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مقدمة ناشر
در ســال ۱۹۷۴، کنگرۀ بین المللی بشارت جهانی 
در شهر لوزاِن سوئیس در راستای بازنگری تعریف 
انجیل و گسترش جهانی آن عهدنامه ای را تدوین 
کرد و به امضای ۲۳۰۰ نفر از اعضای آن از ۱5۰ ملّیت 
مختلف از شاخه های مختلف مسیحی رساندند. این 
عهدنامــه در پیوند با گردهمایی کنفرانس جهانی 
بشارت در ادینبورگ )۱۹۱۰( بستری را فراهم کرد 
که اختالفات کلیسایی و فرقه ای به کناری گذاشته 
شود که ماحصل آن امضای عهدنامۀ لوزان شد. از 
این رو، کنفرانس لوزان به تالشــی برای ادامۀ این 
گفتگوهای بین الکلیسایی با تکیه بر بشارت جهانی 

و نقش مسیح در عدالت اجتماعی بدل شد. 
متــن این عهدنامــه با تکیه بر تعریــف پنجگانۀ 
کشــیش بیلی گراهام از بشارت تدوین شد که بر 
)۱( اصل خدشه ناپذیری و اقتدار کتاب مقدس، )۲( 
گمگشــتگی بشر به دور از مسیح، )۳( نجات فقط 
از طریق مسیح، )۴( بشارت مسیح از طریق کالم 
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و عمل، و )5( ضرورت بشــارت به گمگشتگان بنا 
شده است. در سال های بعد، بیانیۀ مانیل )۱۹۸۹( 
و اعالمیــۀ کیپ تاون )۲۰۱۰( بــر پایۀ این اصول 
بنیادین و با مشارکت کارگروه های لوزان به تایید و 

تصویب اعضا رسید. 
یکی از اهداف انتشــارات جهان ادبیات مسیحی 
)جام( ترجمه و عرضۀ اعتقادنامه ها و عهدنامه های 
کلیسایی است تا خوانندگان با روند رشد و بالندگی 
تاریخ مسیحیت در طی اعصار مختلف آشنا شوند 
و به کار عظیم خدا در پرورش و عملکرد کلیسا در 
جامعه پی ببرند. این کتابچه نیز در راستای همین 

هدف به شما خوانندگان عرضه می شود. 

انتشارات جهان ادبیات مسیحی )جام(
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مقدمه
ما اعضای کلیسای عیسای مسیح، از بیش از ۱5۰ 
بین المللی  گردهمایی  شــرکت کنندگان  ملیت، 
بشارت جهانی در لوزان، خدا را برای نجات عظیم 
او شکر می گوییم و شادمانیم از فرصتی که خدا 
بــرای ما مهیا کرده تا با او و یکدیگر مشــارکت 
داشته باشیم. کار خدا در این ایام شور عمیقی در 
مــا ایجاد کرده تا از کوتاهی های خود توبه کنیم 
و ما را با کار ناتمام بشــارت به چالش می کشاند. 
مــا بر این باوریم که انجیل، مژدۀ خدا برای تمام 
دنیاست، و با اتکا بر فیض او مصمم هستیم تا از 
ماموریت مسیح اطاعت کرده، این مژده را به تمام 
انسان ها برســانیم و از هر ملتی شاگرد بسازیم. 
بنابراین، خواستار آنیم که ُمهر تاییدی بر ایمان 
و عمل خود بگذاریم و عهد خود را علنی کنیم. 
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1. هدف خدا 
ما بر ایمان خود به یک خدای ابدی، آفریننده و 
خداوند جهان، پدر، پسر و روح القدس، که بر همۀ 
امور مطابق هــدف ارادۀ خود حکمرانی می کند 
شهادت می دهیم. او افرادی را از میان مردم دنیا 
برای خود خوانده اســت، و افــراد خود را دوباره 
به دنیا می فرســتد تا برای گســترش پادشاهی 
خود، بنای بدن مســیح و جالل نامش خادمان 
و شــاهدان او باشند. ما با ســرافکندگی اعتراف 
می کنیم که اغلب، با همشــکل این دنیا شدن و 
یا با دوری جســتن از آن، رســالت خود را انکار 
کرده و در ماموریت خــود ناکام مانده ایم. با این  
حال، مســروریم از اینکه گرچه انجیل در ظروف 
خاکی و زمینی حمل می شود، ولی هنوز گنجی 
پربهاســت. ما می خواهیم یک بار دیگر با قدرت 
روح القدس خود را وقف شناســاندن این گنج به 

