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  فصل اولفصل اول
  شرح مختصرى از مندرجات آتاب مقدس

اغلب . آتاب مقدس به دو قسمت تقسيم ميشود يعنى عهد عتيق و عهد جديد  
اشخاص هم اولى را تورات و دومى را انجيل ميخوانند ، زيرا تورات موسى در عهد 

داى اين دو قسمِت آتاب مقدس عتيق و اناجيل اربعه در عهد جديد است و هردو در ابت
  .واقع شده است 

  تقسيمات عهد عتيق

چنانكه در صفحات قبل گفته شد ، يهوديان عهد عتيق را به سه قسمت منقسم   
قسمت اخير يعنى صحف در ايام قديم زبور . صحف ) ٣انبيا ) ٢تورات ) ١: آرده اند 

 چند باب عهد عتيق آه به غير از. خوانده ميشد ، زيرا با مزامير داود شروع ميگردد 
زبان اصلى عهد جديد يونانى . زبان ارمى نوشته شده ـ بقيه آن به زبان عبرى ميباشد 

يهوديان با دقت تام عهد عتيق را در زبانهاى اصلى آن تا به امروز نگاه داشته . است 
 (اند و مسيحيان به حكم خداوند عيسى مسيح عهد عتيق را از يهوديان دريافت آردند 

 و مرقس باب ٥٤ : ٢٦ و باب ٤٢ : ٢١ و باب ١٧ : ٥رجوع شود به انجيل متى باب 
عده آتب ) .  و غيره ٣٩ : ٥ و يوحنا باب ٤٥ و  ٢٧ آيه ٢٤ و لوقا باب ٢٤ : ١٢

الهامى عهد عتيق آه مورد تصديق ما مسيحيان است ، عينًا مطابق عده آتبى است آه 
  . و هنوز هم در هر سرزمينى دارند يهوديان فلسطين در زمان مسيح داشتند 

عهد عتيق داراى الهام الهى است آه انبيا و مردمانى آه رسالتى از جانب خدا   
نويسنده اغلب اين آتب معلوم است ، اما . داشته اند ، قبل از آمدن مسيح نوشته اند 

وند با وجود اين چون خود خدا. بعضى از نويسندگان را فقط بوسيله احاديث ميشناسيم 
  ما عيسى مسيح ، 
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صحت اين آتب را تائيد و تصديق نموده ، بنابر اين حق داريم آه آنها را قبول آرده و 
در ايام عهد عتيق به بيست و دو قسمت يا بيست . احكام مكتوبه درآن را اطاعت نمائيم 

چون امروزه . و دو آتاب آه مطابق با حروف الفبا ى عبرى است ، منقسم بود 
ان آتاب روت را از داوران و مراثى ارميا را از نبوت هايش جدا آرده اند ، يهودي

بنابر اين اغلب اوقات آنها را بيست و چهار آتاب محسوب ميدارند ، ولى بر حسب 
معمول هريك از آتابهاى سموئيل و پادشاهان و تواريخ ايام را بدو آتاب تقسيم ميكنيم 

 آتاب بوده ، دو آتاب ميشماريم و نوشته جات و آتاب عزرا و نحميا را آه ابتدا يك
بنابر اين عهد . دوازده پيغمبر آوچك را دوازده آتاب محسوب ميداريم نه يك آتاب 

اما اين . عتيق در اين زمان بجاى بيست و دو آتاب ، سى و نه آتاب به شمار مياوريم 
 به متن آتاب تفاوتى آه در شماره و تعداد آتب مقدس پيدا شده آمترين تغييرى هم

مقدس نداده و حتى يك آلمه آنرا آم و زياد نكرده است ، چنانكه ممكن است جهال اين 
  .تصور را در آارگاه خيال خود بپرورانند 

  خالصه مندرجات پنج آتاب موسى 

تورات موسى مرآب از پنج آتاب است ، سفر پيدايش ، ِسفر خروج ، ِسفر   
اين پنج آتاب ، تاريخ آفرينش عالم و انسان را شرح . الويان ، سفر اعداد و سفر تثنيه 

ميدهد و به ما خبر ميدهد آه چگونه آدم ابوالبشر از فرمان خدا سرپيچى نمود و 
بواسطه نافرمانى دچار گناه شد و از آنرو مستحق موت گرديد ، ليكن خداى رحمان در 

او از ذريه زن متولد آن ايام وعده فرمود آه نجات دهنده اى به دنيا خواهد فرستاد و 
چون مردم در پرتگاه گناه  ). ١٥ آيه ٣رجوع شود به سفر پيدايش باب (خواهد شد 

  افتادند و به ارتكاب هر نوع ظلم و ستمى مبادرت نمودند ، خدا 
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بعد از . طوفان را بر زمين فرستاد تا تمامى بشر را جز نوح و خاندانش ، نابود آند 
يفى آه از نوح پديد آمدند رفته رفته از پرستش خداى حقيقى طوفان ، جميع ملل و طوا

ليكن خدا از ميان خاليق يك نفر را انتخاب آرد آه عبادت خداوند . اعراض نمودند 
واحد حقيقى را بنمايد و اين شخص ابراهيم خليل اهللا بود آه از طرف خدا به وى وعده 

از دو پسر . ق بوجود خواهد آمد داده شد آه نجات دهنده آينده از اعقاب فرزندش اسحا
رجوع شود به سفر ( اسحق ، خدا يعقوب را انتخاب آرد آه او را اسرائيل نام نهاد 

و پيمان و وعده اى را آه خدا با ابراهيم استوار آرد ه بود ،  ) ٢٨ آيه ٣٢پيدايش باب 
 خواهند تمامى طوايف عالم از او و ذريه او برآت: " تجديد نمود و آن وعده اين بود 

در ايفاى اين وعده ، خدا انبيا  ) . ١٤ آيه ٢٨رجوع شود به سفر پيدايش باب ( "يافت 
تا )  تصديق مينمايد ١٥چنانكه قران در سوره جاثيه آيه ( را از ذريه او مبعوث نمود 

آنكه در پرتو حكمت واقعى مشيت و اراده خدا را آشف آنند و در روشنايى الهام الهى 
  . ند و در باره مسيح موعود شهادت دهند آتاب را بنويس

اما قبل از اآمال و انجام وعده خدا الزم بود آه بنى اسرائيل بطرز مقتضى و   
تورات ما را آگاه . صحيحى تعليم و تربيت يابند تا معلمان روحانى نوع بشر گردند 

ر ميكند آه چگونه بنى اسرائيل به مصر رفته و در آنجا چندين قرن سكونت اختيا
باالخره وقتى پادشاه مصر دست تطاول به سوى آنها . آردند و ملتى بزرگ گرديدند 

دراز آرد و از بيداد و جور و ستم دست نكشيد ، خدا موسى را بر انگيخت و به دست 
 قبل از ميالد يا به ١٣٢٠تقريبًا در حدود ( او قوم خود را از زمين مصر بيرون آورد 

سپس در آوه سينا خداوند جالل خود را بر ) .  مسيح  قبل از١٣١٤قول يهوديان در 
با فرايض و احكام  ) ٢٠سفر خروج باب ( بنى اسرائيل ظاهر نمود و احكام عشره را 

يكى از مقاصد تورات . بسيار ديگرى آه تمام در تورات ضبط است ، به آنها داد 
 موسى 
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نند و اين تعليمى است آه تا اين بود آه آن قوم بيشتر معرفت به قدوسيت خدا پيدا آ
آنزمان از نظر آليه طوايف غير يهودى مستور بود و هنور هم اغلب ملل عالم پى 

مقصود ديگر از اين قانون شريعت آن بود آه بنى . بدان نبرده و آنرا درك نكرده اند 
اسرائيل با بت پرستان اطراف خود مخلوط نشوند و به هدايت نور راستى و حقيقت و 

اين جدائى از امتها بايد دوام .  وحدانيت در ظلمت آفر محو و مفقود نگردند عقيده
) آه جميع طوايف بايد طوق اطاعت او را گردن نهند ( داشته باشد تا نجات دهنده عالم 

    ) . ١٠ : ٤٩رجوع شود به سفر پيدايش باب (  بيايد

  خالصه مندرجات آتب انبيا

ل آوارگى و سكونت در بعضى بيابانهائى آه خدا بنى اسرائيل را بعد از چهل سا  
آتاب يوشع . خوانده ميشود ، به حدود زمين موعود يعنى آنعان آورد " التيه" به اسم 

به ما خبر ميدهد آه ايشان آنعان را به تصرف در آوردند و قسمتى از طوايف بت 
رارت پرست آن سامان را هالك نمودند ، يعنى طوايفى را آه خداى قدوس بواسطه ش

اين اقوام اوالد خود را براى قربانى بت ، . بينهايتشان مردود و محكوم ساخته بود 
زنده ميسوزاندند و محض احترام ارواح پليدى آه آنها را مسجود و معبود خود قرار 

رجوع شود به سفر پيدايش باب ( ميدادند ، غرق در انواع آثافات و شهوات ميشدند 
   ) . ١٧ الى ١٤ آيه ١٣

ب داوران و روت و سموئيل و پادشاهان و تواريخ ايام واقعات و نكات عمده آت  
بنى . تاريخى بنى اسرائيل را از زمان تصرف آنعان تا هنگام اسارت بابل بيان ميكند 

 اسرائيل در عرض قرون اوليه سكونت
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خود در آنعان مكرر به بت پرستى افتادند و خدا را زجر و سياست نمودند و به 
دشاهان بت پرست باقيمانده آنعانيان و طوايف مجاور ايشان اجازه داد آه نسبت به پا

اما وقتيكه قوم او توبه آردند و بسوى خدا بازگشتند ، خدا . آنها ظلم و ستم روا دارند 
هم آنها را به رحمت خود اميدوار ساخت و ايشانرا آمرزيد و از ميان آنها جنگجويان و 

بعد از سلطنت اولين . يشان را از چنگ دشمن نجات داد شجاعانى برانگيخت و ا
رجوع شود به سوره بقره آيه ( پادشاه آنها يعنى شائول آه در قران طالوت خوانده شده 

، خدا داود را حدود هزار و بيست سال قبل از مسيح برگزيد تا بر جميع بنى ) ٢٥٢
 تا ٩٨٠ گرديد و از سال بعد از داود پسرش سليمان جانشين او. اسرائيل سلطنت آند 

پس از آن مكتوب است آه ده سبط از اسباط .  قبل از ميالد مسيح سلطنت نمود ٩٣٨
ا ١بنى اسرائيل بر عليه رحبعام پسر سليمان قيام آردندن و سلطنت اسرائيل را بر 

اسرائيل بزودى در . داشتند و فقط سلطنت يهودا را به خانواده و دودمان داود گذاشتند 
. بت پرستى داخل شد و متعاقب آن در مملكت يهودا هم بت پرستى رواج يافت وادى 

از اين جهت سلطنت اسرائيل به دست آشوريها مغلوب گرديد و اغلب يهوديان به 
. سال قبل از ميالد به اسيرى رفتند ٧٣٠ممالك ماديان و پارسيان و واليات ديگر در 

 قبل از ميالد مجبور شد ٦٠٦ر سال يهودا هم همان رويه غلط را در پيش گرفت و د
 قبل از مسيح يعنى ٥٣٦آه يوغ بندگى بابلى ها را بر گردن گذارد و از آن تاريخ تا 

 قبل از مسيح نبوآد نصر ٥٨٧در سال . هفتاد سال در قيد رقيت و بندگى بابلى ها ماند 
روساى پادشاه بابل ، هيكل خدا را آه سليمان در اورشليم ساخته بود خراب آرد و 

  .يهود را به بابل برد 

از مندرجات آتاب عزرا معلوم ميشود آه پس از گذشت هفتاد سال از بندگى   
  بابليها ، آه ارميا نبى آنرا پيشگوئى آرده بود ، خدا
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ايشان را رهائى داد و دل آورش پادشاه ايران را آه در آن موقع سلطان بابل و چندين 
 و متوجه احوال آن قوم نمود تا بدانها اجازه مراجعت مملكت ديگر بود ، به رقت آورد

شرح تعمير و مرمت و آبادى و عمران اورشليم در آتب عزرا و .  به فلسطين را داد 
نحميا مسطور است ، ليكن وقتى يهوديان نجات دهنده موعود يعنى خداوند مسيح را رد 

ه عذاب عليم و مسيح نبوت آرد آه ب) بطوريكه در اناجيل مسطور است (آردند 
مجازات سختى دچار و گرفتار خواهند شد و اورشليم و هيكل خراب خواهد گرديد 

) . ٢١ و انجيل لوقا باب ١٣ و انجيل مرقس باب ٢٤رجوع شود به انجيل متى باب (
 ) ٦٨ – ١٥ آيه ٢٨رجوع شود به سفر تثنيه باب ( بر حسب اين نبوت و نبوت موسى 

از آنزمان تا آنون . يح آن شهر و هيكل را خراب آردند روميان هفتاد سال بعد از مس
يهوديان هيچگاه پادشاه يا مملكتى از آن خود نداشتند ، بلكه پيوسته در روى زمين 
متفرق و پراآنده بوده و بسيار اوقات مورد ستم و تعدى و ظالمانه ديگران واقع شده 

رجوع شود به ( يافته است معذالك هنوز هم ايام مصيبت و زحمت ايشان خاتمه ن. اند 
  ).٢٩ آيه ٢٤متى باب 

از آتاب مقدس فهميده ميشود آه مقصود خدا از چنين رفتار و معامله با بنى   
اسرائيل و مقصود او از انتخاب مورخين و انبيا براى ضبط مهمترين واقعات تاريخ آن 

 ملل و طوايف خدا ميخواست به يهوديان و بعد از ايشان به ساير) ١: قوم سه چيز بود 
معلوم نمايد آه انسان قلبًا بقدرى مايل به عصيان و طغيان و سرآشى است آه با وجود 
رحمت عظيم و اعطا اين همه برآات و قوه هدايت دائمى آه بر انبيا خود ارزانى 
داشت ، معذالك مردم خداى حقيقى را ممكن است فراموش آنند و باالخره به بت 

ست به بنى اسرائيل تعليم دهد آه خالصى از گناه و تسلط بر ميخوا) ٢. پرستى گرايند 
 هواهاى 
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نفسانى تنها از راه دانستن احكام الهى ورعايت قوانين و رسومات ظاهرى ميسر 
مقصود خدا اين بود آه بنى . نميگردد ، بلكه غير از اين چيز ديگرى هم الزم هست 

 دلهاى خود آرزو و شوقى نسبت اسرائيل در نتيجه احساس نقص و قصور بتدريج در
رجوع شود ( به نجات دهنده اى آه در عهد عتيق به آمدن او وعده داده ، ايجاد نمايند 

سومين مقصود خدا اين بود آه وقتى ) ٣ ) . ٢٧ – ٢٥ آيه ٢٤به انجيل لوقا باب 
امتهاى غير يهودى بفهمند خداى تعالى با بنى اسرائيل چگونه رفتار نمود و در پرتو 
رحمت خود صفات عاليه خود را به ايشان مكشوف ساخت و با آنها مهربانى فرمود و 
عدالت و قدوسيت خود و قوانين اخالقى را به ايشان نماياند ، آنها نيز رفته رفته بفهمند 
آه بتهاى معبود ايشان بيهوده و باطل است و خداى اسرائيل خداى واحد حقيقي و خالق 

نيز خدا مايل بود آه بدين طريق طالب عبادت و پرستش او و . اسمان و زمين ميباشد
گردند و نور و نجات آن ، نجات دهنده جهان را آه بايد بر حسب نبوتها از نسل داود 

راجع به نسل داود رجوع شود به اشعيا باب . ( در شهر بيت لهم متولد شود ، بيابند 
 ٥حم رجوع شود به ميكاه باب  و راجع به بيت ل٥ آيه ٢٣ و ارميا باب ١٠ – ١ آيه ١١
   ) . ٢آيه 

  خالصه مندرجات صحف 

عالوه بر آتب مذآور در فوق آه مشتمل بر بيان تاريخ بنى اسرائيل و طرز   
رفتار خدا با ايشان است ، در عهد عتيق آتابهاى ديگرى نيز هست آه تعاليمى نسبت 

 و نبوتها در موضوع به اراده خدا و ادعيه و تسبيحات و شكر گزارى به درگاه الهى
از جمله آتاب . وقايع آينده آه حاال بسيارى از آنها انجام يافته ، در آنها مندرج است 

ايوب و مزامير و امثال سليمان و نبوتهاى اشعيا و ارميا و حزقيال و دانيال و دوازده 
  .اگرچه بسيارى از تعليمات هر پيغمبرى ابتدا ئُا براى تنبيه. انبيا صغير ، است 
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تشويق مردمان عصر خود بوده است ، معهذا منظور از تمام آنها اين بوده آه در پرتو 
تعليمات و نبوتها راه نجات دهنده موعود را آه ابراهيم و اسحاق و يعقوب و موسى 

آسانيكه در ميان قوم . بوسيله الهام الهى از آمدنش آگاهى داشتند آماده و استوار سازد 
 و متقى و خدا ترس بودند ميتوانستند از اين نبوتها نكات و مطالب بنى اسرائيل زاهد

مهمى را فراگيرند آه در چه زمان آن منجى موعود بايد بيايد و در آجا بايد متولد شود 
اين اشخاص ميتوانستند از . و به چه طايفه و خانواده اى بايد مربوط و متعلق باشد 

د انجام دهد و آالم و محنتهائى آه براى الوهيت ذات و نوع آارها آه آن منجى باي
خاطر مردم متحمل گردد و آيفيت آشته شدن و برخاستنش از مردگان بدون فساد و 
غيره ، آگاهى حاصل آنند و نيز ميتوانستند از آيفيت نجاتى آه او ميبايد براى مردم 

هد عتيق از آتب مقدسه ع) . رجوع شود به آتاب اخبار انبيا ( بياورد اطالع پيدا آنند 
 ٤ آيه ٦اعتقاد نامه يهود در سفر تثنيه باب . اول تا آخر توحيد الهى را تعليم ميدهد 

بشنو اى اسرائيل ، خداوند خداى ما ، خداوند واحد : " مكتوب است، چنانكه ميگويد 
اين است بنيان و شالوده محكم دين واقعى ، چنانكه عيسى مسيح ، خود بعد از " . است 

اما براى آنكه اين حقيقت بزرگ براى نوع بشر  ) . ٢٩ آيه ١٢ مرقس باب (آن فرمود 
سودمند واقع شود ، بايد خداىتعالى خود را بر مردم طورى ظاهر سازد آه شناختن و 
محبت نمودن بدو امكان داشته باشد ، وگرنه تنها اعتقاد به توحيد الهى از اعتقاد به 

 ما نميشود ، زيرا شيطان و اهريمنان هم وحدت آفتاب سودمند تر نيست و سبب نجات
از اين . ميدانند آه خدا واحد است ، ولى از دانستن اين مسئله ، نجات حاصل نميكنند 

جهت بود آه بر طبق پيشگوئيها انبيا اسرائيل وقتى زمان به آمال رسيد ، آن يگانه 
ه و فرمايش آلمه اهللا آمد تا خدا را بر ما مكشوف سازد و بدين طريق بر حسب وعد

  رجوع شود به انجيل(خود حيات جاودانى به ايمان آورندگان خود ببخشد 
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  ).٣ آيه ١٧يوحنا باب 

وقتى ماشيح موعود آمد عموم يهوديان او را قبول نكردند زيرا دنيا طلب بودند 
و مايل به خالصى از ورطه گناه نبودند بلكه فقط آرزومند رهائى از چنگ روميان و 

يهوديان اين آرزو را نه براى دولت سرمدى و واقعى و . ى آنان بودند رفع استيال
صلح با خدا در سر داشتند بلكه هوس رياست و تمتع از غنايم ممالك روم و ايران را 
در سر ميپروراندند ، در صورتيكه در آتب مقدس خودشان آشكارا بيان شده آه مسيح 

و سطوت دنيوى خواهد آمد و مورد موعود در ظهور نخستين خود بدون جاه و جالل 
اهانت و خفت و تحقير مردم واقع خواهد شد و براى پيشرفت مقصود خود مجادله 
نخواهد آرد و براى آسب شهرت خود آوشش نخواهد نمود تانامش بر زبانها افتد ، 
بلكه دلهاى شكسته را التيام خواهد بخشيد و اسيران شيطان را از بندگى گناه نجات 

بواسطه اين حب دنيا و فقدان آئين روحانى بود آه بسيارى از يهوديان . د خواهد دا
اما اشخاص روحانى ميان ايشان پيش از مصلوب شدن او . عيسى مسيح را رد آردند 

 .يا بعد از صعودش او را قبول آرده و مبشرين نجات براى طوايف غير يهودى شدند

 .خالصه مندرجات آتب عهد جدید

ريون و شاگردان آنها به مدد الهام الهى آه خود مسيح وعده عهد جديد را حوا
 ١٥ – ١٣ آيه ١٦ و باب ٢٦ و ٢٥ آيه ١٤رجوع شود به يوحنا باب ( داده بود نوشتند 

در اناجيل اربعه شرح تعاليم مسيح و معجزات تو و انجام بسيارى از نبوتهاى عهد ). 
يد ، زيرا اين آتب بيان ميكنند از اين اناجيل راه نجات بدست ميا. عتيق مسطور است 

آه چگونه مسيح جان خود را براى آفاره گناهان تمام بشر داد و در روز سوم بعد از 
  مصلوب شدنش از مردگان برخاست ، و چطور در عرض چهل روز
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مسيح به شاگردان . بعد از قيام چندين بار ظاهر شده و شاگردان خود را تعليم ميداد 
ر ميان جميع امم با انجيل موعظه آنند و بشارت دهند و وعده خود حكم آرد آه د

فرمود آه روح القدس را به ايشان بدهد تا آنكه از جانب خدا قوت يابند و تا اقصاى 
ايشان را فرمود آه در اورشليم بمانند تا روح القدس بر ايشان . زمين شاهدان او شوند

 آيه ٢٨ شود به انجيل متى باب راجع به موعظه انجيل به طوايف رجوع( نازل شود 
 و راجع به روح القدس رجوع شود به اعمال ٨ آيه ١ و اعمال رسوالن باب ٢٠ – ١٨

عاقبت مسيح در جلو چشمان ايشان به آسمان صعود  ) . ٥ و ٤ آيه ١رسوالن باب 
  .فرمود و وعده رجعت خود را بديشان داد

شاگردانش در زمان حيات محتمل است آه بسيارى از آلمات و اعمال مسيح را   
بعد از صعود او شاگردان انجيلش را شفاهًا موعظه نمودند ، يعنى مژده . او نوشتند 

توسط " انجيل"ملكوت خدا را به مردم دادند و اين مژده باالخره در چهار آتاب به اسم 
از اين چهار . متى و مرقس و لوقا و يوحنا قبل از اختتام قرن اول مسيحى نوشته شد

مرقس آه شاگرد و . ر نويسندگان انجيل ، متى و يوحنا در زمره حواريون بودند نف
پس انجيل . منشى پطرس رسول بود ، آنچه از پطرس و ديگران ياد گرفته بود نوشت 

لوقا آه دوست و شاگرد پلس رسول بود در . او به منزله شهادت حوارى سوم ميباشد 
ت بسيارى را آه خود شاهد قضيه بوده اند انجيل خود نه شهادت يك نفر ، بلكه شهاد

   ). ٤ – ١رجوع شود به لوقا باب اول آيه ( نوشت 

در رساله هاى پولس و يعقوب و يهودا شهادت اشخاصى را داريم آه از جمله   
يوحنا آه محبوب ترين و عزيز ترين . امين ترين دوستان و شاگردان مسيح بوده اند 

  خود سهدوست مسيح بود ، بعالوه انجيل 
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يعنى رساله اول و دوم ( رساله هاى پولس آه اولين آنها . رساله از خود گذاشته است 
 سال بعد از صعود ، به رشته تحرير آمده ، طريقه ٢٣ يا ٢٢تخمينًا ) تسالونيكيان 

نجات را بوسيله مسيح و همچنين تكليف و وظيفه مسيحيان را آه بايد بر طبق دعوت 
. ايند و از آن بدينوسيله خدا را خشنود سازند ، به ما نشان ميدهد مقدس خود رفتار نم

قسمتى از اعتقاد نامه  ) ٤ و ٣ آيه ١٥اول قرنتيان باب (در يكى از رساله هاى پولس 
مسيح بر حسب آتب براى گناهان ما : " اوليه مسيحيان در آلمات ذيل مكنون ميباشد 

بنابر اين معلوم است ". رخيزانده شدمرد و مدفون شد و در روز سوم بر حسب آتب ب
آه مسيحيان دوره اول مسيحيت ميدانستند آه جوهر عهد عتيق و جديد آفاره ايست 

  . براى گناهان ما آه مسيح بجا آورد و برخاستن او دليل قبول شدن آن آفاره ميباشد 

از جمله آتب ديگر عهد جديد آتاب اعمال رسوالن به ما خبر ميدهد آه چگونه   
هفت روز  )٧ آيه ١٦رجوع شود به انجيل يوحنا باب (ح القدس يعنى پاراآليتوس رو

بعد از صعود مسيح نازل شد و چطور مسيحيان در ميان امم غير يهودى شروع به 
رساله عبرانيان نسبت به شريعت موسى را با انجيل مسيح بيان ميكند . موعظه نمودند 

اين آتاب . يسا و دنياى مادى را شرح ميدهد مكاشفه آليسا به طريق نبوت ،مبارزه آل. 
ميگويد آه شيطان آوشش خواهد آرد تا بوسيله زجر و اذيت و وسوسه خود ، مردم را 
از مسيح دور آند و دجال خواهد آمد تا ايشان را گمراه آند و همچنين مينويسد آه 

ش مصيبت بى مسيحيان حقيقى آه بوسيله ايمان نجات يافته اند مانند طالى خالص از آت
عيب بيرون خواهند آمد و باالخره مسيح با قدرت و جالل عظيمى از آسمان نازل 

و . خواهد شد تا آنكه بر آسمان جديد و زمين جديد سلطنت ابدى خود را بر قرار نمايد 
  و چيزى نا پاك يا آسى: " راجع به اينوقايع چنين مينويسد 
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خل آن نخواهد شد مگر آنانيكه در دفتر آه مرتكب عمل زشت يا دروغ شود هرگز دا
  ) . ٢٧ آيه   ٢١مكاشفه يوحناى رسول باب " ( حيات بره مكتوبند 

 موافقت عهد جدید و عهد عتيق در مكاشفه خدا

تمام آتب عهد جديد در اين قسمت با آتب عهد عتيق موافقت تام دارند آه راه  
يد برآت بيابند ، بوسيله ايمان به نجات يعنى راهيكه به توسط آن جميع طوايف و امم با

 و باب ١٤ آيه ٢٨رجوع شود به سفر پيدايش باب ( نسل موعود زن مكشوف ميگردد 
) ٣٨ – ٢٦ آيه ١لوقا باب (، يعنى توسط آنكسيكه از مريم باآره متولد شد  )١٥ آيه ٣

 ٢١  آيه١١رجوع شود به انجيل متى باب ( و آنكه قوم خود را از گناهانشان نجات داد 
 آيه ٢٠ و متى باب ١١ آيه ٥٣اشعيا باب ( و جان خود را براى آفاره بسيارى داد ) 
و اعمال رسوالن ١١ -٩ آيه ١٦مزمور (و براى عادل شمرده شدن ما برخاست  )٢٨

و فقط بتوسط او ممكن است آه انسان  ) ٢٥ آيه ٤ و روميان باب ٣٦ – ٢٢ آيه ٢باب 
اعمال ( و نجات جاودانى يابد  ) ٦ آيه ١٤ باب يوحنا( به معرفت حقيقى خدا برسد 

به اين طريق پى ميبريم آه چگونه وعده هايى آه خدا  ). ١٢ آيه ٤رسوالن باب 
هزاران سال پيش به آدم و ابراهيم و اسحاق و يعقوب و داود داد ، به انجان رسيد و 

د و چگونه چگونه انسان بوسيله آن نجات دهنده از اسارت گناه و شيطان نجات مياب
دنيا به حالت آمال و سعادتى خواهد رسيد آه از ايام قبل از گناه آدم هم بهتر خواهد 

  . بود 

اآنون بر خوانندگان محترم اين صفحات آشكار گرديده است آه عهد عتيق و   
عهد عتيق به ما خبر ميدهد آه . عهد جديد توامًا يك مكاشفه از خداى تعالى دارند 

ر شدند و خداوند به آنها وعده داد آه نجات دهنده اى براى آنها چگونه مردم گناهكا
  عهد جديد ما را . بفرستد 
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خبر ميدهد آه چگونه آن وعده به انجام رسيد و عيسى مسيح براى گناهان اهل عالم 
و چگونه مسيح به آسانيكه از روى ) ٢ آيه ٢رساله اول يوحنا باب ( آفاره گرديد 

 آيه ١١انجيل متى باب ( ى او بازگشت مينمايند نجات ميبخشد حقيقت و راستى به سو
 .   )٣٧ آيه ٦ و انجيل يوحنا باب ٢٨

 طریقه الهام کتاب مقدس

در موضوع انبيا و رسوالن ما مسيحيان معتقديم که آنها از جانب خدارسالت و    
 جهت رسالت و ماموريت آنها. ماموريت داشتند تا واعظان و معلمان ابنای بشر شوند 

