بنابراین اب میدو تعریف از خاتمیّت در این دین مطرح  ،ه دو نگاه در م

 گردد.میشود و بعد از آن، دو تعریف ذکر میشناسی موجود پرداخته بیان دو مسیح

االصــل بودند و عقایدشــان  گروه مســیحیان یهودی این انســتند.دمییح را انســان، مخلوق خدا و پیامبر گروهی مســ

 .(45و  25ش، ص 1384)ر.ک: اگریدی،  های حضرت عیسی$ در اناجیل بودمنطبق بر عهد قدیم و گفته
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ستند که به       سیحیان افرادی ه ضر در میان م تثلیث را  ۀگویند که نظریمی 1موحدین یا توحیدگرایانآنها  در حال حا

ــی$ را تنها یک پیامبر  ــندگان، دمیقبول ندارند و عیس   ش، ص1388؛ هیوم، 734 ش، ص1374انند )جمعی از نویس

 .(229 تا، ص؛ حکمت، بی 680-681ش، ص 1370ناس، ؛ بی117 ش، ص1381؛ ایزدپناه،411

ــرت ۀبودند و به جنب    های یوحنا و پولس  گروه دیگر غیر یهودیانی بودند که پیرو گفته     ــری و الوهی حضـ  فوق بشـ

شتند )ر.ک: اگریدی،     سی$ تاکید دا ساس 45و  25ش، ص 1384عی سان      (. بر ا سیح$ کامالً خدا و کامالً ان آن، م

 (.204 ش، ص1385 هند )سلیمانی اردستانی،دمیاست و همراه پدر و روح القدس سه شخص تثلیث الوهیت را تشکیل 

شناسی دیگر    ست، عیسی$ پیامبر خداست که برای هدایت بشر فرستاده شده و در مسیح       نخشناسی  بر اساس مسیح  

توان یمعیسی$ هم خدا و هم انسان است، جسمانیّت وی بیانگر عنصر واسطه بودن ایشان است و           اینکهبا توجّه به 

 به این ترتیب خاتمیّت به دو معناست: .ای بین خدا و خلق استگفت ایشان واسطه

 ترین دین است؛پیامبران است و دین مسیحیّت آخرین و کامل ۀکنندختم $عیسیـ 1

 ترین دین موجود است.بین خدا و خلق است و دین مسیحیّت نیز آخرین و کامل ۀعیسی$ آخرین واسطـ 2

 

 اثبات خامتی ت عیسی مسیح$

یان و کنند که به بمیاد مســیحیان برای اثبات خاتمیّت عیســی مســیح$ به آیاتی از عهد عتیق و عهد جدید اســتن

 شود:میپرداخته آنها  شرح

 

                                                
1. Unitarians 
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  عهد عتیق ـ1

ست    ۀهایی که در عهد عتیق دربارگوییپیش  سیحا ا شاره به  ،ظهور م سیحیان بر     ا سیح$ دارد و م سی م   ظهور عی

سرائیل بوده که در کتب انبیای بنی     این سیحای بنی ا شارت  باورند که عیسی$ همان م سرائیل به ظهور او ب اند و ادهد ا

سلطنت داو  شده            وبر تخت  سیحیت  سبب اعتبار م سًا آنچه  سا ست و ا ش ها و ییگوپیش این تحقق ،د تا به ابد خواهد ن

ــارت ــتری،   ها بشـ ــی اشـ  ؛  221-222 ش، ص1389؛ توفیقی، 275-277 ص ش،1387ی عهد عتیق بود )ر.ک: کلباسـ

ــن، 611 ش، ص1370ناس، بی ــده: فرزندی برای ما    در کتاب (.22-23 ش، ص1384؛ پترس ــعیای نبی$ ذکر ش  اش

شده      ،دنیا آمدهبه شیده  سری به ما بخ شیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و     ،پ سلطنت خواهد کرد. نام او عجیب، م او بر ما 

د خواهد نشــســت و بر ســرزمین او تا ابد ســلطنت خواهد کرد و وســرور ســالمتی خواهد بود؛ او بر تخت پادشــاهی داو

 .( 6-7: 9)اشعیا،  را انجام خواهد داداین س عدل و انصاف خواهد بود، خداوند متعال چنین اراده کرده وحکومتش بر اسا

تا ابد سلطنت کردن عیسی مسیح$ نشان از جاودانه بودن ایشان و تعالیمشان دارد که خود گواه بر خاتمیّت ایشان         

 است.

ــیح به کمال در عهد عتیق آمده که نبوت ــدمیها با مس ــهر مقدس هفتاد رس . در کتاب دانیال آمده: برای قومت و ش

ــرارت   ــیان و ش ــید تا عص ــود و نبوتکفارۀ  ها از بین برود،هفته طول خواهد کش ها تکمیل یافته عدالت  گناهان داده ش

  ها و کامل شدن آن نصّی صریح برتکمیل نبوت .(24: 9)دانیال،  جاودانی برقرار گردد، جهت مسح نمودن قدس االقدس

 خاتمیّت عیسی$ است.
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 جدید عهد ـ2

ــأل       ،های مختلف عهد جدید    از میان بخش  ــاله به عبرانیان به مسـ ــۀ    خاتمیّت   ۀمحتوای رسـ    پرداخته و حاوی اندیشـ

  ۀنویسند  باشد، و میاتصال بین خدا و بشر    ۀاینکه عیسی$ آخرین حلق  بودن دین مسیحیّت است و  بودن و خاتممطلق

 .(437 ش، ص1381کند )ویور،میموضوع تصریح  این رکتاب درآمدی به مسیحیت ب

شریعت موسی$ برای رستگاری انسان کافی نیست و شریعت موسی$ هیچ کسی           ،در رساله به عبرانیان آمده  

ه  گرفته و آن عیسی مسیح$ است، کسی ک     آن راجای  ترتیب امید بهتری اینرسانید، به مییا هیچ چیزی را به کمال ن

اما در مورد مسیح$،   ،سوگندی که برای سایر کاهنان هرگز نخورد   ،او قسم خورده که همیشه کاهن باشد    خدا در مورد

سم     ست که خداوند ق ساس    خورده و تغییر اراده نخواهد داد آمده ا ست؛ بنابراین بر ا سیح$ تا به ابد کاهن ه   ینا که م

سی$ جا که عیتر را برای همیشه تضمین کند. از آنعهد و پیمان جدید و به این تواند موفقیتمیقسم خدا، مسیح$ 

او  ۀوسیل  کسانی را که به  ۀباشد و نیازی به جانشین ندارد، بنابراین قادر است هم   میبرای همیشه کاهن   ،تا ابد زنده است 

اطت  وس پیوسته در حضور خدا برای مسیحیان ،به طور کامل نجات بدهد و چون همیشه زنده است ،آیندمیبه حضور خدا 

 .( 1: 10؛ 11-26: 7کند )عبرانیان، می

ایشان را از مواردی چون جایگاه و شأن عیسی مسیح $استنباط کرد؛ اینکه او   خاتمیّت  ،عالوه بر مطالب گفته شده 

سه         سو ست بر و ست که توان صی ا شود  شخ شیطان پیروز  (، 9-13: 1؛ مرقس،1-13: 4؛ لوقا، 1-11: 4)ر.ک متی،  های 

صوم، بی  ست )عبرانیان،    گنمع شوا :  1)عبرانیان،  (، برتر از پیغمبران21-23:  2پطرس:  اوّل؛ 15:  4؛ همان، 14: 9اه، پی

