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 چکیده
 االهووی ادیووان خصوصووا   ادیووانی هووای آموزه در مشووترک مفهووومی منجووی، انتظووار
 میووووان در آنووووان مقوووودس کتوووواف در اصووووالت از برخووووورداری ضوووومن کووووه اسووووت
 سوّنت در دارد. و داشوته داری دامنوه عملوی و اعتقوادی بازتواف نیز شان پیروان
 منجوی دوبواره بازگشوت انتظوار   نیوز ابراهیموی انادیو از یکوی عنووان به مسیحی
 االهیوووووات یوووووک زیربنوووووای و انجیلوووووی و مقدسوووووی کتووووواف مفهوووووومی موعوووووود،
 در آن بازتووواف و اسوووت آن محوووور مسووویح عیسوووی کوووه اسوووت شناسووانه فرجام
 مسویحی   یوک کوه این است؛ مشهود کامال   مسیحی اخالق و االهیات جای جای
 نهایی داوری از بعد تا سازد او شبیه را دخو و کند اقتدا عیسی به باید منتظر
 و اخالقوووی زیسوووت غایوووت و بیوووت شووواه باشووود، او نشوووین هم االهوووی ملکووووت در

 متوون بوه مراجعوه بوا است درصدد مقاله این است. مسیحی مؤمنان منتظرانه
 شوواخه ترین اصوولی عنوووان بووه کاتولیووک مسوویحیت سووّنت در معتبوور و کالسوویک

 ایمووانی حیووات و اعتقووادات در را اعتقوواد ایوون غایووت و هووا بازتوواف مسوویحیت،
 نوزد معتبور منوابع بوه مسوتقیم مراجعوه ضومن رهگوذر این از و بکاود ها کاتولیک
 األدیووانی بین و تطبیقووی مباحوو  در کووارگیری بووه جهووت علمووی ادبیوواتی آنووان،
 پیووروان میووان کوواربردی گویو گفووت بوورای ابهووام بوودون مسوویری نیووز و تأسوویس
 .نماید ریزی پی ادیان

 کلیدی اژگانو
 مسویح، بوه اقتدا و تشبه مسیحی، منجی انتظار، اخالق   کاتولیک، مسیحیت،

 .جدید عهد مقدس، کتاف
                                                        

 (.javadqasemi@yahoo.com) شناسی شیعه و مذاهب ادیان، پژوهشگر و دانشگاه استادیار .1
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 مقدمه
 یعنوی مسویحی دیگر فرقه دو از که است مسیحیت اصلی شاخه سه از یکی 1کاتولیک کلیسای
 بوه را دخوو تواریخ و دارد بیشوتری پیوروان گسوتره و قودمت 3پروتسوتان و 2شورقی ارتدکس کلیسای
 اصوو ، معووانی بووه  لغووت در 4کاتولیووک رسوواند. می پوویش سووال 2000 از بوویش یعنووی حواریووون، عصوور
 واژه دو از مرکووب 5«کوواثولیکوس» یونووانی ریشووه از و بوووده عمووومی آزاده، بلنوودنظر، جووامع، اصووی ،

(kath) و (holou) شوده گرفتوه «جهوانی یوا عوام جوامع،» و «کو  با مرتبط» ،«زیچ همه» یمعنا به 
 بوه سووم قورن توا و اسوت نرفتوه کوار هبو جدیود عهود جوای هویچ در واژه ایون است ذکر به الزم است.
 حوواری سوّنت دارای های آموزه به اعتقاد معنای به قرن، این پایان در ولی بود «جهانی» معنای
 پذیرفتوووه شوووناختند، می رسووومیت بوووه را همووودیگر کوووه کلیسووواها از جهوووانی فدراسووویون یوووک در کوووه

 را خوود کلیسوای کوه انود برگزیده دلیو  ایون بوه را نوام ایون ها کاتولیک (.61 ش:1384  شد)کونگ،
 مسویح دیون حقیقی نماینده آنها کلیساهای فقط معتقدند و دانند می کلیساها همه پایه و اساس
 معتقدند: آنها است.

 سوواىیکل بوه اّتصوال جهووت از اند، شوده دایوپ خیتووار طوول در کوه حییمسوو گورید هواى گروه
 سوتند.ین كیشر سایکل نیا با حییمس مانیا از باورى راست ریتفس به وفادارى ای ىحوار
 عیسوی و القودس روح اشوراف تحوت کوه دارد االهوی مواهیتی کلیسوا هوا کاتولیوک اعتقاد به

 بگویوود، پواپی منصوب از پوا  و کلیسوا هرآنچوه اموروزه و پوردازد می فعالیوت بوه مسویح
 کووه سووبب ایوون بووه نیووز پطوورس اسووت. حّجووت رسوود، می عیسووی وصووی پطوورس بووه چووون

 نیوز کلیسوا و اسوت حجّیت مقام دارای اوست، جهنم و بهشت دار کلید و مسیح جانشین
 زیون بحو  نیوا البتوه است. اعتماد قاب  و داشته حجیت پس شود، می ختم او به چون
 اوردهیوون انیوم بوه سووایکل یبنوا از یسونن هرگووز ،یناصور یسوایع اساسووا   کوه اسوت مطور 
 هرچنود نکورد، بنوا خوود عمور طوول در ییسوایکل چیهو یسیع موجود، شواهد ابربن و است
 کوه اصولیش معنوای بوه کلیسوا ولوی ننهواد بنوا را مراتبوی سلسله کلیسای مسیح عیسی
 سواییدرکل یحیمسو مؤمنوان بواری، شود. گذاشوته بنیوان او توسوط اسوت، مسیحی امت

 تیووحّج  و اعتبووار و بوووده سووایکل مؤّسووس مسوویح، یسوویع شوون  کووه معتقدنوود کاتولیووک
 از متفووواوتی نیوود  جامعووه ح،یمسووو موور  از پووس کوووه معتقدنوود آنووان اسوووت. او بووه سووایکل

                                                        
1. Catholic Church 

2 . Eastern Orthodox Church 

3 . Protestant 

4 . Catholic 
5 . Katholicos 
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 ح،یمسو توسط گرچه و آمده وجود به القدس روح و حیمس زیرستاخ از متأثر و  یاسرائ یبن
 براسواس حیمسو بوه مؤمنوان و گردد یبوازم حیمسو بوه آن اسواس اموا نشود، سیتأس سایکل

 (.Kong,2003: 299-300) نمودند عم  نیا به اقدام یالها ملکوت به اعتقاد

 پرفراز تاریخ زد. پا  محوریت با کلیسایی نهاد تأسیس به دست کلیسا تفکر، همین امتداد در
 در چوه آن بنوابر حواریون رسالت معتقدند ها کاتولیك دارد. وجود نهاد این رسمیت برای نشیبی و

کنوون و 1اسوت شوده داده حواریوون بوه مسویح خوود توسط و مسیح زمان در  آمده، اناجی   کلیسوا ا
 یعنوی پطورس را او که شمعون، بر را کلیسا بنای نیز عیسی نماید. رفتار آن براساس کند می تالش
 کلیسووا آبووای بووه را آن نیووز پطوورس 2داد. او بووه را آسوومان ملکوووت کلیوودهای و نهوواد نامیوود، صوونره
 کلیساست رسولی  ویژگی این یعنی است؛ رسولی یسایکل کاتولیك، کلیسای معتقدند: آنان سپرد.
 یافوت اداموه و شد تأسیس نیز کاتولیکی سنت کند. می ضمانت را عم  و عقیده سنت صحت که
 وان )نک:دهوود نشووان را آنووان بعوودی جانشووینان و اولیووه حواریووون تعووالیم و مسوویح، بووه ایمووان تووا

 ییسووایکل نظووام و یپوواپ هیوونظر تیووتثب را نیووا ك،یووکاتول یسووایکل (.74-71 ش:1385 وورسووت،
 یدارا دها،یوکل نیوا سوبب بوه و اسوت پطورس نیجانشو رم، اسوقف که است معتقد و داند یم خود
گ قوودرت  از و فرسووتد یم درود یاریبسوو افووراد بووه خووود یها نامووه در زیوون پووولس ساسووت.یکل بوور ریووفرا
 کنود. یم ادیو دارد، جوودو زین زن چند انشانیم و دارند نقش سایکل یرهبر در که ،یاریبس بزرگان

                                                        
گرد دوازده و» کنند: مي استدالل مقدس کتاف عبارات از برخي به خود استدالل برای آنان .1  را ایشان  طلبیده، را خود شا

 اسوت: ایون رسوول دوازده هواي نام و دهنود. شوفا را رنجوي و بیمواري هور و کنند بیرون را آنها که داد قدرت پلید ارواح بر
 متواي و توما برتولما؛ و فیلپس یوحنا؛ برادرش و زبدي بن یعقوف اندریاس؛ برادرش و پطرس به معروف شمعون اول

 ایون نموود. تسولیم را او کوه اسونریوطي یهووداي و قوانوي شومعون تودي؛ بوه معوروف لبوي و حلفوي بن یعقوف باجگیر؛
 بلکه مشوید، داخ  سامریان از بلدي در و مروید ها امت راه از گفت: کرده، وصیت ایشان به فرستاده، عیسي را دوازده
 بیمواران اسوت. نزدیك آسمان ملکوت که گویید کرده، موعظه روید، مي چون و بروید. اسرائی  شده گم گوسفندان نزد
 یوا طوال بدهیود. مفوت افتیود،ی مفوت نماییود. بیرون را دیوها کنید، زنده را مردگان سازید، طاهر را ابرصان دهید، شفا را

 کوه زیورا برندارید؛ عصاها و ها کفش با پیراهن دو یا دان توشه سفر، براي و مکنید. ذخیره خود کمرهاي در مس یا نقره
 در پس دارد؟ لیاقت که جا آن در که بپرسید شوید، داخ  که اي قریه یا شهري هر در است. خود خوراك مستحق مزدور
گور پوس نماییود؛ سالم آن بر ید،ئدرآ اي خانه به چون و روید نبیرو تا بمانید جا آن  آن بور شوما سوالم باشود، الیوق خانوه ا
گر و شد خواهد واقع  گووش شوما سونن بوه یوا نکنود قبوول را شوما هرکه و گشت. برخواهد شما به شما سالم بود، ناالیق ا
 (.15 تا 1 :10 متي )نک: «برافشانید را خود پاهاي  خاك شده، بیرون شهر یا خانه آن از ندهد،