رياست و حکومت نبود بلکه برای تحذير مردم از گناه بود که دست از گناه شسته و 
اما انبيا و رسوالن بيگناه نبودند زيرا در روی . خدمت خدا را وجهه همت خود سازند 

در باره بيگناهی و . زمين فقط يکنفر بيگناه است و او خداوند ما عيسی ميباشد 
و ثانياً  ) ٩ آيه ۵٣باب رجوع شود به اشعيا (ا را داريم شهادت انبي معصوميت او اوال

 و ۵ آيه ٣ ، اول يوحنا باب ٢٢ آيه ٢اول پطرس باب ( شهادت شاگردان او را 
و ثالثًا حتی شهادت اشخاصی هم که او را کشتند در دست  ) ١۵ آيه ۴عبرانيان باب 

  ).۴٧ و ١۴ و ۴ آيه ٢٣رجوع شود به لوقا باب ( داريم 

در کتاب مقدس ميبينيم که انبيا و رسوالن بيگناه نبودند ، ولی با وجود اگرچه   
اين هم انبيا و هم رسوالن ،وقتيکه پيغام و رسالت ملکوتی خود را ميرساندند به هدايت 
روح القدس از تعليم دادن مطالب خطا و غلط محفوظ و مصئون ميماندند و از هيچ 

 آيه ١٠رجوع شود به متی باب ( نميکردند تعليمی که برای نجات الزم بود فروگذار 
 ٣ و رساله دوم تيموتائوس باب ٢۶ آيه ١۴ و يوحنا باب ١١ آيه ١٣ و مرقس باب ٢٠
ما مسيحيان معتقديم که نويسندگان کتاب  ). ٢١ آيه ١ و رساله دوم پطرس باب ١۶آيه 

  مقدس ملهم
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 ، ليکن ما بر اين عقيده بودند در پرتو الهام به نگارش رساالت و کتب همت گماشتند
نيستيم که تورات و انجيل چندين عصر قبل از آفرينش جهان در آسمان تصنيف گرديد 
و بعد برای رسوالن کلمه به کلمه گفته شد و انبيا بدان طريق آنها را نوشتند يا به حکم 

خدا نه فقط دست و زبان اشخاص ملهم را در نگارش کتب مقدس بکار . آنها نوشته شد 
رد ، بلکه عالوه بر اين ، دانش و عقل و روح و تجربيات آنها را نيز بکار انداخت و ب

پس گرچه کتاب مقدس از هر حيث کالم . بوسيله آنها تعليمات خود را به انسان رسانيد 
خداست ، معهذا بايد بدانيم که با دست انسان نوشته شده و خصائص و شخصيت 

  .نويسندگانش از آن معلوم ميگردد

مقدس بعضی تعليمات هستند که از حيطه فهم و ادراک محدود بشر در کتاب   
از اين جهت بعضی . خارج ميباشد و دورتر از حدود قوای مدرکه انسان است 

اشخاص تصور ميکنند که اين تعليمات خالف عقل ميباشد ، اما در حقيقت اينطور 
 ممکن نيست بر خالف نيست ؛ چون عقل ما از مواهب خدائی است ، الهام حقيقی هم

عقل باشد ، ولی نظر به اينکه عقل ما محدود است از اينجهت کسی نبايد منتظر باشد 
پس اگر کتاب مقدس يا هر کتاب . که ذات نامحدود خدای تعالی را کامالً  درک کند 

ديگری که مدعی الهام باشد ، ادعا نمايد که شرحی در باب خدا داده بطوريکه هرکس 
هی را کامالً  ميتواند بشناسد و او را ادراک کند ، معلوم ميشود که آن کتاب ذات منزه ال

خوب است اين نکته را در نظر داشته باشيم تا در فصبل بعد . از طرف خدا نيست 
  .آنچه در باب ذات و صفات الهی بر ما مکشوف ميگردد ، مورد دقت قرار دهيم

  



  فصل دوم فصل دوم 
   به انساندر بيان صفات خدا و اراده او نسبت

 مسلم بودن وجود خدا

کتب مقدس وجود خدا را از روی موجودات و مخلوقات و همچنين از روی   
عقل و انصافی که جز مواهب و عطايای بشری است اثبات مينمايند و بر طبق 
مسطورات کتب مقدس انکار وجود خدا دليل کم خردی و غرور و بی ايمانی است نه 

 ٢٠ و ١٩نانکه در باب اول رساله به روميان آيات به دليل اشکال اثبات آن ، چ
چونکه آنچه از خدا ميتوان شناخت در ايشان ظاهر است زيرا خدا " مسطور است که 

آنرا بر ايشان ظاهر کرده است زيرا که چيزهای ناديدنی او يعنی قوت سرمدی و 
ا ايشان را الوهيتش از حين آفرينش عالم بوسيله کارهای او فهميده و ديده ميشوند ت

احمق در دل " همچنين در مزمور چهاردهم آيه اول مرقوم است که  " .عذری نباشد 
کارهای خود را فاسد و مکروه ساخته اند و نيکو کاری . خود ميگويد که خدايی نيست 

آسمان جالل خدا را بيان ميکند " مسطور است که ٧ – ١ : ١٩و در مزمور " . نيست 
روز سخن ميراند تا روز و شب معرفت را . خبر ميدهد و فلک از اعمال دستهايش

قانون آنها . و آواز آنها شنيده نميشود . اعالم ميکند تا شب ، سخن نيست و کالمی نی 
خيمه ای برای آفتاب در . در تمام جهان بيرون رفته و بيان آنها تا اقصی ربع مسکون 

ايد و مثل پهلوان از دويدن در آنها قرار داده و او مثل داماد از حجله خود بيرون مي
و . خروجش از کرانه آسمان است و مدارش تا به کرانه ديگر . ميدان شادی ميکند 

  و گواه اين مطلب نيز در" . هيچ چيز از حرارتش مستور نيست 
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 .  پيدا ميشود ٦ آيه ١١رساله به عبرانيان باب 

 وحدانيت خــــــــدا

ا ی تعالی شهادت قطعی ميدهند ، چنانکه کتب مقدس در موضوع وحدانيت خد  
ای اسرائيل بشنو ، يهوه خدای ما يهوه واحد : "  مسطور است ٤ : ٦در سفر تثنيه باب 

من يهوه هستم و :"  نوشته شده است ٥ آيه ٤٥و در کتاب اشعيا نبی باب ". است 
 ٤يه  آ٨و در رساله اول به قرنتيان باب " . ديگری نيست و غير از من خدايی نی 

پس در باره خوردن قربانيهای بتها ميدانيم که بت در جهان چيزی : " مسطور است 
 آيه ٤و ايضًا در رساله به افسيان باب ". نيست و اينکه خدای ديگری جز يکی نيست 

يک خداوند ، يک ايمان ، يک تعميد ، يک خدا و پدر همه که : " مرقوم است که ٦
  " . ماست فوق همه در ميان همه و در همه ش

  خــــــدا روح است 

اين حقيقت نيز در کتاب مقدس مسطور است که خدا مانند روح غير مرئی   
 ٤ميباشد و بصيرت جسمانی انسان قادر به درک او نيست چنانکه در انجيل يوحنا باب 

خدا روح است و هرکه او را پرستش کند ميبايد به روح و : "  مسطور است که ٢٤آيه 
 نوشته شده است ١٦ و ١٥ آيه ٦و در رساله اول به تيموتائوس باب " .  راستی بپرستد

آنرا ، آن متبارک و قادر  وحيد و ملک الملوک و رب االرباب در زمان معين : " که 
که تنها اليموت و ساکن در نوری است که نزديک آن نتوان . به ظهور خواهد آورد 

ديد ، او را تا ابد االباد اکرام و قدرت باد ، شد و احدی از انسان او را نديده و نميتواند 
 " . آمين 

  ابدیت خـــــــــــــــدا

ديگر آنکه در کتب مقدس بيان شده که خدا قديم و ابدی و تغيير نا پذير است ،   
قبل از آنکه کوهها بوجود آيد و زمين : " آيه دوم مسطور است ٩٠چنانکه در مزمور 

 آيات ١٠٢و نيز در مزمور " . زل تا ابد تو خدا هستی و ربع مسکون را بيافرينی از ا
  از قديم . سالهای تو تا جميع نسلهاست : "  مندرج است ٢٧ الی ٢٤
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آنها فانی ميشوند ليک تو باقی . و آسمانها عمل دستهای توست . بنياد زمين را نهادی 
بديل خواهی کرد و جميع آنه مثل جامه مندرس خواهند شد و مثل ردا آنها را ت. هستی 

 ١٧و نيز در رساله يعقوب باب اول آيه " . و مبدل خواهند شد ليکن تو همان هستی 
هر بخشندگی نيکو و هر بخشش کامل از باال است و نازل ميشود از : " مسطور است 

 " . پدر نورها که نزد او هيچ تبديل و سايه گردش نيست 

 .حضور و علم خدا

س مندرج ميباشد اين است که خدا حاضر و عالم موضوع ديگر که در کتب مقد  
ای خداوند مرا : "  نوشته شده است که ١١ آيه اول الی ١٣٩است ، چنانکه در مزمور 

تونشستن و برخاستن مرا ميدانی و فکرهای مرا از دور فهميده . آزموده و شناخته ای 
زيرا که سخنی  . راه و خوابگاه مرا تفتيش کرده و همه طريقهای مرا دانسته ای. ای 

از عقب و از پيش مرا . تو ای خداوند تمامًا دانسته ای  جز اينکه بر زبان من نيست 
اينگونه معرفت برای من زياده . احاطه کرده ای و دست خويش را بر من نهاده ای 

از روح تو کجا بروم و از حضور تو . عجيب است و بلند است که بدان نميتوانم رسيد 
اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستی و اگر در هاويه بستر  . به کجا بگريزم

اگر بالهای سحر را بگيرم و در اقصای دريا ساکن . بگسترانم اينک تو در آنجا هستی 
شوم ، در آنجا نيز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد 

تا خدا را : " قوم است مر٢٨ و ٢٧ آيه ١٧و ديگر در اعمال رسوالن باب " . گرفت
. طلب کنند که شايد او را تفحص کرده بيابند با آنکه از هيچ يکی از ما دور نيست 

زيرا که در او زندگی و حرکت و وجود داريم چنانکه بعضی از شعرای شما نيز گفته 
 خداوند ميفرمايد ٢٤ و ٢٣و نيز در کتاب ارميا نبی باب " . اند که از نسل او ميباشيم 

  يهوه : "
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ميگويد آيا من خدای نزديک هستم و خدای دور نی؟ و خداوند ميگويد آيا کسی 
خويشتن را در جای مخفی پنهان تواند نمود که من او را نبينم؛ مگر من آسمان و زمين 

 ".کالم خداوند اينست . را مملو نميسازم 

 قدرت و حکمت خدا

ر و حکيم است چنانکه در و همچنين در کتب مقدس وارد است که خداوند قاد  
جميع آنها . ای خداوند ، اعمال تو چه بسيار است : "  مرقوم است ٢٤آيه ١٠٤مزمور 

آيه ١٢و در کتاب ايوب باب " . را به حکمت کرده ای ، زمين از دولت تو پر است 
فريبنده و فريب خورده از .ليکن حکمت و کبريائی نزد وی است : "  مسطور است ١٣

و چون ابرام : "  آيه اول مرقوم است ١٧ و ايضاً  در سفر پيدايش باب " .آن اوست 
من هستم خدای قادر مطلق و : نود و نه ساله بود ، خداوند بر ابرام ظاهر شد و گفت 

:  مسطور است ٣٧و در انجيل لوقا باب اول آيه " . پيش روی من بخرام و کامل شو 
 ١٢ آيه ٤٠نيز در کتاب اشعيا نبی باب و " . زيرا نزد خدا هيچ امری محال نيست " 

کيست که آبها را به کف دست خود پيموده و افالک را با : "  مسطور است ١٨الی 
وجب اندازه کرده و عبار زمين را در کيل گنجانده و کوهها را به قپان و تلها را به 

 او را ترازو وزن نموده است ؟ کيست که روح خداوند را قانون داده يا مشير او بوده
تعليم داده باشد ؟ او از که مشورت خواسته تا به او فهم ببخشد و طريق راستی را به او 
بياموزد و کيست که او را معرفت آموخت و راه فطانت را به او تعليم داد ؟ اينک امتها 
مثل قطره دلو و مانند غبار ميزان شمرده ميشوند ، اينک جزيره ها را مثل گرد 

ان به جهت هيزم کافی نيست و حيواناتش برای قربانی سوختنی کفايت و لبن. برميدارد 
پس . تمامی امتها بنظر وی هيچند و از عدم و بطالت نزد وی کمتر مينمايند . نميکند 

  "خدا را به تشبيه ميکنيد و کدام شبه را با او برابر ميتوانيد کرد ؟ 
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 خدا  قدوسيت و عدالت

قدس به خدا نسبت ميدهند اين  است که خدا يکی ديگر از صفاتی که کتب م  
 نوشته شده است ٣مقدس و عادل و صادق است ، چنانکه در کتاب اشعيا باب ششم آيه 

قدوس قدوس يهوه صبايوت ، تمامی زمين از : و يکی ديگر را صدا زده ميگفت : " 
خداوند : "  مسطور است ١٧ آيه ١٤٥و همچنين در مزمور " جالل او مملو است 

و ايضًا در مزمور " دل است در جميع طريقهای خود و رحيم در کل اعمال خويش عا
از همه بطالت . متکبران در نظر تو نخواهند ايستاد : "  مسطور است ٦ و ٥ آيه ٥

خداوند شخص خونی و . دروغگويان را هالک خواهی ساخت . کنندگان نفرت ميکنی 
 مکتوب است که ١١ آيه ٣عيا نبی باب و نيز در کتاب اش" حيله گر را مکروه ميدارد 

وای بر شريران که ايشان را بدی خواهد بود چونکه مکافات دست ايشان به ايشان : "
 و مکاشفه ١١ الی ٥و مسطورات رساله به روميان باب دوم آيات " . کرده خواهد شد 

زمور و ديگر در م.  گواه اين مدعا و مويد اين مطلب ميباشند ٧ و ٦ و ٥ آيه ١٦باب 
نيکو بنوازيد به آهنگ بلند ، زيرا کالم خداوند مستقيم "  مکتوب است که ٤ آيه ٣٣

 ١٩ آيه ٢٣و ديگر در سفر اعداد باب " . است و جميع کارهای او به امانت است
خدا . و ای پسر صفور به من گوش بده . ای باالق برخيز و بشنو " مرقوم است که 

آيا او . نی آدم نيست که اراده خود را تغيير دهد انسان نيست که دروغ بگويد و از ب
  سخنی گفته باشد و نکند ؟ 

  مرحمت و رافت خدا

يکی ديگر از صفاتی که کتب مقدس به خدا نسبت داده ، رحمت و رافت و   
و ما دانسته و : "  مکتوب است١٦آيه ٤صبر اوست چنانکه در رساله اول يوحنا باب 

خدا محبت است و هرکه در . خدا به ما نموده است باور کرده ايم آن محبتی را که 
  و ايضًا در سفر" محبت ساکن شود در خدا ساکن است و خدا در وی 
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و خداوند پيش روی وی عبور کرده ندا در داد :"  مسطور است ٦ آيه ٣٤خروج باب 
و در مزمور " . که يهوه ، يهوه خدای رحيم و رئوف و دير خشم و کثير احسان و وفا 

. خداوند قلعه بلند برای کوفته شدگان خواهد بود : "  مرقوم است که ١٠ و ٩نهم آيه 
. و انانيکه نام تو را ميشناسند ، بر تو توکل خواهند نمود . قلعه بلند در زمانهای تنگی 

و نيز در انجيل متی " . زيرا ای خداوند ، تو طالبان خود را هرگز ترک نکرده ای 
تا پدر خود را که در آسمان است ، پسران شويد ، : " ور است  مسط٤٥باب پنجم آيه 

زيرا که آفتاب خود را بر بدان و نيکان طالع ميسازد و باران بر عادالن و ظالمان 
از : " نوشته شده است ٢٣ و ٢٢ آيه ٣و درکتاب مراثی ارميا نبی باب " ميباراند

آنها هر . و بی زوال است رافتهای خداوند است که تلف نشديم ، زيرا که رحمتهای ا
 ١١ آيه ٣٣و در کتاب حزقيال نبی باب  ". صبح تازه ميشوند و امانت تو بسيار است

به ايشان بگو خداوند يهوه ميفرمايد به حيات خود قسم که من از : " مسطور است 
که شرير از طريق خود بازگشت ) خوش هستم ( مردن مرد شرير خوش نيستم بلکه 

زيرا : "  مذکور است که ١٦ آيه ٣و نيز در انجيل يوحنا باب " . ند نموده و زنده ما
خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هرکه بر او ايمان آورد 

 ".هالک نگردد بلکه حيات جاودانی يابد

 خـــــــــدا خالق است 

 است که يکی ديگر از مسطورات کتب مقدسه در باب صفات خدای تعالی اين  
خدا خالق و حافظ کل مخلوقات است ، چنانکه در سفر پيدايش باب اول آيه اول 

" به کالم خداوند آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او : " مسطور است 
ای خداوند مستحقی که جالل و : "  مرقوم است ١١ آيه ٤و در مکاشفات يوحنا باب . 

  ا که تو همه موجوداتاکرام و قوت را بيابی زير
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و در رساله به روميان باب " . را آفريده ای و محض اراده تو بودندند و آفريده شدند
زيرا که از او و به او و تا او همه چيز است و او را تا ابد : " مرقوم است ٣٦ آيه ١١

 ٣٠و٢٩و٢٨و٢٧و١٤ و١١ و ١٠ آيات ١٠٤و در مزمور " . االباد جالل باد ، آمين 
چشمه ها را در واديها جاری ميسازد ،  تا در ميان کوهها روان : " ور است مسط

شوند ، تمام حيوانات صحرا را سيراب سازند تا گور خران تشنگی خود را فرو نشانند 
نباتات را برای بهائم ميروياند و سبزه ها . و از ثمرات اعمال تو زمين سير ميشود . 

جميع اينها از تو انتظار ميکشند . ن بيرون مياورد و نان از زمي.را برای خدمت انسان 
دست خود . آنچه را که به آنها ميدهی فراميگيرند . ، تا خوراک آنها در وقتش برسانی 

روی خود را ميپوشانی ، پس . س از چيزهای نيکو سير ميشوند ÷را باز ميکنی ، 
ود برميگردند روح آنها را قبض ميکنی پس ميميرند و به خاک خ. مضطرب ميگردند

و مابقی آيات مزامير داود شاهد اين " . چون روح خود را ميفرستی آفريده ميشوند . 
پس : "  مسطور است ٣٢ و ٣١ آيات ٦و ديگر در انجيل متی باب . مدعی ميباشند 

زيرا که در طلب جميع . انديشه مکنيد و مگوييد چه بخوريم يا چه بنوشيم يا چه بپوشيم 
 ميباشند ، اما پدر آسمانی شما ميداند که به همه اين چيزها احتياج اين چيزها امتها

آيا دو : " نوشته شده است ٣١ الی ٢٩ آيه ١٠و ديگر در انجيل متی باب ". داريد 
گنجشک به يک فلس فروخته نميشود و حال آنکه يکی از آنها جز به حکم پدر شما 

پس ترسان مباشيد زيرا . است همه موهای سر شما نيز شمرده شده . بزمين نميافتد 
 نوشته ٩ آيه ١٦و ديگر در امثال سليمان باب " . شما از گنجشکان بسيار افضل هستيد

اما خداوند قدمهايش را استوار . دل انسان در طريقش تفکر ميکند : " شده است 
خداوند ، فقير : "  مذکور است ٧ آيه ٢و نيز در کتاب اول سموئيل باب " . ميسازد 

  " . ست ميکند و بلند ميسازد ÷زد و غنی ميگرداند ؛ ميسا
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 ادراک صفات خدا فقط از راه مکاشفه ميسر است

پس نميتوان انکار کرد که تمام مندرجات مذکور که از کتاب مقدس نقل گرديده   
، نسبت به خدای تعالی و نسبت به عاليترين صفاتش طوری است که عقل و وجدان ما 

د و تائيد مينمايد، زيرا اين صفات اليق و درخور خالق رحمان است آنها را قبول ميکن
ولی بدون الهام و هدايت الهی حصول ايندرجه از معرفت نسبت به خدا برای آدمی . 

ممکن و ميسر نميبود، زيرا هرگاه کتب داناترين فالسفه قديم و حتی کتابهای افالطون 
 مزبور هم در باب ذات خدا چنين و ارسطو را مطالعه کنيم معلوم ميشود که حکمای

تعليمات و نظريات عاليه ای نداشته و وحدانيت و شخصيت و قدوسيت خدا را آشکارا 
کتاب مقدس مخصوصًا در قسمت اخير يعنی در بيان قدوسيت خدا بر . تعليم نميدادند 

  .تعليمات کليه مذاهب قديم و جديد امتياز و رجحان دارد

داپرست و طالب معرفت خدا و مايل به انجام اراده او وقتی مردمانی که واقعًا خ  
ميباشند ، کتاب مقدس را از روی فروتنی و ايمان و دعا مطالعه کنند ، آنوقت دخول 
کالم در قلوبشان توليد نور روحانی مينمايد و قلبشان مهبط انوار و فيوضات الهی 

زد که خدا را بيابند و ايشان را توانا ميسا ). ١٣٠ و ١٠٥ آيه ١١٩مزمور ( ميشود 
و  ) ١٧ آيه ٧ و يوحنا باب ١٣ آيه ٢٩ و ارميا نبی باب ٢٩ آيه ٤سفر تثنيه باب (

ترس و محبت خدا در ايشان بقوه روح القدس ايجاد ميشود . کشيت و اراده او را بدانند
و از برکات خالق خود فيض يافته مطيع و  ) . ٥ آيه ٤رجوع شود به روميان باب ( 

رجوع ( قلوب ايشان عوض ميشود و تولد تازه روحانی ميابند . ر او ميشوند فرمانبردا
و در پرتو ايمان به عيسی  ) ٦ و ٥ آيه ٣ و باب ١٣ و ١٢شود به باب اول يوحنا آيه 

 آيه ٥رجوع شود به رساله دوم قرنتيان باب ( مسيح ، مخلوق و آفريده جديدی ميشوند 
  و تعليم ميگيرند که از گناه). ١٧
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نفرت کنند و عدالت را دوست بدارند ؛ از شرارت فرار کنند و به نيکی و خدا پرستی 
زيرا کتاب مقدس به ما تعليم ميدهد که خدا قدوس و عادل است و ميتواند . متوجه شوند 

کسانی را که مانند فرعون دل خود را نسبت به او سخت ميگردانند سياست و عقوبت 
ت به کسانيکه توبه کنند و از در انابه باز آيند و از گناهان نمايد ، ولی در عين حال نسب

خود برگشته و از روی نشاط و تازگی حيات او را خدمت کنند ، مانند پدر مهربان و 
پس شخص حق جو در صورتيکه از روسی . رحيمی احسان کننده و خير انديش است 

ن فصل بدانها اشاره فروتنی و حضور قلب و پاکی خيال چند آيه ای را که ما در اي
کرديم مطالعه نمايند و بدقت در آنها تفحص کنند ، ميتوانند بفهمند که کتب مقدس در 

و اين نکته را ما در فصول آينده . حقيقت با شرايط الهام الهی مطابقت تامی دارد 
  .واضحتر بيان خواهيم نمود تا مطلب برای خواننده روشنتر شود 

عليم ميدهد که معرفت واقعی خدا فقط به توسط تعليم خالصه ، عهد جديد به ما ت  
روح القدس که هميشه حاضر است ما را توفيق خير عطا کند و کمک فرمايد ، حاصل 

خداوند در عيسی مسيح کامال خود را متجلی ساخته است ، چنانکه خود مسيح . ميشود 
قط در اوست زيرا و اين تجلی ف" کسی که مرا ديد پدر را ديده است : " هم ميفرمايد 

  . او فقط کلمه اهللا است



  فصل سومفصل سوم
  در بيان حالت اوليه انسان و تنزل مقام کنونی وی و احتياج

 او به نجات از گناه

 کتاب مقدس بهترین معرف روحيات بشر است

چون سرشت و تمامی خواص و احوال آدمی را خداوند بوجود آورده البته   
بنابر اين غيراز خداوند قادر . دم اطالع دارد خداوند از اسرار و مکنونات خاطر مر

کسی از خاطرات قلبی انسان اطالع و آگاهی ندارد و انسان کيفيت احوال و خاطرات 
عالوه بر اين انسان . قلبی و چگونگی عالئق باطنی را از کالم خدا ميتواند درک نمايد
ه خدا در کالم خود بيان ميتواند کيفيت آفرينش را نيز از کالم خدا بفهمد و مطالبی را ک

نموده است البته معتبر تر از آن است که حکما و علما تحقيق کرده و نوشته اند ، زيرا 
احدی از بنی آدم کامال و بطور شايسته خود را نشناخته و احوال روحی خود را 

پس بايد به دقت مالحظه کرد که خدا در کتب مقدس احوال بنی . استنباط ننموده است 
  .مقصود آفرينش را چگونه بيان کرده است آدم و 

بنابر اين خواننده اين کتاب ، به اين کلمات ربانی که بر طبق آنها با تو در روز   
جزا و داوری رفتار خواهد شد ، با نظر بی اعتنائی نگاه نکن بلکه با نظر دقت و 
ان سنجش و انصاف آنها را خوانده و در پيش خود از خداوند مسئلت نما که چشم

روحانی تو را بگشايد تا به کنه معانی آنها برسی و در احوال روحی و موضوع 
  .آفرينش و مقصود آفريدگار معرفت حاصل کنی

 انسان بالفطره پاک و نيکبخت آفریده شده است

 ٢٩ آيه ٧ و جامعه باب ٢٥ الی باب دوم آيه ٢٦اگر سفر پيدايش باب اول آيه   
  ارا خواهيم فهميد که خدا انسان را پاک و مقدسرا مورد مطالعه قرار دهيم ، آشک
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اين مسئله که خداوند انسان را بصورت خود آفريد . و نيکبخت و شادمان آفريده است 
و شبيه خود ساخت ، نشان ميدهد که ما بين انسان محدود و خالق نامحدود در ابتدا از 

 خود را تا حدی به حيث عقل و از حيث روح آن اندازه شباهت وجود داشته که خدا
پس در آنوقت بشر از گناه فعلی مبرا بود و حتی از خياالت بد و . انسان بشناساند 

انديشه های سو و هوسهای نا پاک و از هر نوع ضعف جسمانی و روحانی منزه بود و 
چون در آنزمان خدای خود را ميشناخت و . نيز مبتال به امراض و مرگ دردناک نبود 

ت و ميخواست او را بندگی کند ، پس در ابتدا خورسند و قانع و او را دوست داش
  .شادمان ميزيست و در راس جميع مخلوقات روی زمين قرار گرفته بود 

ليکن حاالت روحی و جميع عالئم زندگانی بشر امروزی نشان ميدهد که آدمی   
شته الحال در آن کيفيت و حالی که ابتدا بوده اکنون نيست و آنچه در آغاز آفرينش دا

قلب هر شخص و همچنين تواريخ سلسله انسان و احوال و اوضاع مردم دليلی . ندارد 
: "  مکتوب است ٢١ آيه ٨است کافی در تائيد اين مدعا ، چنانکه در سفر پيدايش باب  

و خداوند بوی خوش بوئيد و خداوند در دل خود گفت بعد از اين ديگر زمين را به 
يرا که خيال دل انسان از طفوليت بد است و بار ديگر همه سبب انسان لعنت نکنم ز

:  مسطور است ٢ آيه ١٤٣و نيز در مزمور " . حيوانات را هالک نکنم چنانکه کردم 
بر بنده خود به محاکمه بر ميا ، زيرا زنده ای نيست که به حضور تو عادل شمرده " 

اگر : "  نوشته شده است ٨و ايضًا در رساله اول يوحنا ی رسول باب اول آيه " شود 
و ايضاً  در رساله " . گوئيم که گناه نداريم خود را گمراه ميکنيم و راستی در ما نيست 

:  نوشته شده است ٢٣ و ١٨ و ١٧ و ١٢ الی ١٠پولس رسول به روميان باب سوم آيه 
چنانکه مکتوب است که کسی عادل نيست يکی هم نی ، کسی فهيم نيست ، کسی " 

  طالب خدا
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خدا ترسی در چشمانشان نيست زيرا همه گناه . نيست و طريق سالمتی را ندانسته اند 
 ".کرده و از جالل خدا قاصر ميباشند

هرکس در احوال خود اندکی تفرس کند و در کردار و رفتار خود دقت نمايد   
اقرار خواهد کرد که حالت انسان همان است که مذکور گرديد و نيز قبول خواهد کرد 

ه گناه و ناپاکی قلب او را آلوده ساخته و درونش از هوسهای نفسانی پر شده است ، ک
تو نيز . بحدی که افکار و خياالت و اراده او از ايام طفوليت در معرض مخاطره است 

ای مطالعه کننده عزيز ، اگر با ديده انصاف و دقت بدرون خود نظر افکنی و ميل 
ينه صحت و درستی اين نکات را دريافت خواهی فريفتن خود را نداشته باشی هر آ

