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  بدعتي كهن
  مذهب گنوسي

گيري  از همان اولين سالهاي تولد و شكل. تواند تكرار شود انگيزي مي تاريخ بطرز حيرت
در زماني كه پولس و . آشكار نمود مسيحيت، بموازات آن ، جنبش معنوي ديگري بتدريج خود را

 اي كه قرار بود تا ستون و بنياد راستي ديگر رسوالن در تالش بودند تا خانة خدا را بنا كنند، خانه
اولين رقيب مسيحيت را وارد حصارهاي  باشد، دشمن نيز بيكار ننشست و با تالشهاي خود

بايست  يعني اولين بدعتي كه كليسا مي  ،1 و اين چيزي نبود جز مذهب گنوسي-كليسا نمود 
  .كرد بطور جدي با آن مقابله مي

  
ختي روي خيز و بس گويد آنچه كه در طي يك نسل بصورت سينه المثلي قديمي مي ضرب

نسل ديگر براحتي و  به مرور ايام و با رسيدن به زمين حركت كند و نتواند با آزادي سر بلند كند،
آنچه كه در حال حاضر در دنياي مسيحيت ظاهر شده و خود را . با سري افراشته راه خواهد رفت

اوت چنداني هاي دور اتفاق افتاده بودند تف در بطن كليسا جاي داده، با وقايعي كه در گذشته
 تاريخ و وقايع قرون اول كليسا، يعني بعد از دورة رسوالن ، اينكه مسيحيان نسبت به. كند نمي

افرادي كه از مطالعه و بررسي تاريخ خودداري . دهند جاي تأسف بسيار دارد  توجه كمي نشان مي
ن نخستين ورود عقايد مشكوك در هما با. كنند ناگزير از تكرار اشتباهات گذشته هستند مي

ماهيت ومقصود  گيري مسيحيت ، كليسا ناچار شد تا به جهت پاسداري از حقيقت، شكل سالهاي
هم اكنون نيز بدعت . ها و در طي شوراهاي مختلف تشريح كند ايمان مسيحي را بصورت دفاعيه
و  هاي مختلف خود را ظاهر ساخته تا با ايمان راستين مسيحي گنوسي چون گذشتة دور از طريق

حي و  اين حركت همچنان پس از سپري شدن بيست و يك قرن .الم مكتوب خدا بستيزدك
كنند  در حال حاضر از طريق افرادي كه ادعا مي حاضر و با شدت تمام مشغول فعاليت است و

اي عاليتر و برتر دارند در حال مخدوش ساختن تعريف راستين شخصيت و ذات الهي  مكاشفه
  .بخش عيسي مسيح است ن انجيل نجاتچنين تحريف پيام راستيمسيح در اذهان مردم و هم
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  ويژگهاي مذهب گنوسي
  عتقاد در مورد جسم مسيحا

گردد، سيستمي فلسفي بود   كه قدمتش به قبل از ظهور مسيحيت باز ميوسيمذهب گن
بر . بودن ماده و خير بودن روح بوجود آمد كه بر اساس فلسفه و انديشة يوناني، در خصوص شرّ

.  نيكويي بود اس ديدگاه گنوسي، مرتبة جهان مخلوقات بسيار شرير، پست و عاري واز هرگونهاس
به عقيدة آنان ، خدا در ابتدا تنها يك مرتبه و نظام خير را آفريده بود اما هر يك از نظامهايي كه 

 ، 2خداستيزان  محصول دست طبقات مختلفي از خدايان فرودستي بودند كه بعدها خلق شدند
‘ سروران’توسط  محافظت از مرزهاي اين قلمرو. شدند ناميده مي4، و سروران 3آفرينان هانج

از قلمرو و  شد و طريق محافظتشان اينگونه بود كه به ارواحي كه قصد داشتند مي انجام
و مرتبة باالتر نور را  هاي پست و اسفل ظلمت و اسارت خارج شوند، اجازة صعود به قلمرو مرتبه
اين صعود و انتقال مرتبه قرار بود كه بر اثر حصول معرفت و يا تجربة معنوي انجام . دادند نمي
  .شايد امروزه بتوان آن را تنوير فكر ناميد يعني آنچه كه شود،

دادند، تعليمي كه آشكارا جهان  را اشاعه مي5‘ دوسِتيسم’يا ‘ گرايي وهم’گنوسيها تعليم 
 برخي از مسيحيان گنوسي اعالم كردند كه بواسطة شرّ .دانست روح و ماده را از هم متمايز مي

بنابراين خدا قادر نبود از . ناپذير بود  امكان بودن ماده، تجسم يافتن خدا در كالبد انسان امري
داد  نوع مسيحي شدة دوسِتيسم تعليم مي. هيچگونه تجربه و يا احساس انساني برخوردار گردد

او تنها . واقعي بلكه تنها يك شبح و وهمي خيالي بودكه جسم عيسي مسيح نه بصورت يك بدن 
 رسيد كه رنج كشيد ؛ همة اينها تنها بنظررسيد كه داراي جسم انساني است و تنها   ميبنظر

ظاهر شدن عيسي مسيح تنها بصورت يك روح ناب و خالص  بنابراين تعليم. زائيدة يك توهم بود
 توانست با پذيرفتن جسم،  ذات غير مادي خويش نميو بنابر در ميان اين دنياي مادي و شرّ بود

. آمد كه داراي بدن انساني است  عيسي مسيح تنها بنظر مي طبق اين تعليم،. آلوده گردد به ماده
. كند اين تعليم كذب، كامل بودن وجه انساني عيسي مسيح را نفي و انكار مي بايد دانست كه

 زيرا بود؛ او برخالف ذات الهي نست واقعي باشد چرا كهتوا آنان اعتقاد داشتند كه رنج مسيح نمي
گويد كه  مقدس مي اما كتاب .اين بخش مهمي از نظام باور گنوسي بود. توانست رنج ببرد خدا نمي

اين بدن .  بود وارد شد و جسم انساني پوشيدآلود گناهخدا به همين ماده اي كه در نظر گنوسيها 
در حال حاضر .  باور كردن واقعيت وجودي جسم مسيح نبودندواقعي بود، اما گنوسيها قادر به

كند كه  مقدس اعالم مي كتاب. شود هاي مختلف زمان حاضر نيز ديده مي اين باور غلط در فرقه
قيام مسيح از ميان  و در نظر آنها ها اين حقيقت را قبول ندارند خدا انسان شد اما اين فرقه

مقدس  كتاب. وحي و معنوي بود و نه زنده شدن جسممردگان به معناي نوعي تجديد حيات ر
هماني است كه قبالً داخل  دهد كه جسم مسيح كه صبح روز يكشنبه از قبر برخاست، تعليم مي

  .بدني جالل يافته مبدل شد اما اينبار اين جسم ، بصورت. قبر برده شده بود 
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يعني ) 14:1يوحنا ( جسم گرديد و) 16:3 وتاؤس تيمen sarki )2 در جسمواژة يوناني 
 ).4-1: 1 يوحنا 1(و صد در صد انساني است  اينكه عيسي داراي ذات كامل

؛ هر روحي كه به عيسي  شناسيم به اين، روح خدا را مي”  :خوانيم  مي2: 4يوحنا 1 در   
يوحنا اين را پس از واقعة زنده شدن مسيح  “.مسيح مجسم شده اقرار نمايد از خداست

دهد اتفاقي كه در زمان  ان يوناني با استفاده از فعل ماضي نقلي نشان مينويسد و در زب مي
عيسي در جسم آمد، . گذشته افتاده بود تأثير آن تا بعد از خود واقعه در آينده نيز تداوم داشت

 و “: گويد مي 3يوحنا در ادامة آية فوق در آيه . در جسم برخاست و همچنان در اين جسم هست
و اين است روح دجال كه . مسيح مجسم شده را انكار كند، از خدا نيستهر روحي كه عيسي 

كسي كه ظاهر شدن در جسم عيسي مسيح را  “.آيد و االن هم در جهان است ايد كه او مي شنيده
توان معلمان  اين يكي از معيارهايي است كه بكمك آن مي. باشد انكار كند از روح ضدمسيح مي

  .هاي بسيار ديگري نيز بايد انجام شوند اما آزمون. تشخيص داددروغين و راستين را از هم 
اكنون صاحب يك بدن جسماني در آسمان نباشد، از عظمت واقعيت  اگر عيسي مسيح هم
ديگر جاي اميدي براي رستاخيز از مرگ  براي ما نيز هيچگونه. شود مجسم شدن خدا كاسته مي

كاهن اعظمي كه بتواند برايمان وساطت كند و وجود نخواهد داشت و نه هيچ متوسط و ميانجي و 
زيرا خدا واحد است و در ميان خدا و انسان يك “:  دروغ محض خواهد بود5:2 تيم 1در اينصورت 

  “.متوسطي است يعني انساني كه مسيح عيسي باشد
 افرادي چون كرفلو –كنند  افرادي هستند كه بطور غيرمستقيم اين آموزه را انكار مي

بود كه خود را در جسم ظاهر  خدا آدم در باغ عدن،” گويند  كه مي7ا كنت كوپلند  و ي6دالر
اين “ .آدم پدر ما و خداي ماست” :گويد ها كه مي از فرقة مورمون8و يا بريگهام يانگ . “ساخت

تعاليم يعني انكار اينكه عيسي مسيح تنها كسي بود كه خدا از طريق او در جسم ظاهر شد و 
اين همان عمل انكار است كه . بجاي خدا اين نقش را بعهده گرفت) آدم( مخلوق تأكيد بر اينكه

هر روحي كه عيسي مسيح مجسم شده را انكار كند، از خدا ” نويسد  يوحنا در موردش مي
كند كه مسيح تنها كسي است كه در عين انسان  تأكيد مي اين آيه آشكارا و از طريق“ .نيست

الزم ). درصد خدا و صد درصد انسان نة مسيح بصورت دو وجه صدذات دوگا( بودن خدا نيز هست
نيست انكار اين آموزه بطور مستقيم صورت بگيرد ، تنها كاري كه براي كاستن اهميت جسم 

  .مطرح ساختن موارد مشابه ديگر است كند، يافتن عيسي مسيح كفايت مي
يعني . شوند ميافراد ديگري نيز هستند كه زنده شدن جسماني بدن مسيح را منكر

كنند مسيح بعنوان يك روح برخاست و پس  ادعا مي پيروان فرقة شاهدان يهوه كه افرادي مانند
  .از آن ديگر نيازي به جسم ندارد

مقدس مسيح بعنوان خدا در جسم ظاهر و با همان جسم نيز زنده شد اما  بر اساس كتاب
روح كه جسم را براي هميشه ترك يافته تبديل شد و نه يك  اين جسم به جسمي ابدي و جالل

  . كرده باشد
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بسادگي و .)  م165 – 100(ژوستين شهيد . كليساي اوليه در اين مورد سختگير بود
او در پاسخ به افرادي كه “ .رستاخيز، برخاستن جسمي است كه قبالً مرده باشد”:گفت روشني

 ظاهر شد و نه در جسم، حتي خود عيسي تنها بصورت روح كردند كه  عقيده داشتند و ادعا مي
اين افراد قصد دارند تا اميد  “: گويد بلكه تنها وانمود كرده بود كه بصورت جسم ظاهر شده، مي

 گفت ژوستين حتي با اطمينان مي“ .هايي را كه براي رستاخيز جسم داده شده از بين ببرند وعده
تا  اين امكان وجود داشتبراي جسم انسان ”دهندة اين بود كه  كه صعود مسيح به آسمان نشان

اي كه بسياري از  اميد ربوده شدن نيز هست، پديده اين دربردارندة. “آسمان صعود كند بتواند به
‘ قانون ايمان’بايد جزو  ترتوليان اعالم نمود كه اعتقاد به رستاخيز جسم نيز .ها منكر آنند فرقه

 تعليم داده شده بود و تنها گفت كه اين مطلب توسط عيسي مسيح گرفت و مي كليسا قرار مي
 4در بخش “ ها عليه بدعت”ايرنيوس در كتاب . كردند گذاران بودند كه آن را انكار مي بدعت

 اين افراد تنها رستاخيز “: نويسد مربوط به افرادي چون لوگان، مارسيون، سِردو و آئوئِلِس مي
تنها ) عيسي(اينها معتقدند كه او ” ...و اينكه  “.كنند پذيرند و رستاخيز جسم را رد مي روح را مي

  “.اين افراد رستاخيز جسم را منكر ميشوند. روحش را به آسمان برد
  

  توجه به معرفت يا مكاشفات خاص
شود به نوع خاصي از معرفت عالي  مذهب گنوسي يك واژة يوناني است كه مربوط مي

توانند افتخار  ه ميشود بلكه تنها نخبگان برگزيد افراد داده نمي معنوي كه به عامة
يعني  گنوسيس. ‘داند مي’يك فرد گنوسي كسي است كه . آوردنش را داشته باشند بدست
 معرفتي كه ديگر افراد از –همتا داشتند  كردند كه از خدا معرفتي بي مي گنوسيها ادعا. دانستن

عليم گنوسيها ت. پنداشتند آنها خود را عاليتر از يك مسيحي عادي مي. آن محروم بودند
جسم و جان وجود خاكي انسان . دادند كه انسان از سه بعد جسم، جان و روح ساخته شده مي
در داخل جان ، روحي پنهان است كه بخش الهي . شوند و بنابراين شرّ محسوب مي بوده

بيدار و بوسيلة اين  بايست آن را غير فعال و ناآگاه است و مي خفته ، ‘روح’اين . انسانهاست
اين تعليم را همچنين مي توان در مذهب كاباال ، يعني عرفان گنوسي يهود . د ساختمعرفت آزا
در نزد گنوسيهاي بظاهر مسيحي قرون اول ، نجات از طريق كشف معرفت و تجربة . نيز يافت

افراد محروم از اين مكاشفات عالي جزو . آمد و نه از طريق شنيدن كالم خدا معنوي بدست مي
 ‘روح’آنها از طريق كشف اسرار عالم معنويات مكاشفة مستقيمي از  .دندش نادانان محسوب مي

بر اساس  اما از ياد نبريم كه.گرديد گرفتند كه اهميتش بسيار باالتر از كالم خدا محسوب مي مي
برعكس  و نه اينكه شود مي تعاليم كالم خدا روحانيت راستين باعث فروتني و خضوع انسان

  .ري روحاني نسبت به ديگران نشان دهدبخواهد غرور و احساس برت
مقدس را در اختيار خود داشتند اما بنظر گنوسيها شناختن خدا از طريق  مسيحيان، كتاب

شد و بنظر  بمنزلة حصول معرفتي بود كه تنها محدود به ادراكات عقالني مي يك كتاب مكتوب،
 جانشيني براي ادراك عقالني گنوسيها بعنوان. كرد آنان اين براي رسيدن به معنويت كفايت نمي

كاوش در امور عميقتري كه برخاسته از روح بود و نه  معرفت تجربي را پيشنهاد نمودند، يعني ،
  .عقل



  

 گنوسيها تحمل تعليم متعارف “: نويسد مي “10تعمير كردن تورها”در كتاب 9بيل رندلز 
مقدس بيش از حد  ببراي آنان طريق كتا. مسيحيت را در مورد طريق شناخت خدا نداشتند
خورد ،  ها و افراد محروم جامعه مي سواد، برده ساده و ابتدايي بود و فقط به درد كشاورزان بي

به . ك.ن(دادند  در ضمن قشر عظيم نوايمانان مسيحي را در قرن اول تشكيل مي يعني افرادي كه
 مسيحيت گرويده آئين براي فالسفه و متفكريني كه به اما مسيحيت راست). 26-25: 1 قرن 1