 پسور مسویح، تووی  کوه گفوت جوواف در پطورس شومعون دانیود؟ مي کوه مورا شما گفت: را ایشان »... پطرسی: نّ   نک: .2
 توو بور را ایون خوون و جسوم زیورا یونوا  بون شومعون اي توو حوال بوه خوشوا گفوت: وي جوواف در عیسوي زنوده  خداي
 را خود کلیساي صنره این بر و پطرس توی  که گویم مي را تو نیز من و است. آسمان در که من پدر بلکه نکرده، کشف
 زموین بور چوه آن و سوپارم؛ مي توو به را آسمان ملکوت کلیدهاي و یافت. ننواهد استیال آن بر جهنم ابواف و کنم مي بنا

 (.20 تا 13 :16 )متي «شود گشوده آسمان در گشای ، زمین در چه آن و گردد بسته آسمان در ببندي،
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 ،«اسوووقف» بوووه اند، نوشوووته را آن پوووولس روانیوووپ کوووه 1،مقووودس کتووواف عبوووارات از یبرخووو در یحتووو
 (.Kong,2003:20است) شده اشاره «شّماس» و «شیکش»

 عیسوی کوه ارتبواطی دلیو  بوه کاتولیکی اعتقادات به پرداختن دانست، باید توضیحات این با
 مهودی بوه مسویح عیسوی اقتودای بحو  در خصوصوا   عهشوی آخرالزمانی اعتقادات با مسیح
 جوو جسوووت را االدیووانی بین مباحوو  کووه کسووانی بوورای و بوووده جالووب توانوود می 2دارد، موعووود
 معرفتوووی هندسوووه در مسووویح عیسوووی جایگووواه بررسوووی ضووومن اداموووه در باشووود. مفیووود کننووود، می

 زنوودگی در آن ازتووافب و مسوویحی دیرپووای سووّنت ایوون در انتظووار اندیشووه بووا کاتولیووک، مسوویحیت
 اصولی منوابع بوه مسوتقیم مراجعوه با شده سعی نوشتار این در شویم. می آشنا کاتولیک مسیحیان

 بوا واسوطه بودون محتورم خواننوده توا پوذیرد صوورت آنها در تصرفی و دخ  کمترین کاتولیک آئین
 گردد. آشنا زمینه این در ها کاتولیک اعتقاد

  مسیح رجعت و بازگشت مفهوم
 سونت طبوق و نوداده ر  هنووز کوه اسوت آخرالزموان در او ظهور و رجعت مسیح، بازگشت از مراد
 که االهیاتی شناسانه فرجام رویداد یک آموزه این است. آینده به مربوط مقدس کتاف و مسیحی

 آمودن بوه مسویح عیسوی بازگشوت از اسوت. 3شناسویآخرت بنش مسیحی االهیات در جایگاهش
 کوه شوود می مطور  5اولیوه ظهوور یوا آمودن نام به دیگری آموز  آن مقاب  در و گردد می یاد 4دوباره
  است. 6شناسی مسیح بنش آن االهیاتی جایگاه

                                                        
 شودن شوماس و کشویش اسوقف، شورایط و هوا نام ایون بوه آن در کوه .13 توا 1 :3 تیموتوائوس بوه پوولس اول رساله مانند: .1

 دارد. اشاره

  زمان در که است شده یاد مهدی حضرت یاران از یکی عنوان به مریم بن عیسی از مهدوی، روایات برخی در .2
 اقتودا ایشان به جماعت نماز در و گیرد می قرار حضرت سرآن پشت و کند می نزول آسمان از مهدی حضرت ظهور
 ویوژه بوه مردم هدایت به که است حجت حضرت مروج و حامی وی دارد. عهده بر را ایشان معاونت و کرد خواهد
کیود حقیقوت بوراین روایتوی در نیوز محمود حضورت پوردازد. می کتاف اه   هنگوام سوپس فرمایود: می و کنود موی تأ
 خوانوود. موی نمواز (،مهودی )حضوورت او سور پشوت و آیود مووی فورود موریم بون عیسووی مهودی حضورت ظهوور
کم را مسویح حضرت دیگری روایت در پیامبر  موی و کنود می معرفوی ظهوور عصور در هوا صولیب شوکننده و عوادل حوا
کمی او بیاید. فرود مریم پسر شما، میان در که است نزدیک اوست، دست در جانم که کسی به قسم فرماید:  عوادل حوا
 بنواری، ؛382 ،52ج؛ 71 ،51ج ،مجلسوی )نوک: دارد می بر را جزیه و کشد می را خوک و شکند می را صلیب که است
 (.265 ،2ج

3 . Eschatology 
4 . Second Coming 
5 . first Coming 
6 . Christology 
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 انبیوووای هوووای پیشوووگویی و هوووا نبووووت و عتیوووق عهووود در خصوصوووا   و مقووودس کتووواف در هرچنووود
 و جهووان در مسوویح ظهووور اولووین یعنووی آموووزه دو ایوون بووین منجووی، ظهووور مووورد در اسوورائی  بنووی

 بوه تووان موی هوا پیشوگویی ایون فحووای در دقوت بوا ولوی اسوت شوده هایی خلط او پایانی بازگشت
-25 :19 ایووف در چوه آن کوه دریافوت توان می دقت کمی با مثال عنوان به برد. پی ها آن تفاوت
 مسویح نهوایی بازگشت به مربوط است، آمده 2و1 :3 مالکی ،4 :14 زکریا ،14-13 :7 دانیال ،26

  (327 ش:1356 یسن،)ت است.
گر  او بنوش نجوات فعو  در را مسویح نوام بوه شنصویتی آفورینش از خداونود نقشوۀ غایت تمام ا
 بشوارت نجوات، موانوع شودن برداشوته از پوس هوا انسوان او اولیوۀ آمودن بوا که دانست باید بدانیم،
 بوا و نماینود موی ملکووت آن بوه ورود آمواد  را خوود او بوه آوردن ایموان با و شنیدند را االهی ملکوت
کن ملکوت آن در جهان پایان در مسیح دوبار  آمدن  آمدن و ظهور دو این بنابراین گردند. می سا
  است. مسیحی ایمان تمام افتد، می اتفاق بین این در هرآنچه و مسیح عیسی

 کوه اسوت آموده رسووالن ۀاعتقادنامو در وقتوی گویود: می مسیحی متألهان از یکی تراویز استفان
 از: نقوو  بووه ،7 بنوود رسوووالن، اعتقادنامووۀ) «گشووت خواهوود بوواز حیووات و موور  داوری رایبوو مسوویح»

New Catholic Encyclopedia،) نقشوه شودن کامو  بورای مسویحیان امید اختصار و روشنی به 
 و اولیوه آمودن او البته آمد. خواهد پیروزمندانه مسیح و شده بیان را عالم پایان در االهی هدف و

 بوه اسوتناد بوا و دانود موی خودا نجوات عملیوات در او بازگشت با مساوی و عرض مه را مسیح ظهور
 1:است معتقد (28 :9 جدید)عبرانیان عهد از آیاتی

 گنواه بودون دیگور بوار نماید. رفع را بسیاری گناهان تا شد قربانی بار یك چون نیز مسیح»
 «.نجات جهت به شد، خواهد ظاهر باشند می او منتظر که کسانی برای

 بوورای ظهووور دو بووه اذعووان بووا کاتولیووک، کلیسووای معاصوور دان االهووی و نویسوونده برانتوو ، جوور 
 است: معتقد مسیح، بازگشت تحقق برای فعالیت و انتظار به مسیحیان تشویق با و عیسی

 آشووکار را او صووبر اولووی زیوورا قووائلیم، مسوویح بووراى ظهووور دو بلکووه ظهووور، یووك تنهووا نووه مووا»
 در چیووز همووه طووورکلی، بووه زیوورا آورد، همووراه بووه را الهووی کوووتمل توواج دومووی امووا سوواخت،
کره، از دیگورى عووالم، از قبو  پودر، از یکوی است: دوگونه او تولد است. دوگونه مسیح  بوا
 دوموی و گوسوفندان پشوم بور شوبنم ماننود پنهانی در یکی است: دوگونه او نزول پایان در

 در و شوده پیچیوده قنداقوه در خوود ولا ظهور در او باشد. باید که او صداى و پرسر آمدن
 در (.2 :104 )مزامیور، «پوشانیده ردا مث  نور به را خویشتن» دومش ظهور در و بود آخور

                                                        
1 . Stephen H. Travis, "Second Coming of Christ" in: The Oxford Companian Bible 
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 دومووی در امووا (،12:2 )عبرانیوان، دیوود حرمتووی بوی و شوود صوولیب متحمو  آموودنش اولوین
 در ریوودنگذا کننوود. می تجلیوو  را او کوورده، مشووایعت را او فرشووتگان کووه حووالی در آیوود، می

 برانتووو ،) «باشووویم دومووش ظهوووور دنبووال بوووه بایووود بلکووه بموووانیم، بوواقی او ظهوووور اولووین
 .(276-275 ش:1381

 بووا اسووت، مسوویحی متألهووان و کلیسووایی آبوواء هووای سوونت و نظریووات حوواوی کتووابش کووه همووو
 است: کاتولیک کلیسای تغییرناپذیر سنت جزء مسیح بازگشت به اعتقاد دارد، می اعالم صراحت

 دوبواره فرشوتگان و ها انسوان هموه داور عنووان بوه پیروزمندانوه مسیح جهان، ایانپ در»
 حواریون با اوقات از بسیارى مسیح که است اى داورى و رجعت همان نیا آمد. خواهد
-274 )هموو: «اسوت کاتولیوك سونت ثابوت جوزء عقیوده این گفت. سنن آن درباره خود
275.)  