گذارشات و جريان حوادث هر ملت جهت تصديق اين معانی گواه کافی و . نمود 
صادقی است ، زيرا طالبان حقيقت به هر کجا نظر اندازند دوری و مهجوری از خدا و 

ب اينکه اما در با. وجود هر قسم گناه و اعمال نا شايسته را به چشم خويش خواهند ديد 
احوال روحی آدمی در آغاز مانند امروز نبوده و پستی ها و آاليشهايی که امروز پيدا 
کرده در اوايل آفرينش نداشته ، در صفحات پيش سخن رانده و آنرا به ثبوت رسانيده 

پس اين صفات رذيله و تباهی اخالقی و روحی آدمی از کجا پيدا شده و از چه . ايم 
  کرده است ؟وقت به انسان سرايت 

 شيطان منشا تباهی و فساد بشر بوده است 

کتاب مقدس جواب سوال مذکور را ميدهد ، زيرا ما از آن کتاب اطالع حاصل   
ميکنيم که گناه و نتايج و عواقب مضره آن بر اثر دشمنی و فريبندگی شيطان و در 

 نه بر نتيجه مختار بودن بشر در کار خود و انجام امور بر حسب دلخواه خويش ،
حوا از شيطان فريب خورده آدم را گمراه . حسب اراده خدا ، بر انسان مستولی ميشود 

  نمود، او هم خود سرانه حکم خدا را شکست و از محبت و راستی قلبًا و عمالً 
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اين نکته . منحرف شد و خود را از سرچشمه حيات و خوشی واقعی محروم ساخت 
  .ده استدر سفر پيدايش باب سوم بيان ش

اگر کسی در اينجا ايراد کند و استعالم نمايد که چرا خدا از دخول شرارت و   
بدی در اين دنيا جلوگيری ننمود و چرا گذاشت شيطان آدم را مورد تجربه و وسوسه 
قرار دهد و او را مغلوب سازد و چرا هنوز به آن شرير اجازه ميدهد که بساط گناه و 

وی زمين بگستراند ، او را مراجعه به کتاب راه شقاوت و نفاق و ظلم را در ر
در اينجا اکتفا ميکنيم به . زندگانی ميدهيم که در اين مطالب تا حدی بحث نموده است 

اينکه بگوييم خداوند اين مطلب را کامال ً  بر ما مکشوف ننموده و عقل انسانی هم قادر 
در بيشتر ميل داشته باشيم و هر ق. نيست که راه حل کافی و رضايت بخشی پيدا نمايد 

علت اين موضوع را بفهميم هيچ چيز ما را در اين دنياا ملزم نمينمايد که اين مطالب 
چيزی که برای ما فهميدن و دانستنش ضرورت دارد اين است که حالت . را بفهميم 

ما هم ميدانيم چنانکه . گمشدگی و شوربختی خود و طريق خالصی از آن را بدانيم 
 ١٨سفر پيدايش باب " (  او در تمام جهان انصاف خواهد کرد "ميدانست که ابراهيم 

عقال و حکما به ما اطمينان داده اند که وجود اين تجارب و وسوسه ها در ) . ٢٥آيه 
اين دنيا و اين همه مصيبت و بد بختی و محنتی که وجود مولود گناه ميباشد باعث 

صی در هدايت ما به طرف تقوی و ميشود که زندگی اين دنيا دون مناسب مخصو
فضيلت داشته باشد ، زيرا همين تجربيات ما را وادار ميکند که در پرتو فيوضات الهی 
با هر وسوسه و تجربه ای مقاومت نموده و آنها را مغلوب سازيم و به ما نشان ميدهد 

 که خدای تعالی مردم را مختار و آزاد نمود ه. که عواقب گناه چقدر وحشت آور است 
خودشان صواب يا خطا ، گناه يا عدالت ، نافرمانی و فرمانبرداری ، آزادی از بندگی 

  يا اسارت شيطان را انتخاب
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خدا محبت و مشيت خود را نسبت به ما مکشوف داشته و راه راست را به ما . کنند
ا او نشان داده معذالک ما را مجبور و ملزم نمينمايد که بسوی او بازگشت کنيم ، زير

  . از ما محبت ميخواهد و محبت در دين حقيقی اجباری نيست 

  اراده خدا مبنی بر نجات بشر است

خدای رحمن بطرز غيرقابل ترديدی در کالم مقدس خود ما را تعليم ميدهد که   
رجوع شود به حزقيال باب ( او مايل نيست کسی در قيد شيطان و در بندگی گناه بماند 

 ). ٩ و رساله دوم پطرس باب سوم آيه ١٦نا باب سوم آيه  و يوح٣٢ و ٢٣ آيه ١٨
اراده خدا اينست که همه کس از زنجير گناه آزاد شود و از لکه های گناه و ناپاکی 

و به اينطريق به آندرجه و مقام روحانيت الهی که آدم از آن دور افتاد . منزه گردد
يد و همچنين تجربيات و عهد عتيق و عهد جد. برسد و وارث شادمانی جاودانی گردد

مشاهدات بشری موافقت دارند بر اينکه تا زمانيکه انسان از اعمال بد و افعال نا پسند 
خود توبه نکند و با ايمان صحيح بسوی خدا باز گشت ننمايد و از گناه آزاد نشود و 

تا کسی پاکدل . مورد آمرزش الهی واقع نگردد، خوشی و شادمانی واقعی را فاقد است 
 ٨ آيه ٥ود هرگز نميتواند با چشم باطن خدا را ببيند چنانکه در انجيل متی باب نش

و در رساله " . خوشا به حال پاکدالن زيرا ايشان خدا را خواهند ديد : " مسطور است 
و در پی سالمتی با همه بکوشيد و تقدسی "  مرقوم است ١٤عبرانيان باب دوازده آيه 

کسی که واقعاً  متدين است بايد مقدس " . خواهد ديد که بغير از آن هيچکس خدا را ن
: "  مسطور است ٢ آيه ١٩شود زيرا خدا قدوس است ، چنانکه در سفر الويان باب 

مقدس باشيد زيرا که من : تمامی جمعيت بنی اسرائيل را خطاب کرده به ايشان بگو 
 شما کامل باشيد پس: "  مينويسد ٤٨ آيه ٥متی باب " . . يهوه خدای شما قدوس هستم 

  چنانکه پدر شما که در آسمان است
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 ٢ و اول پطرس باب ١ آيه ٧ تا باب ١٤ آيه ٦رساله دوم قرنتيان باب " . ( کامل است 
اين است .)  همه به اين معنی گواهی ميدهند ٨ – ١ آيه ٣ و اول يوحنا باب ١٠ و ٩آيه 

ل و وجدان ما به صحت آن گواهی تعليم کتاب مقدس که وقتی يکدفعه آنرا بشنويم ، عق
ميدهد ، زيرا انسان بصورت خدا آفريده شد و آن صورت بسبب گناه خراب گرديد ، 
از اين جهت الزم است دوباره به شباهت روحانی آن ذات قدوس شباهت پيدا کند و اال 

  . نميتواند بطور يگانگی و محبت با خدا ساکن شود و از ديدار الهی مستفيض گردد

تعليم کتاب مقدس را در اين موضوع با ساير کتب دينی دنيا مقايسه کنيم ، اگر   
در اين نکته اختالف عظيمی ميان آنها ميابيم ، زيرا کتب مذاهب ديگر چيزی در باب 
مقصود خدا از آفرينش آدم تعليم نميدهند و در باره تقديس و تطهير دل و روح انسان 

سند که پاکی نتيجه و اثر شستشو و غسل بدن کتب اديان ديگر مينوي. چيزی نميگويند
البته . است و آمرزش گناهان بتوسط زيارتها يا قربانيها يا صدقات حاصل ميشود 

شستشوی بدن خيلی مفيد و مطبوع است ولی دل را پاک نميکند چنانکه خود مسيح 
لو از کافی نيست که بيرون پياله و بشقاب را پاک مينماييد و درون آنها مم: " فرمود 

اول درون پياله و بشقاب را طاهر ساز تا :" " و باز ميفرمايد " جبر و ظلم است 
بعالوه اعمال نيک  ). ٢٧ و ٢٦ آيه ٢٣انجيل متی باب " ( بيرونش نيز طاهر شود 

بايد ناشی از محبت به خدا و موافقت با اراده و مشيت خدا و حق شناسی از برای 
ات خدا را وادار نميکند که گناهان ما را بيامرزد اما صدق. رحمت و آمرزش او باشد 

زيرا هيچ قاضی عادلی برای عذر و بخشش جنايت کار و مقصر رشوه قبول نخواهد 
فايده صدقات و ساير اعمال نيک در نظر خدا منوط به نيت است و کسی . کرد 

  .نميتواند نيات باطنی خود را از عارف القلوب پنهان نمايد
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  ی خدا در انجيل و تورات مسطور ميباشداحکام روحان

خدای تعالی تعليمات بسياری در عهد عتيق و عهد جديد به ما داده است تا آنکه   
باينطريق خدا به ما نشان داده . اراده او را ادراک نماييم و بتوانيم او را اطاعت کنيم 

قی را نيز در و همچنين قوانين اخال. که چه بايد بکنيم و از چه چيز اجتناب نمائيم 
قسمتهای مختلفه کتاب مقدس بواسطه بعضی احکام مختصر و ساده به ما نمايانده است 

 ٢٠در سفر خروج باب ( مثالً  احکام عشره موسی در تورات به ما داده شده است . 
بعد از آن ميکاه نيز به ما خبر ميدهد  ). ٢١ – ٦ آيه ٥ و سفر تثنيه باب ١٧ – ١آيه 

ای مرد از : " نسبت به وظيفه انسان ميتوان بدين طريق خالصه نمود که حکم خدا را 
آنچه نيکوست تو را اخبار نموده است و خداوند از تو چه چيز را ميطلبد غير از اينکه 
انصاف را بجای آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خود با فروتنی 

اشخاص نادان اغلب ميگويند  ). ٨ آيه ٦رجوع شود به ميکاه نبی باب " ( سلوک نمائی
مسيحيان شريعت و قانونی ندارند که شامل اوامر و نواهی باشد ، ولی اين مسئله که ما 
هنوز مکلف هستيم احکام عشره و قوانين اخالقی ديگر در عهد عتيق را حفظ کنيم ، 

  .خود جواب کافی و قاطعی است برای بطالن ادعای بيخبران 

 انجيل ٧ و ٦ و ٥ که ميتوان شريعت مسيح خواند در باب در عهد جديد آنچه را  
عالوه بر اين تکاليف ما را بطور خالصه در انجيل مرقس باب . متی مکتوب است 

از اينجاست که ميبينيم .  بيان ميکند ٣١ آيه ٦ و انجيل لوقا باب ٣١ – ٢٨ آيه ١٢
ما در تحت کيفيت مسيح يکرشته اصول يا قوانين عمومی را برای راهنمائی و هدايت 

و مقتضياتی به ما سپرد ه است و مثل ساير واضعين شرايع تعليمات خصوصی و 
هر کس از روی دقت رساله . متعددی برای هرگونه مقتضياتی که پيش ميامده نداده 

   و اول قرنتيان٨ – ١ آيه ١٤ و باب ١٢روميان باب 
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 را ١ آيه ٤الی باب ١ آيه ٣باب  و کولسيان ٢١ – ٥ آيه ١ و از افسسيان باب ١٣باب 
بخواند خواهد فهميد که چه طريق عالی و مقدسی برای مسيحيان معين شده که در آن 

به ما دستور داده شده است که قبل از دعا کردن ، قلوب خود را بشوييم . سلوک نمايند
يم و تنها به شستن دست اکتفا نکنيم و نه اينکه در تمام مدت عمر يکدفعه به حج برو

بلکه هميشه در اين دنيا مانند زوار و غربا باشيم ، و شهری بجهت سکونت هميشگی 
خود نداشته باشيم ، بلکه هميشه منتظر آن شهر و مسکن جاودانی باشيم ، و پيوسته در 
قدوسيت به خدا تقرب جوئيم نه آنکه روزی پنج مرتبه يا هفت مرتبه دعا کنيم بلکه 

بطور  ) . ١٧ آيه ٥رساله اول تسالونيکيان باب  ( الينقطع به دعا مشغول باشيم
خالصه بايد چنان زندگی کنيم که هميشه با خدا مصاحبت روحانی داشته باشيم نه آنکه 
مانند يهوديان قديم قربانی حيوانات مرده را بگذرانيم ، بلکه بايد خودمان قربانی زنده 

 و رساله اول ٢ – ١يه  آ١٢رجوع شود به روميان باب ( مقدس سنديده خدا شويم 
   ) .٥ آيه ٢پطرس باب 

از اينجا معلوم ميشود که فرايض عهد جديد بيشتر از عهد عتيق هم با صفات   
عاليه خدای رحمان و قدوس مطابقت دارد زيرا طهارت دل و جان را نيز واجب 

اين نکته نيز واضح و آشکار است که بدون اين چيز ها کليه .ميشمارد و تقويت ميدهد 
رسوم ظاهری در نظر خدا بی قيمت و بی اهميت است و نميتواند باعث عادل شمرده 

از اينجهت اصول مندرجه در انجيل به درجات باال تر از ساير . شدن انسان گردد
بنا بر اين آنها را مانند . مذاهب ميباشد ، چرا که برای تقديس دل و جان مفيد است 

امم به استثنای يهود وارد است قبول نميتوان احکام انسانی چنانچه در مذاهب ساير 
کليه اصول انجيل در اين کلمات . کرد ، بلکه بايد آنها را مثل احکام خدا قبول کنيم 

  جمع
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خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود : " شده است 
همين عبارت  .  )٣٩ – ٣٧ آيه ٢٢رجوع شود به انجيل متی باب " ( محبت نما 

 و باب ٥ آيه ٦رجوع شود به تثنيه باب ( باضافه مختصری از تورات نقل شده است 
از اينجا مطابقت کامل عهد  ) . ١٨ آيه ١٩ و الويان باب ٦ آيه ٣٠ و باب ١٢ آيه ١٠

عتيق با عهد جديد راجع به آنچه خدا از ما ميخواهد و طريقی که بايد در آن سلوک 
خدا انتظار دارد که قلوب ما از محبت به او که ما را اول محبت . د نماييم معلوم ميشو

نمود مملو شود ، بطوريکه تمامی قوای بدن و جان و روح و عقل ما در تمام دقايق و 
ساعات عمر مان در خدمت خدا و جلب رضايت او صرف شود و چنانکه منفعت و 

 جان خير و منفعت همسايگان خوبی خود را طالب هستيم ، به همان اندازه نيز از دل و
اين را بايد هميشه در مد نظر داشته باشيم که حتی دشمنان ما هم . خود را طالب باشيم 

 ٢٥ آيه ١٠رجوع شود به انجيل لوقا باب ( در نظر خدا همسايگان ما به شمار ميروند 
م که اگر به اين طريق رفتار کنبم بر طبق قانون طالئی مسيح رفتار کرده اي ) . ٣٧ –

لهذا آنچه خواهيد که مردم به شما کنند ، شما نيز به ايشان همچنان کنيد : " ميفرمايد 
 ) ١٢ آيه ٧رجوع شود به انجيل متی باب " ( زيرا که اين است تورات و صحف انبيا 

 .  

از آنجاييکه اين احکام و فرايض کتاب مقدس انسان را هم نسبت به خالق خود و   
بشر در محبت متحد ميسازد و باعث پاکدلی و تبری از خود هم نسبت به تمام نوع 

. پرستی ميشود ، از اينرو سبب سعادت و نيکبختی اين دنيا و عالم بعد ميگردد 
فرايض مزبور به آن قوانين اخالقی که خداوند بر الواح دل و وجدان همه کس نوشته 

اب مقدس از خالق همين خود دليل قاطعی است که تعليمات کت. است ، مطابقت دارد 
  پس الهام آن کتاب اظهر من الشمس. انسان و جهان ميباشد 
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کسانی هم که هنوز کتاب مقدس را نپذيرفته اند ، بدون شريعت نيستند زيرا خدا .است
از اين جهت مردم . شريعت باطنی يعنی قوانين اخالقی را در قلوبشان قرار داده است 

ری که خود ميدانند حقانيت دارد و الزم االطاعه از لحاظ نافرمانی نسبت به اوام
مطابق اين شريعت بت پرستان هم بايد حساب پس بدهند . ميباشد ، نزد خدا مسئول اند 

و تا حدی هم بايد از وجدان خود درک کنند که چون قوانين مکتوب و محفوظ در دل 
 دهنده ای هستند را نگه نداشتند ، نزد خدا خطا کار محسوب ميشوند و محتاج به نجات

فايده قبول کردن کالم خدا يعنی کتاب مقدس اين است که وقتی شخصی آنرا بخواند ، . 
متوجه اين نکته مهم خواهد شد که قوانين اخالقی باطنی انسان به يقين از جانب خدا 

بعالوه کسی که کتاب مقدس را ميپذيرد ، قوه رای و ادراک و وقوفش . ميباشد 
ر ميشود تا تکليف خود را بهتر انجام دهد و اطمينان حاصل کند که نورانيتر و روشنت

  .بايد مدد از خدا بطلبد

و نيز کتاب مقدس به ما تعليم ميدهد که دانستن چيزهای پسنديده ما را عادل   
رجوع شود به انجيل ( نميگرداند بلکه ما را محکوم مينمايد ، مگر آنکه آنرا بجا آوريم 

 و ١٧ آيه ١٣ و يوحنا باب ٣٧ – ٢٥ آيه ١٠ و لوقا باب ٢٧ – ٢١ آيه ٧متی باب 
و باز در کتاب مقدس مسطور است که عدالت و انصاف  ) ١٣ آيه ٢روميان باب 

مقتضی آنست که در فرمانبرداری و اطاعت ما نسبت به احکام الهی نبايد نقص و 
( ميخواهد عيبی باشد و احکام الهی بطور وضوح و آشکار از ما صفات و رفتار کامل 

اگر هر شخصی تمام شريعت الهی را در  ). ٤٨ آيه ٥رجوع شود به انجيل متی باب 
هر قسمت به استثنا ی يک نکته اطاعت مينمود ، در همان يک نکته که قصور کرده 

 و غالطيان ١١ – ١٠ آيه ٢رجوع شود به رساله يعقوب باب .( بود مقصر ميگرديد
  قوانين هر کشور و.  قوانين بشری همچنين است ). ١٢ – ١٠ آيه ٣باب 
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اگر کسی قاتل نباشد و فقط يکبار . بلدی از بالد متمدن قتل و سرقت را ممنوع مينمايد
در . دزدی کند جانی و خطا کار محسوب ميشود و بايد در معرض سياست واقع گردد 

کتب مقدس فقط يک خطا از آدم ذکر شده ، معذالک آن يک خطا سبب محکوميت و 
فقط نميتوان با اطاعت پاره ای از قوانين شريعت رضايت خدا را . مرگ اوگرديد 

کسی که ميخواهد رضايت خدا را جلب نمايد و در سايه اعمال رستگار و . جلب نمود 
عادل شمرده شود ، بايد کامال و بدون ذره ای قصور و تقصير تمام شريعت را بجا 

 ميشود و مستحق سياست و تنبيه و تجاوز از کوچکترين سبب گناه شخص. آورد 
  .دوری وی از خدا ميگردد

    تمامی بشر گناهکار و مستحق تنبيه ميباشد 

اما آيا کسی هست که شب و روز و مادام العمر شريعت خدا را طوری کامل   
پيروی کرده باشد که هيچگاه از آن اعراض و تخلف ننموده باشد ؟ آيا کسی هست که 

امی دل و تمامی جان و عقل و ادراک خود محبت کرده و همسايه خدا را هميشه و با تم
 ) ٣٩ – ٣٧ آيه ٢٢رجوع شود به انجيل متی باب ( خود را مانند خود پنداشته باشد؟

آيا يکنفر پيدا ميشود که در تمام مدت عمر مرتکب گناهی نشده باشد ، يا سخنی که 
 در دل خود خيال بد يا آرزوی مطابق پسند خدا نباشد از زبانش بيرون نيامده باشد يا

 ٤ آيه ٢٥ و باب ١٩ و ١٨ آيه ٤رجوع شود به ايوب باب ( شرارتی راه نداده باشد ؟ 
فقط يکنفر بوده که در عالم به  ). ٢٠ آيه ٣ و روميان باب ٣ آيه ٥٣ وزبور ٦ و ٥و 

  .اينطريق زندگانی کرده و آن خداوند ما عيسی مسيح است 

بشر جز مسيح بموجب شهادت وجدان ما و به شهادت بنابراين چون تمام نوع   
کالم خدا خطاکار و مقصرند ، آيا شايسته نيست که ما از روی پشيمانی و توبه و انابه 

  ای"نزد خالق خود اعتراف کنيم که 
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ای خداوند ، ما . خدای عادل و قدوس ، طهارتی که تو ميخواهی در ما نيست 
سياست و عقوبت گناهکاران از چند " . هستيم مستوجب غضب تو و موت جاودانی 

اوالً  از تجربيات و مشاهدات خود ، ثانيًا از وجدان ، ثالثًا از : چيز بر ما معلوم ميشود
 و روميان ٤١ آيه ٢٥ و باب ٣٦ آيه ١٢باب   و متی٨ :٢٠حزقيال باب ( کالم خدا 

 تسالونيکيان باب ٢ و ٢٥ آيه ٣ و کولسيان باب ٩ و ٨ و باب دوم آيه ١٨باب اول آيه 
که خدا از سياست و تنبيه خطا کاران با  بعضی اشخاص تصور ميکنند ). ٩اول آيه 

ولی اين مسئله اخالقًا غير ممکن است ، مگر . رحم بی پايان خود در خواهد گذشت 
اينکه مقتضيات شريعت بطرزی عادالنه انجام گيرد و اال عدالت او کامل نميبود و 

درست است که محبت و رحمت خدا بی حد و .  رفتار ننموده بود مطابق گفته خود
پس شريران هرگز منظور . حصر ميباشد ولی عدالت و قدوسيتش هم بی انتهاست 

نظر خداوند نخواهند بود و مورد التفات و عنايت او واقع نخواهند شد ، زيرا خدا از 
  .هر نوع گناه نفرت دارد 

لعنت و عقوبتی است برای گناهکار هيچ از اين گذشته گناه در نفس خود   
. گناهکاری خوشحال نيست و خوشحال نخواهد شد چه در اين عالم و چه در عالم آينده 

مثالً  کسی که روانش از شهوت ممتلی است ، حتی در اين دنيا هم چيزی از مفهوم 
گناه طبيعت انسان را پست ميکند و او را روحًا از حضور . خوشی ادراک نميکند 

خدای قدوس که حضورش پر از شادمانی است دور ميسازد زيرا چنانکه مکتوب است 
خوفناکترين تنبيه  ) . ٣٤ آيه ٨انجيل يوحنا باب " ( هرکه گناه ميکند غالم گناه است " 

اين . و سياستی که انسان گناهکار خواهد ديد ، آن حالت گناهکاری جاودانی است 
ور و بدی را بجای نيکی و شيطان را بجای حالت در کسانی که ظلمت را بجای ن

  رحمان انتخاب ميکنند ،
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 ٢٢ و مکاشفه يوحنا باب ١٩رجوع شود به انجيل يوحنا باب سوم آيه ( ايجاد ميگردد 
   ).١١آيه 

از اين گشته خداوند به مقتضای محبتی که دارد نبايد بگذارد که انسان بدون   
را اگر مردم ميدانستند که خدا مقصرين را سياست و تنبيه مرتکب گناه شود ،  زي

سياست و تنبيه نخواهد کرد روز به روز در ورطه گناه بيشتر غرق ميشدند و به اين 
طريق هم خودشان را بد بخت و شقاوت کارميگردانند و هم سبب بدبختی ديگران 

و نيز معلوم است که تجاوز از قانون و شريعت خدا سبب عقوبت و تنبيه . ميشوند 
متخلف ميگردد ، زيرا اگر چنين نميبود شريعت و قوانين اخالقی چه وجوبی داشت که 
نه تنها در کتاب مقدس در قلوب مردم نيز نوشته شده باشد ؟ هيچ  آدم عاقلی فکر 
نخواهد کرد که ياغيان و خدمتگذاران امين و مطيع خدا هر و مورد قبول واقع خواهند 

  .مال خود را دريافت خواهند نمودشد و از او به يک درجه پاداش اع

چون تما م افراد بشر به استثنا يکنفر در چنگ گناه گرفتار شده اند ، بنابر اين   
ما گناهکاران هيچکدام توانائی و استطاعت . همه موستوجب سياست و تنبيه ميباشند

آنرا نداريم که خدا را از خود راضی گردانيم و برای گناهان خود کفاره شويم و 
ما نه فقط محتاج رهائی از تنبيه و جرم . رزش و عفو از خدای تعالی حاصل نماييم آم

گناهان خود هستيم ، بلکه بايد وسيله رهائی از چنگ قدرت گناه و خالصی از ميل به 
سياست و تنبيه برای گناهکارخوب چيزی است زيرا سياست بسا . گناه را داشته باشيم 

اما ما .  ، از اينرو سياست هميشه دنبال گناه است اوقات او را بسوی توبه ميکشاند
محتاج آن هستيم که از نتايج و عواقب ابدی گناه و از محروميت جاودانی از حضور 

  خدا و دوری از توجه و محبت پدر آسمانی خود و از تجسم بشکل شيطان در قلب
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ه هرگز آفريده نشده و روح راه چاره و خالصی پيدا کنيم و اال برای ما بهتر آن بود ک
  .باشيم

  کردار نيک و توبه برای نجات ما کافی نيست

اين راه قرار را چگونه بايد بيابيم ؟ اگر انسان در حالت افتادگی کنونی خود   
خود نميتواند احکام و شرايع کامله خدا را بجا آورد ، چگونه ميتواند برای گناهان 

 خدا مصالحه کند ؟ بديهی است که اعمال گذشته خود کفاره نمايد و چگونه ميتواند با
نيکوی وی در خور تمجيد نيست زيرا خداوند از دستهای نجس هديه قبول نخواهد کرد 

نه فقط اعمال انسان بلکه کلمات و حتی خياالت و . ، تا چه رسد به قلب گناهکار 
ه ما چگونه تکليف خود را نسبت ب. مکنونات خاطر وی ملوث و آلوده به گناه است 

خدا و نسبت به همسايه خود انجام داده و ميتوانيم بيش از حد تکليف  خود بجا آوريم و 
چنان شايستگی و صالحيتی پيدا کنيم که در مقابل گناهان ما کفايت کند ؟ البته اين امر 

اگر بالفرض کسی بود که در تمام مدت عمر از حکم خدا . غير ممکن و محال است 
کاری جز انجام تکاليف خود نکرده بود چنانکه در انجيل تجاوز نميکرد ، آن شخص 

همچنين شما نيز چون به هر چيز يکه مامور : " مسطور است ١٠ آيه ١٧لوقا باب 
شده ايد عمل کرديد بگوئيد که غالمان بی منفعت هستيم زيرا آنچه بر ما واجب بود بجا 

اب برای خود يا برای چنين شخصی هم نميتواند ادعا کند که خرمنی از ثو". آورديم 
  .ديگران جمع کرده است 

کتاب مقدس به ما تعليم ميدهد که شريعت خدا از ما خلوص نيت و تسليم نفس   
ميخواهد که اگر کسی از آن اندکی غفلت ورزد ، نميتواند قصور خود را تالفی نمايد 

 بعضی اشخاص از روی تکبر و نادانی اظهار ) ٤٠ – ٣٦ ايه ٢٢انجيل متی باب (
ميدارند که ما بيش از اندازه ای که خدا از ما توقع دارد او را پرستش و خدمت کرده 

  .ايم
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با وجود اين ادعاهای گزاف آميز اينگونه . بطالن اين ادعا ها واضح و آشکار است 
اين اشخاص . اشخاص از خود اطمينان ندارند که در خدا عادل شمرده خواهند شد 

ع به حالت بعد از مرگ مردد و انديشناک ميشوند و بيشتر اغلب اوقات در خود راج
اوقات زندگی آنها آميخته به خوف و ترس ميباشد و در عذاب روحانی عظيمی 

  .ميميرند

البته سزاوار است که از . توبه برای محو گناهان و خطايای ما کفايت نميکند   
ها نميتوانيم خطايا و روی حقيقت و صداقت از گناهان خود توبه کنيم ولی با توبه تن

پس تنها توبه و انابه برای نجات ما کافی نيست زيرا . گناهان خود را اصالح نمائيم
اگر . مشاهده ميکنيم که تخلف و تجاوز از قوانين بشری به اين طريق کفاره نخواهد شد

دزد يا قاتلی به قاضی بگويد از کرده خود پشيمان است و قاضی او را آزاد نمايد ، آيا 
از جاده ثواب و عدالت خارج نشده و حق استخالص او را داشته است ؟ اگر اقدام به 

اين غريزه طبيعی راجع به . اين کار نمايد خالف غريزه طبيعی عدالت کار کرده است 
عدالت ،قسمتی است از آن شريعت و قوانين اخالقی که خدا در قلب ما گذاشته است و 

شته از اين بسا اوقات مردم بقدری سخت دل ميشوند گذ. از اين جهت بايد صحيح باشد 
  .که اگر هم بخواهند ، نميتوانند توبه کند