دیگران کنیم.
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 )اشــعیا 28:40؛ متی 19:28؛ افسسیان 11:1؛ 
اعمال رســوالن 14:15؛ یوحنــا 6:17، 18؛ 
افسســیان 12:4؛ اول قرنتیان 5: 10؛ رومیان 

2:12؛ رومیان 12: 2؛ دوم قرنتیان 7:4(

2. قدرت و اقتدار کتاب مقدس 
مــا به الهام االهی، راســتی، و اقتدار هر دو عهد 
عتیق و جدید به تمــام و کمال، به عنوان یگانه 
کالم مکتوب خــدا، مبرا از هرگونه خطا در تمام 
آنچه کــه اظهار می کند، و تنها قانون خطاناپذیر 
ایمان و عمل شــهادت می دهیم. ما همچنین به 
قدرت کالم خدا برای تحقق نقشۀ نجات شهادت 
می دهیم. پیغام کتاب مقدس همۀ مردان و زنان 
را مورد خطاب قرار می دهد. زیرا مکاشــفۀ خدا 
در مســیح و در کتاب مقدس تغییرناپذیر است. 
روح القدس همچنان از طریق این کالم امروز نیز 
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با ما ســخن می گوید. او اذهان قوم خدا را در هر 
فرهنگی که باشند تنویر می کند تا حقایق او را با 
طراوت با چشمان خود درک کنند و بدین ترتیب 
حکمت الوان خدا را هرچه بیشتر بر تمام کلیسا 

آشکار می سازد. 

)دوم تیموتائــوس 16:3؛ دوم پطــرس 21:1؛ 
یوحنــا 35:10؛ اشــعیا 11:55؛ اول قرنتیــان 
21:1؛ رومیــان 16:1؛ متی 5: 17، 18؛ یهودا 

3؛ افسسیان 1: 17، 18؛ 3: 10، 18(

3. بی مانندی و جهان شمولیت مسیح
ما بــاور داریم که علی رغــم رویکردهای متنوع 
بشارتی، فقط یک منجی و تنها یک انجیل وجود 
دارد. مــا بدین موضوع واقفیم که هر شــخصی 
از طریق مکاشــفۀ عمومی در طبیعت، معرفتی 
نســبی از خدا دارد. امــا اینکه این امــر بتواند 
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شخصی را نجات بخشد رد می کنیم چرا که مردم 
بــا بی عدالتی خود حقیقــت را پایمال می کنند. 
همچنین مــا هرگونه تلفیق عقاید و گفتار را که 
نمایانگر این گرایش باشــد که مسیح، از طریق 
تمام مذاهب و مکاتب دیگر نیز به طور یکســان 
ســخن می گوید رد می کنیم و این را اهانتی به 
مســیح و کتاب مقدس می دانیم. عیسای مسیح 
تنها خدا-انسانی است که جان خود را به عنوان 
یگانه فدیه  برای گناهــکاران داد و تنها میانجی 
بین خدا و بشر است. نام دیگری وجود ندارد که 
از طریــق آن نجات بیابیم. همۀ زنان و مردان به 
خاطر گناه در راه هالکت قرار دارند؛ اما خدا همه 
را دوست دارد و نمی خواهد تا کسی هالک شود 
بلکه می خواهــد تا همه توبه کنند. با این وجود، 
آنانی که مسیح را رد کرده و شادی نجات را انکار 
می کنند، خود را به جدایی ابدی از خدا محکوم 
می کنند. اینکه اعالم کنیم عیسی »نجات دهندۀ 
جهان« است به منزلۀ تایید این عقیده نیست که 
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تمام مــردم دنیا یا به خودی خود و یا در نهایت 
نجات می یابند؛ نیز نمی توان تایید کرد که تمام 
مذاهب، نجات در مسیح را عرضه می کنند. بلکه، 
این اعالِن محبت خدا به دنیای گناهکاران است 
و دعوت از هر فردی است، تا با تعهدی شخصی 
و قلبی که از توبه و ایمــان بر می خیزد، او را به 
عنوان نجات دهنده و خداوند خود بپذیرد. عیسای 
مسیح فراتر از هر نامی است. ما در اشتیاق روزی 
هستیم که هر زانویی در برابر او خم می شود و هر 

زبانی به خداوندی او اعتراف می کند. 

