
 مقدس درس دوم : سنت

 قسمت اول

ای مقدس بدان اشارهسنت هر تعليمي است که از طریق رسوالن و پدران به ما سپرده شده اما در کتاب

 آن مغایرتي ندارد.نشده است، ليکن با 

فرهنگي رسوم سنت الهي را که مقدس و مفيد است را نباید با سنت های انساني که آلوده به خرافات و 

 اشتباه کرد. کتاب مقدس اولي را توصيه و دومي را منع مي کند. مي باشند  متضاد با کتاب مقدس

 سنت یعني تعاليم شفاهي رسوالن و شاگردان آنها. 

مقدس اعتقاد ندارند. آنان تنها از کتابمقدس به سنت برخالف ارتودکسها و کاتوليکها ها پروتستان

شوند: از کنند و بدین شکل، از ميراثي که از نسلهای پيشين به ما رسيده محروم ميپيروی مي

ليسا و های ک، کانون(15)مانند اعمال  های رسوالن و پدران کليسا، ضوابط شوراهای مقدسنوشته

 اند.مقررات، آیينهای کليسایي و سنتهایي که دهان به دهان به ما رسيده

ما به کتاب مقدس احترام کامل مي گذاریم ولي معتقدیم برای تفسير کتاب مقدس کليسا از سنت 

 (8:31سوالن تفسير مي کند. )اعمال کتاب مقدس را کليسا و ر کمک مي گيرد. رسوالن و پدران کليسا

عالوه بر آن  که مخصوص پروتستانها است خود در کتاب مقدسي نمي باشد.شعار فقط کتاب مقدس 

 خود کتاب مقدس بصورت مستقيم و غير مستقيم درخصوص حفظ سنت های الهي تعليم مي دهد.

 به ما رسيده است. تائيد و خود کتاب مقدس بوسيله کليسا و سنت

سنت به ما رسيده  بوسيله  کليسا و تاب مقدس نيست و که رکن مسيحيت مي باشد در ک کلمه تثليث

 است.

 گرددتر است و به زمان پدر ما آدم بر ميمقدس دیرینهسنت از کتاب

زیست. چه کسي افکار بشر را هدایت بدون شریعتي مکتوب ميقبل از موسي انسان هزاران سال 

وجدانشان )شریعت معنوی( و از سوی دیگر سنت، که از نسلي به نسل دیگر سپرده کرد؟ از یک سو مي

 شد.مي

 تر از شریعت مکتوب است.مقدم که نشان مي دهد سنتمثالهایي 



 ترین قسمت گله خود را آورد.در کتاب پيدایش نوشته شده است که هابيل، آن مرد صالح، فربه( 1) 

ای نيکوتر از قرباني قائن به خدا با ایمان بود که هابيل قرباني»:  دهد کهرسول توضيح مي (4:4پیدایش )
 پرسيم: .حال مي(4: 11عبرانیان ) «تقدیم کرد

دانست که باید قرباني نيکو تقدیم خدا کند؟ از کجا آن ایمان را به دست آورده چگونه هابيل مي

 بود؟ در آن زمان هيچ شریعتي نوشته نشده بود. 

پدرش آدم که از خدا یافته بود، به دست  )تعاليم شفاهي( معرفت را از طریق سنتبدون شک، او این 

 آورد. این واقعه چهارده قرن پيش از اینکه موسي درمورد قرباني نيکو بنویسد اتفاق افتاد.

 در مورد قربانيهای سوختني که پدران ما نوح، ابراهيم، اسحاق و یعقوب گذراندند.  (2)

آنان در مورد نيت قرباني نيکو، از طریق سنتي که به ایشان سپرده شده بود آگاه بودند. همان درباره 

: 8پیدایش ) مذبحي برای خداوند بنا کرد»ساخت مذبح نيز نوشته شده بود. پس از طوفان، پدر ما نوح 

از آن پس اندیشه ساخت  (7: 12پیدایش  )و پدر ما ابراهيم، مذبحي در بلوطستان موره بنا کرد. (20

 .مذبح بسازندمقدس نبود تا به آنان امر کند که مذبح ادامه یافت، در زماني که هنوز کتاب

پاک گرفته و  مقدس نوشته است که پاتریارک ما نوح از هر بهيمه پاک و هر پرندهدر کتاب (3)

نوح از کجا معرفت  (21، 20: 8پیدایش  )های سوختني بر مذبح گذراند و خداوند بوی خوش بویيد.قرباني

کرد گذراندن قرباني سوختي از حيوانات پاک را یافته بود؟ او باید آن را مستقيماً از خداوند دریافت مي

ه قرباني حيوانات پاک را در تورات ثبت سپرد، پيش از آنکه موسي طریقو به نسلهای بعد از خود مي

 کند.