تا کنون فهميده ايم که هيچ امکان ندارد ما خود را بوسيله اعمال و افعال از   
شکنجه و تنبيه و از نتايج ديگر گنه نجات دهيم تا چه رسد به آنکه در پرتو کارهای 

 از سلطه گناه و ميل به خطا کاری آزاد کنيم و با خدای تعالی ثواب خود ، خويشتن را
پس اگر نجات دهنده ای نباشد که بتواند گناه ما را کفاره کند . از در صلح پيش آئيم 

بايد تا به ابد از خدا دور بمانيم و شادی و خوشی جاودانی که خدای تعالی آرزوی آنرا 
  .در قلوب همه ما گذاشته هرگز حاصل ننمائيم
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  صفات و خصائص الزمه نجات دهنده انسان

معلوم شد که اگر نجات دهنده ای باشد که بتواند کفاره نمايد و گناهکاران را از   
گناه آزائد نمايد و در نظر خدای عادل و قدوس ، پاک گرداند ، آن نجات دهنده ممکن 

 يافته باشد و نيست انسان صرف باشد و بطريقی که ساير مردم متولد شده اند تولد
وارث طبيعت فاسد آدم اوليه بوده و خودش هم گناهکار باشد،زيرا هيچ گناهکاری 
نميتواند گناهکاران را نجات دهد و چون تمام اشخاصی که صرف جنبه بشريت دارند 

در . گناهکارند ، از اين جهت هيچکدام نميتوانند گناهان ساير اشخاص را کفاره نمايند
هيچکس هرگز برای برادر خود فديه نخواهد داد و " خوانيم  مي٧ آيه ٤٩مزمور  

بديهی است که از ما آدميان فانی کسی نيست که " . کفاره او را به خدا نخواهد بخشيد
  .بتواند ديگری را از مرگ ابدی نجات دهد و برای وی فديه شود

، و اال معذالک اگر نجات دهنده ای باشد ، بايد او هم انسان باشد و از نوع بشر   
نميتواند نماينده و واسطه ما شود ، او بايد از خود ما باشد و در راس نوع بشر قرار 
گيرد ، وگرنه ما نميتوانيم اطمينان داشته باشيم که او با ما همدرد است و ما را 

ً  از ساير ابنا بشر که . ميشناسد و دوست دارد  پس اين نجات دهنده بايد ذاتًا و مقاما
 ميابند عاليتر باشد و تا حدی هم بايد در طبيعت و سجايای بشری سهيم بدست او نجات
و نيز ميبايد از گناه مبرا بوده و نسبت به جميع احکام خدا مطيع و . و شريک گردد
اگر نجات دهنده ای برای بشر باشد عقل هم به ما ميگويد که بايد . فرمانبردار باشد

اگر چنانچه نجات دهنده ديگری نباشد ، . چنين باشد و غير از اين طور ديگری نيست 
پس نوع بشر گمراه و نوميد خواهد بود و هرگز نميتواند به آن حالت قدوسيت و 

  .شادمانی و سعادتی که جميع ما طبعًا آرزومند آن هستيم برسد

  ولی آيا چنين نجات دهنده ای يافت ميشود ؟ وقتی به کتاب مقدس  
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جات دهنده ای هست و در هد عتيق وعده آمدن او داده شده رجوع کنيم ، ميبينيم چنين ن
ً  براين .و در عهد جديد نيز کيفيت آمدنش بيان گرديده است  انبيا و رسوالن متفقا

نجات دهنده ای که . شهادت داده اند که او يگانه نجات دهنده حقيقی گناهکاران است 
رجوع شود ( ه خدا گذرانيده قربانی گناهان و کفاره کامل بجهت گناهان تمامی جهان ب

قادر است که برای گناهکاران تحصيل آمرزش و  ) ٢ آيه ٢به رساله اول يوحنا باب 
اين نجات دهنده خداوند عيسی مسيح است که در پرتو عظمت و . بخشش نمايد 

قدوسيت و اطاعت کاملش حتی تا دم واپسين هم گناهان جهان را بر دوش خود گرفت 
او کفاره گناهان را به عمل آوردو انسان را با . ی جميع بشر گرديد و يگانه واسطه برا

خدای عادل قدوس مصالحه داد و نجات جاودانی را به جهت جميع اشخاصی که از 
بنابراين او به تمام مردم  . روی حقيقت به او ايمان مياورند تحصيل نمود ه است
  . د رهائی و آمرزش گناه و شادمانی جاودانی را عطا مينماي

باری : " پس با قلب شاکر و پر امتنانی با پولس رسول هم آواز شده ميگوئيم   
 را اکرام و جالل تا ابد االباد – خدای حکيم وحيد –پادشاه سرمدی و باقی و ناديده را 

زيرا خدای زنده و رحمان و پر  ) ١٧ آيه ١رساله اول تيمو تائوس باب ". ( باد آمين 
رحم بی پايان و بی حد و حصر خود چنين فديه عظيم و محبت از زيادی محبت و 

  .  نجات عالی و عجيبی را در خداوند عيسی مسيح به ما گناهکاران بخشيده است 

 



  فصل چهارمفصل چهارم
 در بيان طریقه حصول نجات برای جميع امم بوسيله مسيح

حال بر هدايت و برکت خدای قادر مطلق توکل و اعتماد نموده و ميپردازيم به   
 اين مطلب که چگونه خداوند عيسی مسيح بر حسب تعليمات عهد عتيق و عهد شرح

در نقشه شگفت آور نجات خدا ممکن . جديد نجات را برای نوع بشر مهيا ساخته است 
است خيلی چيزها از حيطه ادراک قاصر و محدود ما خارج باشد و بديهی است که ما 

نکه خود او مصلحت دانسته که بر ما نميتوانيم چيزی از مشيت الهی درک کنيم ، جز آ
ولی همين مسئله که او به ما عقل و ادراک عطا کرده ، دليل بر اين . مکشوف بدارد 

است که او ميخواهد ما ان عقل و ادراک را به جهت جالل او بکار ببريم و نظر به 
اينکه از راه لطف و مرحمت خود راه نجات را بر ما مکشوف سخته ، معلوم است که 
مايل است ما با احترام و تواضع در آن تفکر نماييم و تا آنجا که قوه محدود ما اجازه 

ولی بايد اين  ) . ٢١ آيه ۵رجوع شود به اول تسالونيکيان باب ( ميدهد آنرا بفهميم 
نکته را به خاطر سپرد که نجات ما منوط و متوقف بر تيزی عقل و جودت فکر ما 

  .ان ما به منجی دنيا ميباشدنيست،بلکه منوط بر حقيقت ايم

اين نکته که خدای تعالی از کثرت رحمت و محبت خود نجات را توسط خداوند   
عيسی مسيح جهت گناهکاران مهيا فرموده ، بطور وضوح در عهد جديد تصريح شده 

 ٢١ و ١٩ آيه ۵ و دوم قرنتيان باب ١۶ آيه ٣ و يوحنا باب ١٠ آيه ١٩لوقا باب ( است 
 و ٢۴ – ٢١ و رساله اول پطرس باب دوم آيه ١۵وس باب اول آيه و اول تيموتائ

  پس معلوم است  ). ١٠ و ٩ آيه ۴ و باب ١٢ آيه ٢رساله اول يوحنا باب 
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حال بايد توضيح دهيم که چگونه راه نجات . که بدينطور راه نجات مهيا شد است 
ليه در اين آيات و در بوسيله عيسی مسيح بدست ميايد و چگونه اين القاب و عناوين عا

پس بدين طريق تا حدی پی به ذات و شان و جاللت .موارد ديگر به او داده شده است 
حقيقی او خواهيم برد و خواهيم فهميد که او چگونه شرايط مذکوره در آخر فصل سوم 

  .را دارا ميباشد

  مواعيد خدا راجع به نجات دهنده بشر

محبت بی پايان و رحمت بيکران خود کتب مقدس به ما خبر ميدهد که خدا از 
 آيه ٣رجوع شود به رساله افسسيان باب ( راه نجات را از بدو عالم تعيين نموده بود 

پس خدا در عهد  ) . ٨ آيه ١٣ و مکاشفه باب ٢١ – ١٨ و اول پطرس باب اول آيه ١١
يد مبعوث عتيق به زبان انبيا خود آن سبط و خانواده ای که نجات دهنده از ميان آنها با

کند معين نمود و زمان و طريق ظهورش را در ميان خلق و همچنين ذات و شئونات 
پس در . او و طريقی که کار بزرگ و عادالنه فديه را بجا خواهد آورد ، بيان کرد 

طی قرون قبل از ظهور مبارکش کسانيکه از وعده الهی خبر داشتند ،ايمان آورده و 
خدا به آدم ابوالبشر در . تظار نجات عظيم آينده باقی ماندند شادمان گشتند و به اميد و ان

باره نجات دهنده آينده خبر داد و فرمود که آن فديه چنان قدرت خواهد داشت که سر 
مار را خواهد  کوبيد يعنی شيطان را مغلوب خواهد ساخت و نوع بشر را از قيد 

   ).١۵ و ١۴ آيه ٣سفر پيدايش باب (شيطان و گناه خالصی خواهد داد

قبل از اين گفته شد که خدای تعالی به ابراهيم وعده داد که به توسط نسل و 
از انجيل آشکار و ) . ١٨ : ٢٢پيدايش ( ذريت او جميع امم جهان برکت خواهند يافت 

غالطيان ( معلوم ميشود که ان شخصی که بدو اشاره شده خداوند عيسی مسيح است 
وسط موسی وعده فرمود که اين منجی پيغمبر بزرگی باز خداوند ت ) . ١۶ آيه ٣باب 

  خواهد بود که 
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 ٢٨ و باب ٢١ و ١٩ آيه ١٧سفر پيدايش باب (از ميان بنی اسرائيل مبعوث خواهد شد 
و طريق مستقيم مشيت الهی را به آن قوم تعليم خواهد داد   سفر تثنيه باب  ) ١۴آيه 
بت شده است که نبی مذکور مسيح است ، از ندای آسمانی ثا ) ١٩ و ١٨ و ١۵ آيه ١٨

رجوع شود به انجيل ( زيراآن ندا ما را امر فرموده که او را بشنويم و اطاعت کنيم 
، همانطوريکه خدا به موسی خبر داده بود  )٧ آيه ٩ و مرقس باب ۵ آيه ١٧متی باب 

ل خواهند که مردم بايد ان نبی موعود را بشنوند و اطاعت کنند ، وگرنه مواخذ و مسئو
  .بود

به داود نيز پيام الهی در رسيد که نجات دهنده موعود بايد از نسل او باشد و 
 ٣ آيه ٨٩ و مزمور ١۶ آيه ٧دوم سموئيل باب ( سلطنت او انتها و آخر نخواهد داشت 

 آيه ١١  و باب ٧ و ۶ آيه ٩ و اشعيا باب ٣٧ و ٣۶ و ٣۵ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ۴و 
 و ٢۵ و ٢١ و ٢٠ و ١٧ و ١۶ و ١۵ آيه ٣٣ و باب ۶ و ۵ه   آي٢٣اول و ارميا باب 

   ).٣۴ آيه ١٢ اين مطلب را مقايسه فرماييد با يوحنا باب ٢۶

 به ما خبر داده شده که سلطنت از يهود منفک ١٠ آيه ۴٩در سف پيدايش باب 
  .نخواهد شد تا شيلو بيايد و شيلو يکی از القاب مسيح موعود است 

  تاریخ تولد عيسی مسيح

تخمينا چهر پنج سال قبل از آنکه مبداتاريخ مسيحيت شروع شود ، خداوند عيسی 
 ٣٠ آيه ٢متی باب اول و آيه اول و اعمال رسوالن باب ( مسيح از نسل داود متولد شد 

در اينجا بايد شرح دهيم  ) . ٣ و رساله روميان باب اول آيه ٢٣ و ٢٢ آيه ١٣و باب 
ساب راهبی موسوم به ديونيسيوس اصغر در ايام که مبدا تاريخ مسيحيت مطابق ح

او چند سالی در حساب اشتباه . سلطنت ژوستين امپراطور روم اشتباها معين شده است 
  .کرد ، ولی چون حساب او معمول و متداول شد ، امروزه هم انرا نگاه ميدارند 
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وقع مسيح هنوز هيروديس بزرگ پادشاه يهود در سال چهارم قبل از مسيح که در اين م
و  ) ١۶ آيه ٢مقابله شود با متی باب ( دو سال از عمرش نگذشته بود ، وفات يافت 

آراکالئوس پسر هيروديس بر . بعد از آن مملکت هيروديس به چهار قسمت منقسم شد 
 ميالدی ۶يکی از قسمتها يعنی فقط يهوديه سلطنت ميکرد ، ولی در حدود سنه 

در آن وقت . زول نموده و از وطن خود اخراجش کردند رومانيان او را مخلوع و مع
يهوديه به جای آنکه مملکتی عليهده در تحت سلطنت روم واقع شود ، يکی از واليات 

از آن زمان تا کنون يهوديان از خود هرگز . ممالک رومانيان محسوب گرديد 
 سلطنت بر وفق در اينکه انها دارای سلطانی نبودند و در اينکه. پادشاهی نداشته اند 

نبوت يعقوب از خاندان يهودا دور شده بود ترديدی نيست ، زيرا در موقع مصلوب 
" ( بجز قيصر هيچ پادشاهی نداريم : " شدن مسيح خودشان اذعان نموده و ميگفتند 

  . پس معلوم بود که مسيح موعود آمده است  ) . ١۵ آيه ١٩انجيل يوحنا باب 

   زندگی مسيحنبوتهای مختلف راجع به حوادث

مکانی را که بايد مسيح در آن متولد شود ، قبال ميکاه نبی ذکر کرده بود 
و از اين آيه چنين مستفاد ميگردد که او انسان  ). ٢ آيه ۵رجوع شود به ميکاه باب (

". طلوعهای او از قديم و از ايام ازل بوده است "محض نيست زيرا گفته شده است که 
موضوع .  بيان شده است ۶ و ۵ و ١ آيه ٢در انجيل متی باب ايفا و انجام اين نبوت 

اين نکته .  بطور اشاره بيان شده است ١۵ آيه ٣تولد او از باکره در سفر پيدايش باب 
 و ٢۵ – ١٨ آيه ١ واضحتر بيان شده و در انجيل متی باب ١۴ ايه ٧در اشعيا باب 

 رسيده است چنانکه قران هم  تکميل يافته و به انجام٣٨ - ٢۶ آيه ١انجيل لوقا باب 
در باب تعليمات و ذلت و  ) . ١٢ و سوره تحريم آيه ٩١سوره انبياآيه ( تصديق دارد 

  تحقير 
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بسا نبوتها . و االم و مصائب و موت و کفاره ای که بايد به جهت خالصی بشر بدهد 
 ٣ تا ١ آيه ۶١ و باب ٩ تا ١ آيه ۴٢در عهد عتيق هست که معروفترين انها اشعيا باب 

 – ١٣ آيه ۵٢و نيز در اشعيا باب ) ٢١-١٧ آيه ۴مقابله کنيد با انجيل لوقاباب ( ميباشد 
زمان قتل او آشکارا در .  در اين موضوع است ٢٢ و مزمور ۵٣ و تمام باب ١۵

 بيان شده است ، زيرا فرمان اردشير دراز دست ٢۶ تا ٢۴ آيه ٩کتاب دانيال باب 
عزرا ( الح و تعمير اورشليم در سال هفتم سلطنت آن پادشاه پادشاه ايران برای اص

اگر از آن تاريخ .  قبل از ميالد صدور يافت ۴۵٨يعنی در سال  ) ١،٧ آيه ٧باب 
 سال حساب کنيم ۴٩٠يعنی  ) ٢۴ آيه ٩رجوع شود به دانيال باب ( هفتاد هفته سالها 

 پيش ٢۶ -٢۵  آيه ٩ باب بطوريکه در کتاب دانيال نبی.  ميالدی ميرسيم ٣٢به سال 
 سال بعد از فرمان اردشير منقطع شود ، ۴٩٠ و ۴٨٣بينی شده ، مسيح بايد مابين 

 بعد از ميالد مسيح اين نبوت انجام يافت زيرااو فی مابين آن ٣٢ و ٢۵يعنی مابين سنه 
.  ميالدی بوده باشد ٣٠ و يا ٢٩دو تاريخ مصلوب گرديد و محتمل است که در سال 

 بدان اشاره شده است ، ٢٧ و ٢۶ آيه ٩يکل و اورشليم که در دانيال باب خرابی ه
 ميالدی وقتی که تيطوس پسر ٧٠ سال بعد به وقوع پيوست ، يعنی در سنه ۴٠تخمينا 

وسپاسين امپراطور روم هم شهر و هم هيکل را خراب کرد چنانکه يوسيفوس و ساير 
رجوع شود به متی (  مطابقت ميکند مورخين نقل ميکنند و نقل آنها با پيشگوئی مسيح

 ) ٢۴-۵ آيه ٢١ و لوقا باب ٢٣ -١ آيه ١٣ و مرقس باب ٢٨ الی ١ آيه ٢۴باب 
زيرا يهوديان  ) ٢۴ آيه ١٣انجيل مرقس باب ( آن ايام هنوز تمام نشده است " مصيبت"

هنوز بدون مملکت و وطن در همه جا متفرق و پراکنده اند و برادران مسلمان ما از 
بت و عقوبتی که يهوديان نه فقط در ممالک اسالمی بلکه در ممالک ديگر مصي

  و زمانهای . "گرفتارند آگاهی دارند 
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زيرا  ) ٢۴ آيه ٢١رجوع شود به انجيل لوقا باب ( نيز تا کنون تمام نشده است " امتها
  . هنوز ملت غير يهودی اورشليم را در تصرف خود دارد 

دی راجع به قيام مسيح از مردگان و صعودش به آسمان در کتب انبيا آيات متعد
 ١٠ ايه ١۶و نشستن او به دست راست خدا و غيره ذکر شده است ، مثال در مزمور 

 و کتاب ١ آيه ١١٠و نيز مزمور  ) ٣۶- ٢٢ آيه ٢مطابق با اعمال رسوالن باب (
دانيال " (رم سلطنت چها"استقرار سلطنت او در زمانيکه  . ١۴ و ١٣ آيه ٧دانيال باب 

 ٢باب ( يعنی امپراطوری روم هنوز پايدار بود ، در کتاب دانيال نبی  ) ٢٣ آيه ٧باب 
بيان شده است  ) ٢٧ و ٢٣ و ١۴ و ١٣و ٩ ،٧ و باب هفتم آيه ۴۵-۴۴- ٣۵- ٣۴آيات 

رجوع (آن چهار سلطنت يا مملکت ديگر عبارت بودند از بابل ايران مقدونيه و روم . 
   ) . ٢١ و ٢٠ آيه ٨ و باب ۴۵- ٣٧ آيه ٢ی باب شود به دانيال نب

  شمه ای از احوال زندگی و مرگ مسيح

رجوع شود به لوقا (وقتی خداوند عيسی مسيح تقريبا به سن سی سالگی رسيد 
شروع به انتشار و تبليغ و بشارت و مژده خود نمود ، چنانکه اناجيل  ) ٢٣ آيه ٣باب 

ير کنان در همه جا احسان و نيکی مينمود و عيسی مسيح س. هم به ما نشان ميدهند 
او بر وفق نبوت حضرت اشعيا . معجزات بسياری از وی به عرصه ظهور ميرسيد 

مريضان را شفا ميداد ، ديوان را اخراج مينمود ، کوران را بينا ، کران را شنوا ، و 
بی باب مبروصان را طاهر ميکرد و شالن را به راه ميانداخت ، رجوع شود به اشعيا ن

مقابله  : ( ٢و ١ آيه ۶١ و باب ٧-١ آيه ۴٢ و باب ۶ -٣ آيه ٣۵ و باب ۴ -١ آيه ٣٢
و نيز  ) ١۴ آيه ٢١ و باب ٢١-  ١٧ آيه ١٢ و باب ۵و ۴ آيه ١١کنيد با انجيل متی باب 

با اين همه در صورتيکه دارای چنين قدرت عظيمی بود  . ۴٣در سوره آل عمران آيه 
  عهذاو آنرا بکار ميبرد ، م
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. هيچگاه برای منفعت خود يا برای تنبيه و سياست دشمنانش معجزه ای ظاهر نکرد 
و در صدد تحصيل هيچگونه مقام ) ٢٠ ايه ٨متی باب ( در فقر و ذلت زندگی ميکرد 

و شئونات دنيوی بر نيامد و نگذاشت که مردم او را پادشاه روی زمين قرار دهند 
و افعال او چنان بی عيب و غير قابل مالمت بود و اعمال ).١۵ آيه ۶يوحنا باب (

قدوسيت در رفتار و زندگی او به درجه ای بر مردم عيان و آشکار بود که ميتوانستبه 
 ٨انجيل يوحنا باب " ( کيست تز شما که مرا به گناه ملزم سازد " دشمنان خود بگويد 

 رفتار وی بود اکمال بدينطريق نبوتهای مذکور که درباره ظهور نخستين و ) ۴۶آيه 
  .يافت و به انجام رسيد 

خداوند عيسی مسيح دوازده شاگرد  از ميان بنی اسرائيل انتخاب کرد و ايشان 
را تربيت نمود و آن حقيقتی را که ميخواست به ديگران تعليم بدهد را به ايشان تعليم 

اجع به فرزندی مهمترين تعليم اساسی که بنياد ساير تعاليم قرار گرفت تعليم ر. داد 
الهی وی است که مسيح فرمود کليسای خود را بر روی اين تعليم که مانند صخره ای 

   ).١٨- ١٣ آيه ١۶انجيل متی باب (است استوارخواهد نمود 

وقتی رسوالن فهميدند که او مسيح موعود عهد عتيق است ، خداوند عيسی 
بود که بايدمصلوب شود و مسيح دومين حقيقت عمده را به آنها تعليم داد و آن اين 

 ٨ و مرقس باب ٢١ آيه ١۶انجيل متی باب ( برای نجات نوع بشر از مردگان برخيزد
وقتی زمان رحلت مسيح نزديک ميشد ، مسيح شاگردان  ) . ٢٢ آيه ٩ و لوقا ٣١آيه 

 آيه ١٨لوقا باب (خود را بهتر از کيفيت مصائب و آالمی که بايد تحمل کند آگاه ساخت 
جميع آالم و اسقام را به طيب : "  در موقع ديگر به ايشان آشکار فرمود  ).٣۴- ٣١

خاطر و از روی ميل متحمل خواهم شد و از محبتی که به نوع بشر دارم ، همه را 
 ۶انجيل يوحنا باب " (تحمل خواهم نمود تا آنکه حيات جاودانی و تازه به مردم بدهم

   و باب ۵١آيه 
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به روميان (رتيکه بخواهمد اين عطيه خدائی را قبول کنند ، در صو )١٨- ١١ آيه ١٠
   ).٢٣ آيه ۶باب 

پس از آنجائيکه مسيح نسبت به بنی آدم محبت داشت و ميخواست آنه را از 
گناهانشان نجات دهد ، به يهوديان اجازه داد که او را بگيرند و مسخره کنند و سيلی 

وس پيالطس تسليمش نمايند تا او را بزنند و به دست حاکم رومانی يهوديه يعنی پنطي
 و مرقس باب ۵۶ آيه ٢٧ الی باب ۴٧ آيه ٢۶متی باب ( تازيانه زده و به دار آويزند 

 و يوحنا ۴٩ آيه ٢٣ الی باب ۴٧ آيه ٢٢ و لوقا باب ۴١ آيه ١۵ الی باب ۴٣ آيه ١۴
و  ٢٢بدين طريق نبوت های داود در مزمور  ).٣٧ آيه ١٩ آيه اول الی باب ١٨باب 

 در چندين قرن پيش ١٢ آيه ۵٣ الی باب ١٣ آيه ۵٢آنچه اشعيا در کتاب خود باب 
  .نبوت کرده بود انجام يافت 

خداوند عيسی مسيح چون شخص مجرم و خطا کاری مصلوب گرديد ، با آنکه 
انجيل متی باب ( قاضی او يعنی پيالطوس اعتراف کرد که از هر خطائی مبرا ميباشد 

يان يهوديان آن ايام مرسوم بود که اجساد مقصرين و مجرمين را در م ). ٢۴ آيه ٢٧
در . در خارج از ديوار های اورشليم بيندازند "وادی بن هفوم"در محلی موسوم به 

ولی در مورد . آنجا آنها را ميسوزانيدند و يا ميگذاشتند تا شغاالن و گرگها بخورند 
ا به يوسف از اهل رامه سپردند عيسی اين عمل انجام نگرفت ، زيرا جسد مقدس او ر

که مريد محض مسيح و از مردمان متمول و عالی رتبه بود و او انرا در قبر جديد 
 ٢٣ و لوقا باب ۴٧-۴٢ آيه ١۵ و مرقس باب ۶١- ۵٧ آيه ٢٧متی باب ( خود دفن کرد 

اين وقايع تماما مطابق نبوت اشعيا واقع  ). ۴٢- ٣٧ آيه ١٩ و يوحنا باب ۵۶- ۵٠آيه 
  قبر او را با شريران تعين نمودند و بعد: "  ميگويد ٩ آيه ۵٣چنانکه در باب شد ، 
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  ".از مردنش با دولتمندان

همانطور که مسيح قبل از وقت به شاگردان خود خبر داده بود که روز سوم از 
 و باب ٢٣ آيه ١٧ و باب ٢١ آيه ١۶انجيل متی باب (ميان مردگان بر خواهد خواست،

انجيل (همانطور هم واقع شد  ) ۴۶ و ٧ آيه ١٨ و باب ٢٢ آيه٩لوقا باب  و ١٩ آيه ٢٠
-١ آيه ٢۴ و انجيل لوقا باب ٨- ١ آيه ١۶ و انجيل مرقس باب ١٠- ١ آيه ٢٨متی باب 

اين فقره نيز بر طبق نبوت  ). ۴ آيه ١۵ و اول قرنتيان باب ٢٠ و انجيل يوحنا باب ۴٣
بعد از قيامش از  ). ١٠ و ٩آيه  ١۶رجوع شود به مزمور ( داود صورت گرفت 

اعمال ( مردگان چندين بار در ظرف چهل روز اول بر شاگردان خود ظاهر شد 
و به ايشان تعليم داد که چگونه نبوتهای عهد عتيق در باره او  ) ٣ آيه ١رسوالن باب 

کامال انجام گرفته و نيز مقصود از آالم و صدمات و مرگ و قيام خود را برای آنها 
سپس به آنها ماموريت داد که جميع  ). ۴٩-۴۴ و آيه ٢٧  آيه ٢۴لوقا باب ( نمودبيان

 ١ و اعمال رسوالن باب ٢٠-١٨ آيه ٢٨متی باب ( ملل و امم را شاگرد خود سازند 
 ۵ ١ و۵٠ آيه ٢۴لوقا باب ( باالخره در برابر پشم آنان به آسمان صعود کرد  ) . ٨آيه 

 وعده رجعت مظفر و مجلل خود را برای ايشان و ) ٩ آيه ١و اعمال رسوالن باب 
واگذاشت که در مراجعت سلطنت دائمی و ابدی خود را بر قرار نمايد ، چنانکه دانيال 

و دنيا را از معرفت خود  )٢٧ و ١۴ و ١٣ آيه ٧دانيال باب (نبی از پيش گفته بود 
ين مطالب برای کسب اطالعات بيشتر از ا ) . ٩ - ١ آيه ١١اشعيا باب (مملو سازد

 و انجيل مرقس ۴۶-٣١ آيه ٢۵ و باب ٣١ و ٣٠ آيه ٢۴رجوع کنيد به انجيل متی باب 
   و ٢۶ آيه ١٣باب 
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 ١ و اعمال رسوالن باب ٣-١ آيه ١۴ و انجيل يوحنا باب ٢٧ آيه ٢١انجيل لوقا باب 
   .٨  آيه ٢١ الی باب ١١ آيه ٢٠ و باب ٧ آيه ١ و مکاشفه باب ١١آيه 

 تمام وعده هائی که خدا به توسط انبيا خود در عهد عتيق راجع به نظر به اينکه
ظهور اول مسيح موعود نجات دهنده عالم و کار کفاره وی داده بود، در عيسی مسيح 
انجام گرفت ، بديهی است که او فی الحقيقه همان نجات دهنده ايست که انبيا بر او 

اينرا نيز ). ۵۶ آيه ٨يل يوحنا باب انج( شهادت دادند و ابراهيم هم بدو ايمان آورد 
نبايد از نظر فراموش نمود که انجام و ايفای اين نبوتها در باره مسيح قاطع ترين دليلی 
است که عهد عتيق مبنی بر الهام الهی است ، زيرا بدون الهام الهی کی ميتوانست آينده 

ر اينکه اين اخبار را با تمام جزئياتش چندين قرن قبل از وقوعش پيش بينی نمايد ؟ د
قبل از وقوع گفته شده ، جای هيچگونه ترديدی نيست ، زيرا آن پيش بينی ها در عهد 
عتيق عبرانی که در دست يهوديان و مسيحيان ميباشد ، هنوز هم موجود و مسطور 

يهوديان خود مسيح را رد نموده اند ، ولی به هيچ وجه جرات نکرده اند که . است 
وتها را محو يا تغيير دهند ، اگر چه که بی ايمانی و سنگدلی ايشان کلمه ای از اين نب

