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اين متن، با پندهای متديستی شامل  مقدمه ای بر هدف و کاربرد : 1 در بخش: فصول زير می باشند متون اصلی مورد ذکر به زبانهای ديگر شامل  *

تولد وی؛ با يک صفحه: ؛ ميسح اهل ناصره»انسان شد و کلمه خدا،...وجود داشت  (logos عبارت يونانی(ازل، کلمه  در«؛ (meditation) عبادت تعمقی
؛ تعميد رود »پسرها – دو مسيح«پراهميتی دارد؟؛ اشاره ای جانبی به نزای  خصوص تولد مجدد مسيحيان؛ آيا سالهای جوانی مسيح محتوای اضافه در

حاضر؛ سکوت در کوير؛ وسوسه ها؛ عروسی در صفحه اضافه همراه با يادداشتهايی در خصوص تعميد در عصر اردن توسط يوحنای تعميددهنده؛ با يک
؛ وعظ )و نقطه نظراتی در خصوص عواطف(» الهی اشتياق«؛ )نظراتی در خصوص مسائل جنسی، همدردی، يکدلی و عشق نقطه(؛ (Kana) کنا

مسيح؛  «پاشويی«؛ »گوسفندان«و بازگرداندن ايلعازر از مرگ؛  «معجزات«؛ دگرسيمايی مسيح بر کوه تابور؛ مسئله )نظرات ذهنی صعودی و نقطه
تاجگذاری با خار و آخرين  مهم در عالم روحانی مسيحيت؛ شام آخر؛ بازداشت و شالق زنی؛ نکته ای–پاشيدن عطر توسط مريم بيت عنيا بر مسيح 

» صعود«؛ »قيامت«؛ »صعود به بهشت«و » جهنم نزول به«؛ مسئله خالی بودن قبر، )نقطه نظرات عرفانی مسيحی با(سخنرانی ها؛ صليب کشی و دفن 
کليسا؛ با  هفت: يوحنا؛ تفسير پيش گويی ها؛ محتوای افشائيات يوحنا افشای : 2 ؛ رجوع به تصوير مسيح؛ در بخش)پنطيکاست) Whitsun مسيح؛ واقعه

و دو پيامبر؛ زن و » هفت رعد«؛ »شيپور هفت«؛ »هفت مهر«تفاوتهای آنان و راه اتحاد مسيحيت؛  يک صفحه اضافه در مورد کليساهای عصر حاضر،
اورشليم «حقيقی؛ بهشت نو، زمين نو و » سال صلح 1000» ؛»بابل«هفت جام خشم و ختم «زمين؛ » حيوان ده شاخ«دريايی؛ » سر حيوان هفت«اژدها؛ 

چاپی به زبان  نه متعلق به اين جهان؛ اشاره به کيفيت نمايشی، به يک نسخه در اين جهان، ولی: رفتار مسيحی: رفتار مسيحيان؛ جدول: آخر فصل: نو
های مدرن مسيح؛ عيسی مسيح،  دعا؛ مبانی ارزش های اخالقی؛ تصحيح تئوری :ديگر موضوعات .3 .الکترونيک آلمانی، و امتيازات آن؛ از طريق پست

برکات؛ نقطه نظرات مسيحيت برای اقتصاد و مسائل اجتماعی؛  حتی امروز؛ –انسان و حمايت از حيوانات؛ علوم و باور به خدا؛ عيسی مسيح و شفا  ۀتغذي
سخنرانی هابرماس؛ بوم شناسی؛ حيات متولد نشده؛ اين صفحات و مکات  ۀنظرات دربار: جامعه و سياست؛ مذهب و فلسفه نقطه نظرات مسيحيت برای

 ۀرابط–زندگی پس مرگ و پی آمدهای آن برای زندگی پيش از مرگ؛ مسيحيت  ۀمسيحيت؛ عبادت تعمقی مسيحی؛ الهامات و کليساها؛ مسئل مختلف الهيات
عيسی مسيح" عتيق، مذهب يهود و عيسی مسيح؛ عهد :عهد عتيق و کمک به گفتگو با ديگر اديان .4 ... ؛"تناسخ" و "سرنوشت" ۀآن با ديگر تعاليم دربار

انسان با  ۀعنوان پيوند دوبار شينتوئيسم و مذاهب طبيعی؛ مذهب به" ؛"تائوئيسم، کنفسيوس" ؛"هندوئيسم" ؛"بوديسم" ؛)پارسيسم(؛ مذهب زرتشت "و اسالم
 .خدا

  in english  )مسيح و دين زرتشت(
 مهر
انجيل

 :عيسی مسيح، روحانيت و زمين 

راه عيسی مسيح، ايفای نقش وی جهت 
يک : هوشياری انسان و تغييرات بشر و زمين

صفحه اطالعاتی مستقل با ديدگاه های جديدی از
جوانب تحقيقاتی و تجربی متعدد؛ به همراه 

 پندهای مفيدی جهت رشد فردی

به زبان ) گلچين(اين متن، نسخه مختصر ويژه ای 
 فارسی می باشد

 مسيح و اسالم

در راه  –دين بعنوان پيوند مجدد انسان با آفريدگار  
 مسيح

 مبانی ارزشهای اخالقی

ديدگاه های عمومی مسيحيان در خصوص مسائل 
 اجتماعی و اقتصادی

 .و اعتقاد به پروردگار) طبيعی(علوم 

 )مذهب پارسی(دين زرتشت : اطالعات

ما هم اکنون متون جامع تری در مورد مراحل مورد  
ذکر چهار کتاب مقدس و قسمت مکاشفه و ديگر مباحث

بعنوان مثال می توان به.  ارائه می دهيمچندين زبانبه  *
سايت انگليسی زبان اشاره نمود که بطور مکرر مورد

 .بروزسازی قرار می گيرد



 :صفحه اضافه

 عيسی مسيح و اسالم: اطالعات

 گفتگوی ميان اديان
اين صفحه در واقع به منظور کمک به درک بهتر و نيز کمک به گفتگوی بين اديان اضافه شده است، اين گفتگو از سال ها پيش آغاز شده 

 . در اسالم مکاتب گوناگونی وجود دارد. اين يادداشت ها تالشی برای ترسيم چهره کلی اسالم نيست. است
 "اديان صاحب کتاب"قرآن و ساير 
عقيده بر اين است که قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، منشاء وحی الهی دارد و توسط . است" تسليم در برابر اراده خداوند"اسالم به معنای 

به پيامبر اسالم، ) در مسيحيت نيز به همين نام شناخته شده است(نيز معروف است " جبرئيل مقرب"فرشته ای به نام جبرئيل، که اغلب به 
 . بی ترديد قرآن مهم ترين کتاب مقدس در اسالم است. محمد، فرستاده شده است

در واقع نقش تفسيری و تکميلی قرآن را ) احاديث(روايات پيامبر /همراه با گفته ها) است" رسم"سنَه، در لغت به معنی (سنت های ديگر 
نبايد از نظر دور داشت که مسلمانان بسياری هستند که به خوبی با . حتی پيامبر نيز در رفتار شخصی خود يک انسان است نه خدا. دارند

 . کتاب مقدس خود آشنايی ندارند، همان طور که مسيحيانی نيز وجود دارند که مطلب زيادی از انجيل نمی دانند
4يعنی ای کسانی که صاحب کتاب آسمانی هستيد، مانند سوره ..." (ای اهل کتاب"گاهی اوقات قرآن مسيحيان و يهوديان را مستقيما با عنوان 

بنابراين، احتماال به آنچه در اين کتاب مقدس نوشته شده است، عالقمندند، . مورد خطاب قرار می دهد" بنی اسرائيل"و نيز *) 171، آيه 
 اديان را مطالعه و بررسی می کند، و به غور در ۀعلم اديان اما کتاب های مقدس هم. اگرچه اکثر آنان معموال سر و کاری با آن ندارند

برخی از مفسران قرآن را عقيده بر آن . در هرحال، بايد کتاب های مقدس را با احترام مطالعه نمود. تفاسير و ديگر مسائل آنها می پردازد
است که قرآِن اوليه نزد خداوند است و در محلی امن از آن نگهداری می شود، محلی که تنها در دسترس فرشتگان خالص و پيامبران است؛ 

 .  قرآن بايد مومن و خالص باشدۀبرخی ديگر از مفسران عقيده دارند که خوانند
،5سوره (که مردم به آن نياز دارند، نگريسته می شود ) يا در خالل همان زمانی( خدا در زمانی ۀدر مکتب اسالم به پيامبر به عنوان فرستاد