 میووان از قیوامش و عیسووی تصولیب از پوس مسوویح نپیوروا چوورا کوه شوود مووی روشون بنوابراین
گواه مردگان  صولیب بور ناباورانوه را او عیسوی پیوروان وقتوی بردنود؛ پنواه او بازگشوت آمووز  بوه نا
 نجوات را خوود جان نتوانست که او گردیدند؛ سردرگم دهد، نجات بتواند را خود که آن بی دیدند،
 و سووردرگمی از پوس روز سوه باشود؟ خوود نپیوروا بنش نجوات شوهریار توانسوت می چگونوه بدهود،
 ای فرشوته» و دیدنود خالی را آن بودند، رفته او قبر زیارت برای که زنانی ،عیسی پیروان بهت
 جوا این در طلبیود. می را مصولوف عیسوای که دانم می مباشید. ترسان گفت: و شده متوجه را آنان

 شود، بیصول بور یسویع یوقتو (.10-5 :28 یمتو) «اسوت برخاسته بود، گفته که چنان زیرا نیست؛
 همووه آنوان و افکنود هیسوا او روانیووپ بور یدیونوم و أسیو هیسووا کنود، یزیر هیوپا یحکوومت کوه آن یب

 پرسوش نیوا بوود؟  یاسورائ یبن یحایمسو یسویع یراست به ایآ دند؛ید سؤال ریز را خود اعتقادات
 خوود تجربوه از همراهش زنان و هیمجدل میمر که یوقت تا  ،یدل نیهم به نمود. یم آزارنده اریبس
 داشوت. اداموه شانینوک نیا یخموش و ینینش خانه نگفتند، سنن یسیع یخال قبر افتنی در
 ،عیسوی قیوام ( 610 ش:1392 )نواس،بود.  یوانج تیوحقان اثبوات ح،یمسو امیوق آنوان نگاه از

 و گشت بازخواهد ینزم به ابرها بر سوار دیگر بار و زودی به عیسی که ساخت معتقد را او حواریان
 در جدیوودی جسووارت و جرئووت رو، ایون از کوورد. خواهوود عملووی را اسورائی  بنی حووق در ها وعووده هموه
 میوان در درسوت شودند، مشوغول موردم میان در تبلیغ و وعظ به شجاعت کمال با و شد پیدا آنان
  بود. شده صلیب بر و شده گیر دست شان میان در عیسی پیش چندی که مردمی همان
 مسویح بازگشوت موورد در خوود کلیسوای بزرگوان به تأسی با و متقن سنت یک طبق ها تولیککا

 معتقدند:
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 بست را قدیم پیمان آنان با خدا که قومی که بینیممی گیریم،می نظر در را آینده وقتی»
 مسویحا. بازگشت یا آمدن انتظار   یعنی هستند، مشابهی اهداف متوّجه خدا جدید قوم و
 عنووان بوه و برخاست مردگان میان از و ُمرد که هستیم مسیحایی بازگشت منتظر ما اما

 کوه هسوتند مسویحایی آمودن منتظور دیگوران ولوی است شده تصدیق خدا پسر و خداوند
 یوا نشوناختن مواجراى بوا تووأم آنوان انتظوار و مانودموی منفوی آخرالزموان توا خصوصیاتش
 .(840 بند ش:1393 همکاران، و )مفتاح «است مسیح عیسی به نپذیرفتن

 صوورت بوه عیسوی معتقدنود: مقودس، کتواف اساس بر کاتولیک، مسیحیان خالصه صورت به
گهانی  :24 یمتو ؛ 37-33 :13 مورقس ؛ 23 و 22 :21 و 3:14 وحنای نک:) قبلی اطالع بدون و نا

 گشوت)نک: خواهود بواز فوتح و یروزیوپ بوا و فرشوتگان راه هوم به و پدر بتیه و جالل در (23-51
 هوووا در را خداونوود تووا» چووون یاتیووآ بووه اسووتناد بووا گوواه ریتفاسوو در (.31 :25 و 28 :19 و 27 :16 یمتو

 بوا زیون گواه و شده معنا آسمان در او حضور ،یسیع بازگشت (11 :1 رسوالن )اعمال «میکن استقبال
 ،«آمود خواهود بواز شود، بورده بواال آسومان بوه شوما یسوو از که یسیع نیهم» چون یاتیآ به تمسك

 زیون را یاهوداف حضوورها نیوا از كیهر یبرا البته است. شده معنا ینیزم یحضور یسیع ازگشتب
 بوا برداشته را شما و میآ یم باز» هیآ به استناد با داران مانیا با مالقات مثال، یبرا کنند. یم انیب

 یبررسو و شوده شومرده آسمان به یسیع بازگشت مهم اهداف از (،14 :7 و،)هم «برد خواهم خود
 اهووداف از ملکوووت، یبرقوورار و هووا ملت سوواختن آزاد  ،یاسوورائ یبن نجووات هووا، امت انیووم یداور و

 هسوته خودا، ملکوت یبرقرار ان،یم نیا در که روند یم شمار به حیمس یسیع ینیزم بازگشت
 ،یحیمسو دانوان االهی نگواه از هموه نیا بوا 1اوسوت. بازگشوت عمده هدف و یسیع میتعال یمرکز
 بازگشووت و یآسوومان بازگشووت بووود: خواهوود ظهووور نوووع دو یدارا خووود بازگشووت گووامهن بووه یسوویع
 (505 ،2ج م:1890 )االمیرکانی، هستند. یتیغا و هدف یدارا هرکدام که ینیزم

 

 کاتولیک االهیات در مسیح عیسی جایگاه
 در و شوود ایجوواد مسوویح عیسووی یعنووی بنیانگووذارش شنصوویت محووور بوور مسوویحی االهیووات
کله حقیقووت  کووه اعتقووادی هووای گزاره مجموعووه از اسووت عبووارت دیوون ایوون هووای آموزه اصوولی شووا
 آخور و اّول زنوده، مسویح  » مسویحیان، نظور از 2انود. کرده انشوا عیسوی پیراموون مسویحی متکلموان

                                                        
1." King of God" in: Dictionary of the Bible, p.216  

مسوئله  و اسوت الهووتی و ناسووتی یوا االهوی و انسوانی طبیعوت دو هور دارای مسویح کوه دارنود عقیوده دیرباز از مسیحیان .2
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 االهیوووات از بنشووی شناسوووی مسیح ترتیووب، بووودین (.151 ش:1378 )کوواکس، «اسوووت مسوویحیت
 و بشووری ُبعود میوان پیونود مسوئله ویژه بوه ،مسویح عیسی هویوت بررسوی بوه کوه اسوت سویحیم

 اسوت. انسوان کوامال   حوال عوین در و خودا کوامال   مسویح که معتقدند مسیحیان پردازد. می او الوهی
  دانند. می تثلی  در دوم شن  را مسیح آنها
 بود: دائمی میتعل كی حیمس زندگی ک  مسیحیان، نظر از

 بوه وى خواص دلبستگی مردم، به محبتش نمازش، حرکاتش، معجزاتش، سکوتش،»
 و جهووان، هیووفد خوواطر بووه بیصوول روى بوور کاموو  قربووانی رفتنیپووذ ران،یووفق و افتادگووان
گردان بوود. اش وحوی تحقوق و اش کلموه رسواندن تیوفعل بوه نهوایا هموه زشیرسوتاخ  شووا
 )نووک: «ردیووبگ شووک  آنووان در حیمسوو تیشنصوو تووا کننوود او هیشووب را خووود دیووبا حیمسوو
 (.19 :4 انیغالط

 بوه مسویح عیسی رسد. می وحدت و کمال به مسیح در اخالق قانون معتقدند، ها ککاتولی
 و دهود می تعلویم را خودا عودالت او فقوط زیورا اسوت، شوریعت غایوت او اسوت. کمال طریق شنصه

                                                                                                                                  
گانووه «هووا طبیعووت» کووه بوووده عقیووده ایوون از دفوواع همانووا آنووان،  جمووع واحوود شوون  در انسووانی کووامال   و االهووی کووامال    جدا
 )لوگووس  «کلموه» را مسویح قودیمی دانوان االهی گرفتند. وام بسیار یونانی اندیشه از موضوع این تبیین برای شوند. می

Logos) یوا تجّسوم و گرفتوه خوود بوه انسانی صورت که دانند می خدا جاودانی (تجسودincarnation) اسوت. یافتوه 
 را او انگاشووتند، مووی انسووان و خوودا میووان موجووودی را او کووه هووا آریُوسووی عقیووده بووه پاسووخ در ، م(325) نیقیووه شووورای

 رواج پونجم و چهوارم هوای قورن در که هایی نظریه از بسیاری و کرد تعریف (homoousion  ذات )هم «پدر  ذات    هم»
کیود سویحم الوهیوت بر (Apolinarians) ها آپولیناریُوسی شدند. محکوم آمیز بدعت های نظریه عنوان به یافتند  تأ
 متمووایز او الوهیووت از طوووری را مسوویح انسووانیت نسووطوریان دانسووتند. می جسوومانی صوورفا   را او انسووانیت امووا کردنوود می
 کوه کردنود موی گموان (Eutychians) ها افتینسوی کورد. موی القوا ذهون بوه دوگانوه شنصویتی از تصووری کوه کردند می

 م(451) خلقیوودونیا شووورای داشووت. وجووود « شووده ادغام» طبیعووت یووک آن از پووس و طبیعووت، دو خوودا تجّسوود از پوویش
 از برخووردار ... انسوان راسوتی بوه و خودا راسوتی به ... مسیح عیسی» کرد: مشن  گونه این را اندیشی درست مرزهای
 مشون  ... ذات یوک از موا بوا اش انسوانیت لحواظ از ... و ذات هم پدر با اش  الوهیت حی  از متناسب؛ جسمی و روح
 کردنووود. پافشووواری نسوووطوریان، جملوووه از ناراضوووی، اجتماعوووات   «جووودایی. بووودون آمیوووزش... بووودون بیعوووت،ط دو بوووه

 یووک فقووط خودا تجّسووم از پوس کووه دادنود مووی تعلوویم طبیعوت یووک بوه معتقوودان یوا (monophysites) هووا مونوفیزیوت
لیوووت اسووت. داده ادامووه خوووود حیووات بووه طبیعووت  تعلووویم اراده وحوودت بووه معتقووودان یووا (monothelites) هووا مونوت 

 موورد در جوز «اندیش درسوت» آغواز در ها پروتستان است. داشته وجود مسیح در اراده یا خواست یک فقط که دادند می
گرایی به بعدا   ولی ماندند باقی توحیدگرایی  عقایود و هوا فلسوفه تغییور بعود بوه نووزدهم قورن از آوردند. روی طبیعی خدا

 بوودن انسوان ننسوتین کلیسوای خوالف بور کلوی طور بوه شود.  توری بویش هوای نظرپوردازی موجب انسان طبیعت  درباره
 هووای نظریووه در اسووت. بوووده دشوووارتری کووار او الوهیووت پووذیرفتن حالیکووه در اسووت، شووده پذیرفتووه سووهولت بووه مسوویح

 «صوفات» از را خوود او گوویی کوه شوود موی بحو  چنوان مسویح  دربواره مسویح از زدایوی الوهیت یا (kenosis) کنوسیس
 را میدان هنوز اما شده گرفته انتقاد باد به سو همه از خلقیدونی تعریف درآید. انسان صورت به تا «کند می تهی» الهیا

 تلنی (. و تغییر اندک با شناسی مسیح مدخ  جهان، ادیان فرهنگ از: )برگرفته است نکرده خالی
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 او صووورت بووه کووه مووا، دلیوو  ایوون بووه و .(1953 بنوود ش:1393 همکوواران، و کنوود)مفتاح می اعطووا
 شوریك او زنودگی اسورار در شوویم، می برانگینتوه او هموراه و میوریم می او هموراه و ایم شوده ساخته
  (.562 بند )همو: کنیم پادشاهی او همراه که جایی تا شویم می

 خوووود کلمووات مسووویحی، زنوودگی و اخوووالق در مسوویح عیسووی گووورفتن قوورار محوووور ایوون منشووأ
 خواند: می خویش از تبعیت به را دیگران و نامیده راه و مقتدا اسوه، الگو، را خود که عیساست

 را حیوات نوور بلکه نشود سالك ظلمت در کند متابعت مرا که کسی هستم. عالم نور   من»
 راسووت تووو شووهادت پووس میوودهی شووهادت برخووود تووو گفتنوود: بوودو فریسوویان گوواه آن یابوود.
 .(13-12 :8 )یوحنا «نیست

 گوید: می دیگر جای در یا
گور آیود. نمی مون وسویله هبو جوز رپود نوزد کوس هیچ هستم. حیات و راستی و راه من»  مورا ا
 و،همو) «اید دیده را او و شناسید می را او این از بعد و شناختید می نیز مرا پدر شناختید می
14: 6-7). 