  .از همان آيات و مسطورات نمايان است 

  جنبه الهوتی و ناسوتی مسيح در کتاب مقدس بوضوح اثبات گردیده است

چنانکه ذکر شد ، ذات مسيح موعود و جالل و مرتبه او حتی در عهد عتيق هم 
 آيه ١١٠ و مزمور ٧٢ و مزمور ٧ آيه ٢ در مزمور مثال( بوضوح بيان گرديده است 

 آيه ۴٠ و باب ٩ -٧ آيه ٢۵ و باب ٧ و ۶ آيه ٩ و باب ١٠-١ آيه ۶ و اشعيا نبی باب ١
   آيه٣٣ و ارميا نبی باب ١١ و ١٠
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 و در آيات ديگری هم واضحا بيان گرديده ٢ آيه ۴ و باب ١ آيه ٣ و ميکا نبی باب ١۶
ما  ) ٢ آيه ۵ميکا نبی باب ( طلوعهای او از ازل بوده است از آنجائيکه ). است 

پيش از آنکه ابراهيم : "ميتوانيم به صحت کامل اين بيان پی ببريم که مسيح فرمود
مسيح در ضمن اين فرمايشات  ). ۵٨ آيه ٨انجيل يوحنا باب " ( بوجود آيد من هستم 

 آيه ٣فر خروج باب س. (اسم مخصوص خدای تعالی را در مورد خودش بکار ميبرد
از اينجا معلوم ميشود که او بود که ابراهيم را از سرزمين بابل خواند و تورات  ). ١۴

بنابر اين القاب و عناوينی که در عهد جديد بدو . را به اسرائيل داد و انبيا را فرستاد 
د منسوب است ، به هيچوجه عاليتر از القابيکه در عهد عتيق راجع به او مذکور ميباش

هر دو کتاب در موضوع ذات و صفات جالل و مرتبه او با يکديگر کامال . نيست 
يکی از داليلی که مسلمانان مسيح را نجات دهنده نميدانند اينست که . مطابقت ميکنند 

آنچه مسيح در باره خود گفت و انبيا پيشين نيز در باره او گفتند، تصديق نمينمايد و 
  .رندبگفته های آنان ايمان نمياو

نبايد فراموش نمود که اگر مسيح مخلوق صرف بود ، هرچند که اشرف 
مخلوقات هم که باشد ، باز ممکن نبود بتواند دنيا را از گناه و از بی ميلی و دوری 

پس نجات منوط به داشتن ايمان کامل به اوست و متوقف بر . نسبت به خدا نجات دهد 
ه او ادعا کرده و در کتاب مقدس عهد عتيق و اين است که بدانيم و ايمان آوريم که آنچ

بنابر اين ميبينيم که اعتقاد به . عهد جديد در مورد او مسطور است ، صحت دارد 
الوهيت او سبب فساد ايمان و عقيده مسيحی نيست بلکه جوهر دين واقعی ميباشد ، 

  زيرا اگر مسيح مخلوق
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ل بر محبت خدا نسبت به انسان صرف بود ، خوبی و نيکی و آالم و مصائب او دلي
اگر خدا سبب شده بود که عاليترين و بهترين آفريده های خود را دچار اين باليا . نميشد

و غصه ها نمايد ، اين چيز ها اعتقاد به محبت و رحمت خدای تعالی را برای ما 
اشيم ولی وقتی تعليمات کتاب مقدس را قبول نمائيم و اعتقاد داشته ب. مشکل ميگردانيد 

 ) ١٩ آيه ۵دوم قرنتيان باب ( که خدا در مسيح بود و جهان را با خود مصالحه ميداد 
، آنگاه تا حدی  ) ٣٠ آيه ١٠انجيل يوحنا باب ( و ادراک کنيم که او با پدر يکی است 

ميتوانيم بفهميم که اگر آئين و عقيده تثليث اقدس بر حق باشد ، خدای تعالی رحيم است 
در اينصورت ميفهميم که .يات خود را نسبت به ما مبذول ميدارد و توجهات و عنا

اين .  ميباشد ١۶ آيه ٣اصل بشارت و روح و جوهر کتاب مقدس در انجيل يوحنا باب 
کالم به دلهای ما اثر ميکند و ما را بسوی محبت و تسليم به خدا ميکشاند، زيرا او اول 

   ).٩  آيه۴رساله اول يوحنا باب ( ما را محبت نمود 

عهد عتيق و عهد جديد نه تنها صفات الهی را به مسيح نسبت ميدهند ، بلکه او 
 ٩ و اشعيا باب ٧ و ۶ آيه ۴۵مثال در مزمور . (را بطرز آشکاری خدا خطاب ميکند 

 ٨ و عبرانيان باب اول آيه ۵ آيه ٩ و روميان باب ٢٩ و ٢٧ آيه ٢٠ و يوحنا باب ۶آيه 
 هر که با دقت مخصوص و با دعا اين آيات را مطالعه  )٢٠ آيه ۵و اول يوحنا باب 

نمايد ، ملتفت خواهد شد که اين القاب عاليه که به مسيح داده شده ، از روی تعارف و 
اغراق نبوده بلکه از آن جهت است که آنها حقيقت بزرگی را که دانستنش برای همه 

  . کس مهم است اظهار ميدارد 

  ند که قران در موضوع کلمه الهی مسلمين متفکر و دانشمند ميدان



١٢۶  

 معلوم و مبرهن ١۶٩از مندرجات سوره النسا آيه . مسيح با عهد جديد توافق دارد 
اين قسمت را با سوره . ( است که کلمه با کلمه اهللا برابر بوده و در معنا يکی است 

عليم تثليث وقتی ت. )  در جائيکه او قول الحق خوانده شده مطابقه نماييد٣۵مريم آيه 
اقدس را در فصل پنجم از قسمت دوم اين کتاب مورد توجه قرار دهيم ، در اين زمينه 

در اينجا مختصرا اين موضوع را مورد توجه قرار داده . نيز بسط کالم خواهيم داد
واميد است که پرده تعصبی که حقيقت را از نظر ها مسطور داشته و اغلب اوقات 

ت الهی باز ميدارد ، از نظر خوانندگان محترم برداشته شود مردم را از ديدن نور حقيق
هر مسلمان حقيقی بايد اقرار و اعتراف نمايد به اينکه هرگونه موضوع و مطلبی در . 

اين سه کتاب يعنی .  مورد اتفاق عهد عتيق وعهد جديد و قران باشد ، بر حق است 
د ، از آن جمله در مسئله و عهد عتيق و عهد جديد و قران در چند موضوع اتفاق دارن

  .حدانيت و موضوع اينکه عيسی کلمه اهللا است 

و کلمه اهللا کلمه ايست که در ابتدا با خدا بود و همه مخلوقات بواسطه او بوجود 
( و او مجسم شد و در ميان مردم مسکن گرفت  ) ٣-١ آيه ١انجيل يوحنا باب ( آمدند 

او ميخورد و مياشاميد و ميخفت و  ) . ١١- ۵يه  آ٢ و فيليپيان باب ١۴ آيه ١يوحنا باب 
بيدار ميشد و در غصه و غم و شادی و سرور بشری شرکت مينمود و در هر چيز 
مانند ما در معرض امتحان و آزمايش قرار ميگرفت ،ولی در طی آزمايش گناه نکرد 

از ). ٢۵- ٢١ آيه ٢ و اول پطرس باب ٢۶ آيه ٧ و باب ١۵ آيه ۴عبرانيان باب ( 
سطورات اناجيل اربعه مسلم و مشهود است که او انسان واقعی و دارای جسم و روح م

  اين موضوع از بيانات خود مسيح واضحتر. بود 
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ميشود که خود را پسر انسان ميناميد و اين عنوان و خطاب عالوه بر آنکه بشريت 
 و ١۵ آيه ٣ باب کاملش را بر ما نمايان ميکند، ما را متذکر ميسازد بانچه در پيدايش

از اين گذشته چون نجات دهنده .  راجع به او نبوت شده است ١٣ آيه ٧دانيال نبی باب 
بشر و واسطه ميان انسان و خدا نيز بود و خودش نيز انسان کامل و بيگناه بود ، نزد 

  . خدای پدر دعا مينمود و بسا کارهای ديگر ميکرد که با طبيعت انسانی مناسبت دارد 

به الوهيت هم داشت و هنگاميکه خدا را  پدر خود ميخواند و راجع به ولی جن
اطاعت و و انقياد پسرانه و ماموريت آسمانی خود از جانب خدا صحبت ميداشت ، 

با وجود اين مسيح ما را از کليه خطرات شرک به خدا دور . ادعای الوهيت مينمود 
 و يوحنا باب ٢٩ آيه ١٢ باب انجيل مرقس(نگاه ميدارد و بطور تاکيد وحدانيت خدا 

 و باب ٣٠ آيه ١٠انجيل يوحنا باب ( و يگانگی خود را با خدا تعليم ميدهد  ) ٣ آيه ١٧
" اين کلمه اهللا يعنی پسر خدا و پسر انسان و خداوند عيسی مسيح  ) . ٢١ آيه ١٧

غمهای ما را بر خود گرفت و درد های ما را بر خويش حمل نمود و ما او را از 
 خدا زحمت کشيده و مضروب و مبتال برديم و حال آنکه به سبب تقصيرهای ما جانب

مجروح و بسبب گناهان ما کوفته گرديد و تاديب سالمتی ما بر وی آمد و از زخمهای 
با آنکه ذاتا کلمه اهللا بود بر امتياز و  ). ۵ و ۴ آيه ۵٣اشعيا باب " ( او ما شفا يافتيم 

بلکه جاللی که با پدر خويش قبل از آفرينش عالم داشت مقام الهی خود تفاخر ننمود ،
خود را خالی کرده صورت غالم را "و  )۵ آيه ١٧انجيل يوحنا باب ( کنار گذاشت 

  پذيرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسانی يافت شد
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ت از اينجه. خويشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صليب مطيع گرديد
خدا نيز او را به غايت سر افراز نمود و نامی را که فوق از جميع جانهاست بدو 
بخشيد تا به نام عيسی هر زانوئی از آنچه در آسمان و بر زمين و زير زمين است، خم 
" شود ، و هرزبانی اقرار کند که عيسی مسيح خداوند است برای تمجيد خدای پدر

ی سوال کند که چگونه ممکن است ذات الهی با اگر کس). ١١-٧ آيه ٢فيليپيان باب (
طبيعت بشری متحد شود ،برای جواب به اين مطلب ،سوال زير را مطرح ميکنيم که 
چگونه ممکن است روح و جسم که يکی باقی و ديگری فانی است در انسان متحد شود 
 و باهم بياميزد؟ خدای قادر مطلق خالق و حاکم جميع اشيا با حکمت بالغه و غير

باز انجيل ما . محدود ميتواند هرچه بخواهد بجا آورد و بر حسب اراده خود انجام دهد 
را خبر ميدهد که نسبت بشريت مسيح با ذات الهی او چنانست که نه بشريت به الوهيت 

صحيح است که فهميدن  اين نسبت .تبديل ميگردد و نه الوهيت با بشريت مخلوط ميشود
قاصر ما خارج است و فقط از راه مکاشفه در کالم مخصوص از عهده عقل و ادراک

مقدس خدا شناخته و معلوم ميشود ، ولی واضح است که اين اتحاد الوهيت و بشريت 
و قصد خدا اين . در مسيح وقوع يافت تا آنکه مشيت ازلی خدای تعالی به انجام رسيد 
 و ظلم شيطان بود که افراد بشر از هالکت نجات يابند و از گناه و رقيت و بندگی

رهائی يابند و با خدا آشنا شوند و بدينطريق از سعادت ابدی و جاودانی در حضور او 
مکاشفه (نظر به اينکه مسيح هر قوم و طايفه ای را با خون خود خريده . استفاده کنند 

از لحاظ زندگانی مقدس و ايثار نفس و جان نثاری خود بر روی زمين ) ٩ آيه ۵باب 
   برای ما نمونه
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انجيل (پاک ونيکوئی گرديد که ما هم از او متابعت نمائيم و بر اثر او روان شويم 
  ).٢١ آيه ٢ و اول پطرس باب ١۵ آيه ١٣يوحنا باب 

  توضيح عقيده کفاره از نقطه نظر مسيحی

نظر به اينکه در مسيحيت موضوع تعليم راجع به کفاره مسيح برای گناه از 
لب سوتفاهماتی بسيار راجع بدان ميشود ،بنابر اين ما در مطالب بسيار مهم است و اغ

مقصود ما از کفاره مسيح . اينجا سعی ميکنيم که اجماال و صريحا آنرا بيان نمائيم 
انسان از آن حالت و وضعيتی که در بدو آفرينش دارا . مسالحه ميان خدا و انسان است

طه آنکه هريک از افراد بشر بود ، اول بواسطه گناهی که آدم مرتکب شد و بعد بواس
رجوع شود به ( بدی را بجای نيکی انتخاب نمودند ، زندگانی جاودانی و واقعی را 

که عبارت از معرفت و شناسائی خدا توسط مسيح ميباشد  ) ٢ آيه ١٧انجيل يوحنا باب 
پس يگانه راهی که برای رستگاری و رهائی انسان از موت روحانی . ، از دست داد 

اين . يباشد عبارت از قبول زندگانی روحانی جديد از خدای حيات بخش است موجود م
 و کوليسيان ٢۶ آيه ۵ و باب ۴ آيه ١انجيل يوحنا باب ( حيات در مسيح عيسی است 

(  انسان عطا ميشود و فقط بوسيله او به ) ١٢ آيه ۵ و اول يوحنا باب ۴ آيه ٣باب 
عيسی مسيح ايمانداران را از راه ايمان با خود متحد  ) . ١٢ آيه ۴اعمال رسوالن باب 

انجيل ( ميسازد ، به نحوی که آنها شاخه های ان تاک حقيقی يعنی خودش ميشوند 
بدينطريق او قسمتی از ذات و سجايای قدوس خود را به آنها ). ۶-١ آيه ١۵يوحنا باب 
انجيل يوحنا باب (ايشان را فی المثل شريک گوشت و خون خود ميگرداند ميبخشد و 

  او طبيعت بشر را). ۶٣، ۵٨الی ۵١ ، ۴٨ ، ۴٧ ،۴٠ آيه ۶
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بخود گرفت و انسان گرديد و ادم ثانی شد يعنی رئيس روحانی و نماينده نژاد نوع بشر 
کسانيکه به او ايمان . )۴۵ ،٢٢ آيه ١۵ و اول قرنتيان باب ١۴ آيه ١انجيل يوحنا باب (

ازآن اتحاديکه با وی پيدا ميکنند قدرت ميابند تا )٢٠ آيه ٢غالطيان باب (مياورند 
 ۴ و باب ٣- ١ آيه ٣ و اول يوحنا باب ١٢ آيه ١انجيل يوحنا باب ( فرزند خدا گردند 

 ٣،۵ آيه ٣انجيل يوحنا باب ( زيرا از روح قدوس خدا تولد تازه آسمانی ميابند) ٩آيه 
(.  

پيدايش (برای آنکه انسان از موت جاودانی که نتيجه و نيز سياست گناه است 
رهائی يابد، الزم بود )٢٣ آيه ۶ و روميان باب ٢٠ آيه ١٨ و حزقيال باب ٣ آيه ٣باب 

 ) ٣پيدايش باب (همانطوری که انسان شريعت و قانون عدالت خدائی را شکسته 
چون کلمه . درجه ميل خود اطاعت نمايد همانطور هم شريعت قدوس خدا را به منتها 

او بموت حتی بموت صليب هم مطيع گرديد . خدا انسان کامل گرديد ، اين کار را کرد
آنکسی که آزاد از گناه و مبری از ).١٩ آيه ۵ و روميان باب ٨و٧ آيه ٢فيليپيان باب (

اری جان هر نوع آاليش بود ،بوسيله ريختن خون گرانبهای خود در راه ما برای بسي
 و روميان ٢٨ آيه ٢٠ و انجيل متی باب ۶و ۵آيه ۵٣اشعيا نبی باب (خود را فديه کرد

 ). ٢۴ آيه ٢ و اول پطرس باب ١١- ٨ آيه ۵و باب ٢۵ آيه ۴ و باب ٢۵ آيه ٣باب 
نميتوان گفت که او تنبيه گناهان ما را بر خود هموار کرد،زيرا تنبيه اشاره به تقصير 

ولی تمام  )۵ آيه ٣اول يوحنا باب ( آنکه در او هيچ گناهی نبود و و گناه ميکند و حال 
  آالم و رنجهای او بواسطه گناهان ما بود و بوسيله آن آالم و رنجها
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جميع ايمانداران با او از گناه و عواقب وحشت آور و هولناک آن يعنی محروميت از 
مسيح انسان محض ميبود اگر . حضور خدا و گرفتار شدن به مرگ ابدی رهائی ميابند 

، با وجود اطاعت و تسليم کامل خود حتی در مقابل مرگ جز تحصيل نجات برای 
خودش کار ديگری نمينمود زيرا نميتوانست حيات روحانی به ساير مردم اعطا 

ولی چون او هم انسان کامل و هم خدای کامل حقيقی است ، اين حيات تازه .نمايد
خدا  ). ٢۶ آيه ۵انجيل يوحنا باب (د ميتواند بدهد و ميدهدروحانی را به ايمانداران خو

جاودانی است و نميميرد،ليکن چون کلمه  خدا بصورت انسان در آمد و آدم گرديد ، 
رساله (در نتيجه در جنبه بشری خود ميتوانست موت را برای جميع مردم بچشد 

 آيه ۶ و باب ٢۵ آيه ۴ روميان باب(او برای ما يکمرتبه مرد  ). ٩ آيه ٢عبرانيان باب 
دوم (ولی چون دوباره از مردگان برخاست مرگ را مغلوب و نابود ساخت ) ١٠

و برای کسانيکه بوسيله ايمان با او متحد ميشوند حيات را  ) ١٠ آيه ١تيموتائوس باب 
  ).٢۶ و ٢۵ آيه ١١ و باب ١۶ آيه ٣انجيل يوحنا باب ( آورد

گناهان ما فقط از ظهور . ناه متنفر باشد چون خدا ذاتا قدوس است ،ميبايد از گ
و تجلی محبت خدا در عيسی مسيح مغلوب ميشود و ما او را دوست ميداريم ،از جهت 

 آيه ۴ و اول يوحنا باب ١۶ آيه ٣انجيل يوحنا باب (آنکه او از اول ما را محبت نمود 
 توفيق و اين محبت قوی مسيح ما را قدرت ميبخشد که او را دوست بداريم و با).١٩

فيض روح القدس بر وفق اراده قدوس خدا تا حدی در اين عالم و بطور اکمل در عالم 
دو نسبت خاص بتوسط موت مسيح بر  ). ١۴ آيه ۵دوم قرنتيان باب (باقی زيست نمائيم

  اول رهائی از موت جاودانی ،دوم فيضی که ما را: روی صليب به ما عطا ميشود 
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رومانيان (ه بر ميانگيزد تا بتوانيم گناه را مغلوب خود سازيمبه دوری و نفرت از گنا
-١ آيه ٣ و کولسيان باب ١۴ آيه ۶ و باب ٢٠ آيه ٢ و غالطيان باب ١١-۵ آيه ۶باب 
( او ما را از بندگی و اسارت گناه رها کرده است  ). ٧ آيه ١ و اول يوحنا باب ١٧

 و ٧ آيه ١ و افسسيان باب ٣٠  آيه١ و اول قرنتيان باب ٢٨ آيه ٢٠انجيل متی باب 
او يگانه کفاره حقيقی و موثر را برای گناه گذرانيده  ). ٢١- ١٨ آيه ١اول پطرس باب 

که  )١٠ آيه ۴ و باب ٢ آيه ٢ و اول يوحنا باب ١٧ آيه ٢عبرانيان باب ( است 
  .قربانيهای گناه در تحت قوانين و شريعت يهود فقط اشاره به آن ميکند

اه ما را فاش ميکند و ما را متهم ميسازد و ما را به غضب الهی وجدان ما که گن
چون ما . تهديد مينمايد ، احتياج فوری ما را به مصالحه با خدای تعالی تعليم ميدهد 

خود نميتوانيم کفاره کاملی بگذاريم ، خدا در مسيح کفاره کاملی تهيه نموده است ، 
مرگ مسيح به ما نشان ميدهد که . ست زيرا مسيح هم انسان کامل و هم خدای حقيقی ا

گناه آدم از . جنايت قتل مسيح ثمره و تکميل گناه عالم بود. گناه چقدر خوفناک است 
نفس پرستی و خود رائی بود ،اما مسيح بر روی صليب نفس خود را تسليم به مرگ 

فايده و خاصيت کفاره مرگ او در رنج و تعب جسمی او نيست و بس بلکه در . کرد 
حبت سرشار و نامحدودش ميباشد که با وصف آنکه رئيس بيگناه نسل بشر بود به م

اختيار و ميل خود رنج و عقوبت را بر گردن گرفت و اين عقوبتها زائيده و مولود 
انجيل يوحنا (او جان خود را به طيب خاطر در راه ما نهاد . گناهان مردمان ديگر بود

  يندگی که و از جنبه نما ) ١٨ و ١٧ آيه ١٠باب 
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از طرف بشر نزد خدا دارا بود حکم خدا را در مورد گناه و گناهکار عادل شمرد و 
فقط مردن او مقصود و کفاره و قربانی  ).٢٠ آيه ١٨حزقيال نبی باب ( تصديق نمود 

محسوب نميشود بلکه اصل مقصود قربانی مسيح تسليم بال شرط او بخدا و اطاعت 
باوجود اين آنقدری که طبيعت انسانی توام . ست تا دم واپسينمحض او به پدر آسمانی ا

باذات الهی بتواند تحمل رنج و صدمه نمايد ، او متحمل گرديد نه در جسم فقط بلکه در 
عقل و روح نيز ، زيرا غم و غصه او به جهت گناهان مردم قلب پر محبت او را در 

 يکی بود  ،قدوسيت و محبت چون با پدر). ٣۴ آيه ١٩انجيل يوحنا باب ( هم شکست 
او نسبت به نوع بشر باعث شد که منتهای شناعت و زشتی گناهان ما را احساس کند و 
چون از جنبه بشريت با ما در آميخت و يکی شد ، توانست کيفيت هولناک آن لعنتی را 

از اين . که با گناه توام و مالزم ميباشد حس کند ، زيرا که خدا کامال مقدس ميباشد 
به  ) ٩ آيه ٢عبرانيان باب (هت مسيح به جهت همه کس طعم مرگ را چشيد ج

 و ١ آيه ٢٢زبور ( نحويکه هيچکس جز آن وجود بيگناه نميتوانست اين کار را بکند 
پس هم محبت خدا و هم عدالت  ). ٣۴ آيه ١۵ و انجيل مرقس باب ۴۶ آيه ٢٧متی باب 

  .او و هم رحمتش در مرگ مسيح با هم ظاهر گرديد

آنکسی که در جنبه بشری خود بر روی صليب مرد ، نه فقط انسان بلکه خدا 
نظر به اينکه او بار گناهان ما را بر خود گرفت و بر روی صليب برای ما . هم بود 

گناهکاران مرد از اين جهت کسانيکه با ايمان واقعی با او متحد ميشوند ، مانند شاخه 
  و از گناه آمرزيده )۴ و ۵ آيه ١۵حنا باب انجيل يو( با تاک به هم چسبيده اند
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 ) ١۵ و ١۴ آيه ٢رساله به عبرانيان باب ( ميشوند و از ترس مرگ رستگار ميگردند 
و همان سبب ميشود که  ) ۵۶ آيه ١۵اول قرنتيان باب ( زيرا نيش موت  گناه است 

ل قربانی قبو. گناهکارآمرزش نيافته با خوف و ترس عظيم منتظر غضب الهی باشد 
مسيح و حسن تاثير و نتيجه کفاره او در نزد خدا به دو چيز مدلل ميشود ، يکی به قيام 

 آيه ٢٢لوقا باب ( و دوم به صعودش به آسمان  ) ۴ آيه ١روميان باب ( او از مردگان 
) ٢۴ آيه ٩عبرانيان باب ( تا آنکه او در آنجا به سمت نمايندگی ما حاضر باشد  ) ۵١

(  جالل و مرتبه ای که پيش از خلقت و آفرينش عالم نزد پدر خود داشت واز آنجا با
  .برگردد ) ۵ آيه ١٧انجيل يوحنا باب 

  اثرات و نتيجه کفاره مسيح

نخستين . اينک ميخواهيم که بعضی از نتايج مبارک کفاره مسيح را بيان نمائيم 
ه مسيحيان حقيقی نتيجه ان اين است که خدا برای خاطر مسيح گناهان و تجاوزات کلي

 ١٠ و عبرانيان باب ٧- ٣ آيه ١ و افسسيان باب ٢١-۵ آيه ۵روميان باب ( را ميامرزد 
بعد خدا بخاطر مسيح فيض خاص و نور هدايت ) . ٧ آيه ١ و اول يوحنا باب ٢۵-١آيه 

آسمانی خود را به انها عطا ميکند قلوب ايشانرا منور ميگرداند تا انکه بتوانند از حالت 
چون قلوب ايشان را از .  خود آگاه بشوند و خدا را از روی حقيقت بشناسندباطنی

محبت خود پر ميکند ، قدرت به آنها ميبخشد که بيش از پيش در روحانيت قوت پيدا 
کنند ، بطوريکه احکام او را نگاه دارند و قلب طاهر پيدا کنند و معرفت کامل در 

 ۵ و روميان باب ٣١ آيه ٨ يوحنا باب انجيل( موضوع راستی و حقيقت حاصل نمايند 
  ۵ و ۴ آيه ١ و اول قرنتيان باب ۵ آيه ٨ و باب ۵آيه 
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 و ١٣ آيه ۴ و فيليپيان باب ٢٣-١۵ آيه ١ و افسسيان باب ۶ آيه ۴و دوم قرنتيان باب 
  ).١۴-١١ آيه ٩ و عبرانيان باب ١۴- ١١ آيه ٢ و تيطس باب ٣ آيه ٢کولسيان باب 

ه مسيح اين است که مسيح بوسيله آن شاگردان خود را از نتيجه ديگر کفار
 آيه ٨روميان باب (بندگی شيطان آزاد نموده و آنها را وارث خوشی جاودانی ساخت 

 و ١۵ و ١۴ آيه ٢ و عبرانيان باب ١٠ و ٩ آيه ١ و دوم تيموتائوس باب ١٧ – ١٢
  ).٩ – ٣ آيه ١اول پطرس باب 

طا ميکند ، عطيه گرانبها و با برکتی چون نجاتی که مسيح به گناهکاران ع
است که مردم به توسط آن از کثافت گناه پاک ميشوند و ابواب رضايت و مهربانی خدا 
بر روی آنها گشوده ميشود و درونشان منور و تابناک ميگردد و فيض و تقدس ميابند 

نا بر ب.و باالخره به حيات جاودانی و خوشی و شادمانی مقدس و بی انتهائی ميرسند 
اين اظهر من الشمس است که تعليممات انجيل همانهائی است که آرزوی قلبی انسان را 
بنحويکه در ديباچه اين کتاب ذکر ان گرديد بر  مياورد و از اين جهت کتاب مقدس 

  .يقينا الهام حقيقی الهی و کالم خداست 

که او اگر کسی مژده نجات را شنيده و آنرا رد کند ، بدون شک علت آن است 
هنوز از گناهان خود توبه نکرده و از حالت درونی و باطنی خود در نظر خدا بيخبر 

کسی که به حالت خطرناک خود اعتنا ننموده و احساس ننمايد که روحش مبتال . است 
به مرض کشنده و مرگ آور گناه شده و او را به مرگ جاودانی سوق ميدهد ، انگاه 

 حقيقی روحانی بدو پيشنهاد ميکند ، نخواهد رفت ، در پی آن عالجی که يگانه طبيب
  ولی کسی که از حالت
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پر گناه دل خود آگاهی دارد و ميداند که گناه در نظر خدای قدوس مکروهو زشت است 
، ميفهمد که خودش بواسطه گناهانی که کرده در معرض خطر عظيم هالکت واقع شده 

بنابر اين مژده مسرت بخش نجاتی که مسيح .دزيرا خود نميتواند برای آنها کفاره نماي
با خون گرانبهای خود برای وی خريداری نمود ه و به جمع مسيحيان واقعی مجانا و 

اين . بال عوض عطا ميکند ، برای او شيرين ترين و تسلی دهنده ترين چيزهاست 
گين و مژده نجاتی مجانی تنها داروئی است که ميتواند قلب دردمندش را که از بار سن

  .طاقت فرسای گناه جريحه دار گشته ، شفا دهد

اما اگر کسی اسير هوای نفس و هوسهای پست خود گردد و در سياه چال دنيا 
طلبی فرو رفته باشد ، مانند خفاشی است که از نور آفتاب نفرت داشته باشد و از آن 

ند ، خود چنين شخصی از نور انجيل فرار ميکند و چون نور را رد ميک. دوری کند 
 ) ٢١ – ١٩ آيه ٣انجيل يوحنا باب ( را محکوم به سکونت در ظلمت خارجی مينمايد 

