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  پيشگفتار مترجمپيشگفتار مترجم
  

 از طرف كليسـاى پرزبيتـرى ايـاالت    1919ويليام ميلر نويسنده كتاب در سال    دكتر  

 بعد  1962متحده امريكا جهت خدمت مذهبى در ميسيون امريكايى به ايران آمد و در سال               

 سال خدمت شكوهمند و كم نظير باز نشسته شد و كشـور ايـران را تـرك گفـت و                     43از  

  .ود مشغول خدمت ميباشد اكنون با همان توانايى و عالقه در كشور خ

. كتاب حاضر يكى از ثمرات خدمات زمان بازنشستگى اوست كه بدست ما ميرسد            

 "دكتر ميلر كتابهاى ارزنده ديگرى از خود به زبان فارسى به يادگـار گذاشـت كـه ميتـوان                 

 و تفاسير اناجيل لوقـا و يوحنـا و اعمـال    "تاريخ كليساى قديم در امپراطورى روم و ايران      

 او " راه رسـتگارى  "كتاب . ن و رساالت پولس به روميان و اول قرنتيان را بر شمرد          رسوال

از كتابهاى برجسته انتشارات نور جهان به شمار ميرود كه در مدت كوتاهى كمياب شـد و                 

به حسب ضرورت مجددا به چاپ رسيد و برخى از كتابهاى او كه به زبان انگليسـى تهيـه                   

  . ناياب شدگرديده بود در مدت كوتاهى 

يكى از خصايص برجسته دكتر ميلر اين است كه ميتوانـد عميقتـرين مطالـب را در       

شايد به همين   . قالب كلمات بسيار ساده گزارده و مطابق فهم عموم بيان نمايد و يا بنويسد             

 .جهت است كه او را مفسر برجسته و تواناى انجيل به شمار مياورند
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 هاي انگشت شمار در ايران بود كه هميشه سعى داشت نظير استادش             او از ميسيونر  

اغلب او را دوسـت  . وقت و مال  و جان خود را در راه پيشرفت ملكوت خدا صرف نمايد          

محل سكونتش هميشه مركز خدمات روحـانى و معنـوى بـوده            . فقرا و دردمندان ميناميدند   

در واقـع سـخن     .  بهميان نيـاورد   محال بود با كسى تماس گيرد و از استادش سخن         . است  

مسـافرتهاى  . گفتن و شهادت دادن در باره مواليش جز اليتجزاى زندگيش به شمار ميرفت            

پيدر پى و طوالنى او جهت امور مذهبى در سرتاسر ايران حتى با شرايط بسـيار سـخت و                   

  .دشوار او را ميسيونرى ممتاز و بينظير ساخته بود 
  

بناى كليساى مسيح در ايران دارد و نام او براى هميشه           ويليام ميلر سهم بسزايى در      

يكى از ثمرات خدماتش اين بوده است كـه اكنـون كـه             . در اين كشور جاودان خواهد ماند     

سالها از عزيمتش ميگذرد كليساى پرزبيتـرى ايـران جهـت ادامـه خـدمات خـود هنـوز از           

  .شاگردان ميلر بى نياز نيست 

آرزوهاى ديرينه بسيارى بوده اسـت زيـرا كتـابى    تهيه و چاپ كتاب حاضر يكى از       

كه بتواند عقايد و اصـول مسـيحى را بطـور سـاده و در عـين حـال جـامع بيـان نمايـد و                          

جوابگوى سواالت بسيارى باشد و آنهم در يك جلد تاكنون به زبان فارسى موجـود نبـوده             

  .است 

ناگفتـه   هيچ موضوع مربوط به مسـيحيت را مـبهم و            " مسيحيت چيست ؟   "كتاب  

نگذاشته و در عين حال عميقترين مطالب را بطرزى صميمانه و مختصر و ساده بيان كـرده                 

نويسنده با مهـارت و توانـايى و پـس از نـيم قـرن تجربـه در خـدمت مسـيحى و                       . است  

  . نويسندگى خود چنين كتابي برجسته و عميق به دوستان ايرانى خود ارائه  ميدهد
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او هر فرديكه به مطالعه اين كتاب ميپردازد از دوستان صميمى او بشـمار ميـرود و از                  بنظر  

  .  در اين كتاب بسيار يافت ميشود "دوست عزيزم"اين روعبارت 

ترجمه چنين كتابى كه در اطراف اصول و عقايد و اعمال مسيحى اسـت بـا وجـود        

رجم چنـين كتـابى ميبايـد بـا     سادگى قلم نويسنده باز هم كار آسانى نبوده است ؛ زيـرا متـ    

اصول و اصطالحات مذهب مسيحى و همچنين با افكار و نظريـات نويسـنده كـم و بـيش          

آشنا باشد تا بتواند بخوبى از عهده آن بر آيد و در عين حال امانت را در ترجمه حفظ كند                    

.  

آشنا مترجم سالهاى متمادى افتخار آشنايى دكتر ميلر را داشته و با افكار و عقايد او                

معهذا بايد  . بوده است و در واقع همين انگيزه او را به مبادرت ترجمه اين كتاب وا داشت                 

اذعان نمايد كه بدون همكارى و راهنمايى دوست عزيز جناب آقاى ميكائليان كه مترجمى              

ورزيده و مجرب هستند هرگز جسارت به ترجمه م تهيـه ايـن كتـاب نمـى نمـود و ايـن                      

بنابر اين بر خود واجب ميدانـد از        . وريت ترجمه و آماده نمى گرديد     مجموعه مهم به اين ف    

زحمات صميمانه دوست يكربع قرن خود كه ايشان نيز از دوستان نزديك نويسنده هسـتند             

  .قلبا قدردانى نمايد

در خاتمه اميد است كه كتاب حاضر بتواند قسـمتى از آرزوهـاى دكتـر ميلـر را در                 

  . موم جامه عمل بپوشاندشناساندن نجات دهنده اش به ع
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  :دوست عزيزم 

صـميمانه تـرين سـالمهاي خـود را         . اميدوارم جسما و روحا سالمت و شاد باشيد         

عالقه شديد جنابعـالى    . تقديم ميدارم و خدا را براى رفاقت و دوستى شما سپاس ميگويم             

ه خـدا و نجـات او منتهـى         به يافتن حقيقت و هدايت بسوى درستى و راستى و راهى كه ب            

در گذشته اغلب سواالتى در اطراف عقايد و        . ميشود؛ باعث شادى عميق من گرديده است        

اعمال دوستان مسيحي خود نموده ايد ولى تا كنون فرصـت كـافى نبـوده اسـت تـا تمـام                     

بنابر اين تصميم گرفتـه ام  . اطالعاتى را كه در جستجوى آن بوده ايد در اختيار شما بگذارم 

با نوشتن اين نامه نسبتا طوالنى جزئيات را بيان نمايم و توضيح دهم كه ايمان ما مسـيحيان    

  .چيست و وظايف مذهبى ما كدام است و رسوم ما از چه قرار ميباشد

بطوريكه ميدانيد امروزه قريب يكهزار ميليون نفر در سراسر جهان خود را مسـيحى              

 هستند و برخي نيز متاسفانه فقط مسيحي اسـمى          بعضى از آنان ايمان دار واقعى     . ميخوانند  

همانطور كه برخى از مذاهب به فرقه هايى تقسيم شده انـد ؛ مسـيحيان               . و ظاهرى ميباشند  

نيز از نظر اعتقادات و مراسم عبادت با هم تفـاوت دارنـد و بـه فـرق گونـاگونى  تقسـيم                       

رق مسيحي را بيان نمـايم      گرديده اند پس غير ممكن است بتوانم در اين نامه عقيده تمام ف            

ليـك مطمـئن هسـتم كـه        . و يا مطالبى بگويم كه تمام مسيحيان جهان با آن موافق باشـند              

ميليونها مسيحي در تمام نقاط جهان وجود دارنـد كـه بـا حقـايقى كـه شـما در ايـن نامـه              

دعا ميكنم كه شما ضمن خواندن دقيق ايـن شـرح مسـيحيت ؛ بـه خـدا           . ميخوانيد موافقند 

تر شويد و او را بهتر بشناسيد و او را بيشتر دوسـت بداريـد و بطـور كـاملترى او را                      نزديك

  .اكنون كوشش ميكنم سواالت شما را يك به يك پاسخ دهم . اطاعت كنيد
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  خدا كيست؟خدا كيست؟  --  11
حيان در  مسـي ": دوست عزيزم ؛ من يقين دارم اولين سوال شما ايـن خواهـد بـود              

 مهمتـرين موضـوع در هـر مـذهب عبـارت از عقايـد و                "باره خدا چه عقيده اى دارنـد؟        

ميدانم كه اشخاص بى اطالع به شـما گفتـه انـد كـه              . نظريات آن مذهب در باره خداست       

مسيحيان سه خدا را پرستش ميكنند حتى برخـى تصـور ميكننـد كـه مـا صـليب و حتـى                      

الزم اسـت شـما   . ستش كرد و مورد نيايش قرار ميدهيم     مجسمه ها و تمثالهاي انساني را پر      

مسيحيان واقعى پيوسته به خـداى واحـد        . را مطمئن سازم كه اين سخنان كامال غلط است          

حقيقى ايمان داشته اند و اگر بعضى از آنها خدايان ديگرى را پرستش كـرده انـد مرتكـب                   

ه شخصى كه از او سـوال كـرده    توجه فرماييد ؛ عيسى مسيح ب     . بزرگترين اشتباه گرديده اند   

 خداوند خـداى مـا خداونـد واحـد          ": كه بزرگترين حكم خدا چه ميباشد چه پاسخى داد        

است و خداوند خداى خود را به تمكامى دل و تمامى جان و تممى خاطر و تمامى قـوت                   

جميع انبيا خدا در     ) . 33– 29 : 12مرقس   ( "خود محبت نما كه اول از احكام اين است          

ان قديم اعالم داشته اند كه خدا واحد است و عليه بتها و همه كسانى كه خداياني غيـر   دور

  .از خداى واحد حقيقى ميپرستيدند فرياد اعتراض بر مى آوردند 

همچنين مسيحيان به خدايى ايمان دارند كه نه آغازى داشته و نـه انتهـايى خواهـد                 

مان داريم كه بر همه چيز آگـاهى دارد         ما به خدايى اي   . داشت زيرا خدا ازلى و ابدى است        

و مالك تمام قدرتها ميباشد  و تمام چيزهاى ديدنى و ناديدنى را بوسيله كالم خود آفريـده    

  .است 
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اگر كسى به خورشيد و ماه و ميليونها ستاره بنگرد و سعى نمايد حتى جزيى از عظمـت و                   

 آسمان جالل خدا را     ": د نبى همصدا خواهد شد      شكوه آفرينش را درك نمايد؛ طبعا با داو       

حكمـت و توانـايى    ) . 1 : 19مزمـور   ( "بيان ميكند و فلك از عمل دستهايش خبر ميدهد       

خداى ما چقدر عظيم است كه نه فقط كهكشانها را در فضاى اليتناهى و كوچكترين گلهـا                 

 مطلـق اسـت و ميتوانـد    خدا قـادر ! و حشرات را در زمين آفريده بلكه آنها را حفظ ميكند  

او براى اين جهان نقشه اى طرح نموده است و هيچ چيز قـادر              . هرچه بخواهد انجام دهد     

  .نيست او را از اجراي مقصودش باز دارد

. ما ايمان داريم كه خد ا نه تنها عظيم و قادر است بلكه عادل و قدوس نيز ميباشـد   

تعددي را قبول داشتند فكـر ميكردنـد كـه          در زمان گذشته يوناني ها و روميها كه خدايان م         

خدايان مانند انسانها دروغ ميگويند و دزدى و قتل و زنا ميكنند و كارهـاى شـرارت آميـز                   

ولى در كتاب مقدس مسيحيان در باره قدوسيت كامل خدا اشارات           . ديگرى انجام ميدهند    

  .فراوانى وجود دارد يعنى او از هرگونه ناپاكى كامال مبرا است 

 از خادمين خدا در رويا ؛ مخلوقات آسمانى را ديد كه در حضور مقدس خـدا               يكى

...  قدوس ؛ قدوس؛ قدوس ؛ خداوند خداي قادر مطلق           "؛ او را ستايش ميكنند و ميگويند        

بنابر اين گرچه جميـع قـدرتها در دسـت توانـاى خداسـت ولـى او                  ) . 8 : 4مكاشفه   ( "

مثال خدا نميتواند دروغ بگويد و      . اشد انجام دهد    نميتواند كاريكه بر خالف ذات اقدسش ب      

  .يا عملى غير عادالنه انجام دهد 

مسلم است كه خدا چون انسانها داراى بدنى نيست وبـه زمـان و مكـان مشخصـى                  

  .محدود نميباشد بلكه هميشه در همه جا حاضر است 
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وييم ولـى ايـن اصـطالحات    هرچند گاهى از دستها  و چشـمها و قلـب خـدا سـخن ميگـ            

زيرا خدا كه بسيا متعـال و از        . جسمانى را براي بيان مقاصد روحانى و معنوى بكار ميبريم           

بنـابر ايـن   .  ايمان داريم كه در عين حال به ما خيلى نزديك ميباشـد  ما خيلى باالتر است ؛

ايد و مـا را بـا     ميگوئيم كه او ما را با چشمان خود ميبيند و با دستهاى خود محافظت ميفرم              

  .قلب خود محبت مينمايد

گرچه جميع صفات خدا براى ما اهميـت فراوانـى دارد ؛ مـا مسـيحيان مخصوصـا                  

ايـن صـفت   . شكر گزاريم كه خدائى كه او را ستايش و نيايش ميكنيم خداى محبت اسـت     

اول يوحنـا    (" خدا محبت است     "الهى بقدرى مهم است كه كتاب مقدس تاكيد ميكند كه           

خدا محبت خـود  . ؛ يعنى هرچه خدا ميانديشد و عمل ميكند از روى محبت ميباشد       )8 : 4

را به بنى نوع بشر به انواع مختلف ظاهر ميسـازد كـه از آنجملـه اسـت تـامين احتياجـات                      

بشرى از قبيل باران و آفتاب و غذا و آب و پوشاك و فراهم ساختن ساير احتياجـاتى كـه                    

او همچنين محبت خـود را بـا فرسـتادن          . مورد نياز است  براى زندگى انسان بر روى زمين       

بزرگترين عمل محبـت آميـز او       . انبيا به ما ظاهر ساخت تا انبيا درباره او با ما سخن گويند            

خـدا تمـام    . فرستادن نجات دهنده بود كه بعدا در اين مورد توضيح بيشـترى خـواهم داد                

حضـرت  . خوبى و سعادت ميخواهد     كسانى را كه آفريده است دوست ميدارد و براى آنها           

داود توجه و راهنمايى خدا را نسبت به خود در اين كلمات بسيار جالب و زيبا بيان ميكند                  

در مرتعهـاى سـبز مـرا       . خداوند شبان من است ؛ محتـاج بـه هـيچ چيـز نخـواهم بـود                  ":

ـ        . ميخواباند ؛ نزد آبهاى راحت مرا رهبرى ميكند          ام خـود   جان مرا بر ميگرداند و بخـاطر ن

   ).3 -1 : 23مزمور  ( "براههاى عدالت هدايتم مينمايد
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البته بسيار طبيعى است كه خدا آنانى را كاو را دوست ميدارنـد و اطاعـت ميكننـد                  

محبت نمايد ؛ ولى آيا كسانى را كه او را اطاعت نمى كنند دوست دارد؟ مسـلم اسـت كـه           

. دوست داشـته و از هـر نـوع شـرارت نفـرت دارد           چون او مقدس است هر نوع خوبى را         

هنگاميكه مردم اعمال شرارت آميزى انجام ميدهند كـه مـورد نفـرت خـدا ميباشـد ؛ خـدا            

از همـه   : نسبت به اينگونه افراد غضبناك ميشود بطوريكه حضرت داود بـه خـدا ميگويـد                

 بوسـيله تنبيـه     خدا تنفر خـود را بـه بـدى         )5 : 5مزمور    (  "بطالت كنندگان نفرت ميكنى     

وقتى كتـاب مقـدس را   . آناني كه شرارت را پيروى ميكنند و مطيع او نيستند ظاهر ميسازد            

ميخوانيم مالحظه ميكنيم كه خدا چگونه افراد و همچنـين ملتهـايى را كـه بـه مخالفـت او                    

امتنـاع ورزيدنـد    ) يعنى پشيمانى از انجام اعمال شرارت آميز  خـود           ( برخاستند و از توبه     

  .دوم ساخت مع

خـدا  . ولى اكنون اجازه بفرماييد حقيقت پر ارزش و جالبى را براى شما بيان نمايم           

در عين حال كه از شريران متنفر است ؛ از طرفـى ميخواهـد آنـان را از جميـع گناهانشـان             

او آنها را دوست دارد و مانند پدرى كه با وجودى كه پسرِ اوامر او          . آزادى و نجات بخشد     

اين محبت عجيب خدا   .  ميشمارد باز هم به او عشق ميورزد و او را محبت مينمايد            را ناچيز 

نسبت به گناهكاران بوسيله يكى از داستانهاى عيسى مسيح بطور واضـح نشـان داده شـده                 

در اين داستان عيسى مسيح فرمود ؛ پسرى كه پدرش هنوز در قيد حيات بـود از او                  . است  

پسر پس از دريافت ميراث خـود خانـه پـدر را تـرك              . ردخواست كه ميراثش را به او بسپا      

ولى هنگاميكه بى چيز شـد  . كرد و تمام ثروت خود را در ذندگى شرارت آميز  تلف نمود       

و تمام اموالش را از دست داد و از گرسنگى به مرگ نزديك شد؛ تصميم گرفت نـزد پـدر                    

  خود بر گردد و به گناه خود 
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پدرش به محـض ديـدن او از مصـافت دور بـه سـويش دويـد و او را در                     . ايد  اعتراف نم 

از آنجاييكـه   . آغوش گرفت و بوسيد و جشن بزرگى به مناسـبت برگشـت او بـر پـا كـرد                  

پدرش نصبت به او محبت عميق داشت او را بخشيد و او را كه در شرارت غرق شده بـود             

كه به او گناه ميورزند محبـت مينمايـد         عيسى مسيح فرمود به همين طريق آنانيرا        . پذيرفت  

دوست گرامى ؛ دانستن اينكه خدا ما را محبت مينمايد و مايل است مـا         )24 –11 :15لوقا(

را ببخشد و حاضر است هنگاميكه بسويش برگرديم و توبه نماييم ما را بپذيرد؛ خبر بسيار                

  .خوش و دل انگيزى براى ما گناهكاران ميباشد 

قـادر  : اى بسيارى براى خدا ذكر شده كه از آن جمله عبارتند            در كتاب مقدس نامه   

مطلق؛ خداوند ؛ يهوه ؛ ابدى ؛ زنـده ؛ متعـال ؛ قـدوس ؛ عـادل ؛ پادشـاه ؛ داور ؛ خـالق ؛                          

ولى آن ناميكه ما مسيحيان بـيش از همـه بـه آن عالقـه داريـم                 . نجات دهنده و شبان مردم    

مسيح درباره خدا صحبت ميفرمـود اغلـب        هنگاميكه عيسى    . "پدر آسمانى   "عبارتست از   

 ":  خطاب ميكرد و به شاگردانش فرمود هنگاميكه دعـا ميكننـد بگوينـد               " پدر من    "او را   

آيـا بـراى انسـان افتخـارى        ). 9 : 6متى   ("... اى پدر ما كه در آسمانى ؛ نام تو مقدس باد            

ى متعال پدر پر محبـت  بزرگتر از اين وجود دارد كه فرزند روحانى خدا بشود و بداند خدا    

اوست ؟ اين افتخار بزرگ بوسيله خدا به همه كسانيكه بـه عيسـى مسـيح ايمـان مياورنـد                    

  .بخشيده ميشود 

ضمن مطالعه مطالب فوق شايد اين سوال براى شما پيش آمـده باشـد كـه مقصـود           

اگر اين سوا ل براى شما پيش آمده است لطفا صبر       .  چيست   " تثليث اقدس    "مسيحيان از   

  .بفرماييد تا بعدا اين اعتقاد مهم را براى شما شرح بدهم
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دوست گرامى ؛ فوقا مختصرى در اطراف ايمان مسيحيان در مورد خدا بـه عـرض                

اكنون كوشش خواهم كرد براى شما بيان نمايم كه مسيحيان در باره طبيعت انسان و               . رسيد

زيرا داشتن عقيده صحيح در مورد انسان براى ما بـه همـان             .  دارند سرشت آدمى چه نظرى   

البته اطالعات و معلومات مـا در  . اندازه مهم است كه داشتن اطالعات صحيح در باره خدا      

  . مورد انسان مخصوصا از كتاب مقدس كسب ميگردد 

در آغاز كتاب مقدس نوشته شده است كه هنگاميكه خدا آفرينش آسمانها و زمـين               

و جميع گياهان و حيوانات را به پايان رسانيد آنگـاه انسـان را بصـورت خـود آفريـد ؛ او                      

البته ايـن مطالـب بـه ايـن معنـى           ) . پيدايش بابهاى اول و دوم      ( انسان را زن و مرد آفريد       

نيست كه خدا داراى بدن ميباشد و بدن انسان را شبيه بدن خود آفريد ؛ بلكه مقصـود ايـن                

حا شبيه خود خدا آفريده شد ؛ خدا به انسان عقل داد تا بتواند اسـتدالل                است كه انسان رو   

نمايد؛ به او قلبى داد تا بتواند با آن محبـت نمايـد ؛ وجـدانى بخشـيد تـا خـوب را از بـد                 

تشخيص دهد ؛ اراده بخشيد تا كارهاى نيكو انجام دهد ؛ زبان عطا فرمود تا بتوانـد سـخن                

بـدين  . ند بوسيله آن با خدا معاشرت و دوستى داشته باشـد            بگويد و به او روح داد تا بتوا       

. طريق خدا انسان را به صورت خود آفريد تا بتواند خدا را بشناسد و با او ارتباط پيدا كند               

  . بنابر اين انسان اشرف مخلوقات خدا محسوب ميشود

م اين  ولي قدر مسل  . عده اى اشتباها تصور كرده اند كه انسان در آن موقع خدا بود              

است كه انسان به خدا خيلى نزديك و كـامال پـاك بـود زيـرا هنـوز در او گنـاهي وجـود                        

  نداشت انسان شبيه ماشين نبود 
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در واقع خدا انسان را آزاد آفريد تـا         . بلكه خدا به او اراده داد تا اختيار انتخاب داشته باشد          .