شتگان 3-1 سی$)عبرانیان، 4-6:  1)عبرانیان،  (، فر شد میو کاهن اعظم  (2-6:  3 (، مو (، نور  1-6:  5)عبرانیان،  با

(، داور و شاهد  14-18:  8)یوحنا،  هددمیخنانش گواهی ( و کسی است که خداوند به صحّت س12: 8جهان است )یوحنا،

ست  سیدن به خدا  (. همچنین مطمئن47-48: 12)یوحنا،  اعمال در دنیا و آخرت ا شد میترین و تنها راه ر ) عبرانیان،   با

ــت   مهم( و 19: 7و1: 2 ؛ عبرانیان، 6: 14؛ یوحنا  19:  10 :  9 یان، ؛ عبران12-19: 5)ر.ک: رومیان،   ترین عامل نجات اسـ
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شان مهر تأییدی بر هم   ( 26، 12 -14 ستاخیز ای شان   ۀکه قیام و ر شد میگفتارها و اعمال سوالن،  ) با ؛  2-3:  1اعمال ر

 (. 33-34 ش، ص1382؛ ر.ک: میلر، 20:  28متی 

سی$ نمون  سیحیان او و تعالیم      ۀبه این ترتیب عی ست که م سان کامل ا  و وانند و او را الگدمیاش را کامل یک ان

 انند.دمیکامل زندگی خود  ۀنمون

 

 خامتی ت در مسیحیت ۀفلسف

 اند از:ترین عوامل خاتمیّت در دین مسیحیت عبارتمهم

 ؛ کامل بودن تعالیم و شریعت عیسی مسیح $  -1

 ؛وجود رسوالن عیسی$ بعد از ایشان  -2

  شود.میپرداخته آنها  ادامه به بیان و توضیح وجود کلیسا بعد از عیسی$ که در  -3

 

 کامل بودن تعالیم و رشیعت عیسی مسیح$ـ 1

ــت که با اجرای        ــریعت به معنای آداب، اعمال، قوانین و مقرراتی اسـ ــایت خداوند را جلب کرد      میآنها   شـ توان رضـ

شرعی باعث  10ش، ص1368)هوردرن،  سد و به      ۀشوند کماالت بالقو می(. تکالیف االهی و احکام  سان به فعلیت بر ان

 (. 203 ش، ص1387ل به باالترین درجات کمال رسید )الشیخ، اعما این ۀواسط

آید که وی هرگز قصــد ابطال احکام و تعالیم پیامبران گذشــته را میهای عیســی$ نیز در اناجیل همنوا بر از گفته

ز ا در واقع نقش اصلی او اصالح کردن دین یهود   .، به تکمیل هریک پرداخته است آنهابلکه ضمن عمل به   ،نداشته است  

 (.  152ش، ص 138)تیواری،  هایی بود که در طول زمان آن را فرا گرفته بودزواید و پیرایه
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شده:       سیح نقل  سی$ م شته فکر نکنید که من آمده»در انجیل متی از عی مایم  های انبیا را ابطال نام تا تورات و نو

از  ایآسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه  یقین بدانید که تا  .ام تا ابطال کنم، بلکه تا به کمال برسانم نیامده

سد  ۀتورات از بین نخواهد رفت تا هم سی حتی کوچک  .آن به انجام بر شکند و به     پس هرگاه ک شریعت را ب ترین احکام 

هر کس شریعت را نگاه دارد  آنکهترین فرد محسوب خواهد شد. حال در پادشاهی آسمان پست ،دیگران چنین تعلیم دهد

 (.  17-20:  5)متی، « به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شدو 

ل کردن آن  نه باط ،حضرت عیسی$ قصد تأیید، تکمیل و اصالح شریعت موسی$ را داشته        ،ه گفته شد چبنابر آن

 اند.دمیرا و عمل به احکام تورات را واجب 

سیحیان اعتقاد دارند: عهد جدید ا   شد میدامه، تکمیل و اتمام عهد عتیق م شریعت و تعالیم    این با ،با صاف  شان   او ای

 (. 335م، ص 1398باشد )ر.ک: ماسون، میترین و آخرین تعالیم و شریعت کامل

 نباید دین مسیحیت را صرفاً دینی اخالقی و تهی از احکام و شریعت دانست؛ اگر این دین بر اخالقیات تأکید دارد به     

شریعت عمل    این ست که عالمان یهود در آن زمان تنها به فقه و ظاهر  صرار زیادی بر انجام آداب و  میجهت ا کردند و ا

شتند، اما اخالق و معنویات را فرموش کرده بودند به  سوّم ر سی$ بیان   این دینی دا ص   دمیترتیب عی شت که ا ل دین ا

ست که علمای یهود آن را رها کرده  شود دین اثر واقعی خود را از  میبخش باعث  این و نادیده گرفتناند، همان چیزی ا

ست بدهد، البته  ست. در انجیل متی باب   این د شعائر دینی نی   فرماید:می  23 عبارت 23 به معنای نادیده گرفتن احکام و 

ــداقت( و در عین حال از        را انجام دهید   اینها  باید  » ــایر احکام نی  )عدالت، رحمت، و صـ )ر.ک:  « ز غفلت نکنید  انجام سـ

       .(34و31 ش، ص1385سلیمانی اردستانی، 

کند: میشود که حضرت عیسی$ بر انجام شریعت حضرت موسی$ تأیید       میدر عهد جدید موارد بسیاری یافت  

شته  شاهی خدا   ،های انبیا در کار بوداز جمله در انجیل لوقا آمده تا زمان یحیی$، تورات و نو م  اعالاز آن پس مژده پاد
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ست و هم   شوند میمردم  ۀشده ا نیست که تورات اعتبار خود را از   این به معنای این اما .خواهند با جد و جهد به آن وارد 

 (.16-17:  16از تورات بیفتد )لوقا،  ایتر است که آسمان و زمین از بین برود تا نقطهدست داده باشد و آسان

سران یه     شان پرسید:   ود که از حضرت عیسی$ در جواب یکی از  ستاد نیکو! من چه کنم تا زندگی جاودانی    ایای ا

فرمان خدا(، زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، دروغ نگو،   10انی که احکام خدا چیست؟ )  دمیخودت » داشته باشم فرمود:  

 (.18-20:  18)لوقا، « به پدر و مادرت احترام بگذار

ــی$ پرســ  ــان برای بهروزی یکی از علمای دین از عیس ــت آوردن حیات جاودانی چه کار باید بکند ید، انس   ؟دس

سی$ به او گفت: در کتاب تورات در  شده؟ جواب داد:    این عی شته  شده که خدای خود را به     »باره چه چیزی نو شته  نو

  ،ادیعیسی$ گفت درست جواب د   .ات را مانند جان خود دوست بدار تمام دل و تمام جان خود دوست بدار و همسایه  

 (.25-28:  10)لوقا، « کار را بکن تا حیات جاودانی داشته باشی این

  این با شـــما رفتارکنند.آنها  خواهیدمیطور رفتار کنید که با دیگران همان» :در انجیل متی آمده عیســـی$ فرمود

وقتی علما و فریسیان » (. عیسی$ به مردم و شاگردان خود گفت:12:  7)متی،  «های انبیاتورات و نوشته ۀاست خالص

سته      ش سی$ ن سی مو شما باید به هر آنچه بر کر رهای  اما از کا .گوش دهید و مطابق آن عمل کنید ،گویندمیآنها  اند، 

 .(1-3:  23)متی، « کنندمیگویند، عمل نمیچه به آنآنها  چون ،علما و فریسیان اطاعت نکنید