 از اسوت، اسوتوار خوود بنیانگوذار ممتواز شنصویت محوور بور کوه ویژگوی ایون در مسیحیت باری،
 و ملوت یوک تارینی انتظار براساس که است دینی تنها مسیحیت است. متمایز دیگر ادیان همه
 گرفتووه شووک  موعووود و منجووی ظهووور بوورای آن پیووروان افووزون دم اشووتیاق و دیوون یووک مؤّکوود آموووزه
 موضووع تواند می میزان چه تا موعودباوری و انتظار که زد حدس توان می دلی ، همین به است.
 اسواس بور کوه اسوت یموذهب عیسووی آئوین دانسوت بایود باشود. مقودس کتواف بورای توجهی قاب 

 انبیوای هوای آموزش در کوه یهودیوان از شوماری گرفت. شک  یهود ملت در مؤکد و دیرپا انتظاری
 و شودند جموع او گورد عیسوی آمودن بوا بودنود شده داده وعده ماشیح به افزونی دم صورت به خود
 حیوات پایوان بوا اموا کورد. حرکوت شودن عوالمگیر مسیر در پرشتاف که شدند ای تازه دیانت ریز پایه

 عیسووی بازگشوت انتظوار از بوود عبوارت آن و درآمود ای توازه شوک  بوه انتظوار ایون عیسوی زمینوی
 :1385 نیا، )صووادق سووازد اسووتوار را الهووی ملکوووت بتوانوود کووه حکومووت یووک تشووکی  و مسوویح
 سوورآمدن بووه تصووویر اسووت، نمایووان جدیوود عهوود در انتظووار از کووه تصووویری ننسووتین (.175-186
 بوه اسورائی  بنی موعوود و 1ماشویح عنووان بوه عیسوی معرفوی بوا که است یهود ملت پایدیر انتظار
 گرفوت. شک  یهودیان دینی باورهای براساس و یهودی کامال   بستری در مسیحیت رسید. پایان
 دانست)ویلسوووون، یهودیوووت از ای نحلوووه تووووان می درسوووتی بوووه را عیسوووی آئوووین دلیووو ، هموووین بوووه

                                                        
1. mashiah 
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 و دانسوته یهودی را خود عیسی زمینی زندگی پایان از پس یانیسال تا مسیحیان (.31 ش:1381
 دیگر مانند و رفته، معبد به مرتبا   روزه همه و کردند می رعایت را یهود شریعت آداف و رسوم تمام

گر آوردند. می جای به را موسوی آئین یهودیان  او نبوود منتون و آمد درمی ایشان دین به کسی ا
 انجوام اسوت( یهودیت پذیرش نماد ترین مهم و ننستین )که را ختان  عم که کردند می الزام را

 که داشتند اعتقاد که بود آن کرد می جدا یهودیان دیگر از را آنها دوره این در که چیزی تنها دهد.
 بشوارت او ظهوور به قوم این انبیای پیشتر که است اسرائی  بنی موعود ماشیح، همان عیسی
 (611 ش:1392 )ناس، بودند. داده

 در آنان باورهای و (47 ش:1378 دانستند)کاکس، می االص  یهودی را خود اولیه مسیحیان
 بودند. یهودی نیز او حواریون بود. یهودی یک خود نیز عیسی داشت. ریشه یهودیت تاریخ
 دانسوتند می کوامال   را یعقووف و اسوحاق ابراهیم، خصوص در مقدس کتاف های داستان آنان
 بوه اسورائی  بنی پیامبران که بودند مطلع آنان (77 ش:1381 ویور، )جو داشتند. ایمان آنها به و

کیوودات بوا افزونووی دم صوورت  از فرزنوودی کووه انود آورده پدیوود یهووود ملوت در را تشوونگی ایون بسوویار تأ
 آورد، خواهود ارمغوان به یهودیان برای دوباره را پدرش سلطنت شکوه و طالیی دوران داود نس 
 او بووه و پوشوویدند، چشووم اش روسووتازادگی از یافتنوود را مسوویح عیسووی وقتووی لیوو ،د همووین بووه

 کووامال   انتظوواری انتظووار، ایوون دلیوو  همووین بووه خواندنوود. موعووود همووان و داده شووهریاری کسوووت
 گووذار پایه بعوودها کووه یهودیووان از جموواعتی توسووط عیسووی نووام بووه شنصووی در کووه اسووت یهووودی
 یافت. خاتمه شدند مسیحیت
 بوه بسویاری مصوادیق و داشوت بسویاری فرودهای و فراز یهودیان میان در عودباوریمو آموزه
 کووه بووود برخوووردار ای جذبووه چنووان از برخوووردار و متمووایز مصووداق عیسووی بووار ایوون امووا دیوود خووود
 ذهون در بوودنش ماشویح بواور و کرد جذف خود سوی به جامعه پایین طبقه از را زیادی های گروه
 و بوورآورد سوور جدیوودی آئووین شووک  در کووه شوودند سووتر  چنووان ها ریشووه ایوون و دوانوود ریشووه همووه
 انتظار اندیشه با صلیب ماجرای از بعد جدید آئین این (.52 ش:1387 کرینستون،) شد گیر عالم

 بازگشوت امیود بوه آن پیوروان کوه شود دینوی سورآغاز و خوورد گوره مسویح عیسوی دوباره بازگشت
 شوند. می کلیسا وارد او با مؤمنانه زیست و مؤسسش مجدد

ویکردی ؛مسیح به اقتدا و تشبه  مسیحی انتظار مقوله به اخالقی ر
 دقیق فهم برای و است مسیحیت در اخالق کانون و محور مسیح شد اشاره که گونه همان
 دنبووال بوه یهوود اخالقوی سووّنت امتوداد در بایود مسویحی اخالقووی سوّنت و مسویح عیسوی اخوالق
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 معووروف مسوویح بووه اقتوودای یووا تشووبه آموووزه بووه مسوویحیان توسووط بعوودها کووه رفووت مفهووومی ریشووه
 اسووت، شووده ریووزی پایووه توونخ شووان مقوودس کتوواف براسوواس کووه یهودیووت اخالقووی سووّنت در گردیوود.
 اوست: افتنارات از یکی این و 1شده آفریده خدا شبیه انسان

 و ایوودر انیووماه بوور تووا میبسوواز خووود هیشووب و موافووق و مووا صووورت بووه را آدم گفووت: خوودا و
 حکومت خزند، یم نیزم بر که یحشرات همه و نیزم یتمام بر و میبها و آسمان پرندگان

 و نور را شوانیا د؛یوآفر خودا صوورت بوه را او د؛یوآفر خوود صوورت بوه را آدم خودا پوس د.یونما
 (.27-26 :1 شیدایپ) داد برکت را شانیا خدا و دیآفر ماده

 دربواره یهوود دانشومندان تعلیموات اساسو اسوت، شوده آفریده خدا شبیه انسان که اص ، این
 نشوان خوود و دارد فضویلت جهوان منلوقوات هموه بور انسوان اسواس، ایون بر است. انسانی وجود
 ایون توورات یهودی شارحان و دانشمندان است. خدا آفرینش کار در نقطه ترین عالی که دهد می
 اند: کرده بیان چنین را اص 

 بوه که بود نیا شتریب محبت است. شده دهیفرآ خدا هیشب که رایز است؛ محبوف انسان
 نیهموو (؛3:18 آووت، شونای)م اسووت شوده دهیووآفر خودا هیشووب کوه شوود داده اطوالع او خوود
 بوا انسوان كی» بنشد. یم جهان نظام در را تیاهم یاعال حّد  انسان به که است خلقت
 دهیوفرآ خودا هیشوب انسوان چوون (؛31 ناتوان، یربو )آووت اسوت برابور نشیآفور عوالم همه
 خودا بوه یحرمتو یبو و نیتووه واقوع، در انسوان، كیو بوه یحرمتو یبو و نیتووه اسوت، شوده
 چوون شوود. خوار من با زین همنوعم پس ام، شده خوار من که حال :ییبگو دینبا است.
گور گفوت: تنحوما یرب شود. نینفر من مث  زین همنوعم پس ام، شده نینفر من که  توو ا
 صوورت به را انسان خدا که رایز ؛یا کرده خوار را یکس هچ که بدان ،یبکن را یکار نیچن

                                                        
 ،معصوومان روایوات و کوریم قورآن شوریفه آیوات از بسویاري ردمووا در اسوت؛ مناقشه مورد اسالمی نظر از عبارت این .1

کیود صوراحت بوه اسوالم دینوي متون در است. شده نفي دیگري موجود هر یا و انسان به خداوند تشبیه هرگونه  شوده تأ
ه   َلْیَس » شریفه آیه همانند نیست؛ دیگري موجود هیچ شبیه خداوند که ْثل  ر واقع در که «َشْيء   َکم   دیگوري تنمو هر مفّس 

 از اسووت. موادي ویژگوي هرگونوه از مجوّرد متعوال خداونود اسوالم، نظوور از باشود. تجسویم یوا تشوبیه شوائبه آن در کوه اسوت
 علووي آدم خلووق تعوالي اهلل اّن » عبووارت روایوواتي در البتوه نمووود. تلّقووي موادي صووورت داراي را خداونوود تووان نمووي رو، ایون

 ندارنود. داللوت اسوت، بشوري صوورت داراي خداونود اینکه بر هرگز نیز می،اسال دانشمندان عقیده به که آمده «صورته
ْلُت » پرسود: می باره این در السالم علیه باقر امام از حدیثی در راوی