کاهن خدای تعالي »در واقعه مالقات پاتریاک ما ابراهيم با ملکيصدق، آمده است که ملکيصدق  (4) 
 . چگونه مرتبه کهانت بنياد نهاده شد؟ چه کسي به ملکيصدق این اقتدار را داد(18: 14پیدایش ) «بود

 )تا ابراهيم را برکت دهد و کدام قانون ابراهيم را بر آن داشت تا از هر چيز به ملکيصدق ده یک دهد؟

  (20: 14پیدایش 

در آن زمان هنوز هيچ شریعتي در توضيح مرتبه کهانت و  امتيازات، وظایف و برکت دادن به دیگران، 

نشده « کهانت»و « کاهن»ای به کلمات های پيشين کتاب پيدایش، هيچ اشارهنوشته نشده بود. در باب

 است. از چه طریق دانش کهانت آمد جز  از طریق سنت ؟ 

از هر چيز ده یک داد »بينيم که ابراهيم در همان قسمت از مالقات ابراهيم با ملکيصدق، مي (5) 
دانست که باید به کاهن ده یک دهد، بجز . در آن زمان پاتریارک ما ابراهيم از کجا مي(20: 14پیدایش )



 از طریق سنت؟ در شریعت مکتوب، هنوز شریعتِ دادنِ ده یک نوشته نشده بود. 

دانست که باید ده یک بدهد، آنگاه که به این همچنين شامل پدر ما یعقوب نيز مي شود: او چگونه مي

. شکي نيست (22: 28پیدایش ) «و آنچه به من بدهي، ده یک آن را به تو خواهم داد. ..»خداوند گفت: 

که او شریعتِ دادن ده یک را از طریق سنت، از پدربزرگش ابراهيم دریافت کرده بود، که به ملکيصدق 

ده یک داد بدون اینکه شریعتي مکتوب داشته باشد. مشخص است که سنت، پيش از اینکه شریعت 

 ود و بماند، معلم تمام نسل بشر بود.مکتوب ش

گریخت، نردباني دید که از زمين که یعقوب از دست برادرش عيسو ميخوانيم که هنگاميما مي (6) 

کردند، و خداوند با او سخن به سمت آسمان بر پا شده بود، و فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول مي

نيست  البته یهوه در این مکان است ... این»مقدس آمده که یعقوب گفت: گفت و عهد بست. در کتاب
. و او آن مکان را بيت ایل ناميد که به ر(17، 16: 28پیدایش ) «جز خانه خدا و این است دروازه آسمان

باشد. او سنگي را که زیر سر خود نهاده بود گرفت و چون ستوني برپا داشت و مي« خانه خدا»معنای 

 (18: 28پیدایش ) روغن بر سرش ریخت.

د؟ او چگونه این معرفتِ تخصيص دادنِ خانۀ خدا آموخته برا « خداخانه »پدر ما یعقوب از کجا عبارت 

با ریختن روغن بر آنها را یافته بود؛ در حاليکه در شریعت مکتوب چيزی در این مورد نوشته نشده بود؟ 

 توان ارائه داد جز راه سنت.هيچ توضيحي نمي

اند که از کنيم که نویسندگان عهد جدید درباره وقایعي از عهد عتيق نوشتهحتي مشاهده مي (7)

طریق سنت بدانها رسيده بودند. برای مثال، پولس قدیس، نام دو جادوگر را برده که در مقابل موسي 

ن نيز ... با همانگونه که ینيس و یمبریس به مخالفت با موسي برخاستند، این مردما»ایستادند. او گفت: 
توانيم اسامي آن دو جادوگر را حتي در کتب . ما نمي (8: 3دوم تیموتائوس ) «ورزندحقيقت مخالفت مي

 موسي و در تمامي عهد عتيق بيابيم. پولس رسول این اسامي را باید از طریق سنت یافته باشد.