به " مومنان به کتاب. "تقسيم می کند" کافران"و " مومنان به کتاب" ۀرا از نظر تعاليم محمد رسول به دو دست" مومنان"قرآن ). 19آيه 
پارسيان، (ويژه يهود و نصارا و نيز مسلمانان، کسانی هستند که اعتقادات شان بر اساس سنت های يکسانی قرار دارد؛ قرآن گاه زرتشتيان 

قرآن سلسله پيامبرانی را که خداوند يکتا، اعتقاد به معاد، و نماز را برای مردم خود يا . را نيز جزو اهل کتاب می داند) 17 ۀ، آی22سوره 
تا جايی که اهل اين مذاهب ). 136 ۀ، آی4سوره   قرآن؛ 7؛ و سوره 92 – 83، آيات 6مثال، سوره (زمان خود تبليغ می کنند، تاييد می نمايد 

طبق تعاليم قرآن که می گويد ). 48 ۀ، آی5مانند، سوره (به مسائل اساسی دوجانبه اعتقاد دارند، خود قرآن آنان را کافر يا بی ايمان نمی نامد 
 پيدايش اسالم، اجباری در اسالم آوردن مسيحيان و ۀ، در قرون اولی)256 ۀ، آی2سوره " (هيچ اجباری در دين نيست: ال اکراه فی دين"

 . يهوديان نبود
 .است که به توحيد يعنی پرستش خدای يکتا، و نوعی زهد، اعتقاد داشت" حنفی"ابراهيم از نظر قرآن يکی از پيامبران 
"الوهيم"از نام ) که از کلمه عربی الجاله در دوران پيش از اسالم می آيد(نام اسالمی خداوند " اهللا" ۀتقريبا با اطمينان می توان گفت حتی کلم

 . است) در زبان عبری(ريشه می گيرد که يکی از نام های خداوند در کتب موسی 
بوده و محمد در ) بت پرست(در معنای ِصرف کسانی بودند که قائل به وجود چند خدا ") پنهان کنندگان"در لغت به معنای " (کافران"

امروزه اسالم به شکلی گسترده تر، به آنان به . عربستان با آنان می جنگيد، و انجيل نيز درباره آنان به يهوديان و مسيحيان هشدار داده است
 غيرمسلمانان، و گاه ۀگاهی اين اصطالح به غلط به کلی. اعتقاد ندارند) روز رستاخيز(عنوان کافرانی می نگرد که به خدای يکتا و معاد 

 . حتی به مسلمانان ديگر فرقه های اسالمی نيز تعميم داده و اطالق شده است
 عيسی مسيح در قرآن

روح( خدا و به عنوان کلمه اهللا، بدون تعريف آن، و به عنوان روح اهللا ۀدر اينجا بايد توجه داشت که قرآن مسيح را به عنوان پيامبر و فرستاد
اين عناوين از آنچه دين . می پذيرد...) ، 5، 3، 2سوره های " ( حضرت آدم ابوبشر خلق شده استۀبه گون"که ) 171 ۀ، آی4سوره ) (خدا

مسيحيان زمان محمد، مسيح را فقط پسر خدا تصوير. شناسان مسيحی مدرن که عيسی مسيح را يک ُمصلح اجتماعی می دانند، فراتر می رود
مسيحيانی که بتوانند معنای اصلی مسيحيت را به . قبول ندارد) سه گانه پرستی(می کردند، ولی قرآن آن را در مفهوم دکترين بعدی تثليث 

مثال، سوره (گونه ای موثق و معتبر توضيح دهند که هر کسی با هر ديدگاهی بتواند آن را درک کند، در آن زمان بسيار معدود و نادر بودند 
 ).101 ۀ، آی6
ممکن است . شده، بنابراين بدنيا نيامده است" نهاده"ذکر شده است که مسيح به عنوان پسر خدا در قدرت روحی خدا  4:1در رومانس  

Logosبعدها اصطالح يونانی . کرده است" خلق"مسيحيان با اعتقادات اسالمی موافق باشند که خدا بدنيا نمی آيد و بدنيا نيامده بلکه مسيح را 
ترجمه شد، که در" کلمه"در انجيل های گوناگون به عنوان ) که در انجيل برای منشاء الهی يا رسالت عيسی مسيح به کار رفته است" (کالم"

که (آيا وحی قرآنی شامل اسراری است که هنوز کامال توسط مسلمانان يا مسيحيان کشف نشده است؟ . قرآن برای مسيح استفاده شده است
همچنين اگرچه مسيحيان اين تعاليم ). احتماال به دعواها و مجادالت بيهوده ای منجر شده که درباره لغات و اصطالحات صورت گرفته است
را به نام من نماز بريد ) خدا(پدر . "را که بايد آن را مذهب تثليث خواند، بيان می کنند، اما اين مطالب با تعاليم خود مسيح مطابقت ندارند

 . مسيح در زمان حيات خود ِگرد خدای يکتا می گشت و مردم را فقط به سوی او هدايت می نمود. 15:16، انجيل، يوحنا )"اشاره به مسيح(
در ترجمه آلمانی پاِرت از قرآن بطور مستقل به مسيح ارجاع ) ، در اينجا به مسيح برمی گردد"کالم خدا"يونان، در انجيل يوحنا " (کلمَه اهللا"

 ). 11و 2آيات  13سوره (خدا آمده است " فرمان"خدا يا " نظر"اين کلمه در ديگر ويرايش های قرآن به معنی . دارد
؛ قرآن از فرستاده ای سخن می گويد که از طرف روح )59ۀ، آی3سوره(است که از خاک آفريده شد"همانند آدم ابوبشر"مسيح در قرآن 



 مسيحی نيز از فرشته ای گزارش می دهد که به مريم باکره خبر ۀنسخ). 22تا  17 ۀ، آی19سوره (خدا فرستاده شد تا مسيح را متولد نمايد 
 ). 110 ۀ، آی5سوره (روح مقدس تقويت شده است /سپس قرآن می گويد مسيح با روح القدس. داد که مسيح از روح القدس متولد می شود

؛ اما در اينجا احتماال قرآن به بازگشت مجدد مسيح در روز )33 ۀ، آی19سوره (ُ قرآن مسيح جوان رستاخيز خود را اعالم نمود ۀطبق گفت
ۀ، آی4به مطلب بعد مراجعه شود؛ سوره (قيامت، همراه با رستاخيز پيروان وی اشاره دارد که اغلب در قرآن از آن سخن به ميان آمده است 

 ). 55 ۀ، آی3، سوره 159 – 157 ۀ، آی4سوره (قرآن می گويد مسيح زنده و در نزد خداوند است ). 159
مسلمانان و مسيحيان در اين مورد با هم اختالف نظر دارند که آيا مسيح به صليب کشيده شد، ُمرد و پيش از عروج بر آسمان، بر مرگ غلبه 

بهرحال، هر دو اعتقاد دارند که او در هنگام عروج به). طبق اعتقاد مسلمانان(، يا خداوند او را زنده به آسمان ُبرد )طبق گفته مسيحيان(نمود 
 ۀآی 5و سوره  55 ۀآی 3در سوره ). مثال انجيل می گويد او درست پيش از رفتن به بهشت با حواريون خود صحبت کرد(آسمان نُمرده بود 

 آنچه در آن با هم اختالف ۀدربار) خداوند( شما بسوی من باز خواهيد گشت، و من ۀهم"و " من او را خالص می گردانم"گفته شده است  48
 . بنابراين مسيحيان و مسلمانان به جای مجادله با يکديگر بايد منتظر بمانند تا اسرار فاش و حل گردد". داريد، قضاوت خواهم کرد

، سوره های 37 – 13 ۀ، آی69، سوره 83 – 77 ۀ، آی36مثال در سوره (قرآن همچنين حاوی روز بازخواست و رستاخيز مومنان است 
،16؛ مقايسه شود با سوره 159 ۀ، آی4سوره (مسيح بازخواهد گشت و شاهد يا داور بر کاِر پيروان کتاب های مقدس خواهد بود ). 99و  75
، نبايد از روز قيامت هراسی به دل"کارهای نيک انجام می دهند"، و )حتی غيرمسلمانان(آنانی که به خدا و روز معاد ايمان دارند ). 89 ۀآی

طبق گفته های قرآن و نيز انجيل، قضاوت نهايی با خداست ). 170 ۀ، آی7؛ سوره 124 – 123 ۀ، آی4؛ سوره 62 ۀ، آی2سوره (راه دهند 
 که به استقالل قرآن نيستچنين مقايسه هايی بين مذاهب به معنای آن . (نه با انسان ها، فرقی نمی کند که مسيحی باشند يا مسلمان يا يهود