پس انجيل در نظر آنها . محال است که اين اشخاص امور روحانی را ادراک کنند . 
اول . ( حماقت مينمايد ، چنانکه در نظر يونانيان بت پرست قديم هم حماقت مينمود 

بالعکس برای کسی که حق جو باشد  ). ١۴ آيه ٢ و باب ٢۵ – ١٨ آيه ١قرنتيان باب 
و بخواهد اراده خدا را بفهمد و بجا آورد ، کشف اين محبت و رحمت الهی در مسيح 
عيسی تجلی و ظهور راه نجات بوسيله او به مثابه سرچشمه برکت حقيقی ميباشد که 

 از آن سرچشمه شخص ميتواند در موقعی که در بيابان اين عالم سفلی سفر ميکند ،
  .عطش خود را تسکين دهد

  در نقشه نجات الهی محبت و رحمت و همچنين عدالت و
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خدا از کثرت محبت خود و . قدوسيت خدا نسبت به اين نجات آشکارا تجلی مينمايد 
برای آنکه انسان را از هالکتی که در اثر گناه ناشی ميشود نجات دهد، پسر يگانه خود 

 ميباشد ، مجانا به ما عطا فرمود ه است تا هر که بدو ايمان آورد را که فروغ جاللش
پس اين تعليم گرانبها صفات الهی را که برای . هالک نشود بلکه حيات جاودانی يابد 

ما شناختنش از همه چيز مقدمتر است ، بطور وضوح به ما مينماياند و چون به ما 
مکروه و نا پسنديده است ، ما را وادار تعليم ميدهد که گناه تا چه حد در نظر مقدس او 

ميکند که احکام او را اطاعت کنيم و فرمان او را گردن نهيم و در راه ايمان به مسيح 
  .که به حيات جاودانی منتهی است سالک شويم

از نظر اشخاص حکيم و متفکر مخفی نماند که خالق بزرگوار و با جالل در 
ديده باين راه نجاتی که در نتيجه مصيبت و عرصه آفرينش اشاراتی چند در موارد ع

پدر خانواده اغلب اوقات مجبور است . رنج مسيح برای ما فراهم شده ، نموده است 
مشقت ببيند و رنج و زحمت بکشد و جان خود را به خطر اندازد تا آنکه لباس و غذائی 

ب خود طبي. که صحت و زندگی اطفالش منوط و متوقف بر ان است ، را بدست آورد 
اغلب دچار مخاطرات عظيم ميشود و گاهی بر اثر هجوم امراض از پا در ميايد و 
. ميميرد، برای آنکه شايد بتوانند مريض را از مهلکه نجات دهد و او را معالجه نمايد 

حتی مرغان هوا زحمت کشيده آشيانه ميسازند و بچه های خود را بار مياورد و 
 خود را به خطر انداخته با شاهين به جنگ و جدال پرورش ميدهند و مادر مرغان جان

خدا محبت اوالد . مشغول ميشود تا آنکه بچه های خود را از چنگ او محفوظ بدارد 
  را همانطور که در دل انسان نهاده ، در دل مرغان و حيوانات هم نهاده است،محبت
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پس نزد عاقالن و . خالص و طبيعی اغلب فداکاری و ايثار نفس را الزام مينمايد 
خردمندان بعيد نمينمايد که خدا محبت خودش را بوسيله بخشيدن پسر يگانه خود که با 
خود او يکی است ، ظاهر و آشکار نمايد تا آنکه پسر يگانه اش رنج و محنت بيند و 

  .بميرد و از مردگان برای نجات مخلوق خود برخيزد 

ود و جان خود را در راه ما نثار چون ايمان و توکل به مسيح که ما را محبت نم
کرد ، به منزله دوا و داروئی است برای معالجه مرض گناه ،بنابر اين کسی که به 
حکمت بی حد خدا اعتماد کند و اين طريقه عالج را بکار بندد، شفای روحانی ميابد و 

و چون صحت يافتن مريض با استعمال . به مقام سعادت و شادی واقعی نايل ميگردد 
واهائی که طبيب دستور داده خود دليل بر فايده بخشيدن آن دوا ها است ، همچنين د

کسيکه به مسيح ايمان آورد  و از محنت گناه بوسيله ايمان به آن منجی که جان 
گرانبهای خود را در راه او نثار کرد رهائی يابد، در ان صورت اطمينان به فايده ان 

از اين جهت با قلبی سپاسگزار و . ا ميکند دوائی که در انجيل مکشوف گشته پيد
  .ممنون آن طبيب حقيقی را تشکر نموده و کمر به خدمتش ميبندد

پس تحصيل نجات و خالصی از گناه بتوسط ايمان به مسيح دليل قاطعی است 
بر حقانيت تعليمات او و ثابت ميکند که کتاب مقدسی که در باره وی شهادت ميدهد ، 

  .کالم اهللا است



  ل پنجمل پنجمفصفص
  در بيان عقيده تثليث اقدس در توحيد خدای تعالی

  مسيحيان موحدند نه مشرک

با وجود آنکه در فصل پيش راجع به راه نجات بوسيله خداوند عيسی مسيح 
گفته شده ، معهذا تا وقتی شخص حق جو و حقيقت طلب عقيده تثليث مقدس را در 

برادران مسلمان . فی آن را بفهمد معرض دقت و مطالعه قرار ندهد ، نميتواند بطور کا
ما گاهی از استعمال لفظ تثليث لغزش ميخورند زيرا نميدانند عقيده مسيحيان در اين 
زمينه چيست از اين جهت تصور ميکنند که اين موضوع مخالف با اعتقاد به يگانگی 

کس بلکه بر ع!العياذ باهللا . ولی قضيه چنين نيست که تصور کرده اند . خدا ميباشد 
عقيده توحيد اساس اعتقاد ما به تثليث ميباشد و همه مسيحيان اعتقاد به يک خدا دارند 

  .نه سه خدا

 و شرح مالحظات ٧٧هرکس تفسير جالل الدين را در موضوع سوره مائده آيه 
 نوشته ، مطالعه ١۵۶او را عالوه بر آنچه بيضاوی و يحيی راجع به سوره نسا آيه 

مفسرين تصور کرده اند مسيحيان معتقدند به اينکه تثليث اقدس کنند ، ميبينند که اين 
عبارت است از پدر و مادر و پسر بگمان اينکه مريم باکره الهه ای بوده است و يکی 

شکی نيست که در زمان حضرت محمد مردمان عامی در ميان . از سه خدايان ميباشد
  احش و اشتباهات بزرگمسيحيان خيلی جاهل و بی اطالع بودند و گرفتار خطايای ف
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شده و حضرت مريم و ساير مقدسين را پرستش مينمودند ، همچنانکه مسلمانان جاهل 
ولی همانطور که هيچ عالم و . و بی اطالع امروز قبور اوليا متوفی را زيارت ميکنند 

خردمندی نميتواند بگويد که اينگونه اعمال با تعليمات قران مطابقت دارد ، همانطور 
 هيچ داننشمندی تصور نميکند که اشتباهات مسيحيان جاهل در ايام حضرت محمد هم

قران پرستش مريم باکره را تقبيح . در اين باب با تعليمات کتاب مقدس مطابقت دارد 
اما اينها هيچ . مينمايد و کتاب مقدس هم در هيچ جا اين پرستش را جايز نميشمارد 

  .ان در هيچ زمانی به سه خدا قائل نبوده اندمسيحي. ربطی به تعليم تثليث ندارد 

در صورتيکه مردمان متفکر و دانشمندی مانند اين سه نفر مفسر معروف در 
اين مورد بواسطه سوتفااهم گمراه گرديده اند ، بديهی است که کليه عقال و صاحبان 

نيز فکر بايد از روی دقت در اين موضوع مهم تفتيش و تحقيق نمايند که مبادا آنها 
ما مسيحيان هم مانند مسلمين . فريب بخورند و از اثراين  اشتباه حقيقت را رد بکنند 

اين . اعتقاد به سه خدا را که يکی از آنها مريم باکره باشد ،مکروه و منفور ميدانيم 
مسئله از شرحی که ميخواهيم در موضوع عقيده اصلی تثليث اقدس توضيح دهيم 

  .دمستفاد و مبرهن خواهد گردي

  تعریف و توضيح تثليث اقدس

بطوريکه در صفحات گذشته اشاره کرديم ، توحيد خدا در تورات ضمن آيه آيه 
سفر تثنيه "(بشنو ای اسرائيل خداوند خدای ما خداوند واحد است : " ای که ميگويد 

تصريح شده است و در انجيل هم ميبينيم که خداوند عيسی مسيح همين  )۴ : ۶باب 
   فرموده و بلکه آنها را اساسکلمات را نقل
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عقيده تثليث هم همان است  ). ٢٩ آيه ١٢انجيل مرقس باب ( تعاليم خودش قرار ميدهد 
منتها مشروحتر و مفصلتر و بر روی اساس ساير تعاليمش استوار گرديده است ، مثال 
در بر روی اين حکمی که مسيح به شاگردانش ميدهد که ايمان آورندگان را به اسم پ

در اينجا معلوم است که  ). ١٩ آيه ٢٨انجيل متی باب ( پسر روح القدس تعميد بدهند 
توحيد الهی تعليم داده شده است چرا که لفظ اسم مفرد است ولی اقانيم ثالثه جدا جدا 
ذکر گرديده و نميشود تصور کرد که پسر و روح القدس هردو مخلوق باشند زيرا 

و .  با خالق در وحدت اسم اقدس کار غلطی است مسلم است که شرکت دادن مخلوق
که مختص خداست به مخلوقات " روح القدس"و " ابن اهللا"عناوين و القابی را مانند 

اين مسئله در نظر هر کس که اندکی . نميتوان اطالق کرد ولو هرچه عاليمقام باشند 
  .در آن تعمق نمايد ، بديهی و عيان ميباشد

ضوع تثليث اقدس بطور ايجاز و اختصار بدينطريق عقيده مسيحيان را در مو
  :ميتوان بيان کرد

  .اب و ابن و روح القدس يکی هستند يعنی فقط يک خدا وجود دارد - ١
هريک از اين سه اقنوم کيفيت مخصوصی دارد که نميتوان آنرا به دو اقنوم  - ٢

 .ديگر انتقال داد
گر کامالً  جدا ميشد اگر فرضاً  يکی از اين سه اقنوم الهی از آن دو اقنوم دي - ٣

هيچ يک از آنها به تنهائی و بخودی ) درصورتيکه اين امر از محاالت است (
 .خود خدا نميشد

هريک از اين اقانيم که با آن دو اقنوم ديگر در وحدت ازلی و ابدی و غير قابل  - ۴
  تفکيک متحد ميباشد ، خداست
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 .  که آن دو اقنوم ديگر داردهر اقنوم الهی همان ذات و رتبه و مقامی را دارد -  ۵

کار و وظيفه مهم ان سه اقنوم را از عنوانشان که در کتاب مقدس مسطور  - ۶
اطالق " پدر " و " آفريدگار"مثال به اقنوم اول . است بهتر ميتوان استنباط کرد 

تسلی " و به اقنوم سوم " ابن اهللا " و " کلمه اهللا " شده است ، و به اقنوم دوم 
 .اطالق گرديده است" و تقديس کننده " دهنده 

چنانکه اين سه اقنوم ذاتًا يکی هستند ، همچنان در اراده و مشيت و قدرت و  - ٧
  .ازليت و در ساير صفات نيز متحد هستند

با وجود اين در کتاب مقدس مسطور است که پدر سرچشمه الوهيت است و از  -  ٨
ً  ) ٢٨ آيه ١۴باب انجيل يوحنا (اين حيث از پسر بزرگتر ميباشد  اگرچه ذاتا

 ).٣٠ آيه ١٠انجيل يوحنا باب (يکی هستند

بسياری از اوقات گفته اند که عقيده مسيحيان در اين مورد متناقض و متباين 
اين حرف اشتباه واضح و غلط فاحشی است و دليل بر بی خبری مردم . يکديگر است 

من يک سر و رمزی است ، درست است که اين عقيده متض. از معتقددات ما ميباشد
اگر ذات اقدس . ولی آن موضوع ديگری است که نبايد آنرا تناقض و تباين نام نهاد 

خدای تعالی خالی از اسرار و رموز بود ، يعنی طريقه و وضعيت وجود او کامالً  در 
حيطه ادراک و عقل قاصر و محدود مخلوقاتش در ميامد ، ديگر او خدا نميبود زيرا 

پس اينکه ميگوئيم عقيده تثليث متضمن يک سری ميباشد . ت محدود ميشددر آن صور
، دليل بر ناراستی آن نميشود ، زيرا اسرار و رموز چيزهائی است که ما از آنها 

  اطالع نداريم ، گرچه ميدانيم هستند و وجود
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 خدا عوالم خلقت. مثالً  ميدانيم که علف ميرويد ولی نميدانيم چگونه ميرويد. دارند
مشحون از اسرار و رموز است و وجود خود انسان نيز يکی از اسرار و رموزی 

انسان نميفهمد چگونه . است که در نظر خودش شگفت انگيز و عبرت افزا ميباشد 
جنبه روحانی بر جنبه مادی غلبه و نفوذ پيدا ميکند ، در صورتيکه خودش اصالً  

پس اگر خدا در کتاب مقدس بعضی . روحی است که مدتی در جسد مادی ساکن ميشود
از تعاليمات در باره ذات اقدس خود مکشوف کرده باشد ما نبايد منتظر باشيم که اين 
تعاليمات خالی از اسرار و رموز باشد و مرموز بودن انها دليل و بهانه ما برايرد 

ً  کردن آنها نميتواند شد، بشرط آنکه اطمينان داشته باشيم که انها در کالم خدا  حقيقتا
هر خواننده بادقتی که کتاب مقدس را مطالعه کند خواهد دانست که . تعليم داده است 

بدون ترديد عقيده مذکوره فوق در کتاب مقدس تعليم داده شده است و نيز ميتوان آنرا 
مثالً  عقيده تثليث . به الفاظ و عبارات ديگر ی غير از آنچه ما بکار برده ايم بيان نمود

اوقات در غالب الفاظ و کلمات ذيل بيان ميکنند و مسيحيان هم همه اعتراف را بسا 
: " آن کلمات از اين قرار است . دارند به اينکه اين کلمات مطابق کتاب مقدس ميباشد 

فقط يک خدای حی و حقيقی ميباشد که ازلی و ابدی و بدون جسم و شريک و هوس و 
نيکوئی است و آفريدگار و حافظ جميع اميال و شهوات است ، دارای قدرت و حکمت 

چيزها ی مرئی و غير مرئی ميباشد و در اتحاد اين الوهيت سه اقنوم است که از يک 
  ".ذات و قدرت و ابديت يعنی اب ابن و روح القدس

اين مطلب نه فقط با کتاب مقدس مطابقت دارد ، بلکه نخستين نويسندگان 
  ت اظهار ميدارندمسيحی که نگارشات ايشان به ما رسيده اس
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که کتاب مقدسعقيده تثليث را در وحدت بدانها تعليم ميداده است، چنانکه امروزه هم به 
  .ما همان تعليم را ميدهد 

عقل سليم نيز به ما ميفهماند که ما نميتوانيم چيزی از ذات خدا بفهميم جز آنکه 
البحث عن " ند که از اين جهت حکما خوب گفته ا. خدا خودش بر ما مکشوف نمايد 

  ".ذات اهللا کفر 

برخی از برادران مسلمان ما ميگويند که عقيده توحيد ضد عقيده تثليث است ، 
اما چون ايندو عقيده در کالم خدا مکشوف گرديده امکان ندارد که با يکديگر مباينت 

 کس مثالً  همه. عقيده توحيد با کليه اقسام جمعيت و کثرت منافی نيست . داشته باشند 
اذعان دارد که خدا کثرت در صفات دارد مانند صفت رحمت و عدالت و قدرت و 

فی الحقيقه متالهين و حکمای الهی اسالمی از روی صحت و درستی . حکمت و ابديت 
در ميزان " . او مجمع صفات حسنه و جامع صفات کماليه ميباشد "تعليم ميدهند که 
دای صانع ما از کل جهات کامل است خ"  نوشته شده است که ١۴الموازين صفحه 

يعنی بايد تمام صفات کماليه را بطور اکمل در مقام موصوفيه عنوان ذاتش موجود 
همچنين عقيده . ولی جمع بودن صفات با توحيد الهی مباينت و منافات ندارد". بدانيم

هب بوجود سه اقنوم در وحدانيت ذات الهی با عقيده توحيد که اساس کليه اديان و مذا
  .ميباشد، مباينت ندارد

اين نکته مورد قبول واقع شده که در عالم خلقت مثل کاملی برای ذات الهی 
يافت نميشود ، ولی بعضی مسئله های ناقص ممکن است کمک به فهم ناقص و محدود 

پيدايش باب ( تورات به ما خبر ميدهد که خدا انسان را بصورت خود آفريد . ما نمايد 
   خبر تورات با گفتار حکمت آميز علی ابن ابيطالب مطابقت دارد که ) .٢٧اول آيه 
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يعنی هر که خودش را بشناسد خدايش را  " من عرف نفسه فقد عرف ربه" ميفرمايد 
 هر –از اينجهت ما تشبيه و تمثيل ناقص ذيل را ايراد مينمائيم . هم خواهد شناخت 

" مانطور که حق دارد روح خود را فردی از افراد انسان يک وجود منفردی است ، ه
خطاب کند در صورتی " من " خطاب کند ، همچنان ميتواند عقل و نفس را نيز " من 

که اين سه چيز تا حدی از يکديگر جدا و مجزی هستند ، زيرا عقل روح نيست و 
در " من " معذالک نميتوانيم بگوئيم که اطالق لفظ . هيچيک از اين دو نفس نيستند 

اگر بدقت اين . يکی است نه سه تا " من " ريک از آنها غلط است ، اگر چه مورد ه
مطلب را مطالعه کنيم ميبينيم که هيچيک از آنها بدون ديگری وجود و شخصيت 

" انسانی را تشکيل نميدهند ، ليکن هرسه بدرجه ای با يکديگر اتحاد دارند که با هم 
اين يک . چگاه از يکديگر جدا نيستند را تشکيل ميدهند و  در مدت زندگانی هي" من 

سری است و از اسرار اليحصای طبيعت و ذات ما ميباشد که ما آنرا نميفهميم ولی 
هر فردی يک شخص واحد است ، معذالک در وجود خود اين . ميدانيم که چنين است 

سه شخصيت يعنی عقل و روح و نفس را تشخيص ميدهد و اين مسئله با وجود واحد و 
ما نميگوئيم که اين مثل دليل برحقانيت تثليث در .  خود تباين و تناقضی ندارد منفرد

دليل اين عقيده بطوريکه گفته شد ، در کتاب مقدس و بخصوص در . توحيد ميباشد 
ما اين عقيده را فقط از اين لحاظ قبول ميکنيم که آن وجود . عهد جديد يافت ميشود 

فعالً  مقصود ما فقط اين است . شوف داشته است فياض آنرا از راه خداوندی بر ما مک
که ثابت کنيم بعضی از دالئلی که بر ضد اين عقيده اقامه ميشود برای رد و تکذيب آن 

  کافی نيست ، بلکه بر عکس اقامه داليل مذکوره ناشی از سو تفاهمی است که 
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ای مقدس برای بعضی اشخاص در موضوع عقيده و آئين مسيحيان راجع به ذات خد
پس تکليف ما اين است که حتی االمکان سعی در ايضاح اين عقيده . پيدا شده است 

نمائيم و يکی از سنگهای لغزش دهنده را از جلوی پای برادران عزيز مسلم خود 
  .برداريم تا مانع از وصول آنها به معرفت حقيقت و راستی نگردد

 درست روشن نميکند و اگر چه هر مثلی از مخلوقات بياوريم ذات الهی را
کامالً  آنرا در نظر ما عيان و آشکار نميسازد ، ولی عالوه بر مثل فوق الذکر شواهد و 
مثالهای ديگری نيز ميتوان آورد که در بعضی از موارد يک نوع تعدد مشاهده ميشود 
که موافقت کامل با وحدت واقعی دارد ، مثالً  در يک شعاع آفتاب سه جنبه شعاع 

وجود است که اولی بروشنائی و دومی به حرارت و سومی به اثر شيميائی مختلف م
معذالک اين سه چيز را نميتوان کامالً  بطوری جدا کرد که سه شعاع . تعلق دارد 

عليهده از آنها تشکيل شود بلکه بر عکس اين وحدت شعاع مستلزم وجود اقسام سه 
آتش و . گری ميتوان آورد برای ايضاح مطلب مثل دي. گانه فوق الذکر ميباشد 

هيچ آتشی بدون . روشنائی و حرارت سه چيز است ولی در عين حال يکی است 
روشنائی و حرارت نيست و همچنين روشنائی و حرارت اصل و منشا و خاصيت 

ممکن است بگوئيم آتش روشنائی و گرمی ميدهد و . ذاتيشان با آتش يکی است 
اما اين . نکه روشنائی و گرمی مولد آتش است روشنائی و گرمی نتيجه اتش است يا ا

دليل نميشود بر اينکه بگوئيم آنها اصالً  از آتش جدا شده باشند و نيز نميتوان گفت که 
در همان موقعی که روشنائی و گرمی از آتش جستن ميکنند ديگر در آن وجود ندارند 

  ديگر جدا به همين طريق عقل و فکر و نطق يکی است ، با وجود اين از يک. 
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نميتوانيم عقلی را تصور کنيم که آری از فکر باشد و کالم يا نطق هم مولود . هستند 
باز در اينجا ميبينيم بعضی از اقسام تعدد . فکر است اعم از آنکه تنطق شود يا نشود 

مخالف با وحدت نيست و بعضی چيز ها موجود است که اصل ذاتشان تعدد در وحدت 
  .است 

ن رو ميتوان فهميد که وجود سه اقنوم اقدس در توحيد الهی بر خالف پس از اي
عقل نيست بلکه بر عکس پاره ای تشبيهات از ميان کارهای خالق بزرگ جهان مويد 

  .اين مدعی ميباشد و در کالم خدا هم تعليم داده شده است 

  .تثليث اقدس مطابق مسطورات انجيل 

ای تعالی خود را بطريق ذيل بر ما از مسطورات کتاب مقدس مياموزيم که خد
  :مکشوف فرموده است 

پدر قدوس و مهربان يعنی اقنوم اول تثليث اقدس گرچه از لحاظ قدوسيت  - ١
کامل خود گناه را منفور ميدارد ، معذالک اراده اش از روز ازل بر اين 
قرار گرفته که به مناسبت محبت و رحمت سرشار خود راه مخصوصی 

چه تمامی نوع بشر مايل و راغب باشند که فيض مجانی اختيار کند که چنان
او را قبول کنند ، بتوانند از گناه نجات يابند و قلباً  و عمالً  در وی ساکن 

  . شوند و با وی متحد گردند 
اين مکاشفه خدائی بوسيله کلمه خدا يعنی پسر يگانه خدا که اقنوم دوم تثليث  - ٢

 فقط بوسيله او هر مخلوقی اقدس ميباشد ، بر انسان مکشوف گرديد و
کلمه خدا چون مجسم شد و . ميتواند به درجه معرفت پدر آسمانی نايل گردد 

طبيعت انسانی را بر خود گرفت ، غمهای ما را برداشت و دردهای ما را 
در روی صليب برای گناهان ما جان داد و برای آنکه ما . متحمل گرديد 

  عادل
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   ) . ٢۵ آيه ۴ان باب روماني(شمرده شويم برخاست 

برای آنکه نوع بشر نجاتی را که بوسيله کلمه خدا برای آنها فراهم شد ه  - ٣
بپذيرند روح قدوس خدا يعنی اقنوم سوم تثليث اقدس را فرستاد ه است که 
آنها را به گناه ملزم و واقف سازد و احتياجشان را به يک نفر نجات دهنده 

. ناک انجيل قلوبشان را منور گرداند به آنها بفهماند و بوسيله فروغ تاب
بدينطريق ايشان را وادار مينمايد که حيات جاودانی را طلب نموده و آنرا 

  . بدست اورند و از آن تمتع حاصل کنند 

مخفی نماند که دليل بر حقانيت عقيده تثليث همان است که اعتقاد به حيات بعد 
ن و عقايد صحيح ديگری که مبنی از ممات و عقيده به روز بازپسين و قيامت مردگا

بر ايمان است و مميز بين پرستندگان خدای حقيقی و بت پرستان ميباشد ، بر آن 
يعنی دليل صحت و درستی کليه مراتب مذکوره فوق اين است که تمام . متوقف است 

  .  آنها به يک درجه و بطور تساوی در کالم خدا مکشوف گرديده است 

  فاده از برکات آن طریق تحصيل نجات و است

اينک بطور اجمال و اختصار بيان خواهيم کرد که چگونه نجات مسيح را 
ميتوانيم در قلوب خو ادراک نمائيم و چگونه ميتوانيم وسيله حيات جاودانی و جميع 

( برکات عظيم ديگری که خدا حاضر است به مخلوقات خود عطا فرمايد بدست اوريم 
  ). ٣- ١ آيه ١٧انجيل يوحنا باب 

مطابق تعليم عهد جديد فقط در پرتو ايمان حقيقی با عمل و اتکای به مسيح است 
که  ) ٢٣ آيه ٣ و اول يوحنا باب ٣١ آيه ١۶ و باب ١٢ آيه ۴اعمال رسوالن باب ( 

ميتوان وارث آن خوشی ها و برکات نگفتنی و آن چيزهايی که چشمی نديده و گوشی 
  نشنيده و 
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نموده يعنی آنچه را خداوند برای دوستداران خود مهيا کرده ، بخاطر انسانی خطور ن
معنی ايمان به مسيح نه فقط اقرار و اعتراف به  ) . ٩ آيه ٢اول قرنتيان باب ( بشويم 

حقانيت تعليمات اوست ، بلکه مقصود از آن اعتماد کامل به يک منجی زنده با محبتی 
تا  ) ١۵ آيه ١اول تيموتائوس باب ( است که برای نجات گناهکاران به اين دنيا آمد 

آن منجی قادر است که  ) . ٢١ آيه ١انجيل متی باب ( ايشان را از قيد گناه آزاد کند 
 ) . ٢۵ آيه ٧عبرانيان باب (آنانيرا که بوسيله وی نزد خدا ميايند به حد کمال برساند 

 ١۵يل يوحنا باب انج( چنين ايمان زنده ما را در عالم روحانی با مسيح متحد ميسازد 
 ١٣ و ١٢انجيل يوحنا باب اول آيه ( و ما در او فرزندان خدا ميگرديم  ) ١٠ – ۴آيه 

و ما را قدرت ميبخشد و تقويت ميکند که از محبت  ) ١٢- ١ آيه ٣و اول يوحنا باب 
( گناه و اسارت شييطان خود را رها کنيم و قيد اسارت را از گردن خود برداريم 

 ١٣روميان باب ( و اعمال ظلمت را ترک کنيم  ) ٣۶ – ٣۴ آيه ٨ انجيل يوحنا باب
 ۵ و اول تسالونيکيان باب ١٣ آيه ١ و کولسيان باب ١١ آيه ۵ و افسسيان باب ١٢آيه 
و به طريقی رفتار  ) ۶ آيه ١ و اول يوحنا باب ٩ آيه ٢ و اول پطرس باب ۵ و ۴آيه 

ده شده ايم و مانند فرزندان نورد ر کنيم که شايسته آن دعوت مقدس باشد که بدان خوان
   ).٣۶ و ٣۵ آيه ١٢ و باب ١٢ آيه ٨انجيل يوحنا باب ( روشنائی سالک شويم 

ليکن چون انسان با قوه خود نميتواند چنين ايمان زنده ای را نسبت به مسيح 
بدست آورد ، از اين جهت از راه محبتی که به انسان دارد فيض روح القدس خود را 

ل نموده تا آنکه ما در تحت نفوذ فيض بخش او دارای حيات روحانی شويم و بر ما ناز
  در ايمان
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به مسيح  تقويت يابيم بشرط آنکه ما تعمداً  و قصداً  با نفوذ و اقتدار خير خواهانه و 
  .نيک او مخالفت ننمائيم

نظر به مراتب مذکوره فوق مسيح کلمه خدا ميباشد و غير از او مظهر الهی 
پس معلوم است که انسان فقط بوسيله او ميتواند به خدا تقرب . قی ديگری نيست حقي
بنابر اين بدون ايمان به مسيح محال است که کسی ) . ۶ آيه ١۴انجيل يوحنا باب (جويد

از اين جهت روح القدس مردم را . در نظر خدا مقبول افتد و از گناهان آمرزيده شود 
 خود و از تمام گناهان ديگر توبه کنند و نجات رايگان ترغيب مينمايد که از بی ايمانی

او حالت تباه و خراب قلوب ما را به ما . مسيح را قبول نمايند و دست از گناه بر دارند 
نشان ميدهد، ما را به گناه خود ملزم و محکوم مينمايد و از داوری و قصاص آينده به 

او ما را وادار ميکند که صلح با خدا  ). ٨ آيه ١۶انجيل يوحنا باب ( ما اطالع ميدهد 
 ١٠عبرانيان باب ( را بتوسط يگانه کفاره ای که مسيح يکبار گذرانيد ، جستجو نمائيم 

کسانيکه هدايت فيض بخش روح القدس را پيروی نمايند ، بوسيله  ). ١۴ – ١٠آيه 
يان باب روم( ايمان به مسيح عادل شمرده ميشوند و نزد خدا بوسيله او سالمتی دارند 

