پیشّاى ُیچ هزُثی تَ اًذاصٍ هسیذیاى دس اًتطاس کیص خْد اصشاس ًْسصیذٍ اًذ ّ .سّد هسیذیت تَ ُش ًقطَ اص ًقاط جِاى
خْد داستاًی است هفصل ّ اغلة اّقات ضیشیي ّ جزاب .چْى هٌظْس اصلی ها دس ایي سسالَ تذج دسػلل اًذطاط هسیذیت
است دس هطشق صهیي تطْس اػن ّ دس کطْس ایشاى تطْساخص  ،فشصت تذج هفصل دس چگًْگی تطکیالت ّ پیطشفتُای
کلیسا دسادّاس هختلفَ تاسیخی ًخْاُین داضت .کساًی کَ هایلٌذ دس ایي تاب تَ فاسسی هطالؼاتی ًوایٌذ هوکي است تَ دّ کتاب
صیش سجْع فشهایٌذ« :ایشاى دس صهاى ساساًیاى» تقلن پشّفسْس آستْس کشیستي سي تشجوَ سضیذ یاسوی ّ«تاسیخ کلیسای قذین
دساهپشاطْسی سّم ّ ایشاى -قسوت دّم» تألیف ّ -م هیلش .هأخز ػوذٍ ایي سسالَ کتاتی است تٌام «خسْف هسیذیت دس آسیا
 1933هیالدی دس چاپخاًَ داًطگاٍ کیوثشیج
اص صهاى هذوذ تا قشى چِاسدُن هیالدی» تقلن ال -ئی -تشاّى کَ تَ سال
تضیْسطثغ آساستَ گشدیذٍ است )1 (.دس طی سسالَ ًقل ّ قْلُایی تا رکش هأخز اص کتة هختلفَ ضذٍ است کَ اغلة اص آى ًقل
ّ قْلُا تشجوَ اص تشجوَ اًگلیسی آى هتْى اصلی است کَ دسکتاب تشاّى آهذٍ است ّ اگش ًَ ایٌجاًة سا دستشسی تَ آى
هتْى ًثْدٍ است .سٌْاتی کَ دس ایي کتاب آهذٍ ُوَ اص سّی تاسیخ هیالدی است .ػلت اصشاس ّ کْضصُای طاقت فشسای
هسیذیاى دس اًتطاسهسیذیت ّ قثْالًذى ػقیذٍ خْد تَ دیگشاى اص قشى اّل هسیذیت تا تَ اهشّص دکوی است کَ آًِا اص
خذاًّذ خْد ػیسی داسًذ کَ فشهْد «:سفتَ ُوَ اهتُا سا ضاگشد ساصیذ ّ ایطاى سا تَ اسن پذس ّ پسش ّ سّح القذط تؼویذ
دُیذ ّ ایطاى سا تؼلین دُیذ کَ ُوَ اهْسی سا کَ تطوا دکن کشدٍام دفظ کٌٌذ ّ ایٌک هي ُش سّصٍ تا اًقضای ػالن ُوشاٍ
ضوا هیتاضن(.2 ( ».
تَ پیشّی اص ایي فشهاى اص ُواى سّصُای اّل تؼذ اص ًاپذیذ ضذى هسیخ ّ صؼْد ّی تَ آسواى پیشّاى اّ کَ ػذٍ کوی تْدًذ
تَ اطشاف سفتَ پیغام خْد سا تَ هشدم هیسساًٌذ ّ اص جولَ هوالکی کَ دس تذت ًفْر ایي هژدٍ آسواًی قشاس گشفت کطْسها
ایشاى تْدً .ظش تَ ایٌکَ کطْس کِي سال ایشاى پستی ّ تلٌذیُای صیادی تَ خْد دیذٍ ّ تلخی ّ ضیشیٌیُای دّساى چطیذٍ ّ
ُش صهاى دذّدش تَ جایی سسیذٍ ها دس ایي سسالَ تذج خْد سا تَ دّسٍُای تاسیخی تقسین هیًوایین .اها کاس ها صذثت
دستاسٍ اّضاع ّ ادْال اجتواػیّ -ضؼیت سیاسی ّ دذّد جغشافیایی ّ غیشٍ ًیست تلکَ رکش هختصشی اص ّضؼیت کلیسا
دس ُش دّسٍ ّ تیطتش گْشصد کشدى ػلل ضؼف هسیذیت دس ُش صهاى کَ تاالخشٍ هٌجش تَ اًذطاط ػوْهی آى دیي دس
هطشق صهیي گشدیذ هیتاضذ .دػا ّ آسصّی قلثی ها ایي است کَ کلیساُای ًْسستَ کًٌْی اص گزضتَ پٌذ گشفتَ دچاس آى خطاُا
ّ اضتثاُات ًگشدًذ تا ایي کَ هلکْت خذا دس ایي سشصهیي تاسیخی پیطشفت کشدٍ ّ پا تشجا ّ حاتت ّ هستقشگشدد ّ ًیض هاًٌذ
صهاى قذین تَ تطاست هلکْت دس هوالک دیگش تپشداصًذ.

دػا
« ای خذای سدین کَ دسٌُگاهی کَ پسش خْد سا دس ایي جِاى فشستادی هجْسی چٌذ اص هطشق صهیي سا تَ تطشف دضْس آى
هْلْد هثاسک سشافشاص فشهْدی؛ تثخص کَ ها ایشاًیاى ایي قشى ُن ّاسث ،اسث هقذط اجذاد خْد ضْین ّ ًضد اّ سجذٍ ًوایین
کَ تا تْ ّ سّح القذط صًذٍ است ّ سلطٌت هیکٌذ خذای ّادذ تا اتذاالتاد -آهیي»
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