درس دوم  :سنت مقدس
قسمت دوم
بدون شک رسوالن نظمي را براي کليسا مقرر کردند.
معقول نيست فرض کنيم که رسوالن خداوند ،بدون وضع قوانيني براي هدايت کليسا ،آن را ترک گفته
باشند .ايشان اين قوانين را در رساالت خود ننوشتند.
بدون شک ،آن قوانين از طريق سنت و امانت به ما رسيدهاند.
يوحناي رسول در قسمت آخر رساله دوم خود ميگويد:

«بسيار چيزها داشتم که به شما بنويسم؛ ليکن نميخواهم با قلم و کاغذ باشد .اما اميدوارم نزدتان
بيايم و روياروي گفتگو کنيم»( .دوم یوحنا )12
همين عبارات را در بخش پاياني رساله سومش تکرار ميکند( .سوم یوحنا 13و )14
جزئيات اين ديدارهاي روياروي چه بود؟ و چرا به صورت مکتوب نوشته نشدهاند؟
از اين فرازها در دو رساله متوجه ميشويم که پدران رسولي ما گاهي ترجيح ميدادند گفتگو کنند تا
اينکه بنويسند چراکه اينگونه برايشان راحتتر بود .تعاليم شفاهي ايشان از نسلي به نسل ديگر به
امانت سپرده شد تا اينکه امروزه به دست ما رسيدند.
پولس رسول در رساله اول به قرنتيان ميگويد:
«در خصوص ساير چيزها چون نزدتان آمدم ،دستورات الزم را خواهم داد» (.اول قرنتیان )34 :11
اين تعاليم رسولي کجاست؟ آيا ما آنها را از طريق سنت به دست آوردهايم؟
پولس رسول به شاگرد خود تيتوس ،اسقف کرت ،ميگويد:

«تو را از آن رو در کرت بر جاي گذاشتم تا کارهاي ناتمام را سامان دهي و همانگونه که تو را امر کردم
در هر شهر مشايخي برگماري» (.تیتوس )5 :1
او در رساله خود توضيح نداده است که چگونه با توجه به دعاها ،آيينها و شرايط الزم ،مشايخ را برگمارد.
تيتوس چگونه اين مسائل را ميدانست مگر از طريق تعليم شفاهي؟ به همين خاطر است که رسول
ميگويد« :همانگونه که تو را امر کردم  . »...جزئيات اين امر ،در رساله ذکر نشده است اما شاگرد آنها

را از راه شفاهي و «روياروي» آموخته بود و از طريق سنت به ما نيز رسيده است.
همچنين پولس رسول به شاگرد خود تيموتائوس ،اسقف افسس ميگويد:

«آنچه را که در حضور گواهان بسيار از من شنيدي ،به مردمان اميني بسپار که از عهده آموزش ديگران
نيز برآيند» (دوم تیموتائوس .)2:2
در اينجا رسول به «شنيدن» اشاره ميکند نه «نوشتن».
او بر ما آشکار نميکند که شاگردش چه چيزي را از وي شنيده بود .اما بدون شک ،آن تعاليم از پولس
به تيموتائوس ،و سپس به مردمان امين و قابل اطمينان سپرده شد و آنان نيز آن امانت را به ديگران
سپردند .و اين امانتگذاري ادامه يافت تا به دست ما رسيد.
کساني که به اصرار ميخواهند همه چيز را از طريق يک آيه از کتابمقدس ثابت کنند ،به واژه
«روياروي» (دوم یوحنا )12که رسول گفته بود ،آن تعاليم رسولي در مورد کليسا که نوشته نشده بود
(اول قرنتیان  ، )34 :11آن اوامر رسوالن به شاگردانشان (تیتوس  ، )5 :1و تعاليم رسولياي که بدون
وجود يک آيه در اناجيل يا رساالت به حيات کليسا داخل شدند  ،بياعتنايي ميکنند.
تقديس [=تخصيص] روز يکشنبه به عنوان روز خداوند
تمامي مسيحياني که تنها به کتابمقدس ايمان دارند و با سنت کليسا مخالفند ،روز يکشنبه را به جاي