ميـل و  . ش را اطاعت و محبت و خدمت نمايد        خودش آزادانه و با ميل خود آفريننده خوي       

آرزوى خدا اين بود كه مردم در جهان بمنزله فرزندان روحانى او باشند و اورا چـون پـدر                   

. ويكديگر را چون برادرمحبت نمايند و با شادى اراده خدا را در اين جهـان انجـام دهنـد                    

 از نظـر قيافـه و رنـگ و          امروزه در اين جهان پهناور ما نژادهاى مختلفى وجود دارنـد كـه            

پوست و زبان متفاوت هستند ولى همه آنان از يك خونند و بيك خـانواده تعلـق دارنـد و                    

  . محبت خدا كه جميع بنى نوع بشر را آفريد شامل حال همه ميباشد 

انسـان بجـاى    . ولى با تاسف بايد گفت كه اراده و ميل خدا براي انسان انجام نشد               

را در راه اطاعت و خدمت خـدا بكـار بـرد بـرعكس بطوريكـه در                 اينكه آزادى اراده خود     

بابهاي دوم وسوم پيدايش ذكر شده از اين استعداد خود براى مخالفت با خدا استفاده كـرد                 

. خدا بوالدين اوليه ما آدم و حوا دستور داد كه از ميوه درخت معرفت نيك و بد نخورنـد                  . 

انسان را در آنجـا قـرار داد خـدا بـه آنهـا       اين درخت در وسط باغ عدن بود جايى كه خدا           

شيطان .فرمود كه اگر او را اطاعت ننمايند و از ميوه اين درخت بخورند حتما خواهند مرد                 

سـپس حـوا   . بصورت مار داخل باغ شد و حوا را راضى كرد كه از ميوه آن درخت بخورد     

يـه مـا تنهـا يـك اشـتباه          اين عمـل والـدين اول     . آنرا به آدم داد و ادم هم از آن ميوه خورد            

به عبارت . معمولى و يا خطايى از راه بى فكرى نبود بلكه عصيان عمدى بر ضد خالق بود            

انها مايل نبودند مطيع اراده خدا گردنـد بلكـه ميخواسـتند    . ديگر آنها ميخواستند خدا شوند   

 از بـاغ    نتيجه چه شد ؟ خدا آنها را  به شدت سـرزنش نمـود و              . اميال خود را انجام دهند      

  بيرون راند تا در جهان پر درد و رنج 
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  .زندگى كنند

بدترين مسئله اين بود كه آدم و حوا آن اتحاد و نزديكي با خدا را از دست دادند و                   

قبال مقدس و عفيف بودنـد ولـى اكنـون كثيـف و گناهكـار              . در نتيجه كامال عوض شدند      

ند قادر بودند آنچه خدا از آنها انتظار داشـت بخـوبى انجـام              قبل از آنكه نافرمانى كن    . شدند

. دهند ؛ ولى حاال هرچند حقيقت را ميدانستند؛ اما قدرت الزم براى پيروى از آنرا نداشتند                 

ايـن  . تدريجا از آنچه خوب بود متنفر گرديدند و به آنچه شرارت آميز بود عالقمند شدند                

  . ناميده ميشود و نتيجه آن مرگ است طغيان بر ضد خدا ؛ در كتاب مقدس گناه

اين شرح اولين گناه انسان براي ما بينهايت مهم است زيرا بوسـيله آن ميتـوانيم بـه                  

مردم جهان مانند ادم و حوا در ابتدا آفرينش عفيـف  . وضع و حالت انسان كنونى پى ببريم       

يم بلكه فقـط كـافى   براى درك اين حقيقت نياز نداريم ديگران را نگاه كن. و مقدس نيستند  

آيا اغلب آنچه را كه ميدانيم نادرست است انجـام نميـدهيم ؟             . است به قلوب خود بنگريم    

. اظهار ميداريم كه دروغگويى صحيح نيست ولى گاهى خودمان كلمات نادرست ميگوييم             

چرا ايـن   ! بخوبى ميدانيم محبت از نفرت برتر است ؛ ولى چه بسا از ديگران نفرت داريم                

 را ميكنيم ؟ زيرا از والدين اوليه خود ماهيت و ذات گناه الود آنرا به ارث برده ايم و                    كارها

مانند آنها نه مايل هسستيم و نه قدرت داريم كه ميل و اراده خدا را بطور كامل انجام دهيم                   

 .  

هنگاميكه طفلى در جهان متولد ميشود به ظاهر پاك و بيگنـاه اسـت ولـى بـزودى                  

 اينكـه در    ":  ميشود همانطوريكه حضـرت داود دربـاره خـود فرمـود             شرارت در او ظاهر   

همـه   ) . 5 : 51مزمـور  ( "معصيت سرشته شده ام و مادرم در گناه به من آبسـتن گرديـد               

  مجبوريم تصديق 
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 ": كنيم كه تمامى بنىنوع بشر گناهكارند و بايد با كالم خدا موافقت كنـيم كـه ميفرمايـد                 

 9 : 17ارميا  ( "ز همه چيز فريبنده تر است و بسيار مريض است كيست كه آنرا بداند             دل ا 

 آنچه از آدم بيرون آيد آن است كه انسانرا نـا     ": براى همين بود كه عيسى مسيح فرمود        ) . 

زيرا كه از درون دل انسان صادر ميشود خياالت بد و زنـا و فسـق و قتـل و                    . پاك ميسازد   

تمامى .اثت و مكر و شهوت پرستى و چشم بدو كفر و غرور و جهالت         دزدى و طمع و خب    

 ) 23 – 21 : 7مـرقس   ( "اين چيز هاي بد از درون صادر ميشود و ادم را ناپاك ميگرداند            

 كسـى عـادل نيسـت    "خدا كه قلوب تمامى بنى نوع بشر را بخوبى ميداند فرموده اسـت           . 

قط يك شـخص مسـتثنى اسـت كـه از انسـان      معهذا ف ) . 10 : 3روميان   ( "؛يكى  هم نى     

  .بزرگتر و باال تر است و من بعدا در باره او توضيحاتى خواهم داد 

چون در نتيجـه نافرمـانى رابطـه        ! پس حالت و وضع انسان بسيار تاسف آور است          

خود را با خدا قطع كرده است مانند گوسـفند گمشـده اى اسـت كـه در بيابـانلم يـزرع و                       

چون ديگر فرزنـد روحـانى خـدا نيسـت           ) . 6 : 53اشعيا  (  ميباشد خشك نزديك به مرگ   

چـون ديگـر نميتوانـد در راهـاى          ) . 17: 6روميان  ( دشمن خدا و اسير شيطان شده است        

همانطوريكه خدا بـه     ) 1 : 2افسسيان  . ( مقدس خدا قدم بزند در واقع در گناه مرده است           

  .مى و روحى  مرگ جس–آدم فرموده بود نتيجه گناه مرگ است 

   گناه چيست ؟ گناه چيست ؟––  33
  دوست عزيزم ؛ اكنون بايد كوشش نمايم تا كامال روشن سازم 
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گناه فقط انجام كارهاى نادرست از قبيل دزدى و زنا كارى و مستى و يا قتل                . گناه چيست   

اراده گناه اصوال جدايى و دورى از خدا و شامل تمام چيزهايى است كه بر خالف                . نيست  

گناه فقط شامل كارهاي شريرانه نيست بلكه غرور ؛ حسادت ؛ نفرت و             . مقدس خدا باشد    

عيسى مسيح فرمود كه دو حكم اعظـم خـدا ايـن            . افكار شهوانى نيز گناه محسوب ميشود       

است كه خداى خود را با تمامى قلب خود محبت نماييم و همسايه خود را چون خويشتن                 

اين دو حكـم احكـام اصـلى خـدا ميباشـند و بـه        ) . 33 – 29 : 12مرقس .( محبت كنيم   

همين دليل قصور در محبت كامل خدا از طـرف مـا و همچنـين قصـور در محبـت كامـل                      

آيا كسى يافـت ميشـود كـه ايـن احكـام را            . نسبت به ديگران بزرگترين گناه بشمار ميرود        

سـته انـد غيـر از عيسـى         بطور كامل اجرا كرده باشد ؟ خير ؛ تمام مردم اين احكـام را شك              

او زندگي كاملى داشت اين همان زندگى كاملى است كه خـدا            . مسيح كه كامال بيگناه بود      

 پس شما كامـل باشـيد چنانكـه پـدر     "دستور او اين است . انتظار دارد ما هم داشته باشيم     

   ) . 48 : 5متى  ( "شما كه در آسمان است كامل است 

لبهاى ما پر از شرارت است چگونه ميتـوانيم آنطـور           ولى ما انسانهاى گناهكار كه ق     

كه خدا دستور داده است خوب و بيگناه باشيم ؟ شخصى كه سرطان داشته باشد احتيـاجى         

آنچـه احتيـاج دارد عبـارت اسـت از          . به شنيدن نصيحت در مورد قوانين بهداشتى نـدارد          

ى كـه گرفتـار مـرض     همچنين شخصـ  . دكتر ماهر و حاذقى كه قادر باشد او را شفا بخشد            

گناه است احتياجش با شريعت و قوانين و دستورات نيكوى اخالقى و امر و نهى بـراورده                 

نميشود بلكه به يك پزشك روحانى احتياج دارد كه قادر باشد او را دگرگون سـاخته و در                  

  او فكر و قلب و اراده جديدى بيافريند و نيرويى به او ببخشد كه بتواند آنچه را خدا 
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بديهي است كه جميع مردم احتياج به كسى دارند كه قادر باشد            . از او ميخواهد انجام دهد      

بعدا توضيح خواهم داد كه خدا بـر اثـر     . آنان را از گناه نجات بخشد و فرزندان خدا سازد           

  .رحمت عظيم خويش چگونه چنين نجات دهنده اى براى جهان مهيا كرده است
  

  انبيا و فرشتگان ايمان داريد؟انبيا و فرشتگان ايمان داريد؟ آيا به  آيا به --44
  

دوست گرامى ؛ اكنون مايلم به سوال ديگر شما در مـورد عقيـده مسـيحيان                  

آرى مسيحيان عقيده دارند كه خدا انبيا را فرستاد تا بوسيله آنـان             . راجع به انبيا پاسخ گويم    

شـنوند و  بعلت گناه ؛ اكثريت مردم نخواستند صداى خدا را ب. كالم خود را به مردم برساند     

يا اينكه بسبب كرى گوش روحانى قادر به شنوايى نبودنـد؛ لـيكن مـردان و زنـانى وجـود          

خدا با آنان سخن گفـت و آنـان را          . داشتند كه توبه كرده و مورد بخشش خدا قرار گرفتند         

  . از اين جهت آنها پيغمبران خدا شدند . موظف ساخت تا پيغام او را به ديگران برسانند 

 در مورد انبيا از كتاب مقدس سرچشمه ميگيرد كه شامل شـرح             اطالعات ما   

زندگى و بيانات و نوشته جات عده اى از انبيا است كه براى رسانيدن پيام الهـى بـه مـردم             

ابـراهيم ؛  : اسامى برخى از انبيا كه در كتاب مقدس آورده شـده عبارتنـد از        . انتخاب شدند 

؛ ناتان ؛ سـموئيل ؛ داود ؛ ايليـا ؛           ) اهر موسى   خو(؛ مريم   ) برادر موسى   (موسى ؛ هارون ؛     

اليشع ؛ اشعيا ؛ ارميا ؛ يونس ؛ يوئيل ؛ دانيال و يحيى تعميد دهنده كه آخرين پيغمبر قبل از                    

ابراهيم كه خليل اهللا يا دوست خدا و پدر ايمان داران ناميده شـده              . آمدن عيسى مسيح بود     

در سن كهولت پسرى به او      . از اقوام باشد    است توسط خدا انتخاب گرديد تا پدر بسيارى         

  بخشيد كه 
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ابراهيم براى اطاعت از دستور خـدا حاضـر         . از زن او ساره به دنيا آمد و نامش اسحق بود            

شد كه فرزند خود اسحق را قرباني نمايد ولى خدا قوچي را براى قربانى بجاى اسحق مهيا                 

سپس خدا به ابـراهيم وعـده فرمـود كـه از نسـل اسـحق                ) . 19 – 1 : 22پيدايش  (ود  فرم

. نجات و بركت به جهان ارزانى خواهد شد و اين وعده در عيسى مسيح انجـام پـذيرفت                    

ديگرى مانند پطرس و پولس ظهور كردند كه كـالم خـدا     ) يا رسوالن   (بعد از عيسى ؛ انبيا      

مـا  . ن را تعليم دادند كـه بـه عيسـى مسـيح ايمـان بياورنـد               را براى مردم بيان نمودند و آنا      

معتقديم كه اينان آخرين انبيا خدا بودند ولى از يك نظر هر كسى پيغام واقعـى خـدا را بـه      

  . مردم برساند ممكن است نبى خوانده شود 

نظر به اينكه عقيده مسيحيان در مورد انبيا از بعضى جهـات عقايـد پيـروان                  

  : هايى  دارد ؛ مايلم به چند حقيقت مهم اشاره نمايم ساير مذاهب تفاوت

  .تعداد انبيا معلوم نيست و ما اسامي بسياري از انان را نميدانيم  -1

همه انبيا تا آنجايى كه ميـدانيم از نسـل ابـراهيم خليـل اهللا و پسـرش اسـحق                     -2

 .بودند

 انبيا از طرف خدا طى دوره اى كه در حدود دو هزار سال طول كشيد فرستاده                -3

 .شدند 

يعنى قومي كه خدا انتخاب فرمود كه       . انبيا عموما براى اسراييل فرستاده شدند      -4

 .قوم برگزيده او باشند و بوسيله آنها حقايق الهي به جميع مردم جهان شناسانيده شود 

  .انبيا بيگناه نبودند؛ بلكه مردمان با ايمانى كه گناهان آنان آمرزيده شده بود  -5
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نبيا از ميان طبقات مستقل اجتماع ظهور كردند؛ برخي دولتمند ؛ برخى فقيـر ؛   ا -6

 .برخى تحصيل كرده و برخى با معلومات كم ؛ برخى پير و برخى هم جوان بودند

بعضى از انبيا نظير ايليا و يحيى تعميد دهنده كتابى ننوشتند ولى برخـي نظيـر                 -7

ا را برشته تحرير دراوردند تا نسلهاي بعدى        موسى ؛ داود ؛ اشعيا ؛ يوحنا و پولس پيغام خد          

 .هم بتوانند بخوانند 

برخى صداى خـدا را ميشـنيدند؛       . كالم خدا بطرق مختلف به انبيا نازل ميشد          -8

بعضى پيغام او را بوسيله فرشتگان دريافت مينمودند ؛ بعضـى رويـا هـا و بعضـى خوابهـا                    

معهـذا  . ر و قلب خود درك ميكردند ميديدند و بدون ترديد عده اى هم پيغام خدا را با فك      

همه اطمينان داشتند كه خدا با آنان صحبت كرده است و ميتوانستند با اعتماد تمام به مردم                 

 .".  خداوند چنين ميفرمايد"بگويند 

به بعضى از انبيا ازقبيل موسى و اليشع و پطرس قوت انجام معجزات داده شد                -9

ولى برخى نظير يحيـى تعميـد دهنـده         . ت نمايند تا حقيقت پيغام خويش را بدان وسيله ثاب       

 .معجزه اى انجام ندادند 

انبيا كه قبل از عيسٍى مسيح ظهور كردند براى مردم شـرح دادنـد ؛ خـدا كيسـت و                    

ازآنان چه ميخواهد و انان را هشدار دادند كه خـدا كسـانى را كـه مطيـع او نيسـتند تنبيـه                       

ناهان خود را ترك گويند و بسوى خدا برگردنـد          همچنين به انان مژده دادند اگر گ      . مينمايد

توسط موسـى ؛ كـه تنهـا پيـامبر آورنـده            .؛ خدا آنها را خواهد بخشيد و بركت خواهد داد           

انبيـايى كـه بعـد از موسـى         . شريعت و قوانين بود ؛ خدا قوانين زيادى به قوم اسرائيل داد             

  موسى عطا آمدند مردم را تشويق نمودند كه قوانين خدا را كه بوسيله 
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ولى چون انسان گناهكار بود امكان نداشت بتوانـد قـوانين مقـدس         .شده بود اطاعت نمايند   

الهى را بطور كامل اطاعت كند از اين جهت شريعت قادر نبود ايشان را نجات بخشد ولـي             

ن ميـداد و آنهـا را متوجـه ميسـاخت كـه             مانند آيينه اى گناهكار بودن مردم را به آنها نشـا          

  .چقدربه نجات دهنده احتياج دارند

يكى از برجسته ترين كارهاى انبيا اين بود كه به مردم گفتند كه خدا نجات دهنـده                 

هنگامى كه بخـواهم در  . اى را كه مردم جهان به او نيازمند هستند براى آنان خواهد فرستاد     

رخى از وعده هاى عالى را كه در كتابهاى انبيا قـديم    مورد عيسى مسيح براى شما بنويسم ب      

  .يافت ميشود ذكر خواهم نمود

در كتاب مقدس اشارات فراوانى به مخلوقاتى غير از انسان وجود دارد كـه توسـط                

خدا آفريده شده و معموالًَ فرشتگان ناميده ميشوند و آنان پيام آوران خدا هستند كه اغلـب                 

فرشـتگان  . دا را براى انبيا و سـاير ايمانـداران مكشـوف سـازند            فرستاده ميشدند تا اراده خ    

فقط نـام دو فرشـته خـدا يعنـى          . بصورت انسان به ابراهيم و موسى و ديگران ظاهر شدند         

جبراذيل بود كه به مريم اطـالع داد        . ميكائيل و جبرائيل در كتاب مقدس آورده شده است          

  .كه داراى پسرى به نام عيسى خواهد شد

 فرشتگان مقدس كه مطيع خدا هستند طبق اطالعاتى كه از كتـاب مقـدس         عالوه بر 

بدست ميايد؛ ارواح ديگرى وجود دارند كه نا مطيع و دشمن خدا هستند و رئيس آنـان را                   

بسيارى از مسيحيان فكر ميكنند كه شيطان بوسيله خدا پاك آفريده . شيطان و ابليس مينامند   

انى كرد و در نتيجه او و ارواحى كه او را پيـروى             شد ولى بسبب غرور نسبت به خدا نافرم       

  ميكردند مقام عالى و مقدس آسمانى 
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خويش را از دست دادند و اكنون با تمام توانايى خود سعى ميكننـد كـار خـدا را بـر روى            

ـ             . زمين معدوم و خراب نمايند     ا شيطان بود كه حوا را در باغ عدن فريب داد و از آن زمان ت

او حتى سعى كرد عيسـى مسـيح را راضـى      . كنون كوشش ميكند مردم را از خدا دور سازد        

شـيطان   ) . 11 – 1 : 4متـى   ( سازد كه از اطاعت خدا سرپيچى نمايد ولى موفق نگرديـد            

داراى قدرت عظيمى است ولى هرگز نميتواند با خـدا برابـرى نمايـد بلكـه تحـت كنتـرل        

 يا ارواح شريرش كه به جسـم و جـان بسـيارى از مـردم                مسيحيان نبايد از او و    . خداست  

با قدرتى كه مسيح به ما ميبخشد داراى چنـان نيرويـى            . آسيب ميرساند ترسى داشته باشند    

آخراالمر خدا شيطان   . ميگرديم كه ميتوانيم در برابر او مقاومت كرده و او را از خود برانيم               

   ) .10 : 20مكاشفه ( را از اين جهان به آتش جاودانى خواهد انداخت 
  

   كتابهاى مقدس مسيحيان كدام است ؟ كتابهاى مقدس مسيحيان كدام است ؟––  55
  

دوست گرامى ؛ اكنون به سوال شـما در مـورد كتابهـاي مقـدس مسـيحيان پاسـخ                   

 ناميـده   " اهـل كتـاب      "بطوريكه ميدانيد از زمان قديم يهوديـان و مسـيحيان           . خواهم داد   

 زيـرا كـه يهوديـان و مسـيحيان          .ميشدند و در واقع اين عنوان بسيار شايسته و بجا ميباشد          

  . عالقه عميق خود را به حفظ و حراست كتاب مقدس خود ثابت كرده اند 

 ميدانند كدامند ؟ كتـاب مقـدس مسـيحيان          "مقدس  "كتابهايى كه مسيحيان آنها را      

 كتاب ميباشد كه در يك جلـد جمـع آورى گرديـده و مجموعـا كتـاب مقـدس                    66شامل  

. اراى دو قسمت به نام عهد عتيـق و عهـد جديـد ميباشـد                كتاب مقدس د  . خوانده ميشود   

  اكنون در باره 
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  . اين دو قسمت بطور جداگانه بحث خواهيم نمود 

   عهد عتيق– 1

 كتاب جداگانه است كه تمام آنها به عنوان كتاب مقدس مورد         39اين قسمت شامل    

اين كتاب به زبان عبرى توسط نويسـندگان مختلـف در   . باشد  قبول يهوديان و مسيحيان مي    

پنج كتـاب اول بـه نـام تـورات و يـا             . دوره بيش از هزار سال به رشته تحرير در آمده اند            

مطالب اين پنج كتاب توسط موسى و عـده ديگـرى كـه             . كتابهاى پنجگانه معروف هستند     

اولـين كتـاب    .  نوشـته شـد      بوسيله خدا هدايت ميشدند از مدارك قـديمى جمـع اورى و           

پيدايش نام دارد با شرح آفرينش جهان توسط خدا شروع ميشـود و در بـاره آدم و حـوا و                     

همچنين براي ما نقل ميكند كه ابراهيم چگونه به فرمان خـدا            . نوح وطوفان سخن ميگويد     

ن وطن خود را كه در عراق بود در حدود دو هزار سال قبل از ميالد ترك كرد و به فلسـطي                    

ايـن كتـاب زنـدگى اسـحق و         . يعنى سرزمينى كه خدا وعده داده بود بـه او بدهـد رفـت               

يعقوب و يوسف را كه بوسيله برادرانش به غالمـى در مصـر فروختـه شـد و بعـدا وزيـر                      

چهار كتاب ديگر تورات بيان ميكند كه خدا چگونه به موسـى            . فرعون گرديد شرح ميدهد   

بودنـد  ) اسـرائيل   (  از نسـل دوازده فرزنـد يعقـوب          قدرت عطا فرمود تا قوم اسرائيل كـه       

 قبل از ميالد آنان را از مصـر بيـرون آورده و             1300و چگونه تقريبا در سنه      . رهبرى نمايد   

اين كتابها همجنين شامل تمام قوانيني است كه خدا در          . به سرزمين فلسطين هدايت نمود      