  !روشي بيش از حد ساده و ابتدايي بود بودند،
براي آنان موضوع بحث اينگونه طرح ”: دهد  از كتابش ادامه مي9بيل رندلز در صفحة 

اي؟  شناسي؟ آيا تابحال او را ديده شناسي؟ چگونه و از چه طريقي او را مي آيا خدا را مي :شد مي
اي و به سمت  مقدس جلو رفته ا تابحال فراتر از كتاباي؟ آي آيا تاكنون صدايش را شنيده

زني؟   معرفت عقالني در جا ميمرحلةاي؟ و يا هنوز در  صميميتي عميقتر با خدا گامي برداشته
اي؟ آيا هنوز منتظري تا طبق يك نقشة  گويي عيسي را دوست داري، اما آيا تاكنون او را ديده مي

  “فرا،ر بنوعي بيايد و ترا نجات دهد؟
  

  اعتقادات گنوسي در مسيحيت امروز
  

  مبارزة عهدجديد با اعتقادات گنوسي
از خود بپرسيدكه اينها چه ربطي به زندگي ما در  حال با خواندن اين مطالب ممكن است

 .است كه حتي بتوانيد تصورش را هم بكنيد عصر حاضر دارند؟ ربط آن خيلي بيش از آنچيزي 
كه بنيادش بر اساس تعاليم گنوسي و در واقع نوعي  ، )New Age( "عصر نوين"تفكر جنبش 

  .در حال حاضر نفوذ بسيار زيادي بر جهان و حتي كليسا دارد نگرش عارفانه است،
 جهت كشف حقيقت 11هاي متعدد علوم رمزي تركيبي است از شيوه "عصر نوين"نهضت 

اي   جايگاه ويژهمذهب ناي. كه از لحاظ دنبال كردن معنويات قائل به هيچگونه قيدو بندي نيست
كنند  دنبال مي نوع مسيحيتي كه را نيز در كليسا پيدا كرده و متأسفانه بسياري از افراد نسبت به

تشخيص و شناسايي ماهيت واقعي عقايد خود به  ناآگاه براي اين افراد. كامالً ناآگاه هستند
  . معيارهاي مناسبي نياز دارند

چگاه يك مكان دربسته و مصون از نفوذ اين معنويت كليسا هي واقعيت تاريخي اينست كه
وارد كليسا  در حال حاضر بصورت مسيحيت نوين دروغين نبوده و همچون گذشته، اين جنبش

هاي بيشماري در عهد جديد هستند كه در مقابله با اين بدعت ديرينه  رساله. شده است
  .ده استاند، بدعتي كه يكبار ديگر دوران فعالش را آغاز كر ايستاده

پولس بر حكمت . نويسندگان عهد جديد، بسياري از تعاليم گنوسي را مردود اعالم كردند
هاي باطل، مالقات با  حكمتي كه خود را با فلسفه–آمد  و معرفتي تأكيد نمود كه از خدا مي

تيم 1، 23- 8: 20به كول . ك.ن. (ساخت ها و زندگي غير اخالقي مشغول نمي فرشتگان، افسانه
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در رساله به كولسيان، پولس در مورد تأثيرات مذهب ). 16- 10: 1 و تيطس 19- 16: 2تيم 2، 4:1
دهد و  مسيح هشدار مي گنوسي، بعنوان تهديدي جدي نسبت به ايمان ما به نجات از طريق

فائق آمدن بر  جهت‘ بدعت كولسي’. كند همينطور بر كفايت مسيح براي هر چيز تأكيد مي
بر  داد كه منكر كفايت و مقدم بودن عيسي مسيح غلط را تعليم مياي  فلسفه هوسهاي جسم،
در وي از جهت جسم تمامي پري ”هنگامي كه پولس نوشت ). 8:2كولس . ك.ن(همه چيز ميشد 

  .منظورش مقابله با تعاليم گنوسيها بود) 9:2كولس (الوهيت ساكن است 
اي سعي كردند  عده. كردند  ميبه لحاظ اخالقيات، گنوسيها دو روية كامالً متضاد را دنبال

گري  اما گروه مقابل، الابالي. تا خود را از ناپاكي و شرّ زميني رها كنند تا مبادا به آن ملوث گردند
معرفت روحاني براي آنان بمنزلة مجوزي بود براي انجام هر كاري كه دلشان . كردند پيشه 

 به روشنگري رسيده بودند بنابراين از آنجائيكه آنان معرفت الهي دريافت كرده و. خواست مي
  .ديگر مهم نبود كه در اين جسم چگونه زندگي كنند

اي براي رسم ختنه قائل  كردند و اهميت ويژه گرايي يهودي را تبليغ مي گروه اول شريعت
بجهت مقابله با اميال ). 17- 16: 2كولس . ك.ن(داشتند  بودند و ايام خاصي را نيز گرامي مي

 .گرديد با جسم مي بار شد كه شامل رفتارهاي خشونت ضت سختي دنبال ميجسم، چنان ريا
گيري مذهب گنوسي  دورة متقدم شكل حتي در زمان. 5- 1: 4 تيم 1مطابق ). 23-20: 2. ك.ن(

گونة آنان، به  منع استفاده از گوشت و احتراز از آئين ازدواج در اعمال رياضت نيز اعمالي چون
شيوع . شد آميز دنبال مي هاي اغراق شد و انكار جسم به صورت تهذيب جسم مشاهده مي جهت

تعاليم شياطين و همچنين ظاهر شدن ارواحي كه خود را بعنوان روح راستي معرفي نموده و با 
اين ارواح به آنان وعدة معرفتي را  .كردند، سيري صعودي داشت انسانها ارتباط برقرار مي

اين مسئله اكنون . شد مقدس يافت مي كه در كتاب بوددادند كه بسيار عاليتر از آنچيزي  مي
هايي از قبيل احضار  فعاليت. شود هاي جنبش نهضت عصر نوين ديده مي فعاليت براحتي در

هايي شبيه  قادر به شناسايي فعاليت آيا. كنند هايي كه از زبان ارواح صحبت مي ارواح، و واسطه
  اينها در داخل كليسا هستيم؟

) آوران پيام(گزاران مكاشفاتي از فرشتگان  دهد كه آن بدعت ح ميپولس رسول توضي
كولس . ك.ن(داشتند و حتي تا آن حد پيش رفتند كه فرشتگان را مورد پرستش قرار دادند 

به ذهن باطل خود در امور ناديده سرگرم شده و تعاليم ايشان از روياهايي بود كه ). 18:2
آلود و ناپسند  در پشت هر عمل گناه” :داد م ميكارپوكرات گنوسي چنين تعلي. ميگرفتند

اي فرشته، من از عمل ’گويد  اي حضور دارد و او كه فاعل گناه است خطاب به فرشته مي فرشته
 و در اين اين يعني معرفت تام‘ !دهم عمل تو را انجام مي )نام گناه... (اي نيروي! برم تو بهره مي

  “ .حتي ذكر نامشان نيز قبيح است وجود نداردمعرفت ترسي از انحراف بسمت اعمالي كه 
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داستانهايي ازمكاشفاتي كه اساساً مغاير با كالم خدا بوده و از طريق فرشتگان به انسانها 
 12جسي دوپالنتيس .دهند بخش عمدة مكاشفات جديد عصر حاضر را تشكيل مي شوند داده مي

 :چگونه خداي پدر و عيسي را ديد اي به آسمان رفت ، گامي كه به كمك فرشتههن كند تعريف مي
. “  ‘القدس كجاست؟ پس روح’. اما پرسيدم..دانيد پرسشي احمقانه بود مي..از فرشته پرسيدم”

  .القدس بر زمين است فرشته به او گفت كه روح
د و درخصوص آيندة ان امروزه افراد زيادي مدعي هستند كه فرشتگان بر ايشان ظاهر شده

  .دهند پيامهاي بيشماري مي افراد، وضعيت خدمت آنان و حتي اوضاع شهرها
به كنت كوپلند قول داد كه ظهور فرشتگان در سطح كليسا ‘ عيسي’، گويا 1987در سال 

. عدة بسياري از سوي قلمرو روح مالقات خواهند شد مضاف بر اينكه. بطرزي شگرف افزايش يابد
زماني خواهد آمد كه مالقات با فرشتگان بيش از حد “: مچنين به كوپلند گفته‘ عيسي’همين 

بسياري از شما شخصاً . بيش از آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده بود. معمول اتفاق خواهد افتاد
بسياري از شما از . و مسئول زندگي و خدمت شماست فرشته اي را خواهيد ديد كه گوش بفرمان

بسياري از شما روياها و خوابهايي از سوي خدا دريافت . ات خواهيد شدسوي قلمرو روح مالق
ناگهان، در آن مكان روحاني خواهيد ايستاد و ناگهان پيامي خواهيد داد و بعد ...خواهيد كرد

چيزهاي ’:گويد  خداوند چنين مي! ....اوه. تان باز خواهيد گشت ناگهان به محل آشپزخانة خانه
  . ‘“.ام هالعاده تدارك ديد خارق

اي عادي براي مقدسين خواهد بود و جالل  ظهور فرشتگان تجربه” :گويد  مي13ريك جوينر
ظاهر خواهد شد و از طريق اين ظواهر، قوت خدا جريان پيدا  قابل رؤيت خدا مدتهاي طويل

  .خواهد كرد
. فرشتگان آسمان بزودي بصورت مرئي ديده خواهند شد”: اي مشابه دارد  گفته14بني هين

هايتان وارد خواهند شد و  رشتگان خداوند بزودي كرة زمين را اشغال خواهند كرد و به خانهف
  “ .پطرس كردند ها را باز خواهند كرد درست همانگونه كه براي واقعاً درهاي زندان

چرا ). 18:2كولس (بودن و كفايت مسيح بكاهند  كنند تا از يگانه تالش مي همة اين ادعاها
راه حل پولس اين . شود ز مسيح به سمت تجارب و موجودات ديگر كشانده ميكه كانون توجه ا

كالم خدا مكاشفة عيسي . “كالم مسيح در شما بدولتمندي و با كمال حكمت ساكن بشود” :بود
القدس نيز كالمي را كه خود شخصاً نوشته،  مسيح است كه همة كفايت ماست، در اين ميان روح

. القدس در آنجا نهفته است   قدرت روح– بايد كالم خدا را بشناسيم ما. كند يادآوري و تأئيد مي
اگر نگاهتان متوجه مسيح باشد ديگر هيچ نيازي نخواهد بود كه منتظر مالقات با فرشتگان 

  .اي بگيريد بنشينيد و يا بخواهيد از آنان قوت و يا مكاشفه
يزي پرداخت كه مذهب گنوسي آم رساالت يوحنا ، او به مقابله با تعاليم بدعت در انجيل و
كند  يوحنا در انجيل خود بيشتر از هر جاي ديگر روي اين مسئله تأكيد مي. شد را هم شامل مي
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به همين ترتيب رسالة اول يوحنا بطور ..  روي اين مسئله كه خدا حقيقتاً در جسم ظاهر شد–
  .پردازد مستقيم به مقابله با تأثيرات گنوسي مي

بينيم آباء و پدران  چرا كه مي .ز رسوالن نيز بسيار اهميت داشتاين مسئله حتي پس ا
به دفعات بسيار مذهب گنوسي را رد  كليسا كه معلمان الهيات و مدافعان ايمان مسيحي بودند،

علت با كتاب  ، هيپوليتوسها عليه بدعتايرنيوس با كتاب  توان از در بين اين افراد مي. كردند 
. نام برد عليه مارسيونيوس، پاناريون و همچنين ترتوليان با كتاب اپيفان ،تكذيب همة بدعتها

كه تجربة دست اولي از تعاليم گنوسيها داشت، آناني را كه به خالق .)  م200 – 130(ايرنيوس 
جزئيات، از  هيپوليتوس در يك توصيف عيني، با ذكر. ناميد‘ عوامل شيطان’گفتند  عالم كفر مي

به معناي ‘ ناهاس’برگرفته از واژة عبري (ناميدند  مي‘ناسِن’خود را  هك ميبرد برخي گنوسيها نام
 بودند زيرا آنان  اينان پرستندگان مار). از واژة يوناني اُفيس به معناي مار(‘ آُفيتِس’و يا ) مار

كردند، همان ماري كه قبالً وعدة اين دانش رمزي را به حوا نيز  اسرار مخفي را از مار دريافت مي
ها در عصر حاضر است كه عقيده دارند مار با سقوط  اين شبيه تعاليم فرقة مورمون. ه بودبخشيد

  .انسان اين توانايي را به او بخشيد تا به مقام خدايي صعود كند
او با . هاي گنوسيها صرف كرد ايرنيوس وقت زيادي براي پژوهش و تحقيق و مطالعة نوشته

بزرگترين مبارزي كه تا آنزمان با آنان به مجادله كرد و تبديل شد به  آنان بحث و جدل مي
 دهند كه مفسرين كنند و نشان مي  اين مردان احكام خدا را تحريف مي“: او نوشت. پرداخته بود

برند، آنها را  آنان همچنين ايمان بسياري را از بين مي. شرير اين كالم نيكوي مكشوف هستند
آن   صاحب معرفتي برتر از معرفت خدا هستند ؛كنند كه كشانند و وانمود مي بسوي خود مي

گويي آنها چيزي عاليتر و واالتر براي ظاهر كردن . خدايي كه جهان را خلق كرد و شكل بخشيد
  “ واالتر از خدايي كه آسمان و زمين و همة پري آن را آفريد . در آستين پنهان دارند

  
  اهميت تجربه شخصي و كنار گذاردن عقل

آميز مسيحيت نوين همخواني داشته  تواند با صورت بدعت  قطعاً ميآنچه كه خوانديم
را وادار به  كردند كه بايد شخصاً و مستقيماً روح خود ها در آن زمان تصور مي گنوسي. باشد

در طريق گذار بسوي جهان ماورايي، نقش معلم . كشف حقيقت كنند؛ يعني بدون وجود كالم خدا
آنچه كه در گذشته و . بخشد گيرد و معرفت واقعي به آنان مي و هادي اصلي را تجربه بعهده مي

كامالً خارج از  شود تشويق به برقراري ارتباط روح با روح است ؛ چيزي كه تعليم داده مي حال
  .مقدسي رسوالن است تعاليم كتاب

از پشت  توان در تعاليمي كه هاي مختلفي از تعاليم گنوسي قديم را مي هم اكنون نيز جنبه
  .شوند، تشخيص داد كليساهاي زمان حاضر به مردم داده مي برهايمن

ال براي تحليل امور بحساب  منطق هيچگاه طريقهايي ايده براي گنوسيها عقل و
بينيم چگونه رادني هاوارد  ، مي1994در يك فيلم ويدئويي مربوط به ماه مه سال . آمدند نمي

 عبور كن و به  عبور كن، عبور كن،": نين دادفرماني به او اينچ براون با دستگذاري بر يك زن
و در “ .از قلمرو منطق خارج شو و به داخل قلمرو جالل وارد شو. قلمرو مافوق طبيعي داخل شو

اين دعوتي “ .از ذهن خود خارج شويد و به قلمرو روح خدا داخل شويد”  :زماني ديگر نيز گفت



  

گر خود را خاموش  بخواهد تا ذهن تحليلتواند از ديگران  چه عقيدة ديگري مي. است گنوسي
كرده و با آن فكر نكنند؟ وقتي به شما گفته شود كه بايد ذهنتان را تعطيل كنيد، به منطق پشت 
پا بزنيد و به داخل نوعي قلمرو ماورايي داخل شويد، بدانيد كه اين طرز تفكر دارد شما را به 