 .) شکی و رخنه ای وارد شود
 اصول اخالقی
فرمانهايی نيز در قرآن وجود دارد ولی به همين سان فهرست . نيز با يکديگر ارتباطی نزديک دارند" دين ابراهيمی" اين سه اصول اخالقی

؛ و 195 ۀ، آی2؛ سوره 135 ۀ، آی4؛ سوره 188 ۀ، آی2؛ سوره 40 – 38 ۀ، آی5؛ سوره 39 – 22 ۀآی 17وار نمی آيد، مثال در سوره 
). 32 – 27 ۀ، آی5سوره (مثال قرآن کشتن نفوس بی گناه را بدون هيچ استثنايی حرام می داند ). شرافت انسان (70 ۀ، آی17سوره 

 محمد و از مکتب قانون ۀفقط به معنی جنگيدن، تالش و جنگ مقدس است و از تعاليم قرآنی استخراج نمی شود بلکه از سيرجهاد اصطالح 
ناميده می شود که از درگيری های بيرونی " جهاد اکبر"عليه شرارتهای افراد ) ذهنی و اخالقی(تالش درونی  .*** اسالمی نشات می گيرد

مقايسه کنيد با تعاليم مسيح که می گويد به مسئله نخست از چشم خود فرد نگاه کنيد پس بسياری از درگيری های بيرونی،. بسيار مهم تر است
جهاد با . " اعتقادات و باورهاستۀيعنی گفتگوی صلح آميز و بدون خشونت دربار" جهاد کالمی. "اساس و اهميت خود را از دست می دهد

نيز نام دارد، فقط در صورت دفاع در برابر حمله " جهاد اصغر"که " جهاد با شمشير. " فعال و دستوری مومنان استۀنمونه و نشان" دست
و خشونت هايی در برخورد با بعضی از مذاهب در قرآن به " شدت ها"اما ). قرآن 190 ۀآی 2مقايسه کنيد با سوره (به مومنان مجاز است 

قوانين سنتی سختگيرانه ای نيز برای ارتباط با جنس مخالف وجود دارد مانند). 4 ۀ، آی47؛ سوره 29 ۀ، آی48مانند سوره (چشم می خورد 
 . ممنوعيت ازدواج با غيرمسلمانان

 خداست، است ۀمحمد فرستاد" محمد رسول اهللا"نيست، و ) اهللا(خدايی جز خدای يکتا " ال اله اال اهللا"آئين های اسالمی حاوی عباراتی نظير 
 ؛)177 ۀ، آی2سوره (که در نمازهای يوميه ايراد می شوند 

 ؛)185 ۀ، آی2سوره (و اينکه هر ساله در ماه رمضان روزه واجب است  
 ؛)196 ۀ، آی2سوره (هر مسلمان بايد دستکم يک بار در عمر خويش حج بگزارد  
 ). 177 ۀ، آی2سوره (يعنی اهداء بخشی از مال که برای مقاصد اجتماعی پرداخت می گردد " زکات"و  

اما موقعيت ها و مقام هايی که اکثريت . اخالقی تصميم گيری کند وجود ندارد- مسائل مذهبیۀامروزه در اسالم قدرت مرکزی که دربار
 . مشخص علماء در آن سهيم هستند احتماال در يک مقياس کلی مورد قبولند

 آلمانی قرآن توسط رودی پاِرت، همراه با شماره گذاری مصری آن که در اکثر کشورهای اسالمی به آن استناد می شود، در اين مقاله استفاده ۀاز ترجم* 
 آيه در همان ۀساير مترجمان ممکن است شماره های متفاوتی به آيات داده باشند، بنابراين می توان مطالب نام برده شده را قبل يا بعد از شمار. شده است

مثال توسط ( ايشان مورد قبول مسلمانان است ۀمعنای متون قرآنی با کمک ترجمهء قرآن در آلمانی و نظرات عادل تئودور خوری که ترجم. سوره يافت
. نظرات وی توجه خاصی به تفسير سنتی مکاتب اسالمی دارد. بررسی شده است)  جهان اسالم بودۀانعام اهللا خان، که در آن زمان دبيرکل کنگر

 . دشواريهای ترجمه زبان عربی کهن قرآن اصال ارتباطی با آنچه در فوق اشاره شد ندارد، و می توان آن را به روشنی درک نمود
قرون وسطی براساس دستورات انجيل صورت نگرفت بلکه اعمال و اقدامات انسانها بود، و اين جنگها امروزه شهرت " جنگهای صليبی"همچنين *** 

 . بدی مثال در ميان اکثر مسيحيان اروپايی دارد

 راه عيسی مسيح

پيروی از راه عيسی مسيح –بعنوان پيوند مجدد انسان با پروردگار  )1ين 
 

با خدا، که عميقًا در درون ما شکل  –اتحاد مجدد يا پيوند ) re-uniting(است يعنی  re-ligioعبارت التين  (Religion)ريشه لغت دين در انگليسی  )1
 .چنين امری نيز در مقياس بزرگ شکل می گيرد، شبيه به نمايش يک هلوگرام. می گيرد

 

 تشخيص مشکالت عميق تر زندگی بشر



آيا ؛ يا )5،6يوحنا (» آيا مايل به بهبود هستی؟«: جهت تغييراتی فراتر از درمان جسم، اول سوال مسيح بدين شکل خواهد بود
 می توان رشته ای مشترک در مسائل ساده می دانی که هنوز نقصی داری و جهت نزديکی بيشتر به خدا، بايد آن را رفع کنی؟

کودک در حال رشد و طی مسير بلوغ توانهای جديدی بدست آورده، ولی برخی . زندگی يافت که معموًال به دين ارتباطی ندارد
بعدًا می توان نسبت به تجديد توانهای طبيعی . توانهای اوليه او، نظير کسب مشتاقانه تجربيات جديد، تحت پوشش قرار می گيرد

در اين موارد، توانهای آموخته باقی مانده در حاليکه تخت شدن وجود آدمی رو به سستی رفته و پاک . مذکور تالش نمود
با پل سستی در ميان که در قلب  –گسستگی بين انديشه و زندگی که سبب گسستگی بين زندگی غريزی و عقالنی است . می گردد

» خوردن ميوه درخت دانش«می توان نشان داد که اين گسستگی يکی از معانی . باری ديگر اختالطی بهتر می يابند –قرار دارد 
بر پايه » بدون تغيير و بازگشت به کودکی، هرگز وارد قلمرو بهشت نخواهيد شد«در افسانه بهشت است؛ و اينکه گفته مسيح 

موضوع فقط رفتار عاری از . 17، 18؛ لوقا 15، 10؛ مرقس 1-3، 18متی  –آگاهی عميق از امکان تغيير و بازگشت است 
بخشی گم شده از –هستند  )2» خجالت کودکان نيست، بلکه در رابطه با اصول اوليه پرورش است که الگوهايی شبيه طرح اصلی

 .اين مسير می تواند به مقصدهايی بارها فراتر از هوشياری عقالنی محدود امروزه برسد. »راهنمای انسان«

).و غريزه» قلب«بين عقل، ( – خود شامل تصحيح شکست مذکور نيز می باشد) "devilish" -" شيطانی("نابراين غلبه بر صفات منفی ب )2

 

و سايرين گرفته شده است؛ الگوهای بينانی هستی بشری   depth psychology (C. G. Jung(از روانشناسی عميق ) سرمشق ("Archetypal"واژه  
 .که به انواع و اشکال مختلف تجربه می شود، مثًال در خواب

مسيح راه حقيقت را به همراه توان يا رحمت. اين امر بدان معنا نسيت که فرد به سادگی و تنها با نيروی خود از اين کار بر می آيد
مسيحيان جويای حقيقت، مسيحيان اهل عرفان و کيمياگران مسيحی راه کمال . الزم جهت تسلط بر آن، پيش روی ما می گذارد

بسيار از مسيحيان ديگر نيز بطور آگاهانه يا ...). ؛ 34، 10؛ يوحنا 48، 5بعنوان مثال، مقايسه متی (خود را يافته اند ) بيشتر(
يا هر  –ناخودآگاه تجاربی مشابه دارند؛ مهم نيست که در نفس خود گشته، يا ايمان خود را در زندگی اجتماعی خويش بکار برده 

هزاره ها، بسياری از فرهنگهای مختلف ديگر از زمان . می گوييم» مسيحيت کامل«که به آن  –دو روش را ترکيب کرده باشند 
 .)3 نيز به دنبال راه حلهايی برای آن درگيری داخلی بوده اند؛ بعنوان مثال کيمياگران طريقيت چينی تائو و برخی از مکاتب يوگا