روز شنبه ،به خداوند تخصيص ميدهند و به معناي تحتاللفظي اين آيات که «روز سبت را ياد کن تا
آن را تقديس نمايي» (خروج  )8 :20و «روز سبت را نگاه دار و آن را تقديس نما»( ،تثنیه  )12 :5وفادار
نيستند .از کجا اين تعليم را به دست آوردهاند که روز يکشنبه را به جاي روز شنبه وقف خداوند کنند؟
از طريق کتابمقدس يا از طريق سنت؟ بدون شک ،از طريق سنت ،زيرا هيچ آيهاي وجود ندارد که
بگويد «روز يکشنبه را ياد کن تا آن را تقديس نمايي» يا «روز يکشنبه را نگاه دار و آن را تقديس نما
و در آن هيچ کاري مکن».
تقديس روز يکشنبه يک سنتي کليسايي شده است ،که رسوالن آن را از تعاليم يسوع مسيح
خداوند به دست آورده بودند .اين موضوع به وضوح در اناجيل نوشته نشده است اما مراجعي در کتاب
اعمال رسوالن وجود دارد که اين امانت الهي را ميرسانند .بنابراين اين موضوع به يک عمل آشکار در
کليسا تبديل شد بدون آنکه نيازي به دستورات مکتوب بوده باشد .اتحاد تمام کليساها در تقديس روز
يکشنبه ،يک تصديق براي سنت است.

پولس در رساله خود به تعليمي که از خداوند يافته است اشاره ميکند
رسول ،با توجه به آيين قرباني مقدس ميگويد:

«زيرا من از خداوند يافتم آنچه را به شما نيز سپردم ،که يسوع خداوند در شبي که او را تسليم دشمن
کردند ،نان را گرفت (اول قرنتیان .» )23 :11
در اينجا رسول درمورد امانتي که از خداوند يافته بود و به کليساي قرنتس امر کرده بود سخن ميگويد.
(در آن زمان اناجيل نوشته شده نبودند).
کتابمقدس روشن نميسازد که پولس رسول آن را چگونه و در چه زماني از خداوند يافته بود .او به ما
در مورد دگماهاي [=اصول عقايد] کليسا و اينکه چگونه از طريق سنت وارد کليسا شدهاند معرفت
ميدهد.
ما از اناجيل در مييابيم که رسوالن ،آيين قرباني مقدس را از خداوند دريافت کردهاند .اما ايشان
نگفتهاند که اين آيين را چگونه به کليسا سپردهاند .الزم نبود که آن را به صورت مکتوب در آورند ،اما
مهم اين است که کليسا اين آيين را به جا ميآورد .به هر حال پولس رسول به اين سنت اشاره داشت.
رسوالن در رساالت خود اموري را ثبت کردهاند که از راه سنت دريافت کردهاند
(الف) يهوداي رسول در رساله خود ،به مجادله ميکاييل ،فرشته اعظم با شيطان بر سر جسد موسي
اشاره کرده ميگويد:

«حال آنکه حتي ميکاييل ،فرشته اعظم ،آنگاه که با ابليس بر سر جسد موسي مجادله ميکرد ،جرأت
نکرد خود او را به سبب اهانت محکوم کند ،بلکه فقط گفت :خداوند تو را توبيخ نمايد»( یهودا .)9
هيچ يک از اينها در عهد عتيق اشاره نشده است ،بنابراين احتماالً يهودا آن را از طريق سنت دريافت
کرده است.
(ب) هنگاميکه پولس رسول درباره هراس مردم از دريافت شريعت اعالم ميکند ،ميگويد:
«آن مناظره چنان هراسناک بود که موسي گفت :از ترس به خود لرزيدم» (عبرانیان .)21 :12
اين فراز درباره موسي ،نه در کتاب خروج و نه در کتاب تثنيه ثبت نشده است .بنابراين احتماالً پولس
رسول آن را از طريق سنت دريافته بود.
(ج) بعالوه ،در کتاب مکاشفه به بيعفتي بلعام اشاره ميکند که جزئيات آن در کتاب اعداد 25 :24

نوشته نشده است .در کتاب مکاشفه نوشته شده:

«لکن بحث کمي بر تو دارم که در آنجا اشخاصي را داري که متمسکند به تعليم بلعام که باالق را
آموخت که در راه بني اسرائيل سنگي مصادم بيندازد تا قربانيهاي بتها را بخورند و زنا کنند» (مکاشفه
.)14 :2
در کتاب اعداد بيان شده که مردم اين کار را انجام دادند ،اما ذکر نشده که اين تعليم بلعام بوده است.
بنابراين يقيناً يوحناي رسول ،کاتب کتاب مکاشفه ،آن را از طريق سنت آموخته بود.
همچنين درباره بلعام ،پطرس رسول ميگويد:

«راه راست را ترک گفته ،و با در پيش گرفتن راه بلعام بن بعور که مزد ناراستي را دوست ميداشت
گمراه گشتهاند» (دوم پطرس ،)15 :2
و همچنين يهوداي رسول ميگويد:

«واي بر آنان زيرا به راه قائن رفتهاند و در گمراهي بلعام گرفتار آمده در طغيان قورح هالک گشتهاند
»( .یهودا )11
(د) به همين سان ،يهوداي رسول نبوت خنوخ را بازگو ميکند که در عهد عتيق بدان اشارهاي نشده
است .او ميگويد:

«خنوخ ،که نسل هفتم پس از آدم بود ،درباره همينها پيشگويي کرده ميگويد :هان ،خداوند با هزاران
هزار فرشته مقدس خود ميآيد تا بر همگان داوري کند و همه بيدينان را به سبب تمامي کارهاي خالف
دينداري که در بيديني کردهاند و به سزاي جمله سخنان زشتي که گناهکاران بيدين بر ضد او گفتهاند،
به محکوميت رساند»( یهودا 14و .)15
مرجع اين نبوت ميبايست سنت بوده باشد.
(ه) امر ختنه ،توسط خدا به پاتريارک ما ابراهيم سپرده شد (پیدایش باب  )17و توسط سنت به مردم
سپرده شد ،پيش از آنکه شريعت مکتوب شود.
فوايد سنت
()1

ما از طريق سنت ،خود کتابمقدس را درک ميکنيم .کتب الهي به ما سپرده شدند ولي

ما نميتوانستيم آنها را درک کنيم يا تشخيص دهيم ،مگر از طريق سنت .شوراهاي مقدس کتب عهد
جديد را براي ما مشخص کردند.
()2

از طريق سنت ،ميراث کليسا ،آيينها و قوانين آن به ما رسيدند.

()3

سنت ،ايمان راستين را نسل به نسل براي ما محفوظ نگاه داشته است .اگر شرح و

تفسير کتابمقدس به درک شخصي هرکس واگذار ميشد ،به مذاهب و گروههاي بسياري از ايمان واحد
تقسيم ميشدند ،چراکه کتابمقدس يک چيز است و راه تفسير آن چيزي ديگر.
()4

سنت ،تعاليم و اعتقادات معيني را براي ما حفظ کرده است ،از جمله تقديس روز

يکشنبه ،کشيدن نشان صليب ،قانون تکهمسري ،دعا براي خفتگان(مردگان) و وظايف هر کشيش.
سنت معتبر و سنت باطل
کساني که سنت را انکار ميکنند ،اظهار ميدارند که مسيح نيز سنت را انکار کرد آنگاه که فريسيان و
معلمان دين را سرزنش کرده ،فرمود:
«چرا شما خود براي حفظ سنت خويش ،حکم خدا را زير پا ميگذاريد؟» (متی ،)3 :15
و برخي سنتهاي نادرست را نيز محکوم کرد( .متی )6 -4 :15
همچنين ايشان از اين فراز پولس رسول استفاده ميکنند:

«بهوش باشيد که کسي شما را با فلسفهاي پوچ و فريبنده اسير نسازد ،فلسفهاي که نه بر مسيح ،بلکه
بر سنت آدميان و اصول ابتدايي اين دنيا استوار است»( .کولسیان )8 :2
هنگاميکه از سنت سخن ميگوييم ،مقصودمان سنتهاي عبثي نيست که انسانها ساختهاند و نه آن
سنتهايي که برپايه الهيات و الهام از کتابمقدس نيست ،از جمله سنتهايي که يسوع مسيح خداوند
بطالتشان را آشکار کرده است .ليکن ما مقصودمان سنتهاي راستيني است که با موارد ذيل مطابقت
دارند:
( )1تعاليم يسوع مسيح خداوند که از طريق سنت به ما سپرده شدهاند.
( )2سنتهاي رسولي ،يعني تعاليم رسوالن ،که سينه به سينه و نسل به نسل به ما رسيدهاند.
( )3سنتهاي کليسايي ،که بواسطه شوراهاي مقدس جهاني با توجه به کانونها و قوانين کليسا حکم
شدهاند و آنچه که ما از پدران ،معلمان و اساطير ايمان در کليسا به دست آوردهايم.
اقتدار کليسا در وضع قوانين
اين اقتدار توسط خود خداوند به پدران رسولي داده شد آنگاه که فرمود:

« ...هرآنچه بر زمين ببنديد ،در آسمان بسته خواهد شد؛ و هر آنچه بر زمين بگشاييد ،در آسمان
گشوده خواهد شد» (متی .)18:18

کليسا اين مأموريتش را با نخستين شوراي کليسا در اورشليم (سال  45م ).آغاز کرد .در اين شورا در
مورد ايمان آوردن غيريهوديان بحث شد ،و رسوالن تصميم گرفتند باري بر دوش آنان ننهند و فرمودند:

«روحالقدس و ما مصلحت چنين ديديم که باري بر دوش شما ننهيم ،جز اين ضروريات که از خوراک
تقديمي به بتها و خون و گوشت حيوانات خفه شده و بيعفتي بپرهيزيد»( .اعمال )29 ،28 :15
بنابراين شوراهاي مقدس ،خواه محلي و خواه جهاني ،هميشه از طريق اقتدار کليسا در تعليم ،وضع
قوانين و کانونيزه کردن [=تشريع] هدايت ميشد که خداوند آن را به روحانيون سپرد .اين شوراها،
تعاليم ،تصميمات و قوانين را براي کليسا مقرر کردند که در سنت کليسايي جاي گرفت.
شرايط سنت راستين
( )1با کتابمقدس ناسازگار نباشد (غالطیان )8 :1

( )2نبايد ساير سنتهاي کليسا را رد کند
( )3کليساها بايد آن را بپذيرند
ميدانيم که در هر نسل ،مسائل جديدي برميخيزند که در نسلهاي گذشته موجود نبودهاندکه نظر
کليسا درمورد اين مسائل بايد مشخص شود تا مردم از راه راست نلغزند و در تشخيص درست و نادرست
سردرگم نشوند.زيرا همه مردم با کتابمقدس و شريعتهاي ديني آشنايي ندارند و لذا کليسا بنابر اقتدار
خود ،نظر دين را در مورد مسئله نوظهور اعالم ميکند چنانکه کتابمقدس ميگويد که شريعت از
دهان کاهن طلبيده ميشود( .مالکی )7 :2
نسلها يکي پس از ديگري ،تعاليم کليسا را از طريق سنت وارث شدهاند.
رسوالن امر کردند که سنتها بايد حفظ شود

پولس رسول فرمود« :پس ،اي برادران ،استوار باشيد و سنتهايي را که چه با سخن زبان و چه با نامه به
شما سپرديم ،نگاه داريد» (دوم تسالونیکیان .)15 :2

وي همچنين فرمود« :به شما ،اي برادران ،دستور ميدهيم ،بنام خداوند يسوع مسيح ،از هر برادري که
در بينظمي رفتار مينمايد و نه بر طبق آن سنتي که از ما دريافت کردهايد دوري کنيد» (دوم تسالونیکیان
،)6 :3

و همچنين به قرنتيان گفت« :شما را تحسين ميکنم که در همه چيز مرا به ياد ميآوريد و سنتها را به

همان شکل که به شما سپردم ،حفظ ميکنيد»( .اول قرنتیان )2 :11
پروتستانها نيز سنت دارند
اين سنت همان نظامي است که آنها را براي پرستش خدا گرد هم ميآورد که از آن جمله ميتوان به
تعيين شبانان ،ازدواج ،و ساير مراسمشان اشاره کرد.
هيچيک از پروتستانها آنچه را که دلبخواهي است نميکنند بلکه قواعدي وجود دارد که از آن پيروي
ميکنند.
يقيناً اينها سنت هستند ،تفاوتي نميکند که خودشان بر آن چه نامي نهند.
با اينکه پروتستانها سنت مقدس را رد ميکنند ،اما سنتهاي خودشان را دارند که وفادارانه از آنها
پيروي ميکنند و همچنين آيينهاي خاص خودشان را دارند هرچند که آيينها را نميپذيرند .آنان براي
خود دعاهاي مکتوب و قرائتنامههايي براي دستگذاري ،ازدواج ،تعميد و تشييع جنازه دارند هرچند
مناجاتها را رد ميکنند.
اين نشان ميدهد که آنان نيز سنتها دارند ،اما سنتهايي را که با اعتقاد خودشان همخواني ندارد انکار
ميکنند .سنتها ميراث ارزشمندي هستند و هيچ کليسايي نبايد آن را از دست بدهد و در غير اينصورت
از گذشته خويش محروم و عاري از تجربههاي گذشتگان خواهد بود.