)غالطیــان 1: 6-9؛ رومیــان1: 18-32؛ اول 
تیموتائوس 2: 5، 6؛ اعمال رسوالن 12:4؛ یوحنا 
16:3-19؛ دوم پطرس 9:3؛ دوم تسالونیکیان 
7:1-9؛ یوحنا 42:4؛ متی 28:11؛ افسسیان 1: 

20، 21؛ فیلیپیان 11-9:2(
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4. ماهیت بشارت
بشــارت یعنی انتشار این خبر خوش که عیسای 
مسیح برای گناهان ما مرد و بر طبق کتاب مقدس، 
از مردگان برخاســت و اکنــون در مقام خداونِد 
حاکم، بخشــش گناهان و عطایای رهایی بخش 
روح القدس را به تمام کســانی هدیه می کند که 
توبــه کنند و ایمان بیاورند. حضور مســیحِی ما 
در این دنیا پیوندی جدایی ناپذیر با بشارت دارد 
که هدف آن گوش ســپردن دقیق جهت درک 
طرف مقابل است. اما بشارت، خود، اعالِن مسیح 
تاریخی و کتاب مقدســی در مقام نجات دهنده و 
خداوند اســت، با این نگرش که دیگران را برای 
رابطه ای شــخصی و مصالحه با او متقاعد کنیم. 
به وقت دعوت انجیل، مختار نیســتیم که بهای 
شاگردی از مســیح را پنهان کنیم. عیسی هنوز 
هم انسان ها را فرا می خواند تا خود را انکار کرده، 
صلیب خود را بر دوش بگیرند و خود را بخشــی 
از جامعۀ جدید او بدانند. نتایج بشارت، اطاعت از 
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مسیح، پیوستن به کلیسای او و خدمت مسئوالنه 
در دنیاست.  

)اول قرنتیان 15: 3، 4؛ اعمال رسوالن 32:2-
39؛ یوحنــا 21:20؛ اول قرنتیان 23:1؛ دوم 
قرنتیــان 5:4؛ 11:5، 20؛ لوقــا 25:14-33؛ 
مرقــس 34:8؛ اعمــال رســوالن 2: 40، 47؛ 

مرقس 45-43:10(

5. مسئولیت اجتماعی مسیحیان
 ما شــهادت می دهیم که خدا خالق و داور همۀ 
انسان هاســت. بنابراین باید دغدغۀ او نســبت به 
عدالت و آشتی در جامعۀ بشری و رهایی مردان و 
زنان از هر گونه ظلم را با دیگران در میان بگذاریم. 
چون مردان و زنان به شباهت خدا آفریده شده اند، 
هر شــخصی فارغ از نژاد، مذهب، رنگ، فرهنگ، 
طبقه، جنســیت و یا سن، کرامتی درونی دارد و 
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به ایــن خاطر باید مورد احتــرام و خدمت، و نه 
بهره جویی، واقع شــود. در اینجا نیــز ما، هم به 
خاطر کوتاهی خــود، و هم به خاطر اینکه گاهی 
در بشارت و مشــکالت اجتماعی انحصاری عمل 
کردیــم، توبه می کنیم. اگرچه مصالحه با دیگران 
مصالحه با خدا نیســت، و نــه خدمات اجتماعی 
می تواند بشــارت باشــد، و نه آزادی سیاسی به 
منزلۀ نجات؛ اما با این حال ما اذعان می کنیم که 
بشارت و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی هر 
دو از وظایف مسیحی ما به شمار می آیند. زیرا هر 
دو برای بیان آموزه های خدا و انســان، محبت ما 
نسبت به همســایه و اطاعت ما از عیسای مسیح 
ضروری هســتند. پیغام نجــات همچنین حاوی 
پیغامی از داوری بر هر شــکلی از جدایی، ظلم و 
تبعیض اســت و نباید از محکوم کردن شرارت و 
بی عدالتی در جایی که آنهــا وجود دارند هراس 
داشته باشیم. وقتی مردم مسیح را می پذیرند در 
پادشــاهی او از نو متولد می شوند و نه تنها باید 
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عدالت او را در میان دنیای بی عدالت نشان دهند، 
بلکه باید عدالت او را گســترش دهند. نجاتی که 
ما مدعی آن هســتیم باید تماما مسئولیت های 
اجتماعی و فردی ما را متحول کند. ایمان بدون 

عمل مرده است. 