مقدس در مورد معرفت راستين  م كتاباين دعوت برخالف تعالي. كند پذيرش عرفان دعوت مي
بدون ياري گرفتن از قوة تعقل ، ما از شناخت . روحاني و قوة تشخيص و تمييز روحاني است

از هم گسيخته و برخوردار از قوة  و نه ما يك وجود يكپارچه. حقيقت خدا قاصر هستيم
شده؛ خدا را با تمام براي همين است كه به ما گفته . استدالل، احساس و همينطور تعقل هستيم

  .قلب، قوت، ذهن و جانمان پرستش و محبت كنيم
  

  ورود به عالم خلسه
اعمال گنوسي در كليسا آيا قادر به تشخيص  با ديدن اين نكتة مهم در اينجاست كه شما

عيساي گنوسي را به  شراب نو و سكرآور خود، از طريق15آنها هستيد؟ رادني هاوارد براون 
بني هين بود كه در يكي از  اين.  به شهرت رسيد90 اين شخص در اوايل دهة .ديگران معرفي كرد

  . نازل كند  را بر حضارجلسه‘مسح خنده’جلساتش او را به عموم معرفي كرد و از او خواست تا 
استاد،  در گذشته طريق گنوسي جهت ايجاد ارتباط با خداي ناديده به اين ترتيب بود كه

معنا به آنسوي   تكرار اوراد و دعاهايي متشكل از اصوات و كلمات بيشاگرد و مريد خود را بكمك
  .كرد هدايت مي‘ مرز’

 اوو اااائييييييي اوووووو ائيييييييي   اوووو ائييييييييييييييي زوكساتازو آآآ”
  "وووووووو اوووووووووووواووووووووئ اووو اووووووووووووووووووووو

 
!  ائيه ائيوس ائو او ائو اوآ“: كند  را اينگونه خطاب مي خداي خود “انجيل به روايت مصريان”

واقعاً، حقيقتاً اي يِسوس مازارئوس يِسِدِكئيوس، اي آب زنده، اي فرزند آن فرزند، اي نام پرجالل، 
آي، ائيييييييي، اوو اوووو اوووواوووو آساااا ، واقعاً حقثبتاً، ثئي آاااسش ، . حقيقتاً اِئون او اُن

واقعاً، حقيقتاً، آآئيي ائييي اووووو اوووو، اي كه ! ها را ميبيني ي كه هستي و ائوناوووو، اي كس
ش آئِي اِيس، اي، او، اي، اُس،  ائو آيو، كه هستي،. بصورت جاودانه جاودان هستي، حقيقتاً، والقهاً

  .“ !هستي آنكه هستي، هستي آنكه هستي..... اي
نام .  فرشتگان در آن نوشته شده است نام72 در مذهب كاباال جدولي وجود دارد كه

 .هيلشودو ، فرشتة هفتادو يكم  ناميده مي هافرشتة بيست و ششم  .است هوفرشته دوازدهم 
هنگامي كه نام اين موجودات سماوي طبق قوائد خاص كابااليي تركيب شود نام فرشتة چهل و 

هنگام تلفظ اين  . هاي هايفرشتة هفتادو يكم . ياها ، فرشتة شصت و دوم هاهاشود  يكم مي
كه در طي جلسات رادني براون هنگام تشويق  آن بسيار مشابه به اصواتي است اصوات اسامي

 پركن “: اوراد براون چيزي شبيه اين است. . شود مردم به خنده و نوشيدن شراب نو شنيده مي
پركن ...ركن هاهاپ..هه هه...پركن...هوهو...پركن ... هه هه    هاهه پركن هاها. هه هوهو، هه

  ).و اال آخر...(هاهاهاهو...هه هه
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اما  .يا خير معلوم نيست آيا تكرار اين عمل مشابه از سوي براون كاري عمدي است
تكرار همين اصوات و در واقع .كشاندن مردم به آنسو  نتيجة بدست آمده يكسان است؛ بهرحال

در اين حالت دماي بدن . ست شوند مشراب نومانتراها باعث شد كه بسياري در اين جلسات از 
اي است كه در كونداليني يوگا  تجربه شوند، اين عين باال رفته و عضالت كامالً سست و ناتوان مي

در گلو واقع شده ارتعاش  حتي در كونداليني يوگا نيز با تحريك چاكراي پنج كه. دهد رخ مي
تواند جريان نيرو و  ناحية شكم ميگورو با لمس نقاط چاكرا بر پيشاني و . دهد رخ مي هاصداي 

آيا اين وجه تشابه امري اتفاقي است و يا اينكه واقعاً .  هدايت و كنترل كند انرژي را در بدن افراد
رسد افرادي چون  نيرويي مشترك در وراي همة اين ماجراها در حال فعاليت است؟ بنظر مي

اند و با فعاليتهاي مافوق طبيعي مذاهب  قطعاً با گوروها در تماس بوده براون و هين و ديگران،
  .ديگر آشنايي كامل دارند

  
  مقدس مكاشفات شخصي برتر از كتاب

اللفظي  معاني تحت. كردند  در گذشته، گنوسيها كالم خدا را بصورت تمثيلي تفسير مي
براي هر آيه دو . افزودند شدند وآنان تعابيري جديد به آن مي كالم خدا بطرز معنوي تفسير مي
كنار نهاده  اللفظي كالم خدا عمداً شيوة تفسير تحت .گرفتند معناي باطني و ظاهري در نظر مي

 در نظر آنان،.ارتباط برقرار كنند ‘ روح’بشنوند و با ‘ روح’دادند تا تنها از  شد و آنها ترجيح مي مي
مكتوب خدا  شد جايگاهي بمراتب عاليتر از كالم گرفته مي‘ روح’مكاشفاتي كه بطور مستقيم از 

  .داشت
كنند در همه جا  بعنوان خدا يا شخص مسيح معرفي مي هميشه ارواح ناپاكي كه خود را

صدايي كه ظاهراً خود را عيسي معرفي كرده بود با دكتر هلن شومان، . اند حضور داشته
را “ 16دروسي در باب معجزات” كتاب 1965اودر سال . زادة ملحد صحبت كرد روانشناس و يهودي

در اين كتاب . شد بصورت عين به عين از زبان عيسي مسيح ديكته شده بود  ت كه ادعا مينوش
يك وهم و دروغ ساخته و  اعالم نمود كه چيزي بنام گناه وجود ندارد و اينكه گناه ‘عيسي’اين 

. گردد توهمي است كه باور به آن باعث دور شدن ما از بخش الهي درون مي. پرداختة ذهن است
را در مورد گناه و احساس ندامت فراموش كن و به  پردازيهايت خيال” :چنين تعليم دادا صداين 

شود چرا كه جايي كه گناه مفهوم  مفهوم صليب در اين تعليم بوضوح انكار مي “.همراه من بيا
معنا و غيرضروري خواهد  بعنوان نجات دهنده نيز امري بي نداشته باشد، وجود عيسي مسيح

  .“توان پسر خدا را كشت نمي” :گويد ها مي همصدا با گنوسي‘ عيسي’اين . بود
را رستگار  اي بود كه مي توانست گنوسيهاي قرون گذشته الهي مكاشفه معرفت و دانش

” :خداوند گفت. روح خدا با من صحبت كرد” :گويد حال ببينيد كنت كوپلند امروز چه مي. سازد
 خواهم گفت متابعت كن و هرگز اجازه نده كه مطلبي را كه اينك. پسرم سعي كن اينرا بفهمي

 مردي كه دو بار –اينطور فكر كن . ها و عقايد پيشين مانعي براي درك اين مطلب باشند سنت
مقدسي را كه در  با شنيدن اين حرف من كتاب‘ .تولد يافت شيطان را در قلمرو خودش تازيانه زد
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يك مرد كه تولد دوباره داشت ” د گفتدست داشتم بكناري انداختم و گفتم چه گفتي؟ خداون
تو دقيقاً نسخه و . زاده از ميان برادران بسيار شيطان شكست داد نخست. شيطان را مغلوب كرد

فهميدم كه آنموقع در آنجا چه اتفاقي افتاده  و آنگاه! خدايا” :گفتم“ !همان شخص هستي نمونة
اري بگويي كه من هم قادر به انجام قصد ند البد منظورت اين نيست و’ گفتم  پس به خدا .بود
توانستي  داشتي ، تو هم مي اوه، بله، اگر معرفت كالم خدا را همچون او مي’ گفتاو ‘ او بودم؟ عمل

  “ ‘ .همان كار را انجام دهي
اگر خود او  فرمايش خدا، كوپلند بر اين نكته است كه بر اساس دقت كنيد كه تأكيد

توانست شيطان را در جهنم مغلوب  او نيز مي رسيد، رفت ميهمچون عيسي به همان مرتبه از مع
 برگزيدگي عيسي مسيح و خدا بودن او ديگر اينجا مطرح نيست و اهميت ندارد، بلكه. سازد

 تنها به وجود اين نكته است كه بين ما و عيسي هيچگونه تفاوتي وجود ندارد و تأكيد كوپلند بر
اين دقيقاً . در به انجام همان كاري خواهيم بود كه او كرددر اينصورت ما نيز قا.معرفت نياز هست 

  .كند با تعليم گنوسيها در كليساي اوليه مطابقت مي
او كه تظاهر و ادعا . نمونة معاصر از بين پيروان مذهب گنوسي است ترين بني هين پررنگ

در  يحمس اي كه تولد دوباره در خصوص كهمكاشفة جديدي در مورد  كند كه مسيحي است، مي
القدس همين االن دارد  روح! دانيد، وووش واي، نمي” :دهد اينچنين توضيح مي  يافته بود،جهنم

 اين مطلب بر –گويم  راستش را به شما مي! شوم دارم بيحال مي. چيزهايي را به من نشان ميدهد
خدا . در جهان زيرزميني ميبينم ]منظور عيسي است[او را ... كند من فشار سنگيني وارد مي

. توليد شده] عيسي[گويد كه او  مقدس مي كتاب .القدس نيز آنجا نيست آنجا حضور ندارد، روح
ديگر را هم  دهندة تكان آيا يك نكتة. توليد شدن يعني چه؟ يعني تولد دوباره يافتن دانيد آيا مي

را با دروغ اجازه ندهيد هيچكس شما بنابراين . خواهيد بدانيد؟ شما هم مانند او توليد شديد مي 
 بايد. بله او تولد دوباره داشت پرسيد منظورم چيست؟ مي. عيسي تولد دوباره داشت. فريب دهد

 بله،.توانستم تولد دوباره داشته باشم  اگر اينچنين نبود من نيز نمي. داشت  كه تولد دوباره مي
  .“ عيسي تولد دوباره يافت

او با اين حرف قصد ‘ . فريب دهدهيچكس شما را با دروغ’گويد  دقت كنيد كه هين مي
گويد كه عيسي درست مثل ما تولد دوباره  او مي. دارد بگويد كه گفتارش حقيقت محض است

درحاليكه اين تنها گناهكاران هستند كه نياز به تولد . اين نكته بسيار مهم و اساسي است. يافت
باشد؟ تجربة تولد دوباره براي تولد دوباره يافته  توانسته مسيح چگونه مي دوباره دارند، عيسي

و براي از سر  اش با خدا قطع است كسي است كه روحش در نظر خدا مرده است و درنتيجه رابطه
مبالغه نخواهد بود اگر بگوئيم .  تولد دوباره را داشته باشد گيري اين رابطه الزم است تا تجربة

هين بر اساس  تعاليم و فعاليتهاي. شوند صدها نمونة مشابه اين مورد در تعاليم هين ديده مي
نياز دارد  دادنشان، مرتب مكاشفاتي كه براي حقيقي جلوه. شوند  ريزي مي مكاشفات گنوسي پايه

  .‘روح به من نشان داد’ ، ‘گويد خدا مي’ -كه تا حين صحبت، اين عبارات را تكرار و تأكيد كند
اينها ”:  جنبش كالم ايمان داردعبارات آغازين انجيل گنوسي توما شباهت زيادي با تعاليم

هر كس تفسير  ...سخنان مخفي عيساي زندة هستند و توما ملقب به ديديموس آنها را نوشت
بعبارتي ديگر اگر واقعاً مفهوم اين كلمات را “ .اينها را دريابد هيچگاه مرگ را تجربة نخواهد كرد



  

آميز در تعاليم افراد وابسته به  اين ادعاي افراط. مرض و مرگ دچار نخواهي شد بفهمي ديگربه
كه حتي وعدة ناميرا شدن به  اي شود، فرقه نيز ديده مي “17باران آخر”جنبش كاريزماتيك 

  .دهند پيروانشان مي
  

  در دنياي امروز ما
 امروز ما شاهد ظهور بيداري مجدد اعتقادات گنوسي هستيم و تأثير اين جنبش اينك

 ،‘بيداري روحاني’ اين جنبش نوين با نامهايي چون .شود بصورت فراگير در كليسا ديده مي
 اما اين حركتها. شود شناخته مي‘ ظاهر شدن قدرت خدا’  و‘ تبديل يافتن’، ‘تجربة نو شدن’

بسيار . مقدس بوده و هيچ تفاوتي با تعاليم گنوسي در گذشته ندارند  بسيار دور از موازين كتاب
  تاًثيرات عقايد گنوسي را در جهان امروز ديده وضروري است تا بتوانيم حد و حدود نفوذ و

اين شناخت كمك خواهد كرد تا در مقابل فريبي اينچنين  .را تشخيص دهيم شان ماهيت واقعي
آن را آنگونه كه حقيقتاً هست ببينيد  بنابراين الزم است تا. بزرگ بتوانيد بايستيد فراگير و

هيچ حد وسط و . ر دام خود گرفتار خواهد ساختدرغيراينصورت جذبة آن شما را نيز فريفته و د
يا بايد ماهيت راستينش را شناخت و رد كرد و يا بايد . واكنش بينابين در اين ميان متصور نيست

شود و به تعداد  متاًسفانه اين وضع روزبروز بدتر مي. وار به آن حركت ملحق شد شيفته
  .شود خوردگان هر روز افزوده مي فريب

  
  تب باالترصعود به مرا

. هاي متعددي است از ديدگاه معنويت گنوسي، انسان قادر به صعود به مراحل و مرتبه
ارتباط با فرشتگان است كه تعيين  برتري روحاني افراد از طريق دريافت روياها، مكاشفات و

 كند و در طي الهام از خدايي كه مستقيماً با انسانها صحبت مي شود، همينطور دريافت مي
دهد ؛ چيزي كه  مي سابقه جديد و بي دفعات مكرر ، تعاليمي المدت آنهم به اي طويلگفتگوه
  .مقدس وجود ندارد اش در كتاب نمونه

ها نيز  مورمون. تر از داليل و براهين بيروني است  براي اين افراد تجربة باطني مقبول
 ثابت كنيد،  به خودشانهر قدر بخواهيد اشتباه يك مورمون را با دليل و برهان. اينگونه هستند

آن احساس گرما و سوزش  آنها به .آنها از ادراك و برداشت باطني خود دست نخواهد كشيد
اما بايد .مقدس متكي هستند دروني، بعنوان معيار راست بودن باورهايشان بيش از تعاليم كتاب

دارد كه همواره هاي فكري كه برخاسته از تجارب شخصي باشند دليلي ن باورها و نظام دانست كه
  .از سوي خدا پنداشته شوند صحيح و

گوشزد كردن  كنند، زندگي مسيحي خود را اينگونه آغاز مي اي كه براي آن عده
اشتباهاتشان كار بسيار دشواري است، چرا كه ذهنشان قادر به درك حقيقت كالم خدا نيست و 

