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 کریطتادلفیى ها چه کطايی هطتًذ ؟ 
 51 یوحنا : مطالعه 

 کریطتادلفیى ها 
لتاا ایى جسوه در هىرد کتاب همذش هی باغذ . به هر حال ، غما همکى اضت بخىاهیذ بذايیذ که کریطتادلفیى ها چه کطايی هطتتًذ . 

  اطالػاتی در باره کریطتادلفیى ها برای غما تهیه غذه اضت.

ر کاهل هطالؼه هی کًًذ و کلیات کتاب همذش کریطتادلفیى ها یک هجمىػه از افراد در ضرتاضر ديیا هطتًذ که کتاب همذش را به طى

را کالم خذا هی دايًذ. کریطتادلفیى ها به هر دو ػهذ جذیذ و ػهذ ػتیك و وػذه های آو درباره  ػیطی هطیح و آیًذه ديیا اػتماد داريذ. 

 آيها در ايتظار بازگػت ػیطی هطیح از آضماو هطتًذ تا پادغاهی خذا را بر روی زهیى بر لرار ضازد. 

( . ایتى  2آیه  1) کىلطیاو باب کلمه ی کریطتادلفیى برگرفته از دو يام در زباو یىيايی اضت که به هؼًی " برادراو در هطیح " هی باغذ.

 ػبارت از کتاب ػهذ جذیذ برگسیذه غذه که در اصل به زباو یىيايی يىغته غذه اضت. 

   ؟کریطتادلفیى ها در کجا زيذگی هی کًًذ
کریطتادلفیى ها در بطیاری از لطمت های ديیا وجىد داريذ . برای هثال در بریتايیتا و لطتمت هتایی از اروپتا ، بطتیاری از کػتىرهای 

یلًذ ، جسایر الیايىش آرام ، آهریکای غمالی و جًىبی از کايتادا  تتا آفریمایی ، در آضیای غرلی از هًذوضتاو تا ايذويسی ، اضترالیا ، يیىز

یای کارائیب. هجمىػه ای تػکیل غذه از بطیاری يژاد ها و فرهًگ های هختلف .   آرژايتیى ،  و در جسایر در

 ؟کریطتادلفیى ها به چه چیسی اػتماد داريذ 
ضتال پتیع ایجتاد غتذه هتی باغتذ . هتی   2222های ػیطی هطیح و رضىاليع که در حتذود ه اضاش اػتمادات کریطتادلفیى ها بر ػمایذ و آهىز

غام صحیح هطیحیت ایجاد يػذه و همیػه گروه هایی وجىد داغته ايذ که پیرو آهىزه های درضت کتاب همذش بىده ايذ. هر چًذ کته تغییری در پی

بطیاری از کلیطاهای هطیحی به ايطاو هحىری تبذیل غذه ايذ . کریطتادلفیى ها با هطالؼه ی تمام کتاب همذش ، بته حمتایك کتالم ختذا ایمتاو 

ذ که تماهی ػهذ ػتیك را یکبار در ضتال و يیتس ػهتذ جذیتذ را هطالؼه روزايه به آيها کمک هی کًاه خىد. برياهه هذوو دلخىلطمت های داريذ و يه 

 دو بار در ضال هطالؼه کًًذ . 
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 ؟چگىيه هجمىػه ی کریطتادلفیى ها غکل گرفت 
 .ػتازم غتهر يیىیتىرد غتذ ضىار بتر کػتتی برای ضکىيت پذرظ در آهریکا ايگلیطی به يام جاو تىهاش ،  یدکترهیالدی  1832در ضال 

تىهاش در ایى فکر بىد که در ایى حادثته خىاهتذ هترد. او بته ایتى يتیجته رضتیذ کته  طىفاو ضهمگیى هىاجه غذ و دکترکػتی آيها با یک 

پتص از ، خىد را ولف یافتى حمایك زيذگی پص از هرگ کًذ.  اطالػات او درباره آیًذه بطیار ايذد اضت و ػهذ کرد که اگر به خػکی برضذ