َ
َبواَجْعَفر   َسوأ

َ
وا أ ّنَ » یوْرُووَن  َعّمَ

َ
 َعَلوي آَدَم  َخَلوَق  اهلَل  أ

ه   ي» فقال: ،«ُصوَرت  ر   َعَلي اْخَتاَرَها َو  اهلُل  اْصَطَفاَها َو  َمْنُلوَقة   ُمْحَدَثة   ُصوَرة   ه  َور   َسائ  َفة   الّصُ َضاَفَها اْلُمْنَتل 
َ
َلي َفأ ه   إ   َکَما َنْفس 

َضاَف 
َ
َلي اْلَکْعَبَة  أ ه   ا  وَح  َو  َنْفس  َلي الّرُ ه   إ  َي » َفَقاَل: َنْفس  یوه   َوَنَفْنوُت » «َبْیت  ون ف  وي م   روایوت دربواره بواقر حضورت از ؛«ُروح 
 کوه شوده آفریده تازه است صورتي صورت، این فرمودند: حضرت پرسیدم. «آفرید خود صورت بر را آدم خداوند همانا»

 روح و کعبوه کوه چنان هم داد؛ نسبت خودش به را صورت این پس کرد. اختیار ها صورت سایر بر و برگزید را آن خداوند
 .(103 ق:1385 )صدوق، «دمیدم خود حرو از آن در و» ،«من خانه» فرمود: و داد نسبت خود سوي به را
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 (88-87 ش:1382 کهن، ؛24:7 ربا، تی)برش است دهیآفر خود

 شوک  و طیتنطو از ریوغ یعبور زبوان در را صوورت کوه یهوودی بزر  متکّلم مون،یم بن یموس
 د:یگو یم است، کرده ریتفس یمعنو شباهت یمعنا به را آن و دانسته

کله و خودا صوورت بوور منلووق اسوت، برخوووردار یعقلو ادراك از انسوان کووه نظور نیوا از»  شووا
گواه و یعقل معرفت همان «مثال» و «صورت» از منظور است. یااله  کوه اسوت یتعّقلو یآ

کله همووان یکمووال نیچنوو و اسووت برخوووردار آن از انسووان  آن بوور آدم کووه اسووت االهووی شووا
کله و مثال صورت،  ؛ 717-716 و 25 م:1971 االندلسوی، )القرطبی «است شده خلق شا
 .(521ص ،3ج ش:1383 آملی، جوادى

 اطاعوات بوا و نمایود عمو  او دسوتورات بوه بایود شده خلق خدا شبیه که انسانی یهود اخالق در
 بایوود او برسوود. نجووات و سووعادت بووه تووا بگووذارد قوودم توووراتی شووریعت چهووارچوف در او از همیشووگی
 غضوبناک از او نوواهی ترک و اوامر انجام با و شدبا داشته نظر در را خالق خدای همیشگی رضای
 مسوند بور که است شهریاری کسوت در خدا توحیدی، و خدامحور اخالق این در بپرهیزد. کردنش
 ایوون بوور نمایوود. می وضووع خووور در حکمووی انسووان رفتووار کمتوورین بوورای و نشسووته حکومووت و قوودرت
 آن از منحصوورا   اخالقوی رفتوار علویمت و داشوته قورار یهووودی اخوالق کوانون در توورات، خودای اسواس

 میوان ایون در اسورائی . بنی بوه یهووه اخالقوی دسوتورات از است عبارت تورات در اخالق خداست.
 حکمی کند؛ می پیدا بروز او از اطاعت در که خداست از کردن تقلید اخالقی، اص  ترین مهم البته
 29 :9 ؛12 :10 ؛7 :22 تثنیوه نک:) است شده اشاره آن به مقدس کتاف از شماری بی آیات در که
 (:19 :2 الویان ؛

 هستم؛ مقدس شما پروردگار من زیرا هستید مقدس همگی شما
 او بوه برداریود، گوام او مسویر در بترسوید. او از کوه خواهد می شما از اسرائی   بنی ای اینک
 کنید؛ عبادت وجود تمام با را خویش پروردگار و بورزید عشق

 کوه آن شرط به هستند؛ مقدس نزدش در که کرد مبعوث هایی انسان رایب را تو پروردگار
 بردارند؛ گام او مسیر در و کنند اجرا را او های فرمان کرد، یاد سوگند تو به که گونه همان
 بروید. خود خدای خداوند پی در

گونووه را خوودا از تقلیوود غریووب و پیچیووده مفهوووم از مووراد یهووودی مفسووران بیشووتر  در شوودن خدا
 رفتوار و نمایود دنبوال را خدایی های شیوه انسان که این یعنی کنند می تفسیر جهانی این ناییمع

گونه  از تقلیود شوود. خودا شوبیه نهایوت در و دهود انجوام است، ممکن بشر برای که جایی تا را خدا
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 خردمنود و عوادل و پواک زموین هموین در و نمایود پیوروی خودا صوفات از انسوان کوه این یعنوی خدا
 اسوت)نک: آموده توورات در کوه کننود می بیوان نیوز را مصوادیقی اخالقوی اص  این برای آنان شود.

  و...(: 6 :34 تثنیه ؛11 :25 ؛21 :3 ؛1 :18 پیدایش
 پوشانید؛ جامه را برهنگان خدا که گونه همان بپوشانند، را برهنگان

 داد؛ تسلیت عزاداران به خدا که گونه آن دهند، تسلیت عزاداران به
کبسگارند، به را کس بی انمردگ  کرد؛ چنین خدا که سان آن خا
 خدا. همانند باشند کثراالحسان و خشم دیر شفیق، و

 کووه کوورد ریووزی پایووه را اخالقووی یهووود، اخالقووی سوونت امتووداد در مسوویح معتقدنوود مسوویحیان
 بوووود. متفووواوت هوووا آموزه بوووه نگووواه و رویکردهوووا در ولوووی نداشوووت تفووواوتی هوووا آموزه مفووواد در هرچنووود

 شود او بوه شوبیه باید که ساختند خدایی او از مسیح عیسی به بنشیدن الوهیت با مسیحیان
 شود، موی تروی  پولس توسط که مسیح، الوهیت به اعتقاد رسید. سعادت به تا نمود اقتدا او به و

 الوهیوت کوه دارد موی اعوالم وضوح به او بگیرد. شک  نیز الوهی تثلیثی ساختار تا گردید ای مقّدمه
 است: یافته تجّسم مسیح در

 و درآمود بنوده كیو صوورت بوه باشود؛ برابور خودا بوا ننواسوت داشوت، تیوالوه که نیا با او
 (7-6 :2 انیپیلی)ف گرفت. خود به انسان ظاهر
  .(5 :2 موتائوسیت اّولاست) انسان و خدا بین واسطه او

 القوودس روح رفاقووت و خوودا محبووت باشوود  شووما همووه بووا مسوویح عیسووی مووا خداونوود فووی 
 .(14-13 انیقرنت اّولگردد) شما نصیب

 و کننود تقلیود او از که بودند خدایی دنبال به خود یهودی برادران مانند نیز مسیحیان بار این
 که مسیحی عیسی به مسیحیان بود. خدا آن مصداق یافتن در تفاوت ولی سازند او شبیه را خود

 یهووودی اخووالق خودای یهوووه جووای بوه را او و دادنوود االهووی صوفات بووود، شووده آفریوده گونووه معجوزه
 تشوبه و اقتدا شایسته را او که بود چنین این و (378-349 ش:1393 نیا، صادق نشاندند)نک:

 یافتند.

 کاتولیکی اندیشه در انتظار معرفتی جایگاه و اهمیت
 مسویح عیسوی شوکوهمند بازگشوت بوه معتقود عمیقوا   هوا کاتولیک خصوصوا   مسویحیان همه
کنون هم از سایکل راه از خداوند حیمس معتقدند: انآن هستند.  زیوچ هموه اما کند،می ییفرمانروا ا
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 قوواى تهواجم نیآخور بوا برخوورد بدون حیمس ملکوت روزىیپ ست.ین او سلطه در هنوز عالم نیا
 اعتقادنامووه معتبرتوورین کووه کاتولیووک کلیسووای تعووالیم کتوواف از بنشووی در آموود. ننواهوود طانیشوو

 آمده ،«کند سلطنت مردگان و زندگان بر تا آمد خواهد باز جا آن از او» عنوان با 1،است ها کاتولیک
 است:

کنووون هووم از حیمسوو آموود: بازخواهوود جووالل بووا او  کنوود.مووی ییفرمووانروا سووایکل لهیوسوو بووه ا
 آسومان بوه حیمسو عوروج «.کنود سلطنت مردگان و زندگان بر تا گشت زنده و مرد حیمس»

 خداونود حیمسو سوییع دهود.موی نشوان را خودا اقتودار و قودرت در او تیبشر مشارکت
 و قوودرت و اسووتیر هوور از بوواالتر» او اوسووت. دسووت در نیزموو و آسوومان قوودرت تمووام اسووت:
 جهوان خداونود حیمسو «.نهواد او پاهواى ریز را زیچ همه» پدر رایز است، «سلطنت و قّوت
 نحوو بوه و شوده «جموع» او در خلقوت تموام واقوع در و بشورى خیتوار اسوت. خیتوار و هستی
 هسوت. زیون اوسوت، بودن کوه سوایکل سر خداوند عنوان به حیمس رسد.می اوج به متعالی
 طوور بوه را رسوالتش گونوه نیوا بوه و افوتی جوالل و شد برده آسمان به که آن از پس حیمس
 اسوت اقتودارى منشوأ هیوفد مانود.موی ساکن شیسایکل در نیزم روى بر داد، انجام کام 
کنون هم از حیمس ملکوت» راند.می حکم سایکل بر القدس روح ىروین به حیمس که  به ا
 زموان از اسوت. نیزمو روى بور ملکووت سرآغاز و منشأ» و «است حاضر سایکل در سّرى نحو

کنوون هوم از موا کورد. آغواز را خوود تحقوق خودا طر  عروج،  از م.یهسوت «آخور سواعت» در ا
کنون هم  شوروع رىیناپوذ برگشوت طور به هانج نوسازى و ماست با جهان انییپا دوره ا
کنوون هوم حتی و است. شده  سواىیکل بوه رایوز اسوت، افتواده جلوو واقعوی کوامال   نحوو بوه ا
 قیوطر از حیمسو ملکووت «.اسوت شوده اعطوا رکامو یغ هرچند واقعی قداستی نیزم روى