 که نيستاين بدان معنی .  نيز می باشدو ابديتاست و به معنای طلب ارتباط مجدد با منشاء » متصل کردن«لغت هندی يوگا دارای معنی تحت اللفظی  )3
 .مسيرهای ديگر مشابه نيز همان مقصد مسير مسيحيت را داشته باشند

نشانی بر اين مبناست که از آن زمان امکان بازيافت خصوصيات اوليه نهفته شده » آدم نو«، »انسان-پروردگار«عيسی مسيح 
برای انسان وجود دارد؛ و وقت آن فرا رسيده که خصوصيات گمراهی را که با گذشت زمان خطرناک شده، به راه راست هدايت 

و  –پروردگار  –بود که مسيح نماينده هر دو بود، ارتباط با مبداء اصلی معنای زندگی » خوش شانسی«برای زمين . کنند
. با وجود تفاوت با افراد ديگر، او انسانی بود که نمونه قرار گرفت. او بر نيروهای انحطاط غلبه کرد. هوشياری پيشرفته انسان

ولی حتی برای آنهايی که تاريخ مسيح را نمی دانند، . بنابراين امکان اين امر برای مردم وجود دارد، خصوصًا اگر آگاهانه باشد
همانند اين موضوع که وقتی حيواناتی در يک جزيره چيزی را ياد می گيرند، حيوانات ديگر  –زندگی و قيام وی بی اثر نيست 

 ).R. Sheldrakeکشف (همنوع در جزيره ای ديگر تحت تاثير ميدان نيروی مشترک خود آن را سريع تر فرامی گيرند 

در ابتدا رابطه ای باطنی با مسيح و خدا بدون کمک کليسا نيز امکان پذير است؛ وليکن وجود يک جامعه مسيحيان مناسب می تواند 
حکمتهای الهی متناقض همانند نسبت دادن مسيح به يک مشاور روحانی يا فقط يک مصلح اجتماعی . در اين راستا مفيد واقع شود

ديگر آخرين راه پيش روی نيست؛ وليکن می تواند سبب راهنمايی به فرد شود، خصوصًا اگر وی بيش از يک مورد از اين موارد
هر فردی می تواند به تنهايی و در اتاق خصوصی خويش، خود را هم آهنگ مسيح سازد، ولی نهايتًا اين امر در عموم . را بشناسد

اگر فردی بپذيرد. بدين جهت فرد می تواند خصوصيات وی را آنچنان که در چهار کتاب مقدس آمده، به ياد آورد. نيز صادق است
شهادت های . (که مسيح از مرگ نجات يافته و قيام کرده، می تواند با او بعنوان موجودی در عصر حاضر ارتباط داشته باشد

دعا » به نام او«می تواند با ياد و .) بسياری از قيام پس از مرگ افراد هست، که معموًال در وضعيتی متفاوت از مسيح می باشد
-7، 6؛ متی 16، 15رجوع به يوحنا . (کرد، با شناخت او بعنوان برادر بزرگ خود در نزد پروردگار، که فرای همه چيز است

 :بعنوان مثال). 20-19، 18؛ متی 15

 !پروردگارا؛ ای خالق، يار و اميد من
 بابت تمام آنچه که از تو دريافت کرده ام تشکر می کنم؛ *همصدا با عيسی مسيح 

 ؛**و از تو تمنا دارم، تمام آن کردار من را ببخش، که راه من به سوی تو را طوالنی ساخت 
 ؛***در اين سکوت، خواهشمندم که با روح خود مرا خالق سازی 

 مرا در راه خود بلند کن

 .اينگونه خصوصيات مردانه و زنانه انسان نيز قادر به صعود می باشد. آنکه مريم مقدس را نيز مشمول می دارد، قادر به اين مورد است) *
بعنوان مثال، اضطراب، تنفر و (اول هنگام درک احساسی که منفی بوده يا به نظر می آيد، هنگام حس آن توجه کرد : عالوه بر آن می توان همچنين )**

دوم بجای توقف در ). مقايسه کنيد 22، 5يا يک مشکل؛ حتی اگر تنها در ذهن يا کالم رخ داده، با متی  –عصبانيت، بی تفاوتی و گستاخی، شک بسيار 
در دعای خود نزد پروردگار  -که اکنون قادر به حس آن هستيد  –سوم اين مشکل را . آن مرحله، لحظه ای صبر کنيد تا نسبت به آن آگاهی بيشتری بيابيد

H
Notiz
بااینحال، "الگوهای قدیمی" دارای محتوای مخلوط و گمراهکننده زیادی هستند. "خدا" بهعنوان یک مرد پیر به تصویر کشیده شده، و اشاره به "بهشت" و "جهنم" به نمادهایی از یک "ناخودآگاه جمعی" تبدیلشده است. یونگ دقیقاً آن را نمیشناخت. به نظر میرسد که حداقل زمینهای از این سطح از آگاهی- با تصاویر و ایدههایی که بر مردم تأثیر میگذارد، تا حدودی در تمام مردم وجود داشته باشد. بنابراین، این پدیده بهعنوان یک نوع حافظه اولیه از زمانهای بسیار دور - حتی قبل از دورههایی مانند "آگاهی افسانهای" در تاریخ بشریت ظاهر میشود.(...) این سطح از آگاهی نیز کمابیش شامل چنین تضادهای "آشکاری" است - که مردم در زندگی خود با آن مواجه هستند (...). یک نگاه دقیقتر به مسئله نشان میدهد که این مفهوم ابتدایی از خدا یک تقلید مشکلساز است. (...). این افسانهها تلاش کردهاند تا با این جهان نمادین، که درواقع میتواند برای کودکان مفید باشد بهصورت خلاقی تأثیر متقابل داشته باشند. بااینحال، بزرگسالان میتوانند فراتر از این نمادها - نمادهایی که جنبههای انسانی بسیاری به خود گرفته اند، بهپیش بروند. اما چالش واقعی در جستجوی مستقیم خدا بودن بهجای مبتلا بودن به این مفاهیم دروغین از خداست.



  

 اهميت اخالقيات در اين راه

همسايه خود را همانند خويش دوست «است، خدايی که واالتر از همه چيز می باشد، و اينکه  »عشق به خدا«يک مرحله از راه 
عشق می تواند سبب . عالقه به خويش می تواند جزئی از تالش جهت يافتن مراحل و امور ديگر باشد). 19، 19متی ( »بداريد

ضمنًا راه کردار نيک با آثار خود سبب وضوح و . ، ماهيت اصلی وی استبه همراه خردپيوند فرد با مسيح شود، چراکه عشق 
هرکس هرچه بکارد، همان را درو«) معموًال(مسيح همان اصول قديم اخالق را حفظ کرد؛ چراکه . روشنی راه مسيحيت می گردد

برای ما قابل تجربه است که در نفس مان. فرد بيش از قانون حاکم تاکيد نمودمسئوليت ؛ ولی وی بر )7، 6غالطيه (» خواهد نمود
. که هماهنگ با روح کردار نمونه مسيح در طول زندگی اش می باشد –بعنوان مثال احساس ناشی از وجدان  –چيزی وجود دارد 

خوب است که در اوقاتی هرچه بيشتر . اين نکته بطور فردی در دل شخص يا در روح و روان قابل حس و تجربه است
هرچند که در حال حاضر اثر  –خصوصيات شناخته شده مسيح را به درون خود آوريم؛ تا ارتباط و تماسی مستقيم مقدور شود 

 .قابل توجهی نداشته باشد

قدرتی که از اين راه با رحمت الهی در ما ايجاد می شود، قادر به جذب قدر شفابخش جهانی است که باز از مسيح و پروردگار 
در اينجا حس و تجربه فردی نيز ممکن است متفاوت باشد؛ وليکن در اين مورد ممکن است اثر . به ما نزديک می شود» برونی«

قابل حس بود، اکنون و در » مقدسين«و » عارفان«اين تجارب که قبًال تنها توسط برخی . حاصل بر شخص و محيط شديد باشد
ممکن است برخی ابتدا متوجه اهميت آن نشوند، و به همين  –، در افراد ساده قابل پخش است »تحقق مکاشفات يوحنا«اين زمان 

افرادی که پذيرای آن هستند اين قدرت تغيير را دريافت می کنند؛ ولی ممکن است بطور دردناکی. دليل ذکر آن در اينجا الزم است
بنابر اين ممکن است برخی آن را به  –با حصار آنانی برخورد کند که هنوز خصوصيات کافی را جهت هماهنگی پيدا نکرده 

 .حس نمايند» قضاوت«شکل 

  