اند كه آيات  آنها عادت كرده. هستندبنابراين از تفسير صحيح كالم خدا نيز كامالً عاجز و ناتوان 
كالم را خارج از محتوا و موضوع اصلي تفسير كنند و به همين دليل براي آنان آيات كالم تنها آن 
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اين معنا هربار برحسب هوس و . معنايي را خواهد داشت كه كه آنان دوست دارند
ها و احساسات  تجربه وجهاند تا نگاهشان تنها مت آنها آموخته. كند تغيير مي هايشان خواسته

. شوند دريافت حقيقت محسوب مي شخصي خودشان باشد و همينها معيار آنان براي ادراك و
ديگر از دقت  اين عده قادر به استنتاج و تفكر منطقي نيستند چرا كه قوة ادراك و تشخيصشان

 ند براي آنهاكافي برخوردار نيست و كلمات و واژگاني كه براي همه مفهومي ثابت و مشخص دار
  .تعبير شخصي و متفاوتي دارد

هاي  مرتبه موج جديد معنوي، نويد امكان ورود به امروزه تعداد بيشمار عامالن فعال اين
بلكه  بنظر ايشان برخوردار بودن از حضور عيسي مسيح و روح او كافي نيست. دهند عاليتر را مي

 دعا و.  بتوان با آن حركت جديد همنوا شدبايد به تجارب روحاني بزرگتري نائل آمد تا بدينطريق
بلكه بايد چنان قدرتي نازل شود تا بتواند جايهاي آسماني  .پرستش آرام و معمولي كافي نيست

بدست آوردن قدرت و انجام معجزات و  براي. هاي شيطان را منهدم سازد را بلرزه درآورده و قلعه
. گنوسي است عقايد مأخوذ از  تعاليمهمة اين. جديد رسيد ديدن آيات بايد به يك مرحلة

به عاريت  هيچگاه چيزي بنام مرتبه و مرحلة باالتر جايي در مسيحيت نداشته است، بلكه اينها
اين  اي به در هيچيك از مباحث الهيات مسيحي اشاره. باشند گرفته شده از مذهب گنوسي مي

دهند تا در  جازه را به خود ميتنها افرادي مانند ريك جوينر اين ا. نشده است مراحل روحاني
مرحلة ’او معتقد است كه كليسا به سمت يك . مورد مراحل و مراتب مسيحي صحبت كنند

خدمت ، انتقال   براي تعيين و تأئيد“: دهد و در اين مورد چنين توضيح مي. كند حركت مي‘ جديد
ح خاصي نازل خواهد بودند، مس عطاياي روحاني و همينطور احياء عطايايي كه مدتي اطفاء شده

رويايي براي تعيين استراتژي .... ارتش خدا نازل خواهد شد مسح خاصي براي تجهيز..... شد
ارتشي كه يوئيل ... هاي زمان حاضر براي حملة متهورانه عليه بزرگترين قلعه... جنگ خواهد آمد
به .... كرداين ارتش شهرها را تسخير خواهد ...كند بزودي آشكار خواهد شد صحبتش را مي

زمين و ساكنانش با . ها را فتح خواهد كرد هاي دشمن نفوذ خواهد كرد و خانواده داخل قلعه
  “.آن زمان اكنون فرا رسيده است... اين ارتش بر خود خواهند لرزيد مشاهدة

  
  اهميت رؤياها

 باشد كه تماماً در وصف رويايش مي‘ 18مأموريت نهايي’ريك جوينر در آخرين كتابش بنام 
تر حقيقت  نويسد كه طي باال رفتن از طبقات مختلف يك كوه مقدس چگونه از مراحل پائين مي

تر كه مسيحيان عادي به آن قانع هستند شامل  كرد؛ مراحل پائين به سمت باال حركت مي
تر  اينها مراحل ابتدائي. و مسائلي ديگر‘ ايمان’، ‘دعا’، ‘تقدس’، ‘نجات’ مفاهيمي است چون

هاي جديدي شد و به  كشف كرد، مجهز به اسلحه با باال رفتن از كوه حقايق مهمي رااو  .بودند
ها و الشخورها و موجودات جهنمي را كه در  كركس اي نائل آمد كه توانست چنان مرتبه و درجه

  .تعقيبش بودند، نابود سازد
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آسمان سوم  مالقات كرد كه به او ياد داد تا چگونه به‘ حكمت’اي بنام  او حتي با فرشته
  .است‘ عيسي’فهميم كه اين فرشته همان  صعود كند و بعدها در طي همين كتاب مي

مورد پرستش قرار  شود از سوي بعضي گروهها ناميده مي ‘سوفيا’حكمت كه در يوناني 
 در شهر قسطنطنيه به احترام حكمت بنا 6در قرن ) حكمت مقدس(كليساي اياصوفيه . گرفت مي
  .شد

، صورت ‘صعود’در مذهب گنوسي واژة  ادامة روياي جوينر از ياد نبريم كهقبل از خواندن 
فرشتة حكمت به او  در ادامة روياي جوينر،. كشف خدا و مسيح درون عمل تمثيلي است از

هرچند . هنوز بايد مكاشفة بزرگي از پادشاه بدست آوري. تو هنوز چيزي مهم كم داري” :گويد مي
ه برسي و هر نوع حقيقت را دريافت كني و هرچند قادر بودي تا در اي تا به باالي كو موفق شده

باغ خدا بايستي و از عشق بدون شرط او بچشي و پسرش را نيز بارها ديدي، اما هنوز تنها 
در درون تو ساكن  خدا. اي و آنهم تنها بصورت بسيار سطحي بخشي از حكمت خدا را دريافته

زيرا كه از ميوة  ما حاال بايد اين حقيقت را در عمل تجربه كني؛اي، ا بارها اين را تعليم داده. است
 به او . و خارج از باغ بهشت بازگرداند سپس فرشته مرا به سوي دروازه“ .اي درخت حيات چشيده

هايم گذاشت و در  فرشته متعجب شد و دستهايش را روي شانه. بروم خواهم گفتم كه نمي
الزم نيست اين ” . توانستم او را بنام فرشتة حكمت بشناسمدر اينجا بود كه . چشمانم نگاه كرد
  “.اين باغ در درون قلب توست چرا كه خالق درون تو ساكن است. باغ را ترك كني

. سپس با دقت به پشت سر فرشته نگاه كردم” :خوانيم  از همان كتاب مي43در صفحة 
فرشتة حكمت با خواندن . بچينمها  توانستم از ميوه خواستم تا قبل از رفتن هرقدر كه مي مي

حتي اين ميوه اگر به همراه ترس چيده شود، فاسد خواهد . نه’. افكارم به آرامي مرا تكان داد
اين كالم را باور . در درون توست اين ميوه و اين درخت در درون توست چرا كه خود خدا. شد
  “.كن

  
  مقدس در باره مكاشفات و رؤياهاهاي رمزگونه نظر كتاب

القدس هادي ماست  گويد كه روح مقدس مي كتاب. كند  كالم خدا قضيه را طور ديگري بازگو مياما
اي نيست كه مأمور باشد اسراري را بر ما  براي فهم آنچه كه قبالً در كالم خدا نوشته شد و فرشته

فت گونه، حكمت و معر هاي رمز نيازي نيست تا از طريق. كند كه مجاز به دانستنش باشيم آشكار 
نيازي نيست تا از سلسله مراتب و  به مكاشفات عاليتر هيچ براي دستيابي. باطني كسب كنيم

شنويم  بينيم و مي پس تكليف ما با اين اتفاقات عجيبي كه مي. معرفت صعود كنيم مراحل
  چيست؟

، “20بازگشت امپراتوري گنوسي” در كتاب خود با عنوان19شخصي مسيحي بنام پيتر جونز 
در عقيدة گنوسي تجربه ” :نويسد او در بخشي از كتاب خود مي. كند ي را تكذيب ميتعاليم گنوس

مؤمنين گنوسي زماني است كه ‘ رستگاري’. طريقي است بسوي رسيدن به كمال و معرفت باطني
همينطور، پي بردن به . به هويت راستين خويش بعنوان بخشي از وجود خدا پي برده باشند  آنان
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ا در درون خويش صاحب هستند و اختيار و قدرت انجام هر كاري را نيز اينكه ملكوت خدا ر
سنن و روشهاي انساني قائل نبوده و ساختارهاي طبيعي  دارند، تا جايي كه ديگر اهميتي براي

  ).26صفحة ( .بازد  مي و قوانين الهي برايشان رنگ خلقت خدا
ستيز بود  في و مسيحيشناس شهير كه خود پيرو عقايد تئوسو ، اسطوره21جوزف كمپبل

به ملكوت ... به درون ”گويد كه صعود به اين معنا است كه مسيح  مي‘ قدرت اسطوره’در كتاب 
  .“ درون راه پيدا كرده است 

  
  هاي كهن هاي گنوسي نوشته

توان گفت كه  اما در مجموع مي. در تمام اينها مرز ظريفي بين حقيقت و دروغ وجود دارد
بلكه  ه حقيقت چه در درون يافت شود و يا در بيرون چندان مهم نيست،در نظر يك گنوسي اينك

  .داشته باشد اش مطابقت و همخواني در نظر او حقيقت آن چيزي است كه با تجارب ذهني
اي  گردآوري مطالب پراكنده) ها گنوسي( هاي آنها  نوشته“: ايرنيوس در قرن دوم نوشت

  . “.اند آوري شده يفا، جمعاست كه از ميان نوشته هاي مشكوك و آپوكر
 : هاي گنوسي اينها هستند برخي از مدارك و نوشته

نامة آدم، انجيل بروايت متياس، اعمال  نامه به رجينوس، رساله در باب سه ذات، آخرت
سه . توما، آپوكريفون يعقوب، انجيل دوازده رسول، رساله در باب قيام مردگان پطرس، اعمال

در كليساي اوليه . همراه با روايتي متفاوت از داستان آفرينش ن يوحنانسخة متفاوت از آپوكريفو
نيز وجود داشتند كه قصدشان بازگوئي جزئيات  “دوران طفوليت مسيح ” اناجيلي منسوب به

سالهاي كودكي و جواني مسيح است يعني سالهايي كه اناجيل چهارگانه در موردشان سكوت 
انجيل آپوكريفاي يعقوب . اي است مربوط به اواسط قرن دوم ، نوشته“تولد مريم”كتاب  .اند كرده

 در انجيل طفوليتاولين . نوشته اي ديگر مربوط به همان زمان است ،"مربوط به كودكي عيسي
اينها داستانهايي .  است  ميالدي نوشته شد كه روايت چگوگي تولد مريم، مادر عيسي400حدود 

ها شامل داستانهايي  اين نوشته. گشتند ست به دست ميبودند كه در ابتداي قرون دوم تا پنجم د
ساخت و با دميدن روح  هاي كوچك حيوانات و پرندگان مي نظير اين بود كه عيسي از گِل نمونه

در داستاني ديگر . آورد پرواز و همينطور خوردن را در اين حيوانات بوجود مي توانايي حركت ،
ها  اين نمونه. ميرد رخورد با عيسي در جا ميبينيم چگونه كودكي در حين دويدن و ب مي

  .گونة اين قبيل داستانهاست  انگيز و افسانه دهندة ويژگي خيال نشان
اي از  يا فرشته ما هم هر گاه...” : هشدار داد8:1پولس رسول در رساله به غالطيان باب 

دقت كنيد كه او “ .بادآسمان، انجيلي غير از آنكه ما به آن بشارت داديم به شما رساند، اناتيما 
 خود و رسوالن ديگر را نيز شامل اين لعنت نمود و يادآور شد كه در صورت غفلت در حفاظت از

اگر رسوالن اينقدر در مورد . حقيقت، امكان دور شدن از آن براي هر كسي وجود داشت
تكليف ديدند، ديگر  امكان سقوط و لغزش را براي خود ناممكن نمي خودشان سختگير بودند و
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نشان ميداد كه مسيحيان هيچگاه  هر شاهد سادة مسيح در كليساي قرن اول نيز مشخص بود و
  .توانند از خطر مصون باشند نمي

بندي  اند كه تحت سه تقسيم سه نوع نوشته از قرون اوليه باقي مانده بطور كلي
   :ميگيرند  جاي

را  ساهاي شرق و غرب آنهاكتابهايي كه تاكنون همة كلي مجموعة :22كتابهاي پذيرفته -
  .اند پذيرفته

  
اينها شامل . از كليساها آن را پذيرفته بودند كتابهايي كه تنها تعدادي :23كتابهاي مورد مناقشه -

 . اما بمرور زمان كليسا آنها را پذيرفت شد، مطالب غريب و نامأنوس مي انگيز، همراه با كتب بحث
ملهم از خدا باشند، اما در واقع مطالبي كذب  شد يكتابهايي كه ادعا م: 24كتابهاي مردود  -

  .بودند
  

شدند كه يا خود ادعاي رسول بودن را  اين كتب كذب توسط نويسندگاني پخش مي
. رسوالن را برنوشتة خود نهاده بودند داشتند و يا براي اعتبار بخشيدن به كتاب خود نام يكي از

بودن اين كتابها، در هنگام  كذب و دروغين. ندمطالب بسياري از اين كتابها منشاء گنوسي داشت
. شد معلوم مي هاي برجا مانده از اعقاب كليسا با نوشته مقايسه و تشخيص مغايرت آشكار اينها
حاال نيز موضوع هيچ تفاوت نكرده و . ها را ارزيابي كند كليساي اوليه وظيفه داشت تا اين نوشته

تنها فرق . داوري قرار دهيم شوند مورد ارزيابي و ما وظيفه داريم تا چيزهايي را كه پخش مي
 موجود اين است كه در حال حاضر عالوه بر كتاب، با نوارهاي كاست ، نوارهاي ويدئو و جلسات

  . يعني با كالم خدا ارزيابي نمود تمام اينها را بايد با همان معيار هميشگي ،. عظيم سروكار داريم
  

  سيمقد اهميت تشخيص تعاليم غير كتاب
بايد بتوانيم بين معلمان واقعي و معلمان كاذب و دروغين تمييز داده و قادر به شناسايي و 

ايمانداران وظيفه دارند تا قوة قضاوت و داوري خود  .تشخيص هويت واقعي هر يك از اينها باشيم
ة انگاري در اين خصوص بمنزل اين يك فرمان الهي است و سهل. را در اين زمينه بكار اندازند

ترين موضوعي كه بايد آزموده شود تعاليمي است كه  اساسي بايد توجه داشت كه. نااطاعتي است
  .شوند ها و معجزات ارائه مي در كنار تجربه

  
  ها اهميت نبوت

هاي نادرست بعنوان  ها و پيغام تأثيرات عقايد گنوسي در كليسا باعث شده كه وجود نبوت
شرط الزم براي رساندن يك  ها معتقدند كه چرا كه گنوسي. امري عادي و پذيرفتني تلقي گردند 

كه در منشاء الهي آن هيچ جاي شكي باقي نمانده باشد ، رسيدن نبي به  در صد صحيح، پيام صد
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 ها صحت نبوت نبوت كرد كه در نظر خدا حد متعارف 25باب جونز .هاي عاليتر روحاني است  مرتبه
تعداد اندكي از انبياء با . درست هستند% 10ها تنها  بعضي از نبوت. است % 65اكنون حدود  هم