یان کند و بمینکوهش  ،ترین احکام خدا را نادیده گرفتنده مهماینک یهود را به خاطر ،عیســی$ علما و فریســیان 

ــوید و زیره ده یک  !علما و فریســیان ریاکار ای !وای به شــما»ارد: دمی ترین احکام  هید، اما مهمدمیشــما از نعناع و ش

و در عین حال از انجام سایر   را انجام دهید  اینها اید. شما باید شریعت را که عدالت، رحمت و صداقت است، نادیده گرفته   

 .(23:  23)متی، « احکام نیز غفلت نکنید

عیسی$ بعد از شفا دادن آن فرد    .روزی شخصی جزامی نزد عیسی$ آمد و درخواست کرد که او را شفا بخشد       

تا  نهای شفا یافته تعیین کرده، تقدیم کاهن اعظم ک میرا که شریعت موسی$ برای جزا   ایهدیه»جزامی به او گفت: 
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شفا یافته  ترتیب شریعت موسی$ مورد تأیید عیسی     این (. به40-45: 1؛ مرقس،  1-4:  8)متی، » ایهمه بدانند که 

 مسیح$ است.  

 
 هایی از تعالیم و آموزهای عیسی$منونهـ 1ـ1

یب برخی ترت ینا به .نه انسان برای آن ،مقرر شده آنهافرماید: شریعت و احکام برای انسمیعیسی$ در بیانات خود 

سایش مردم بود و  ادند، جهت رفاه ودمیاز تعالیمی که ارائه  صورت گرفته    این آ سط پیامبرانی چون داوود$ نیز  کار تو

 است.

ن شروع به چید  ،رفتندمیگذشت و شاگردانش در حالی که راه   میدر یک روز سبت، عیسی$ از میان مزارع گندم   

شه  سی$ گفتند  .خوردندمیشان را  هایهای گندم کردند و دانهخو کار   این پیروانت نباید :برخی از روحانیون یهود به عی

ست به هیچ کاری زد          ست و نباید د ستراحت ا شنبه و روز ا ست. امروز  ستورات مذهبی ما مّا  ا .را بکنند، چون بر خالف د

ارد  ایشــان و چه کردند؟ ،نه بودندد$ و یارانش وقتی گرســواید که داومگر در تورات نخوانده :گفتآنها  عیســی$ به

شدند و نان مقدس را خوردند  خانۀ شتند آن نان را بخورند و به  ،خدا  سبت  آنها  در حالی که فقط کاهنان اجازه دا فرمود: 

سان   سان به وجود آمد نه ان سبت        .برای ان صاحب اختیار روز  سان  سر ان سبت و پ ؛ متی،  23-28:  2ست )مرقس،  ابرای 

 .(1-5:  6قا، ؛ لو 8-1:  12

سیان     سی$ خطاب به فری شت قربانی و هدایای     میدر انجیل متی عی سمانی فرموده من گو گوید: خدا در کتاب آ

د فهمیدیمیاین عبارت را  اگر معنای .است که رحم و محبّت داشته باشید این خواهممیچه از شما آن ،خواهممیشما را ن

نه هیچ وقت افرادی را که در روز تعطیل ب    ــنگی از دا چون من  ،کردید میهای گندم خوردند را محکوم ن   رای رفع گرسـ

 .(7-8:  12صاحب اختیار روز شنبه هستم )متی، 
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ــوّمروزی چند نفر از روحانیون یهودی به عیســـی$ گفتند چرا پیروانت آداب و ر ؟  دگذارنمیقدیمی ما را زیر پا  سـ

اب و اید و آدگفت شما دستورات مهم خدا را کنار گذاشتهآنها  به عیسی$ .ها تا آرنج قبل از خوردن غذا ()شستن دست

دستور را به شما داد: به پدر و مادرت احترام بگذار و هرکس به     این $موسی  مثالً .ایدخود را جانشین آن ساخته   سوّم ر

سزا بگوید  ست    ،پدر و مادر خود نا شما   .سزوار مرگ ا سی به پدر و مادر  میاما    مجازات ،خود احترام ننمایدگویید: اگر ک

 .(1-13: 7؛ مرقس، 1-6: 15شود )متی، مین

مگر »هید مرد، زن خود را طالق دهد؟ عیسی$ جواب داد: دمیآیا اجازه  :یکی از فریسیان از عیسی$ پرسید

تور داد رید و دسخوانید؟ در کتاب آسمانی نوشته شده است که در آغاز خلقت پروردگار مرد و زن را آفمیکتاب آسمانی را ن

به طوری که آن دو نفر دیگر دو تن  ،مرد از پدر و مادر خود جدا شود، برای همیشه به زن خود بپیوندند و با او یکی شود

را از هم جدا کند سپس از عیسی$ پرسیدند پس چرا موسی آنها  نیستند بلکه یک تن هستند و هیچ کس حق ندارد

بنویسد و به دست زنش بدهد و از او جدا شود؟  اینامهق بدهد و کافی است طالقتواند زنش را طالمیفرموده که مرد 

گویم: هرکس همسر خود را به هر علّتی جز میدل هستید. امّا من به شما شما سنگ آنکهبه خاطر  :عیسی$ پاسخ داد

 مباحثه، عیسی$ این در .(3-9:  19مرتکب زنا شده است )متی،  ،ناپاکدامنی طالق بدهد و با زن دیگری ازدواج کند

و عبارت   .(27: 1)پیدایش، « انسان را از مرد و زن آفرید»از جمله عبارت  ،قضاوت خود قرار داده ۀآیاتی از تورات را پای

سپس نتیجه  .(24: 2)پیدایش، « شوندمیپیوندد و آن دو یکی میکند و به همسرش میمرد، پدر و مادر خود را رها »

چون  ،ناپذیر باشد و موسی$ ناچار بود کوتاه بیایدخواهد زناشویی فسخمیکند که خدا میاین آیه ثابت  گیرد کهمی

 .(73 ش، ص1375توانند فرمان نهایی خدا را اطاعت کنید )کار پینتر، میانست یهودیان ندمی

ب قتل قتل نکن و هر کس مرتک»اید که در قدیم به مردم گفته شده: شنیده فرمایند؛میداشتن عفو وگذشت ۀدر زمین

گویم: هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود، محکوم خواهد شد و هر میامّا من به شما  .«محکوم خواهد شد ،شود

پس  .کس برادر خود را ابله بخواند، به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند، مستوجب آتش جهنم خواهد بود
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اه خود را جلوی قربانگ ه برادرت از تو شکایتی دارد، هدیۀجا به خاطر بیاوری کقربانگاه ببری و در آنخود را به  ۀاگر هدی

 (. 21-26: 5خود را تقدیم کن )ر.ک: متی،  ۀگاه برگرد و هدیبرو با برادر خود آشتی کن و آن اوّلبگذار و 

هوت گویم هر گاه مردی از روی شمیامّا من به شما  ،«زنا نکن» اید که گفته شدهفرماید: شنیدهمیدر رابطه با قبح زنا 

در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو باشد، آن را بیرون آور و دور  ،به زنی نگاه کند

اگر  شوی. و با تمام بدن خود به جهنم افکنده اینکه بیانداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا

دن که با تمام ب این زیرا بهتر است عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا ،آن را دور انداز ،دست راستت تو را گمراه کند

 .(27-30: 5خود به جهنم افکنده شوی )متی، 

گویم هر گاه  میامّا من به شــما  ،«به او بدهد اینامهباید طالق ،هر گاه مردی زن خود را طالق بدهد»گفته شــده 

«  کندمیکشاند و هر کسی با چنین زنی ازدواج نماید، زنا میکاری ت زنا طالق دهد، او را به زناکسی زن خود را جز به علّ

 .(18: 16 ؛ لوقا،11-12: 10 ؛ مرقس،31-32: 5 )متی،

شان در رابطه با پرهیز از قسم خوردن بیان    شنیده میای شده  اید که در قدیم به مردم کنند:  نخور و  قسم دروغ »گفته 

سوگندی که به نام خداوند یاد کرده  سمان   میامّا من « عمل نما ،ایبه هر  سم یاد نکن، نه به آ یرا ز ،گویم به هیچ وجه ق

ست، نه به زمین  ست زیرا که پای ،که عرش خدا شلیم  .انداز او سر       ،نه به اور ست و نه به  شاه بزرگ ا شهر آن پاد زیرا که 

  )متی، یطان استش این باشد. زیاده بر در نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیرخود، زیرا قا

5 :37-33.) 