 رشدی مشابه در سطحی وسيع تر، رشد فرهنگ های مختلف از زمان ماقبل تاريخ تا کنون

از طرفی اين . همانند مراحل مورد ذکر رشد کودکی تا بلوغ، فرهنگ های بشر نيز دوره های هوشياری مشابهی را پيموده اند
شده و از سويی ديگر انس اوليه با کل ) اراده، احساس و انديشه آزادتر از پيش(موضوع سبب ايجاد توانايی های جديدی 

 Jean Gebser ،"Ursprung undبه عنوان مثال مقايسه . (تقليل يافت که عواقب غامضی را به دنبال داشت» آفرينش«
Gegenwart" –و عقالنی؛ ورای آن ايجاد يک » افسانه ای«، »سحرآميز«، »قديمی«يکی پس از ديگری هوشياری  :-آلمانی

اين امر علی رغم کليه موانع . موجوداتی برجسته چنين گامهای بلندی را برای فرهنگ خود مثمر ساختند. خرد مختلط مقدور است
در عصر حاضر بشر و آدمی جهت بقاء ناچار به . به توانايی های قبلی آسيب وارد نمود –همانطور که ذکر شد  –روی داد، ولی 

سال است که اين امکان  2000حدود . )4. پذيرش دشواری ها و برداشتن گامهای کوتاه تر يا بلندتر ديگری به سوی تکامل می باشد
هرچه (holistic)اگر خرد کلی نگری . چنين رشدی ديگر نبايد سبب تقليل خصوصيات قبلی همانند عقل و خرد گردد. وجود دارد

قادر به پيروزی بر فجايع» آسمانی«، بشريت با کمک )1بيشتر در افراد رشد کرده و آنان ارتباط خود را با مبداء الهی تجديد کنند 
رابطه ای با فعاالن اجتماعی در سراسر جهان وجود دارد که شبيه حرکت . خواهد شد» مکاشفات يوحنا«مورد پيش بينی در 

واضح است که . نقشی ايفا خواهند کرد» بازی«کليه افرادی که نيت نيک دارند الزامًا در –نيز می باشد  .a.s.oصلح جويی 
آنان به سوی آينده پيش رفته و جهت پشت سر گذاشتن . در جستجو هستند –در مدارس مذهبی شناخته شده  –بسياری از افراد 

» نجات«مهم نيست که از نظر فردی هدف . وجود داشته باشد» ميانگی«هرچند ممکن است تا حدی  –گذشته تالش می کنند 
قبلی » برنامه«مقياس معاصر ارزشها بايد تغيير کند، چراکه اگر غير از اين باشد، سرانجام آن . بشريت يا پيشبرد هوشياری باشد

 .همه چيز بخشی از مجموعه کلی است، و بنابر اين تمام کارهای نيک به جهان هستی کمک می کند. واضح است

چهارم صبر با آرامش، تا حدی آسايش خاطر ). بيش از اين، بطور مشابهی می توان کل زندگی خود را به دست پروردگار يا مسيح سپرد. (مطرح کنيد
 .حس کنيد

سپس مجددًا ذره ای پذيرش . و شرايط را آماده می سازد تا به آن رسيدگی کرده يا به دعا بپردازيد» به آنچه که رخ داده آرامش می دهد«سکوت  )***
 .برای چيزی جديد وجود خواهد داشت

 .هدايتم کن، تا به ديگران در راه قربت به تو آسيبی نرسانم
 .هدايتم کن تا طبق اراده تو ديگران را ياری دهم

 *. مرا در راهم نجات بده
 .مرا ياری بده تا به عشق تو بپيوندم

 .ممکن است ديگران نيز شامل اين مورد بشوند )*



که به آلمانی به معنای صعود به هيچ  "Himmelfahrt ins Nichts"با عنوان  Herbert Gruhlبعنوان مثال در آخرين کتاب (ما با تلقی بدبينانه  )4
 .پروردگار: و با اين حال تنها يک راه وجود دارد -مخالفيم و می توان احساس فراموشی مبداء رشد و قدرت را درک کرد ) است

  

 به سوی پروردگار در مقياس کوچک و در مقياس بزرگ در شرف وقوع است» چرخشی«بنابراين 

  

  

 راه عيسی مسيح 

 مبانی ارزشهای اخالقی

عيسی مسيح بيشترين ارزش را برای آن دسته از معيارهای رفتار اخالقی قائل شد که در نفس فرد قرار داشته، و تحت اثر فشار 
جهت دستيابی به اين ارزش نمی توان کسی را مجبور به انجام رفتار نيک کرد، بلکه منشاء آن بايد . سنت يا قانون بيرونی نيستند

حاکميت وجدان واقعی در ) 34، 13يوحنا (» عشق به يکديگر«. »همانند خود... عشق به خدا، به نزديکان«نفس شخص باشد و 
اگر افراد، زوج ها، . عشق به خدا شخص را قادر به حس اهداف واالی پروردگار می نمايد. انجام اعمال را امکان پذير می سازد

هرچه اين رفتار بيشتر بين همه جا گيرد، . گروه ها و غيره، همه اين عشق جهانی را بروز دهند، تفاوت حاصل آشکار خواهد بود
 .قوانين مفصل خارجی کم اهميت تر خواهند بود

محتوای آن در معرض تغيير فرهنگی . قديم آمده، نقض نشده بلکه پذيرفته شده است» ده فرمان«اما محتوا، مثًال آنچه که در 
اين موضوع در عمل نشان داده شده است، توسط موسی که . می باشد، ولی تنها در جزئيات، اصل و مبنای آن تغييرپذير نيست

در اين حد کلی، . ابتدا نسخه عالی فرمان ها را دريافت نمود، ولی بعدًا تقاضای نسخه ای ساده تر برای مردم رشد نيافته خود کرد
اصول اخالقی در مسيحيت، يهود و اسالم يکسان می باشد؛ و تقريبًا تمام اديان ديگر اصول مشابهی دارند، همانطور که در اينجا 

اخالقيات عمومًا تشويق به ). رجوع به صفحه مراجع مربوطه(» بيانيه مجلس مذاهب جهانی –صفات جهانی «: ذکر شده است
رفتار انسانی با ديگران می کند، آنطور که شخص می خواهد با خود وی رفتار شود؛ که به ديگران آسيب نرسانده، بلکه کمک 

؛ 7، 6غالطيه (» هرچه بکاريم، همان را درو می کنيم«شخص مهم است، چراکه » سرانجام«/ » سرنوشت«اين امر برای  .کنيم
Kor  در اين راستا دعای پروردگار و سرانجام اينکه شرط اصلی شرکت فرد در عصر جديد نيز همين است، ). 6، 9دوم

 .»فروتنان مالک جهان خواهند گشت«، و در وعظ بر فراز تپه گفته شد که )6متی (» !ملکوت تو برقرار گردد...«: می گويد
برخی از مسيحيان درس اخالقی وعظ بر . در معنای گسترده تر، نتيجه ديدگاه های مختلف برای سطوح متفاوت وجود بشری است

راست است که اين وعظ . خوانده و ناديده می گيرند، به اين خيال باطل که ارزش اجرايی ندارد» اخالقيات ذهن«فراز تپه را 
اگر . ولی در نهايت مقياسی برای چنان مواردی نيز می باشد. برای مسائلی چون تصميم گيری های سياسی، راه حلی ارائه نمی دهد

ارجح انسان به تصميماتی در جامعه منجر شود که خالف انتظارات وعظ فوق الذکر از فرد باشد، نبايد » اخالق مسئوليت پذيری«
 .فکر کرد که اين خواست عيسی مسيح بوده است

در هر اختالفی، معموًال گناه اخالقی به هر دو طرف تعلق دارد، . فرد مسئول خود است، و نمی تواند مسئول خطای ديگران باشد
آنها به. گروهی که صاحب مقررات و طرح است، مسئول رفتار منتج از آن می باشد. حتی اگر قاضی تنها يکی را مقصر برگزيند

بنابراين فراتر از اخالق . خود نياز خواهند داشت، چيزی که برخی حرفه ها اکنون دارا می باشند» مجموعه اخالقيات گروهی«

 *.با الهام تو، افراد تصميم گيری در خصوص مرگ و زندگی را به دستان الهی تو بسپارند
 .آنهايی را که برای مخلوقات تو تالش می کنند، ياری بده

 **.جهان را به گشايش زمان موعود خود هدايت کن

حل مسائل «، »ختم ايجاد خشونت«: در اينجا اضافه نمودن شرح و جزئيات امکان پذير بوده، يا می تواند بطور عبادتی پس از دعا عنوان شود، مثل )*
 ... .،»آغاز گفتگوی صلح آميز بين مذاهب نيک خواه«، »جهت رفع يک دليل خشونت