                                                        
 مرجعیوت و کلیسوا پردازان نظریوه آبواء، کلیسوا، سونت مقودس، کتاف بر تکیه با کلیسایی رسمی متن واقع، در کتاف این .1

 ایون از هوایی کتاف مشوابه حودی توا کوه اسوت آن خواص قالوب و شوک  کتاف، این ممیزات از یکی است. کلیسا تعلیمی
 رسوومی مووتن یووک روی از کووه کنوود می فووراهم محققووان بوورای را فرصووتی آن انتشووار و اسووت شوویعی دینووی سوونت در دسوت
 وگوی گفووت و کوواتولیکی ایمووان فهووم بوورای را خوووبی  زمینووه و شوووند آشوونا کوواتولیکی جدیوود و قوودیم اعتقووادات بووا معتبوور،
کتبر 16) دوم پ  ژان کند.پا  می ایجاد متقاب   تعوالیم» نویسوید: می توافک ایون مقدموه در (2005 آوریو  2 تا 1978 ا
 مرجعیووت و رسوووالن سوّنت مقووّدس، کتواف کووه اسووت کاتولیوك عقیووده و کلیسوا ایمووان از گزارشووی کاتولیوك کلیسوواى دینوی
 ابوزار و ایموان تعلویم بوراى اسوتوار معیوارى را آن مون سوازد. می روشون یا کند می تصدیق را آن کاتولیك کلیساى تعلیمی
 کلیسواى هموواره القودس روح کوه چیوزى آن نوسوازى بوه کوه آن امیود دانم. می اییکلیس اتحاد براى معتبرى و صحیح
 تعوالیم نشور و تصوویب کنود. کموك خوانود، می فورا آن به ملکوت شائبه بی نور سوى به مسیرش در را مسیح، بدن خدا،
 تموام بوه و کاتولیوك مقوّدس کلیسواى بوه خواهود می پطورس جانشوین کوه اسوت خودمتی نشوانگر کاتولیوك کلیساى دینی

 که است آن خدمت این دهد: انجام برند، می بسر مشارکت و دوستی حالت در ُرم رسولی مقام با که خاصی کلیساهاى
 و )مفتوواح «نمایود مسوتحکم را رسووولی واجود ایموان در اتحواد نیووز و کنود تثبیوت و تقویوت را خداونوود پیوروان تموام ایموان

 دوم(. پ  ژان پا  مقدمه ش:1393 همکاران،
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کنوون هوم از را حضوورش ساسوت،یکل بوا موالزم آن اعوالن کوه ییآسوا معجوزه هاىنشانه  ا
 (.670-668 بندهای ش:1393 همکاران، و دهد)مفتاحمی نشان

 کوه زموانی انتظوار بوه» عنووان: بوا اعتقادنامه این از دیگری بنش در کاتولیک کلیسای بزرگان
 (:672-671 بندهای اند)همو: آورده ،«دیدرآ او سلطه تحت زیچ همه

کنون هم گرچه حیمس سلطنت  بوه دشواهپا بازگشت با همه نیا با دارد، حضور سایکل در ا
 نیووا بووا هنوووز شووّر  قووواى اسووت. دهینرسوو کمووال بووه «میعظوو جووالل و قوودرت بووا» نیزمو روى

 کوه زموانی توا انود. شده مغلوف اساسا   حیمس فصح با آنها گرچه کند،می معارضه سلطنت
 تحقوق دىیوجد نیزمو و دیجد هاىآسمان که زمانی تا» د،یدرآ او سلطه تحت زیچ همه
 وهووا نئوویآ در خووود ریمسوو مووودنیپ حووال در سووایکل شووود. برقوورار عوودالت آن در کووه ابوودی

 در خوود و دارد خوود بوا را گوذرا جهوان از نشوانی دارد، تعلوق حاضور عصر به که شینهادها
 پسوران ظهوور منتظور و دهنود موی سور نالوه هوا بتیمصو در کوه بردمی بسر منلوقاتی انیم

 عیتسوور بووراى ربووانی عشوواى در خصوووص بووه انیحیمسوو  یوودل نیهموو بووه «.هسووتند خوودا
 از شیپوو حیمسوو «.ایووب موا خداونوود اى» نوود:یگوموی او بووه و کننوود، موی دعووا حیمسوو بازگشوت
ک عروجش  انتظوار  یاسورائ کوه شوکوهی بوا ییحایمسو ملکوت برقرارى زمان که کرد دیتأ

 عودالت نظوام انیوآدم تمام براى امبران،یپ ۀگفت به که است، دهینرس فرا کشد،می را آن
 زموان حاضور زموان خداونود قوول برحسوب آرود.موی ارمغوان بوه را صولح و محّبت ی،ینها
 بوه گرفتوارى و «محنت» آن، مشنصه حال نیع در اما است، بودن شاهد و القدس روح
 زموان و اسوت. آخرالزموان هواىکشمکش عهیطل و دارد برنمی سایکل از دست که است شر

 است. بودن مراقب و دنیکش انتظار

 آن شناسانه فرجام کردهایکار و عیسی بازگشت مراحل

 مووی چشوم بووه آن دربواره تفاسوویری گواه ولووی دارد روشونی مفهوووم مسویح نهووایی بازگشوت گرچوه
 بوه اعتقواد ضومن خود معتبر منابع به استناد با اما، ها کاتولیک 1متفاوتند. هم با کلی به که خورد
 ش:1393 همکواران، و )مفتواح معتقدنود زمینوه ایون در «اسورائی  امیود و مسویح شوکوه بوا آمودن»

   (:674-673 بندهای
                                                        

 تسالوکانیان «)کنیم استقبال هوا در را خداوند تا» گشت: خواهد باز آسمان به او که است آن از سنن گاه تفاسیر این در .1
 آسومان به شما سوی از که عیسی همین» است: رفته سنن زمین به او بازگشت از گاه و (17-16 :4 اول، تسالوکانیان

 تووان می دارد وجوود یوک هور تأییود در کوه آیواتی و تفاسویر ایون مشواهده بوا (11 :1 اعموال، «)آمود خواهود بواز شود برده باال
 رجعوت دوم مرحلوه و اسوت آسومان یوا هوا به او بازگشت ننست مرحله دارد. مرحله دو مسیح دوباره آمدن که دریافت
 (.328 و 331 ش:1356 تیسین، )نک: او. زمینی و ملکی
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ها زمان که ستین شما از» گرچه است، شده كینزد حیمس باشکوه آمدن عروج، زمان از
 ممکون نیفرجام آمدن نیا «.دیبدان است، داشته نگاه خود قدرت در پدر که را اوقاتی و

گرچه وندد،یبپ وقوع به لحظه هر در است  بوه» آن از قبو  انییوپا امتحوان و آمودن نیوا ا
 زموانی توا است قیتعل حالت به خیتار لحظه هر در حایمس شکوه با آمدن فتند.یب «ریتأخ
 بوه[ شوان موانییابوی در  یاسورائ از بعضوی بور» رایز کنند، قیتصد را او « یاسرائ همه» که
 انیوهودی بوه کاسوتینپط از بعود پطورس سیقّد  «است. گشته طارى دلی سنت ]سییع

 اوقوات توا و گوردد محوو شما گناهان دیشا تا دیکن بازگشت و توبه پس» د:یگومی میاورشل
 شوده اعوالم شوما بوراى اّول از کوه را حیمسو سوییع و برسود خداونود حضوور از استراحت

 بودو از خودا کوه زیوچ هموه معواد   زموان تا ردیبپذ را او آسمان دیبامی که کسی بفرستد، بود
مووی آن بووه پووولس سیقووّد  «.نمووود خبووارا آن از خووود مقووّدس اىیووانب عیووجم زبووان از عووالم
گر رایز» د:یافزا  جوز شود خواهود چوه شوانیا افتنیوباز شد عالم مصالحت شانیا شدن رّد  ا
 «هوا اّموت عیوجم» دنبوال بوه حی،یمسو نجوات در انیهودی «شمول» ؟«مردگان از اتیح
 «کو  در کو  خودا» او در کوه «حیمسو ُپورى قاموت انودازه» به تا دهدمی امکان خدا قوم به

 کنند. دایپ دست است،

 روزىیپ تا دیآمی جالل با داورى روز در و عالم انیپا در حیمس عیسی معتقدند، مسیحیان
 سوازد. محّقوق انود، کورده رشد هم با خیتار طول در هرز علف و گندم همانند که را شّر  بر ریخ یینها
 است: «سایکل یینها امتحان» مسیح عیسی بازگشت کارکردهای از یکی مسیحیان منظر از

 مؤمنان از ارىیبس مانیا که را اىیینها امتحان حیمس دوباره آمدن از شیپ دیبا سایکل
 بوه نیزمو روى بور سوایکل ییموایپ راه که تییاذ و آزار) سربگذراند. از کرد، خواهد تزلزلم را

 ارانکو موتیق بوه کوه دارد برموی پورده نیید بیفر شک  در «عدالتیبی سّر » از دارد، همراه
 بیوفر نوی،ید بیوفر نیبواالتر کنود.موی ارائه ظاهرى ح  راه بشرى مسائ  براى قتیحق

 و خودا جواى بوه را خوود انسوان آن لهیوسو بوه کوه نیدروغو ییحایمسو عنویی است، دّجال
 کنودموی دایوپ شوک  عوالم در زموانی در دّجوال بیفر کند.می میتکر او متجّسد حاىیمس
 از و خیتوار وراى در جز هب که کندمی دایپ تحقق خیارت در اىحاىیمس دیام شود اّدعا که
 کوه کواذف ملکووت نیوا فیخف اشکال حتی سایکل شود.نمی محقق نیفرجام داورى راه

 «فاسوود اساسووا  » اسوییس شووک  خصوووص بوه شووود،موی مطوور  ییووگرا هوزاره عنوووان تحوت
 خداونودش کوه زموانی ی،ینها فصح راه از فقط سایکل است. کرده رّد  را سکوالر ییحایمس
 بووا ملکوووت پووس شوود. خواهوود ملکوووت جووالل داخوو  کنوود، روىیووپ زیرسووتاخ و درموور  را
 خودا روزىیوپ با تنها بلکه شودنمی محقق رشد به رو اىسلطه در سایکل نییتار روزىیپ
موی تحقق شودمی آسمان از عروسش آمدن نییپا موجب که طانیش یینها سرکشی بر
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 شوک  گوذرا، جهوان نیوا هوانییک یینها زلزله از پس طانیش انیطغ بر خدا روزىیپ ابد.ی
 (.677-675 بندهای رد)همو:یگمی خود به نیبازپس روز داورى