هتای بطتیاری از گتروه هتای  هلؼته دلیتك کتتاب همتذش و بررضتی آهتىززيذگی خىد را صرف هطا یپايسده ضال بؼذ رضیذو به يیىیىرد

یطی هطیح و هلکىت خذا از کالم خذا در ػهذ ػتیك و ػهذ جذیذ درباره ػهطیحیت کرد . زهايیکه او هطمئى غذ که درد کاهال درضتی 

ىطه ور در آب را گرفت . او به هىػظه در آهریکا و بریتايیا پرداخت و يػتریات و غدر زهیى بذضت آورده ، تصمین به تؼمیذ بصىرت کاهال 

 .  کرد هًتػرکتاب های هاهبی 

در هیاو تمام کطايی که به تؼلیمات کتاب همذش او اػتماد داغتًذ و به او در ایى راه پیىضته بىديذ ، غخصی به يام رابرت رابرتس وجىد 

داغت . او به افسایع تؼذاد هن ایماياو در لالب گروه های هحلی کىچک و یا " اکلژیا " کمک کرد. اکلژیا  ياهی یىيتايی بترای کلیطتا در 

از افراد که خىايذه غذه ايذ " هی باغذ . کریطتادلفیى ها ترجیح هتی دهًتذ کته کلمته ی اضت. و به هؼًی " هجمىػه ای  کتاب همذش

 اکلژیا را به جای کلیطا به کار ببريذ چرا که اهروزه کلیطا بیػتر به هؼًی یک ضاختماو برداغت هی غىد تا جمغ به خصىصی از افراد.

 

ایمايتذاراو از  ر جًگ داخلی بتىد وگیهیالدی به کار برده غذ. در آو زهاو آهریکا در  1864ى بار در ضال يام " کریطتادلفیى " برای اولی

برای تفکیک پیرواو ایى گروه از ضایر کلیطا ها ، يیاز  ی از پیىضتى به ارتع را بپایرد.دولت درخىاضت کرديذ که ػار آيها برای خىد دار

ذه غذ و جاو تىهاش در آو زهاو " کریطتادلفیى " را برگسیذ. کریطتادلفیى های لرو يىزدهن به هىػظه در يماط هختلتف به یک اضن دی

 ديیا پرداختًذ و در اواخر ایى لرو گروه های بطیاری از پیرواو در کػىرهای هختلف غکل گرفت. 

 ؟کریطتادلفیى ها چگىيه خىد را ضازهايذهی هی کًًذ  
وجتىد دارد . هتا در تؼتذاد  تًهتاکمیته های هتؼذدی برای ضازهايذهی اهىر اجرایتی و يگهتذاری و هحافظتت از اػ تای بیمتار ، هطتى و 

هی  ختادم دضتتمسدی و کػتیع در ایتى هجمىػته اگرچه ها دارین .  ها هحذودی از کػىرها دفاتری برای چاپ و ايتػار هجالت و کتاب
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در آضماو اضت ، تًها کػیع هاضت و اػ ای تؼمیذ گرفته در لالب دػا از طریك يام ػیطی هطتیح  يذارین ) ػیطی هطیح که هن اکًىو

کریطتادلفیى ها هی  ضازهاو هرکسی يذاريذ ولی اػ ای آو با داغتى اػتماد ، اهیذ و راه زيذگی یکطاو به گًاهاو خىد اػتراف هی کًًذ (.

اهىر هربىط به ضازهايذهی ، تىضط کمک های داوطلبايته اػ تا پػتتیبايی دهًذ. ، همايًذ یک هجمىػه ی واحذ پیىيذ خىد را يػاو هی 

 هالی هی غىد . 

هر اکلژیا بطىر هطتمل هطؤوالو خىد را تىضط لرػه کػی ) هؼمىال ضااليه ( ايتخاب هی کًذ . کطايی کته ايتختاب هتی غتىيذ ، در 

یاضت جلطات خذهت هی کًًذ و هی  گىيه هبلغی برای ایى ضمت ها اهىر هختلفی به اکلژیا هايًذ دبیر یا هًػی ، خسايه دار ، هباغ ر و ر

یافت يمی کًًذ . کریطتادلفیى ها هرگس ضاختمايهای ػظین و کلیطاهایی با جسئیات خاؼ بًا يمی کًًذ .  البته تؼذادی از اکلژیا ها ، در

ضالى و یا اتاق هخصىؼ جلطات خىد را داريذ ولی  ها بمی در خايه و یا ضالى های اجاره ای و یا کالش های هذرضه دور هن جمتغ هتی 

   غىيذ. 