خدا دانسته و نسبت به  ۀاند و خود را بنددمیدر اناجیل اربعه مواردی وجود دارد که حضرت عیسی$ خدا را یگانه 

کند: حیات حقیقی آن است که تنها تو را خدای واحد و حقیقی بشناسد و میوی بیان  .کندمیوی ابراز تواضع و فروتنی 

است که:  این احکام ۀهم اوّلهد: دمینین تعلیم چهم .(17:3)یوحنا،  ایعیسی$ مسیح را کسی بدانند که تو فرستاده
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ایشان فرمودند: به  ی آمده کهدر انجیل مت .(29 - 33: 12بشنو ای اسرائیل، خداوند ما خداوند واحد است )انجیل مرقس، 

  .(9: 23زمین پدر نگویید، چون شما یک پدر آسمانی دارید که خداست )همان، این هیچ کس روی

کس ه  هیچشرح ک این به ،کنندمیخدا بودن، توکّل و امید به برکت و روزی خدا سخنی زیبا بیان  ۀبند ۀایشان در زمین

ی ومدکند و میی ارادت پیدا اوّلی را دوست دارد و یا به دومآید و میی بدش اوّلچون یا از دو ارباب باشد،  ۀتواند بندمین

نگران  گویم: برای زندگی خودمیخدا باشید و هم در بند مال. بنابراین به شما  ۀتوانید هم بندمیشمارد. شما نمیرا حقیر 

تر است. د که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمنباشید، که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خو

را نها آ کنند، ولی پدر آسمانی شما روزیمیکنند و نه در انبارها ذخیره میکارند، نه درو مینه آنها  به پرندگان نگاه کنید:

ی، ساعتی به عمر خود بیافزاید؟ چرا تواند با نگرانمینیست؟ کدام یک از شما  آنها  هد. مگر ارزش شما به مراتب ازدمی

کشند و نه مینه زحمت آنها  کنند،میهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو برای لباس نگران هستید؟ به سوسن

دا آراسته نشد. پس اگر خآنها  اش مثل یکی ازریسند. ولی بدانید که حتی سلیمان$ هم با آن همه حشمت و جاللمی

ایمانان، به مراتب بهتر کم ای آیا شما را، آراید،میطور  این شودمیامروز هست  و فردا در تنور ریخته  علف صحرا را  که

نخواهد پوشانید! پس نگران نباشید و نگویید: چه بخوریم؟ چه بنوشیم؟ و یا چه بپوشیم؟ تمام ملل جهان برای به دست 

چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هرچیز   این ۀاند که شما به همدمیی شما کنند، اما پدر آسمانمیچیزها تالش  این آوردن

چیزها نیز به شما داده خواهد شد  این ۀهای او بکوشید، آن وقت همبرای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته

 .(22-31: 12؛ 13: 16 ؛ لوقا،24-34: 6 )متی،

سی$ به     ضرت عی شان روزه گرفتن را   همچنین (.2: 4مدت چهل روز روزه بود )متی،در انجیل متی آمده که ح ای

تیم  ایشان گفتند برای چه نتوانس اند. شاگردان عیسی$ بهدمیموثر آنها  خروج روح ناپاک از بدن برای شفای بیماران و

ه اگر به  ، بدانید کاست  شما کم  گفت: چون ایمانآنها  عیسی$ به  ؟فردی که مبتال به بیماری صرع است را شفا دهیم   

شید   خردل ایمانۀ یک دان ۀانداز شته با شود. لیکن جا به آناین کوه بگویید که از این توانید بهمی ،دا جنس  این جا منتقل 
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عا و روزه بیرون ن   به د یه   (.29: 9 ؛ مرقس،14-21: 17 رود )متی،میجز  ــ ند وقتی روزه  میو توصـ ند      میکن مان ید  گیر

دار بودن خود را به رُخ دیگران  هند تا روزهدمیهای خود را تغییر ن را پریشـــان نشـــان ندهید. آنان قیافهریاکاران، خودتا

ا گیری، سر خود را شانه کن و صورت خود را بشور ت    میاند! اما وقتی تو روزه اجر خود را یافتهآنها  بکشند. یقین بدانید که 

و که در نهان است، آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست،   تو باخبر نشوند، بلکه فقط پدر ت  ۀمردم از روز

 .(18-16: 6 اجر تو را خواهد داد )متی،

شید که وظایف دینی خود را برای   میدر پرهیز از ریاکاری در تکالیف دینی همچون صدقه دادن بیان   کنند: مواظب با

ا اگر چنین کنید، هیچ اجری نزد پدر آســـمانی خود ندارید. پس هرگاه  زیر ،جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید

ار  کنند تا مورد ستایش مردم قر می آنهاها وخیابریاکاران در کنیسه  آنکههی آن را با ساز و کرنا اعالم نکن، چن دمیصدقه  

 چه دســتگذار دســت چپ تو از آنهی، ندمیاند! و امّا تو، هرگاه صــدقه بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافته

ستت   سی با     آ ،کندمیرا صدقه دادن تو ک شود. از  ست، اجر تو را     گاه  شود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نی خبر ن

 .(1-4: 6 خواهد داد )متی،

ست، هاآنآن زیرا که ملکوت آسمان از  ،اندایشان فرمودند: خوشا به حال آنان که در روح مسکیندر انجیل متی آمده که 

خوشا به حال افتادگان و متواضعان از آن که وارث  .تسلی خواهند یافت آنکهبه جهت  ،خوشا به حال آنان که حزین هستند

گان که کننداند که سیر خواهند گردید، خوشا به حال رحمراستی ۀزمین خواهند شد، خوشا به حال آنان که گرسنه و تشن

جا کنندگان از آنخوشا به حال صلح .ایشان خدا را خواهند دیددالن که به حال پاک خوشا هند شد.مورد رحمت واقع خوا

به  ،دبیننمیکشند و در راه نیکی آزار میخوشا به حال آنان که از برای راستی زحمت  که فرزندان خدا خوانده خواهند شد.