 «مردگووان و زنوودگان بوور داورى» بازگشووت هنگووام در مسوویح عیسووی هووای مأموریووت دیگوور از
 و زنوودگان بوور تووا دیووآمووی آخرالزمووان در باشووکوه حیمسوو کووه هنگووامی معتقدنوود: هووا کاتولیووک اسووت.
 بور و شیکارهوا برحسوب هرکسوی بوه و دارد برموی پورده هوا دل نهوانی نتیط از کند، داورى مردگان
 دهد:می پاداش  ،یف رشیپذ عدم ای رشیپذ حسب

 روز داورى از اش موعظوووه در ددهنووودهیتعم اىیوووحی و امبرانیوووپ از روىیوووپ بوووه سوووییع
 وقوت آن در شود. خواهود معلووم هوا دل اسرار و هرکس رفتار که گاه آن داد. خبر ن،یبازپس
 ما رفتار شد. خواهد حکم شمارد،می کوچك را خدا  یف عطاى که گناهکار مانیابی بر
 نیبازپسوو روز در سووییع اسووت. االهووی محّبووت و  یفوو رّد  ایوو قبووول نشووانگر هیهمسووا بووا

 د،یوکرد مون نیتر کوچك برادران از کیی به چه آن میگومی شما به نهیهرآ» گفت: خواهد
 کامو  حوق عالم منجی عنوان به او است. ابدى اتیح خداوند حیمس «.دیا هکرد من به
 بوه» را حوق نیوا بشیصول بوا او کند. صادر یینها حکم انیآدم هاىدل و کارها بر تا دارد
 داورى توا امدهین پسر حال نیا با «.است سپرده پسر به را داورى تمام» پدر «.آورد دست
  یفو رفتنینپوذ بوا کسوی هور دارد. خود در که کند عطا اتییح و دهد نجات تا بلکه کند
 کندمی افتیدر پاداش شیکارها برحسب و کندمی حکم خود بر شیپ از ات،یح نیا در
-678 بنودهای سوازى)همو: هالك ابد تا را خود محّبت روح رفتنینپذ با است ممکن و

679.) 

 داشوت، امیود دیوجد نیزمو و دیوجد هاىآسمان تشکی  نسبت باید که این بیان با ها کاتولیک
 در کوکوارانین عموومی، داورى از بعد و دیرس خواهد تمامه به خدا ملکوت آخرالزمان در معتقدند:
 خوود کننود.موی حکوموت حیمسو هموراه بوه شوهیهم براى اند، افتهی جالل نفس و بدن در که حالی
 شود: می نوسازى عالم

 نوسوازى زیوچ هموه کوه زموانی د،یسور خواهد خود کمال به آسمان جالل در تنها سا...یکل
 قیطر از سرنوشتش و دارد آدمی با تنگاتنگی ارتباط که عالم، خود زمان آن در شود.می
 بنود )هموو: رسودموی یینهوا کموال بوه حیمسو در بشورى نوژاد هموراه بوه ابد،یمی انیجر او

1042.) 

آسوومان» کورد، اهوودخو متحوّول را عووالم و تیبشور کوه را، زیاسوورارآم نوسوازى نیووا مقوّدس کتواف 
 :خداست طر  یینها قیتحق امر نیا معتقدند، مسیحیان و نامدمی «دیجد نیزم و دیجد هاى

 .«کند جمع حیمس در است، نیزم بر چه آن خواه و آسمان در چه آن خواه را زیچ همه تا»
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کن آدمیان میان در خدا آسمانی، اورشلیم جدید، عالم این در  :بود خواهد سا
 و بووود ننواهوود موووت آن از بعوود و کوورد. خواهود پوواك شووانیا چشوومان از را اشووکی هوور خودا»

 یوحنوا درگذشت)مکاشوفه اّول زهاىیچ که رایز نمود، ننواهد رو گرید درد و ناله و ماتم
21: 4»). 

کید ضمن مسیحی متألهان  معتقدند: شناسانه فرجام خودسازی نوعی بر تأ
 زموان از خودا کوه اسوت، آدموی اوج نقطوه بشورى نسو  وحودت نهوایی منظرتحّقوق این از

 بوا کوه کسانی است. آن «نماد مثابه به» سلوك حال در کلیساى و است کرده اراده خلقت
 عووروس» ،«خوودا مقووّدس شووهر» یعنووی شووده، بازخریوود جامعووه شوووندمووی مّتحوود مسوویح
 زمینی جامعه که انانیت، و ننگ گناه، با دیگر کلیسا دهند.می تشکی  را ،«بّره منکوحه

 در کوه بنوش سوعادت رلیوت شود.نمی دار خدشه سازد،می مندوش یا بردمی بین از را
 جووارى همیشووه سرچشوومه نمایوود،مووی ر  برگزیودگان بوور ناپووذیرى پایووان نحووو بووه خودا آن

 بنووود ش:1393 همکووواران، و بود)مفتووواح خواهووود طرفینوووی مشوووارکت و صووولح سوووعادت،
1045). 

 سسوتی و رخووت از پرهیوز و مجدانه کوشش و تالش به منتظران دادن سوق برای ها کاتولیک
کید خود وظایف انجام در  نیوا کوردن آبواد بوراى ما اهتمام دینبا دیجد نیزم انتظار که کنند می تأ
موی رشود آن در بشورى دیوجد خوانواده کالبود رایوز باشد، آن مشّوق دیبا بلکه دهد، کاهش را نیزم
 نیبوو دیووبا مووا گرچوه رو، نیووا از دهوود.موی مووا بووه آتوی روزگووار از تصووّورى شیشواپیپ نحوووى بووه و کنود
 جوا آن توا زیون نوییزم شورفتیپ نیوا م،یبگوذار زیتما دّقت به حیمس ملکوت رشد و نییزم شرفتیپ
 تیواهم داراى خودا ملکووت بوه نسبت باشد، داشته نقش بشرى جامعه بهتر میتنظ در بتواند که
 (1049 بند است.)همو: ادىیز

 مسیح بازگشت انتظار اهداف
 اهوداف تووان می مقودس کتواف از کواتولیکی تفاسیر به استناد با و مقدس کتاف آیات بررسی اب
 شمرد: بر مسیح بازگشت برای را زیر

 ایمانداران کردن جمع از است عبارت عیسی دوباره آمدن اهداف از یکی مؤمنان: پذیرش
 خویش: گرد به

 نیووز شووما باشووم می موون کووه اییجوو تووا بوورد خووواهم خووود بووا برداشووته را شووما و آیم مووی بوواز»
 (3 :14 یوحنا) «.بود خواهید

 در کوه اسوت جدید عهد پراهمیت و کلیدی مفاهیم از مسیح با ایمانداران اجتماع و هدف این
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 است. خار  نوشته این حوصله از آن به پرداختن و است یافته بیشتری دامنه پولس رسای 
 کووه مسوویح دوبوواره آموودن اهووداف از دیگوور یکووی جاازا: و پاااداش نظااام برقااراری و نهااایی داوری
 میوان در داوری اسوت، شوده پرداختوه آن بوه جدیود عهود در برجسته بسیار و دارد فراوانی اهمیت
 آنها: به دادن پاداش نهایت در و است انایماندار

 (26 :5 )یوحنا بکند. هم داوری که است بنشیده قدرت بدو و»
 (.27 :16)متی «خواهدداد جزا اعمالش موافق را کس هر وقت آن در و

 بوه ایمانودار شون  پولس، های نامه ویژه به و مقدس، کتاف آیات از فراوانی شمار اساس بر
 گیرد: نمی قرار بازخواست مورد گناهانش مقاب  در و شده آمرزیده مسیح به آوردن ایمان واسطه

 حیوات آورد موانای مون فرستنده به و بشنود مرا کالم که هر گویم می شما به آمین آمین»
 .(23 :5)یوحنا «آید نمی داوری در و دارد جاودانی

 هنگوام بوه عیسی که است تردید بی و مسلم مقدس کتاف های آموزه اساس بر حال این با
 کرد: خواهد داوری انایماندار میان در مسیحا مقام در بازگشت

 کرسوی بور گواه نآ آیود خوویش مقدس مالئکه جمیع با خود جالل در انسان پسر چون اما»
 یکودیگر از را آنهوا و شووند می جموع او حضور در ها امت جمیع و تسنش خواهد خود جالل
 .(32-31 :25متی«)کند می جدا

 انایمانوودار میووان در عیسووی داوری از مووراد مقوودس، کتوواف آیووات از فراوانووی شوومار براسوواس
 شوون  کووه اسووت آن مووراد بلکووه نیسووت عقوبووت تعیووین آن از پووس و آنهووا نافرمووانی و گنوواه یووافتن
 داوری نیز و (16-1 :20متی نمایند،) داوری داشته اختیار در که هایی فرصت اساس بر را ایماندار
 داوری از پوس البتوه و (30 -14 :25 6اسوت.)متی داشته که استعدادهایی مورد در است ایماندار
 موافوق را کسوی هور وقت آن در و آمد... خواهد انسان پسر زیرا» شد: خواهد داده پاداش که است

 (27 :16داد.)متی خواهد جزا اعمالش
 اسوت؛ یهوودی بواور یوک توداوم حقیقوت در مسویحیت در موعوود اندیشه اسرائیل: قوم نجات
 و نمووود مصووادیق لحوواظ بووه هووم و مفهوووم لحوواظ بووه هووم متمووادی سووالیان طووول در کووه بوواوری

 وعوده آنهوا بوه خدا و خدایند برگزیده قوم آنان که نکته این باور است. داشته متفاوتی ظهورهای
 دلیو  هموین بوه بوود؛ داری ریشوه اندیشه یافت، خواهند نجات روزگاری آنان و است داده نجات
 خواهد رهایی دشمنانش از را اسرائی  اول فرماید رجعت مسیح وقتی که دارند باور آنان که است
 تموام بلکوه کورد ننواهود بسونده هوم هموین بوه البته و (3-1 :14 حزقیال ؛7 :30 ارمیا )نک: داد.