 ایماو یکطاو 
دارا هی باغًذ. برای بیع از  تماهی کریطتادلفیى ها کتاب همذش را هطالؼه کرده و اػتمادات ضروری یکطايی را آهىزظ هی بیًًذ و

ضال کریطتادلفیى ها اضاضًاهه ای از ایماو خىد )خالصه ای از آهىزه های کتاب همذش( داغته ايذ که تماهی اػ اء آيرا به ػًىاو  122

بایذ غىد ،  اصىل لبىل کرده و بر ایى اضاش به ػبادت هی پردازيذ. لبل از ایًکه هر غخصی تؼمیذ بگیرد و ػ ىی از کریطتادلفیى ها

و تىافك کاهل با اػتمادات و آهىزظ های ها کته بتر اضتاش خىد را هتماػذ کًذ که درد کاهلی از آهىزغهای ههن کتاب همذش داغته 

 کتاب همذش اضت را دارا هی باغذ. ایى يکته ایطت که کریطتادلفیى ها را به هن پیىيذ هی دهذ. 

 (1و4:4 )افسسیان “تؼمیذ ایماو،یک خذاويذ،یک یک ...، بذو یک“

 ػ ى یک هجمىػه واحذ باغًذ. ، با يػاط و خلىؼ کاهل  زيذگی هی کًًذو ایى کریطتادلفیى ها را لذر هی ضازد که در هر کجای ديیا که 

 ... که تالظ هی کًین که افرادی باغین
ایى اهر همچىو خىراد روزايه برای ها ههن اضت . همه ها به یاری خذا يیازهًذین ، از ایى رو هر روز کتاب همذش را هطالؼه هی کًین . 

همچًیى دػا يیس برای ها اهمیت ویژه ای دارد. ها در هفته یک بار دور هن جمغ هی غىین و با خىردو تکه ای ياو و جرػه ای از غراب ، 
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، ولی در غتیىه زيتذگی  دارای ایمايی لاطغ و کاربردیو هطتًذ ػیطی هطیح را یادآوری هی کًین. کریطتادلفیى ها افرادی غاد  هرگ

خىد بطیار جذی هطتًذ. ػیطی هطیح بسودی به زهیى باز خىاهذ گػت و آرزوی ها ایى اضت که برای ایى ههن آهاده باغین . ایى به ایى 

و لمار کردو و هرگىيه ػادات زغت دوری هی کًین . و يیس از يىغیذيی های ضًگیى  یؼًیاضت که پاد و درضت زيذگی کًین . هؼًی 

 تًها یک همطر خىاهین داغت و از برلراری رابطه ی جًطی لبل و خارج از لالب ازدواج خىدداری هی کًین.

ایى جسوه همکى اضت بیع از یکبار ازدواج کرده باغًذ. در ایى هىرد در  ) لابل درد اضت که بؼ ی از خىايًذگاو و افراد تحت آهىزظ

در کػىر خىد هطتًذ. همیػه در تالظ هطتًذ که کار درضت  ى ها ايطايهای هطیغ لايىوطتادلفیبیػتر خىاهین خىايذ (. کری 33درش 

 از کطی در دادگاه غکایت يخىاهًذ کرد. را ايجام دهًذ ولی به هی  وجه در ضیاضت دخالت يکرده و در جًگ غرکت يمی کًًذ و

یت ضازهاو   CBM (Christadelphian Bible Mission  )هاهىر
یت ایى ضازهاو گطترظ و هىػظه ی اخبار خىب در هىرد هلکىت خذا در ضرتاضر ديیا هی باغذ . ایى ضازهاو به  ايتػار هذف و هاهىر

کریطتادلفیى  CBMهػغىل بىده و هماهًگی های الزم برای بازدیذها و اهىر اجرایی را ايجام هی دهذ. کارهًذاو   کتابچه هاجسوات و 