شوند  تر مي ها هر روز دارند خالص نبوت. رسند صحت كالم نيز مي% 95 تا 85مرحلة  تر تا تجربه
  . “اما همچنان راه درازي براي تكميل اين خدمت روحاني باقي است
% 100 نبوتي را تحمل كند كهتواند  آيا كليسا واقعاً آنقدر نابالغ و غيرروحاني است كه نمي
 آيا بياد داريدكه. مقدس چه فرمود از جانب خدا باشد؟ بياد آوريد كه در اين مورد خدا در كتاب

درست نبودند با % 100 ها به ميزان مقدس اگر در دورة عهد عتيق، نبوت بر اساس فرامين كتاب
تغيير داده  شد؟ آيا خدا معيارش را براي حفاظت از حقيقت و راستي انبياء چگونه بايد رفتار مي

 نبوت كند، ديگر است؟ در عهد عتيق خداوند فرمود كه اگر كسي ، ولو تنها براي يكبار، به غلط
تا بجاي گوش سپردن دهند  متأسفانه مردم ترجيح مي. نبايد به پيامهاي آن شخص گوش سپرد

  .خود را به پيامهاي دروغين اين انبياء كذبه بسپارند به اوامر خداوند،
كنند، وجود  گنوسي در تمام افرادي كه ادعاي نبي و رسول بودن مي اين ويژگيهاي همة 

  .باشند مي گنوسي در كليساي معاصر مذهب اين افراد مروجين .دارد
  

  بني هين
 كالم مسيح در شما بدولتمندي و با كمال حكمت “: گويد  مي16:3پولس در كولسيان 

. گردد و نه چيزي بيش از آن  را يادآور ميكالم مكتوب خدابه  پولس اهميت دقت. “ ساكن بشود
تا دربارة ما آموخته شويد كه از ... ”:شود مي  داده6:4 قرنتيان 1به همين علت اين هشدار در  او

پيام “ . هيچ يكي از شما تكبر نكند براي يكي بر ديگريآنچه مكتوب است تجاوز نكنيد و تا
هاي  انتظار براي گرفتن مكاشفات جديد، در خصوص تعاليم و آموزه اصلي اين آيه آنستكه،

روان آنان، تمام فكر و  از دنباله اما اين افراد و بسياري ديگر. الهيات مسيحي، امري مجاز نيست
بني  .كند   كه خدا بطور مرتب با آنان صحبت ميمدعي هستند. ذكرشان گرفتن مكاشفه است
نه از طريق صدا بلكه از طريق  به پيروانش بگويدكه خدا با آنان، هين به چه جرأتي مي تواند

هين چگونه   كند؟ درحاليكه واقعيت امر خالف اين ادعا را ثابت مي كند ، كالمش صحبت مي
 از طريق كالم با او صحبت كرده درحاليكه تواند به همين راحتي و بدروغ ادعا كند كه خدا مي

 مقدس به او خارج از مطالب كتاب “خدا”پاية تمام فعاليتهاي هين بر اساس تعاليمي است كه 
تعليم داده ؟ دليل عمدة راحت بيان كردن ادعاهاي دروغين او اينستكه افرادي كه تحت نفوذ او 

برايشان مهم نيست كه .  آزمايند نمي  و آنها راقرار دارند، تعاليم او را بصورت كوركورانه پذيرفته
تعاليم هين مغاير با كالم خدا باشد، چرا كه آنقدر با كالم خدا آشنايي ندارند تا بتوانند بين 

شامل حال بسياري از شبانان و  انديشي اين ساده. راستي و ناراستي، تشخيص درست دهند
لعة صحيح كالم خدا و آزمودن پيامها شود كه بجاي مطا كشيشان كليساهاي مختلف نيز مي

گيرند تا كوركورانه تعاليم اين معلمان و انبياء كذبه را پيروي كرده و تعاليم اينان را از  تصميم مي
  .پشت منبرهاي كليساها تكرار و منتشركنند 
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  ديناكاران
در حال كه دائماً  26هاي مدرن، مبشري است هندي بنام ديناكاران ديگر از گنوسي اي  نمونه

سير و سفر به دنياي ارواح است و اتفاقات زيادي را كه در آن عالم ديده، همه را بصورت كتابي 
ديدم كه با رسوالن خود در حال گفتگو در مورد وقايع جهان  گاهي عيسي را مي”.نوشته است

ا پولس، در برنامة تلويزيوني بني هين ديناكاران توضيح داد كه خود او، چگونه در آسمان ب“ .بود
خودتان قضاوت كنيد ؛ آخر چه كسي جز بني هين و . (پطرس و خداي پدر مشغول گفتگو شد

  )اش راه بدهد؟ توانست ديناكاران را در برنامه امثال او مي
 خدا بدون مطلع “: دهد تا اينچنين ادعا كند بعد از اين تجربه ديناكاران بخود جسارت مي

گيرد تا  اي چون مرا بكار مي او افراد برگزيده. دهد  انجام نميساختن انبياء خود كاري در اين دنيا
هر گاه ديديد كسي خود را در چنين مقام و قدرتي جاي “ .كارهايش را به اطالع مردم برساند

ايد، نقوالوياني كه عيسي مسيح در كتاب  نقوالويان برخورد كرده دهد، بدانيد كه با يكي از
ذهن انسانها را  بود ؛ يعني افرادي كه توسط گفتار و تعاليمشانمكاشفه در موردشان هشدار داده 

شود  افرادي كه زندگي روحانيشان در روياها و خوابها خالصه مي. آوردند تحت كنترل خود در مي
هاي رمزگونة عرفاني بوده، بدون وجود هيچ شكي يك گنوسي محسوب  متمسك به آئين و

در حاليكه .لة قياس و برتري روحاني مطرح شود شود تا مسئ اين مسئله باعث مي. شوند مي
كشاند و دوست ندارد تا خود را برتر از  روحانيت راستين، انسان را به سمت فروتني و خضوع مي

بدون  كه سازد اين صورت روحانيت كاذب و دروغين ديگران را متقاعد مي. ديگران نشان دهد
  .ندازة كافي روحاني بودا به توان هرگز نمي دستيابي به همان تجارب عالي،

  
  جسي دوپالنتيس

حركت خفيف انگشت خدا را  را در نظر بگيريد كه به آسمان رفت و  جسي دوپالنتيس
در . به ديواري اصابت نمود اي را ديد كه در حين پرواز در نزديكي خدا او همينطور فرشته. ديد

سپس دوپالنتيس . برد بسر ميالقدس بود چون او هنوز در زمين  آنجا آسمان خالي از حضور روح
كودكان كوچكي را مي بيند كه پيراهن خواب تنشان است و سرودخوانان در اطراف تخت خدا 

خود دوپالنتيس معتقد . اند بنظر ميرسد كه اين كودكان از دم خدا بيرون آمده. كنند پرواز مي
شنود كه اين  او مي.  شدندواردي بودند كه با عبور از فكر خدا آفريده است كه اينها ارواح تازه

اجازه دارم تبديل به يك روح شوم؟ آيا مرا به زمين خواهي ”كنند  از خدا درخواست مي ارواح
دهي يك روح  آيا اجازه مي. يافته باشم خواهد يك انسان نجات فرستاد تا يك روح شوم؟ دلم مي

ند اما قادر به تكلم بدين ترتيب ما شاهد كودكاني هستيم كه هرچند هنوز روح نيست. “شوم؟
ظاهراً ديگر پس از . خواهند تا به زمين فرستاده شوند تا بصورت انسان درآيند باشند و مي مي

ها برويد،  پرستشگاه مورمون اين الزم نيست تا براي شنيدن اين تعاليم كذب زحمت بكشيد تا به
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طح كليساها در دسترس چرا كه همة اين تعاليم در كتابها و كانالهاي تلويزيون مسيحي و در س
ايد  مقدس را كنار نهاده بدانيد كه با گوش فرا دادن به تعاليم اين افراد، در عمل كتاب.باشند مي

عجيب نيست كه مذهب كاباال، يعني عرفان و آئين !). باشد؟ شايد هم هدف آنها دقيقاً همين(
وجود . جود داشته استگونة يهود ،اعتقاد دارد كه روح انسان قبل از بسته شدن نطفه و رمز

  . هاي عرفاني امري تصادفي و عجيب نيست در بين آئين شباهتها و مشتركات در باورها
  

  دكتر رابين هارفوش
گويد كه درد جسماني  او مي. است كه به آسمان رفت  نيز شخص ديگري27دكتر رابين هارفوش 
 او در آسمان با. آموخت‘ يعيس’ظاهراً او اين مكاشفه را مستقيماً از شخص . خود يك روح است

به او گفت كه روح درد، ‘ عيسي’. با او گفتگو كرد راه رفت و در مورد بسياري مسائل‘ عيسي’
هر كسي كه مختصري . آيد و سپس مرض بدنبالش  مي است بسوي بيماري، اول روح درد اي دروازه

اطالعات مطمئن خواهد در مورد كاركرد بدن و تعريف بيماري چيزي بداند از نادرست بودن اين 
گاهي وجود درد يعني اينكه اين بيماري بصورت مخفي از . خصوصاً در مورد بيماري سرطان. بود 

بنابراين آن . مدتها قبل در بدن فعاليت خود را آغاز كرده بود و اينك ديگر خيلي دير است
يده بود ، يعني بدن در مورد آنچه كه خود آفر كه او را به گردش در آسمان برد، ظاهراً‘ عيسي’

تواند  واقعاً گستاخي اين افراد تا كجا مي. دانست انسان و همينطور علم پزشكي چيز زيادي نمي
  پيش برود؟

آنها با . هاي گنوسي و اسرارآميز در عالم ارواح هايي بودند از ماجراجويي همة اينها نمونه
 كه توسط روح خود مطالب مقدس چندان كاري ندارند و كاري هم به آن عيسي ندارند كتاب

در حال حاضر سير و سفرهاي آسماني، فراوان اتفاق . كتاب مقدس را بدست رسوالن نوشت
خرند و اصالً برايشان مهم نيست  را مي ها انديش نيز اين سفرنامه گروه مردم ساده افتند و گروه مي

ارج از كليسا را هم با ، كه دنياي خ28كتاب فردي است مورمون مانند بتي ايدي  كه آيا نويسندة
و يا شخص ديگري  شيفتة خود ساخته،) ترجمه شده بفارسي(‘ 29در آغوش نور’كتاب خود با نام 
اين دسته كتابها و مطالب براي . يا حتي به جهنم رفته است كند به آسمان و باشد كه ادعا مي

  . نمايد افرادي كه اطالعات كمي از كتاب مقدس دارند، بسيار جذاب مي
  
  
   و جسي دوپالنتيسبني هينرنامه تلويزيوني ب

جسي  ‘القدس صبح بخير، روح’با تأثيرپذيري از برنامة تلويزيوني بني هين با عنوان 
اش با خداي خالق عالم  هاي هين در مورد يكي از مكالمات خصوصي دوپالنتيس در يكي از برنامه

يا،خدايا، امروز حالت چطوراست؟ خدا’روزم را با خدا شروع كردم و گفتم ...” :توضيحاتي داد
بعد متوجه شدم كه خدا مثل هميشه بنظر . ‘امروز قرار است روزي عالي باشد
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فرزندتان حال و روز  روزهايي كه. شناسم دانيد آخر من خدا را بسيار خوب مي مي...رسيد نمي
شد مي وقتي چيزي بر وقف مراد نبا! بله هين درست است. خوبي نداشته باشد خواهيد فهميد

تواني احساس كني كه اوضاع مانند هميشه نيست، هر چند شايد دقيقاً نداني كه اشكال كار در 
. مثل هميشه نبود بهرجهت، طريق بهتري سراغ ندارم تا بتوانم توضيح بدهم كه خدا. كجاست

و بعد .. شناسم بخوبي او را مي. دانم  شناسم و پري حضور او را مي او را مي. شناسم من خدا را مي
هرگاهي معلمان ايمان [ دقت كنيدحاال ‘ ؟ روز سختي را گذراندي خداوندا آيا’فهميدم و گفتم 

اين عبارت را بكارببرند و تأكيد كنند كه بايد به حرفشان دقت كنيد بايد نسبت به تعليمي كه 
م فرزندان. بله، همينطور است’ :و خدا گفت] تر باشيد و محتاط مي خواهند بدهند هشيارتر

خدايا هيچگاه دلم نمي ’امروز كسي تو را رنجاند؟ ’ به خدا گفتم . و بعد فهميدم‘ اند نامطيع بوده
هايم را لغو خواهم كرد و همة اين چيزهايي  خواهد تا ترا برنجانم بنابراين خدايا تمام قرار مالقات

دانم  نمي - ايم تعطيل خواهم كرد و همينجا خواهم نشست و  را كه اسمش را خدمت گذاشته
هر كاري خواهم كرد تا تو احساس بهتري –چطور اين را بگويم چون كلمات بهتري سراع ندارم 

خواهد ترا  خدايا فقط دلم مي’گفتم ....ها خدا را رنجانده بودند آخر آن روز خيلي‘ .داشته باشي
جسي از  ’فت و بعد خدا گ‘ ترا خواهم پرستيد و فقط نامت را برزبان خواهم آورد. متبارك بخوانم

  “ .‘تو ممنونم
 گرفتن مكاشفة شخصي –مطلب باال تمام مجموعه عناصر عقايد گنوسي را در خود دارد 

ندارد و قطعاً اين خدا  شبيه محتواي اين مكالمه در كتاب مقدس وجود كه هنگام مكالمه با خدا،
د واقعاً پذيرفتني تصور اينكه خدا روز سختي را گذرانده باش. مقدس تفاوت دارد با خداي كتاب

جسي در اينجا  .بدين ترتيب خدا بسيار بيش از ما از طبيعت انساني برخوردار خواهد بود .نيست 
مقدس خدا، خداي جميع  در كتاب.خواهد خدا را بخاطر نااطاعتي افراد ديگر تسلي دهد مي

دهندة   تسليالفدس را كه خود را برايمان فرستاد، يعني روح خدا وجود. ها ناميده شده تسلي
توجهي شده و  جسي اين خداست كه به تسلي نياز دارد چرا كه به او كم اما حاال در روياي .ماست

فرد مناسبتري براي اينكار ‘ خدا’آيا اين ! گيرد اكنون او تسلي مورد نياز خود را از دوپالنتيس مي
ذا، آب، و هوا براي خدا نيازي ندارد كه كسي او را سرپا نگاه دارد، او به غ! سراغ نداشت؟

اين خداست كه به ما كمك . او به كمك و تسلي هيچكس نيازي ندارد. ماندن نياز ندارد زنده
افرادي كه ! طلبد، خصوصاً از شخصي چون دوپالنتيس خدا از هيچ انساني كمك نمي. كند مي

 رقابت با شان در واقع انگيزة اصلي بينند، بطور مرتب و بالانقطاع روياهايي از اين دست مي
 .براي دريافت مكاشفات جديدتر است ديگران،

  
 گزاران عصر ما بدعت

گوئي دقيقي  پيش1957در سال  ،‘31تئوسوفي’،يكي از افراد شاخص جنبش 30آليس بِيلي 
سپس اين پيكار ... تكاپوي معنوي آينده از داخل خود كليساها آغاز خواهد شد” :ارائة كرد

 هر جاي اين دنيا سرايت خواهد كرد، افرادي كه در اعتراض با معنوي به زنان و مردان متفكر در
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گويي با ظهور  اين پيش..  را منكر خواهند شدمسيحيتآئين قدعلم خواهند كرد و  الهيات راست
  .اينك وقوع پيوسته است هاي مدرن كه خود را رسوالن و انبياء مي خوانند هم گنوسي

از پيروان نهضت عصر نوين بنام مريلين در ابتداي دهة هشتاد قرن بيستم يكي ديگر 
شود  ل آفرين خود كه در واقع بيانية نهضت عصر نوين محسوب مي در كتاب جنجا32 فرگوسن