  .كوه سينا توسط موسى به قوم خود اسرائيل عطا فرمود 

  بعد از تورات چند كتاب تاريخى وجود دارند كه شرح ميدهند 
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چگونه قوم اسرائيل تحت رهبرى يوشع ابن نون فلسـطين را فـتح ميكنـد و چگونـه خـدا                    

 قبل از ميالد داود را به پادشـاهى اسـرائيل   1000سموئيل نبى را ميفرستد تا در حدود سال         

به ما ميگويند كه داود كه هم پادشاه بود و هم نبى چگونـه تمـام                اين كتابها   . تدهين نمايد   

دشمنان خود را شكسـت داد و چگونـه پسـرش سـليمان معبـدى بـراى عبـادت خـدا در                      

بعد از سليمان ؛ كشور به دو قسمت تقسيم شـد و فرزنـدان او بـر قبيلـه     . اورشليم بنا كرد  

 قبـل از مـيالد بوسـيله        586 در سال    يهودا در اورشليم حكمرانى كردند تا باالخره اورشليم       

بسيارى از يهوديان اسير گشته به عراق و ايران برده شدند و            . سپاهيان پادشاه بابل فتح شد      

يهوديـان اسـير را تشـويق و    . بعد از پنجاه سال كورش شاهنشاه ايران بابل را تسخير نمود         

. ه بـود مجـددا بنـا نماينـد    هدايت نمود تا به اورشليم برگردند و معبد خدا را كه ويران شد  

 قبل از ميالد ديگر پادشـاهى از نسـل داود بـر             586آنان اين كار را انجام دادند ولى بعد از          

بعد از كتابهاى تاريخى عهد     . يهود حكمرانى نكرد زيرا فلسطين تحت تسلط بيگانگان بود          

ر داود ؛ امثـال    كتابهـاى ايـوب ؛ مزاميـ      : عتيق كتابهاى اشعار قرار دارند كـه از آنجملـه انـد           

: سپس به شانزده كتاب به قلم انبيا مختلـف ميرسـيم كـه از آنجملـه انـد                   . سليمان و غيره    

 تـا   800غالب اين انبيا بين سـالهاى       . اشعيا ؛ ارميا؛ حزقيال ؛ دانيال ؛ ميكا ؛ زكريا و مالكى             

( كـى نبـى   چنين به نظر ميرسد كه بعد از مال .  قبل از ميالد در يهوديه زندگى ميكردند       400

 مـيالدى خـدا   26تا زمان ظهور يحيى تعميـد دهنـده در حـدود        )  قبل از ميالد     430تقريبا  

  .پيامبر ديگرى نفرستاده است 

   عهد جديد– 2

   كتاب 27تعداد كتابهايى كه عهد جديد را تشكيل ميدهند 
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تقريبا ده نويسنده مختلف در مدت پنجاه سال بعـد          اين كتابها به زبان يونانى بوسيله       . است

اصطالح عهد عتيق اشاره اى است بـه        . از مرگ و قيام عيسى مسيح به رشته تحرير در آمد          

 عهـد   " ). 8 – 1 : 24خروج  ( پيمانى كه خدا توط موسى با قوم خود اسرائيل منعقد كرد            

انيكه بـه مسـيح ايمـان       اشاره ايست به پيمان خدا به قوم جديـد خـود يعنـى كسـ               "جديد  

  ). 20 : 22لوقا  . 31: 31ارميا (مياورند 

 ناميده ميشوند كه به زبان يونانى بمعنى مژده         "انجيل  "چهار كتاب اول عهد جديد      

اين كتابها بوسيله چهار نويسنده مختلف نوشته شده انـد و هركـدام             . يا خبر خوش ميباشد   

ايـن اناجيـل بـا      . ت عيسى مسيح ميباشد     خود كتاب جداگانه اى در مورد زندگى و تعليما        

يكديگر تناقضى ندارند بلكه مكمل يكديگر هستند و مانند چهار عكس ميباشند كه از يك               

  .غالبا عهد جديد را نيز انجيل مينامند. شخص در چهار جهت مختلف گرفته شده باشند 

وسـعه  اين كتاب طرز انتشـار و ت      . پنجمين كتاب عهد جديد اعمال رسوالن ميباشد        

ايمان مسيحى را از اورشليم تا به روم در مدت سى سال بعد از مرگ عيسـى مسـيح بيـان                     

اين كتاب مخصوصا كارهاى دو نفر از رسوالن مسـيح يعنـى پطـرس و پـولس را                  . مينمايد

  .شرح ميدهد

سپس به بيست و يك نامه ميرسيم كه غالبا توسط پولس رسول و پطرس رسـول و                 

اين نامـه هـا بـه گروههـاى مسـيحى بعضـى از شـهرهاى                . نديوحناى رسول نوشته شده ا    

در ايـن نامـه هـا توضـيح داده شـده اسـت كـه                . امپراطورى روم يا به افراد نوشته شده اند       

آخـرين كتـاب كـه      . مسيحيان چه ايماني بايد داشته باشند و چگونـه بايـد زنـدگى كننـد                

اين كتاب نشان ميدهد كـه  . ندمكاشفه نام دارد روياهايى را كه يوحناى رسول ديد بيان ميك 

  چه تنبيه هايى در انتظار 
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بى ايمانان است و همچنين پيروزى نهايى عيسى مسـيح و جـالل ملكـوت ابـدى خـدا را                    

  .تشريح مينمايد

اگرچه هم يهوديان و هم مسيحيان كتابهاى عهد عتيـق را ميپذيرنـد ولـى يهوديـان                 

  .انندعهد جديد را از طرف خدا نميد

شايد اكنون مايل باشيد بدانيد كه مقصود مسيحيان از كتاب مقدس يا كتـابى كـه از                 

قبل از هر چيز بايد دانست كه ما مسيحيان عقيـده نـداريم كـه      . طرف خدا ميدانند چيست     

خدا مطالب اين كتابها را به نويسندگان مختلف آن ديكته كرد همانطور يكه رئيس اداره اى                

زيرا وقتى اين كتابهاى مختلف را ميخوانيم متوجـه         . شى خود ديكته ميكند     نامه اى را به من    

داود ماننـد سـليمان   . ميشويم كه از نظر سـبك و روش نويسـندگى تفـاوت زيـادي دارنـد        

در اين صورت ممكـن اسـت   . ننوشت و همچنين سبك پولس با يوحنا تفاوت داشته است        

افراد نوشته اند مانند سـاير كتابهـايى كـه    اين سوال پيش آيدكه آيا اين كتابها هم كه توسط     

  مردم نوشته اند عالوه بر حقايق شامل اشتباهاتى هم هست ؟

زيرا هرچند اين كتابها توسط افراد انسانى تاليف شده انـد؛           . بهيچوجه اينطور نيست  

مسيحيان آنها را كالم خدا ميدانندو معتقدند خدا بوسيله روح خود طورى اين نويسـندگان               

ما ايمان داريم كه خدا حقايق الهـى     . ت كردكه نوشته جات آنها كامال صحيح است         را هداي 

بـه  . و اراده مقدس خود را به انبيا شناسانيد تا آنان بتوانند پيغام او را بگوش مردم برسـانند                 

همينطريق خدا حقيقت خويش را به مردمى كه خود انتخاب نمود تا اين كتب را بنويسـند                 

  نويسندگان با قلم خويش و خصوصيات انسانى خود تحت هريك از . شناسانيد
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در انجيل مقـدس يـا عهـد جديـد      .تسلط و راهنمايى روح خدا كالم او را براي ما نوشت

 زيرا نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلكه مردمان بـروح القـدس               ": چنين ميخوانيم   

آنهـا پيـام خـدا را بيـان          ). 21 : 1دوم پطرس    ("نب خدا سخن گفتند   مجذوب شده از جا   

  .كتاب مقدس كالم نوشته شده خداست. كردند و همچنين آنرا نوشتند

بنابر اين ما مسيحيان عقيده داريم كه كتاب مقدس با ديگر كتابهاى جهـان تفـاوت                

تـاب يافـت ميشـود و    ما ايمانداريم كه آنچه بايد دربـاره خـدا بـدانيم در ايـن ك           . كلى دارد 

بوسيله اين كتاب وظيفه خود را نسبت به خدا و همنوعان بخوبى ميفهميم زيرا اين كتـاب                 

در مورد نجات دهنده يعنى عيسى مسيح سخن ميگويد كه تنهـا كسـى اسـت كـه ميتوانـد                    

  .انسان گناهكار را عوض كند و دنيا را بصورتى در آورد كه خدا ميخواهد

  :ح مينمايم اكنون چند نكته را تشري

 اولين نكته اين است هرچند در تمام جهان فرقه هاى مختلف وجود دارد ولى               – 1

 كتاب ايمان دارنـد و ايـن كتابهـا را راهنمـاى             66همه آنان متفقا به درستى و حقانيت اين         

  .منحصر به فرد در مورد اعتقادات و روش زندگى ميدانند

بعدى كتابهاى قبلى را منسوخ كـرده        مسيحيان هرگز معتقد نيستند كه كتابهاى        – 2

. و يا جاى آنها را گرفته اند؛ مثال ما عقيده نداريم كه انجيل جاى تـورات را گرفتـه اسـت                      

نيامـده ام  .  گمان مبريد كه امده ام تا تورات يا صحف انبيا را باطل سـازم              ": عيسى فرمود   

ه در مدرسـه كتابهـايى كـه در         همانطور ك  ). 17 : 5متي   ("تا باطل نمايم بلكه تا تمام كنم        

كالس دهم تدريس ميگردد هرگز كتابهاى كالس پائين تر را نقض و نسـخ نميكننـد بلكـه            

  انها را تكميل مينمايند ؛ به همينطريق كتب بعدى كه توسط خدا عطا شده اند كتب 
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لترى بـه انسـان   قبلى را باطل نميكننـد؛ بلكـه در مـورد شناسـايى حقـايق الهـى فهـم كـام               

بنا بر اين ما مسيحيان تمام اين كتابها را مطالعه ميكنيم تا تمـام دروسـى را كـه                   . مىبخشند

اگر شخصى كتابى بنويسد با فرمايشات خدا       . خدا ميخواهد بما تعليم دهد بخوبى بياموزيم      

در كتاب مقدس مطابقت نداشته باشد ؛ براى ما واضح است كه چنين كتابى از طرف خـدا                  

  .ست زيرا خدا هرگز بر خالف كالم خود چيزى نميگويدني

 اگر به شما گفته باشند كه مسيحيان كتاب مقدس خود را عـوض يـا تحريـف           – 3

كرده اند و كتبى كه اكنون در دست مسيحيان است معتبر نيسـت ؛ بايـد بـه شـما اطمينـان                  

قـدس خـود را     مسـيحيان كتـاب م    . بدهم كه اين اتهام به هيچ وجه پايه و اساسـى نـدارد              

دوست ميدارند و هرگز به افراد شرير اجازه نميدهند كه آنرا از بين ببرند و يا تغييراتـى در                   

به عالوه امروز نسخه هاى خطى كتاب مقدس بزبان يونانى وجود دارد كه بيش              . آن بدهند 

 سال از عمر آن ميگذرد و ترجمه هاى فعلى كتاب مقدس از روى همـين نسـخه                  1600از  

. خداوند كالم خود را به جميع بنى نوع بشر عطا فرمـوده اسـت               .  انجام ميشود    هاى قديم 

مسيحيان سعى بليغ كرده اند كه تمام كتاب مقدس يا قسمتى از آنرا به تمام زبانهاى جهـان            

كتاب مقدس يا قسـمتهايى از آن  . ترجمه نمايند تا هركسى بتواند بزبان مادرى خود بخواند   

در تمـام زبانهـا پيغـام    . تلف جهان ترجمه و منتشر گرديده است   زبان مخ  1600به بيش از    

آيا ميدانستيد كه كتاب مقدس ساالنه بيش از هر كتاب ديگرى در جهـان              . خدا يكى است    

منتشر و توزيع ميگردد؟ مطمئنا اگر مردم معتقد بودند اين كتاب كاذب و نادرستى اسـت ؛                 

  .هرگز اينقدر خواهان نميداشت
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از اين گذشته غير ممكن بنظر ميرسد كه خدا كالم خود را براى راهنمايى بـه بشـر                  

خيـر ؛ خـدا  خـودش كـالم          . ببخشد و بعد اجازه دهد عوض شود تا آدميان گمراه شـوند           

از . مقدس را هزاران سال از هرگونه دخل و تصرف و تغييرى حفظ كـرده و خواهـد كـرد                  

  .ب كامال قابل اعتماد ميباشداينرو اين كتا

 كتاب كتاب مقدس اين اسـت كـه      66 يكى از نكات عجيب و جالب در مورد          – 4

 1500گرچه اين كتابها بوسيله نويسندگان متعدد و در زمانهاى مختلف در دوره اى بالغ بر                

اين كتاب ميگويد خـدا كيسـت و از   . سال به رشته تحرير در آمد پيام همه آنها يكي است            

اين موضوع نشان ميدهد كـه  . ر چه ميخواهد و براى نجات بشر گناهكار چه كرده است       بش

  .مولف واقعى اين كتابها خداست نه اشخاصى كه آنها را نوشته اند

 نكته قابل توجه ديگر در مورد كتاب مقدس اين است كـه فهميـدن آن آسـان                  – 5

شته شده است ملى ميتواند بـه       گرچه اين كتاب در مدتها قبل به زبانهاى قديمى نو         . ميباشد

مـن  . هر زبان امروزى جهان ترجمه شود و هر شخص نوسوادى قادر است پيام انرا بفهمد              

بارها در مورد مردان و زنان دورافتاده ترين نقاط جهان شنيده ام كه بدون هيچ معلمى فقط                 

البتـه  .  اند با مطالعه قسمتى از كتاب مقدس خدا را شناخته و از گناهان خويش نجات يافته              

استادان برجسته اى جهت كمك به شناسـانيدن كـالم خـدا و ترقـى و تكامـل روحـانى ؛                     

كتابهايى نوشته اند و شوراهاى كليساهاى مسيحى اعتقاد نامه هايى تنظيم نموده اند كـه راه              

ولى معموال اگر شخصى كتـاب مقـدس را         . راست و حقيقت را به ايمانداران نشان ميدهد         

   كند مالحظه خواهد نمود كه اين كتاب خودش مطالب خود را توضيح ميدهددقيقا مطالعه
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كتاب مقدس آنچه را كه براى شناسايى خدا الزم داريم به ما ميـاموزد و               . و روشن ميسازد    

بنـابر  . اطالعات كافى در باره نجات و وظيفه ما نسبت به خدا و مردم در اختيار ما ميگذارد       

فرد مسيحى داراى اين مزيت و وظيفه است كه كتاب مقدس را مطالعـه كنـد و بـا                   اين هر   

بسـيارى از   . كمك ديگر مسيحيان و با راهنمايى روح القدس آنرا براى خود تفسير نمايـد               

مسيحيان عادت دارند كه هر روز قسمتي از كتاب مقـدس را مطالعـه نمـوده و در اطـراف                    

  .بپردازندتعاليم آن به بررسى و تفكر و تعمق 

شايد تعجب كرده باشيد كه چرا ذكر نكردم كه انجيل بوسيله عيسى مسيح نوشته و               

در واقع تا جايى كـه ميـدانيم عيسـى    . يا اينكه بوسيله خدا به عيسى مسيح داده شده است           

هيچگونه كتابى ننوشت و هيچ كتابى در دستش نداشت كـه توسـط خـدا بـه او داده شـده       

يح خواهم داد او خود كالم زنده خدا بود و خدا بوسيله شخصيت             بطوريكه بعدا توض  .باشد

او تجلى و مظهر كامل خـدا بـود از اينـرو            . و اعمال و فرمايشات او با مردم سخن ميگفت        

خدا متي ؛ يوحنا ؛ پولس و ساير شاگردان را هدايت نمود تا اين كتـب را كـه تصـويرى از     

ما را يارى ميكنند تا چهره عيسى را مشاهده   اين كتابها   . عيسى مسيح است براى ما بنويسند     

  .كنيم و پيغام خدا را كه توسط او به ما ميرسد بخوبى بشنويم

دوست عزيزم ؛ بنابر اين از آنچه نوشته ام بخـوبى مالحظـه ميفرماييـد كـه كتـاب                   

مقدس اهميت فراوانى دارد و بر هر كس فرض و الزم است كه آنرا دقيقا مطالعه نمايد ويا                  

لب آن گوش فرا دهد زيرا تنها از آن ميتوان حقيقت مسـيحيت و راه نجـات را درك     به مطا 

  اميدوارم بزودى يك جلد كتاب مقدس تهيه نماييد و اول . كرد 
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عهد جديد را مطالعه فرمائيد؛ پس از آن به عهد عتيق رجوع كنيد چونكـه بعـد از مطالعـه                    

اميدوارم خدا توسـط هـر صـفحه از         . ديد بهتر به مفهوم عهد عتيق پى خواهيد برد          عهد ج 

  .كالم مقدس خود با شما سخن گويد
  

   عيسى مسيح چگونه متولد شد و چه كرد ؟ عيسى مسيح چگونه متولد شد و چه كرد ؟––  66
  

دوست گرامى ؛ اكنون به مهمترين قسمت شرح ايمان مسيحى ميرسيم و آن               

ولـى اول خالصـه اى   . انسان چيست عبارتست از اينكه مسيح كيست و رابطه او با خدا و         

  .از شرح زندگى او را بر روى زمين كه در اناجيل چهارگانه يافت ميشود ذكر خواهم نمود

يك روز جبرائيل فرشته به دختر باكره اى كه مريم نام داشت اطـالع داد كـه داراى                  

هد شد  او پسر حضرت اعلى ناميده خوا     . پسرى خواهد شد كه بايد نام او را عيسى بگذارد         

اين واقعـه عبـارت بـود از انجـام      ) . 38– 26 : 1لوقا ( و سلطنت او جاودانى خواهد بود     

 بـاكره حاملـه شـده     ": پيشگويى اشعيا نبى كه بيش از هفتصد سال قبل از آن فرموده بـود               

بعدا عيسى در شهر كوچكى نزديك اورشليم بـه          ) 14 : 7اشعيا   ( "... پسرى خواهد زاييد    

تولـد عيسـى    . م ؛ جايى كه داود هزار سال قبل به دنيا آمده بود ؛ متولد گرديد                نام بيت الح  

در بيت لحم بوسيله ميكا نبى كه نظير اشـعيا بـيش از هفتصـد سـال قبـل از مـيالد مسـيح                

 و تو اى بيت لحم افراته ؛ اگر چه در هزاره هاى يهـودا   "زندگى ميكرد پيشگويى شده بود      

كسى بيرون خواهد امد كه بر قوم مـن اسـرائيل حكمرانـى          كوچك هستى ؛ از تو براى من        

   ) . 2 : 5ميكا  ( "خواهد نمود و طلوعهاى او از قديم و از ايام ازل بوده است 
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هنگام تولد او فرشته اى اين واقعه را به چوپانان نزديك بيت لحم اعالم كرد و چنين گفت                  

 شما ميدهم كه براى جميع قوم خواهد بود كـه امـروز   اينك بشارت خوشى عظيم به  ... ": 

 و  10 : 2لوقا  ("براى شما در شهر داود نجات دهنده اى كه مسيح خداوند باشد متولد شد               

. مريم زن يوسف نجار شد و يوسف سرپرستى عيسى را در كودكى بعهـده گرفـت                  ) . 11

ـ                 ود بـه شـغل نجـارى       عيسى هم در زمان جوانى در شهر ناصره كه در آنجا بـزرگ شـده ب

تا سى سالگى هيچگونه تعليمى نداد و هيچ معجزه اى ننمود و مردم نمـى               . اشتغال داشت   

  . دانستند كه او همان مسيح موعود است كه در انتظارِ هستند 

هنگاميكه عيسى تقريبا سى ساله شد زمان آن رسيد كه خدمتى را كه براى انجام آن               

بنابر اين ناصره را ترك كرد و نزد يحيى تعميد دهنـده   . به اين جهان آمده بود شروع نمايد 

در آن موقع يحيى پيغام خدا را به عده زيادى كه در اطرافش جمع بودند ميرساند و                 . رفت  

آنها را به توبه دعوت مينمود و آنانيرا كه توبه ميكردند در رود اردن ؛ به نشانه پاكى از گناه                    

مام زندگيش هرگز خطايى مرتكب نشده بـود از يحيـى           اگر چه عيسى در ت    . ؛ تعميد ميداد    

وقتى عيسى بعد . تعميد دهنده خواست كه او را تعميد دهد و يحيى نيز او را اطاعت نمود           

از تعميد از آب بيرون آمد روح خدا بصورت كبوترى از آسمان نازل شد و بر او فرود امد                   

است پسر حبيب مـن كـه از او          اين   ": و صداى خدا را عيسى و يحيى شنيدند كه ميگفت           

) .  را توضيح خـواهم داد     " پسر   "بعدا براى شما معنى عنوان       ) . (17: 3متى   ( "خشنودم  

در ايـن   . سپس عيسى به بيابان رفت و در آنجا مدت چهل روز روزه گرفت و دعـا نمـود                   

متى ( مدت شيطان سعى كرد او را وسوسه نمايد كه از خدا سرپيچى نمايد ولى موفق نشد           

4 : 1 – 11 . (  
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وقتى يحيى عيسى را ديـد بـه        . عيسى بعد از پيروزى بر شيطان نزد يحيى برگشت          

بر هر كـس بينـى كـه        ...  اينك بره خدا كه گناه جهان را بر ميدارد           ": شاگردان خود گفت    

بـه روح القـدس تعميـد ميدهـد و مـن      روح نازل شده بر او قرار گرفت همان است او كه      

مقصود يحيى از اينكه    ). 34 -29 : 1يوحنا   ( "ديده شهادت ميدهم كه اين است پسر خدا         

سـپس  . عيسى را بره خدا ميداند اين بود كه عيسى براى گناهان بشر قربـانى خواهـد شـد                 

 تعيين نمود  عيسى شروع به انتخاب شاگردان كرد و از بين آنها دوازده نفر را به اسم رسول               

اين اشخاص مردمانى بزرگ و تحصيل كرده نبودند زيرا پطرس و يوحنا و بعضـى ديگـر                 . 