 .پروردگار قادر به توزيع عشقی است که به وی داده شده .11:16مکاشفه . 21:31؛ 11:2لوقا  )**

ولی وقتی روح پاک : 13. بسيار چيزهای ديگر دارم که بگويم، ولی افسوس که حال نمی توانيد بفهميد«: 13-12، 16يوحنا 
زيرا نه از جانب خود، بلکه هرچه از . خدا که سرچشمه همه پاکی ها است بيايد، تمام حقيقت را به شما آشکار خواهد ساخت

 .او از آينده نيز شما را باخبر خواهد ساخت. من شنيده است خواهد گفت



 .قوانين و قراردادها نمی توانند جايگزين اين موارد شوند. گروه و جامعه نيز ملزم می باشد» اخالق ساختاريافته«فردی، 

  

از ترجمۀ آلمانی قرآن توسط رودی پاِرت، همراه با شماره گذاری مصری آن که در اکثر کشورهای اسالمی به آن استناد می شود، در اين مقاله استفاده*  
ساير مترجمان ممکن است شماره های متفاوتی به آيات داده باشند، بنابراين می توان مطالب نام برده شده را قبل يا بعد از شمارۀ آيه در همان . شده است

 .سوره يافت
اين امر در درک اين مطلب کمک می کند که تمام جزئيات مربوطه الزامًا برای . خصوصًا در اين مورد، مذاهب مختلف جزئيات متفاوتی افزوده اند **

) سکوالر(هميشه تمايز کافی بين اصول مذهبی واقعی و قوانين جزئی غيردينی  –به منظور عصر حاضر  –عالوه بر آن . همگان خوب و مناسب نيست
 .وجود نداشته است؛ ولی اين بدان معنی نيست که ايمان و قانون دارای موارد تناقض عمده باشند

نگارش مسائل و مشکالت شخصيت فرد و خصوصيات مثبت وی مفيد است، چراکه کنترل هوشيارانه را جهت پيشرفت نفس 
:تالش در اين جهت به چند شکل ممکن است. امکان پذير می نمايد

به صفحۀ پيوندهای ما(صفات جهانی   
 (مراجعه شود

 )20خروج (ده فرمان موسی  اخالق در قرآن

اين توافق بين مذاهب اشاره به مفهومی (
بعنوان مثال . واحدی از خداوند نداشت

در رابطه با پيروان مذهب بودا، تنها 
مکتوب » واقعيت نهايی/ حقيقت نهايی «

 .)شد، يعنی چيزی ماوراء دنيای جسمانی

هيچ خدايی را هم شان اهللا قرار ندهيد 
 *)9، آيۀ 62سوره (

تو را ... من خداوند، خدای تو هستم. 1
هيچگونه . (خدايان ديگر غيراز من نباشد
 ...)بتی برای خود درست نکن

از نام من که خداوند، خدای تو هستم . 2
کسی که از نام من (سوءاستفاده نکن 

 )استفاده سوء کند، بی گناه نخواهد بود

روز جمع (هر گاه شما را به نماز جمعه   
بخوانند، فی ) شدِن مسلمانان ِگرد هم
، آيۀ 62سوره . (لحال به ذکر خدا بشتابيد

9( 

سبت را به ياد داشته / روز يکشنبه . 3
 .باش و آن را مقدس بدار

خداوند امر کرد به والدين خود نيکی   
، با آنان مهربانانه و از در رافت ...کنيد

قرض خويشاوندان را ... سخن گوييد
بپردازيد، و به نيازمندان و در راه 

 23، آيۀ 7سوره ... (ماندگان احسان کنيد
- 26( 

پدر و مادرت را احترام کن تا در . 4
سرزمينی که خداوند، خدای تو به تو 

 .خواهد بخشيد، عمر طوالنی داشته باشی

تعهد به فرهنگ عاری از خشونت و 
 .احترام به زندگی

و هرگز نفس محترمی را که خدا قتلش 
را حرام کرده نکشيد مگر آنکه به حکم 

17سوره های .... (حق مستحق قتل شود
 )32آيۀ  5، و 33، 

 .قتل نکن. 5

بر (تعهد به فرهنگ شراکت مرد و زن 
 ...)ضد وجه مخرب نيروی جنسی

. و هرگز به عمل زنا نزديک نشويد
زنهار که کاری بسيار زشت و عملی 

 )32، آيۀ 17سوره . (بسيار ناپسند است

 **زنا نکن . 6

تعهد به فرهنگ اتحاد و همکاری، و 
 ...اقتصاد مبنی بر عدالت

 اتحاد و همکاری: رجوع به مورد فوق

دست زن و مرد دزد را به کيفر 
پس هرکه پس از ... اعمالشان بُبريد 

ستمی که کرده توبه نمود و کار خود را 
اصالح کرد از آن پس خداوند او را 

خواهد بخشيد که خدا بخشنده و مهربان 
 )41-38، آيۀ 5سوره . (است

 دزدی نکن. 7
چشم طمع به خانه همسايه خود نداشته . 9

 .باش
به فکر تصاحب همسر، غالم و . 10

کنيز، گاو و االغ، و اموال همسايه ات 
 .نباش

تعهد به فرهنگ بردباری و سعه نظر، و 
 زندگی صادقانه

ای اهل ايمان، نگهدار عدالت باشيدد و 
برای خدا گواهی دهيد هرچند برضد 
خود يا پدر و مادر يا خويشان شما 

در باب ). (135، آيۀ 4سوره ... (باشد 
مراجعه  188، آيۀ 2خيانت به سوره 

 )نماييد

برعليه همسايه خود شهادت دروغين . 8
 نده



مسيح نيز مردم را هدايت می کند که اول ايرادهای خود را . قصد نيک. مسائل مشکل ساز زندگی را مستقيمًا هدف قرار دادن. 1
گفته می شود که از هر جهاد و مبارزه خارجی » جهاد اکبر« نيز به اين امر اسالمدر ). 1-5، 7متی (مورد نظر قرار دهند 
 .بسياری از موارد اختالف از اين شيوه قابل حل می باشند. دشوارتر و مهم تر است

در غير اينصورت، دعا کرده و بدين شکل مسئله را به خدا. بخشش مستقيم يکديگر، تا حد امکان. 3اصالح و جبران مستقيم با . 2
؛ ولی به 59، 12لقی (نيز سخن می گويد » پرداخت تا دينار آخر«مسيح از . سپرده تا بيشتر حل شود؛ و در نفس خود بخشش کند

 ).زير رجوع شود 5مورد 
خداوند بسياری را پاک می سازد، . اگر راه ديگری نباشد، فرد می تواند به جای کسی که آسيب رسانده، به ديگران نيکی کند. 4

مرز روانی بين پاک کردن گذشته و اعمال نيک داوطلبانه در ميزان نسبی . (مثًال اگر فردی در راستای نفع عموم قدم بردارد
: در اين مورد درست است 20-21، 7بنابر متی ). 37، 4، بعنوان مثال يوحنا »هرچه بکاريم، همان را درو می کنيم«وجود دارد 

گمان نکنيد هرکه خود را مومن نشان دهد، به بهشت خواهد. بلی، به اينگونه می توانيد پيامبرين دروغين را از اعمالشان بشناسيد«
فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسند. خطاب کنند، ولی به حضور خدا راه نيابند» خداوند«ممکن است حتی عده ای مرا . رفت

 ».که اراده پدر آسمانی مرا بجا آورند
اين امر کمک قابل مالحظه ای . ، بخشش و رحم او را جهت ادامه رشد زندگی خود خواهان شويد»با نام من به خدا دعا کنيد«. 5

سرنوشت ديگر مفهومی جسمی تلقی نشده، بلکه توسط خداوند هدايت . است که از اخالق انسانی مطلق قابل حصول نيست
 .می گردد؛ همه چيز به شکلی طرح و خلق شده که با حکمت اعلی الهی برای خود و ديگران بهتر باشد

(...) 

