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  ٢٠١٧ جوالی ٠۴

  

 زمانی که انجيل ريشۀ شر و بدی است
اعالم " کتاب مقدس"برای آنھا جذبۀ . ت از  اعتقاد درست است، نه کردار درستبرای بسياری از مسيحيان، دين عبار

برای اطمينان است، نه نياز فرد مظلوم  به " معتقد"اين در خصوص تالش . اقتدار است، نه ھمدلی که الھام بخش است

مبستگی با اعتقاداتش که ھ  مگر اين- نجات شخصی است، نه ھمبستگی بين الفردی " معتقد"ھدف اصلی . شفقت وعدالت

دست آوردن جاودانگی برای روح خود است، به مراتب بيشتر  از ه اين امر مربوط به ب. پارچگی داشته باشد يک

 .  خواست اخالق در امور انسانی

به کتاب مقدس اغلب برای توجيه، تصديق و وفق دادن کردار " درست"در حقيقت، برای بسياری از مسيحيان، اعتقاد 

قی و ضد بشری نسبت به آنھائی است  که کتاب مقدس آنھا را نفرت انگيز، قابل بردگی و غير قابل اصالح غير اخال

بی ثباتی  روانی اين مسيحيان و نياز متقابل . دانسته و  در نتيجه بايد مورد بھره برداری قرار گرفته و استثمار گردند 

 ۀتقاد واقعی خود را به عيسی مسيح به عنوان پسر خدا  و نجات دھندآنھا برای  اطمينان، ايجاب می کند  که آنھا تنھا اع

آنھا به دنبال بھره برداری از روند سياسی برای تحميل اعتقادات خود بر ديگران ھستند، نه به عنوان .  جھان بيان نمايند

 . سياست، برتری جوئی است، نه تعاون و ھمکاری. راھی برای حمايت حقوق و رفاه ھمگانی

اما، با تأثر  بايد گفت که  رستگاری . ًحيان دقيقا حق رسيدن به  رستگاری نوع خويش را از طريق دين خود دارندمسي

شود به لعن و نفرين و تخريب تمام گروه ھای مردم که توسط اعتقادات  ًمسيحيان محدود به کتاب مقدس، ذاتا منوط می

 . مسيحيان محکوم شده اند"  خطا ناپذير"

 ۀمی تواند ريش" کتاب مقدس"وديست، دومين معبد پروتستان ھا در اياالت متحده، نشان می دھد که چگونه کليسای ميت

ين لحظات،  ميتوديسم بر سر عقايد تبعيض طلبانۀ  خود نسبت به اقليت ھا و ھمجنسگرايان مورد  ادر. شيطانی شود

کليسای ميتوديست يک .  ا سال  دنبال کرده استاين موضوع کليسای ميتوديست را برای ده ھ. تھديد قرار گرفته است

دارد که چطور يک مسيحی در ظاھر، ادعای در برگيرندۀ ھمه وعشق به ھمه را می کند،  نمونۀ کالسيک را ارائه می

 .  که در عمل نفرت و دوری را با چھرۀ بی تفاوت تمرين می نمايد در حالی

: مربوط به کليسای ميتوديست می گويد" کتاب انضباط"اعالميه کليسای ميتوديست اعتماد کرد؟ توان به  تا چه اندازه می

بنابران، ما جنگ را به عنوان وسيله ای از سياست . ما معتقديم که جنگ با دساتير  و مثال مسيح ناسازگار است"
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".  نبه از سوی ھر دولت مخالف ھستيم يک جاۀژی ھای پيشگيرانيما از اقدامات و سترات"ھمچنين . خارجی رد می کنيم

معھذا،  علی رغم مقاومت شديد درونی، رھبران کليسای  ميتوديست، ساختمان يک آبدۀ تاريخی را  در صحن پوھنتون 

رياست جمھوری جورج دبليو : ئيد قرار دادندأميتوديست جنوبی به نام  بدترين جنايتکار جنگی قرن بيست و يکم  مورد ت

 يکی ديگر از. ول تھاجم ھای غيرقانونی، ادعای ھای دروغين  و تجاوز به افغانستان و عراق  بودؤمسبوش، کسی که  

اعمار يک بنای . ين جنايتکاران جنگی، معاون رئيس جمھور بوش است، ديک چينی که متحد کليسای ميتوديست استا

ب به افغانستان و عراق است، ول تجاوزات دروغين و وحشتناک و مخرؤ که مسیيس جمھورئتاريخی برای يک ر

: کند اين اعالميه بيان می.  دھد ال قرار میؤمورد س" نظم و انضباط"را در کتاب "   حقوق مذھبی اقليت ھاۀاعالمي"

ما از روش ھا و شيوه ھائی  که حق ھر گروه مذھبی را برای تمرين عقيدۀ خود دور از محدوديت ھای قانونی، سياسی "

  ." کند، حمايت می نمائيمو اقتصادی تضمين می 

مأموريت کليسا اين است که شاگردان : "بيان می کند" نظم و انضباط"کتاب . بار ديگر کليسا دو راه را  انتخاب می کند

کليسای ميتوديست با قاطعيت اظھار می کند که  "عالوه بر اين، ."  عيسی مسيح را برای تحول جھان آماده سازد

بعد به يک وسيلۀ عقالنی  امپرياليسم مبتنی بر ايمان ."   جھان و خدای ھمهۀات دھندعيسی مسيح پسر خداست، نج"

 درصد از ھمۀ ٨٧دھد  که  يک گزارش حيرت انگيز مورد حمايت  کليسای ميتوديست  نشان می.  شود مبدل می

  . ردندمسيحيان سفيد پوست در اياالت متحده از تصميم رئيس جمھور بوش  برای حمله به عراق حمايت ک

ميتوديست خود را تغيير شکل دھد بھتر است که عوض آماده ساختن شاگردان عيسی مسيحی برای تحول جھان، کليسای 

  . و ھمه مردم را دوست بدارد

 

 