ولى آنها متوجه شدند كه عيسـى همـان مسـيح موعـود             . ماهيگير بودند و متى باجگير بود       

ميباشد و به همين جهت شغلهاى مختلف خود را ترك كردند و بدون اينكه در انتظار پول                 

دى باشند ؛استاد خود را در حدود سه سال پيروى نمودند و همه جا پياده به                و يا در آمد ما    

در اين مدت عيسى آنها را براى اموريكه ميبايست به عنوان رسوالن وى             . دنبال او ميرفتند    

  . بعد از صعودش به آسمان انجام دهند آماده ميكرد 

 وقـت تمـام   ": سپس عيسى مانند يحيى به موعظه دادن مردم شروع كرد و فرمـود             

 ( "ايمـان بياوريـد     ) مـژده   (شد و ملكوت خدا نزديك است پس توبه كنيـد و بـا انجيـل                

عيسى كـالم خـدا را در عبادتگـاه يـا در منـازل مـردم يـا هنگاميكـه در                      ) . 15 : 1مرقس  

تمـام  . اطرافش و روى تپه ها يا در كنار درياچه جليل گـرئ آمـده بودنـد بيـان ميفرمـود                     

شات او را ميشنيدند از حكمت و قدرت او در سخن گفتن متعجب ميشـدند    كسانيكه فرماي 

 بشـنويد  ": تمـام انبيـا گفتـه بودنـد     . زيرا او مانند پيامبران سخن نميگفت بلكه مانند خدا      

  آنچه را خدا 
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 مـن بـه شـما       ":  ولى هنگاميكه عيسى به مردم سخن ميگفـت ميفرمـود            "به شما ميگويد    

   ."يم ميگو

عيسى فورا شروع به شفاى بيمارانى  نمود كه به نزد او مى آمدند و آنها را بوسـيله                   

يـك نفـر كـه گرفتـار     . كالم خود و يا بوسيله دست گذاردن بر روى آنهـا شـفا ميبخشـيد       

 . " اگر بخواهى ؛ ميتوانى مرا طـاهر سـازى           ": بيمارى جذام بود به پاهاى او افتاد و گفت          

. دستهاى خود را روى مرد جذامى گذاشـت          . " ميخواهم طاهر شوى     ": عيسى پاسخ داد    

بسيارى از كسـانيكه داراى ارواح       ) . 42 – 41 : 1مرقس  ( آن مرد فورا شفاى كامل يافت       

او بر چشـمهاى    . پليد بودند نزد عيسى آمدند واو با كالم خود ديو ها را از آنها بيرون كرد                 

او حتى چند نفر از مردگان را زنـدگى         . ر بينايى يافتند    كوران دست گذاشت و آنها فى الفو      

طبيعتا گروههاى كثيرى از مردم به دنبال او روان شدند و عيسى گاهى بـه قـدرى                 . بخشيد  

او . مشغول تعليم دادن و شفا بخشيدن  مردم بود كه فرصتى بـراى غـذا خـوردن نداشـت                    

ر محبت به ديگران بود هرگز     احتياجات شخصى خود را فراموش ميكرد زيرا هميشه در فك         

حتى يكمرتبه هم براى سود شخصى خود معجزه نكرد و هرگـز قـدرت خـويش را بـراى                  

جميع كارهاى معجزه آساى او جهت آسايش و نجـات          . متعجب ساختن مردم به كار نبرد       

يكـروز  . مردم بيمار و دردمند بوده است تا بدين وسيله محبت خدا را به آنان آشكار سازد          

دم فقير و نيازمند را در اطراف خود ديد آنان را با اين دعوت پر لطف و آرامى بخش                   كه مر 

 بياييد نزد من اى تمام زحمتكشان و گرانباران و من شـما را آرامـى            "به سوى خود خواند     

از تمام كسانيكه نزد او آمدند هـيچكس را ناميـد بـر              ) . 28 : 11متى   . ( "خواهم بخشيد   

 . نگردانيد 

. يك مرد مفلوج را چهار نفر به نزد عيسى آوردند و در جلـو او قـرار دادنـد              يكبار  

  عيسى كه ميدانست اين مرد عالوه بر شفاى 
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.  اى فرزند گناهان تو آمرزيده شـد  ": جسمى احتياج به شفاى روحى هم دارد به او گفت          

حضور داشتند در دل خود فكـر كردنـد چـرا ايـن شـخص                برخى از معلمين مذهبى كه       "

 عيسـى   "چنين كفر ميگويد ؟ غير از خداى واحد كيست كه بتوانـد گناهـان را بيـامرزد ؟                   

افكار آنان را درك كرد و به آنان گفت كه با شفاى مرد مفلوج ثابت خواهد كـرد كـه كفـر                      

 تورا ميگـويم    ":وج گفت   سپس به مرد مفل   . نگفته است بلكه قدرت دارد گناهان را ببخشد       

 و آن مرد دستور مسيح را فورا انجـام داد  "برخيز و بستر خود را برداشته به خانه خود برو   

   ). 13 – 1 : 2مرقس ( 

از آن ببعد بسيارى از رهبران مذهبى يهود به مخالفت با عيسى برخاستند زيرا آنـان                

آنهـا از   . سادت ميورزيدند   براي محبوبيتى كه مسيح نزد مردم داشت نسبت به او سخت ح           

عيسى انتقاد ميكردند كه با گناهكاران معاشرت ميكند و ميخواهد انها را نجات بدهـد و از                 

كه روز مقدس آنـان بـود بيمـاران را شـفا     ) روز شنبه ( او ايراد ميگرفتند كه در روز سبت        

 قتـل   بزودى نفرت آنان  بقدرى شديد گرديـد كـه تصـميم گرفتنـد عيسـى را بـه                  . ميدهد  

او بـا همـان     . عيسى از اين موضـوع بـا خبـر بـود             ) . 6 – 3 – 15: 2مرقس  . ( برسانند  

قدرت الهى كه مردگان را زنده ميكرد ميتوانست دشمنان شرير خود را هـالك نمايـد ولـى          

او به شاگردانش تعليم داد كه دشمنان خـود را محبـت نماينـد و بـراى            . هرگز چنين نكرد    

 طرز رفتارى كه در مقابل دشمنان خود داشت براى شاگردان خود نمونه             آنان دعا كنند او با    

  . و سرمشق شد 

يهوديان . در آن زمان قوم يهود مستقل نبود زيرا رومى ها بر آنها حكمرانى ميكردند             

هنگاميكه يهوديان مالحظـه    . آرزوى زيادى داشتند كه بتوانند از تسلط روميان آزادى يابند           

  ست با پنج قرص نان و دو ماهى بيش از پنجهزار نفر را در بيابان نمودند كه عيسى توان
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 ) . 15 – 1 : 6يوحنـا  ( غذا دهد ؛ سعى نمودند او را مجبور سازند كه پادشاه آنـان گـردد    

آنها يقين داشتند كه اگر عيسى سپاه خود را فرمان دهد هرگز كسى قـادر نخواهـد بـود در                    

ولى عيسى از پادشاهى دنيوى امتناع ورزيد زيرا سلطنت او روحـانى            . ستد  مقابل ايشان باي  

او ميخواست بر قلوب و افكار مردم حكمرانى نمايـد نـه بـر تختـى كـه در      . و معنوى بود    

وقتى يهوديان متوجه شدند كه نميتوانند او را آلتـى بـراى اجـراى مقاصـد                . اورشليم باشد   

 از آنان به مخالفت برخاسته و دشمن او گرديدنـد ؛            سياسى و انقالبى خود بسازند بسيارى     

  .عيسى پيوسته از راضى ساختن مردم دورى ميكرد و فقط در طلب رضاى خدا بود 

تقريبا بعد از دو سال و نيم از تعميد عيسـى ؛ وقتـى مخالفـت و ضـديت روسـاى                     

 مـردم   ": مذهبى يهود نسبت به او شدت يافته بود ؛ روزى عيسى از شاگردان خود پرسيد                

 آنان پاسخ دادند كـه بسـيارى فكـر ميكننـد او     "مرا كه پسر انسانم چه شخصى ميگويند ؟        

سپس عيسٍى پرسـيد   . يكى از انبيا برجسته گذشته ميباشد كه دوباره به جهان برگشته است             

 . " تويى مسيح ؛ پسـر خـداى زنـده           ": پطرس فورا جواب داد      " شما مرا كه ميدانيد ؟       ": 

 براى جوابى كه داده بود آفرين خواند و به او گفت كه خدا ايـن حقيقـت                  عيسى پطرس را  

را بر او آشكار ساخته بود و افزود كه بر روى اين حقيقت كليساى خود را بنا خواهد نمود                   

سپس به رسوالن خود اعالن فرمود كـه        . و هيچ نيرويى قادر نيست خللى بر او وارد سازد           

يله حكام مذهبى به مرگ محكوم شود و مصلوب گـردد           الزم است به اورشليم برود و بوس      

رسوالن كه اسـتاد خـود را دوسـت ميداشـتند از ايـن              . و روز سوم قيانم كند و زنده شود         

 حاشا از تو اي خداوند كه ايـن         ":پيشگويى بينهايت نگران شدند و پطرس به عيسى گفت          

  ولى عيسى  . "بر تو هرگز واقع نخواهد شد 
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پطرس را نهيب داد و گفت اين فكر او كه مسيح نبايد بميرد از شيطان اسـت زيـرا عيسـى                     

بخوبى ميدانست كه اين اراده خدا بود كه او چون قربـانى بـه جهـت گناهكـاران بـر روى              

صليب جان بدهد و به همين دليل هر كسى كه سـعى نمايـد او را از راه صـليب بـاز دارد                       

سپس عيسى شاگردان خود را آگاهانيد كه آنان نيز ميبايـد بـراى حمـل      . لت شيطان است    آ

 : 16متـى  ( صليب خود آماده باشند و از فدا كردن جان خود بخاطر او خـود دارى نكننـد           

بعد از اينكه شاگردان شنيدند كه استادشان بايد بميرد و آنها  هم بايد بخـاطر                 ) . 26 – 13

وند بدون شك براى آنها خيلى مشكل بود كه بـاز هـم او را پيـروى                 او زحماتى متحمل ش   

 –معهذا آنها استاد خود را ترك نكردند و شش مـاه بعـد بـا او بـه اورشـليم رفتنـد        . كنند  

  .جايى كه عيسى ميبايد رنج فراوانى تحمل نمايد و جان خود را فدا سازد 

آن دور و نزديـك بـه       فصل بهار در فلسطين فـرا رسـيد و بسـيارى از يهوديـان از                

اورشليم مسافرت ميكردند تا در بزرگترين جشن سـاالنه مـذهبى خـود يعنـى عيـد فسـح                   

اين جشن آنان را كمك مينمود تا بياد آورند كه چگونـه قـوم اسـرائيل بـه                  . شركت نمايند   

عيسـى و شـاگردانش نيـز بـه ايـن           . پيشوايى موسى توانست از اسارت مصر رهايى يابـد          

وقايع هفته كه آخـرين روزهـاى   . و براي اين جشن عازم اورشليم شدند     جماعت پيوستند   

در اينجا فقـط    . زندگى عيسى بر روي زمين بود در هر چهار انجيل مفصال ذكر شده است               

  . ميتوانم مختصرى از آنرا براى شما بيان نمايم 

چند يك روز يكشنيه در حاليكه بر االغى سوار بود ؛ مطابق پيشگويى زكريا نبى در             

 اي دختـر    ": زكريـا نبـى اينطـور پيشـگويى كـرده بـود             . سال قبل ؛ به اورشليم وارد شد        

  صهيون؛ بسيار وجد بنما 
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او عـادل و صـاحب      .و اى دختر اورشليم ؛ آواز شادمانى بده ؛ اينك پادشاه تو نزد توميايـد              

عيسـى  ) . 9 : 9زكريـا    ("اسـت   نجات و حليم ميباشد و بر االغ و بر كره بچه االغ سـوار               

سپس وارد معبد گرديد و كسانيرا كه بوسيله خريـد و فـروش آن محـل مقـدس را كثيـف          

عيسى روسا مذهبى را    . ميساختند و عبادت كنندگان را غارت مينمودند از آنجا بيرون كرد            

بعلت بى ايمانى و رياكارى و شرارتشان بشـدت محكـوم نمـود و او همچنـين پيشـگويى                   

د كه معبد بزرگ اورشليم بعنوان تنبيه الهى براى گناهانى كه مرتكب ميشـدند توسـط                فرمو

او مردم را از انبيـا كـاذب كـه خواهنـد آمـد و كوشـش                 . دشمنان كامال ويران خواهد شد      

او فرمود كه از آسمان با قدرت و        . خواهند كرد آنان را به گمراهى بكشانند بر حذر داشت           

هد نمود و تمام ملتها را داورى خواهـد نمـود و بعضـى را بـه               جالل فراوانى مراجعت خوا   

  .ملكوت خدا خواهد پذيرفت و عده ديگرى را به مجازات ابدى محكوم خواهد كرد 

عيسي ,در شب پنجشنبه همين هفته كه مسيحيان معموال ان را هفته مقدس ميخوانند     

در اين موقع عيسـي  . مراسم مخصوص شام عيد فصح را با دوازده شاگرد خويش انجام داد  

يك قرص نان را برداشت و ان را بركت داد و بين شاگردان خود تقسيم كرد و فرمود ايـن                    

بعد از شام نيـز  . اين را به يادگاري من به جا اوريد. است بدن من كه براي شما پاره ميشود       

جامي شراب كه هميشه توسط يهديان به عنوان جزيي از شام عيـد فصـح نوشـيده ميشـد                   

هـر گـاه ايـن را بنوشـيد بـه           . اين پياله عهد جديد است در خون مـن          ": ت و فرمود  برداش

بدين طريق عيسي به شـاگردانش فرمـود         ) . 26-23 11اول قرنتيان   ( ".يادگاري من بكنيد  

قبل از ان كه اطاق را ترك گويند        .كه به وسيله مرگش پيمان يا عهد تازهاي بر قرار ميشود            

  ا به شاگردان داد عيسي مهمترين تعليم خود ر
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او مجددا به شاگردان خود تـذكر       . و به انها فرمود كه وظيفه دارند يكديگر را محبت نمايند          

به عالوه به انهـا وعـده       . داد كه بايد زحماتي را كه به خاطر او خواهند كشيد تحمل نمايند            

روح القدس را خواهد فرستاد تا انهـا را رهبـري و كمـك    بعد از رفتن به اسمسن    ,فرمودكه

  . فرمايد

, عيسي شاگردان خود را به باغي در خارج شهر برد تا با دعا            , وقتي نصف شب شد   

 نه خـواهش  ": دعايي كه به پدر اسماني خود كرد چنين بود. خود را براي مرگ اماده سازد     

عده اي از افراد مسلح به      , غول دعا بود  هنگامي كه هنوز مش   . "بلكه اراده تو كرده شود      , من

بـه بـاغ وارد     ) كه يكي از دوازده شاگرد مسيح بود ولي باو خيانـت كـرد            ( راهنمايي يهودا   

يهودا به عيسى نزديك شد و او را بوسيد تا گروهى كه با او بودند در تاريكى شـب                 . شدند

ودا و يـارانش را بـا      چقدر آسان بود كـه عيسـى يهـ        .اشتباها كس ديگرى را دستگير ننمايند     

. ولى او اين كار را نكرد بلكه خود را به آنـان تسـليم  نمـود                  ! گفتن يك كلمه نابود نمايد      

از استاد عزيـزش برخاسـت ؛ عيسـى او را منـع     ‘ هنگاميكه پطرس شمشير ميكشد و به دفا    

 – 33 : 22لوقـا  ( نمود و يكى از دشمنان را كه پطرس او را زخمى كرده بود شفا بخشـيد       

سپس آنان عيٍسى را به محلى بردند كه عده اى از روساى مـذهبى گـرد هـم جمـع                     ) . 51

آخـر االمـر رئـيس آنهـا        . شده بودند تا بهانه اى براى كشتن عيسى بيابند ولى موفق نشدند           

 ( " آيا تو مسـيح ؛ پسـر خـداى متبـارك هسـتى ؟                ": عيسى را سوگند داد و از او پرسيد         

   ).64 – 61 : 14مرقس 

ن حكام يهود نميتوانستند كسى را بدون اجازه دولت روم اعـدام كننـد ؛ بهمـين                 .چ

دليل روز جمعه صبح زود عيسى را به قصر پيالطس حـاكم رومـى بردنـد و بـه پـيالطس                     

وقتـى  . گفتند كه عيسى از دشمنان دولـت روم اسـت و ميخواهـد خـود را پادشـاه سـازد                  

  كه اين اتهام دروغ است پيالطس عيسى را بازجوئى كرد فورا متوجه شد 
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ولى حكام يهـود جمعيـت را تحريـك كردنـد تـا           . و بهمين دليل خواست او را آزاد سازد         

پيالطس كه ميترسيد آشوبى به پا شودبه تقاضاى آنان تسـليم           . اعدام عيسى را تقاضا نمايند    

اصـله عيسـى توسـط    بالف. شد و دستور داد عيسى را بر روى صليب بـه هالكـت برسـانند         

. سربازان رومى به خـارج از شـهر اورشـليم بـرده شـد و او را در آنجـا مصـلوب كردنـد                       

هنگاميكه او را مصلوب ميكردند عيسى براى آنانيكه او را به قتل ميرسـانيدند اينطـور دعـا                 

چـه محبـت     ) .34 : 23لوقا   ( " اى پدر ؛ اينها را بيامرز زيرا كه نميدانند چه ميكنند             "كرد  

حيرت انگيزى است كه كسى از خدا بخشش كسانيرا بخواهد كه مشغول ميخ كوبيـدن بـر                 

  !دستها و پاهاى او ميباشند

عيسى ميتوانست از پدر آسمانى خود تقاضا نمايد كه او را از رنج كشيدن بـر روى                 

او بخوبى ميدانست كه    . صليب نجات بخشد و به آسمان ببرد ولى چنين در خواستى ننمود           

دا اين بود كه او رنج بكشد و بعنوان قربانى براى گناهكاران جـان بدهـد و بهمـين                 اراده خ 

دليل پدر آسمانى خويش را اطاعت نمود و در حدود شش ساعت بر روى صـليب رنـج و        

 اى پـدر روح خـود را بـه          ": عذاب كشيد ؛ سپس در ساعت سه بعد از ظهر چنين فرمود             

آنگاه سـربازى   . بعد از اين فرمايش ؛ جان سپرد         .  )46 : 23لوقا    ( "دستهاى تو ميسپارم    

  .بر پهلوى عيسى نيزه زد و افسر مسئول به پيالطس گزارش داد كه عيسى مرده است 

دو نفر از متنفذين يهود كه به عيسى ايمان آورده بودند نزد پـيالطس رفتـه و بـدن                   

ب پـائين آورده و آنـرا بـا    آنان بدن  را از صلي. عيسى را از او خواستند و به ايشان داده شد     

پنجاه كيلو ادويه و عطريات پوشانيدند و سپس با كتـان پيچيدنـد و آنـرا در قبـرى كـه در                      

  داخل 
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بعدا سنگ بزرگى شـبيه     . صخره اى كنده شده و شبيه غارى در كنار تپه اى بود قرار دادند               

ذاشتند و پيالطس دسـتور داد كـه آنـرا مهـر و مـوم كننـد و                  سنگ آسياب در جلوى قبر گ     

  .سربازان بر آن نگهبانى نمايند تا كسى نتواند به قبر وارد شود 

عيٍسى قبال بارها به شاگردان خود فرموده بود كه مصلوب خواهد شد و روز سـوم                

 جـان  آنان تصور نمودند كه عيسى براى آنان مثل مياورد و وقتى        .از مرگ خواهد برخاست     

لكن صـبح   . داد و دفن شد ديگر اميدى نداشتند كه بتوانند مجددا او را بر روى زمين ببينند               

وقتى داخـل   . روز يكشنبه وقتى برخى از شاگردانش بر سر قبر رفتند ؛ ديدند قبر باز است                

قبر شدند كتان را كه به جسد عيسى پيچيده شده بود ديدنـد ولـى خـالى بـود يعنـى بـدن               

بعدا عيسى كه زنده شده بود به بعضى از آنها ظـاهر گرديـد و بـا آنـان     . نبود عيٍسى در آن   

آن شب ؛ با وجودى كه در و پنجره اطاقى كه شاگردان            . صحبت كرد و آنها او را شناختند        

در آن جمع بودند بسته بود ؛ عيسى به اطاق وارد شـد و بـا آنهـا صـحبت كـرد و آنهـا را                          

  .مطمئن ساخت كه زنده است 

دت چهل روز بعد عيسى بارها در مكانهاى مختلف به شـاگردان خـود ظـاهر                در م 

او همچنين دسـتور    . شد و براى آنان توضيح داد كه چرا الزم بود رنج بكشد و جان بدهد                

داد كه شاگردانش به سرتاسر جهان رفته اين مژده را به مردم برسانند كه اگر عيسـى را بـه                    

او بـه  . د بپذيرند ؛ خدا گناهـان آنـان را خواهـد بخشـيد    عنوان نجات دهنده و خداوند خو  

پيروان خود فرمود كه چند روزى در اورشـليم بماننـد تـا روح القـدس را بيابنـد و بـراى                      

آخر االمر بعد از اينكه به آنها وعده داد كه خودش تـا             . كاريكه در پيش دارند مجهز شوند       

   او نگاه ميكردند به آسمان باال پايان جهان روحا همراه آنان خواهد بود ؛ وقتى به
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قبل از صعودش به آسمان او هرگز جانشينى براى خود تعيين نفرمـود و هرگـز                . برده شد   

  .پيشگويى ننمود كه پيغمبري بعد از او خواهد آمد تا جاى او را بگيرد 

ى نپرداختنـد ؛    شاگردان ؛ وقتى استاد محبوبشان از نظر ناپديد شد ؛ به گريـه و زار              

زيرا ميدانستند كه او هميشه روحا با آنها خواهد بود و طبق وعده اى كـه داده اسـت يـك                     

آنان با شادى بسيار وقت خـود را صـرف دعـا            . روز به اين جهان مراجعت خواهد فرمود        

كردند و منتظر دريافت روح القدس بودند كه عيسى وعده فرموده بود كه بـزودى خواهـد                 

روز بعد از صعود عيسى به آسمان ؛ در موقع عيد پنطيكاست يهوديان ؛ وقتـى                ده  . فرستاد  

در حدود صدو بيست نفر از شاگردان عيسى گرد هـم جمـع آمـده بودنـد ؛ واقعـه بسـيار                      

آنهـا  . آنها صدايى شبيه صداى باد شنيدند ولى در واقع صداى باد نبـود              . عجيبى روي داد    

. آتش بر آنان نازل ميشود ولى در واقع آتـش نبـود             ديدند كه چيزى شبيه زبانه هاى شعله        

انبـوه  . سپس آنان به زبانهاى مختلف بيگانه كه قبال هرگز نياموختـه بودنـد سـخن گفتنـد                  