)اعمال رسوالن 17: 26، 31؛ پیدایش 18: 25؛ 
اشعیا 1: 17؛ مزامیر 45: 7؛ پیدایش 1: 26، 27؛ 
یعقوب 9:3؛ الویــان 18:19؛ لوقا 27:6، 35؛ 
یعقوب 2: 14-26؛ یوحنا 3:3، 5؛ متی 20:5؛ 

33:6؛ دوم قرنتیان 18:3؛ یعقوب 20:2( 

6. کلیسا و بشارت 
ما باور داریم که مســیح، نجات یافتگان خود را 
همانگونه که پدر او را فرستاد، به دنیا می فرستد، 
و این امر مستلزم نفوذ عمیق و پربهای مشابهی 



در دنیاست. ما باید از دخمه های کلیسایی خود 
بیرون بیاییم و درون جامعۀ غیرمســیحی نفوذ 
کنیــم. در ماموریت خدمت فداکارانۀ کلیســا، 
بشارت اصل اول است. بشــارت به دنیا مستلزم 
این اســت که کل کلیســا، کل انجیل را به کل 
دنیا برساند. کلیســا در مرکز نقشۀ جهانی خدا 
برای دنیا قرار دارد و ابزار تعیین شده برای انتشار 
انجیل است. اما کلیســایی که صلیب را موعظه 
می کنــد، باید خود نشــانی از صلیب بر خویش 
داشته باشد. وقتی کلیسا به انجیل پشت می کند 
یا ایمان زنده به خدا و محبت واقعی نســبت به 
مردم در آن دیده نمی شــود و یا در همه چیز، به 
ویژه در مسایل مالی و ترفیعی، صداقت کامل را 
ندارد، خود سنگ مانعی در برابر بشارت می شود. 
کلیسا اجتماع قوم خداســت، نه یک سازمان؛ و 
نباید آن را به فرهنگی خاص، نظامی سیاسی و یا 

اجتماعی و یا ایدئولوژی انسانی نسبت داد.
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)یوحنــا 18:17؛ 21:20؛ متــی 19:28، 20؛ 
اعمال رســوالن 8:1؛ 27:20؛ افسسیان 1: 9، 
دوم  17؛   ،14  :6 غالطیــان  9-11؛   :3  ،10
قرنتیــان 3:6، 4؛ دوم تیموتائوس 19:2-21؛ 

فیلیپیان 27:1( 

7. همکاری در بشارت
ما شهادت می دهیم که هدف خدا، اتحاد آشکار 
کلیسا در حقیقت اســت. بشارت همچنین ما را 
به اتحاد فرا می خواند زیرا که اتحاد ما شــهادت 
مــا را تقویت می کنــد، همانطور کــه نفاق ما، 
انجیــل مصالحۀ مــا را تضعیف می کنــد. با این 
حال، می دانیم که اتحاِد ســازمانی شاید اشکال 
گوناگونی به خود بگیرد و لزوما بشارت را به پیش 
نمی برد. با این حال، ما که در ایمان کتاب مقدسی 
یکســانی شریک هستیم، باید مشارکت، عمل، و 
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شهادت اتحادی نزدیک داشــته باشیم. اعتراف 
می کنیم که گاهی شهادت ما به واسطۀ فردگرایی 
گناه آلود و دوباره کاری های بی حاصل، خدشه دار 
شده اســت. ما خود را متعهد می کنیم تا در پی 
اتحاد عمیق تری در حقیقت، پرســتش، تقدس 
و ماموریت باشــیم. ما بر توســعه همکاری های 
منطقه ای و عملی در جهت پیشــرفت ماموریت 
کلیسا، برنامه ریزی هدفمند، تشویق یکدیگر و به 

اشتراک گذاری منابع و تجربیات تاکید داریم. 