اي متفاوت  تعداد كثيري از كليساها و كنيسه ها طريق وسيعي را براي ورود پديده” :چنين نوشت
اصول و تعاليم . گيرند ا بدست گزاران است تا قدرت ر اكنون نوبت بدعت.... اند فراهم آورده

قلبي  از ايمان دهد و اكنون معرفت معنوي بيش مقدس دارد مرجعيت خود را از دست مي كتاب
كانون اصلي تجربة روحاني اينك شناخت و معرفت است و ديگر جايي براي اصول ....اهميت دارد

ش نيست، بلكه او راهكار از اين پس نقش و وظيفة معلم انتقال دان. اعتقادات باقي نمانده است
در مقابل اين . دهد اي دست اول و شخصي تعليم مي كسب آن را از طريق هدايت بسوي تجربه

  “.شود دانشي دست دوم و در عين حال خطرآفرين محسوب مي تجربه، اصول اعتقادات
محوريت تمام . شود بني هين ديده مي نمونة بارز اين مسئله به بهترين وجه در فعاليتهاي

است كه بواسطة آن مردم را بر زمين انداخته و آنها را وادار به ‘ مسحي’بر اساس  فعاليتهاي او
سر  لرزه و رعشه بر اندام آنها افتاده و كارهايي احمقانه از آنان‘ مسح’ بر اثر اين. كند خنده مي

لمس كه توسط خدا  كنند نوايان تصور مي در تمام طول اين مدت، اين بي زند درحاليكه مي
  .اند شده

در . اختيار داشتند مقدس آگاه بوده و آن را در كتاب هاي رسوالن، از وجود مخاطبين نامه
دانش و  هاي قرن اول، شناخت خدا از طريق يك كتاب، امري بسيار ابتدايي بود و نظر گنوسي

 هاي مدرن اين طرز تلقي امروز نيز توسط گنوسي. گرديد ناقص محسوب مي معرفتي عقالني و
برخورد . هاي قرن اول كافي نبود تعاليم رسوالن عهد جديد براي گنوسي. شود دنبال مي
اين تعاليم  مدرن با تعاليم رسوالن عهد جديد هيچ تفاوتي با گذشتگان نكرده و به هاي گنوسي

 از طريق تجربة دست اول و طريقي براي كشف معرفتي جديد، بمنزلة‘ روح’ .كنند بسنده نمي
شنوند، متهم به  كه صداي خدا را از طريق خواندن كالم خدا مي ها افرادي را نوسيگ. شخصي بود

هر نوع صدايي كه بخواهد خارج از موازين  اما بايد آگاه بود كه. كنند پرستي مي كتاب
مقدس ريشه نداشته باشد اتفاقي  مقدس پيامي آورد و محتواي اين پيام و تعليم در كتاب كتاب

مقدس به  كتاب. مقدس كاسته شود كتاب اهميت و ارزش از عث خواهد شد تاكه در نهايت امر با
 كالم خدا هميشه. انسان داده شد تا او را هدايت كند و او را در فهم بهتر ارادة خدا ياري رساند 

  .كند القدس عمل مي و در كنار روح بهمراه
  

  مقدس كاستن از ارزش كتاب
رنگ جلوه داده و برعكس  مقدس را كم هرانه ارزش كتابها امروزه از طريقهاي ظريف و ما گنوسي

 2براي مثال در . دهند مقدسي را مهمتر جلوه  تفسيرها و مفاهيم غيركتاب كنند تا تالش مي
شود كه يعني  اينچنين تفسير مي ‘كند كشد اما روح زنده مي حرف مي’ عبارت 6:3قرنتيان 
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در 33  تِني. وح بگويد ارزش بيشتري داردو آنچه كه ر شود مقدس كالم مرده محسوب مي كتاب
يك جويندة حقيقي خدا تنها به حقايق گذشته قانع ”:نويسد مي‘كنندگان خدا تعقيب’كتاب 
جويندگان خدا . بايست حقيقت مربوط به زمان حاضر را هم داشته باشد او مي. نيست
بازگو كنندة اعمال اي نمايند كه تنها  زده صفحات كپك خواهند خود را محدود به مطالعة نمي

در  “آنها مشتاقتند ببينند خدا در زمان حاضر مشغول به چه كاري است.  خدا هستند  گذشته
اين  .دهد اي انجام مي مقدس و وقايع جلسات بيداري روحاني مقايسه اينجا تني دارد بين كتاب

ر عاليتر و كاهد و مكاشفة شخصي را بسيا طرز نگرش گنوسي است و از ارزش و اهميت كالم مي
نوشتن اين آيه چنين  اما منظور پولس رسول از. كند از كالم مكتوب محسوب مي ارزشمندتر

منظور پولس از آية فوق اين بود كه نشان دهد كه او تفاوتي بين عهد عتيق وعهد .نبود چيزي
موت را به همراه داشت، اما در عهد جديد روح ) شريعت(عهد عتيق . جديد قائل بود 

كشت زيرا احدي قادر به اجرا و  مي) شريعت(حرف . ش،زندگي را به ارمغان مي آوردبخ حيات
اما عهد جديد ما را از . شد شريعت باعث بوجود آمدن احساس گناه مي. رعايت كامل آن نبود
توانست آن را نگاه دارد، تكميل شد  شريعت در تنها شخصي كه مي. سازد لعنت شريعت آزاد مي
انساني عيسي مسيح ؛ شخصي كه كلمه و حكمت خدا بود و جسم /ن الهي؛ يعني وجود همزما

  .پوشيد
،رسوالن، انبياء، مبشرين، شبانان و  در ميان هيئت علمي انستيتيو آموزش رهبري واگنر

يكي از آنهاست و نامش در فهرست 34جك دير . خورند نام زيادي به چشم مي معلمان صاحب
الهيات سمت  ير سابقاً در يكي از آموزشگاههاي نامدارجك د. قوات جاي دارد خادمين عطاياي

  : دهد ها را در سطح كليساها بخوبي نشان مي  گنوسي خط مشي تعاليم دير،. داشت معلمي
مقدس مورد مطالعه قرار  مفاهيم تعليم و معلم را در كتاب اي به خواستم هر نوع اشاره”

هاي  را كه به واژه جاي عهد جديد و هر ر ساختمياب كامپيوت را وارد آيه بنابراين اين كلمات. دهم
آيا . نتيجه بسيار عجيب بود. اشاره شده بود، بدقت مطالعه كردم معلم  وتعليم دادن، تعليم
مقدس، حتي به يك مورد نيز وجود نداشت؟  تعليم مسيح از كتاب دانستيد كه در مورد مي

ر مورد خدا تعليم داد، انجيل ملكوت را گويد كه او در مورد ملكوت تعليم داد، د مقدس مي كتاب
سپس همين تجسس را ...مقدس تعليم داد اما در هيچ جا گفته نشده كه او از كتاب. بشارت داد

در مورد رسوالن انجام دادم و به همة اشاراتي كه در مورد تعليم رسوالن بود مراجعه كردم و آيا 
 ده كه رسوالن كتاب مقدس را تعليمدانيد كه جز در يك مورد استثناء، هرگز گفته نش مي
  ”دادند؟ مي

بكار نرفته باشند اما تنها با  مقدس تعليم از كتاببله، ممكن است كه مستقيماً كلمات 
مقدس،  عيسي خدمتش را با نقل قول از كتاب مقدس خواهيم فهميد كه كتاب خواندن و مطالعة
عيسي مسيح ). 21:4لوقا (؛ .ام شدامروزه اين نوشته در گوشهاي شما تم” :اينگونه آغاز كرد

مقدس نقل  مقدس آخرين مرجع اقتدار الهي است از كتاب همواره با اين ديدگاه كه كتاب
  ).13،9 : 7، مرقس 32-29 : 22متي .ك.ن. (آورد مي
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مكتوب “: كرد عيسي مسيح هنگام صحبت با رهبران مذهبي مدام اين عبارت را تكرار مي
 و 42،16 : 21 ، 4:19 ، 5:12 ، 3:12متي . ك.ن(“ آيا نخوانده ايد؟” و ) بار در عهد جديد92(“ است

يوحنا ( “آيا در تورات شما نوشته نشده است؟”، )39:5يوحنا ( “كتب را تفتيش كنيد” ).31:22
رسوالن . كتاب مقدس مرتكب اشتباه بزرگي خواهيد شد با عدم درك صحيح از). 25:10 ، 34:10

مقدس را خوانده باشد بخوبي  هركس كه كتاب. دادند مقدس ارجاع مي هم در تعاليمشان به كتاب
با دانستن اين نكته براحتي . اند  كرده هاي زيادي از عهد عتيق نقل داند كه رسوالن نمونه مي
جك دير در اشتباه محض گرفتار است چرا كه . توان فهميد كه ادعاي جك پذيرفتني نيست مي

  .ين تعليم غلط فريبي تعمدي است ا. شناسد مقدس را خوب نمي كتاب
كتاب ملهم و خطاناپذير خدا  مقدس را كتاب هرچند براي يك گنوسي ايرادي ندارد كه

اي را نخواهد  شيطان چنين اجازه. بنامد، اما او هرگز آن را بعنوان مرجع نهايي نخواهد پذيرفت
يك  پيامي از  هنگام شنيدن.خواهد كه نفوذ و اقتدار را در دست خود بگيرد شيطان مي داد، زيرا

گنوسي هميشه  شود ، روح و يا هنگامي كه رويا ، خواب و يا تجربه اي از سوي عالم روح دريافت 
جايگاه باالتري براي تجارب قائل خواهد شد و اينها به منزلة مرجع نهايي براي او خواهند بود، 

در واقع بسياري از . مهمتر استتجربه  براي آنها–چرا كه آنها به كالم مكتوب توجهي ندارند 
نامند و بنوعي درگير اين جنبش هستند، احتماالً با فيلسوف  افرادي كه خود را كاريزماتيك مي

  “. نيازي به ايمان ندارم، من تجربه دارم“: ستيز، ژوزف كمپبل همصدا خواهند شد مسيحي
  

اشتن كالم خدا يعني ناديده انگ. حاال شايد به عمق خطرناك بودن موضوع پي برده باشيد
همان روحي است  همة اينها كار. كلمات حياتي كه عيسي براي زيستن به ما داد ناديده گرفتن

  “آيا خدا گفت؟” :كه در باغ عدن به سمت حوا رفت و از او پرسيد
  

  رقابت مذهب گنوسي با مسيحيت
پولس صريحاً اين . كنار هم قرار گرفتن تعاليم جديد و غلط بناچار شقاق ايجاد خواهد كرد

مقدس  آن عده اي كه بر خالف تعاليم رسوالن و انبياء كتاب. دهد توضيح مي 17:16را در روميان 
تنها راه دريافت . شوند ها مي ها و شقاق تعليم بدهند افرادي هستند كه باعث ايجاد اختالف

بازبيني و اين تعاليم مشكوك را مورد  مقدس، حقيقت اين مطلب آن است كه از طريق كتاب
دهند نيستند  سالم را تعليم مي افرادي كه حقيقت كالم خدا و اصول اعتقادات. داوري قرار دهيم

كنند كه برخالف كالم خدا و در ضديت  شوند، بلكه آنهايي اينكار را مي كه باعث ايجاد شقاق مي
  .دهند تعليم مي با آن،

اند و  قت و راستي دست پيدا كردهكمك روح به حقيه كنند كه تنها ب امروزه برخي ادعا مي
اما موضوع بر سر . شناسند ها و تعاليم را در مورد خود مؤثر مي افرادي ديگر نيز تنها وجود آموزه

بلكه يا ايندو بايد با هم كار كنند و يا هرگز به تنهايي . رقابت ايندو و انتخاب اين و يا آن نيست
  .به نتيجه نخواهند رسيد



  

ده اي دست به اعمالي بزنند و سخناني گويند كه در تاريخ كليسا ببينيد ع هنگامي كه
، محتواي كالم خدا ‘ روح’ببينيد كه مكاشفة جديدي از  وقتي عالوه بر آن، سابقه باشد و بي

  .عوامل مذهب گنوسي مواجه هستيد خاطر جمع باشيد كه با تحريف كرده است،
يت و به موازات آن آغاز به رشد مذهب گنوسي در قرن دوم در رقابت تنگاتنگ با مسيح

اين مذهب طي چندين قرن پس از . آن از قرن اول ميالدي نيزوجود داشت ابتدائي اما نمونة. كرد
ظهور مسيح بصورت اشكال گوناگون، ماهيت اصلي خود را پنهان نمود، اما اكنون در زماني 

مكتوب كالم خدا بعنوان  ليمتعا. بيند  هستيم كه كليسا آشكارا خود را با اين معضل مواجه مي
مكاشفة تمام شده و كامل از سوي خدا به انسان ، توسط مكاشفات پياپي انبياء كاذب به چالش 

   .  شوند گرفته مي
تعاليم صحيح كتاب . هر فكري كه به عمل در آيد نتايجي نيز برجاي خواهد گذاشت

 غلط نگاهمان را متوجة منابع ديگر اما تعاليم. دهد مقدس ما را در رابطة صحيح با مسيح قرار مي
از روحانيت داشته باشيم پيامي واضح  توانيم كالم خدا در مورد تعريفي كه مي. خواهد ساخت

آميز جديد بطرز قاطعانه برخورد نشود ديري نخواهد گذشت كه  اگر با اين اعمال بدعت. دارد
ه مسيحيت و روحانيت بطور و برداشت ما را نسبت ب ها موفق خواهند شد تا طرز تلقي گنوسي

اين دگرگوني مي تواند از طريق خواندن يك كتاب، شنيدن به . اساسي دچار دگرگوني سازند 
آن جلسه با يك نظام  اما بدانيد كه در پايان. يك جلسه باشد  يك نوار كاست و يا شركت در

اي كسب راستي و طريقي كه بر آگاه بودن از. فكري كامالً متفاوت، از آنجا خارج خواهيد شد
تواند به ما بفهماند كه آيا همچنان در  ايم ، از آنجا اهميت دارد كه مي معرفت خدا انتخاب كرده

طريق دوم ما را از . ايم برگزيده ايمان مسيحي هستيم و يا اينكه طريقي جديد براي معنويت
  .سازد ايمان راستين مسيحي دور مي

وش سازد، بلكه قصد دارد تا بطور كلي آن را شيطان نه تنها مي خواهد مسيحيت را مخد
 كالم مكتوب خدا، تا سر حد ارزش جلوه دادن او اينكار را از طريق كم. از روي زمين محو كند

كند كه مذهب گنوسي را بعنوان جانشين  شيطان پيشنهاد مي. دهد انكار مطالب آن انجام مي
اند و گوش خود را به  را پذيرفتهچنانكه تاكنون عدة زيادي آن . طبيعي مسيحيت بپذيريم

شيوة تمثيلي تفسير . بگيرند اند تا بلكه بتوانند مكاشفات بيشتر و عميقتري سپرده‘ صداها’
مي تواند معناي اصلي ‘ روح’مقدس و يا مطابقت دادن تعاليم آن با مكاشفة شخصي از  كتاب
مقدس محسوب  اليتر از كتابهر گونه نداي باطني و يا بيروني كه ع. مقدس را تحريف سازد كتاب
مقدس بكار گرفته شود، بدون برخورد با هيچگونه مانعي خواهد  و براي تفسير كتاب شده

مردم اغلب بدون . مقدس را جانشين تعاليم صحيح آن سازد توانست ديدگاههاي خالف كتاب
 اميالشان براي توجيه افكار و‘ خداوند به من اينچنين گفت’ هيچگونه رعايت احتياط از عبارت