 .(20-23: 6 ؛ لوقا،1-10: 5است )ر.ک: متی، آنها  سبب آنکه ملکوت آسمان از آن

شاگردان و مؤمنان        ضعانه برای خود،  سی$ متوا ضرت عی آینده به درگاه خداوند دعا کرده   در انجیل یوحنا آمده ح

 .(1-26: 17است )ر.ک: همان،
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کنند: بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید میدرخواست و طلب کمک از خداوند بیان  ۀایشان در زمین

کند و هرکه در میآورد و هرکه بجوید، پیدا می، در به رویتان باز خواهد شد. چون هر که بخواهد، به دست کرد. در بزنید

آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟ و یا شود. میبزند، در به رویش باز

ای انید چگونه باید چیزهدمیی شریری هستید، آنهاکه انس خواهد، ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شمامیوقتی ماهی 

باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا  خوب را به فرزندان خود بدهید، چه قدر 

 .(9-13: 11 ؛ لوقا،7-11: 7 کنند عطا خواهد فرمود! )متی،می

ــت دارند در            میهند که وقتی دعا    دمیدعا کردن نیز تذکر    ۀنحو ۀدر زمین  ــید. آنان دوسـ کنید مانند ریاکاران نباشـ

اند! هرگاه  افتهاجر خود را یآنها  بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که  آنهاهای خیابها وگوشه کنیسه 

ضو  ۀکنی به اندرون خانمیتو دعا  خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از  ۀر پدر نادیدخود برو، در را ببند و در خلوت، در ح

ــت، اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت        ــتان وِردهای بی  نظر او پنهان نیسـ معنی را تکرار نکنید، آنان گمان    پرسـ

از  آنکه زازیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش    ،ایشان نباشید   شود. پس مثل میکنند با تکرار زیاد، دعایشان مستجاب   می

طور  مانتو ه ۀپدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. پادشاهی تو بیاید. اراد ایطور دعا کنید: این اند. پس شمادمیاو بخواهید 

سمان اجرا   شود. نان روزان   میکه در آ ما نیز   آنکهما را امروز به ما بده. خطاهای ما را ببخش، چن ۀشود، در زمین نیز اجرا 

شید. امّا اگر           میود را خطاکاران خ شما را خواهد بخ شما نیز  سمانی  شید پدر آ شیم. چون اگر خطاهای دیگران را ببخ بخ

بلکه ما را از شریر    ،ها میاورپدر آسمانی شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید، ما را در وسوسه        ،شما مردم را نبخشید  

 .(2-4: 11 ؛ لوقا،5-15: 6 )متی، !از آن توست. آمین رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جالل تا ابداآلباد

 دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت ۀفرماید: دربارمیپرهیز از قضاوت در مورد دیگران  در زمینۀ عیسی مسیح $

یگران د که به ایخودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه ،کنیدمیطور که شما دیگران را محکوم قرار نگیرید. همان

بینی، ولی در فکر چوب بزرگی میبدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پرِ کاهی را که در چشم برادرت هست 
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 ،کاه را از چشمت بیرون آورم کنی به برادر خود بگویی: اجازه بده پرمیکه در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت 

گاه درست آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، آن اوّلریاکار،  ای. خودت چوب بزرگی در چشم داری آنکهحال 

 .(41-42 و 37-38: 6 ؛ لوقا،1-5: 7خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری )متی، 

سی$ عمل کنند      ستورات عی ستند به د سیحیان نیز موظف ه سی$د میصورت زیان   این در غیر ،م   ۀرباربیند. عی

شنود یمفرماید: پس کسی که سخنان مرا می ،کنندمیکنند وکسانی که سرپیچی میایشان پیروی  انی که از سخنانکس

ست که خان   میعمل آنها  و به شخص دانایی ا سنگ  ۀکند، مانند  شد و باد      .بنا نمودهخود را بر  سیل جاری  باران بارید، 

شد   شالود ز ،وزیده بر آن فشار آورد، امّا آن خانه خراب ن شنود و به    ۀیرا  ها  آن آن بر روی سنگ بود. امّا هرکه سخنان مرا ب

ست که خان    ،عمل نکند شخص نادانی ا شن بنا کرده  ۀمانند  شد و باد وزیده به      ؛خود را بر روی  سیل جاری  باران بارید، 

 .(47-49؛ لوقا، 24-27: 7آن خانه فشار آورد و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود! )متی، 

 
 نتیجه ـ 2ـ1

ــرعی وحقوقی بود و  ــی مســیح $ وارث یک دین کامل با نظام اعتقادی، اخالقی و احکام ش خودش را مأمور   عیس

ــی   هایی از آن افراط کردند و بخش  جا که عالمان دین در جنبه     کرد؛ اما از آن میتکمیل آن معرفی   هایی را به فراموشـ

صالحی خویش ب      ضرت در فرایند ا شده تاکید  ر جنبهسپردند، آن ح آور  نکته را باید یاد این ورزید، ومیی های فراموش 

خداوند سوگند خورده مسیح$ تا به ابد زنده باشد و احتیاج به وجود جانشین و پیامبر دیگری       ،جا که در انجیلنشد از آ 

 شود. میباعث سعادت مسیحیان  آنها ایشان همواره جاودانه خواهد بود و عمل به تعالیم ،(21،24: 7نیست )عبرانیان
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 عیسی$وجود رسوالن بعد از ـ 2

عیســی مســیح $ در آغاز رســالت خود افرادی را از میان پیروانش انتخاب کرد تا به تبلیغ و نشــر دعوت او به وی  

ندریاس )برادر  عبارتند از: شمعون )معروف به پطرس(، ا آنها  های(. نام12-13:  6کمک کنند و آنان را رسول نامید )لوقا،  

شمعون (، یعقوب، یوحنا، فیلیپ، برتولما، متی، توما، یعقوب )پسر حلفی ( شمعون )معروف به فدایی(، یهودا )پسر یعقوب(،    

 (.  14-16: 6 ؛ لوقا،1-4:  10یهودا اسخریوطی )کسی که در آخر به عیسی$ خیانت کرد( )متی، 

رسد می 12به آنها  کند. و باز تعدادمیمتیاس را به جای او انتخاب میرد و یازده رسول، مییهودا مدتی بعد از خیانتش 

ــوالن،  قدرت و اقتدار داد تا ارواح پلید را از وجود دیوانگان بیرون کنند و       آنها   (. عیســـی$ به 21-26: 1 )اعمال رسـ

؛  1-6:  9م کنند )لوقا، دســـتور داد تا بروند و فرا رســـیدن ملکوت خدا را به مردم اعالآنها  بیماران را شـــفا بدهند و به

من نیز شــما را   ،طور که پدر مرا فرســتادگوید: همانمیعیســی مســیح $ خطاب به رســوالنش  (.7-13:  6 مرقس،

دمید و گفت: روح القدس را بیابید، گناهانی که شــما ببخشــید،  آنها  ســخن، عیســی$ بر این بعد از گفتن .فرســتممی

شی  میبخشیده   شد )یوحنا،  شود و آنانی را که نبخ شیده نخواهد  سیلۀ   این به .(21-23:20د بخ ستورات الزم به و  ترتیب د

القدس به رسوالن برگزیده داده شده و با هدایت روح القدس، رسوالن قدرت یافته و کلیسای مسیح$ را بنا کردند       روح

ــط روح القدس )یوح آنها   تایید، تعلیم، اختیارات و اعمال     .(2-9: 1 )ر.ک: اعمال،  ( خود دلیلی بر حجیّت و  26:14 نا، توسـ

 صدق گفتارهایشان بود. 