جمعيت از سرزمينهاى مختلف به گرد شاگردان جمع آمدند و هر كـس پيغـام خـدا را بـه                    

  .زبان مادرى خود ميشنيد و همه از اين واقعه متحير شدند 

اه پطرس برخاست و جماعت را مخاطب ساخته گفت كه عيسى وعده خـود را           آنگ

پطرس با قدرت روح القـدس تشـريح كـرد     . در مورد عطاى روح القدس انجام داده است         

كه چرا الزم بود عيسى براى گناهكاران فدا شود و خدا چگونه او را از مردگان برخيزانـده                  

 زنده شدن عيسى از مردگان بـوده انـد و           او گفت كه خودش و ساير رسوالن شاهد       . است  

  مردم را تشويق كرد كه توبه كنند و به عيسى مسيح ايمان 
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روح القدس موعظه پطرس را وسيله قرار داد تا قلـوب           . آورند تا گناهانشان آمرزيده شود      

 سـه هـزار نفـر از ايـن يهوديـان ايمـان              اين مردم را دگرگون نمايد بطوريكه در همان روز        

  .آوردند و به نشانه پاكى از گناهان به نام عيسى در آب تعميد گرفتند

 پس از اين واقعه ؛ رسوالن و ساير شاگردان عيسى برسانيدن مژده نجات در شـهر                

بعـدا حكـام يهـود ؛       . اورشليم و ساير شهر ها ادامه دادند بطوريكه بسيارى ايمان آوردنـد             

يكه عيسى پيشگويى فرموده بود به ايمانداران آزار رساندند و حتى بعضـى از آنهـا را                 بطور

در نتيجه بسيارى از پيروان عيسى از فلسطين فرار كردند و هرجا ميرفتنـد              . مقتول ساختند   

بعدها خدا  . مژده عيسى را ميرسانيدند بطوريكه بسيارى از يهوديان به عيسى ايمان آوردند             

فرمود كه به خانه افسرى كه يهـودى نبـود بـرود و پيـام نجـات بـه او و       پطرس را هدايت  

تمام اعضاى ايـن خـانواده ايمـان آوردنـد و تعميـد گرفتنـد و روح                 . خانواده اش برساند    

بدين طريق واضح گرديد كه خدا مايل است همه بنى نـوع بشـر ؛ يعنـى    . القدس را يافتند  

  .؛ نجات يابند ) ن يعنى غير يهوديا( هم يهوديان و هم امتها 

يكى از پيشوايان يهود كه سولس نام داشت از مخالفين سر سـخت پيـروان عيسـى                 

( هنگاميكه عـازم دمشـق   . بود و به دستگيرى و محبوس ساختن و قتل آنها اشتغال داشت          

بود تا ايمانداران آنجا را دستگير نمايد ؛ عيسى مسيح زنده از آسمتن بـر او ظـاهر                 ) يا شام   

سولس وقتى مسيح زنده را ديد بـه او ايمـان            . " چرا بر من جفا ميرسانى ؟        "مود  شد و فر  

بعدا به نام پولس معـروف گرديـد و   . آورد و مسيح هم او را يكى از رسوالن خود ساخت         

بعـالوه  . براى رسانيدن مژده نجات مسيح به يونانيها و روميها بيش از همه زحمت كشـيد                

  پولس رسول 
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  .سيزده نامه از نامه هاى عهد جديد نوشت 

انسان وقتى در عهد جديـد شـرح توسـعه مسـيحيت را بعـد از مصـلوب شـدن و                     

رستاخيز مسيح ميخواند ؛ بخوبى متوجه ميشود كه بعد از رفتن مسـيح بـه آسـمان كـارش                   

ه پايان نيافت آنچه پطرس و پولس و ديگر ايمانداران انجام دادنـد در واقـع كـارى بـود كـ                

چون او از مرگ برخاست و زنـده اسـت ؛ بـرخالف آنچـه             . مسيح توسط آنها انجام ميداد      

او خود  . عده اى به غلط تصور ميكنند ؛ ديگر الزم نبود براى خود جانشينى انتخاب نمايد                

چه خوب است كه انسان چنين نجات دهنده مهربـان و           . هميشه نزد پيروانش حاضر است      

هميشه زنده بوده و حاضر است به كسانيكه بـه او اعتمـاد دارنـد               پر قدرتى داشته باشد كه      

  .كمك فرمايد 

توسعه و پيشرفت حيرت انگيز مسيحيت در صـد سـال اول پـس از مـرگ عيسـى                

مسيح نه بوسيله جنگ و خون ريزى انجام شد و نه از راه اعمال نفوذ سياسى و نه با دانش                    

روم و همچنين در ساير سـرزمينها عـده         در تمام قسمتهاى امپراطورى     . و ثروت مسيحيان    

زيادى از يهوديان و بت پرستان به مسيح ايمان آوردنـد و بـدين طريـق از فرزنـدان خـدا                      

اين كار بوسيله اعالم مژده محبت خدا در مسيح و بوسـيله فعاليـت پـر قـدرت                  . گرديدند  

 .روح القدس در فكر و قلب شنوندگان عملى گرديد 
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وست گرامى ؛ يقين دارم اكنون ميخواهيد سوالى را مطرح بفرماييـد كـه بسـيارى                د

: مايلند جواب آنرا بدانند و يكى از مهمترين سواالت جهان به شمار ميرود و آن عبارتست              

اين شخص برجسته كه شرح حالش در اينجا بطـرز خالصـه نقـل شـده اسـت كيسـت ؟                     

  كتابهاى 
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زيادى براي پاسخ به اين سوال مهم نوشته شده اسـت و هرچنـد مشـكل اسـت كـه                    قطور  

انسان بتواند بطور خالصه شرح دهد كه عيسى مسيح كيست ؛ ولى كوشـش خـواهم كـرد                  

چون يگانه منبع كامال معتبر در اين مورد كتاب مقدس است ؛ تمام             . اين كار را انجام دهم      

  .تكى خواهد بود نكاتيكه ذكر خواهم كرد بر كتاب مقدس م

 از شرح زندگى عيسى مسيح كه در چهار انجيل وجود دارد معلـوم ميشـود        

اگر چه پدر جسمانى نداشـت ؛ ولـى از طريـق مـادرش مـريم ؛ از          . كه او واقعا انسان بود      

عيسى مانند تمام مردم از نظر جسـمى        . نسل داود يعنى پيامبر و پادشاه بزرگ اسرائيل بود          

او خسته شد و با تمـام  . شغلش نجارى بود   .  غذا ميخورد و ميخوابيد      .و روحى رشد كرد     

خوشيها و رنجها و ناراحتى هايى كه براى مردم در اين جهـان پـيش ميايـد ؛ كـامال آشـنا                      

 2ابرانيـان  ( بنابر اين او قادر است در تمام تجربه هاى بشرى با ما همدردى نمايد          . گرديد  

ان بود ميتوانست ازدواج كنـد و فرزنـدانى داشـته باشـد             چون عيسى انس   ) . 15 : 4 و   18: 

بدون شك تصميم او در اين مورد با اطاعت كامل از نقشه ايكه خـدا               . ولى اينكار را نكرد     

  .براي او داشت اتخاذ گرديد 

ليكن هرچند عيسى واقعا انسان بـود ؛ ولـى از بعضـى جهـات بـا ديگـران                     

ضيح داده شد تمام مردم ؛ حتى انبيا و مقدسـين           همانطوريكه قبال تو  . تفاوت زيادى داشت    

ولـى در تمـام     . ؛ گاهى از اطاعت خدا غفلت نموده اند و به همين دليل گناهكـار هسـتند                 

زندگى عيسى هرگز كارى يا سخنى يا فكرى كه بر خالف اراده مقدس خدا باشد مشـاهده    

او نـه    ) . 5 : 3 اول يوحنا     و 22 : 2اول پطرس   ( بنابر اين تنها او انسان بيگناه است        . نشد  

او در واقع يگانـه انسـان       . تنها گناهى نكرد بلكه اراده او با اراده خدا مطابقت كامل داشت             

  كاملى است كه در 
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  .اين جهان خاكى ؛ زندگى كرده است 

اشخاصى كه اعمال مسيح را ديدند شهادت دادند كه قـدرتش حيـرت انگيـز بـوده                 

در موقع ديگر ؛ وقتـى      . انى كور مادر زادى را مالقات كرد و به او بينايي بخشيد             زم. است  

او و شاگردانش سوار قايق كوچكى بودند و از درياچه جليل ميگذشتند ؛ طوفـان عظيمـى                 

نزديك بود قايق را غرق كند ولى عيسى به باد و طوفان فرمان داد و دريا فورا آرام گرديـد                    

را كه چهار روز از مرگش گذشته بود از قبر بيرون خواند و آن مـرده         ؛ مردى به نام ايلعاذر      

ولى عظيم ترين عمل حيرت انگيز عيسى اين است كه ؛   . فورا برخاست و از قبر بيرون آمد      

همانطوريكه پيشگويي كرده بود ؛ روز سوم پس از مرگ قيام كرد و به شاگردان خود ظاهر                

چنـين اعمـالى انجـام دهـد ؟ چـه كسـى را       چه كسى غير از عيسـى توانسـته اسـت    . شد  

بنابر اين واضح است كه گرچه      ! ميشناسيد كه از مردگان برخيزد و ديگر نميرد ؟ هيچكس           

 پس او كيست ؟. عيسى واقعا انسان بود ؛ ولى از بزرگترين انسانها هم بزرگتر بود 

قـط در  او نـه ف   . بطوريكه قبال ذكر نمودم ؛ عيسى خود ادعا كرد كه پسر خدا است              

محاكمه خود در شوراى يهود بلكه بارها قبل از آن محاكمه ايـن ادعـاى مهـم را در مـورد                     

 "يكبار وقتى فرمود    .  خطاب ميكرد    " پدر من    "بعالوه او خدا را معموال      . خود نموده بود    

 ؛ دشمنانش ميخواستند او را سنگسار نمايند زيرا تصور كردند كـه             "من و پدر يك هستيم      

ولى ما بخوبى ميدانيم كه عيسى هرگز دروغگو و كفر گـو نبـود زيـرا              . يگويد  عيسى كفر م  

بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه     . تمام فرمايشاتش كامال صحيح و درست بوده است         

اگر كسى بگويد عيسى پسر خدا نيست ؛ عيسى را دروغگو ميشمارد و اگر عيسى دروغگو                

  ولى وقتى . اشته باشد باشد ؛ هيچكس نبايد به او ايمان د
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عيسى ادعا ميكرد كه پسر خداست در واقع همان فرمايش خدا را كه در موقـع تعميـد وى              

 ( " تو پسر حبيب مـن هسـتى كـه از تـو خوشـنودم               ": از آسمان شنيده شد تكرار ميكرد       

ه كه عيسى پسر خـدا      در تمام نوشتجات رسوالن عيسى ؛ بارها تكرار شد         ) . 11: 1مرقس  

البته توجه داريد كـه ايـن       . است و تمام مسيحيان جهان اين ادعا را هميشه قبول داشته اند             

بديهى اسـت كـه خـدا       . اصطالح مفهوم جسمانى ندارد بلكه داراى مفهوم روحانى ميباشد          

 هرگز با زنى ازدواج نكرده تا از او پسرى داشته باشد زيرا چنين كارى غيـر ممكـن و غيـر       

  .قابل تصور است 

 " پسـر خـدا   "لقـب  . هـم ناميـده ميشـود    " كلمه خدا "در انجيل ؛ عيسى     

 كلمه "همبستگى و يگانگى عيسى را با خدا كه پدر واقعى اوست نشان ميدهد ؛ ولى لقب              

در .  به ما ميفهماندد كه خدا بوسيله عيسى مسيح با بنـى نـوع بشـر سـخن ميگويـد                   "خدا  

همـان  .  در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بـود              ": انجيل اينطور ميخوانيم    

همه چيز بواسطه او آفريده شـد و بغيـر از او چيـزى از موجـودات                 . در ابتدا نزد خدا بود      

و كلمه جسم گرديـد و در ميـان        ... در او حيات بود و حيات نور انسان بود          . وجود نيافت   

 ( "ل او را ديديم جاللى شايسته پسر يگانـه پـدر            ما ساكن شد پر از فيض و راستى و جال         

   ).14 – 1 : 1يوحنا 

مقصود آيات فوق اين است كه خدا كه قبال بوسيله انبيا و كتب آنها خود را                  

ايـن  . ظاهر ساخته بود ، باالخره خود را بطور كامل بوسيله شخص كاملى مكشوف فرمود               

زيـرا ايـن   . در واقع با خدا يكى اسـت      شخص كامل از يك پيغمبر خيلى بزرگتر ميباشد و          

او از ابتدا بـا خـدا       . آيات انجيل به ما ميگويند كه اين شخص كلمه خدا و پسر خدا است               

  سپس، . يكى بود و همه چيز بوسيله او آفريده شد 
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در زمان مقرر ، كلمه ابدى خدا در رحم مريم باكره لباس بشرى پوشيد و بصورت عيسـى                  

بنابر اين مالحظه ميكنيم كه او داراى دو طبيعت و يـا دو جنبـه بـوده                 . سيح ظاهر گرديد    م

  . عيسى مسيح هم خدا است و هم انسان . است ، يكى جنبه اهى و ديگرى جنبه انسانى 

اولين كسانيكه به عيسى ايمان آوردند و رسوالن او شدند ؛ يهودى بودنـد و       

قاد كامل داشتند معهذا بعد از اينكه در حـدود دو سـال             به يكتا پرستى و وحدانيت خدا اعت      

با عيسى زندگى كردند ، اطمينان كامل يافتند كه استادشان با خدا يكى اسـت و بـه همـين                    

 ) 16 : 16متـى    ( " تـويى مسـيح پسـر خـداى زنـده            ": دليل بود كه پطرس اعتراف كرد       

 اى ": گ ديـد ، فريـاد بـر آورد    همچنين توما ، هنگاميكه عيسى زنده را پس از قيامِ از مـر          

در هر دو مورد عيسى شاگردان خود را         ) . 28 : 20يوحنا   ( "خداوند من و اى خداى من       

 بعـد از ديـدنم ايمـان        ": براى ايمانى كه نسبت به او داشتند ستايش نمود و به توما گفت              

 "ايـن    ). 29 – 24 : 20يوحنـا    ( "آوردى ؟ خوشا به حال آنانى كه نديده ايمان آوردنـد            

 امروز نصيب ما هم ميشود بشرطيكه ايمان داشته باشيم كه او پسر خدا است       "خوشا بحال   

 .  

درصورتيكه خدا واحد است ، چگونه امكان دارد        ": اكنون ميدانم كه مايليد بپرسيد      

 در واقـع ايـن موضـوع از اسـرارى     "كه عيسى مسيح پسر خدا بوده و با خدا يكى باشد ؟        

چه كسى غير از خـود خـدا ميتوانـد بـه            .  آن باالتر از عقل محدود ما ميباشد         است كه فهم  

ذات و ماهيت الهى پى ببرد ؟ ولى بايد متوجه باشيم كه خدا قادر مطلق اسـت و آنچـه بـر      

بعالوه در طبيعت كه توسـط خـدا        . خالف اراده مقدس او نباشد برايش غير ممكن نيست          

ناقص ، نمونه اى از اين سر يا حقيقت الهى را مشاهده            آفريده شده ميتوانيم ، هرچند بطور       

  خورشيد . نماييم 
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را مالحظه كنيد كه در آسمان قرار دارد و بقدرى عظيم و پر حرارت است كه اگر به زمين                   

خورشيد نور خود را ، كه در حقيقت با خـود آن            . نزديكتر شود همه از بيتن خواهند رفت        

بـه همـين طريـق      .  ندارد ، ميتاباند و بوسيله آن به دنياى ما نور و حرارت ميبخشد               تفاوتى

خداى بزرگ ما نور خود را ، كه با خودش يكى است ، به دنياى مـا ميتابانـد ، تـا بـه  مـا                           

اين نور بصـورت عيسـى      . خدا اين نور را كلمه خود و پسر خود ميخواند           . حيات ببخشد   

 من نور عالم هستم ، كسيكه مرا متابعت كند در           ": خود فرمود   مسيح ظاهر شد كه در باره       

هنگاميكه نور خورشـيد را      ) . 12: 8يوحنا   ( "ظلمت سالك نشود بلكه نور حيات را يابد         

مينگريم خورشيد را مشاهده ميكنيم و همچنين هنگاميكه عيسى مسيح را مينگريم خـدا را               

 9 : 14يوحنا   ( "را ديده است    ) يعنى خدا    ( هركس مرا ديد پدر    ": عيسى فرمود   . ميبينيم  

بنابر اين ما مسيحيان مطمئن هستيم كه خدا خود توسط پسرش عيسى مسيح بـه سـوى     ) . 

  . ما آمده است 

دوست گرامى ، آيا بنظر شما عجيب اسـت كـه خـداى قـادر مطلـق بـراى                     

ائيكه بى انـدازه    نجات بشر گناهكار بدينطريق به جهان آيد ؟ ولى فراموش نفرمائيد كه خد            

بزرگ است تمام كارهاى خود را از روى محبت انجام ميدهد و بوسيله آمدنش بـه جهـان                  

بـدون شـك    . در شخصيت مسيح ، محبت الهى خود را كامال برما مكشوف نمـوده اسـت                

شما داستان پادشاه عادلى را كه مردم سرزمين خود را بينهايت محبت مينمود شنيده ايد كه                

اى سلطنتى خود را كنار ميگذاشت و لباس فقيرانه اى به تن ميكـرد و بـه                 چگونه گاهى رد  

البتـه ايـن نمونـه      . خانه مردم بيچاره ميرفت تا با آنان صحبت نمايد و به آنها كمـك كنـد                 

  ناقص و غير كافى فقط تا حدى نشان ميدهد كه چگونه پسر خدا كه 
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ك كرد و به زمين آمد و چون انسانى فقير زندگى كـرد             با پدر يكى بود جالل آسمانى را تر       

ايـن  . تا محبت عميق خدا را به انسان آشكار سازد و آنان را به سوى خدا رهبرى فرمايـد                   

  ! نوع محبت بسيار حيرت انگيز است 
  

   كار مسيح در جهان چه بود ؟ كار مسيح در جهان چه بود ؟––  88
  

 ظاهر سازد   بطوريكه مالحظه كرديم ، عيسى مسيح به جهان آمد تا خدا را به انسان             

در فصـل دوم    . و انسان را به خدا نزديك كند و ملكوت خدا را بر زمين پايه گزارى نمايد                 

توضيح دادم كه چگونه انسان بر ضد خدا عصيان كرد و نه تنها بوسيله ديوار گناه از خداى                 

مقدس جدا شد بلكه چنان ناتوان گرديد كه ديگر نميتوانست خـودش بـه تنهـائى خـدا را                   

بنابر اين خدا تصميم گرفت ديـوار گنـاه را از بـين    . مايد و نزديك او زندگى كند    اطاعت ن 

برده و قلب شرارت آميز بشر را تغيير دهد تا اينكه انسان هـم تمايـل داشـته باشـد و هـم                       

خدا اين عمـل را چگونـه انجـام داد ؟           . قدرت پيدا كند كه خدا را محبت و اطاعت نمايد           

  .مترين عقايد اصولى مسيحيت را توضيح دهم اكنون سعى ميكنم يكى از مه

 چنانكه قبال بيان كردم ، خداى مقدس به آدم و حوا فرمود كه اگر نافرمانى                 

والدين اوليه مـا فرمـان خـدا را در مـورد خـوددارى از خـوردن ميـوه                   . كنند خواهند مرد    

لى ضـمن  و. درخت معرفت نيك و بد اطاعت نكردند و خدا آنان را به مرگ محكوم نمود     

. اينكه آنها را تنبيه نمود ، به آنان وعده اى نيز داد تا آنان و فرزندانشان بكلى نوميد نباشند                    

  شيطان به شكل مارى ظاهر شد ه و آنها را فريب داده 
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 "زن   ذريت   "بود و به همين دليل خدا به آنان اعالم داشت كه شخصى از نسل آنان كه از                  

 : 3پيـدايش   ( ميباشد در آينده سر مار را خواهد كوبيد و مار هم پاشنه او را خواهد كوبيد                 

مقصود خدا اين بود كه نجات دهنده اى كه از ذريت زن متولد ميشود ظـاهر خواهـد       ) 15

شد و شيطان را مقلوب خواهد كرد ولى در ضمن انجام اين كار ، خودش توسـط شـيطان                   

ين اولين وعده در مورد آمدن عيسى مسيح پسر مريم بود كه بوسـيله              ا. زخمى خواهد شد    

جان دادن بر روى صليب بخاطر گناهكاران و بوسـيله قيـام خـود از مردگـان ، شـيطان را                     

  . شكست داد 

مدتها بعد از اين وعده ، خدا وعده اى واضحتر و كاملتر بوسيله اشعيا نبـى                  

ها سال قبل از تولد مسيح نوشته شد ، در مورد    اشعيا در كتاب خود ، كه صد      . اعالم داشت   

آمدن شخصى پيشگوئى ميكند كه بجاى گناهكاران متحمل رنج و عذاب و مـرگ خواهـد                

: اشعيا انجام اين واقعه را چنين پيشگوئى ميكنـد          . شد تا انها بخشيده شوند و حيات يابند         

سبب زخمهاى او ما شـفا  ب...  او بسبب تقصيرهاى ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته            "

. خداوند گناه جميع ما را بر وى نهاد         ... جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم        . يافتيم  

خالصه ، ايـن   ) 53اشعيا فصل  ( "زيرا او گناهان ايشان را بر خويشتن حمل خواهد نمود   

 جان خـود را     نجات دهنده اى كه خدا وعده داد ، بعنوان قربانى براى گناهان بنى نوع بشر              

  .فدا خواهد كرد 

بطوريكه فوقا توضيح دادم اين درست همان كارى بـود كـه عيسـى مسـيح                  

( يحيى تعميد دهنده گفت كه عيسى بره خدا است كه گناه جهان را بر ميـدارد                 . انجام داد   

خود عيسى نيز ، قبل از مرگش فرمود كه خون او بـراى آمـرزش گناهـان       ) . 29 : 1يوحنا  

  دى ريخته عده زيا
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او بـا  . سپس خودش را  داوطلبانه تسليم كرد تا قربانى شود         ) . 28 : 26متى  ( خواهد شد   

بخشيدن جان خود براى نجات گناهكاران ، محبت خدا را نسبت به انسان ظاهر ساخت و                

  هنگاميكـه مـا هنـوز      ": بقـول پـولس رسـول     . همچنين محبت الهى خودش را نشـان داد         

 خـدا جهـان را      "عيسـى فرمـود    ). 8 : 5روميـان    ( "گناهكار بوديم ، مسيح در راه ما مرد         

آنقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هركه بر او ايمان آورد هـالك نگـردد بلكـه           