روح خود شخص و  ‘نداي دروني’در حاليكه در تمام مدت ممكن است كه اين . كنند استفاده مي
خدا قادر به صحبت با  هيچ شكي وجود ندارد كه. يا حتي روحي ديگ،ر گوينده اصلي بوده باشد

 و يا مقدس هاي كتاب اما هرگاه اين ندا بخواهد در مورد آموزه. او زنده است. بندگان خود هست
بايد به ديدة شك و ترديد به آن بنگريم و  زندگي روحاني ، مطلبي جديد معرفي و عرضه نمايد

  .با آن برخورد مناسب داشته باشيم



  

دهد كه  گذار بنام ماركوس مجوسي شرح مي ايرنيوس در مورد روياي شخصي بدعت
خدا آشكار  و حتيچگونه موجودي در هيئت يك زن نزول كرد تا چيزي را كه قبالً بر انسان 

دارد با ماجراي آن روحي را  اين رويا مشابهت فراوان.. بر ماركوس آشكار كند نشده بود، اينك
ظاهر  بر اعضاي عادي كليساي كاتوليك كند و به دفعات كه خود را مريم، مادر عيسي معرفي مي

ومي ندارد كه اين اما حتماً لز. دهد شده و خارج از تعاليم و محتواي كتاب مقدس، پيامهايي مي
تواند يك فرشته و يا حتي يكي از قديسين اعصار گذشته مانند ايليا  او مي. روح، يك زن باشد

ايليا گفت كه او يكبار به اتاقش وارد شد و در نتيجة اين مالقات،  بني هين در مورد يكبار. باشد
  .و قوت هين چندين برابر گرديد ‘مسح’

  
  هاي گنوسي مسيح

ها، عيساي ساخته و پرداختة خيال  مقدسي جسم پوشيدن عيسي ، گنوسي كتاببا انكار اصل 
 مجالي همهآنها براي ‘35مسيح بودن’يگانه باطل خود را ارائه كردند و بجاي مقام و جايگاه ويژه و

اند كه به  مانده شماري از گذشته باقي متون دستنوشتة بي. براي مسيح شدن در نظر گرفتند
اين متون حاوي اطالعات مهمي براي . گذارند كليساي اوليه صحه ميوجود مذهب گنوسي در 

در هر مورد كه . باشند فهميدن تعاليم و نفوذ عقايد گنوسي در گسترة جهان و خصوصاً كليسا مي
هاي  اناجيل چهارگانه در عهد جديد در بازگونمودن مطلبي سكوت اختيار كرده بودند، اين نوشته

ناميدند و نام هر كس  ها را انجيل مي ها اين نوشته گنوسي. ساختند  پر آپوكريفايي جاهاي خالي را
انجيل مصريان، انجيل راستي، انجيل دوازده تن، . گذاشتند خواست بر آن مي را كه دلشان مي

انجيلي فيليپس، انجيل يهودا، انجيل برتولوما، انجيل به روايت مريم، انجيل نيقوديموس، 
  .شدند هاي بيشمار ديگر كه الزاماً انجيل ناميده نمي پرسشهاي برتولوما و نوشته

مقدس بودند، البته بهمراه  هايي از كتاب قول هاي مسيحيت گنوسي، حاوي نقل همة نوشته
ديدگاهي عرفاني، تغيير  هاي كتاب مقدس، در قالب ها ، آموزه برسم متعارف گنوسي. كمي تغيير
زبانزد شدن اين . جايگاهي ويژه دارد ‘انجيل توما’ ها  در ميان اين دستنوشته. يافتند شكل مي

مرهون سلسله پژوهشهاي گسترده در خصوص شخصيت تاريخي عيسي است كه در جهان  متن
ها تقريباً موفق شد تا تعاليم  نتيجة پژوهش. شهرت دارد‘ 36سمينار عيسي ’ مسيحيت با نام

  .مسيح را در سطح جهان بطور كلي مردود اعالم كنند
اينها سخنان مخفي هستند كه عيساي زنده ” :شود وسي توما اينچنين آغاز ميانجيل گن

) 16:16متي (در عهد جديد “ .آنها را نوشت) دوقلو(به زبان آورد و يهودا توما ملقب به ديديموس 
تو ” و پطرس يكي از شاگردان گفت“.بنظر شما من كه هستم” پرسد كه مي عيسي از شاگردان

در . كند كه اين حقيقت از سوي پدر آمده عيسي تأكيد مي“ .زندهمسيح هستي، پسر خداي 
كند كه هر يك از شاگردان بتنهايي يك مسيح هستند؛ چيزي  انجيل توما، عيساي زنده اعالم مي

در انجيل . كه مغاير با آن حقيقتي است كه خداي پدر به در انجيل متي به پطرس آشكار نمود
او اينك برادر دوقلوي . وحانيت، برابر و همطراز با عيسي استيابد كه از لحاظ ر توما، او درمي
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بايد به او اقتدا  مي در اين انجيل توما نمونة يك رسول واقعي است كه هر گنوسي. عيسي است
تو مسيح را ديد، تو . تو روح را ديدي، تو روح شدي” :خوانيم در انجيل فيليپس چنين مي. كند

قدرت صليب ] جاي خالي.....[اما مسح....در خواهي شدتو پدر را ديدي، تو پ. مسيح شدي
ناميدند زيرا كه اين شخص ديگر يك “ راست و چپ”رسوالن اين قدرت را . شود دريافت مي

  “.مسيحي نيست، بلكه مسيح است
  

در مسيحيت نوين،هر چند زبان و اصطالحات ممكن است تغيير يافته باشند، اما مقصود 
هاو ادياني كه به گرفتن مكاشفات جديد عقيده  مين ديدگاه ، در فرقهه. يكي است نهايي با گذشته

نكتة ” ؛  “عيسي با انسانهاي معمولي ديگر فرقي ندارد” :گويند آنها مي. شوند ديده مي دارند نيز
؛ “ مسيح بودن عيسي ، سعي كنند تا خود مسيح شوند مهم اين است كه انسانها بجاي اعتقاد به

ا را بجايي رهنمون سازد كه به همديگر به ديدة خداياني كه در واقعيت امر باشد كه اين كشف شم”
آيا او مسيح است؟ اوه ...عيسي مبدل شد به آنچه كه شما هم بايد باشيد”؛ “ .هستيد، نگاه كنيد

  “ .درست مانند خود شما. بله
 و ايستند، وجود دارد اين باور در مذاهب ديگري كه در رقابت با مسيحيت راستين مي

  .نيز جايگاه امن و راحتي براي خود يافته است متأسفانه در داخل خود كليسا
  
  "!شما خداييد"

  “ .شما خدائيد....ايد تا يك مكاشفة واقعي به شما بدهم؟ آيا آماده”: گويد بني هين مي
  “.مسيحيان خدايان كوچك هستند. مسيحيان، مسيحان كوچك هستند”

  
 :دار بود، چنين گفت رقة كليساي يونورسال را عهدهكه رهبري ف 37اليزابت سي پرافِت

.... شويد، كه آن فرد مسح يافته بود، يعني عيسي مسيح بنابراين شما مثل برادر ارشد خود مي”
خواهيد به قلب خدا صعود كنيد، در ابتدا الزم است تا به مرتبة مسيح درون خويش صعود  اگر مي
  “.كنيد

عاليم مورمونهاست و گروههاي عرفاني ديگر نيز آن را  برخاسته از تبرادر ارشداصطالح 
  . گيرند بكار مي

آخرين حد مكاشفة . تنويرقلبي فرد گنوسي از طريق مكاشفة مستقيم و تجربة روح است
آن  تا باالخره. گنوسي اين است كه خداي درون و يا بعبارتي ديگر، مسيح درون ،كشف شود

باورها  انواع مختلف اين در واقع. شخصي ساكن شوددر درون هر كس بصورت كامالً‘ الهي’جرقة 
براي . است كه توسط شيطان در باغ عدن به آدم و حوا گفته شد ، بازسازي همان دروغ واحدي

ما شريك طبيعت ” :مثال، كنت كوپلند عقايد گنوسي خود را با اين سخنان بخوبي نشان ميدهد
به . ستيد، بلكه شما خود يك انسان هستيدشما در درونتان حامل يك انسان ني. الهي هستيم

  “. شما خود خدا هستيد. همين ترتيب شما در درونتان خدايي نداريد
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  . شما خدائيد–شود  نهايت مكاشفة گنوسي در همين خالصه مي
  

ما خدا نيستيم و هيچگاه هم خدا اي قديمي برايتان وجود دارد و آن اينكه  اما مكاشفه
او ما . ايم و هرگز نخواهيم بود جهي با خدا برابر نيستيم، هيچگاه نبودهما در هيچ و! نخواهيم شد

  .پس بهتر است تا در حضورش فروتن و مطيع شويم. خلق كرده، و ايمان ما متكي به اوست  را
ايمان دهند كه ما انسانها خدا هستيم و مي توانيم  ها طبق مكاشفات خود تعليم مي بعضي

ما خدا نيستيم و هرگز خدا !:  را هم بشنويد ائيد اين مكاشفهحال بي.  داشته باشيمخدا را
  .نخواهيم شد

  “ .او ما را همرديف خود آفريد...خدا ما را تا حد امكان شبيه خود آفريد”
پذيرفتن اين انديشه كه انسان يك خداي كوچك است و يا باور به اينكه ما همرديف خدا 

بندي جديد انجيل مدرن  عقايد كه با بسته. ايم يعني پذيرفتن عقايدي گنوسي آفريده شده
شود اين است كه هر چند آدم و حوا و همة ماها همرديف با خدا آفريده شده  گنوسي عرضه مي

و سپس عيسي آمد تا ما را . بوديم اما با گناه و سقوط آدم او و از مرتبة خدايي خود عزل شد
  .عني خدايان كوچك  ي -ما بوده بازگردانيد نجات دهد و به مقامي كه حق

حاال ببينيد ” :كند  را اينگونه تفسير مي82، مزمور 38كرفلو دالر با متابعت از كنت هيگن
با ناباوري . بله، شما خدايانيد. “هر يك از شما خدايان هستيد“ گويد؟ خدا در اينجا چه مي

ه اين حرف را اين من نيستم ك. خير‘ خواهي بگويي كه ما خدا هستيم ؟ يعني مي: خواهيد پرسيد
چرا كه شما ’. گويد  در عبارت بعدي، اين مزمور مي. خود خدا اين را قبالً گفته است. زند مي

اما قدر مسلم آنكه فرزند حضرت . دانيم كه خداوند نيستيم  مي‘ .فرزندان حضرت اعلي هستيد
  “.بدين ترتيب من در مرتبة خدا سهيم هستم! هللوياه. اعلي هستيم

نوسي براي جويندگان معنويت در اينست كه خدا بطريقي غير از جذابيت عقايد گ
تواند هم از درون شنيده شود و هم از  اين صحبت مي. مقدس بتواند با آنان صحبت كند كتاب

كنند از سوي خداست، با دادن  اينجاست كه آن ندايي كه مردم تصور مي. عوامل بيروني
مردم . مقدسي را تأئيد كرده و برحق جلوه دهد تا تعاليم غيركتاب شود مكاشفات خود موفق مي

رازي از عالم مخفي معنويات بر آنان كشف شده  اغلب دوست دارند جزو برگزيدگاني باشند كه ،
گردد به باغ عدن و نخستين رويارويي انسان با موجودي غير  باز مي منشاء اين عالقة .باشد

اي برابر با مرتبة خدا براي   و رسيدن به مرتبهوعدة تنوير فكر. انساني و غير الهي، يعني شيطان 
نخستين بار به اولين زوج جهان داده شد و آنهم از طريق دستيابي به معرفتي كه برايشان ممنوع 

تواني مثل  مي”: را به آنان وعده داد اين سِّر مخفي) يك نداي آرام ديگر(با يك نجوا  شيطان. بود
ز عقايد و تعاليم گنوسي با نگاهي متفاوت به همه چيز انسان پس از اشباع شدن ا. “خدا شوي
هنگام ” :به همين دليل براي كنت كوپلند گفتن اين عبارت كار دشواري نيست. كند نگاه مي
توانم لبخند  من تنها مي‘ من هستم’گويد  مقدس ، با رسيدن به جايي كه خدا مي كتاب خواندن

  “.‘من هم هستم’بزنم و بگويم  
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اين بشر خاكي بكمك كدام معرفت .  خدا است و از خاك سرشته شده استانسان مخلوق

، ) 1891متوفي بسال (39هاي هلنا بالواتسكي تواند خدا باشد؟ نوشته اي دريافته كه مي و مكاشفه
گيري عقايد نهضت عصر  اي در شكل از پبشگامان نهضت معنوي تئوسوفي ، جايگاه بسيار ويژه

هاي شيطان  لقب” :دانست  روحاني راستين را منسوب به شيطان ميبالواتسكي دانش. نوين دارند
و نه از  ترين دشمن تمام خدايان ديگر، رحم حقاً برازندة يهوه هستند، يعني اولين و بي‘ دشمن’و 

خداوند ’الشأن باغ عدن مار عظيم... آن مار، كه تنها كلمات همدردي و حكمت را بر زبان راند
براي انسان معنوي او . رهمانا خالق راستين و باني خير براي انسان استشيطان يا ما... است‘ خدا

  “ .چرا كه اين او بود كه چشمان آدم را نسبت به حقيقت و معرفت باز نمود. در حكم پدر است
ها و كلية مذاهب ديگري هستيم كه خداي واحد حقيقي  مورمون در اينجا ما شاهد عقايد

خوردگان مذهب گنوسي گفت، آن ندايي كه   خطاب به فريببايستي. كنند و كالمش را رد مي
قطعاً شما را بسوي  شماريد، مقدس مي شنويد و براي هدايت زندگي خود عاليتر از كتاب مي

 . هاي خدا رهنمون نخواهد ساخت، بلكه از او دور خواهيد شد گفته
راي قدرت ، در نظر مردم دا )9:8اعمال رسوالن (شمعون مجوسي، جادوگري از سامره 

تثليث،  اما اولين كسي بود كه در ضديت با. كرد كه مسيحي است او ادعا مي. عظيم الهي بود
گفت كه تنها يك شخص واحد در مفهوم الوهيت  او مي. را را تعليم داد ‘40يكتاخدايي’عقيدة 

كرد كه او خداي پدر در سامره  او ادعا مي. وجود دارد و آن شخص كسي نبود جز خود شمعون
  . القدس بصورت پراكنده در ملتهاي ديگر ود ، پسر در يهوديه مستقر بود و روحب

و . كرد اي رهرو، ايمان آوردن به شمعون براي نجات و رستگاري كفايت مي بعقيدة عده
شمعون اعالم نموده بود كه دنيا قرار بود كه . هيچ شرط ديگري براي پيروانش وجود نداشت

پيروانش قرار بود از دست نيروهاي تاريكي كه بزودي مناطق اسفل اما تنها . بزودي منهدم شود
براي . گرفتند پيروان شمعون ديوها اخراج كرده، مارها بدست مي گفته شده كه. در امان باشند

درست به . دادند گذاشتند و آئينهاي مختلف جادويي انجام مي  مي شفا بر سر مريضان دست
  .يل و نشانة پيرو راستي بودن صاحب معجزه نيستمعجزات دل همين علت بايد دانست كه

  
  تبليغ عقايد گنوسي

يك مسيحي عادي با ديدن معلمان گنوسي به آنچه قبالً از خود كالم خدا آموخته بود 
شود تا راه جديدي را دنبال كند و  اين اشتياق در او ايجاد مي. شود و سردرگمي مي دچار شك