سیحیان   سوالن را به منزل اوّلم سته و به نبوت  ۀیه، ر د کالم خدا را ماننآنها  معتقد بودند و پیغامآنها  پیغمبران خدا دان

 .(275ش، ص1352کردند ) رامیار، میقبول 

ایشان    کند. در انجیل متی آمده کهمیو اجر دریافت مزد  ،کند کسی که از رسوالنش اطاعت کند  میعیسی$ بیان  

  اینکه فرستنده من را پذیرفته. هرکس نبی را به خاطر ،فرمودند: هرکس که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و هرکه مرا بپذیرد
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به   ان منوترین پیرنبی اســت بپذیرد، اجر یک نبی را به دســت خواهد آورد، یقین بدانید هرگاه کســی به یکی از کوچک

   .(40-42: 10)متی،  ، به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماندحتی یک جرعه آب سرد بدهد ،پیرو من است اینکه خاطر

کلید حل و عقد امور   ،چه در انجیل متی آمدهچنان ،برخوردار بود ای)پطرس( از جایگاه ویژه در میان رسوالن شمعون  

ــی$ خطاب به پطرس  ــد. عیس ــپرده ش گذارم تا هر میهای ملکوت خدا را در اختیار تو فرمود: من کلید ابتدا به وی س

چه را منع کنی، در آسمان بسته و ممنوع شود و هر دری را بگشایی و هر امری      دری را که بر روی زمین ببندی و هر آن

 .(18-19: 16را جایز بدانی در آسمان نیز جایز دانسته خواهد شد )متی، 

 
 عیسی$رشیعت نزد رسوالن ـ 1ـ2

شی           سی$ بودند و بر اخالقیات که در دین یهود به فرامو شریعت مو سی$ پایبند  سوالن نیز به پیروی از عی ر

شده بود    سان کردن احکام، پاره    .کردندمیتأکید  ،سپرده  ستفاده کردند و جهت آ ای از عالوه بر آن از اختیارات خود نیز ا

 آن را نسخ کردند.    

ــی$ بودند و تمام ر گوید: حوامیجان ناس بیان  ــریعت موس ــی$ پایبند به ش ــوّمریون نیز مانند عیس داب  و آ س

ــریعت یهود را رعایت  ــی$ را مانند دیگر یهودیان مورد    رفتند ومیکردند و هر روز به معبد میش ــرت موس آیین حض

شریعت . (611 ش، ص1370 ادند )همو،دمیاحترام قرار  سط     مواردی در انجیل وجود دارد دال بر پیروی  سی$ تو مو

سول$ که بیان     سوالن، از جمله یعقوب ر شریعت پایبند بود زیرا تکمیل کنند میر ست. او بیان   ا ایمان ۀکند: باید به 

ــد .را ثابت نکند این ولی عمل او  ،دارم دارد اگر کســی بگوید من ایمان هکند چه فایدمی   ،ایمانی که با عمل همراه نباش

به خاطر کارهای خود در وقتی که فرزند خویش اســحاق$ را در قربانگاه تقســیم خدا   $پدر ما ابراهیم .مرده اســت

ــد. ایمان  ــوب ش :  2او محرک کارهای او بود و کارهای او نیز ایمانش را کامل گردانید )یعقوب،  کرد، نیک و عادل محس

14،17 ،21 ،22). 
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  ۀآزادی بخش نگاه کند، همیشه متوجه آن باشد، شنوندارند: کسی که با دقّت به شریعت کامل و دمیایشان اظهار  باز

 (.  25: 1فراموشکاری نباشد و مطابق آن رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد )یعقوب، 

شاهانه   میوی  شما قانون  ست و   ایگوید: اگر  سایه »فرماید: میرا که در کالم خدا ست  هم ات را مثل جان خود دو

شخاص از روی ظاهر آورید، کاری نیکو کرده به جا ،بدار شده  آنها  اید. اما اگر بین ا شوید، مرتکب گناه  اید و تبعیض قایل 

نماید. چون اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از قوانین آن    میخطاکار محکوم  عنوانشریعت، شما را به   

ست. زی      شریعت مقصر ا شکند، باز هم در مقابل تمام  ست: هم« زنا نکن» را همان کسی که گفت: را ب قتل  » چنین گفته ا

 .(8-11: 2)یعقوب، ایپس اگر تو زنا نکنی ولی مرتکب قتل شوی، باز هم شریعت را شکسته«. نکن

ــوالن آمده: رای روح القدس و ما ــتوراتی که در زیر  این در کتاب اعمال رس ــما )غیر  ،آیدمیاســت، که جز دس بار ش

س  سازیم و آن نگینیهودیان( را  ست که از هر چه برای بت  این تر ن شده و زنا    ا شده و از خون و حیوانات خفه  ها قربانی 

ــنبه در هر شــهر در   این و. (19-21: 15دوری جویید )اعمال رســوالن،  نیز شــریعت موســی$ بود که در روزهای ش

تر بود سان آ ،شدند میغیر یهودیانی که مسیحی   شد و به نسبت بعضی از احکام )ختنه( تورات برای   میها موعظه کنیسه 

سوالن،   شان             .(1-21: 15)ر.ک: اعمال ر ست و هم ن سوالن ا سط ر سی$ تو شریعت مو این عبارت هم بیانگر تأیید 

ــی$ بهدمی ــوالن از اختیاراتی که عیس ــتفاده کرده و با هدایت و تأیید روح ،دادهآنها  هد رس القدس برخی احکام را  اس

سیحیت ایمان  برای غیر یه شوار بود، حذف کردند اما این به معنای     میودیانی که به دین م شان د آوردند و انجام آن برای

 نسخ کامل شریعت موسی$ توسط رسوالن نیست.
 رشیعت نزد پولسـ 2ـ2

( خود یهودی  613ش. ص1370،نانامند، )بیمیین مؤســس مســیحیت دومجان ناس برخی او را  ۀپولس که به عقید

( و از جانب  1-16: 9 آورد، )ر.ک: اعمال رسوالن،  ولی به عیسی$ ایمان  ،زدمیدست به قتل و کشتار مسیحیان     بود و
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همچنین وی خود را رســول   .(10-11: 22 ؛ اعمال،15-16، 9 دین شــد )اعمال رســوالن، این عیســی$ مأمور تبلیغ

 .(16: 15او بود )رومیان،اش خدمتگزاری به ( که مأموریت1:1قرنتس اوّلانست )دمیعیسی$ 

سیحیت نگاه ویژه  اینکهبه این ترتیب با توجه به  س  دومای به پولس دارد و طبق نظر افرادی او م سس م یحیت  ین مؤ

 است، الزم است دیدگاه وی پیرامون شریعت نیز بیان شود.

ساله    سخنان پولس در ر ست   این هایشاز  ست   میمطلب به د شریعت نی لکه او همچون دیگر  ب ،آید که وی مخالف 

عالوه بر آن از اختیارات خود نیز استفاده کرده و جهت آسان کردن     ورزید ومیهای فراموش شده تاکید  رسوالن بر جنبه 

 ای از آن را نسخ کرد.    احکام، پاره

 
 تأیید رشیعت سخنان پولس درـ 1ـ2ـ2

اه فروخته به گن ایمن نفسانی هستم و مانند برده  اما  ،کند که شریعت روحانی است  میپولس در نامه به رومیان بیان 

شان   این ،خواهم بکنممیکنم که نمیوقتی کاری  .امشده  شریعت موافقم )رومیان، دمین ،  14:  7 هد که من با حقانیت 

:  7 در همین رساله آمده شریعت به خودی خود مقدس است و تمام احکام آن مقدس و عادالنه و نیکوست )همان،     .(16

ــریعت را از میان بر ن(. ایمان12 ــتوار  آن رابلکه  ،ارددمی، ش ــازد )رومیان، میاس ــاله پولس 31:  3س (. باز در همین رس