گونه بود. پيش از آنکه هد جدید نيز به همانشد، در عسنت که در عهد عتيق انتقال داده مي (8)

ای نوشته شود مدت زیادی سپری شد. در مدت تقریباً بيست سال، مردم تمام ایمان انجيل یا رساله

 کردند. خود و تمام داستان زندگي مسيح و همه تعاليم را از طریق سنت دریافت مي

 ستند که نویسندگان سه انجيل همنظر را به ما معرفي کرده اند نه کتاب مقدس.سنت ها ه

خود مسيح خداوند، هيچ انجيلي ننوشت و همچنين هيچ انجيل مکتوبي نيز برجای نگذاشت،  تا ( 9) 

برای مردماني که  (63: 6یوحنا ) داد، سخنانش روح و حيات بودکرد و تعليم ميزمانيکه او موعظه مي



زمان به »هایش را آغاز کرد، به مردم گفت: بعداً آنها را گسترش دادند. وقتي خداوند تعاليم و موعظه
: 1مرقس  )«کمال رسيده و پادشاهي خدا نزدیک شده است. توبه کنيد و به این انجيل ایمان بياورید

از طریق « خبر خوش»های ما موعظه. در آن زمان هيچ انجيل]=بشارت،خبر خوش[  مکتوبي نبود ا(15

کند شد. همان معني در مورد کالم خداوند به شاگردانش صدق ميبشارت گفتاری یا تعاليم الهي بيان مي

. این دستور (15: 16مرقس ) «به سرتاسر جهان بروید و خبر خوش را به همه خالیق موعظه کنيد»که: 

 تنها در محدوده نوشتاری نبود.

 کندنمي ذکر را چيز همه مقدسکتاب

 کند. مقدس همه آن چيزهایي را که مسيح خداوند کرده و گفته است ذکر نميکتاب )الف( 

نویسان قسمتي از سخنان و اعمال مسيح خداوند را انتخاب و در زمان مقرر حقيقت این است که انجيل

یسوع کارهای بسيار »گوید: چنانکه مي بخاطر مردم ثبت کردند. این از انجيل یوحنا مکشوف است
کنم حتي تمامي جهان نيز گنجایش آن شد، گمان نميدیگری نيز کرد که اگر یک به یک نوشته مي

یسوع آیات بسيار دیگر در حضور شاگردان به »و همچنين: « (25: 21یوحنا  ) داشتها را مينوشته
اینها نوشته شد تا ایمان آورید که یسوع همان ظهور رسانيد که در این کتاب نوشته نشده است. اما 

 (31، 30: 20یوحنا ) «.مسيح ، پسر خداست و تا با این ایمان، در نام او حيات داشته باشيد

مقدس ذکر هایيست که در کتابتصور نکنيد آیات و معجزاتي که مسيح به ظهور رسانيد، فقط همان

نویس ت. برای اثبات این ادعا، به سخنان لوقای انجيلشده است، زیرا هزاران معجزه دیگر ثبت نشده اس

هنگام غروب، همه کساني که بيماراني مبتال به امراض گوناگون داشتند، آنان را نزد »کنيم: اشاره مي
 (40: 4لوقا  («.یسوع آوردند، و او نيز بر یکایک ایشان دست نهاد و شفایشان داد

گوید: نویس ميتمام شفاها ثبت نشده است. معلم ما متای انجيلآن بيماران چند نفر بودند؟ بسيار زیاد. 

داد و بشارت پادشاهي های ایشان تعليم ميگشت و در کنيسهبدین سان، یسوع در سرتاسر جليل مي»
 (23: 4متی ) «.بخشيدکرد و هر درد و بيماری مردم را شفا ميرا اعالم مي

 نشده است.  چيست؟ ثبت« شفا دادن هر بيماری»جزئيات این 

 ها و موعظه هایش چطور؟ آنها نيز ثبت نشده است. در مورد تعاليم خداوند در کنيسه

به تعليم »گوید آنگاه که مسيح به کفرناحوم رفت، به کنيسه داخل شد و نویس ميمعلم ما مرقس انجيل
 )«.داد، نه همچون علمای دینشدند، زیرا با اقتدار تعليم ميدادن پرداخت. مردم از تعليم او در شگفت 

 این تعاليم چه بود که آنها را شگفت زده کرده بود؟ مکتوب نيست.  (22، 21: 2مرقس 

داد. چه چيزی تعليم در معجزه پنج نان و دو ماهي، مسيح، از صبح تا نزدیک غروب به مردم تعليم مي



است. تعاليم مسيح در کنار دریاچه، در ساحل دریا، در قایق و در  داد؟ چيزی در اناجيل ثبت نشدهمي

 دانيم، زیرا هيچ جزئياتي در اناجيل نوشته نشده است.معابر، کجا نوشته شده است؟ نمي

یابيم. مسيح خداوند دو تن از شاگردان را در پس از رستاخيز خداوند، همين وضعيت را مي )ب( 

و همه انبيا آغاز کرد و آنچه را که در تمامي کتب مقدس درباره او  از موسي»عمائوس مالقات کرد، و 
يل نوشته نشده تمام این تعاليم، و سایرین، در اناج (27: 24لوقا  )«.گفته شده بود، برایشان توضيح داد

 اند.حداقل برخي از آنها، از طریق سنت به ما رسيده شکاست. اما بي

در چهل روزی که بعد از رستاخيز، خداوند با شاگردانش گذراند، چه چيزهایي درباره پادشاهي  )ج(

 (3: 1اعمال  )خدا به ایشان گفت ؟

 سخنان خداوند درباره ملکوت خدا در کجا ذکر شده است؟

یقيناً سخنان او چنان اهميت عظيمي داشتند که پس از رستاخيزش، بارها شاگردانش را مالقات کرد. 