   ) .16 : 3يوحنا  ( "حيات جاودانى يابد 

گـر اينكـه    نظر به اينكه خدا عادل است ، گناهكـاران را نخواهـد بخشـيد م                

هيچكس ، حتى اگر پيغمبر هم باشد ، به اندازه اى خوب            . تاوان گناهان آنان پرداخته شود      

. و كامل نيست كه بتواند براى گناه تمام مردم و يا حتى براى گنـاه خـودش قربـانى شـود             

پس خدا بر اثر رحمت و محبت عظيم خويش در مسيح ظاهر شد تا گناهان ما را بر خـود                    

يله مرگ پسرش ، كه با او برابر است ، خدا كيفر گناهان تمام كسانى را كه بـه                   بوس. بگيرد  

پسر خدا بقدرى عـالى مرتبـه اسـت كـه فقـط يكبـار       . عيسى ايمان مياورند پرداخته است      

قربانى شدن او براى كفاره گناهان جهان كافى ميباشد به همين دليل قربانى ديگـرى مـورد                 

ين عيسى مسـيح بوسـيله مـرگ داوطلبانـه خـويش بـر روي               بتابر ا . نياز گناهكاران نيست    

صليب ، ديوار جدائى بين انسان و خدا را از بـين بـرد و بـراى گناهكـاران ايـن امكـان را                        

عيسى نه فقط بهتر از هـر       . بوجود آورد كه بخشيده شده و به خداى مقدس نزديك شوند            

ش و محبـت عميـق      شخص ديگرى خدا را معرفى كرد ، بلكه بوسيله زندگى مقدس خـوي            

شـخص  . خود در مرگ براى ما گناهكاران ، اراده و نيت خدا را براى مـا آشـكار سـاخت             

 قبل از اينكه مسيحى شوم ، فكر ميكردم خدا          ": مومنى در كشور ايران روزى به من گفت         

  را ميشناسم ، ولى در واقع او را 
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 ". توانستم خدا را واقعا بشناسم كه او را در عيسى مسـيح ديـدم                تنها هنگامى . نميشناختم  

  . هر جوينده خدا ، خدا را در مسيح خواهد يافت 

قبل از اينكه اين قسمت را كه در باره عيسى مسيح است مسيح است خاتمه دهـم ،       

  : مايلم برخى از اسامى و عناوين او را ذكر نمايم 

 يهوه نجات است    "ه عبرى به معنى      اسم او عيسى است كه از يك كلم        – 1  

  . مشتق ميشود "

او بوسـيله   . ميباشـد    " مسح شده    " به معنى    " مسيح   " عنوان اصلى او     – 2  

 ميباشد كـه بوسـيله   " ماشيح "اين همان عنوان عبرى . خدا مسح شد تا پادشاه ابدى باشد     

  . مال ميشد يهوديان براى پادشاهى كه ظهورش توسط پيامبران پيشگوئى شده بود استع

  . ميباشد " خدا با ما " است كه به معني " عمانوئيل " او – 3  

  . است " پسر خدا " او – 4  

  .  است " كلمه خدا " او – 5  

اين همان عنوانى اسـت كـه عيسـى غالبـا در            .  است " پسر انسان    " او   – 6  

  .او هم خدا ست و هم انسان . موقع اشاره به خود بكار ميبرد 

  . است "بره خدا  " او – 7  

  .  است " نجات دهنده جهان " او – 8  

  .  است " پادشاه پادشاهان " او – 9  

  . است " خداوند " او – 10  

  .  است " شبان نيكو " او – 11  

  .  است " راه " او – 12  

  . است " حقيقت " او – 13  

  . است "حيات " او – 14  

  . است " نان حيات " او – 15  

  .  است " حقيقى  تاك" او – 16  
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  .  است " انسان كامل " او – 17  

  . است " داور " او – 18  

  . است " كاهن اعظم " او – 19  

  . است " قيامت " او – 20  

  . است " خداوند جالل " او – 21  
  

 انسان چه بايد بكند تا بوسيله خدا بخشيده شود و  انسان چه بايد بكند تا بوسيله خدا بخشيده شود و --  99

  از گناه نجات يابد؟از گناه نجات يابد؟
  

ى ، اكنون به سوا لى ميرسيم كه براي من و شما و تمـام مـردم                 دوست گرام   

چون بخوبى ميدانيم كه گناهكاريم ، بايد از خـدا درخواسـت            . جهان اهميت فراوانى دارد     

كنيم كه به ما نشان دهد كه چه بايد بكنيم تا او ما را ببخشد و به حضور خود قبول فرمايد                     

برخـى از مـردم فكـر       .  در اين مورد وجـود دارد        بطوريكه ميدانيد عقايد مختلف فراوانى    . 

ميكنند كه چون از نژاد بخصوصى هستند و يا پيرو مـذهب مخصوصـى ميباشـند ، بـدون                    

عده ديگر معتقدنـد كـه بوسـيله انجـام كارهـاى نيـك              . شك مورد قبول خدا خواهند بود       

ا بدسـت   ميتوانند كارهاى شرارت آميز خويش را جبران نموده و بدينطريق نجـات خـود ر              

بعضى هم اميدوارند كه يكى از انبيا يا مقدسين براى آنان دعا خواهد نمود و خـدا                 . آورند  

لكن كتاب مقدس به ما تعليم ميدهد كـه بوسـيله           . را راضى خواهد كرد كه آنان را ببخشد         

هـيچكس بـه انـدازه كـافى        . هيچيك از اين راهها نميتوانيم نجات ابدى را بدست آوريـم            

  . مورد قبول خداى قدوس قرار گيرد خوب نيست كه
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آيا ديگر اميدى براى ما گناهكاران موجود نيست ؟ بلى خدا را سپاس باد ، اميـدى                 

آنچه ما نتوانستيم براى خويشتن انجام دهـيم و آنچـه هـيچ پيغمبـرى     ! براى ما وجود دارد  

كتـاب  . انجام دهد ، خدا بر اثر محبت عظـيم خـويش انجـام داده اسـت        نتوانست براى ما    

 و اوست كفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلكـه بـه جهـت    ": مقدس ميگويد  

اگر به گناهان خود ... خون پسر او عيسى مسيح ما را از گناه پاك ميسازد          ... تمام جهان نيز    

 گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر نا راستى پاك سازد              اعتراف كنيم او امين و عادل است تا       

   ) .9و7 : 1 و 2 : 2اول يوحنا  ( "...

بنابر اين ، ميبينيم كه راهى كه خدا بـراي مـا گناهكـاران گشـوده اسـت تـا                 

بوسيله آن به سوى او بياييم ومورد قبول او واقع شويم اين است كه به عيسى مسيح يعنـى                   

 مـن   ": زيرا عيسى ميفرمايـد     . ايمان اوريم و راه ديگرى موجود نيست        قربانى واقعى گناه    

 ) . 6 : 14يوحنا   ( "راه و راستى و حيات هستم ، هيچكس نزد پدر جز بوسيله من نميايد               

خدا پسر خود را فرستاد تا همه مردم جهان را نجات بخشد و عيسى همه را دعوت ميكند                  

معنى ايـن   .  را كه بسويش ميايد رد نخواهد نمود         او گفت هرگز كسى   . كه بسوى او بيايند     

فرمايش اين است كه هركسى در اين جهان از گناه خويش متنفر شود و صميمانه توبه كند                 

. و مسيح را كه پسر خدا است بعنوان نجات دهنده خود بپذيرد حتما بخشيده خواهـد شـد            

سواد ، بد و خوب ، ميتواند       هر كس اعم از پير و جوان ، فقير و دولتمند ، تحصيلكرده و بي              

لكن بايد دانست كه ايمان به مسيح فقط اين نيست كه ما بطور سـطحى او     . بسوى او بيايد    

معنى ايمان به مسيح اين است كه خود را به او بسـپاريم همانطوريكـه               . را پسر خدا بدانيم     

  يكنفر بيمار خود را به دستهاى دكتر حاذقى 
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 .و به او اعتماد دارد كه وى را شفا خواهد بخشيد ميسپارد 

مرده نيست و   , ما مسيحيان خوشحاليم كه مسيح بر عكس موسي و ساير انبيا سلف           

همان طوري كه او در وقتي كه چون        . او زنده است و روحا با ما ميباشد       . در قبر قرار ندارد   

ـ      , انساني در فلسطين زندگي ميكرد     ميتوانـد  ,د شـفا ميبخشـيد    بيماراني را كه نـزدش ميامدن

هم در زمين با ما اسـت       ,عيسي مانند نور خورشيد   . امروز هم مانند گذشته ما را نجات دهد       

او هميشه در حضـور پـدر اسـت و در انجـا             .و هم در اسمسن با پدر سماوي خود ميباشد        

 از ايـن    ": كتـاب مقـدس مـي گويـد       . براي اناني كه به او ايمان دارند پيوسته دعا مي كنـد           

ت نيز قادر است كه اناني را كه به وسيله وي نزد خدا ايند نجـات بـي نهايـت بخشـد                      جه

مـرگ او روي    ). 25:7عبرانيـان     ( "چون كه دايما زنده است تـا شـفاعت ايشـان را بكنـد               

و دعاي دايمي او جهت ما نه فقط براي نجات ايمان داران از جهـنم مـوثر                 , صليب براي ما  

ا در وقتي كه در اين جهان شرير زندگي ميكنند پاك و مقـدس              مي باشد بلكه ميتواند انها ر     

من با كمال صميميت دعا مي كنم كـه شـما و همـه كسـاني كـه                  , دوست گرامي   . نگهدارد

هيچ كس  . حاضر باشيد اين هديه نجات الهي توسط مسيح را بپذيريد         , جوينده خدا هستند  

اي مجاني به ما عطا مي فرمايد به        ولي خدا ان را به عنوان هديه        , نمي تواند نجات را بخرد    

  .شرطي كه ما دستهاي ايمان را به سويش دراز كرده و ان را بپذيريم
  

  روح القدس كيست ؟روح القدس كيست ؟  ––  1010
  

همان طوري كه به خاطر داريد قبال بيان شد كه وقتي عيسي به وسيله يحيي تعميد                

  . روح القدس بر او نازل شد, دهنده تعميد گرفت
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كـه تسـلي دهنـده خوانـده مـي شـود          , عيسي وعده داد كه روح را     , هم چنين قبل از مرگ    

خواهد قرستاد تا پس از صعود خودش به اسمان رسوالنش را در خدماتي كه بايـد انجـام                   

, ده روز پس از صعود عيسـي بـه اسـمان          ,  طبق همين وعده  .دهند هدايت و تقويت قرمايد    

مان داران فرو ريخت و انها پيام عيسي مسيح را با قدرت          روح القدس از اسمان بر جميع اي      

اين روح القدس   . به مردم رسانيدند و در نتيجه چند هزار نفر به عيسي مسيح ايمان اوردند             

كيست؟ برخي تصور كرده اند كه روح القدس جبراييل فرشته يا ايـن كـه پيغمبـري بـوده                   

س چيـزي جـز يـك نيـروي مقـدس           عده اي ديگر نيز خيا ل كرده اند كه روح القد          . است

معهذا از كتاب مقدس اين طور مي فهميم كه روح القدس از مخلوقات خـدا نبـوده      . نيست

هنگامي كه به اعمال روح القدس توجـه مـي   . بلكه روح خدا است و با خدا يكي مي باشد   

  .كنيم اين موضوع به خوبي روشن مي شود

كه او مي بايست از نو تولد شود        عيسي به مرد دانشمندي به نان نيقوديموس فرمود         

وقتي نيقوديموس با تعجب پرسيد كه چگونه مرد پيري         . تا بتواند داخل ملكوت خدا گردد     

عيسي به او پاسخ داد كه تولد تازه عمل روح القـدس            , مثل او مي تواند دو مرتبه تولد يابد       

يافرينـد هـم    بديهي است همان طوري كه تنها خدا ميتواند حيـات جسـماني را ب             . مي باشد 

چنين تنها خدا قادر است به انسان حيات روحاني ببخشد و او را به موجود جديدي تبديل         

ولي خدا قادر است بـه      , هنگامي كه بشر در گناه زندگي مي كند فرزند شيطان است          . نمايد

وسيله روح القدس خويش انسان گناهكار را عوض كند و هنگامي كه انسان از نـو متولـد                  

  .ند خدا ميگرددفرز, مي شود

زيرا او انبيا عهـد عتيـق نظيـر        , به عالوه روح القدس مولف كتب مقدس خدا است        

  هم چنين . داود و اشعيا را تعليم داد و هدايت نمود
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روح القدس بود كه متي و لوقا و پولس و ديگر نويسندگان كتـب عهـد جديـد را هـدايت       

 نبوت به اراده انسان هرگز اورده نشد بلكه مردمـان بـه   " :فرمود زيرا به قول كتاب مقدس      

همان طوري كـه  ). 21:1 پطرس 2 ("روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند        

روح خدا اناني را كه كتب مقدس را نوشته و هدايت فرمـود همچنـين همـين روح بـراي                    

عيسي مسـيح فرمـود     . اناني كه اين كتب را مي خوانند تنها راهنماي درست و واقعي است            

 ليكن تسلي دهنده يعني روح القدس كه پدر او را به اسم من ميفرسـتد او همـه چيـز را            ":

  ).26:14يوحنا  ("به شما تعليم خواهد داد و ان چه به شما گقتم به ياد شما خواهد اورد

البته پيروان عيسي مضطرب شدند از اين كه عيسي به انان گفـت ميبايـد مصـلوب                 

لـيكن عيسـي بـه وسـيله وعـده          . دا از اين زمين خاكي به عالم باال صعود نمايد         گردد و بع  

انان را تسـلي  , خويش در مورد فرستادن روح خود جهت هدايت و قدرت بخشيدن به انها            

, ده روز پس از صـعود عيسـي  . بخشيد و فرمود كه خودش هميشه روحا با انها خواهد بود        

از ان زمان تا كنون   . د و انان را دگرگون ساخت     روح القدس از اسمسن بر پيروانش نازل ش       

همان روح القدس در پيروان واقعي مسيح ساكن بوده است و طبـق وعـده عيسـي در انهـا           

  ).25:14-27يوحنا ( خواهد ماند

بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشيم كه تنها روح خدا ميتواند چشـمان نابينـاي                  

زيرا كتاب مقدس   , ر سازد كه بدانند عيسي مسيح كيست      گناهكاران را بگشايد و انان را قاد      

اول قرنتيـان   _ "عيسي را خداونـد نميتوانـد گقـت       , احدي جز به روح القدس    ":مي فرمايد 

از اين رو تعجب اور نيست كه اناني كه روح القدس را ندارند غير ممكن مي دانند                 ). 3:12

  .بخوانند" پسر خدا" و "خداوند"كه عيسي را 

  س به ايمانداران تولد تازه مي بخشد و معرفت پس روح القد
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او همچنين چشمان ما را ميگشايد تا گناهـان         .واقعي عطا مي فرمايد تا بدانيم عيسي كيست       

. دروني خويش را بدانيم و ما را قادر مي سازد تا توبه كنيم و گناهان خود را تـرك گـوييم                    

خدا او را مي بخشـد و او را بـه           , مسيح ايمان مي اورد   به محض اين كه شخصي به عيسي        

ولـي ذات گنـاه ا لـود قـديمي او     . فرزندي خود مي پذيرد و به قلبي جديد عطا مي فرمايد          

باقي مي ماند و او را پيوسته به طرف شرارت ميكشاند و شيطان هميشه اماده است تا او را                   

روح القـدس كـه در او اسـت او را           , معهـذا . وسوسه نمايد كه نسبت به خدا نا فرماني كند        

ياري مي نمايد كه با شيطان مقاومت كند و در او صفاتي بـه وجـود مـي اورد كـه مقبـول                       

ايـن  ).ا24–. 22 :5غالطيان(ارامش و صلح جويي   ,شادي,راستي,پاكي, خداست مانند محبت  

د و  عمل روح القدس در ايمانداران تا زماني كه در اين جهان زيسـت مـي كننـد ادامـه دار                   

زيـرا منظـور    . تدريجا انان را عوض ميكند و به استادشان عيسي مسيح شبيه تر مـي سـازد               

ولي فقط وقتي منند مسيح كامـل       . خدا اين است كه همه ما مانند پسر يگانه او كامل شويم           

روح القدس از راههـاي بسـيار ديگـري         ). 2:3اول يوحنا   ( خواهيم شد كه به بهشت برويم     

 و به ما ياد مي دهد كه چگونه دعا كنيم و هـم چنـين مـا را در راه                     هم به ما كمك مي كند     

: 16 و4 -٢:13  اعمـال و 27  و26: ٨ روميان(خدمت به مسيح رهبري و تقويت مي فرمايد

  ).7 و6

انچه از اين حقايق مي فهميم اين است كه روح القدس در ايمانداران در واع خـود                 

تياز گرانبها و بـي نظيـري اسـت كـه خـداي      چه ام. خدا است كه در ايشان ساكن مي باشد     

در واقع اين بزرگترين هديـه اي  ! بزرگ و مقدس با روح مقدس خود در انسان ساكن شود     

  است كه خدا مي توانست به بشر عطا نمايد كه عبارتست از بخشيدن 
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دانـيم در  اين هديه به چه كساني بخشيده شده است؟به طـوري كـه مـي     . خودش به انسان  

لكن هنگامي كه   . زمانهاي گذشته خدا روح مقدس خود را به انبيا و مقدسين عطا ميفرمايد            

روح خود را هم به همه كساني كه به      , خدا پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده جهان باشد         

 پس اگر شما با ان كه شرير هستيد         "عيسي فرمود . عيسي مسيح ايمان مي اورند عطا فرمود      

چيزهاي نيكو را به اوال دخود بايد داد چند مرتبه پدر اسماني شما روح القـدس را                 ميدانيد  

خداي ما امين است و هر كس در هر       ). 11:13لوقا  ( "خواهد داد به هر كه از او سوال كند          

زمان به مسيح ايمان اورد و خود را به او چون خداوند خود تسليم نمايد از خـدا بخواهـد                    

همـان طـوري كـه      . خدا حتما اينن كار را خواهد كرد      , و عطا فرمايد  كه روح القدس را به ا     

هر روز جهت نان روزانه خود از او در خواست مي نمـاييم همچنـين بـراي ادامـه حيـات                     

عيسـي مسـيح   . معنوي خود ميبايد ال ينقطع از او بخواهيم تا ما را با روح خود مملو سـازد      

   ).11:9لوقا ( "بطلبيد كه خواهيد يافت":فرمود
  

  معنى تثليث چيست ؟معنى تثليث چيست ؟  ––  1111
  

در وقتـي كـه   , دوست گرامي، اگنون به ان موضوعي ميرسيم كه شـما مايـل بوديـد      

ميدانم كه شـما شـنيده ايـد كـه          .گفتم مسيحيان به خداي واحد ايمان دارند، سوال بفرماييد        

 " تثليـث  "خدا عيسي و مـادرش مـريم و ايـن سـه             : مسيحيان سه خدا را عبادت مي كنند      

بطوريكه قبال توضيح دادم ، اگر مسيحيان هر مخلوق خدا را درعوض خدا             . يشودخوانده م 

مريم باكره شـخص    . و يا به اندازه او عبادت نموده اند ، بزرگترين گناه را مرتكب شده اند              

  بسيار مقدسى بود ولى او هرگز 
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البته صحيح است كـه مسـيحيان       . رد  نبايد مورد ستايشى قرار گيرد كه فقط به خدا تعلق دا          

عيسى مسيح را ستايش ميكنند ، ولى ما او را نـه از آنجهـت سـتايش ميكنـيم كـه پيغمبـر                       

مقدسى بوده است بلكه ازاينجهت كه او از ازل كلمه خدا و پسر خـدا ميباشـد و بـا خـدا                       

و بـا خـداى   او شخصى نبود كه ما انسانيان او را به مرتبه خدائى رسانده . كامال يكى است  

حقيقى يكسان نموده باشيم ، بلكه در واقع او از ازل با خدا يكى ميباشـد و بـه ايـن دليـل                       

از ايـن رو او     . انسان شد كه انسان گناهكار را نجات بخشد و به سـوى خـدا بـر گردانـد                   

  . شايسته ستايش است چونكه حقيقتا خداست 

لوقات خدا نميباشـد      بعالوه قبال توضيح داديم كه روح القدس يكى از مخ           

روح القدس در زندگى انسـان همـان عملـى را           . بلكه با خدا يكى است و خود خدا است          

انجام ميدهـد كـه فقـط خـدا قـادر اسـت انجـام دهـد و بهمـين دليـل شايسـته سـتايش                          

پس چه نتيجه اى حاصل ميگردد؟ آيـا        . ميباشدچنانكه پسر شايسته ستايش و نيايش است        

خدا يعنـى پـدر ،پسـرو روح القـدس وجـود دارد ؟ البتـه خيـر ،             مقصود اين است كه سه      

مجددا تكرار ميكنيم ، خدا واحد حقيقى است و هميشه واحد خواهـد             . مقصود اين نيست    

پـدر ، كـه بـا    . ولى از ازل خداى واحد شامل پدر ، و پسر و روح القدس بوده است           . بود  

سـت ، يكبـار در تـاريخ بشـر ،           چشمان بشرى هرگز ديده نميشود سرچشمه و منبع الهى ا         

روح القدس بوسيله پدر و پسر عطا گرديـد         . پسر ، پدر ناديده را بطور اكمل ظاهر ساخت          

پـس ، اى دوسـت عزيـز ، مطمـئن باشـيد كـه               . تا اراده خدا را در ميان مردم عملى سازد          

بـه  عيسى  . مسيحيان خداى واحد را كه پدر و پسر و روح القدس ميباشد عبادت مينمايند               

اين وحدانيت در تثليث اشاره كرد و به رسوالن خود دستور داد كه بـه همـه جـا برونـد و             

  مردم را شاگرد او سازند و ايمانداران را به اسم پدر و پسر 
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  .بعدا توضيح خواهم داد كه تعميد چيست  ). 19 : 28متى ( و روح القدس تعميد دهند 
  

   كليسا چيست ؟ كليسا چيست ؟––1212
  

يد شنيده باشيد كه مـردم سـاختمانهائى را كـه مسـيحيان در آن عبـادت                 شا  

هرچند مردم غالبا ساختمان را كليسا ميدانند لكـن معنـى واقعـى             . مينمايند كليسا ميخوانند  

 ساختمان نيست بلكـه اجتمـاع ايمانـدارانى اسـت كـه در آن سـاختمان عبـادت                   "كليسا  "

 ايمانـداران مسـيح در محلـى بخصـوص و          داللـت ميكنـد بـه اجتمـاع        " كليسا   "مينمايند  