 اشوعیا سواخت)نک: خواهود متحود هوم با را یهود و اسرائی  خاندان و کرد خواهد جمع را اسرائی 



 

 

 
 
 
 
 
 

314 
 
 

ال 
س

دهم
سی(

اره 
شمهه
 ،

50 ،
تان
ابس
ت

 
139
8

 
 

 بوا جدیود عهودی و داد خواهود نجوات را آنهوا نهایت در و (37-35 :31ارمیا و 4 :62 و 11-14 :11
 حتووی بوودون باورهووا ایوون همووه ( 34-31 :31 ارمیووا و 8 :66اشووعیا کرد.)نووک: خواهوود اسووتوار آنهووا

 در حتوووی آنوووان اند. شوووده ذکووور مسووویح دوبووواره بازگشوووت بووورای مسووویحیان نگووواه در کاسوووتی انووودکی
 کووواله بووا داود، ماننوود هیئتووی بووا را او اند کشوویده بازگشوووت هنگووام بووه مسوویح بوورای کووه تصوواویری
 عهود هوای وزهآم انود. کرده تصوویر خوورد، می چشوم به یهودیان های نوشته در که چنان پادشاهی
 داند: می اسرائی  بنی موعود نجات همان را مسیح دوباره آمدن اهداف از یکی نیز جدید

 صوهیون از که است مکتوف که چنان یافت خواهند نجات اسرائی  همگی چنین هم و»
 (26 :18رومیان«)شد. خواهد ظاهر دهنده نجات

گفته  تنهوا بلکوه نیست آنها همه نجات حمسی وسیله به اسرائی  بنی نجات از مراد که نماند نا
 ایمووان او بوه کوه گیرنود بهووره بازگشوت هنگوام بوه مسویح نجووات موهبوت از شووند می موفوق کسوانی
 رفت. خواهند دنیا از ایمانان بی چون اال و باشند آورده

 بازگشووت، هنگووام عیسووی مهووم کارهووای از یکووی جدیوود عهوود براسوواس هااا: امت میااان در داوری 
 مسویحی صورفا   اعتقواد یوک پیشوین باور مث  باور این البته است. ها امت همه میان در او داوری
  عهد در که است لباسی حقیقت در داوری لباس دارد. عتیق عهد های آموزه در ریشه بلکه نیست
 پور تنوت بور خود بازگشت هنگام به عیسی جدید، عهد اساس بر است. شده مسیحا تن بر عتیق
 کرد: خواهد داوری ها امت نمیا در و نشست خواهد جاللی

 کرسوی بور گواه آن آید، خویش مقدس کئمال جمیع با خود جالل در انسان پسر چون اما»
 هموودیگر از را آنهوا و شوووند جموع او حضووور در هوا امت جمیووع و نشسوت خواهوود خوود جوالل
 (33-31 :25)متی.«کند می جدا

 هنگوووام بووه کوووه مطلبووی گوووردی جدیوود، عهووود هووای آموزه براسووواس دادن: برکاات و آزادی اعطااای
 است: فساد قید از خلقت آزادی پیوست، خواهد وقوع به عیسی بازگشت

 (33-31 :25 متی«.)یافت خواهد خالصی فساد قید از نیز خلقت خود که امید »...

 یافت: خواهد برکت زمین و داد خواهد روی متعددی تغییرات زمین در
 و نیودبارا خوواهم موسمش در را باران و ختسا خواهم برکت را کوه اطراف و را ایشان و»

 (26 و 25 :34 حزقیال«.)بود خواهد برکت ها بارش

 دارد اشواره آن بوه اشوعیا یازدهم باف تمام که اسرائی  بنی جالل پر آینده جدید، عهد براساس
 و شووکفت خواهوود سوور  گوو  مثوو  بیابووان» چووون هایی وعووده و زمووین برکووت و خلقووت رسووتگاری و
 مبوودل آف های چشوومه بووه خشووک هووای مکان و جوشووید خواهوود صووحرا در و... بووانبیا در هووا آف
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 خوود جوالل پور تنوت بور انسوان پسور کوه شود خواهود انجام وقتی (10-1 :35 اشعیا«)گشت خواهد
 برکوووت ایووون توصووویف در مووویالدی(155 )متوفوووای پایبووواش (343 ش:1356 بنشیند.)تیسوووین،

 گوید: می
 تور بزر  شواخه هوزار ده کودام هور کرد، خواهند رشد ها تاک که رسید خواهد فرا روزهایی»

 هووزار ده کوچووک ۀشوواخ دو و کوچووک ۀشوواخ هووزار ده بووزر  ۀشوواخ دو و داشووت خواهنوود
 .(349 همو:«)انگور... هزار ده انگور ۀخوش هر و انگور خوشه

 محقووق او  دوبووار بازگشووت و مسوویح ظهووور هنگووام بووه کووه اموووری از دیگوور یکووی االهاای: ملکااوت 
 در کووه اسووت ای دامنووه پوور  واژ خوودا ملکوووت اصووطالح «.اسووت خوودا ملکوووت برقووراری» شوود خواهوود
 عیسوی هوای آموزه و تعوالیم مرکوزی ۀهست مرقس( لوقا، )متی، نوا هم اناجی  اساس بر و حقیقت

 داده وعوده داود بوه خداونود کوه اسوت هموان تحقوق حقیقوت در خدا ملکوت 1دهد. می تشکی  را
 بارهوا و (16-8 :7 سوموئی  دوم«)سواخت خواهود پایودار ابود توا را او تسلطن» که این بر مبنی بود
 شد. خواهد محقق مسیح آمدن با سوگند و وعده این (.3 :89 نمود)مزامیر تأیید سوگند با را آن
 زمووین، روی بوور ای پارچووه یک حکومووت برقووراری و جهووان بووه عیسووی دوبوواره بازگشووت  آموووز

 سوبب گواه کوه انتظواری اسوت؛ بورده فورو انتظوار بوه را یمسویح مؤمنوان اسوت هوزاره دو بوه نزدیوک
  2.است شده  اجتماعی و سیاسی عظیم تحوالت

 گیری نتیجه
 ترین قودیمی و ترین اصولی عنووان بوه کاتولیوک مسویحیت در مسویح دوبواره بازگشوت آموزه
 بوه مسویحی مؤمنان نیست. پوشیده کسی بر آن اهمیت که دارد ای ه ویژ جایگاه دین این شاخه
 و کننود می اقتودا مسویح بوه خوود ایموانی زنودگی در او ملکووت در زنودگی و او دوباره آمدن امید
 آرموانی ،مسویح عیسوی دوبواره بازگشوت بوه بوه اعتقواد دانسوت بایود سوازند. می او شوبیه را خود
 از کوه «جهوانی داور» ایون نیسوت. تأثیرگذار معنوی و روحی فرایند یک در صرفا   که است ساز  آینده
 داود، بوه خودا پادشواهی وعود  هموان یا الهی ملکوت برقراری حکومت، تشکی  او کارهای جمله
 کووارکردی اسووت، ایمانووداران بووه دادن پوواداش نیووز و هووا امت سووایر و اسوورائی  بنی میووان در داوری

 تا کوشد می _ نگردد سیاسی است شده تالش البته که _ اجتماعی کارکرد این با او دارد. اجتماعی
 کوارکرد یک موعود این کارکرد گفت باید بنابراین بیاورد. ارمغان به مسیحیان برای روشنی ند آی

 از تووان نمی حوال ایون بوا اسوت، هموراه حکمیوت برقوراری و حکوموت تشوکی  بوا و است اجتماعی
                                                        

1. Dictionary of the Bible kingdom of God P. 216 
2. Encyclopedia of millennialism, p 245 
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 کوارگر افورادی بورای تنهوا او بازگشوت و موعوود ایون ظهور که این چه پوشید، چشم آن معنوی بعد
 بووه را عیسوی و باشوند، یافتوه دسوت خواص ایموانی و ویووژه بواوری بوه ایون از پویش کوه افتود می

 ایون از و اسوت شوده تعبیور 1مسویح در کوردن زنودگی بوه گواه کوه ایموانی بوا بپذیرنود، مسویحا عنوان
 دارد. تری برجسته و تر قوی فردی   کارکرد مسیحی موعود که کرد ادعا توان می جهت

 دارد، وجووووود مکاتووووب یووووا و ادیووووان از ای پوووواره در منجووووی و دموعووووو از کووووه تصووووویری بوووورخالف
 کشوویده انحصووار بووه زمووان محوودود  در هرگووز شووده یوواد گونووۀ بووه مسوویحی موعووود بنشووی نجات
 کتوواف موعوودگرایی   از چهوره ایوون در یابود. نمی اختصواص خواص ای دوره یووا عصور بوه و گوردد نمی

 موعووود بووه آدمووی اسووت کووافی نهووات و بوووده همیشووگی و سوویال ای مقولووه موعووود نجووات   مقوودس،
 قورار ای ویوژه جغرافیوای یوا خاص زمان گرو در نجات هرگز یابد. نجات تا بیاورد ایمان )=مسیح(

 را ویژگوی ایون البتوه اسوت. رسویده رسوتگاری بوه یابود دست ایمان این به هرگاه آدمی و گیرد نمی
 موعووود از ننسووت  چهوور در کووه ایوون چووه دانسووت مسوویحی موعووودگرایی اصوولی شاخصووۀ توووان می

 دارد. وجود امتیازی چنین نیز مسیحی
 اسوت عیسوی بازگشت زمان بودن نامشن  شود اشاره آن به است بایسته که دیگر نکته

 ایون بور بارهوا خوود او بمانود. فوروزان همیشوه بورای امیود چوراغ توا شود می سبب تعیین عدم این و
کید نکته  و من پدر جز آسمان حتی... ندارد اطالع کس هیچ ساعت و روز آن از اما» که: کند می تأ

 و باشوند آمواده و امیودوار همیشوه کوه شوود می یوادآور آنها به دلی  همین به و (36 :24بس.)متی
 (13 :25 متی«)دانید. نمی را ساعت و روز آن که زیرا باشید بیدار پس»

 )نجیووب،:اسووت آشووکار و عیووان بازگشووتی او ننسووتین ظهووور بوورخالف مسوویح دوبووار  بازگشووت
 است شده تفسیر و تصویر کلیسا سیادت و مجد برای او  دوبار بازگشت که جا آن از (119 م:1997
 کووه: اسووت شووده گفتووه دلیوو  همووین بووه سووازد. عملووی را مهووم ایوون آشووکار بازگشووتی در اسووت الزم
 )هموو:«.کورد خواهنود تورک را دیگور چیوز هور و کوس هور و شنید خواهند را آمدنش صدای مؤمنان»

 شوده سواطع مشورق از برق که چنان هم کند: می توصیف چنین خود  دوبار بازگشت خود او (120
 (27 :24 شد.)متی خواهد چنین نیز انسان پسر ظهور شود می ظاهر مغرف به تا

 پاداش و دادرسی ایمانداران، پذیرش از: عبارتند مسیحیان نزد مسیح بازگشت انتظار اهداف
 برقووراری دادن، برکووت و سوواختن آزاد هووا، امت همووه میووان در ریداو اسوورائی ، بنی نجووات دادن،
 ملکوت.

                                                        
 است. رفته کار به فراوان رومیان ویژه به پولس رسای  در تعبیر این نک: .1
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