اند. به احتمال زیاد، آن سخنان مقدس به ثبت نرسيدهاما با وجود چنين اهميتي، سخنانش در کتاب

يروی از این گفته با پ -شد تا آنها درک کنند و تعليم دهند رهبران کليسا مربوط مي مطالبي بود که به

بدون  –(20: 28متی )« ام به جا آورندبه آنان تعليم دهيد که هرآنچه به شما فرمان داده»خداوند که: 

 اینکه ذکر کند این اوامر در کجا نوشته شده است. 

اند. پس چگونه به ما بعيد است بخواهيم تصور کنيم که آنها مفقود شده باشند، زیرا مطالب مهمي

به استثنای پولس رسول که جزء آن یازده رسولي نبود که مسيح را پس از رستاخيز دیده  اند؟رسيده

شد. بودند، سایر رسوالن، بسيار کم نوشته بودند و آنچه که نوشته بودند شامل تمام تعاليم مسيح نمي

ت، و تنها یک توجيه وجود دارد و آن اینکه تعاليم مسيح به رسوالنش، بوسيله سنت به ما رسيده اس

 آن نيز از طریق امانت رسوالن است.

سخناني که من به شما »گوید: یابد، بر اساس آن گفته خداوند که ميکليسا با این تعاليم حيات مي
رسوالن، روح سخنان مسيح را درک کردند و آنان را در حيات   (63: 6یوحنا ) «.گفتم، روح و حيات است

 يات کليسا به ما سپرده شدند.خود نقل کردند، و این سخنان از طریق ح

 . سنت، کليسای زنده است و یا سنت، حيات کليساست

 رسوالن این حيات را با تمام چيزهایي که با همدیگر از خداوند آموخته بودند به مقدسين کليسا سپردند

به عنوان تعاليم و تکاليف زنده در حيات کليسا بر جای گذاشتند. نظم، آیينها و رازهای کليسا در  و

 ميان آن تعاليم است.



تنها موعظه خداوند در طول سه سال است؟ ( 7الی  5متی بابهای )کنيد موعظه سر کوه آیا گمان مي

 نامعقول است. 

ر قلبها و گوشها و افکار خود محفوظ داشتند. آنان سخنان خداوند زایل نگشتند؛ شاگردان آنها را د

امانت »یا « سنت»سخنان خداوند را از قلبهای پاکشان و از افکار مقدسشان بيرون آورده تحت عنوان 

القدس بدانها همه چيز را آموخت و تمام سخنان خداوند را به یادشان به کليسا سپردند. روح« رسوالن

 (26: 14یوحنا ) وعده راستين وی. بنابر آورد،

 است شده استخراج رسوالن تعاليم از  سنت

؟ممکن نيست که تمام تعاليم برخي از ستای ننوشتند. تعليم آنها کجابسياری از رسوالن، هيچ رساله

اند. ممکن نيست که تعاليم یعقوب تنها به یک رساله محدود رسوالن، فقط آن چيزهایي باشد که نوشته

بوده باشد و همچنين ممکن نيست که یهودای رسول تنها یک باب را تعليم داده باشد. و در مورد تعليم 

اند چه باید گفت؟ ایشان چه تعليمي دادند سایر رسوالني که حتي یک حرف مکتوب بر جای نگذاشته

یق سنت به ما و چه چيزی برای کليسا بر جای گذاشتند؟ به احتمال زیاد الاقل بخشي از آنها، از طر

 اند.رسيده

پرداختند، با اینحال، هيچيک از آنها نوشته ها شده، به تعليم و بحث با مخالفان ميرسوالن وارد کنيسه

کردند تا زماني که همه ایمان آورند، اما تنها نشده است. آنان در اورشليم، یهودیه و سامره موعظه مي

ای در روم ه است. پولس رسول دو سال تمام در خانهبخش کوچکي از آنچه آنان موعظه کردند ثبت شد

پروا درباره یسوع مسيح خداوند تعليم کرد و دليرانه و بيپادشاهي خدا را اعالم مي»اقامت داشت و 
 اند. ها به صورت نوشتاری به ما نرسيدههيچيک از آن موعظه (31 -30: 28اعمال ) «.دادمي

 

 

 