)یوحنا 21:17، 23؛ افسســیان 3:4، 4؛ یوحنا 
35:13؛ فیلیپیان 27:1؛ یوحنا 17: 23-11( 

8. مشارکت کلیساها در بشارت
شــادمانیم از اینکه عصر جدیدی از بشارت آغاز 
شده اســت. نقش بارز سازمان های بشارتی غربی 
به سرعت محو می شود. خدا از کلیساهای جوان تر 
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منابع جدید عظیمی را برای بشــارت جهانی بر 
می خیزاند و این خود نشان می دهد که مسئولیت 
بشارت به کل بدن مسیح تعلق دارد. بنابراین، تمام 
کلیساها می بایست از خدا و نیز از خود بپرسند که 
چه اقدامی باید انجام دهند تا بتوانند هم در منطقۀ 
خود بشارت دهند، و هم مبشرانی را به دیگر نقاط 
دنیا اعزام کنند. دائما باید ارزیابی ای از وظایف و 
مسئولیت های بشارتی مان در جریان باشد. بدین 
ترتیب، مشارکت رو به رشدی بین کلیساها ایجاد 
خواهد شد و شخصیت جهانی کلیسای مسیح به 
شکل بارزتری نمایان خواهد شد. ما همچنین خدا 
را برای موسســاتی که در ترجمۀ کتاب مقدس، 
ادبیات  آموزش االهیاتی، رســانه های جمعــی، 
مسیحی، بشارت، خدمات مسیحی، احیای کلیسا 
و سایر زمینه ها می کوشند، شکر می کنیم. آنها نیز 
باید به طور مداوم خودآزمایی کنند و تاثیرگزاری 
خود به عنوان بخشــی از ماموریت کلیسا را مورد 

ارزیابی قرار دهند. 
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)رومیــان 8:1؛ فیلیپیــان 5:1؛ 15:4؛ اعمال 
رسوالن 1:13-3؛ اول تسالونیکیان 8-6:1( 

9. ضرورت امر بشارت 
هنــوز به بیش از دو میلیــارد و هفتصد میلیون 
نفر که بیش از دوسوم جمعیت زمین را تشکیل 
می دهند بشارت داده نشده است. ما شرمساریم 
از اینکه بسیاری از انسان ها نادیده گرفته شدند؛ 
این دلیلی برای ســرزنش ما و کل کلیساست. با 
این حال، امروزه در بسیاری از نقاط دنیا اشتیاق 
بی ســابقه ای برای خداوند عیسای مسیح وجود 
دارد. ما معتقدیم که زمان آن رسیده تا کلیساها 
و سازمان های موازی با اشتیاق برای نجات کسانی 
که پیغام انجیل را دریافت نکرده اند دعا کنند، و 
تالش های جدیدی را برای بشــارت جهانی آغاز 
کنند. گاهی الزم است از تعداد مبشران خارجی 
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و منابع مالی در کشــوری که بشــارت انجیل به 
آن رسیده، کاسته شود تا کلیساها به خودکفایی 
و رشد برســند و منابع موجود به سرزمین هایی 
که بشــارت داده نشــده اند، اختصاص پیدا کند. 
مبشــرین باید با روحیۀ خدمت فروتنانه، آزادانه 
از و به تمام شش قاره روانه شوند. هدف باید این 
باشــد که با تمام ابزارهای موجود و در کمترین 
زمان ممکن، هر شخصی فرصت شنیدن، درک و 
پذیرش خبر خوش را داشته باشد. ما نمی توانیم 
امید داشته باشیم که بدون فداکاری به این هدف 
نائل بشــویم. فقِر میلیون ها انسان ما را مبهوت 
و بی عدالتــی ای که منشــا آن اســت همۀ ما را 
برآشفته است. آن دسته از ما که در رفاه زندگی 
می کنیم، وظیفۀ خود در اتخاذ یک زندگی ساده 
را می پذیریم تا بتوانیم با ســخاوتمندی بیشتری 

برای کمک و بشارت بپردازیم.  