خواهد از طريقهاي  دوست دارد مانند آنها روحاني باشدو ميپيرو اين معلمان گنوسي باشد، زيرا 
. دوست دارد رويا داشته باشد و مثل مسيح قدرت انجام معجزات پيدا كند. ويژه از خدا بشنود

مقدس ما را  تعاليم صحيح كتاب. هر فكري كه به عمل در آيد نتايجي نيز برجاي خواهد گذاشت
در صورتيكه آموزة غلط، نگاهمان را . يح قرار بگيريمكنند تا در رابطة صحيح با مس دعوت مي

اگر با اين . موضع كالم خدا در اين مورد بسيار روشن است. متوجة ديگر منابع خواهد ساخت
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اعمال جديد مقابلة نگردد، مسيحيت براي ما داراي تعريفي نوين و بسيار متفاوت از آنچه كه در 
 . اصل هست ،خواهد شد

 شود كه طريق شناخت ما از خدا و همينطور مفاهيمي چون ميديدگاه گنوسي باعث 
مان  ايمان؛ نجات؛ طرز دعا و بسياري اصول ديگر مسيحيت راستين، و در نهايت ايمان مسيحي

از نظرگاه مذهب گنوسي، نجات به مفهوم : زنيم يك مثال مي. دستخوش تحريف و دگرگوني گردد
نجات  نهم بواسطة فيض خدا نيست ؛ بلكه از ديد آنها، از طريق تولد تازه ، آ تبديل خلقت كهنه،

كه بر اثر تالشهاي خود شخص و بر اساس تجربة  يعني رسيدن به معرفت و ادراكي جديد است
مقدس باشند وارد  بر اساس كتاب تجاربي كه اشتباه نشود؛ هيچ ايرادي بر. شود معنوي حاصل مي

اي را از سوي خدا فرض كنيد،    گونه تجربههر اينكه با شتاب بخواهيد اما قبل از. نيست 
  .مقدس بيازمائيد تا تجربه را بر اساس اصول كتاب تر خواهد بود عاقالنه

را خاموش كرد و از جانب انسانيت  در واقع بايد مغز و قوة تعقل” :گويد كنت هيگن مي
  “.باطني عمل كرد كه همان قلب يا روح ماست

كند كه تنها  كتاب مقدس هرگز توصيه نمي. مقدس است اين تعليم مغاير با دستورات كتاب
فراموش . از قلب خود هدايت بگيريم، بلكه قبل از هر چيز بايد از روح و كالم خدا هدايت شويم

تر  دل از همه چيز فريبنده” . ترين چيزهاست مقدس، قلب فريبنده نكنيم كه طبق تعريف كتاب
  ) 9:17ارمياء (“ ند؟است و بسيار مريض است، كيست كه آن را بدا

گويند تا اينها را  دهند و به ديگران هم مي ارائه مي‘ نوين’هستند افرادي كه تعاليمي 
روشهاي متداول امروز براي دريافت مكاشفه عبارتند است از رويا، . سازند‘ قديم’جانشين تعاليم 
بخشي كه بر اساس  نجاتشوند تا بسياري از ايمانداران، از ايمان  هايي كه باعث مي خواب و نبوت

اي باطني و برخاسته از ذهن  تجربه‘ حقيقت نوين’اين . دور شوند) تعليم قديم(كالم خداست 
تواند در حكم  هرچند تجربه گاه مي. شود است و بر اساس تجربة شخصي است كه دريافت مي
 بسوي حقيقت نفسه انسان را بتنهايي و في آموزگاري مفيد باشد اما هيچگاه نخواهد توانست تا

آيند و هيچ چيز  مقدس مرجع نهايي ايمان به حساب مي تعاليم كتاب به همين دليل. هدايت كند
  .تواند در حكم مكمل آن محسوب شود ديگر نمي

  
تعداد بيشماري كتب گنوسي تحت عنوان انجيل  گيري مسيحيت، در قرون اولية شكل

ها نويسندگاني پركار  بسياري از گنوسي. ردنوشته شدند كه كليساي اوليه همه را مردود اعالم ك
كردند تا مردم ظاهربين را نسبت به حقانيت  با بكار بردن كلمات ثقيل سعي مي بودند و

  .مكاشفاتشان قانع سازند
انجيل توما كه ظاهراً : در ميان اناجيل گنوسي بيشمار سه انجيل عمده وجود داشت

كه حاوي تعاليم و مكاشفات علوم رمزي بود؛ و بود؛ انجيل فيليپس ‘ عيسي’سخناني قصار از 
. اما اشارات به امور متافيزيكي در آن بيشتر بود  انجيل راستي كه به انجيل يوحنا شباهت داشت

داد كه فريضة تدهين با روغن براي عبور و پيشروي از قلمرو روحانيت  انجيل فيليپس تعليم مي
واقع تدهين با روغن چيزي عاليتر از تعميد آب صرف ، بسوي مرتبة كمال الزم و ضروري بود،در

به همين دليل، گرفتن تعميد دوگانه، يعني تعميد در نور و تعميد در آب بصورت . شد محسوب مي



  

طبق انجيل فيليپس دو نوع . در نظر ايشان نور همان تدهين با روغن بود. شد همزمان توصيه مي
نياز از هر  دو مسح را يافته بود، بي اين هو آنكس ك مسح آب و مسح آتش ؛: مسح وجود داشت 

  .چيز بود
  يافتن مسح آتش؛ اين اصطالحات چقدر در نظرمان آشنا هستند ، زيرايافتن مسحي تازه؛

در واقع هدف مسيحيت نوين چيزي نيست .شوند  بطور مكرر در مسيحيت نوين بكار گرفته مي
   . تجربة جديد؛ يك‘ مسح تازه’يافتن يك  ناپذير براي جز عطشي سيري
 اكنون نيز مسح خدا را ما مسيحيان هم. دهد  مقدس خالف اين را به ما تعليم مي اما كتاب

نكتة مهم تنها در اينجاست كه تسليم ارادة خدا و اوامر او باشيم . ايم ايم و با آن كامل شده يافته
، به همان نسبت از  باشيمتر  هر چه در مقابل ارادة خدا تسليم. القدس پر شويم از روح تا بتوانيم

  .روح او بيشتر پر خواهيم شد
هاي واعظين خاص  امروزه شرط الزم براي گرفتن مسح تازه، شركت در جلسات و برنامه

مقدس  اما نظر كتاب. انتقال اين مسح پول زيادي نيز از شما خواهند گرفت و البته در مقابل. است
  در اينباره چيست؟

يادمان نرود كه .  بكار گرفت27 تا 20: 2 بار در اول يوحنا 3يوحناي رسول واژة مسح را 
به ما  او ايمانداران را بسوي حقيقت كالم رهنمون ساخته و. القدس ساكن در ما ،خداست  روح

كند تا حقيقت تعاليم مسيح را  القدس به ما كمك مي روح. دهد تا طبق آن زندگي كنيم قدرت مي
 و همينطور سلوك در طريق خدا؛ ا و عمل به رهنمودهاي آنبا درك صحيح كالم خد. درك كنيم 

  .ايماندار مسيحي ديده خواهد شد خودبخود بركات و پري حضور خدا در زندگي
كساني است كه به عيسي  در اختيار همة اكنون نيز اين مسح، وجود خود خداست، و هم 

مقدس هيچگاه  كتاب. نيستمسيح خداوند ايمان دارند و تنها منحصر به گروه خاصي از رهبران 
رسوالن كليسا  هيچكدام از. بسوي واعظان مختلف بشتابيد كند تا براي گرفتن مسح توصيه نمي
القدس  و هرگز كسي را براي گرفتن مسح و يا يافتن روح‘ من مسح دارم’هرگز نگفت  در قرن اول

نويسندگان . وعدة هيچ نوع مسح خاصي به هيچكس داده نشد. بيشتر بسمت خود دعوت نكرد
اما حاال اوضاع . مقدس يافتن مسح معنايش چه بود دانستند كه بر اساس كتاب عهد جديد مي

كل در اختيار مسح مشترك دانستند كه يك  رسوالن كليساي اوليه مي. فرق كرده است كامالً
را با شما اما او كه ما ”. آنها هرگز ادعا نكردند كه داراي مسح خاصي بودند .  قرار داردبدن مسيح

  ).21:1دوم قرنتيان (“ گرداند و ما را مسح نموده است، خداست در مسيح استوار مي
مسحي كه از يك روح واحد سرچشمه . اند كساني كه در مسيح هستند با همديگر مسح شده

و اين را ” .  به آن اشاره كرد27-26 : 2اين همان مسحي است كه يوحنا در اول يوحنا . گيرد مي
ايد ثابت  كنند و اما در شما آن مسح كه از او يافته وشتم دربارة آناني كه شما را گمراه ميبه شما ن

است و حاجت نداريد كه كسي شما را تعليم دهد بلكه چنانكه خود آن مسح شما را از همه چيز 
“ .مانيد دهد و حق است و دروغ نيست، پس بطوري كه شما را تعليم داد در او ثابت مي تعليم مي

مثل همان روزهاي . ماند  در ما و با ما براي هميشه باقي مي–ماند  گويد كه اين مسح مي وحنا ميي
 او –ايم  اين مسح را ما هم اكنون دريافت كرده. نخست ايمان آوردنمان، او هميشه باما هست

و بنابراين نيازي نيست تا به اميد گرفتن مسحي تازه نگاهمان . اكنون در ما ساكن است هم



  

القدس  روح. هستند مي توانند اين مسح را منتقل كنند توجه افراد غير باشد؛ افرادي كه مدعيم
شنويم،   است كه مي براي تشخيص و تمييز هر آن چيزي ساكن در ما بعنوان داور و قاضي درون،

القدس تنها  مسح روح. كند تا بتوانيم كالم مسيح را بفهميم القدس در ما كاري مي چرا كه روح
 ماني ما را در مقابل تعاليم غلط ايمن خواهد ساخت كه تصميم بگيريم تنها از او بشنويم و به اوز

 .ما تعليم دهد كالم خود را به تا او اجازه دهيم
دانيد چرا مردم اينقدر براي  آيا مي. القدس را اطفاء نكنيد روح با كنار گذاشتن قوة تمييز،

هيجاناتي  هايشان دهند؟ زيرا تجربه نشان مي انو هيج گرفتن مسح مضاعف از خود اشتياق
موقتي است و منشاء الهي ندارد و حضور خدا در آن نيست و روحشان همچنان تشنه باقي 

بسوي  القدس كه خود مسح است قرار است تا ما را بسوي حقيقت هدايت سازد؛ روح .ماند مي
  . و نه هيچ چيز و هيچكس ديگر–كالم خدا و بسوي عيسي مسيح 

بازد و قوة  پذيرد، رنگ نمي بيائيد مشتاق همان مسح قديمي باشيم، مسحي كه زوال نمي
  .سازد مختل نمي حركت و تفكر ما را

  
  ايمان ما

آن ايماني كه يكبار و براي هميشه به مقدسين داده شده ايماني است كه كانون توجهش 
  .41هم عيساي مسيح است و هم كلمه به مفهوم لوگوس

  
بعنوان كالم ) لوگوس( شوند بين كلمة خدا قائل مي ن دروغين تفاوت ارزشيامروزه معلما

اي كه تازه از سوي خدا داده شده، كالمي كه حامل  بعنوان كلمه) 42رِما(مكتوب ، و بين كلمة خدا 
قائل شدن اين تمايز ناشي از طرز تفكر گنوسي است و آنها بين ايندو . گر خداست قوت معجزه

هاي يوناني لوگوس و رِما ، بعنوان كالم  در عهد جديد هر دو واژه. كنند ميگذاري ايجاد  ارزش
خداي پدر، انبياء ، رسوالن، فرشتگان و همينطوراعضاي كليساي  صادر شده از سوي عيسي و

  .بكار گرفته شد اعمال رسوالن
چنانكه . بصورت لوگوس و چه رِما ، خالي از قوت نيست كلمة خدا، به هر نوعش ، چه

اين لوگوس است اما وقتي به . گويد كلمة خدا زنده و قادر است  سندة رساله به عبرانيان مينوي
  .زبان آورده شود و آنچه را كه گفته به تحقق درآورد، رِما است

لوگوس كلمة خدا است كه از سِفر پيدايش تا كتاب . جهان توسط لوگوس آفريده شد
يعني عيسي مسيح هستند ‘ كلمة خدا’مقدس  تمامي كتب كتاب. مكاشفة يوحنا كاربرد دارد

مقدس مي توانيد تمام مكاشفة روحاني را كه در مورد  با خواندن لوگوس در كتاب). 39:5يوحنا (
در باب اول . پيامد شناخت خدا، دريافت ايمان است. هايش نياز داريد دريافت كنيد خدا و وعده

به ما  18:1يعقوب . نيست بلكه لوگوس است ارِم انجيل يوحنا يوحنا واژة يوناني براي كلمة خدا
بنابراين ابداً هيچ كس اجازه ندارد .  يعني از لوگوس–ما از كلمة حق توليد شديم  گويد كه مي

                                     
41 Logos 
42 Rhema 



  

مقدس  اي كه در كتاب خصوصاً مترادف دانستن رِما با كالم تازه. بگويد كه رِما از لوگوس برتر است
  ..نيست بسيار اشتباه است
يا به اصطالح ‘ سابقه  كلمات تازه و بي’ ي روحاني و فهم ما در گروهنگامي كه زندگ

اش اين خواهد بود كه براي تداوم زندگي روحاني خود به  نتيجه ، باشد،‘مكاشفات مسح يافته’
.  وابسته و متكي خواهيم شدسازند منتقل ميرا  ‘مسح’كه  افراد خاص و جلسات و طريقهايي كه

. صي خود را با خدا از طريق كالم ثابت و تغييرناپذير خدا حفظ كنيمدرحاليكه ما بايد رابطة شخ
از طريق كالم خدا به همة مقدسين داده  ايمان مشترك ما.. كالمي كه عيسي گفت حيات ماست

و اين كالم به مساوات ) عبرانيان باب اول(گويد  از طريق پسرش با ما سخن مي شده و اينك خدا
و ) لوگوس( ايمان ما از شنيدن كالم خداست. اختيار همه قرار داردو مجاناً ، بصورت مكتوب در 

شود ، خارج از آن   آنچه كه به غلط بنام رِما معرفي مي–نه گوش سپردن به روح يا كالمي ديگر 
  .شود مقدس يافت مي چيزي است كه در كتاب

ع از راستي، دانند براي دفا اي كه خود را مسيحي واقعي مي زمان آن فرا رسيده تا آن عده
آميز، ديري نخواهد  در غيراينصورت با مصالحه با اين جنبش بدعت. حركتي از خود نشان دهند

كيش و  ها هم پنداشتيد، با اين گنوسي همه، حتي شما كه قبالً خود را مسيحي مي گذشت كه
ر با آنان همنشين خواهيد بود و قدم بعدي آنكه، عقايد گنوسي را بطو. همعقيده خواهيد شد

اگر هشيار نباشيد و با اين باد تعليم مقاومت نكنيد، بزودي . كامل در زندگي اجرا خواهيد كرد
  .و پيرو نهضت عصر نوين خواهيد شد خود شما تبديل به يك گنوسي

  
باشند كه در  عمل آمده، داراي منابع و مĤخذ مي هايي كه از واعظان امروزي به تمام نقل قول: توجه

  .توانند براي آگاهي از اين منابع با ما تماس بگيرند عالقمندان مي.  استمتن انگليسي موجود