 راه عيسی مسيح
  

 ديدگاه های عمومی مسيحيان در خصوص مسائل اجتماعی و اقتصادی

نيز نشان می دهد که برخالف پيش فرض تئوری اقتصادی ليبرال ها که تا به امروز رايج بوده است،  )*آخرين تحقيقات اقتصادی
برای . تنها اقليت افراد صرفًا به خاطر منافع خود عکس العمل نشان می دهند. انسان آن موجود خودپرست و خودخواه تام نيست

وليکن همچون . به همان اندازه يا بيشتر اهميت داشته است» همکاری اختياری متقابل«اکثر افراد، ارزشهايی ديگر چون 
نيز بطور خودکار منجر به برتری کل جامعه نشده، و فقط گروه های خوبی بوجود » بشردوستی متقابل«خودخواهی، اينگونه 

 .بنابراين تنها تصميمات هوشيارانه و متعاقبًا اخالقی ما را ياری می دهد. می آورد

آدمی بغير از طبيعت انفرادی، دارای يک طبيعت اجتماعی . اخالقی در اينجا وارد قضيه می شود-ديدگاه های روانشناسی و مذهبی
و احساس همبستگی با ديگران قابل تعليم بوده و بشر استعداد فراگيری آن –ولی بدون اغراق  –اعتماد به نفس خوب . نيز می باشد

سخت جامعه » تربيت«در مواردی که تنها جنبه خودخواه فرد مشاهده می گردد، جنبه بشردوست آشکار نشده يا توسط . را دارد
جوامع سوسياليست بطور يک جانبه بر همبستگی تاکيد نموده و جنبه انفرادی و آزادی خواهی متعلق به . غرب تضعيف گشته است

در شرايطی که افراد شرايط متعادل و . و بنابراين چنين جوامعی نيز پاسخگوی طبيعت آدمی نبودند –آن غالبًا تضعيف می گشت 
جامعه يا با گذشت زمان آموخته، و يا رو به ). و موارد مشابه(متوازنی نيابند، زود يا دير با انتقاد عکس العمل نشان می دهند 

توصيه عيسی مسيح بر . اين امر در مورد اقتصاد حکمفرمای امروز، و کارگردانان جهانی آن نيز صادق است. انحطاط می رود
 .)7متی (تقدم رفع مسائل و اشکاالت نفس است 

و نظير آن به فرمان هايی جهت برخورد با مشکالت  )5-7متی (وعظ بر فراز تپه از رويی ترجمان مستقيم معيار کلی ارزشهای 
ولی از طرفی ديگر، صدقه دهی در زندگی خصوصی و بکارگيری اصول عکس آن در اجتماع يا . در جامعه امکان پذير نيست

بايد در تمام سطوح، حتی در سطح جهانی ثابت ) **بهای ارزشهای اخالقی راستين . مواضع سياسی نيز خالف راه مسيح است
 .شود

جهت امور اجتماعی  –فرای خدمات اجتماعی کليساها  –بعنوان مثال، بدون شک ارزش خيرات و روی آوری مسيح به فقرا
از جوانب 12:17مرقس  / 14، 22متی ضمنًا . امروزه نيز صدق کرده و اين موضوع شامل رفتار انسان در اجتماع نيز می باشد

عالوه بر ماليات  –توسط عيسی مسيح به رسميت شناخته شده، که » عشر«خيريه و همچنين : عملی اين امر سخن می گويد
 .درصد درآمد جهت اهداف مذهبی و سخی است 10بخشش  –رومی ها 

غيرممکن است بتوان مفاهيم توزيع مجدد اجباری مالکيت را از آن .اما، به گفتۀ عيسی مسيح، مفيد بودن بر ارادۀ آزاد بنا می شود
عليرغم تمام تالش  ."کنيد آنچه متعلق به همسايه است طمع.... نبايد به " :نهم و دهم هنوز هم معتبر هستند احکام. استنتاج کرد

بسياری از مردم، سرنوشت های گوناگون ما باز هم در دستان  های مان برای دستيابی به يک وضعيت اجتماعی پيشرفته برای
 .خداوند باقی می ماند

رفتار اخالقی يک مامور : لوقا(وليکن مضمون متن . از وقايع مادی شناخته شده سخن می گويد 19لوقا  / 14-30، 25متی مثل 
نشان می دهد که معنای متن فراتر از افزودن به مال و منال )مثل پيشين در مورد قدرت ايمان باکره ها :متیوصول ماليات؛ 



با وضوع بيشتری نشان می دهد که ثروت معنوی پرارزش تر از اندوخته دنيوی محسوب  33، 12لوقا بعنوان مثال، . دنيوی است
:بعنوان مثال نصيحت بر کمک به فقراء و ناتوانان. وليکن حفظ امانت بطور جامع ارزشهای مادی را نيز در برمی گيرد. می گردد

مسئله اصلی اين است که آيا اموال يا . در اينجا پشتيبانی مادی يا مالی ارزشی مقبول است، و ماديات بطور کل نفی نمی گردد
متذکر می شود که عبادت هردو خدای پروردگار  24، 6متی  –بوده يا برای اهداف منطقی صرف می گردد » هدف نهايی«ثروت 

 .غيرممکن است» ثروت) خدای(«و 
 

؛ و اجرای پروژه بدون اطمينان از )تشکيل گروه و راه ندادن ديگران(» دسته بندی«و بعنوان مثال، دروغ گويی و تقلب، 
، و بدون پرسش از طرفين مربوطه، آن وحدت مسئوالنه ای نيست که عيسی مسيح همواره )بی گناه(بی ضرری آن برای مردم 

آنچه که مهم است، . را بعنوان بهانه ای برای هرگونه شکست ابراز نمی دارد» نيازهای ذاتی«ضمنًا مسيح . نمايش داده است
 .انصاف و عدالت می باشد

 :ولی يهوديان و مسيحيان نيز توصيه های مشابهی در انجيل می يابند. منع نزول خواری از اسالم آمده است
نگيرد؛ از ستم دوری کند و در ) مفرط(پروردگار مقتدر می فرمايد، او که تنزيل خواری نکرده يا بهره   :18:8-9حزقيان نبی 

مورد ديگران درست و بدون غرض قضاوت کند؛ و خالصه تمام دستورات و قوانين مرا رعايت کند، چنين شخصی درستکار و 
 .نيکوکردار است و به يقين زنده خواهد ماند

نيز ممکن است همين  28:8؛ وليکن امثال )معافيت برخی مشاغل از بهره، ماليات و عوارض(نيز رجوع کنيد  7:24به عزرا
نيز رجوع  17:24و  23:23به متی . موضوع را مورد خطاب داده، و نحوه نهايی استفاده از پول حاصل از بهره را بيان کند

 .کنيد

گفتار حکيمانه (، و برنامه ريزی آينده نگر را )22:7حکيمانه  گفتار(انجيل پيشنهاد می کند از بدهی های غيرالزم پرهيز کنيد 
خواستند کاالها يا پول را  مردم می). 8-4:5مثال گفتار حکيمانه (عقالنيت و دانش را همواره توصيه می کند  ، و نيز رشد)21:5

سفر(شود تا بتوان در جشن ها و ضيافت ها شرکت جست و عطيه داد  مورد اشاره با هر سال پس انداز "عشريۀ" پس انداز کنند؛
مسيحيان  مقدس از مسيحيان درخواست کرد هر هفته چيزی را پس انداز کنند، تا درصورت لزوم به پل). 27-14:22تثنيه 

 .(Tim. 6:8 1(نگرشی ميانه رو داشته باشيم  ، و پيشنهاد می کند نسبت به کاالهای دنيوی(Cor. 16:1, 2 1(مستمند بدهند 
محاسبه کند، اگر پول کافی وجود دارد، پيش از آنکه مثال يک پروژۀ ساختمانی آغاز  عيسی مسيح انتظار دارد، که شخص بايد

خصوصی، تجاری و عمومی  بدهی بيش ازحد: امروزه اقتصاد پايدار در گرو درمان و پيشگيری است .(Luke 14:28) شود
هيچ نوع مقاصد سياسی نيست، بنابراين فقط نظرات کلی  دارای "راه عيسی مسيح" وبسايت. علت بی ثباتی مالی جهانی است

  .ارائه می شود

 Spektrum"در   دانشگاه زوريخ سوئيس، طبق مصاحبه انجام شده "Ernst Fehr "Institut für Empirische Wirtschaftsforschungمدير  )*
der Wissenschaft"  2002مارس ،"Reziproker Altruismus...". 