( او آسايش و اطمينان قلبی به آنها عطا ميکند که اين جهان نميتواند بدهد  ) . ١ آيه ۵
آنگاه گناهکار تائب از خوف و خشيتی که سابقاً  از  ) . ٢٧ آيه ١۴انجيل يوحنا باب 

بار گرنی که مانند کوه بر . بابت گناهان خويش در خود احساس مينمود رها ميشود 
رد مياورد ، برداشته شده و در دريای بيکران رحمت خدا افکنده روح او فشار وا

ظلمت و  ) . ٢٣ آيه ١١ و انجيل مرقس باب ٢١ آيه ٢١انجيل متی باب ( ميشود 
  تاريکی ياطنی او برطرف ميشود و 



١۵١  

نور آسمانی در قلبش ميتابد زيرا محبت خدا ديگر در آنجا سلطنت ميکند و آنگاه 
در آنحال گناهان خود را . ا را پدر آسمانی خويش ميشناسد بوسيله عيسی مسيح خد

بنابر . ترک ميکند و سعی مينمايد که به توفيق و فيض الهی احکام خدا را بجا آورد 
اين وقتی او با خدا شرکت پيدا کند ، از خوشی و مسرت فوق العاده وافری در اين دنيا 

ا و غم و محنت و امتحانات گرفتار بهره مند ميگردد ولو آنکه در ميان شدائد و سختيه
او از تجربيات و مشاهدات زندگانی خود اين درس را فرا گرفته که آنچه کتاب . باشد 

  . مقدس در موضوع ثمرات و نتايج نجات ميفرمايد حق و يقين است 

پس آن تغييری که نفوذ و تاثير روح القدس در قلب مومن به مسيح ايجاد ميکند 
ها دل را از گناه بسوی عدالت و از تاريکی به روشنائی و از ، طوری است که نتن

انجيل ( شيطان بسوی خدا ميکشاند ، بلکه در حقيقت يک تولد تازه روحانی ميباشد 
و مومن حقيقی در پرتو آن در عالم روحانی خلقت تازه ای  ) ۵ و ٣ آيه ٣يوحنا باب 

   ) . ١۵يه  آ۶ و غالطيان باب ١٧ آيه ۵دوم قرنتيان باب ( ميابد 

اراده خدا اين است که هرکس از گناهانش توبه نمايد و بوسيله ايمان به عيسی 
 و دوم ۶ – ٣ آيه ٢ و اول تيموتائوس باب ١١ آيه ٣٣حزقيال باب ( مسيح نجات يابد 

. بنابر اين درب اميد و نجات بر روی هيچکس بسته نيست  ) . ٩ آيه ٣پطرس باب 
ً  به تحصيل آن موفق هرکه از راه خلوص نيت نجات  را بتوسط مسيح بطلبد يقينا

ولی آنهائيکه به اعمال نيکو و ثواب خيالی که به تلقين شيطان تصور . خواهد شد 
  ميکنند که برای آخرت خود ذخيره 
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کرده اند پشت گرمی و اعتماد دارند ، و از آنرو از آمدن برای تحصيل نجات نزد 
 با روح القدس مقاومت ميکنند و قصاص و محکوميت مسيح امتناع دارند ، در حقيقت

 آيه ۵ و باب ٢١ – ١۶ آيه ٣انجيل يوحنا باب ( خود را بدست خويشتن فراهم مينمايند 
اگرچه در اين عالم آنها در مقابل محبت و رحمت مسيح مقاومت و مخالفت  ) . ۴٠

 او را تعظيم مينمايند ، ولی عاقبت مجبور خواهند شد که در حضور او زانو زده و
 و ١١ آيه ١۴ و روميان باب ٢٣ آيه ۴۵اشعيا باب ( نمايند ، چنانکه مکتوب است 

   ) . ١١ – ٩ آيه ٢فيليپيان باب 

از آنچه گفته شد معلوم ميشود که ان تغييری که بوسيله ايمان به مسيح در قلب 
به گناه حاصل ميشود ، نميگذارد مردم در عالم القيدی و بی حسی بمانند، يا آنکه 

ايمان ايشان زنده و حيات بخش . مداومت دهند و دنباله اعمال بد را از دست ندهند 
پس ايماندار به . است و آنها را وادار ميکند که نيکی کنند و از بدی اجتناب نمايند 

مسيح اگر ايمانش صحيح و از روی حقيقت باشد ، با توفيق و فيض روح القدس گناه 
 مينمايد و در مقابل تجربه های دنيوی و جسم وشيطان را در قلب خودش مغلوب

مقاومت مينمايد و هوسهای شريرانه خود را پايمال ميکند و خود را تسليم حياتی 
مينمايد که با مشيت خدای تعالی در قدوسيت و پاکی دل و پاکی رفتار موافقت داشته 

 و از اين جهت او طعم محبت و رحمت عظيم و عالی خدا را در مسيح چشيده. باشد 
بنابر اين از هر . ميداند که ايمان او چه شادمانی عظيم و مسرتی به وی بخشيده است 

پندار و کردار ناشايست کناره ميکند و شب و روز کوشش مينمايد که جميع احکام خدا 
  . را بجا آورد و در روشنائی سالک شود ، چنانکه فرزندان نور را شايسته است 



  فصل ششمفصل ششم
   زندگانی و طرز سلوک و رفتار مسيحی حقيقیدر بيان

  صفات و خصائل مسيحی حقيقی

: در انجيل مکتوب است که روزی فقيهی يهودی از خداوند عيسی مسيح پرسيد 
يهوه خدای : " مسيح در پاسخ گفت " کداميک از احکام شريعت بزرگتر است ؟ " 

و . حکم اول و اعظم خود را با تمامی جان وتمامی قوت خود محبت نما ، اين است 
بدين دو حکم تمام . دوم مثل آن است يعنی همسايه خود را مثل نفس خود محبت نما 

 و مرقس باب ۴٠ – ٣۵ آيه ٢٢انجيل متی باب " ( تورات و صحف انبيا متعلق است 
و راجع به همين موضوع در جای ديگر عهد جديد مکتوب است  ) . ٣١ – ٢٨ آيه ١٢
 نشويد جز به محبت نمودن با يکديگر زيرا کسی که ديگری مديون احدی به چيزی" 

زيرا که زنا مکن ، قتل مکن ، شهادت . را محبت نمايد شريعت را بجا آورده باشد 
دروغ مده ، طمع مورز ، و هر حکم ديگری که هست ، همه شامل است در اين کالم 

ميکند ، پس محبت به همسايهخود بدی ن. که همسايه خود را چون خود محبت نما 
محبت نسبت به خدا  ) . ١٠ - ٨ آيه ١٣روميان باب " ( محبت تکميل شريعت است 

. سبب توليد محبت نسبت به مخلوقاتش ميگردد و باالخص نسبت به عموم نوع بشر 
اول ( مسيحی حقيقی خدا را محبت مينمايد چون ميداند که خدا اول با وی محبت نمود 

  و روميان باب ١٩ و ١١ – ٩ آيه ۴يوحنا باب 
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و اين محبت خدا توجه او را از لذات و نعمات اين دنيای فانی سلب  ). ٨ -۵ آيه ۵
چون محبت خدا در قلب او جايگزين  ) . ١٧ – ١۵ آيه ٢اول يوحنا باب ( مينمايد 

ميگردد و ريشه زده نمو ميکند و او بيش از پيش در خدمت خدا و خير اانديشی و 
تمام مينمايد ، پس ادراک ميکند که خدا پدر آسمانی اوست و خود نيکی به نوع خود اه

 ٣ و اول يوحنا باب ١٢انجيل يوحنا باب اول آيه ( نيز بوسيله مسيح فرزند خدا ميباشد 
از اينرو به خدا اعتماد دارد و در پندار و گفتار و کردار خود کوشش و  ) . ٢ و ١آيه 

مسيحی هر  ) . ٨ – ١ آيه ۶٣مزمور ( رام نمايد اهتمام مينمايد تا او را جالل دهد و اک
وقت در معرض وسوسه و آزمايش شيطان واقع شود ، او نيز مانند حضرت يوسف 

" ( چگونه مرتکب اين شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا بورزم : " خواهد گفت 
جلب بنابر اين به هر کاری اقدام نمايد برای جالل خدا و  ). ٩ آيه ٣٩سفر پيدايش باب 

و هرچه بيشتر محبت و  ) ٢٣ آيه ٣کولسيان باب ( رضايت او ست نه رضايت مردم 
معرفتش به خدا زياد شود ، پيوسته حمد و ثنای او را گفته و شکر جميع برکات 
جسمانی و روحانی که خدا به وی عنايت فرموده بجا خواهد آورد و امتنان و رضايت 

 آيه اول وکولسيان ٣۴زبور ( هار خواهد کرد خود را نه تنها با حرف بلکه با عمل اظ
   ) .٢٢ – ١۵ آيه ۵ و اول تسالونيکيان باب ١٧ آيه ٣باب 

يکی ديگر از عالئم مشخصه مسيحی حقيقی اين است که اگر در امور دنيوی 
گرفتاری پيدا کند و در مضيقه واقع شود ، اعتماد و اتکائی به انسان نخواهد داشت 

د کرد ، طالب دولت و مکنت و مراتب و شئونات عالی نيست بلکه بر خدا توکل خواه
  و در امور
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زندگی و معشيت خود انديشه نميکند بلکه از خدا در خواست مينمايد که او را در کار 
و کسب برکت دهد تا آنکه با مداخل و عايدات مشروع و حالل احتياجاتش را تکافو 

اول پطرس باب ( سمانيش در فکر او هست نمايد ، در دل خود اطمينان دارد که پدر آ
پس از اينجهت تمام انديشه های خود را به خدا واگذار ميکند و خود با  ) . ٧ آيه ۵

او ميداند که خدا ابواب . خيال آسوده و قلب مطمئن به کار خويش مشغول ميگردد 
 خزينه روحانی خود را در مسيح عيسی بروی او باز کرده است و از اين رو يقين

 و ٧ آيه ٢٨زبور (دارد که آن ارحم الراحمين او را از لوازم جسمانی محروم نمينمايد 
   ) .١١ – ۶ آيه ۶ و اول تيموتائوس باب ٣۴ – ٩ آيه ۶متی باب 

شخص مسيحی برای آسايش و کاميابی خدا را ستايش و سپاسگزاری ميکند 
ساله يعقوب باب ر(زيرا ميداند که هر بخشندگی نيکو و هر بخشش کامل از اوست 

ليکن در مصيبت و تنگی و غم و درد و جفا ، صبر و شکيبائی را  ) . ١٧اول آيه 
پيشه ميکند چون ميداند که به جهت آنانيکه خدا را دوست دارند و به حسب اراده او 

روميان باب ( خوانده شده اند ، همه چيزها برای خيريت ايشان با هم در کار ميباشند 
:  گفتار يکی از مردمان نيکو کار قديم را به ياد مياورد که گفته است او ) . ٢٨ آيه ٨
پس آيا تو آسايش و شادمانی را . عمر مسيح سراسر مصلوب شدن و شهيد شدن بود  " 

شخص مسيحی ميداند که مقصود پدر آسمانيش از اينکه " برای خودت طالب هستی ؟  
او را به خود نزديکتر مينمايد بنابر ميگذارد او رنج بکشد و زحمت ببيند اين است که 

 و ۵- ٣ آيه ۵رساله به روميان باب ( اين در عين مصيبت و رنج ميتواند شادمان باشد 
   ١٢باب 
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اول سموئيل " ( خداوند است ، آنچه در نظر او پسند آيد بکند : " او ميگويد  ) . ١٢آيه 
ا بماند باز اهل دنيا نيست زيرا مثل او به ياد مياورد که هرقدر در دني ) . ١٨ آيه ٣باب 

رساله به عبرانيان ( ابراهيم مترقب شهر با بنياد است که معمار سازنده آن خداست 
 ١٢ و عبرانيان باب ١٨-٧ آيه ۴ و دوم قرنتيان باب ۵ آيه ٣٧ و زبور ١٠ آيه ١١باب 
   ) . ۶ و ۵آيه 

  طرز عبادت مسيحی حقيقی 

 ٢۴ آيه ۴يوحنا باب ( راستی عبادت ميکند مسيحی حقيقی خدا را با اخالص و 
او ميخواهد هميشه در باطن خود بداند که در حضور خدا ست و مثل طفل نسبت به ) . 

پدر مهربان و رئوف خود در کليه امور پيوسته بدو مراجعه مينمايد ، چون ميداند که 
و کلمات وقتی طفل چيزی از پدر خود ميخواهد با عبارت . خدا در فکر او ميباشد 

مخصوصی مقصود خود را بيان نميکند ، بلکه به شيوه و حالت طبيعی خويش مقصود 
همچنين مسيحی مقيد به ترتيب نماز و قواعد و . و تقاضای خود را اظهار مينمايد 

دستور مخصوصی با زبان مقدس معينی نيست زيرا ميداند رغبت خدا به شنيدن بيشتر 
و نيز ميداند که بخشش های خدا بيشتر از آن است از رغبت انسان است به دعا کردن 

خدا حاجات ما را قبل از آنکه . که ما بتوانيم يا بخواهيم يا استحقاق آن را داشته باشيم 
  .بطلبيم ميداند و نيز ميفهمد چقدر ما نسبت به مصالح خود بيخبريم

پس مسيحی حقيقی به هر چيز دنيوی احتياج داشته باشد به اين شرط آنرا 
ليکن چيزهای آسمانی و برکات روحانی را بدون . ميطلبد که مطابق اراده خدا باشد 

شرط ميتواند بطلبد چون ميداند اين چيزها برای او سودمند است و بعالوه خدا هم 
  انتظار 
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 ٣انجيل يوحنا باب ( اگر کسی تولد روحانی و تازه يافته . دارد که فيض به او برساند 
انوار روح قدوس خدا منور شده باشد ، هميشه نزد خدا در قلب خود و از  ) ۵ و ٣-

سرود ميخواند و نيکی و احسان خدا را تمجيد مينمايد در روحانيت بدو ميپيوندد و 
چنين شخصی هر اقدامی به عمل آورد برای جالل خدا ميکند ، و . مربوط ميگردد 

مخفی و مستور نيست ، پس چون ميداند که خدا عارف القلوب است و از او هيچ سری 
سعی و کوشش ميکند که جميع افکار و خياالت خود را تحت نفوذ او در آورد و افکار 

چون خود و همه عزيزان خود را به محبت و رحمت . خود را مطيع اراده خدا گرداند 
 ۵ آيه ۶انجيل متی باب ( خدا ميسپارد ، از اين جهت دارای سالمتی قلب و روح است 

 ٧ و ۶ آيه ۴ و فيليپيان باب ٢٣ آيه ١۶ و يوحنا باب ١ – ٨ آيه ١٨وقا باب  و ل١۵ –
 و يعقوب ١۵ و ١۴ آيه ۵ و اول يوحنا باب ١٨ و ١٧ آيه ۵و اول تسالونيکيان باب 

   ) .٨ – ۵ آيه ١باب 

مسيحيان عالوه بر دعای خصوصی در خانه های خود هم نماز ميخوانند يعنی 
ر خود جمع ميکند تا با وی در دعا و تقاضای بخشش و پدر خانواده اهل خانه را دو

بعالوه در نمازخانه ها و . طلب برکت شرکت ميکنند و کالم خدا را با هم ميخوانند  
عبادتگاهای ديگر در اوقات معين خصوصا در روزهای يکشنيه که در ان روز مسيح 

 ايفای از مردگان برخاست ، برای عبادت عمومی و برای قرائت کتاب مقدس و
موعظه انجيل جمع ميشوند و به بيانات مردمانيکه مخصوصا از طرف خدا خوانده 

بعضی از . شده اند و برای آن خدمت تربيت شده و تعليم يافته اند گوش فرا ميدهند 
جماعت مسيحی در عبادت عمومی قائل به خواندن دعاهای کتبی ميباشند زيرا تصور 

  ميکنند که 
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ديگران ترجيح ميدهند که دعا را به . ای جماعت مفيد تر استآن طرز عبادت بر
اقتضای وقت قرار دهند و بدون آنکه خود را مقيد به خواندن دعاهای کتبی نمايند ، 

چون خدا به زبانهای بشر واقف است هيچ زبانی . هروقت که اقتضا کند دعا ميکنند 
 اينکه يونانی و عبرانی هم برای عبادت نزد خدا از زبان ديگر پسنديده تر نيست ولو

ولی آنچه برای قبول شدن پرستش الزم است اين است که عبادت را با اخالص . باشد 
در هر جا اين عبادت قلبی بجا آورده شود ، آنجا با اماکن . و روح و راستی باشد 

اين است که در انجيل فقط . مخصوص تفاوتی ندارد و همه مانند يکديگر مقدس است 
نه به اجرای مراسم  ) ٢۴ آيه ۴يوحنا باب (  روحانی و قلبی حکم شده است به عبادت

و  قواعد مخصوص و نه به قيام و قعود و نه به محل مخصوصی برای عبادت و دعا  
.  

  روایت و مناسبات مسيحی حقيقی با دیگران 

مسيحی حقيقی تمام مردم را برادر  خود ميدانند و خير و سعادت آنها را مانند 
 و سعادت خود ميطلبند و سعی ميکنند که بوسيله احسان و نيکی در حق آنها خير

( موجبات سعادت آنها را هم در امور روحانی و هم در امور جسمانی فراهم کند 
مسيح  ) . ٢۴ آيه ١٠ و اول قرنتيان باب ٣٩ آيه ٢٢ و باب ١٢ آيه ٧انجيل متی باب 

ا اطاعت ميکردند خود بخود اين دنيا يک قانون طالئی آورده است که اگر مردم آن ر
مطابق اين قانون طالئی شخص مسيحی کوشش  ) . ١٢ آيه ٧متی باب ( بهشت ميشد 

. ميکند بطوری با ديگران رفتار کند که خودش ميخواهد ديگران با او رفتار نمايند 
ا اگر ديگران مريض باشند آنها را پرستاری و مواظبت نمايد و اگر گرسنه باشد به آنه

  غذا ميدهد ، اگر از خدا بی خبرند آنچه مسيح به او تعليم داده ،
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او تمام بشر را دوست  ). ٢٠و ١٩ آيه ٢٨انجيل متی باب ( او هم به آنها تعليم ميدهد 
 و متی باب ١٠ آيه ۶غالطيان باب ( دارد و علی الخصوص آنانی را که اهل ايمانند 

حتی دشمنان و جفا کنندگان خود را  ) . ٣۵ و ٣۴ آيه ١٣ و يوحنا باب ٨ آيه ٢٣
 و رساله دوم ١٢ آيه ٣ و اول تسالونيکيان باب ۴۴ آيه ۵متی باب ( دوست ميدارد 

، چون ميدانند که ايشان از جمله کسانی هستند که مسيح  ) ٧ - ۵ آيه ١پطرس باب 
مسيحی برای آنها جان داد و نيز ميداند که بعضی از بزرگترين مخالفين انجيل عاقبت 

شده اند و مردمان شرير به منزله گوسفندان گمشده هستند که شبان نيکو ميخواهد آنها 
   ) . ١۶ – ١١ آيه ١٠يوحنا باب ( را از دست گرگ برهاند 

انجيل ( شاگرد حقيقی مسيح راستگو و راستکردار و مهربان و پاکدل ميباشد 
، شاگرد  ) ١٢ و ١١ آيه ۴  و يعقوب باب٢۵ آيه ۴ و افسسيان باب ٣٧ آيه ۵متی باب 

( حقيقی مسيح کوشش ميکند که اتحاد و اتفاق و هماهنگی را در ميان مردم ايجاد کند 
او با مصيبت زدگان اظهار همدردی ميکند و نسبت به آنها  ) . ١٨ آيه ١٢وميان باب 

، هر اذيت و  ) ١۶ آيه ١٣ و عبرانيان باب ١٠ آيه ١٢روميان باب ( عطوفت دارد 
 ۴ و افسسيان باب ٢٩ آيه ١١انجيل متی باب (  که بخودش برسد تحمل ميکند آزاری

و حال آنکه اگر ببيند اذيت و آزاری به ديگری ميرسد و دست تطاولبه  ) ٣٢ – ٢۵آيه 
جانب کسی دراز ميشود غضب عادالنه در دلش افروخته ميشود و کوشش ميکند که به 

بارها اتفاق افتاده که .  آور باشد داد مظلومان برسد ، هرچند برای خودش زيان
  مسيحيان خود را به غالمی فروخته اند تا آنکه به شخصی که در قيد غالمی و بندگی
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  .گرفتار بوده اند کمک روحانی و تسلی برسانند 

  مقياس اخالقی و کمال مطلوب مسيحی حقيقی

به قيمت مسيحی حقيقی ميداند که او فقط برای خدمت خدا آفريده شده است و 
و نيز  ) ٢٣ آيه ٧ و باب ٢٠ آيه ۶اول قرنتيان باب ( خون گرانبهای مسيح خريده شده 

 ٣اول قرنتيان باب ( ميداند که بدن او بواسطه ايمان به مسيح هيکل روح القدس است 
بنابر اين مسيحی حقيقی خود را ملوت نميسازد و بدن و عقل و روح  ) . ١٧ و ١۶آيه 

د و خود را تسليم شهوات جسمانی نمينمايد ، بلکه سعی ميکند که خود را هالک نميکن
به توفيق و فيض خدا خود را از هر آاليش جسمانی و روحانی منزه سازد و به 

 و رساله ۴ آيه ۵ و افسسيان باب ١ آيه ٧دوم قرنتيان باب ( قدوسيت زندگی کند 
يدهد که بعد از استقرار مسيحی حقيقی اين فکر را بخود راه نم ).٢١ آيه ١يعقوب باب 

عهد جديد در مسيح بعضی از اقسام خوراک ها ممنوع است ، اگر چه از خوردن غذا 
هائی که برای صحت بدن مفيد نيست و نامطبوع است اجتناب مينمايد ؛ زيرا ميداند که 
پرهيز از اينگونه غذا ها موافق اراده و ميل خداست ؛ او ميداند که انسان در نظر خدا 

نچه داخل دهان ميشود نجس نميگردد ، بلکه از خواصی نجس ميشود که از قلب از آ
اسراف و تبذير و  ) . ٢٣ – ١۴ آيه ٧انجيل مرقس باب ( توسط زبان خارج ميشود 

 ١۴ و روميان باب ٣١ آيه ١٠اول قرنتيان باب ( پرخوری برای مسيحی ممنوع است 
انجيل لوقا باب ( و همچنين مستی )  ۵ و ۴ آيه ۴ و اول تيموتائوس باب ٢١ و ٢٠آيه 
 و ١٠ آيه ۶ و باب ١١ آيه ۵ و اول قرنتيان باب ١٣ آيه ١٣ و روميان باب ٣۴ آيه ٢١

  و ساير اقسام شهوات ناپسنديده  ) ١٨ آيه ۵ و افسسيان باب ٢١ آيه ۵غالطيان باب 
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گفتار و مسيحی حقيقی از هر. جسمی و انهماک در ملذات در مسيحيت امکان  ندارد 
کردار ناشايسته اجتناب ميکند و در همه کار سعی ميکند که خدا را خدمت کند و اراده 

 و اول ٢٣ الی١١ آيه ۶ و روميان باب ٢۴ آيه ١۶انجيل متی باب ( او را بجا آورد 
 و اول پطرس باب ٨ - ٣ آيه ١۴ و اول تسالونيکيان باب ٢٠ – ١٢ آيه ۶قرنتيان باب 

ند که در پرتو فيض و معرفت خدا به توسط خداوند عيسی و سعی ميک ) ٢٢ آيه ١
چون ميداند که جز اين چيزی  ) ١٨ آيه ٣رساله دوم پطرس باب ( مسيح ترقی کند 

نيست که فايده هميشگی و ابدی و واقعی داشته باشد و ثروت و تمکن و قدرت دنيوی 
متی باب ( ر ميرود که اهل عالم برای احراز آن مجاهده مينمايند بزودی از دستشان بد

 ١۶ الی ٧ آيه ٣ و فيليپيان باب ١٠ آيه ٢ تا باب ١۵ آيه ١ و افسسيان باب ٢۶ آيه ١۶
. (  

مسيحی حقيقی کوشش ميکند که حرفه و شغلی انتخاب کند که خدا را راضی 
نمايد و او را جالل دهد کمال مجاهده و کوشش را در اين راه بعمل مياورد ، از تنبلی 

 الابالی گری و بی قيدی اجتناب ميکند ، و باکد يمين و عرق جبين نان و تن آسائی و
يوميه خود را بدست مياورد همچنان که شانه خود را در زير بار قرض خم نميکند و 
هميشه اين نکته را در نظر دارد که او هرچه داشته باشد مال خداست ، منتها به او 

 و لوقا باب ٣٠ الی ١۴ آيه ٢۵متی باب انجيل ( سپرده شده که در راه خدا بکار برد 
 و ١١ آيه ۴ و اول تسالونيکيان باب ٢۴ و ٢٣ آيه ٣ و کولسيان باب ٢٧ – ١٢ آيه ١٩
به اين طريق با خدمتگزاری به مسيح از  ) . ١٠ آيه ٣ و دوم تسالونيکيان باب ١٢

 روی ايمان در معرفت و کمال ترقی کرده و به درجه ای او را دوست خواهد داشت
  که جفا و عقوبت و حتی مرگ هم
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مسيحی  ) . ٣٩ – ٣۵ آيه ٨روميان باب ( نميتواند او را از خدای خودش جدا کند 
حقيقی هر قدر در روش زندگانی مسيحی پيشرفت حاصل کند ، به همان اندازه در 

 ٢ و اول پطرس باب ١٨ آيه ٣دوم قرنتيان باب ( اخالق و سيرت مانند مسيح ميشود 
وی چون با خدا مصالحه نموده است از اين جهت اراده او با اراده پدر  ) . ٩آيه 

بنابر اين با وجود درد ها و رنجها و امتحانات جسمانی . اسمانی موافقت ميکند 
شادمانی و سعادت روحانی را ادراک مينمايد و حتی در اين دنيا نيز از برکات 

است اندکی بهره مند ميگردد و از آن روحانی که برای زندگانی ما بعد او ذخيره شده 
اينها از جمله نتايجی است که از ايمان واقعی و زنده . برکات در اين دنيا قدری ميچشد 

مسيحی حقيقی تکاليف و وظايف . به مسيح در قلب و حيات شخص حاصل ميشود 
خود را در کمال شهامت و جرات انجام ميدهد چون او ميتواند از روی ايمان محکم و 

" قوت هرچيزی را دارم در مسيح که مرا تقويت ميبخشد : " متقن خود بگويد 
   ) . ١٣ آيه ۴فيليپيان باب (

ولی در اين عالم شخص مسيحی به هيچ وجه کامل نشده است ، زيرا هنوز در 
معرض تجارب و وسوسه های شيطان و گرفتار امتحانات دنيا و جسم ميباشد و بايستی 

شيطان نميتواند او را مغلوب سازد ، چونکه وی به . با آنها بجنگد مردانه تا دم واپسين 
شخص مسيحی هم مانند ديگران دچار رنجها و آالم جسمانی . مسيح ايمان دارد 

ميگردد، ولی چون حضور مسيح راا بخاطر مياورد که خودش درد و رنج و غم را 
 بندگان خود تا انقضای و وعده فرموده که با ) ۵- ٣ آيه ۵٣اشعيا باب ( متحمل گرديد 

، اين فکر که از خاطرش  ) ٢٠ آيه ٢٨رجوع شود به انجيل متی باب (عالم باشد 
  خطور
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ميکند به او قدرت ميبخشد تا تحمل و شکيبائی در مقابل مقدراتی که خدا برای او معين 
ی مسيحی حقيقی به مسکن بهتری بعد از بدرود از اين دنيا. کرده است ، داشته باشد 

 آيه ١ و فيليپيان باب ٩-١ آيه ۵دوم قرنتيان باب ( فانی مينگرد و انتظارش را دارد 
و از آن باالتر منتظر آنروزی است که با شادمانی قيام کند ، يعنی وقتی که عيسی )٢٣

 آيه ۵انجيل يوحنا باب ( مسيح دوباره بيايد و تمام دشمنان را زير پای خود بيفکند 
   ) . ٢١ آيه ٣ و فيليپيان باب ١۵ و اول قرنتيان باب ۴٠ آيه ۶ و باب ٢٩ - ٢١

مسيحيان حقيقی در عالم آينده خدا را چنانکه هست خواهند ديد و جالل او را 
 و اول ٨ آيه ۵انجيل متی باب ( مشاهده خواهند کرد و در حضورش ساکن خواهند شد 

انگاه دارای  ) . ۴  و٣ آيه ٢٢ و مکاشفه باب ١٢ آيه ١٣ و باب ٩ آيه ٢قرنتيان باب 
طهارت کامل خواهد شد و از هر گناهی عاری و بری خواهند شد و چنان سرور و 
شادمانی وافری را وارث خواهند گرديد که چشمی نديده و گوشی نشنيده است ؛ در 

تفکر در اين چيزها و تامل در . نور فيض و برکت خدا تا به ابد ساکن خواهند شد 
هکاران را نجات ميدهد و انانرا به قدوسيت و خوشی رحمت بيکران خدا که گنا