۲۳

عهدنامۀ لوزان

)یوحنا 4:9؛ متی 35:9-38؛ رومیان 1:9-3؛ 
اول قرنتیان 19:9-23؛ مرقس 15:16؛ اشــعیا 
6:58، 7؛ یعقوب 27:1؛ 1:2-9؛ متی 31:25-

46؛ اعمال رسوالن 44:2، 45؛ 34:4، 35( 

10. بشارت و فرهنگ
بســط راهبردهــای بشــارت جهانی مســتلزم 
روش های پیشــرو خالقانه اســت. در پناه خدا، 
نتیجه، ظهور کلیســاهایی خواهد بود که عمیقا 
در مسیح ریشه، و رابطۀ نزدیکی با فرهنگ خود 
دارند. فرهنگ همیشه باید با معیار کتاب مقدس 
آزموده و قضاوت شود. از آنجایی که مردان و زنان 
مخلوقات خدا هستند، بخشی از فرهنگ آنها در 
زیبایی و نیکویی غنی است. اما چون این انسان ها 
سقوط کرده هستند، گناْه فرهنگ را تباه کرده و 
بخشی از آن شیطانی است. انجیل پیش فرضی از 
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برتری فرهنگی بر فرهنگ دیگر ندارد، بلکه همۀ 
فرهنگ ها را بر طبق معیار حقیقت و عدالِت خود 
ارزیابی می کند، و در هر فرهنگی بر اصول اخالقی 
مطلق تاکید می کند. مبشرین اغلب همراه انجیل 
یک فرهنگ بیگانه را نیز منتقل کرده اند و گاهی 
کلیساها بیشتر در اسارت فرهنگ بوده اند تا اینکه 
تحت تعلیم کالم باشند. مبشران مسیحی باید با 
فروتنی در پی این باشند که خود را از همه چیز، 
به جز اصالت شــخصیت، خالی کنند تا بتوانند 
خادم دیگران باشند و کلیساها باید در پی تحول 

و غنای فرهنگ برای جالل خدا باشند. 

)مرقس 8:7، 9، 13؛ پیدایش 21:4، 22؛ اول 
قرنتیــان 19:9-23؛ فیلیپیــان 5:2-7، دوم 

قرنتیان 5:4( 
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11. آموزش و رهبری 
ما اعتراف می کنیم که گاهی در پی رشد کلیسا 
به بهای از دســت دادن عمق آن حرکت کردیم 
و بشارت ما عاری از خوراک مسیحی بوده است. 
همچنین اذعان می کنیم که برخی از سازمان های 
ما در تجهیز و تشــویق رهبران ملی برای تقبل 
مســئولیت های مشروع خود، بسیار کند بوده اند. 
با این حال، ما به اصول بومی متعهد هســتیم و 
آرزومندیــم که هر کلیســایی رهبران ملی خود 
را داشــته باشد، که نه بر اســاس ریاست، بلکه 
بر اســاس خدمت، روش مســیحی رهبری را به 
نمایش می گذارند. ما می دانیم که نیاز فراوانی به 
بهبود آمــوزش االهیات به خصوص برای رهبران 
کلیســا وجود دارد. در هر ملــت و فرهنگی باید 
برنامۀ آموزشــی مؤثری برای شــبانان و اعضای 
کلیسا در باب آموزه های مسیحی، شاگردسازی، 
بشــارت و تشویق در جهت رشد و خدمت وجود 
داشته باشد. اینگونه برنامه ها نباید بر روش های 
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آموزشــی  کلیشــه ای تکیه کنند، بلکــه باید بر 
اســاس قریحۀ خالق بومی و بر طبق معیارهای 

کتاب مقدس ایجاد شوند. 