 .جوانب معنوی اين ارزشها در فصل مربوطه به وعظ بر فراز تپه که به زبان های ديگر نيز ارائه می کنيم، شرح داده شده) **
 .ما نيز رجوع کنيد »اصول ارزشهای اخالقی«به برگ اضافی ) ***

  

 .و اعتقاد به پروردگار) طبيعی(علوم 
عيسی پذيرفت که جهت پاسخگويی به سواالت مربوط به ايمان، بايد برخی افراد نظارت، شمارش، اندازهگيری و سنجش کنند، 

زمانی که او فرصت پيدا کرد تا با آزمايش از وجود و (...). است » دانشمند«، که بين حواريون نمونه افراد Thomasمثل مورد 
Thomasاين بدان معنی بود که . »ناباور نباش، ايمان داشته باش«: حضور عيسی مسيح در مقابل خود مطمئن شود، عيسی گفت

لزوم بيان . بايد با تفکری عميق و صادقانه تجربه اخير خود را بکار برد، تا ريشه شک وی محو گشته و حقيقت بر او طلوع کند
اين واقعيت خارجی قرار گرفته و يا» اصابت«شکاک بوده، اکنون مورد  Thomasاين سخن توسط ميسح به اين معنی نيست که 

توان کسب اعتقاداتی جديد Thomasبلکه معنی آن اين است که . شده باشد» وادار به ايمان آوردن«حتی از روی ترس مجازات، 
بياموزد که راههای ديگری نيز بجز در نظر گرفتن حقايق  Thomasعليرغم آن، هدف اين بود که . (...) بطور مستقل را داشت

او نميخواست کسی را وادار . مناسب است Thomasعيسی ميدانست که چه چيزی برای . فيزيکی جهت کسب اعتقاد وجود دارد
 .اجبار، شبيه به عمل دادگاه بود و البته هدف تحريک کسی بر رد مسئله قبل از اطمينان در مورد آن نيست. کند

اداره «(...) نابغه واقعی . اگر علمی تجاربی مکرر را به دليل عدم تطابق با تئوريهای خود ناديده گيرد، مستحق نام علم نيست
اين راه کاوش نيز ميتواند يکی از روشهای متعدد دستيابی به ايمان باشد، به . نميکند، بلکه با سواالتی گشوده آغاز ميکند» دانش

 .شرط اينکه هدف جوينده صادق بوده و علم مربوطه آلوده به منافع اقتصادی يا مشکلساز ديگر نباشد

بعنوان تنها  –مشاهدات، فرضيه، تئوری و تائيد آنها –در بررسی حواريون و مسئله مذهب، کار ظاهری و خارجی دانشمندان



متعدد در انسان و ورای آن وجود دارد، که منشاء آن » اليههای«وليکن عالئم بسياری از وجود . (...) راه کاوش کافی نيست
عقل/ انرژی زندگی، فعاليتهای روان . طيف شناخته شده ماده و انرژی نيست، ولی در اثر و واکنش ماده و انرژی ظاهر ميگردد

روشهای علمی نوين چون فيزيک ذرهای و زيستشناسی ذرهای، آستروفيزيک نو و باالخره طرح يک ... (...) و آگاهی
 (...).جديد يا ديدگاهی جهانی، تمايالتی همسو دارند ) مثالی از کتاب مقدس(» پارادايم«

چه کسی يا . اين روند شکست آرام ديدگاه قديمی از جهان بود، که بر اساس مواد جامد و فرايندهای مکانيکی شکل گرفته بود
چيزی بطور مداوم ماده و انرژی جديد خلق نموده و دوباره محو ميکند؟ چه کسی يا چيزی دائمًا فرای زمان و فضا سير ميکند؟ 

 ؟)کتاب پيدايش 26, 1مقايسه با (است  –پروردگار  –آيا بشر و هوشياری او واقعًا تصوير متولد واحد 

نظم بسيار زيادی از خود نشان داده و عزم و هدفی آنچنان زياد  –عليرغم مقداری بينظمی  –اين دنيا، موجودات زنده، و ذرات 
فلذا اين سوال پيش ميآيد که شايد کل اين جهان يک شاهکار هنری بوده و صرفًا نتيجه يک . دارند که نميتواند تصادفی باشد

 . (...)و از اينرو است که از ديدگاه علمی نيز ناباوری سختتر و سختتر ميگردد. تصادف ساده نباشد
 . (...)، و ديگران را به ايمان سوق داده استMax Thürkauf ،Georg Todoroffچنين بينشی دانشمندان ناباوری چون

 جهت کسب اطالعات جزئی بيشتر به نسخه انگليسی متن رجوع کنيد

  
 :صفحه اضافی

 )مذهب پارسی(دين زرتشت : اطالعات
در مسيحيت، اصل بر تحقيق مستقل . صفحات اطالعاتی مذاهب ديگر جهت ارائه درکی بهتر و تسهيل گفتگوی بين اديان است

دين قديمی فارسی زرتشت بطور کامل شرح داده نشده، ولی برخی. بوده، که شامل نگاهی عميق بر مسير معنوی و روحانی است
 .از نظرات آن ارائه شده، که بدين منظر حائز اهميت است

 .زرتشت
محققين اين مذهب . امروزه پارسی ها با پيروی از کتاب مقدس خود، کتاب فلسفه اوستا، تعليمات اصيل زرتشتی را دنبال می کنند

بنابراين هردوت، تاريخ شناس قديمی  –هزاران سال قبل از تولد مسيح زندگی می کرد ) اول(در هند کشف کردند که زرتشت 
 . (...)يونانی درست می گفت

ضمنًا مشخص شد که اين دين فقط با(..). زرتشت تخليص معنوی و برخوردی مثبت در رابطه با زندگی فيزيکی را ترکيب کرده 
ولی پروردگار واحد شخص، که در اين مورد اهورا مزدا نام دارد، فرای نيروهای (...). تضاد نور و تاريکی سر و کار نداشته 

زرتشتيان از اهورا مزدا از طريق فرشتگان کمک می طلبند، بنابر اين وجود اين موجودات به معنای عدم . دنيوی قرار داشت
 . (...)اعتقاد به خدای واحد نيست

 ،Mazdayasnie Monasterie: آدرسی جهت کاوش معنوی در ارتباط با اين دين
http://www.indiayellowpages.com/zoroastrian  ؛mazocol@hotmail.com (...) .  البته اکثر پيروان اين مذهب

 . (...)همانند ساير اديان –معنوی خود را از دست داده، که بايد امروزه دوباره کشف شود » عمق«نيز بخش عمده 
»بی دين«می شناسند؛ يعنی آنها را » پيروان کتاب«بسياری از خداشناسان ايران، پارسی ها را همچون يهوديان و مسيحيان بعنوان 

. نمی دانند، بلکه آنها را مردمی معتقد به همان پروردگار دانسته، که اغلب توسط پيامبران خود در مورد خدا يادآوری می شوند
(...) 

به نظر ما اينطور می رسد که اين مذهب باستانی زرتشت حداقل در برخی از موارد با اعتقادات اوليه به خدای واحد، يعنی اعتقاد نوح در آن فرهنگ منحط 
 . (...)که طوفان را پشت سر گذاشت، مشترک النظر است

 . (...)، که عيسی را در بچگی پيدا کرده و ستودند، زرتشتی بودند"magi 3"يا » مرد عاقل شرق 3«ضمنًا طبق چندين ديدگاه، 
در قرن سوم و چهارم ميالد مسيح، بخش های شناسايی شده از اين . کتاب اصل زرتشت، فلسفه اوستا، عمدتًا مفقود به شمار می آيد

برخی از مهمترين بخش های آن برای پارسی ها . برخی از قسمتهای آن دوباره مفقود شده است. جلد جمع آوری شد 21کتاب تحت 
 . (...)است، که به زبان ايرانی قديم بازگو شد) با ترجمه انگليسی» خرده اوستا«هند، ، T. R. Sethna(است  "gathas 5"شامل 

  

 راه عيسی مسيح
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  .ات آزاد می باشدبدون تغيير محتويچاپ مطالب اين سايت و ارائه آن به افراد عالقه مند 

بود؛ اين نسخه يک نسخه خالصه ويژه به  2001-01-31؛ اولين نوبت نشر در اينترنت در تاريخ 2009-1991تهيه در سال 
 )با تغييرات بعدی( فارسی ...زبان فارسی است

 .Project Christuswege/ Ways of Christ ™ :نويسنده

 .است Helmut Zieglerناشر نسخه اينترنت 

حامی روابط صلح آميز و » راه عيسی مسيح«سايت وب . يک پروژه تحقيقاتی و مطالعاتی است» راه عيسی مسيح«سايت 
ولی بر ضد هيچيک (مستقل از کليه کليساها و سازمانهای مذهبی ديگر بوده » راه عيسی مسيح«. درک عميق تر بين اديان است

ملبغ مذهبی نداشته و از اعضای خود حمايت » راه عيسی مسيح«. ؛ و در پی نفع يا نفوذ سياسی نيز نمی باشد)فعاليت نمی کند
 .سياسی نمی کند

 لطفًا در صورت امکان به زمان انگليسی، آلمانی يا فرانسوی بنويسيد  ):راه مسيح(ارسال پست الکترونيک به 
christ.com-of-mail ways-e 
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 .می باشد O. Boehmمتعلق به ناشر آن، 