 هم كسانيكه هنوز در اين جهان هسـتند و هـم      –همچنين اين كلمه براى جميع ايمانداران       

  .  استعمال ميشود–اشخاصيكه با مسيح در آسمان ميباشند 

در زمانهاى گذشته خدا فرزندان اسرائيل را انتخاب نمود تا قوم برگزيـده او     

ا بوسيله موسى به آنان بخشيد و سرزمين فلسطين را به آنـان داد و      او احكام خود ر   . باشند  

براى ايشان انبيائى فرستاد تا ايشان را تعليم دهند و راجع به آمدن مسيح موعود بـا ايشـان                   

هنگاميكه عيسى ، مسيح موعود ، در زمان معين در ميان اسرائيل ظاهر شد ،               . سخن گويند   

سـپس  .  لكن اغلب آنان از ايمان آوردن امتنـاع ورزيدنـد          برخى از مردم به او ايمان آوردند      

خدا از آنانيكه به مسيح ايمان آوردند ، قوم جديدى بـراى خـود تشـكيل داد كـه كليسـاى                

در ابتدا فقط اسرائيليان قوم برگزيده خدا محسوب ميشـدند ، لكـن             . مسيح خوانده ميشود    

وى زمين به مسـيح ايمـان مياورنـد ،    اكنون تمام مردان و زنانيكه از نژادها و ملل مختلف ر    

  . قوم جديد خدا به شمار ميروند 
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راه دخول در اجتماع اسرائيل اجراى مراسم ختنه بود ، كه خدا براى ابراهيم و تمـام نسـل                   

لكن راه دخول به كليساى مسـيح ، كـه قـوم جديـد خـدا ميباشـد ،                   . ذكور او مقرر فرمود     

تعميد طبق فرمـايش    .  و به همين دليل ختنه ديگر اهميت مذهبى ندارد           عبارتست از تعميد  

مسيح در مورد كسانى اجرا ميشود كه توبـه كـرده و بـه مسـيح ايمـان آورده انـد و نشـانه                       

تعميد به خودى خود كسى را نجـات نميدهـد          . عضويت در خانواده روحانى خدا ميباشد       

تعميد عالمت و سـمبل پـاكى از      . جات ميابند   زيرا گناه كاران فقط بوسيله ايمان به مسيح ن        

در بعضى از كليسا ها مرسوم است كـه         . گناه و شروع يك زندگى جديد در مسيح ميباشد          

آب بر سر كسانى كه تعميد ميگيرند ميپاشند و يا ميريزند و در كليسا هاى ديگر اشـخاص                  

  . م ميشود تعميد براى هر شخصى فقط يكبار انجا. را كامال در آب فرو ميبرند 

مسيح سر كليسا است و .  ناميده ميشود  " بدن مسيح    "در عهد جديد كليسا       

تمام اعضاى بدن از هر نژاد و زبان و رنگ در او يك ميباشند از اين رو ، كليسا يكى است                     

. كليسا همچنين مقدس است زيرا به خداى مقدس تعلق دارد           . بطوريكه مسيح يكى است     

به وضع كليسا در جهان نگاه ميكنيم ، ميبينيم كه غالبا دچـار تفرقـه               معهذا هنگاميكه امروز    

ميباشد و گاهى اوقات در آن شرارت وجود دارد چرا چنين است ؟ اولين نكته ايكه بايد به            

آن توجه كنيم اين است كه در كليسا عده زيادى وجود دارند كه بوسيله روح القدس تولـد         

كتاب مقدس ميگويد كه هركس روح   . قعا مسيحى نيستند    تازه نيافته اند و به همين دليل وا       

بعالوه بايد در نظر داشته باشيم كه تمام         ) . 9 : 8روميان  ( مسيح را ندارد از آن او نميباشد        

. اعضاى كليسا شبيه اشخاص بيمارى ميباشند كه براى شفا يافتن به بيمارسـتان آمـده انـد                  

 مسـيح سـپرده انـد و او آنهـا را تـدريجا              آنها خود را بدستهاى طبيب بزرگ يعنـى عيسـى         

  بهبودى 
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همچنين تا موقعيكه مسيحيان در ايـن جهـان بسـر           . ميبخشد و از مرض گناه شفا ميدهد          

ميبرند ، از نتايج گناه كامال آزاد نيستند و به همين دليل همه احتياج داريم كه گناهان خـود                   

تمامى بنى نوع بشـر گناهكارنـد ، ولـى تفـاوتى كـه بـين                .يم  را اعتراف و از آنها توبه نمائ      

مسيحيان و سايرين وجود دارد اين است كه مسيحيان واقعى خود را به پزشـكى كـه خـدا                   

فرستاده است تسليم مينمايند و داروهاى او را مورد استفاده قرار ميدهند و دستور هـاى او                 

  .ند را اطاعت ميكنند ، در صورتيكه سايرين چنين نميكن

در حاليكه تمام ايمانداران حقيقى در مسيح يكى هستند ، شـايد بدانيـد كـه              

دو فرقه اى كـه از همـه بزرگتـر هسـتند            . در جهان فرقه هاى مختلف مسيحى وجود دارد         

عبارتند از كاتوليك و پروتستانت و اين دوفرقه بزرگ داراى شعبات مختلفى ميباشند ولـى               

همه انان ايمان دارند كه عيسـى مسـيح پسـر           . كى است   كتاب مقدس تمام اين مسيحيان ي     

خداست و معتقدند كه او بر روى صليب جان داد و دوباره زنده شد و يگانه نجات دهنده                  

گرچه مسيحيان در مورد بعضـى مسـائل و حتـى موضـوعات اساسـى               . و خداوند ميباشد    

اشند و مايلند طبـق آرزوى      اختالف عقيده دارند ، ولى اكثرا به اتحاد و اتفاق عالقه مند ميب            

  .مسيح در محبت و ايمان يك باشند 

هدف كليسا چيست ؟ يكى از هدفهاى كليسا اين است كه ايماندار را قـادر                 

سازد كه در معرفت خدا و در ايمان و محبت رشد نمايند و همچنين بـا سـاير ايمانـداران                    

تور مسيح را در مـورد      ضرورى است كه هر ايماندارى دس     . داراى دوستى و معاشرت باشند    

هر مسيحى بـه سـاير مسـيحيان نيازمنـد          . تعميد و عضويت در كليساى وى اطاعت نمايند       

  است همانطوريكه هعضو بدن انسان به ساير اعضاى بدن 
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هيچ ايماندارى هرگز نبايد خود را از رفاقت و همبستگى ساير ايمانـداران در              . احتياج دارد 

  . سازدكليسا مجزا

بعالوه ، مسيح كليسا را موظف ساخته است كه كار او را در ايـن جهـان بـه انجـام             

رساند و هنگاميكه عيسى مسيح چون انسانى در اين جهان بسر ميبرد ، كالم خـدا را بـراى                   

مردم بيان ميكرد ، بيماران را شـفا ميبخشـيد ، غمزدگـان را تسـلى ميـداد و گناهكـاران را                      

يح قبل از اينكه به آسمان صعود نمايد ، به پيروان خود دسـتور فرمـود    مس. رستگار مينمود   

مهمترين كـار و وظيفـه تمـام مسـيحيان در           . كه مژده نجات را به تمام مردم جهان برسانند        

و انـان را    تمام كشورهاى جهان اين است كه پيغام مسيح را به تمام مردم جهـان برسـانند  

 مسيحيان همچنين ميبايد محبـت مسـيح را بـه همـه             .دعوت نمايند كه به وى ايمان آورند      

نژادهـا و مــذاهب ، بوسـيله شــفا بخشـيدن مريضــان و تعلـيم دادن جــاهالن و غــذا دادن     

عيسى مسيح زنـدگى خـود را در   . گرسنگان و موعظه نجات را به اسيران گناه ، نشان دهند      

  .رند خدمت مردم صرف كرد و اعضاى كليساى او نيز ميبايد از او سرمشق بگي

همانطوريكه هر گله گوسفند به شبانى نيازمند است ، هر گروه ايماندار نيـز                

احتياج به رهبرانى دارد تا آنان را تعليم داده راهنمائى كنند و تشويق و ترقيب نماينـد و در             

از بدو تاسيس كليسا ، خدا . وقت ضرورى آنانى را كه منحرف شده اند توبيخ و تنبيه كنند         

عيسـى مسـيح دوازده نفـر را        . ران را براى فرزندان خود در كليسا مهيـا فرمـود          اينگونه رهب 

انتخاب نمود كه رسوالن او باشند و پيغام او را به مردم جهان برسانند و كليسـاى او را بنـا              

سپس ، بطوريكه در عهد جديد مالحظه ميكنيم ، خدا عده ديگرى را نيـز انتخـاب     . نمايند  

   معلم و مبشر و خادم و رهبر و نمود كه در كليسا شبان و
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  .تماماين خادمين روحانى مسيح در كليساى امروزه انجام وظيفه مينمايند. سرپرست باشند 

  

   تكاليف و مراسم مذهبى مسيحيان چيست ؟ تكاليف و مراسم مذهبى مسيحيان چيست ؟––  1313
  

چون عبادت مسيحيان از چند نظر با عبادت پيـروان سـاير مـذاهب تفـاوت دارد ،                  

در عـين حـال     . باها تصور شده است كه مسيحيان تكاليف مذهبى ندارند          گاهى اوقات اشت  

مايلم اين موضوع را كامال روشن نمايم كـه منظـور عيـادت مسـيحيان تحصـيل نجـات و                    

بخشش گناهان نيست بطوريكه قبال توضيح دادم ، نجات را نميتوانيم بوسيله كارهـائى كـه           

طرف خدا بطور رايگان به ما عطا ميشود        انجام ميدهيم ردست بياوريم بلكه اين بخشش از         

از اينرو ، ما خدا را عبادت مينمائيم نـه جهـت تحصـيل              . بشرطيكه به مسيح ايمان بياوريم      

نجات بلكه بمنظور ابراز محبت و قدردانى نسبت بـه خـدا بـراى نجـات رايگـانى كـه بـه           

  : اجازه بفرمائيد عبادت مسيحى را بطور مختصر شرح دهم . بخشيده است 

  دعا – 1

عيسى به پيروان خود دعاهائى تعلـيم نـداده اسـت كـه مجبـور باشـند هـر روز در          

ساعات مخصوص و در وقت معينى در حاليكه روى خود را بطرف بخصوصـى گردانيـده                

بـرعكس بـه ايشـان فرمـود كـه      . اند اين دعا ها را بزبـان عبـرى يـا يونـانى تكـرار كننـد             

نى كه مايل باشند به نزد پدر خود ميرونـد و بـا او              همانطوريكه فرزندان در هر زمان و مكا      

سخن ميگويند آنها نيز مانند فرزند به حضور خدا بروند و به زبان مـادرى خودشـان بـا او                   

طرز دعا كردن اهميت زيادى ندارند ، ولى مهـم ايـن اسـت كـه خـدا را بـا         . سخن گويند   

 24 و   23 : 4 و يوحنا    15 – 5 : 5متى  ( صميميت و با تمام فكر و قلب خود عبادت كنيم           

مسيحيان ، هنگاميكه با ساير ايمانداران در ساختمان كليساى خود اجتماع مينمايند ، دعا              ). 

  ميكنند و همچنين با خانواده خود در منزل و يا وقتى 
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ارى از مسيحيان عادت دارنـد  بسي. مشغول كار روزانه خود هستند در سكوت دعا مينمايند  

آنها در دعاهـاى خـود      . هر روز بطور انفرادى قسمتى از كتابمقدس را بخوانند و دعا كنند             

خدا را براى نعمات فراوانش سپاس ميگويند ، بـه گناهـان خـود اعتـراف نمـوده بخشـش          

و همچنـين بـراى حكـام       . ميطلبند و براى شفاى بيماران و نجات بى ايمانان دعـا ميكننـد              

عيسى فرمود كه مـا ميبايـد هميشـه دعـا     . فرمانروايان خود و براى صلح جهان دعا ميكنند      

چون عيسى مسيح در روز يكشنبه از مرگ قيـام كـرد ، روز يكشـنبه     ) . 1 : 18لوقا  ( كنيم  

عبادت در كليساها معموال در روز يكشنبه انجام ميگيرد         . براى مسيحيان روز مقدسى است      

در جلسات عبادتى كليسا ، كتـاب       . يگر نيز جلسات عبادتى وجود دارد       ولى در روزهاى د   

. مقدس قرائت و سرودهاى روحانى سرائيده ميشود و شبان يا كشيش كليسا موعظه ميكند              

اگر شما مايل باشيد در جلسات عبادتى مسيحيان شركت نمائيد مطمئنـا يكـى از دوسـتان                 

  .بردمسيحى شما ميتواند شما را به كليسا ى خود ب

   روزه– 2

عيسى مسيح براى پيروان خود روزهـا و يـا وقتهـاى بخصوصـى را جهـت                 

معهـذا بـه    . روزه تعيين ننموده است و بهمين دليل روزه براى پيروان او اختيـارى ميباشـد                

پيروان خود فرمود كه هر وقت روزه ميگيرند بايد فقط جهت خوشنودى خدا روزه بگيرند               

 – 16 : 6متـى   (روزه بگيرند تا مردم از آنها تعريف و تمجيد كنند           نه اينكه مانند ريا كاران      

برخــى از مســحيان در روز جمعــه بمناســبت روزى كــه عيســى مصــلوب شــد از   ) . 18

خوددارى مينمايند برخى نيز در مدت چهل روز قبل از قيام مسيح از خوردن بعضى غذاها                

  دس دستورى در مورد اين عادات و رسوم در كتاب مق. پرهيز ميكنند 
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يافت نميشود ،بلكه فقط دستور داده شد كـه از انجـام دادن و يـا گفـتن جميـع چيزهـا ى                   

بسيار مناسب است كـه در اينمـورد گفتـار مسـيح را ذكـر               . شرارت آميز خوددارى نمائيم     

 غـذائى  نمايم كه فرمود تمام غذا ها پاك و حالل است و چيزى كه انسان را نا پاك ميسازد      

نيست كه به دهان فروميرود بلكه علت ناپاكى او شرارتى است كه از قلب صادر ميشـود و                  

   ) .23 _ 18 : 7مرقس ( باعث زنا ، دزدى ، قتل ، حسادت و غرور و نظاير آن بر ميگردد 

   صدقه و خيرات– 3

عيسى تعين نفرمود كه چه مقدار و چه نسبت از درآمد و دارائـى مسـيحيان               

معهذا تعليم فرمود كه تمام دارائى ما بـه         . اى كار خدا و كمك به فقرا بخشيده شود          بايد بر 

خدا تعلق دارد و ما بايد دارائى خود را خواه كم يا زياد طبق راهنمائى خدا مـورد اسـتفاده                    

بنابر اين ن مسيحيان بمنظور ابراز حق شناسى نسبت به خـدا از آنچـه بطـور                 . قرار بدهيم   

پرده است از روى ميل و رضا هدايائى تقـديم ميكننـد تـا بـراى پشـتيبانى                  امانت به آنان س   

شبانانو انجام امور كليسائى و كمك به فقرا و بيماران و رسـانيدن مـژده نجـات مسـيح بـه                     

مسـيح فرمـود كـه پيـروانش ميبايـد بـا            . كسانيكه آنرا نشنيده اند مورد استفاده قـرار گيـرد         

د و به همين دليل بسيارى از مسيحيان يكدهم از          سخاوت هديه بدهند تا خدا خوشنود شو      

در آمد خود را به خدا تقديم ميكنند ، ولى نه به اين منظور كه مورد احترام و تمجيد مـردم       

   ) . 4 – 1 : 6متى ( قرار گيرند 

   زيارت – 4

عيسى به پيروان خود به هيچ عنوان دستور نفرمود كه به مكان مقدسـي بـه زيـارت       

  دا در همه جا حضور دارد و هر كس بروند ، زيرا خ
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برخى از مسيحيان عالقه دارند به فلسطين برونـد      . ميتواند او را در هر مكان پرستش نمايد         

و سرزمينى را كه عيسى در آن زندگى ميكرد ببينند ، ولـى رفـتن بـدانجا داراى هيچگونـه                    

ر ممكن است بتوانيم با رفتن به سر قبر مسيح ، به بـدن او احتـرام        غي. ثواب مذهبى نيست    

  . بگذاريم زيرا قبر او خالى است و او زنده ميباشد 

   عيد ها– 5

 عيسى به پيروان خود دستور نفرمود كه روزهاى بخصوصى را عيد بگيرنـد         

 از عيـد يـا      اولـى عبارتسـت   : معهذا مسيحيان معموال الاقل سه عيد مهم را نگاه ميدارنـد            . 

اكثر مسيحيان ميالد مسيح را در روز بيست و پنجم دسـامبر هـر سـال                . جشن تولد مسيح    

 ژانويه نگاه ميدارنـد ولـى تـاريخ دقـدق تولـد             6جشن ميگيرند اما عده اى اين عيد را در          

دومين عيد عبارتست از عيد قيام يعني روزى كه مسيحيان به مناسبت         . مسيح معلوم نيست    

تـاريخ قيـام    .  بر مرگ و رستاخيز او جشن و سرور و شادى بر پـا ميكننـد                 پيروزى مسيح 

مسيح ، چون از روى تقويم قمرى تعين ميشود ، هر سـال تغييـر ميكنـد ولـى هميشـه در                      

سومين عيد عبارتست از عيد پنطيكاست كه مصادف اسـت    . ماههاى مارس و آوريل است      

ت كـه روح القـدس بـر شـاگردان مسـيح            با هفت هفته بعد از عيد قيام و يادگار روزى اس          

عيد سال نو يا اول ژانويـه عيـد   . اين سه عيد از اعياد مذهبى مسيحيان ميباشند     . نزول كرد   

  . ملى است نه مسيحى 

   آئينهاى مقدس– 6

عيسى دو آئين مقدس مقرر فرمود كه ميبايد در كليساى او رعايـت گـردد ،                  

اين آئـين در موقـع پـذيرفتن افـراد بـه            . ح دادم   اولى تعميد است كه قبال در باره آن توضي        

دومى عبارتسـت از عشـا      ) . به فصل دوازده رجوع فرمائيد      ( عضويت كليسا انجام ميشود     

  . مقدس يا شام خداوند 
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 "عيسى مسيح در شب قبل از مصلوب شدن ، به شاگردان خود نـان داد و بـه آنهـا گفـت            

 . " اين خون مـن اسـت        "ين پياله شراب را به آنان داد و گفت           همچن "اين است بدن من     

عيسى نان و شراب را نشانه اى از بدن و خون خود قـرار داد و بـه پيـروان خـود دسـتور                        

اكنون در تمام كليساهاى سرتاسر جهـان       . فرمود كه اين آيين مقدس را به ياد او اجرا كنند            

 وقت يكبار در مكانهاى عبادتى خود جمع        مسيحيان هر چند  . اين دستور مسيح اجرا ميشود    

شده و هر يك تكه اى از نان ميخورند و اندكى از عصاره انگور مينوشند و بياد مى آورنـد                    

. كه مسيح به خاطر آنها جان داد و قدرت او را بوسيله ايمان در قلوب خويش جا ميدهنـد    

 23 : 11 اول قرنطيـان  (مسيحيان از اين آئين مقدس بركات روحانى فراوانى كسب ميكنند         

– 30 . (   

   ازدواج– 7

تعليم عيسى مسيح در مورد ازدواج اين است كه فقط يـك مـرد و يـك زن                 

بايد بوسيله ازدواج متحد شوند و بايد تا پايان عمر همديگر را محبت نمايند و نسـبت بـه                   

 . "زد   آنچـه را خـدا پيوسـت ، انسـان جـدا نسـا              ": عيسى فرمود   . يكديگر وفا دار باشند     

 – 2 : 10 و مرقس   12 – 1 : 19متى  ( بنابراين طالق بر هر علت غير از زنا ممنوع ميباشد           

پولس رسول ميفرمايد كه محبت بين زن و شوهر بايد شـبيه محبتـى باشـد كـه بـين          ). 12

   ) . 33 – 21 : 5افسسيان (مسيح و قوم او وجود دارد 
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 عتيق قوانين فراوانى يافت ميشود كه خدا به قوم خود اسرئيل عطـا              در عهد   

   ، كه در كتاب خروج باب بيست يافت " ده حكم "در . فرمود 



  

 تعاليم اخالقى مسيحيت چيست ؟  72

ميشود ، خدا به ما دستور فرمود كه والدين خـود را محتـرم داريـم و قتـل و زنـا و دزدى                        

بعالوه دستورات و قوانين اخالقـى فـراوان        . ن منع فرمود    دروغ وطمع نسبت به مال ديگرا     

 همسايه خود را مثل خويشتن محبـت نمـا   "ديگرى نيز عطا فرمود كه يكى از آنها اين بود    

عيسي هيچيك از قوانين الهى را تغيير نـداد بلكـه بوسـيله تشـريح                ) . 18 : 19الويان   ( "

   .مقصود اصلى اين قوانين ، آنها را تكميل نمود 

مثال عيسى فرمود كه اگر كسى به زنى غير از زن خود به نظر شهوت بنگرد                  

قوانين عهد عتيق شخص را جهت عمل زنـا محكـوم ميكـرد        . ،مرتكب گناه زنا شده است      

ولى عيسى افكار شهوانى را كه از قلب سرچشمه ميگيرد و پايه اعمال شرارت آميز ميشـود   

ر گفتار راستگو باشيم و هر نوع قسم خوردن را منـع       او دستور فرمود تا د    . محكوم مينمايد   

فرمود زيرا معتقد بود كه ميبايد هر كلمه از گفتار انسـان حقيقـت محـض باشـد و در ايـن       

او به پيروان خود فرمود كـه نـه تنهـا ميبايـد يكـديگر را      . صورت احتياجى به قسم نيست     

ا كنندگان خود دعـاى خيـر       محبت نمايند بلكه دشمنان خود را هم محبت كنند و براي جف           

او فرمـود كـه فرزنـدان خـدا       . او مستى و هرگونه عمل غير اخالقى را منـع فرمـود             . نمايد

هيچ هـدفى عـالى     . ميبايد كامل باشند به همان طريقى كه پدر آسمانى ايشان كامل ميباشد             

   ) . 47 – 17 : 5متى ( تر از اين نميتوان يافت 

ى فرمـود كـه در تمـام سـرزمينها و در            عيسى همچنين براى زندگى دستور      

 آنچه خواهى كه مردم به شما كنند شـما          ": تمام دوره ها قابل اجرا ميباشد و آن اين است           

اين تعليم  ) . 12 : 7متى  ( "نيز بديشان همچنان كنيد زيرا اين است تورات و صحف انبيا            