ایى کار دضتمسدی يمی گیريذ ولی وظیفه خىد را به خىبی یک کارهًذ حمىق بگیر ايجام هی دهًذ. ایتى های داوطلبی هطتًذ که برای 

یىو او کمک کًًذ و آيهتا  افراد در تالغًذ تا به دیگراو در یادگیری کتاب همذش ، گرفتى تؼمیذ و پیروی از اصىل ػیطی هطیح و حىار

 .    يمایًذرا به تىبه تػىیك 

 دات والؼی ، اهیذ و لات را با غما تمطین کًین ها هی خىاهین اػتما
غتذه  گرفتتهذ که ایماو آيها هؼرف کاهال درضتی از ايجیل اضت و ایى از تمتام کتتاب همتذش برًکریطتادلفیى ها با خلىؼ کاهل هؼتم

ین که غما هن از یافتى حمای غما را لايغ خىاهذ کرد و به زيذگی غما غادی و اهیذ خىاهذ  کاهالا  ات ببریذ. ایى حمایك ك لاضت . اهیذوار

 بخػیذ. خذا به غما در راه بررضی حمایك کتاب همذش برکت دهذ. 
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 برخی از آهىزظ های ههن کتاب همذش

  از جايب خذاضت  صحیح کتاب همذش تًها پیام 

 ديیا در کًترل اوضت  د دارد که خالك اضت و همه اهىر تًها یک خذا وجى 

  ػیطی هطیح پطر خذاضت که از هرین باکره به ديیا آهذ . او گًاه يکرد و بر صلیب کػته غذ تا کطايی را که بته او ایمتاو داريتذ

 ی جاوداو یافت . او اکًىو در آضماو در کًار پذر آضمايی خىیع اضت . يجات دهذ. او از لبر برخاضت و زيذگ

  ػیطی هطیح بسودی از آضماو بازخىاهذ گػت . او پادغاهی خذا را بر روی زهیى برلرار خىاهذ کرد. و به ػًىاو پادغاه زهیى بتر

 اورغلین در اضرائیل خىاهذ بىد . ،آو حکمرايی خىاهذ کرد . پایتخت او 

 کًًذ. خذا به ابتراهین و داود ي يها  ایى هىضىع را درد ری از آبطیا اگرذاف او هطتًذ . حتی او خذا در راضتای اهیهىدیاو غاهذ

 وػذه هایی داد که هًگام بازگػت ػیطی هطیح بر زهیى ايجام خىاهذ غذ . 

 از لبتر در هًگتام جطتمايی تاخیس از هرگ ، رضکارین . تًها اهیذ ها به زيذگی پص و همه ها گًاهاتی اضت برای گًاه هرگ هجاز

 بازگػت ػیطی هطیح اضت. 

 و خىاهًذ غذداده  ػیطی هطیح در هلکىت خذا جای  یک روز هؼیى برای داوری وجىد خىاهذ داغت . پیرواو ایمايذار و والؼی 

 زيذگی ابذی خىاهًذ داغت.

 ًین و تؼمیذ بگیرین . اگر تمام تالظ ختىد را بترای اطاػتت از ها بایذ به کتاب همذش ایماو داغته باغین ، برای گًاهايماو تىبه ک

 دضتىرات خذا ايجام دهین و در هًگام ياکاهی برای بخػع از جايب خذا دػا کًین ، با فیض و رحمت خذا يجات خىاهین یافت . 

 حال همگی به حمیمت پیىضته اضت . يػايه های کتاب همذش يػاو دهًذه ب همذش در رابطه با گاغته و پیػگىیی های کتا

ایى اضت که بازگػت ػیطی هطیح بر زهیى بطیار يسدیک اضت. برای ایى اضت که غما بایذ هطالؼه ی کتاب همتذش ختىد را 

 همیى حاال غروع کًیذ. 
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 "  14و13:  15یىحًا  - برای هطالؼهاتی آی      

  132:119 -هساهیر   

 16و 15:16 –هرلص       
 اضرائیل در ػهذ ػتیك                                                                      3:17 –یىحًا         
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