 .(20-25:  2شریعت را مظهر معرفت و حقیقت می داند که باید از آن اطاعت کرد )رومیان، 

شریعت عمل کرد    ست که باید به  ضور  شنیدن   ،کندمیوی بیان  .پولس معتقد ا احکام به تنهایی هیچ کس را در ح

(. وی با استناد به عبارتی در  13: 2)رومیان، شوند میسازد، بلکه مجریان شریعت اند که نیک شمرده    میخدا کامالً نیک ن

سا تامین کند میکند که میتورات بیان  سفندان گل   همان ،تواند مخارج خود را از کلی شیر گو   ۀطور که چوپان حق دارد از 

ــده که وقتی گاو، خرمنت را خو ــ دهانش را نبند تا بتواند از خرمنت بخورد. ،کوبدمید بخورد. در تورات حکم ش ور آیا تص

ــتور را برای ما نیز داده؟ بله همین این کنید کهمیآیا فکر ن کنید که خدا فقط به فکر گاوها بوده؟می ــت. خداطور ادس  س
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:  9قرنتیان،  اوّلحیان باید معاش خدمتگزاران روحانی خود را تامین کنند )ر.ک: حکم را داد تا نشـــان دهد که مســـی این

ارد: کســانی که  دمی(. وی اظهار 21: 9قرنتیان،  اوّلاند )دمییک مســیحی خود را مطیع احکام خدا  عنوان(. او به 12-1

ــان نه به خدا ب   آورند، در واقع خود را همراه با قربانی   میها قربانی   برای بت  ــیاطین تقدیم     شـ ن کنند، و م میلکه به شـ

 عنوان(. و 20: 10قرنتیان، اوّل) ها با شــیاطین شــریک شــویدقربانی این یک از شــما با خوردن گوشــتخواهم هیچمین

ــود   می ــت، باعث گناه کردن برادر من ش ــده اس ــتی که برای بت قربانی ش من تا عمر دارم از آن   ،کند اگر خوردن گوش

 (.19-21: 15ها نیز در یهودیت ممنوع بود )ر.ک: اعمال رسوالن،خوردن گوشت قربانی .(13: 8نتیان، قر اوّلخورم )مین

است که یک زن شوهردار نباید شوهر     این گوید سخن عیسی$ است و آن   میاو برای متاهالن دستوری دارد که  

هرش آشــتی کند و شــوهر نباید زن خود را طالق  اما اگر چنین کند یا باید تنها بماند و یا دوباره با شــو ،خود را ترک کند

 (.  10-11: 7قرنتیان، اوّلبدهد )

یش ما پ ۀچرا که هم ،را تحقیر کنیمآنها  کند که نباید راجع به خواهر و برادران خود قضـــاوت کنیم و یامیوی بیان 

ستاد. زیرا کالم خدا      ضاوت خدا خواهیم ای سی ق سوگند که همه در برابر   گوید، به حیامیخداوند »فرماید: میکر ت خودم 

ۀ یکدیگر خودداری کنیم  بنابراین از قضــاوت کردن دربار .«من به زانو درآمده با زبان خود خدا را ســتایش خواهند نمود

 .(10-13: 14)رومیان،

سیان خطاب به ایمان    س ست بگویید   میداران در نامه به اف شه به دیگران را   ،گوید: هیچ وقت دروغ نگویید بلکه همی

شدید     ۀزیرا هم صبانی  ضای یکدیگریم؛ اگر ع شم  ،ما اع شاند و به ابلیس فرصت ندهید؛     نگذارید خ شما را به گناه بک تان 

ست بردارند؛ یک کلم  شد؛          ۀدزدان از عمل خود د سودمند با شود و گفتارتان خوب و به موقع و  شت از دهانتان خارج ن ز

ها باید  ها و شوهر کند که زنمیهمین نامه بیان  باز در .(25-32: 4،افسسیان  یگر مهربان و دلسوز باشید. )  دنسبت به یک 

هت این کالم  به ج ؛زیرا اعضای یک بدن هستند ،دوست داشته باشند و محترم بشمارند را مطیع یکدیگر باشند و یکدیگر 
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،  5)ر.ک: افسسیان،« ند شدپیوندد و آن دو یک تن خواهمیکند و به زن خود میمرد، پدر و مادر ترک » فرماید:میخدا که 

32-21). 

 ین حکمی که با وعدهاوّلهر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند.  ۀگوید: وظیفمیوی خطاب به فرزندان 

ــت:  تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طوالنی  » آن این بود: ۀو وعد«. پدر و مادر خود را احترام کن»همراه بود این اس

سیحی تربیت کنید      مین نیز و به پدرا«. شود  سازید بلکه آنان را با آموزش و پرورش م شمگین ن گوید فرزندان خود را خ

 .(1-4: 6 )افسسیان،

 
 ـ برخی از تعالیم پولس2ـ2ـ2

شهوت  سزا گفتن و کالهبرداری را     رانی، بتوی اموری از قبیل  ست کردن، نا ستی، زنا، لواط، دزدی، طمع کاری، م پر

ــاهی خدا جایی ندارند )       ،اعمال را انجام دهند    این گوید: افرادی که  میاند و  دمیقبیح  (.  9-10، 8 قرنتیان،  اوّلدر پادشـ

سیدند و او به    ۀافرادی از پولس دربار سوال پر سه    آنها  امر ازدواج کردن  سو سخ داد: چون اطراف ما پر از و سی  پا های جن

گوید:  میها وهری داشته باشد و در مورد مجردها و بیوه زناست، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زن برای خود ش

ــت )   ،توانند جلوی امیال خود را بگیرند، ازدواج کنندمیاگر ن ــهوت بهتر اس ــوختن در آتش ش   لاوّزیرا ازدواج کردن از س

شته  ایمانکند که اگر مردی مسیحی زنی بی میه عیسی$ بیان  ب(. بار دیگر از قول خودش 9: 7قرنتیان، ش  دا د و آن  با

سیحی مردی بی      شد، مرد نباید او را طالق بدهد و اگر زنی م ضی به زندگی با او با شوهرش        ایمانزن را شد و  شته با دا

ــد، زن نباید او را ترک کند ) ــی به زندگی با او باش ــتور (. وی نیز به زن12-13، : 7قرنتیان اوّلراض هد که در دمیها دس

بنابراین طبق مطالب گفته شــده وی نه تنها مخالف   (.1-16: 11همانوشــانند ) ر.ک: هنگام عبادت و دعا ســر خود را بپ

کند که مخالفت پولس با اصـــل تورات  میکرد. هانس کونگ بیان میبلکه موافق آن بود و از آن پیروی  نبود، شـــریعت

س    ست و ان ختنه و احکام مربوط به طهارت،  باید از آن همچون امر خدا اطاعت کنند، مخالفت او با اعمالی از قبیل  آنهانی
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  توانندیمغذا و روز سبت است که برای بسیاری از یهودیان نیز تکلیف سنگینی است. بنابراین مسیحیان اصالتًا یهودی،         

ستند، آن آنها  اما مجبور به انجام ،اعمال را رعایت کنند این ست ه برای نجات تعیینچنی سی  ایمان ،کننده ا سیح   به عی م

عمل   ،آنان گذاشته شده   ۀتوانند فقط به دستورات اخالقی تورات که بر عهد میمسیحیان اصالتاً غیر یهودی   است و   $

 (.35-36 ینی و عبادی )رک: کونگ، صکنند نه دستورات آ

ــیحیت بین غیر یهودیان،     این به        ــان کرد  آن راترتیب پولس برای ترویج مسـ چون عمل به    ،از نظر عمل آسـ