)کولسیان 27:1؛ 28؛ اعمال رسوالن 23:14؛ 
تیطس 5:1، 9؛ مرقس 42:10-45؛ افسســیان 

 )12 ،11:4

12. نبرد روحانی
ما بــاور داریم که درگیر یک جنگ همیشــگی 
روحانی با رؤســا و قدرت های شریر هستیم که 
قصــد براندازی کلیســا را دارنــد و می خواهند 
بشارت جهانی کلیسا را ناکام بگذارند. ما از نیاز 
خود برای تجهیز خویشتن به زره خدا آگاهیم و 
می دانیم که این جنگ را باید با اسلحۀ روحانی 
حقیقــت و دعا جنگیــد. زیرا مــا فعالیت های 
دشــمن مان را تشــخیص می دهیم؛ نه تنها در 
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ایدئولوژی های دروغین بیرون از کلیسا، بلکه در 
اناجیل دروغین داخل کلیســا که کتاب مقدس 
را تحریف می کنند و انســان ها را در جای خدا 
می گذارند. ما هم به هشــیاری و هم به بصیرت 
نیاز داریم تا از انجیل کتاب مقدســی محافظت 
کنیم. ما اذعان می کنیم که خود، در برابر عقاید و 
اعمال دنیوی، و تسلیم در برابر دنیاگرایی مصون 
نیســتیم. برای مثال، اگرچه مطالعات دقیق در 
مورد رشــد کلیســا، چه از لحــاظ کّمی و چه 
روحانی، صحیح و ارزشــمندند، اما گاهی از آنها 
غفلت کرده ایم. در مواقــع دیگر، برای اطمینان 
از پاســخی به انجیل، در پیام خود سازشکاری 
کرده ایم و یا با شیوه های فشار، شنوندگان خود 
را تحت تاثیــر قرار داده ایــم، و در آمار و ارقام 
غرق شــده و حتی در اســتفاده از آنها صداقت 
نداشته ایم. همۀ این کارها دنیوی هستند. کلیسا 

باید در دنیا باشد؛ دنیا نباید در کلیسا باشد. 



عهدنامۀ لوزان

۲۸

)افسسیان 12:6، دوم قرنتیان 3:4، 4؛ افسسیان 
11:6، 13-18؛ دوم قرنتیــان 3:10-5؛ اول 
یوحنــا 18:2-26؛ 1:4-3؛ غالطیان 6:1-9؛ 

دوم قرنتیان 2: 17؛ 2:4؛ یوحنا 15:17( 

13. آزادی و جفا 
خدا وظیفــۀ برقراری صلح، عدالــت و آزادی را 
بــرای دولت ها تعیین کرده تا کلیســا بتواند در 
این شــرایط خدا را اطاعت کند، خداوند عیسای 
مسیح را خدمت کرده و بدون هیچ مانعی انجیل 
را موعظه کند. بنابراین، برای رهبران کشــورها 
دعــا می کنیــم و از آنها می خواهیــم که آزادی 
فکر و وجدان و آزادی عمل و اشــاعۀ دین را بر 
طبق ارادۀ خدا و همانگونه که در اعالمیۀ جهانی 
حقوق بشر درج شــده، تضمین کنند. همچنین 
نگرانــی عمیق خود را برای تمام کســانی که به 
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ناحق زندانی شدند ابراز می داریم، به طور خاص 
برای آنانی که به خاطر بشارت نام خداوند عیسی 
زندانی شده اند. ما پیمان می بندیم تا برای آزادی 
آنها دعا و تــالش کنیم. در عین حال، از عاقبت 
آنها ترسی به دل راه نخواهیم داد. با کمک خدا، 
مــا نیز در برابر بی عدالتی خواهیم ایســتاد و به 
هر بهایی که باشد به انجیل وفادار خواهیم ماند. 
هشــدارهای عیســی مبنی برای اجتناب نا پذیر 

بودن جفا را  فراموش نمی کنیم. 

)اول تیموتائوس 1:4-4، اعمال رسوالن 19:4؛ 
29:5؛ کولسیان 24:3؛ عبرانیان 1:13-3؛ لوقا 
18:4؛ غالطیان 11:5؛ 12:6؛ متی: 10:5-12؛ 

یوحنا 21-18:15( 
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14. قدرت روح القدس
ما به قدرت روح القدس ایمــان داریم. پدر، روح 
خود را فرســتاد تا بر پسر او شهادت دهد؛ بدون 
شهادت او شــهادت ما عبث خواهد بود. الزام بر 
گناه، ایمان به مســیح، تولد تازه و رشد مسیحی 
همــه کار روح القدس هســتند. عــالوه بر این، 
روح القدس روحی مبشر است؛ از این رو، بشارت 
باید به صورت خودجوش از دل یک کلیسای پر 
از روح برآید. کلیسایی که کلیسای مبشر نیست، 
خود را انکار، و روح را اطفا می کند. بشارت جهانی 
تنها زمانی به یک امکان حقیقی تبدیل می شود 
که روح القدس، کلیســا را در حقیقت و حکمت، 
ایمان، قدوسیت، محبت و قدرت تازه کند. از این 
رو، از تمام مســیحیان دعــوت می کنیم تا برای 
مالقاتی با روح مقتدر خدا دعا کنند تا تمام ثمرۀ 
روح القدس در قوم او نمایان شود و تمام عطایای 
او بدن مســیح را غنی سازند. تنها آن زمان است 
که کل کلیسا ابزاری مناسب در دستان او خواهد 
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بود تا تمام زمین صدای او را بشنوند.

