معرفﯽ جان توماس )ﺑﻧياﻧگذار کريستادلفين(
همزمان با شکل گيری شاخه پروتستان افرای در اروپا
بودند که با مطالعه و تحقيق و تفحص کتاب مقدس عقايدی
در سر داشتند که امروز ما به عنوان باورهای شاخه
کريستادلفين قبول داريم.البته در آن زمان آن افراد بر
خﻼف مارتين لوته که خيﻠﯽ زود در آلمان اروپا کﻠيسای
ﺟامعﯽ بنا کرد،نتوانستند به عقايد و باورهای خود شکل و
سو بخشند .اما چند صده بعد و در انگﻠستان فردی به دنيا
آمد که توانست با يافتن حقيقت کتاب مقدس و پشتکار
وايمان به اين عقايد شکل و قوس دهد و بنيانگذار شاخه
کﻠيسای کريستادلفين گردد.پس ﻻزم است به عنوان يﮏ
عضو اين کﻠيسا خﻼصه ای از زندگﯽ اين شخص بدانيم.
ﺟان توماس در سال ۱۸۰۵ميﻼدی در لندن چشم به ﺟهان
گشود.بعد از اتمام تحصيﻼت متوسطه در رشته پزشکﯽ ادامه
تحصيل داد و ازهمان دانشگاه لندن فارق التحصيل رشته
پزشکﯽ شد.در سال  ۱۸۳۲تصميم به مهاﺟرت به امريکا
گرفت.
در راه طوفان سختﯽ در دريا بوﺟود آمد و کشتﯽ حامل ﺟان
توماس به همراه مسافرانش در حال غرق شدن بود.ﺟان توماس
دست دعا بﻠند کرده با ايمان از خداوند مﯽ خواهد از آنﺟا که
هنوز نميداند بعد از مرگ چه مﯽشود و چه سرنوشتﯽ انتظارش
را ميکشد به او فرصتﯽ بدهد تا با مطالعه و تحقيق به اين مهم
دست يابد.او از خدا ميخواهد اگر کشتﯽ و مسافرانش را از آن طوفان سهمگين و غرق شدن
نﺟات دهد،همه عمر و زندگﯽ اش را وقف کشف حقيقت و تعﻠيم کتاب مقدس کند.خداوند به
دعاهای ﺟان پاسخ داد و کشتﯽ و مسافرانش به طرز باورنکردنﯽ از غرق شدن نﺟات مﯽ
يابند و به بندر نيويورک ميرسند.
ﺟان به قول خود ﺟامه عمل ميپوشاند و همه وقت خود را صرف مطالعه کتاب مقدس و
فراگرفتن پيام واقعﯽ و تعاليم صحيح آن مﯽکند .وی پس از درک کامل پيام کتاب شروع به
بشارت مردم و روشن کردن حقيقت کتاب مقدس برای آنها مﯽکند .خيﻠﯽ زود گروهه نسبتا
بزرگﯽ در امريکا با باورهای وی هم عقيده مﯽکردند و با وی يکﯽ مﯽشوند .

ﺟان برای اتمام وعده خود به زادگاهش انگﻠستان باز ميگردد و شروع به موعظه وبيان حقيقت
کﻼم خداوند در ﺟای ﺟای آن مﯽکند.کم کم گروه هايﯽ در شهر های مختﻠف انگﻠستان بنای
کﻠيساهای امروزی را تشکيل مﯽدهند .
اما کﻠيسای ﺟامعﯽ که امروز ميبينيم در سال  ۱۸۴۸همزمان با چاپ و نشر کتاب »زخم های
اسرائيل «توسط ﺟان توماس و همراهانش بوﺟود آمده است.
در انگﻠيس با رشد و پيشرفت سريع اين کﻠيساها اقای رابرت
رابرت محقق و عالم،بعد از گوش دادن به تعاليم و سخنان
ﺟان با وی هم عقيده شده و توسط وی غسل تعميد مﯽشود .
در سال  ۱۸۶۴در ﺟنگ بزرگ امريکا گروه نياز به اسم
رسمﯽ پيدا مﯽکند چرا که طبق تعاليم و باورها در ﺟنگ و
سياست دخالت و شرکت نميکردند.
ﺟان توماس بر طبق نياز و بررسﯽ همه ﺟوانب نام کﻠيسا را
کريستادلفين ميکذارد که در زبان يونانﯽ به معنای برادران
در مسيح مﯽباشد .
مﺟﻠه کﻠيسا نيز با نام »سرگذشت سالهای آتﯽ « در سال  ۱۸۶۴توسط رابرت رابرت به چاپ
و نشر مﯽرسد .در سال  ۱۸۶۹نام مﺟﻠه نيز به کريستادلفين تغيير ميابد.پس از مرگ ﺟان
توماس و رابرت رابرت  ۵عالم و محقق دانای ديگر مسووليت ويرايش و چاپ مﺟﻠه را
برعهده ميگيرند و امروز نيز در لندن آقای آندره برامهيل مدير ومسوول مﺟﻠه مﯽباشد .
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