ای از شریعت موسی را حذف کرد. اگر چه مسیحیت نسبت به یهودیت    بنابراین پاره ،یهودیت سخت بود  ۀچیددستورات پی 

هســتند  که مســیحیان موظف به انجام آنآنها  تریندارای احکام و آدابی اســت؛ مهم این احکام کمتری دارد، با وجود

شرف و تطهیر نمادین از گناه به و  عبارت سل تعمید )ت شای       ۀسیل اند از: غ سا(، ع ضویت در کلی صدیق و تأیید )و ع آب(، ت

مار با  قبول ندارند، تدهین )چرب کردن بی آنهارسم را پروتست این ربّانی )صرف غذایی آیینی(، توبه )اعتراف و عفو گناهان(

ــدقه )دائره المعارف ادیان       ویژه پس از مرگ(، تقدیس مقام   روغن به   جهان،  ۀزند  های مقدس، ازدواج، دعا، روزه و صـ

 .(157-158 ش، ص1377؛ آریا، 505-506 ش، ص1389

  ۀآید که هممیاین نتیجه به دســت  ،شــریعت عیســی$، رســوالن و پولس گفته شــد ۀچه درباراز مجموع آن      
ا توسط رسوالن به دلیل آسان شدن شریعت مسیحیت البته ب   آنها  ای ازشریعت عیسی مسیح $ تا ابد باقی نماند و پاره   

بد پایدار  شد تا ا میداده بود، حذف شد. تعالیم و شریعتی که توسط رسوالن ارائه     آنها  و اختیاراتی که عیسی$ به  جازها
 چون با تأیید روح القدس و عیسی$ که گفته بود تا ابد همراه شاگردانش است، همراه بود.  ،ماندمی

 
 وجود کلیسا بعد از عیسی مسیح$ ـ 3

ب کلیسا به  ترتی این به .باشد می« امّت مسیحی »فظ اکلیسیا، و به معنی جمهور مؤمنان به مسیح   کلیسا از ل  ۀواژ      

؛  26ش، ص1375پردازند، نیست )سلیمانی اردستانی،    میشوند و به عبادت  میمعنی ساختمانی که مسیحیان در آن جمع   

ستی       61م، ص 1981میلر،  ست که نخ سای واتیکان روم ا سا، کلی ستین کلی سنگ (. نخ سیل ن  طرس نهاده  پ ۀبنای آن به و
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حل   ۀعیسی مسیح$  وی را به جانشینی در امور ظاهری و معنوی منصوب کرد و اجاز     .(156 ص ش،1377شد )آریا،  

سی$ خطاب به پطرس گفت:   ستی و  میبه تو »و عقد امور را به او داد. در انجیل متی  آمده عی گویم که تو پطرس ه

(. بعد از 18-19: 16کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهند شد )متی،  میخود را بنا صخره کلیسای    این من بر

ــوع در  ــد. در انجیل متی آمده: اگر برادرت به تو بدی کند با او راجع به موض ــا واگذار ش ــوالن اختیارات به کلیس فا خ رس

از اگر ب .اشخاص شاهد سخنان تو باشند      این نفر دیگر پیش او برو تا 3یا  2با  ،اگر به سخن تو گوش نکرد  .صحبت کن 

بار موضوع را با کلیسا در میان بگذار و اگر کلیسا به تو حق بدهد و آن برادر باز هم زیر بار      این ،به سخنان تو گوش نداد 

ان بســته ســمون یک بیگانه رفتار کند، مطمئن باشــید که هر چه در زمین ببندید، در آچگاه کلیســا باید با او همنرود، آن

   .(15-18: 18شود )متی، میشود و هر چه در زمین باز کنید در آسمان هم باز می

(، به معنای  17-15: 18)متی،  دوم(، به معنای جمیع مســیحیان و در مورد 18-19: 16)متی،   اوّلکلیســا در مورد 

سیحیان حو  صی    ۀزم شخ شد میم شت از پی      این به .با صمیم دا سی$ ت ضرت عی شکیل مجمعی ترتیب ح را   روان خود ت

سا را بر آن اطالق کند )میلر،  ترتیب اختیارات حل و عقد امور را ابتدا به   این به .(44-45 ش، ص1382 بدهد و لفظ کلی

 رسوالن و سپس به کلیسای عمومی واگذار کرد.  

  ،کردرا پیشگویی ن )صاحب کتاب و شریعت جدید( دیگری    ها را تکمیل کرد و آمدن پیغمبرنبوت ۀعیسی$ هم     

سیل  بلکه فرمود خودش به شاگردان  ۀو ستند،          قدرت روح القدس تا به ابد همراه  سا ه شوایان کلی سین و پی س اش که مؤ

ــتن،  ؛ ر.ک:47، 33-34 ش، ص1382 خواهد بود )ر.ک: میلر،  ــر    این به  .(107 ش، ص1386دانسـ ترتیب بعد از عصـ

نتقل  به کل کلیسا م  ،چه رسوالن آموختند به رسوالن منتقل شد و آن  وحی جدیدی پذیرفته نیست و کل وحی   ،رسوالن 

تمامی   ۀو دیگر نیازی به پیامبر صــاحب کتاب و شــریعت جدیدی نیســت، و وظیف   .(191ش، ص 1381شــد )برنتل، 

سیحیان  سیح$ را به همۀ   ینا م ست که پیغام م سانند و  ا سیح$ ایمان آنها  مردم بر   ، بهاورندبی را دعوت کنند تا به م

شفا بخشیدن بیماران، تعلیم دادن جاهالن و غذا    ۀوسیل  نژادها و مذاهب، به ۀترتیب باید محبت مسیح$ را به هم  این
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سای           ضای کلی صرف کرد و اع سی$ زندگی خود را در خدمت مردم  شان دهند. عی سنگان، ن او نیز باید از او  دادن گر

 .(338-339 ؛ دانستن، ص176-178 ش، ص1381برنتل،  چنین ر.ک:؛ هم64 ص ش،1382)میلر،  سرمشق بگیرند

دیانت اســت و بعد از عیســی$ دین و شــریعت   ،آید که آنچه در مســیحیت ختم شــدهمیاز مطالب گفته شــده بر 

ایشان، کلیسا و مقامات روحانی آن جانشینان عیسی$ هستند که وظیفه داشتند        جدیدی قابل قبول نیست و رسوالن   

با اجازه و تأیید روح القدس و آنها  تعالیم ارائه شــده توســط ۀایمان به مســیح$ دعوت کنند و هم مردم را به اطاعت و

 عیسی$بود.

 

 گیرینتیجه

 پیامبران تشــریعی ۀکنندعیســی$ ختم :اوّل در ابتدا دو معنا از خاتمیّت در مســیحیت مطرح شــد که عبارت اند از:

بین خدا و خلق اســت و دین  : عیســی$ آخرین واســطۀدوم ترین دین اســت؛اســت و دین مســیحیت آخرین و کامل

 خاتمیّت که عبارت اند از: وجود است؛ امّا در پی بیان فلسفۀترین دین ممسیحیت نیز آخرین و کامل

 ؛کامل بودن تعالیم و شریعت عیسی مسیح$  -1

 ؛وجود رسوالن بعد از عیسی$ -2

 .وجود کلیسا بعد از عیسی$  -3

گرش را توان این نمیباشد که میمسیحی  تمیّت در مسیحیت به معنای ختم دیانتآید که خامیاین مطلب به دست 

 ست.ساز بعثت پیامبر اسالم# دانزمینه
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