27؛   ،26:15 یوحنــا  4:2؛  قرنتیــان  )اول 
8:16-11؛ اول قرنتیــان 3:12؛ یوحنا 6:3-

8؛ دوم قرنتیــان 18:3؛ یوحنا 37:7-39؛ اول 
تسالونیکیان 19:5؛ اعمال رسوالن 8:1، مزامیر 
4:85-7؛ 1:67-3؛ غالطیان 5: 22-23؛ اول 

قرنتیان 4:12-31؛ رومیان 8-3:12( 

15. بازگشت مسیح
ما ایمان داریم که عیســای مســیح شــخصا و 
آشــکارا، در قدرت و جالل باز خواهد گشــت تا 
نجات و داوری خود را به کمال برساند. این وعدۀ 
بازگشت او انگیزه ای مضاعف برای بشارت ماست 
زیرا که مــا کالم او را به یاد داریم که نخســت 
انجیــل باید به تمــام ملت ها موعظه شــود. ما 
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معتقدیــم که فاصلۀ زمانی بین صعود مســیح و 
بازگشت او باید با بشارت قوم خدا پر شود، که تا 
قبل از پایان حق ندارند بشارت را متوقف کنند. 
همچنین به یاد داریم که او در مورد مســیح ها و 
انبیای دروغینی که راه ضدمسیح نهایی را هموار 
خواهند کرد به ما هشــدار داد. بنابراین، ما این 
عقیده را که انســان ها قادرنــد مدینۀ فاضله ای 
بــر روی زمین بنا کنند، رویایــی حاکی از غرور 
و خودخواهی می دانیــم و آن را رد می کنیم. ما 
مسیحیان مطمئن هستیم که خدا پادشاهی خود 
را کامل خواهد کرد و مشتاقانه در انتظار آن روز 
و آسمان و زمین جدیدی هستیم که عدالت در 
آن ســاکن خواهد بود و خدا تــا ابد اآلباد بر آن 
ســلطنت خواهد کرد. در ضمن، مــا بار دیگر با 
شادی تسلیم اقتدار او بر کل زندگی خود هستیم 

و خود را وقف خدمت مسیح و مردم می کنیم.
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)مرقس 62:14؛ عبرانیان 28:9؛ مرقس 10:13؛ 
اعمال رســوالن 8:1-11؛ متی 20:28؛ مرقس 
21:13-23؛ اول یوحنــا 18:2؛ 1:4-3؛ لوقا 
32:12؛ مکاشفه 1:21-5؛ دوم پطرس 13:3؛ 

متی 18:28(  

نتیجه گیری
بنابراین، در پرتو ایمان و عمل خود، عهدی خطیر 
با خدا و یکدیگر می بندیم، تا با دعا و برنامه ریزی 
با هم برای بشارت تمام جهان همراه شویم. ما از 
دیگران دعوت می کنیم تا به ما بپیوندند. باشــد 
کــه خدا با فیض خود و برای جالل خویش ما را 
یاری کند تا به عهد خود وفــادار بمانیم! آمین، 

هللویا!
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مجموعه تعلیم 

ــي  ــرة بين الملل ــال 1974، کنگ در س
بشــارت جهاني در شــهر لوزاِن سوئيس 
ــل  ــف انجي در راســتاي بازنگــري تعري
ــي آن عهدنامــه اي را  و گســترش جهان
ــر از اعضــاي آن  ــه امضــاي 2300 نف ب
ــف از شــاخه هاي  ــت مختل از 150 ملّي
مختلف مســيحي رســاندند. از آن پس، 
کنفرانــس لــوزان به تالشــي بــراي ادامة 
ــا تکيــه  گفتگوهــاي بين الکليســايي ب
بــر بشــارت جهانــي و نقــش مســيح در 

عدالــت اجتماعــي بــدل شــد. 