اصولى نه فقط اعمال خالف     اين تعليم كامل و     .  ناميده شده است     " قانون طالئى    "گرانبها  

  را نسبت به ديگران منع مينمايد بلكه ما را تشويق ميكند تا تمام خوبيهائى 
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بسيار قابل توجه اسـت     . را كه مايليم ديگران نسبت به ما انجام دهند براى آنها انجام دهيم              

ه در طـى قـرون قابـل       كه انجيل دستورات مفصلى در مورد غذا و لباس و ساير مسائلى كـ             

تغيير و تحول است ندارد بلكه شامل اصولى است كه در هر وضعى قابل اجرا و به همـين                   

  .دليل دائمى ميباشد 

محبت عيسـى   . تمام تعليمات عيسى را ميتوان در كلمه محبت خالصه كرد             

بـه  مسيح ، محبت كاملى بود و او به شاگردان خود دستور داد كه يكديگر را محبت نمايند                  

ما مسيحيان بخوبى ميدانيم كه      ) . 12 : 15يوحنا  ( همانطريقى كه خود آنها را محبت نمود        

اين محبت مسيحائى را در خود نداريم ولى هنگامى كه به ياد مياوريم چگونـه مسـيح بمـا              

ا ول  ( محبت نمود و براي ما جان داد ، ا ز ا و سرمشق ميگيريم كه ديگران را محبت كنيم                    

روح مسيح ، روح محبت است و هنگاميكـه مسـيح روح خـود را در مـا                   ) . 19 : 4يوحنا  

قرار ميدهد در آن موقع ميتوانيم تمام مردم ، حتى دشمنان خود را ، ماننـد مسـيح ومحبـت      

اين محبت فقط نبايد در قلوب ما بماند بلكـه بايـد             ) .21– 17 : 12 و   5 : 5روميان  (كنيم  

ول ميگويد كه اگر كسى قادر باشد بـرادر فقيـر خـود را              يوحناى رس . آنر عمال نشان دهيم     

  . كمك نمايد ، ولى از انجام اين كار غفلت ورزد ، محبت خدا در وى نيست 

ذيال قسمتى از عاليترين تعريفى كه در مورد محبت نوشته شـده و بـه قلـم                   

  : پولس رسول ميباشد نقل ميگردد 

لم را بـدانم و ايمـان كامـل         اگر نبوت داشته باشم و جميع اسرار و همه ع         "  

  ".داشته باشم به حدى كه كوهها را نقل نمايم و محبت نداشته باشم هيچ سود نميبرم 

محبت حليم و مهربان است ، محبت حسد نميبـرد ،محبـت كبـر و غـرور           "  

  ندارد ،اطوار ناپسنديده ندارد ، نفع خود را طالب نميشود ، خشم نميگيرد و 
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سوظن ندارد ، از ناراستى خوشوقت نميگردد ولى با راستى شادى ميكنـد و در همـه چيـز              

صبر ميكند و همه را باور مينمايد ، در همه حال اميدوار ميباشـد و همـه چيـز را متحمـل                      

  ...محبت هرگز ساقط نميشود. ميگردد

د و محبـت امـا بزرگتـر از     والحال اين سه چيز باقيست يعنى ايمان و اميـ       "  

   ).13اول قرنطيان باب ("اينها محبت است 

محبت مسيح نسبت به مردم نـه فقـط بوسـيله گفتـار بلكـه بوسـيله شـفاى           

بيماران و غذا دادن گرسنگان و بخشيدن جان بر روى صليب براى نجات گناهكاران ابـراز                

 بيمارسـتانهائى جهـت     همين محبت مسيح است كه پيروان او را عالقـه منـد ميسـازد             . شد

شفاى مريضان و يتيمخانه هائى براى يتيمان و مدارسى جهت كودكان و موسسات ديگرى              

عيسـى مايـل بـود كـه     . براى خدمات به مردم تمام نژادها و مذاهب جهان تاسيس نماينـد      

مـا مسـيحيان بايـد بـا كمـال           ) . 35 :13يوحنـا   . ( محبت نشانه مختص شاگردانش باشد      

راف نمائيم كه محبت ما در اكثر مواقع بسيار ناقص بوده است، لكـن جميـع                شرمسارى اعت 

  .مسيحيان واقعى مايلند مانند استادشان به ديگران محبت نمايند 
  

   عقيده مسيحيان در مورد امور آينده چيست ؟ عقيده مسيحيان در مورد امور آينده چيست ؟--1155
  

بطوريكه در ابتداى اين نامه بيان نمودم ، مسيحيان بـه خـداى قـادر مطلـق                   

. اى اين جهـان نقشـه  اى دارد و ايـن نقشـه يقينـا عملـى خواهـد شـد                       ايمان دارند كه بر   

هنگاميكه بشر عليه خدا طغيان نمود و گناهكار شد ، خدا پسر خود را جهت نجات جهان                 

كسانيكه به او ايمان مياورند نجات ميابند و كسـانيكه او را            ) . 19– 16 : 3يوحنا  ( فرستاد  

   خدا جميع دشمنان خويش در پايان ،. رد ميكنند محكوم ميشوند 
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را مطيع خواهد ساخت و ملكوت جاودانى خويش را كه در آن هيچگونه شـرارتى وجـود                 

در كتاب مقدس پيشـگوئيهاى فراوانـى در بـاره امـور            . نخواهد داشت برقرار خواهد نمود      

كـامال روشـن و     آينده يافت ميشود ، لكن خدا صالح نديد ه است كه همه چيز را براى ما                 

بنابر اين ، مسـيحيان اغلـب ايـن نبوتهـا را بطـرق مختلـف تفسـير و تعبيـر                     . واضح سازد   

  .مينمايند

 :اكنون آن وقايع آينده را كه مورد قبول اكثر مسيحيان ميباشد توضيح خواهم داد 

   بازگشت عيسى مسيح– 1

ش مسيح ، قبل از اينكه به آسمان صـعود نمايـد كـرارا بـه شـاگردان خـوي                    

. اطمينان بخشيد كه به نزد ايشان بر ميگردد و مسيحيان تا كنون منتظر بازگشت او ميباشند                 

نخستين آمدن عيٍسى بر زمين براى نجات انسانها بوده است ، لكن برگشت ثانوى او بـراى              

هنگاميكه شـاگردان ار عيسـى پرسـيدند     . داورى و برقرارى كامل ملكوت خدا خواهد بود         

اجعت خواهد نمود ، او پاسخ داد كـه زمـان مراجعـت او را فقـط خـدا                   كه او چه وقت مر    

ضمنا به ايشان اصرار نمود تا هميشه آماده باشند ، زيرا هنگاميكـه مـردم منتظـر او            . ميداند  

او به ايشان فرمود كه در جالل با فرشتگان خواهد آمد و ظهـورش              . نيستند او خواهد آمد     

او شاگردان خود را از مسـيح هـا و       . يده خواهد شد    مانند رعد و برق آسمان توسط همه د       

بخوبى ميدانيم كه در    . پيامبران دروغين كه براى گمراهى مردم خواهند آمد بر حذر داشت            

 سال گذشته دروغگويان زيادى آمده اند ، لكن مسيحيان هوشمند و دانا هرگز              1900مدت  

 "روشن ساخت كه هركـه بگويـد   فريب آنان را نخورده اند ، زيرا مسيح به خوبى برايشان       

   ، آن شخص "مسيح آمده و در فالن مكان است 
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هنگاميكه مسيح واقعى از آسمان ميايـد ، تمـام مـردم جهـان او را                . مسيح دروغين ميباشد    

  . بشنوند فورا خواهند شناخت و احتياجى نخواهد بود كه اين خبر را از ديگران 

هنگاميكه مسيح به آسمان صعود ميفرمود فرشتگان به شـاگردانش كـه او را                

 همين عيسى كه از نزد شما به آسمان باال برده شد باز خواهد آمـد ،                 "نگاه ميكردند گفتند    

بنابر ايـن   ) . 11 : 1اعمال رسوالن  ( "به همين نحويكه او را به سوى آسمان روانه ديديد          

ت ثانوى خود به شكل طفلى كه از مادر بشـرى متولـد ميشـود بـه جهـان           عيسى در بازگش  

زيـرا كتـاب مقـدس    . نخواهد آمد تا مجددا مانند مرتبه اول بر زمين زندگى نمايد و بميرد           

ميگويد كه عيسى فقط يك مرتبه براى گناهان ما مرد و ديگر مجددا نخواهد مرد ، چونكـه                  

پس بديهى است كه از زمان صـعودش بـه    ) . 9 : 6روميان ( مرگ ديگر بر او تسلط ندارد    

  .آسمان تا كنون مراجعت ننموده است 

وقتى عيسى مسيح از مرگ قيام فرمود ، بدن جسمانى او به بدن روحانى كه                 

مرگ در آن راهى نداشت تبديل يافت ، از اين رو او قـادر بـود ماننـد فرشـتگان آسـمان ،                 

بدن روحانى ، اكنون در آسمان است و ما معتقديم كـه            او با داشتن    . پديدار و ناپديد گردد     

چون مسـيحيان   . با همين بدن روحانى برخواهد گشت و مجددا به مردم ظاهر خواهد شد              

هميشه در پيشگوئى زمان و محل برگشت مسيح مرتكب اشتباه شده اند ، خوب است كـه                 

دگى نمائيم و بايد خداونـد      همه ميبايد به طريقى زن    . ما از تكرار اين اشتباه اجتناب ورزيم        

خود را طورى خدمت كنيم كه هر وقت او مراجعت فرمايد براى استقبال او حاضر باشـيم                 

   ) .25 و 24متى بابهاى ( 

  هنگاميكه مسيح مراجعت نمايد چه خواهد كرد ؟ جواب   
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دارند كـه مسـيح     برخى از مسيحيان عقيده     . اين سوال در كتاب مقدس كامال واضح نيست         

تمام شرارت جهان را نابود مينمايد و سلطنت خدا را بـر زمـين مسـتقر خواهـد فرمـود و                     

جميع مردم مطيع او خواهنـد شـد و زمـان صـلح و عـدالت              . مشغول سلطنت خواهد شد     

آنگاه زندگى بر روى زمين طورى خواهد شد كه نقشه خدا بـود             . واقعى فرا خواهد رسيد     

بعضى از مسيحيان تصور ميكننـد كـه   . غيان بشر عليه خدا عملى گردد     و قرار بود قبل از ط     

حكمرانى مسيح مانند سلطنت پادشاهان دنيوى در اين جهان نخواهد بود ، بلكه بـه عنـوان        

هنگاميكه او بيايد كارهايش . پادشاه روحانى در ملكوت جاودانى خدا سلطنت خواهد كرد         

سلما ضرورت ندارد كه جميع ايـن اسـرار را          م. بدون شك مافوق تصورات ما خواهد بود        

  . لكن الزم است كه همه خود را براى برگشت وى آماده سازيم . بدانيم 

   رستاخيز عمومى – 2

 ساعتى ميايد كه در آن جميـع كسـانيكه در قبـور ميباشـند            ": عيسى فرمود     

كرد براى قيامت   را خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد ، هركه اعمال نيكو            ) مسيح  (آواز او   

بـا ايـن     ) . 28 و   27 : 5يوحنـا    ( "حيات و هركه اعمال بـد كـرد جهـت قيامـت داورى              

فرمايشات ، عيسى مسيح ادعا ميكند كه او خودش جميع مردگان را بر ميخيزاند بـه همـان              

وقتـى  . نحوى كه وقتى در فلسطين زندگى ميكرد عده اى از اشخاص مرده را زنـده كـرد                  

وند ، چه نوع بدنى خواهند داشت ؟ پولس رسول ميفرمايد كه بـدن هـاى                مردگان زنده بش  

جسمانى ايمانداران در روز رستاخيز عوض خواهد شد درست مانند تخمى كه وقتـى آنـرا         

عيسـى   ) . 15اول قرنتيان بـاب   ( در زمين ميكارند ميميرد و به گياه جديدى تبديل ميشود           

  نده در جواب كسانيكه از او در باره زندگى آي
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سوال كردند فرمود كه در زنگى آينده هيچگونـه ازدواجـى وجـود نخواهـد داشـت بلكـه                   

   ) .30 : 22متى (ايمانداران شبيه فرشتگان خدا خواهند بود 

  داورى آخر  – 3

. خواهد نمود   مسيح نه فقط مردگان را زنده خواهد كرد بلكه جميع مردم را داورى              

او فرمود كه جميع ملل در حضور او جمع خواهند شد و او آنان را از يكديگر جدا خواهد               

به آنانيكه به بيماران    . نمود به همان طريقى كه شبان گوسفندان خود را از بز ها جدا ميكند               

ى را   بياييد ، اى بركت يافتگان از پدر ملكـوت         "و نيازمندان محبت نموده اند خواهد فرمود        

، و به آنانيكه از محبـت بـه         "كه از ابتداى عالم براى شما آماده شده است به ميراث گيريد             

از من دور شـويد در آتـش جـاودانى كـه بـراى              "ديگران غفلت ورزيده اند خواهد فرمود       

اينان در تنبيه جاودانى داخل خواهنـد شـد ولـى            . "ابليس و فرشتگان او مهيل شده است        

بلى خدا جميع بنى نوع      ). 46 – 31 : 25متى  ( اودانى داخل ميگردند    صالحان به حيات ج   

جميع ما از هر ملت و مذهبى كه        . بشر را توسط پسرش عيسى مسيح داورى خواهد نمود          

باشيم ، روزى در پيشگاه عادالنه مسيح خواهيم ايستاد تا بـر طبـق كارهـائى كـه در موقـع                  

 و  31 : 17 و اعمـال       22 : 5يوحنا  (ورى شويم   زندگى خود در اين جهان انجام داده ايم دا        

البته داور عادل اسـت و از روى عـدالت و رحمـت داورى خواهـد      ) . 10 : 5دوم قرنتيان   

  .نمود 

آيا كسانى يافت ميشـوند كـه از ايـن روز ترسـناك داورى نهراسـند ؟ آرى                   

اهند داشت زيـرا    آنانيكه ايمان واقعى به مسيح نجات دهنده دارند از مسيح داور ترسى نخو            

 آمين آمين به شما ميگويم هركه كالم مرا بشنود و به فرستنده من ايمـان آورد                 ": او فرمود   

  حيات جاودانى دارد و در 
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آرى ،   ) . 23 : 5يوحنـا    ( "داورى نميايد بلكه از موت تا به حيـات منتقـل گشـته اسـت                

 لكن بوسيله خدا پذيرفته خواهنـد شـد زيـرا ايمـان          گرچه ايمانداران مسيح بيگناه نيستند ،     

در داورى عادالنه مسيح ايمانداران مسيح بـه نسـبت          . دارند كه مسيح به جاى آنان جان داد       

   ).15 – 12 : 3 و اول قرنتيان 30 – 14 : 25متى ( وفادارى خود پاداش خواهند يافت 

ه خواهـد بـود ؟      سرنوشت آنانيكه از ايمان به مسيح امتناع ورزيـده انـد چـ              

 هركـه ايمـان نيـاورد االن بـر او           "ايشان محكوم و مجازات خواهند شد زيرا مسيح فرمود          

حكم شده است بجهت آنكه به اسم پسر يگانه خدا ايمان نياورده و حكم اين است كه نور               

در جهان آمد و مردم ظلمت را بيشتر از نور دوست داشتند از آنجا كـه اعمـال ايشـان بـد                      

آنانيكه پسر خدا را رد ميكنند خدا را رد كرده اند و در واقـع                ). 19 و 18 : 3حنا  يو("است  

دوست عزيزم ، اكنون بخوبى ميتوانيد بفهميد كـه چـرا           . گناهى بزرگتر از اين وجود ندارد       

ما مسيحيان بسيار مشتاقيم كه جميع مردم در هر مكان مسـيح را بشناسـند و بـه او ايمـان                     

  . را رد كنند، خدا نيز ايشان را رد خواهد نمود اوردند، زيرا اگر او 

   بهشت و جهنم -4

از آنچه تا كنون گفته شده است اصول عقايـد مسـيحيان در مـورد زنـدگى                   

آنانيكه بوسيله مسيح پذيرفته شده اند به نـزد خـدا حضـور ميابنـد و                . آينده روشن ميشود    

 در خانه پدر مـن  ": سى فرمود عي. براي هميشه با وى در محبت و شادى زندگى مينمايند       

وقتى بروم و براى شما مكانى حاضر كنم باز ميايم و شما را برداشته با          ... منزل بسيار است    

   ) . 3 و 2 : 14يوحنا  ( "خود خواهم برد تا جائيكه من ميباشم شما نيز باشيد 

در قسمت اخر كتاب مقدس، يوحناى رسول جالل زندگى در حضور خـدا               

   و ديدم آسمانى جديد و زمينى ": ريح مينمايد را چنين تش
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آوازى بلند از آسمان شنيدم كه ميگفت اينك خيمـه خـدا بـا آدميـان اسـت و بـا              ... جديد  

خـدا هـر اشـكي از چشـمان         ... ايشان ساكن خواهد بود و ايشان قومهاي او خواهند بـود            

هد نمود و بعد از اين مـوت نخواهـد بـود و مـاتم و نالـه و درد ديگـر رو                     ايشان پاك خوا  

و هركه غالب ايد وارث همه چيز خواهد شد و او را خدا خـواهم بـود و                  ... نخواهد نمود   

اين است آن بهشتى كه بـراى فرزنـدان          ) . 7 – 1 : 21مكاشفه   ( "او مرا پسر خواهد بود      

فوق تصور ما خواهـد بـود زيـرا كتـاب مقـدس        خدا مهيا شده است جالل و عظمت آن ما        

 چيزهائى را كه چشمى نديد و گوشى نشنيد و به خاطر انسـانى خطـور نكـرد                  ": ميگويد  

   ) . 9 : 2اول قرنتيان  ( "يعنى آنچه خدا براى دوست داران خود مهيا كرده است 

سرنوشت آنانيكه فرزندان مطيع خدا نيستند چه خواهد بود ؟ خدا ميفرمايد              

 لكن ترسندگان و بى ايمانامن و خبيثان و قاتالن و زانيان و جادوگران و بـت پرسـتان و                    "

 ( "جميع دروغگويان نسيب ايشان در درياچه افروخته شده به آتش و كبريت خواهد بود               

جهنم عبارت از جدائى كامل از نور و محبت خدا است و با هيچ زبانى                ) . 8 : 21مكاشفه  

كـاش تمـام مـردم بـه جـاى          . ن آنرا به اندازه كافى توصـيف نمـود          نميتوان وحشتناك بود  

  .مجازات ابدي در جستجوى حيات جاودانى باشند 

   مرگ ايمانداران– 5

آيا ايمانداران مسيح از مرگ ميهراسند ؟ خير ، آنها از مرگ نميترسـند زيـرا                  

پولس رسول ،    ) . 8 : 5دوم قرنتيان   ( مسيح وعده فرمود كه وقتى بميرند با او خواهند بود           

مـايلم رحلـت نمـايم و بـا         ": هنگاميكه احتمال داشت در روم اعدام شود ، چنين نوشـت            

گاهى مردم تعجب ميكننـد از       ) . 23 : 1فيليپيان   ( "مسيح باشم زيرا اين بسيار بهتر است        

  اينكه ميبينند مسيحيان در مجالس ختم عزيزان خود 
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دليل اين موضوع آن است كه ما ميدانيم كـه آنهـا واقعـا      . ش ميسرايند   سرودهاى شادى بخ  

آنها نزد مسيح رفته اند و به همين دليل در عين حال كه از جدائى آنها ناراحتيم                 . نمرده اند   

  .و اشك ميريزيم چون ميدانيم كه نزد مسيح هستند خوشحال هستيم 

  خاتمه

اميـدوارم  . را خاتمـه دهـم   دوست گرامى ، اكنون بايد نامـه طـوالنى خـود       

بي شك هنـوز    . توانسته باشم جوابهاي رضايت بخش به برخى از سواالت شما داده باشم             

مثال ممكن است بخواهيد بدانيد كـه آيـا   . سواالت ديگرى داريد كه آنها را جواب نداده ام          

 . كشفيات جديد علمى با ايمان مسيحى مغايرت دارد يا نه ؟ به هيچوجـه مغـايرت نـدارد                 

. خدا سرچشمه تمام حقايق است خواه اين حقايق در كتاب مقدس باشند و يا در طبيعـت        

برخـى از  . بين دانش واقعى و ايمان واقعى هيچگونـه مغـايرت و مخـالفتى وجـود نـدارد                 

دانشـمندان ، شـگفتى هـاى ايـن         . دانشمندان جديد ، از ايمانداران صميمى مسيح بوده اند          

يشتر كشف كنند ما بهتر خواهيم توانسـت بـه عظمـت حكمـت و               عالم پهناور را هر قدر ب     

  . قدرت خدا كه خالق و حافظ جميع اين چيزها است پى ببريم 

يا شايد شما ، مانند بسيارى از مردم ، از مشكالت هولناك جنگ و فقر و بيعـدالتى                  

 در جهان سخت رنج ميبريد و ميپرسيد چرا خدا اجازه ميدهد كـه ايـن شـرارتها در جهـان       

پاسخى كه كتاب مقدس به ما ميدهد اين است كه جميع اين شـرارتها و بـدى                 . روى دهد   

خدا حتـى در حـال      . ها توسط بشر گناهكار ايجاد ميشود نه بوسيله خداى عادل و مقدس             

آخراالمـر ، بطوريكـه فوقـا       . حاضر مردم را به خاطر گناهانشان داورى و مجازات ميكنـد            

جهـان تحـت نظـر      .  مطابق اعمالش داورى خواهد نمود       مالحظه شد ، خدا هر شخصى را      

  خدا اداره ميشود 
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و گرچه نميتوانيم كامال بفهميم كه چرا اجازه ميفرمايد اين همه شـرارت در جهـان وجـود                  

داشته باشد ولى ميدانيم كه او باالخره شيطان را به جهنم خواهد افكند و ملكوت مقدس و                 

  . ار خواهد فرمود جاودانى خود را بر قر

دوست گرامى ، جدي ترين درخواستم از شما اين است كه كتـاب مقـدس                 

را دقيقا مطالعه كرده و دعا كنيد كه خدا شما را در فهميدن تعـاليم آن راهنمـائى فرمايـد و                    

بعد از ان اميدوارم كه در      . شما ، با ايمان به عيسى مسيح نجات دهنده ، فرزند خدا بشويد              

ندگى خود را در اين جهان به خـدا و مـردم خـدمت خواهيـد كـرد و سـپس                     تمام مدت ز  

  . هميشه با مسيح در خانه پدر سماوى خود ساكن خواهيد بود 

    

  .دوست صميمى شما 

  

  

  