:" جاودانی ميرساند ، ما را وادار ميکند که با پولس رسول امتها متفق شده و بگوئيم 
چقدر بعيد از غور رسی است احکام او و !زهی عمق دولتمندی و حکم و علم خدا 

ته باشد که فوق از کاوش است طريقهای وی ، زيرا کيست که رای خداوند را دانس
مشير او شده ، يا که سبقت جسته چيزی بدو داده تا به او باز داده شود ؟ زيرا که از او 

-٣٣ آيه ١١روميان " (و باو و تا او همه چيز است و او را تا ابد االباد جالل باد آمين 
٣۶.(  
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  مسيحی حقيقی و صميمی را چگونه ميتوان شناخت

ی اگر احکام و فرايض انجيل را اطاعت ما بيان نموديم که يک نفر مسيح
برادران مسلمان اغلب اين وصف و تعريف ما را با . ميکرد چگونه شخصی بود 

طرز زندگی و سيره و روش بسياری از اروپائيان که به آنها برميخورند تطبيق ميکنند 
و بعد ميگويند که مسيحيت همان اندازه مردمان شرير و خود پسند و دنيا پرست و 

ولی اگر قدری تامل کنند و با ديده . بالی پرورش ميدهد که ساير مذاهب بار مياورد الا
اوال . تحقيق و تفکر در قضيه بنگرند خواهند فهميد که اين فکر مخالف واقع است 

" اگر تصور شود که لفظ . بسياری از اروپائيها بهيچوجه ادعای مسيحيت نميکنند 
د و مترادف يکديگر است ، اشتباه بزرگی شده يک معنی دار" اروپائی "و " مسيحی 

  . است 

ثانيا بسا کسانی هستند که ادعای مسيحيت ميکنند ولی مسيحيت آنها فقط اسمی 
مسيحيت بايد بر قلب حکومت کند تا وقتی بتواند زندگانی . و ظاهری است نه قلبی 

ظاهر عنوان ال" ميگويند . انسان را تغيير دهد و حيات را ارجمند و کامل گرداند 
. ولی اين مطلب بهيچوجه صحت ندارد و اال ريا وجود خارجی پيدا نميکرد " الباطن 

  :گفته آن شاعر ايرانی بمراتب حکيمانه تر است که گفته 

  نی برون را بنگريم و قال را      ما درون را بنگريم و حال را 

ر کسی اگ. مسيحی حقيقی از رفتار و اطاعتش در مقابل قانون مسيح پيداست 
پيدا شود که نسبت به اوامر مسيح مطيع نباشد و از گفتار مسيح تخلف ورزد ، چگونه 
  ميتوان گفت که مسئول اعمال و افعال او مذهبی است که او اقرار به داشتن آن ميکند ؟
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عمل يک نفر غازی و جنگجوی افغانی که در موقع اعالن جهاد شجاعانه در مصاف 
 دشمنان خود متهورانه حمله ميکند و ميجنگد تا وقتی در دشمن حاضر ميشود و بر

ميان توده ای از دشمنان مقتول خود نيز کشته ميشود ، از يک نقطه نظر نمونه ای از 
اسالميت است همچنانکه يک نفر طبيب مسيحی که خود را به خطر انداخته و در ميان 

را نثار ميکند نشان امم غير مسيحی در هنگام خطر سرايت طاعون و وبا جان خود 
اينها هر دو يعنی هم آن جنگجوی افغانی و هم . ميدهد که وظيفه يکنفر مسيحی چيست 

ولی اگر آن . اين طبيب مسيحی مطابق فرايض و احکام مذهب خود رفتار مينمايند 
غازی و جنگ آور مثل آن طبيب مسيحی ميخواست رفتار کند و در هنگام جهاد بجای 

وحين ميپرداخت همه ميگفتند او مسلمان حقيقی نيست و امت قتال به معاجه مجر
اگر کسی ادعای مسيحيت کند . درخت از ميوه اش شناخته ميشود . پيغمبر نميباشد 

ولی رفتارش شريرانه و از روی نادرستی باشد ، امم غير مسيحی هم خواهند گفت که 
هند که ايمان به پس شهادت ميد. محال است که او مسيحی باشد و حق هم ميگويند 

کسيکه : " از اين جهت رسول مسيح ميگويد . مسيح مردم را به قدوسيت وادار ميکند 
و کسيکه گناه ميکند از ابليس . عدالت را بجا مياورد عادل است چنانکه او عادل است 

است زيرا که ابليس از ابتدا گناهکار بوده است و از اين جهت پسر خدا ظاهر شد تا 
عيب جوئی از  ). ٨ و ٧ آيه ٣رساله اول يوحنا باب " ( را باطل سازد اعمال ابليس

ايمان مسيحيت بسبب گناهان اشخاصی که آنرا نافرمانی ميکنند ، شايسته خردمندان 
  .نيست 

  ثانيا حتی اشخاصی که از مخالفين و دشمنان جدی مسيحيت
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يدا ميشوند و با آنکه از هستند اعتراف دارند که مسيحيان حقيقی در هر گوشه و کنار پ
ضعف و نقص خود بيخبر نيستند ، معذالک مردان و زنان نجيب و خوش طينت و 

بعضی از آنها اطبای . فداکار ميباشند و از افعال و اعمال خود به مسيح شهادت ميدهند 
مرسلين و مبشرين و برخی پرستارهائی هستند که در مريضخانه های مسيحيان 

هيچ . ين در اقسام خدمات نوعيه و شرافتمندانه وارد هستند خدمت ميکنند و همچن
اين مسئله مورد . مذهب ديگری در اين زمان اين قبيل اشخاص را پرورش نميدهد 

کدام مذهب ديگر است که در پرتو آن . تصديق عموم و حتی دشمنان ما ميباشد 
هندوستان و چين مريضخانه ها تاسيس شده باشد مانند مريضخانه هائی که در ايران و 

غير از مسيحيت کدام عقيده و دين است که مردان و . و ساير ممالک تاسيس شده است 
زنان را وادار کند که بروند و مبروصان را تعليم دهند و پرستاری نمايند ؟ در کدام 
مملکت غير از ممالک مسيحی برای آسايش مصيبت زدگان و سير کردن گرسنگان 

ه دنيا پديد آيد ، مبالغی هنگفت پول جمع ميکنند ؟ کدام ملت هر وقت قحطی در هر نقط
و طايفه خريد و فروش آدم را موقوف کرده و اصول بردگی و غالمی را حتی 
االمکان از ميان برداشته و حتی برای دفع ظلم و رهايی ستمديدگان و مظلومان داخل 

  جنگ شده و خسارات عظيم مالی و جانی متحمل شده اند ؟ 

بر اين اثرات ايمان صحيح به مسيح منحصر به مردمان يک واليت يا عالوه 
در هند و ايران و مصر و چين و ژاپن و هرنقطه ديگری . يک نژاد و يک قوم نيست 

که انجيل انتشار يافته و بشارت مسيح داده شده است مردان و زنانی يافت ميشوند که 
  ه مسيحی شده و ايمان به منجی عالم سابقاً  سنگدل و بد رفتار بوده ، ولی بعد از آنک
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آورده اند بطوری قلوب آنها تغيير يافته که حتی دشمنان هم اقرار دارند که آنها 
بسياری متحمل . مردمانی خوب و خوش رفتار و صحيح العمل و خدا پرست ميباشند 

ص اين قبيل اشخا. جفا و ستمکاری ديگران شدهه و تا دم مرگ وفا دار مانده اند 
رساله های زنده مسيح هستند و نوشته شده در دلهای ما معروف و خوانده شده جميع 

خالصه مسيحی حقيقی  ). ٣ و ٢رساله دوم به قرنتيان باب سوم آيه ( آدميان ميباشند 
عيسی . آن است که مسيح را مطابعت نموده و از اعمال و رفتار خود بدو شهادت دهد 

ليسای ظاهری بايد منتظر باشيم که کرکاس در ميان مسيح خود به ما فرمود که در ک
اما هيچ خردمندی  ). ۴٣-  ٣۶ و آيه ٣٠- ٢۴ آيه ١٣انجيل متی باب (گندمها برويد 

کرکاس را با گندم و بد را با خوب اشتباه نميکند و يک سکه قلب در نظر تاجر عاقل و 
  .منصف دليل نميشود که ساير مسکوکات را رد کند 



  فصل هفتمفصل هفتم
  بيان خالصه دالیل مهم راجع به اینکه عهد عتيق و عهد جدیددر 

  .دارای مکاشفه حقيقی خداست

  :دالیل الهامی بودن کتب مقدس به قرار زیر است

در ديباچه اين کتاب معلوم شد بعضی عالمات هست که بوسيله آن بايد هر 
. د کتابی را که ادعای مکاشفه حقيقی ميکند در معرض امتحان و سنجش قرار دا

خواننده محترم از آنچه در فصول سابق عرض شد دانسته و فهميده است که کتاب 
ولی معذالک ما ميخواهيم که اين موضوع . مقدس از عهده اين امتحان بخوبی بر ميايد 

را واضح تر کنيم و خالصه داليلی که آنرا کامال ثابت و مسلم ميگرداند بيان کنيم ، 
  . باقی نماند  بطوريکه مجال هيچگونه ترديدی

  :یان صفات و حيات آن انسان کامل  – ١

انجيل سرگذشت حيات و صفات عاليه آن يک انسان کامل و مقدس يعنی عيسی 
چه بسا امم و مللی که در ادبيات خود سعی کرده اند که . مسيح را برای ما بيان ميکند 

خصوص انسان در بعضی موارد مشروحاتی که در . يک انسان کامل را مجسم نمايند 
" راما " کامل خود ميدهند کامالً  افسانه و خيالی است مثل اساطير هندی ها راجع به 

البته گاهی اوقات هم يک اساس و پايه تاريخی برای حکايت پردازيها " . کريشنا " و 
  و اساطير موجود است ، ولی در اطراف پهلوان داستان و 
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 های زيادی ميگويند ، چنانکه در حکايت قهرمان آن حکايت شاخ و برگ و اضافه
اما وقتی که تمام مردمان بزرگ ديگری را که در اين عالم . بودا مشاهده شده است 

زندگی کرده اند با مسيح مقايسه کنيم و او را حتی با قهرمانان افسانه ها و پهلوانان 
 آنها حکايات در کفه ترازو ی سنجش بگذاريم ، ميبينيم که در مورد هيچيک از

نميتوان ادعا نمود که از حيث تواضع و فروتنی و ماليمت و محبت و شفقت و 
قدوسيت و طهارت و عفت و عدالت يا هر صفت و خصلت نيکوی ديگری با مسيح 

  .برابری نمايد 

بنابر اين چون صفات و سجايای عاليه او از صفات قهرمانان و بزرگان خيالی 
ان عالی تر است ، معلوم ميشود که حکايت شعرا و افسانه سرايان و قصه پرداز

. زندگانی او مولد انديشه و تصور و زاييده افسانه نيست بلکه عين واقع و حقيقت است 
کتابی که او را بر ما مکشوف ميسازد قطعاً  از جانب خدا به ما عطا شده به اين معنی 

 خود را نسبت که اشخاصی که معرفت به احوال او داشته اند و اطالعات و معلومات
بدو به رشته تحرير در آورده اند بالشک از جانب خدا هدايت و توفيق الهی را به طبق 

يافته اند تا بتوانند موافق مسموعات و  ) ١٣ و ١٢ آيه ١۶انجيل يوحنا باب ( وعده اش 
خداوند عيسی  ) . ٨اعمال رسوالن باب اول آيه ( مسطورات خود بر او شهادت دهند

  : مثنوی . ل بر خود ميباشد مسيح خود دلي

  آفتاب آمد دليل آفتاب    گر دليلت باید از وی رو متاب

  .شخصيت مسيح تنها مکاشفه کامل خداست  – ٢

مکاشفه کامل خدا نميتواند کتاب باشد بلکه بايد شخص باشد و شخصيت داشته 
ه در ليکن کتابی که در باره آن شخص شهادت ميدهد و ما را وادار ميکند ک. باشد 

  جستجوی او باشيم و او را بيابيم ، محال است 
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. که از عهده اين کار برايد، مگر آنکه با هدايت و راهنمائی خدا تصنيف شده باشد 
کسانيکه کتاب مقدس را با دعا از روی نيت خالص به اميد کشف حقيقت و تحری 

س آن نجات دهنده راستی ميخوانند ميفهمند که مقصود عمده و کمال مطلوب کتاب مقد
ايست که در عهد عتيق و عده آمدنش و در عهد جديد مژده ورودش داده شده است و 

بنابر اين او يگانه شخصی . کتاب مقدس بعنوان منجی و کلمه اهللا بدو اشاره ميکند 
نظر به اينکه انجيل . است که ميتواند خدا را در حقيقت بر انسان مکشوف سازد 

سجايا و رفتار و طرز زندگانی و جريان احوال و اوضاع درباره او و صفات او 
حيات و موت و قيامت و تعليمات و وعده ها و يگانه مظهر خدا بودنش به ما خبر 

چگونه ممکن است " ميدهد ، آن مشکلی که تا آن زمان حل نشده بود حل ميکند يعنی 
خلوقات خويش آن خدای واحد حقيقی ، خالق و آفريدگار عالم باشد و خود را به م

فالسفه قديم نتوانستند راه حل اين مسئله را بطريق وافی پيدا کنند و " بشناساند ؟ 
يهوديانی که مسيح را رد کرده اند آنها هم نتوانسته اند و همچنين کليه مذاهب و جميع 
علما و متبحرين و عقالی عالم که در اين مسئله تفکر بسيار کرده اند از حل آن عاجز 

  . د مانده ان

در اينجاست که انجيل به داد ما ميرسد و ما را ياری ميکند و سری را بر ما 
مکشوف ميسازد که عقال و حکمای قديم هم نتوانستند حتی آنرا درکارگاه خيال خود 
بپرورانند و از خاطر خود خطور دهند و آن عبارت است از وجود کلمه اهللا که در 

و با وجود اين بوسيله  ) ٣٠ آيه ١٠يوحنا باب انجيل (ذات با پدر خود خدا يکی است 
کتابيکه اين مظهر . مجسم شدن و صورت آدمی پذيرفتن با انسان هم يکی شده است 

  واحد خدا را مکشوف ميسازد بايستی
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تفاوت بين تعليمات کتاب مقدس و . از جانب خدا باشد و سرچشمه تعاليم آن خدا باشد 
همه . مذاهب ديگر بايد به دقت مورد مطالعه واقع شود تعليمات دانشمندان و فالسفه 

بلزوم واسطه بين خدا و انسان اذعان دارند ولی نظريه فلسفی چنانکه در ميان 
مسلمانان و در ضمن در کتاب ميزان الموازين بحث ميشود يک وجود تصوری و 

زائيده خيالی را موضوع قرار داده است که نه خدا است و نه انسان و وجود تصوريش 
. توهمات و حدسهای آن عده اشخاصی ميباشد که در اين موضوع تفکراتی داشته اند 

اما تعليم مسيحيان مبنی بر مکاشفه ايست که از طرف خدا ی تعالی به ما داده شده 
در آن مکاشفه خبر آن شافع و واسطه حقيقی يعنی خداوند عيسی مسيح که هم . است 

عيسی مسيح همانقدر که از . ت ، به ما داده شده است خدای کامل و هم انسان کامل اس
روی تعليمات شفاهی و گفتار خود خدا را مکشوف ساخته ، همانقدر هم بوسيله رفتار 
و کردار و اخالق و سجايای خودش خدا را بر ما مکشوف نموده و جان خود را بر 

واهيم بين اين دو اگر ما بخ. روی صليب در راه ما داده و کفاره گناهان ما شده است 
نظريه يعنی نظريه مسيحی و غير مسيحی امتيازی قائل شويم ، اشکالی ندارد که 

 يعنی آنکه مردم ابداع کرده اند يا آنکه خدا –بگوئيم کدام مطابق عقل و منطق است 
  . بواسطه انبيا و رسوالن خود در کتاب مقدس مکشوف ساخته است 

  رفع شدن احتياجات روح انسانی – ٣

ز جهات ديگر معلوم است که انجيل از جانب خداست زيرا حاجات روح انسان ا
را برای معرفت خدا و عادل شمرده شدن در حضور خدا و آمرزش گناه و طهارت 

  )١.(قلب و پاکيزگی حيات بر مياورد
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انجيل قصد ازلی خدا را نسبت به نوع بشر بيان ميکند و بر انسان معلوم ميدارد که 
آفريده شده و در چه ورطه گناهی افتاده و احتياجش به قدوسيت خدا تا چه حد برای چه 

انجيل به ما خبر ميدهد که چگونه بوسيله ايمان بر مسيح گناهان ما آمرزيده ) ٢.(است 
انجيل به ما نشان ميدهد که ) ٣.(ميشود و از آنراه در نظر خدا عادل شمرده ميشويم 

مسيح پاک و مطهر ميشود و چگونه روح القدس چگونه قلوب ما بوسيله ايمان به 
قلوب ما را اقامتگاه خود ساخته افکار و نيات و اميال و هوسهای ما را پاک و طاهر 

هرقدر محبت ما نسبت به خدا زياد شود همانقدر هم قدرت ما برای مبارزه . ميگرداند 
ميکند که چگونه انجيل بر ما معلوم ) ۴(با گناه و شيطان ترقی ميکند و زياد ميشود 

سپس . بوسيله عيسی مسيح خداوند ممکن است دارای مقام پسرخواندگی خدا بشويم 
مسرت روحانی و آرامش و آسودگی خاطر بر قلوب ما حکومت نموده و با اطمينان 
کامل به اميد و لطف و محبت مسيح منتظر روز مسرت آور قيامت و سعادت جاودانی 

چون حاجات روحانی انسان بدينطريق . شويم و قدوسيت ابدی در حضور خدا مي
  .بوسيله انجيل براورده ميشود ،بنابر اين انجيل بمنزله پيام خدا به انسان خواهد بود 

در نتيجه امتحان و تجربه معلوم شده که از کتب مذهبی اديان ديگر اين نتيجه 
 ؟ کداميک از آنها خوف و ترس روز قيامت را برطرف مينمايد. حاصل نميگردد

کداميک از آنها انسان را قادر ميگرداند که خدا را بشناسد و دوست داشته باشد ؟ 
کداميک از آنها طهارت نفس و پاکی عمل و کردار را الزام مينمايد؟ کداميک از آنها 

  درباره بهشتی به ما خبر ميدهد که در آن
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نداشته باشد و هيچگونه هوسهای جسمانی و هواهای نفسانی و چيزهای ناپاک رخنه 
نجات يافتگان از هر چيزی که ناشايست و پست و برخالف اراده و ذات قدوس خدا 
ميباشد در آنجا مبری باشند ؟ اين کتابها به ما تعليم نميدهند که چگونه از گناه نجات 

بنابر اين آنها . حاصل ميشود و به چه وسيله ميتوان مورد قبول درگاه الهی واقع شد 
آن کتابها ممکن است مردم را وادار کنند که به . حاجات انسانی نميباشند قادر به رفع 

زيارت بروند و روزه بگيرند و قربانی نمايند ، ولی چون هيچيک از اينها قلوب را 
طاهر و مصفی نميکند و خدا را به انسان نميشناساند ، از اين جهت کسانيکه اينگونه 

 ملکوت و خانه پدر حقيقی هميشه دور و اعمال را بجا مياورند با وصف اينها از
  .سرگردان و آواره اند

  تغيير قلب و زندگی ایماندار – ۴

تغيير و تبديل قلب و رفتار و احساسات باطنی که در نتيجه اطاعت و امتثال 
انجيل در قلب مسيحی واقعی ايجاد ميشود ، خود دليل بر اين است که انجيل از جانب 

يل اول در باطن بوقوع ميپيوندد و بعد در ظاهر و آنقدر اين تغيير و تبد. خداست 
انجيل " (تولد تازه "عظيم و بزرگ است که آنرا اسمی شايسته گذارده اند و گفته اند 

  .اين تولد تازه بوسيله روح القدس در انسان پديد ميايد ) ۵ و ٣ آيه ٣يوحنا باب 

  مکشوف گردیدن صفات الزم –۵

ه آندسته از صفات خدائی را که انسان الزم است در کتاب مقدس تصريح شده ک
بداند و تا حدی به ادراک آنها توانا و قادر است ، در کتاب مقدس مکشوف گرديده 

صفاتی که او را واحد و ازلی و ابدی و قادر مطلق و حکيم علی االطالق و . است 
  عالم و خالق و آفريدگار و 
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بعالوه صفات . ر کتاب مقدس بيان شده است حافظ جهان و کائنات معرفی ميکند ، د
اخالقی خدا که عبارت از قدوسيت و محبت و رحمت و عدالت است نيز در کتاب 

از مسطورات و مندرجات کتاب مقدس استنباط . مقدس آشکارا تعليم داده شده است 
مينمائيم که خدای تعالی خود را در خداوند عيسی مسيح ظاهر نمود ،زيرا مسيح در 

اف و اکناف گرديده است و به مردم احسان نمود و هيچگاه کسی را که جهت اطر
او . آمرزش يا کمک و مساعدتی نزد وی ميامد اخراج ننمود و از نزد خود دور نکرد 

با آنکه خود بيگناه بود به گناهکاران اظهار محبت و عطوفت مينمود و بر آنها رحمت 
رد و تنبيه و سياست آينده اشخاص غير تائب او با آنکه رياکاری را مذمت ميک. مياورد

را از پيش اعالم مينمود ،خود را در راه ما گناهکاران نثار نمود و جان خود را فدای 
بنابر اين کتاب مقدس نه . ماکرد تا ما را از گناه و عواقب وخيم و مخوف آن برهاند 
ميدهد ، بطوريکه هرکس تنها در باره خدا به ما خبر ميدهد بلکه او را نيز به ما نشان 

در عين حاليکه خدا را به ما نشان ميدهد ، ضمناً  تعليم هم . بخواهد ميتواند او را ببيند 
ميدهد که گناه تا چه اندازه منفور و مکروه ذات الهی است و هميشه بايد مکروه باشد و 

اب عبرانيان ب(بدون قدوسيت هيچکس از روئيت خدا مستفيض و بهره مند نخواهد شد 
   ).١۴ آيه ١٢

در اين ايام طالبين دانش و علوم ممکن است با ادبيات کليه ملل قديم و جديد 
در نتيجه مطالعه احوال امم دانسته ايم که هيچيک از فحول علما و . آشنائی پيدا کنند 

دانشمندان و فالسفه قديم هرگز نتوانسته اند خدائی به ما نشان بدهند که دارای صفات 
  همچنين کتب مذاهب ديگر . يمه مذکور در فوق باشد قدسيه و عل
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حتی آنهائی که از عهد عتيق و جديد مقدار زيادی استنساخ و نقل کرده و اقتباس نموده 
اين قبيل کتب حتی وقتی هم . اند ، نتوانسته اند خدا را به آن کيفيت به ما نشان دهند 

نکه خدای حقيقی را بر انسان مکشوف توحيد الهی را تعليم ميدهند عاجز ميشوند از اي
سازند ، بلکه بين آن خدای فوق تصوری که در آن کتب معرفی ميشود و بين مخلوقات 
ضعيف و ناتوانش ورطه عظيمی است که هيچگاه انسان نميتواند به مقام معرفتش نائل 

  .شود

   برتری تعليمات روحانی –۶

 و پاکتر از تعليمات کتب از تعليمات روحانی انجيل که ارجمندتر و شريفتر
بعضی ها . ديگر است معلوم ميشود که آن تعليمات ساری از چشمه خدائی است 

خواسته اند منکر اين مسئله بشوند و آياتی از کتب چينی و هندی و يونانی و غيره نقل 
نموده و ادعا کرده اند که تعليمات اخالقی انها با تعليمات انجيل برابر است ،ولی 

ن ادعا در هر موردی به ثبوت رسيده است و مثالً  عيسی مسيح قانون طالئی بطالن اي
لهذا آنچه خواهيد که مردم به شما کنند ، شما نيز :"معروف را تعليم ميدهد و ميفرمايد 

در بعضی از نگارشات فالسفه  ) . ١٢ آيه ٧انجيل متی باب " ( بديشان همچنان کنيد 
آنچه ما نميپسنديم که " فی يافت ميشود که گفته اند هندی و يونانی اين تعليم بطور من

اما بين اين حکم و امر مثبت و محبت آميز ". مردم با ما بکنند ما نبايد با ايشان بکنيم 
کنفوسيوس فيلسوف معروف چينی اين تعليم را . مسيح از زمين تا آسمان تفاوت است 

اثبات هرگز آنرا نگفته است بطرز نفی و نهی دو سه بار ميدهد ، ولی بطور ايجاب و 
بيشتر از جد خود به جنبه اثبات و امر نزديک ميشود " کونگ چيه " نواده او . 

  در طريق انسان اعلی چهار چيز است که : " ،چنانکه ميگويد 
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اينکه خود سرمشق رفتار با دوست خود باشيم و ... من هنوز به هيچ کدام نرسيده ام 
اين مرتبه را ادراک . م که انتظار دارم او با من رفتار کند همانطور با او رفتار کن

  ".ننموده و به اين مقام هم نرسيده ام 

حتی در بيانات کونگ چيه هم فريضه مثبتی نيست زيرا او فقط صحبت از 
رفتار با يکنفر دوست ميکند نه با عموم و بعالوه در آن قسمت هم به عجز و قصور 

  .خود اعتراف ميکند 

 گذشته اگر بالفرض ممکن ميبود که مجموعه ای از قوانين اخالقی دنيا از اين
چنانچه بسا اشخاص اهتمام در اين امر (که شباهت به انجيل دارد جمع آوری نمائيم 

با وصف اين مراتب باز هم عاقبت ثابت ميشد که اين ) نموده و موفق نگرديده اند 
رای اين مقدار تعليمات اخالقی کتاب کوچک که موسوم به عهد جديد است الاقل دا
اين فقره برای اثبات جنبه الهی . است که با محتويات مجموع کتب ديگر برابر است 

آن کافی است ، زيرا نويسندگان عهد جديد هر قدر مطالعه مينمودند نميتوانستند جميع 
 اين قوانين را از کتب چينی و هندی و مصری و يونانی و التينی و فارسی و بسياری
از کتب نويسندگان ديگر جمع اوری کنند ، درصورتيکه بسا از آنها در آنزمان تولد 

عالوه بر اين اصول و قوانينن اخالقی انجيل به سبک . نشده و وجود نداشته اند 
مجموعه قوانين . مخصوصی است که با مجموعه قوانين فوق الذکر تفاوت دارد 

 و حال آنکه عهد جديد يعنی انجيل گلستان مزبور مانند توده ای از گلهای پژمرده است
تازه و شادابی است که در آن هيچ علف هرزه يافت نميشود و نيز وجود خود مسيح 

باز ميبينيم مسيح قوانين عالی و کامل خود را بجا . سرمشق کاملی است برای ما 
وه عال. مياورد و چنين شخصيت و وجودی را در هيچ جای ديگر نميتوانيم پيدا کنيم 

  بر اين 
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کتب ديگر قوانين خوب و بد را با يکديگر مخلوط کرده و به ما مخلوط آن قوانين را 
  .ميدهند ، اما عهد جديد فقط قوانين خوب را به ما تعليم ميدهد

خالصه آنکه انجيل قوه محرکه ای به ما ميدهد که عبارت است از محبت به 
وزی يکنفر از حقيقت جويان از يک ر. مسيح که در هيچ جای ديگر يافت نميشود 

شما عالوه بر کتب مذهبی خودتان آيا کتاب مقدس را مطالعه "عابد بودائی سوال کرد 
پندها و : " عابد جواب داد " کرده ايد ؛ و مابين انها چه فرق بزرگی مشاهده ميکنيد ؟

نکات حساس عالی هم در کتاب مقدس و هم در کتب دينی من يافت ميشود ، ولی 
فاوت عظيم و مهم آن دو مذهب اين است که مسيحيان ميدانند چه بايد بکنند و قدرت ت

بجا آوردن آنرا هم دارند ، ولی ما ميدانيم چه بايد بکنيم ليکن قدرت بجا آوردن 
شايد بتوان بطور مثل گفت که ساير " . چيزهائی را که ميدانيم صحيح است نداريم 

د ولی فقط مسيح است که قوه محرکه به آنها مذاهب خطوط راه آهن را رديف ميکنن
اين اختالف يک اختالف . ميدهد و قطارهای ترن را بطرف مقصد مطلوب ميراند 

فراموش نشود که کنفوسيوس فقط يک مرتبه در کتابهايش اسم . اساسی و مهم است 
کنفوسيوس به هيچوجه تعليمات . خدا را مياورد و آنهم بطور نقل از ديگری ميگويد 

  .ذهبی نميدهدم

  اقسام و انجام پيشگوئيها – ٧

اين . جنبه الهام کتب مقدس از تکميل و ايفای نبوتهای ان به ثبوت ميرسد 
عالوه بر نبوتها ی . موضوعی است که در هيچيک از کتب مذهبی دنيا نظير ندارد 

متعدد عهد عتيق راجع به مسيح که پس از ظهورش همه را بموقع اجرا گذارد چنانکه 
  ز مسطورات انجيل اين حقيقت نمايان استا
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يکی از پادشاهان بی ايمان پروس روزی از يک شخص .نبوتهای ديگری هم داريم
آن " . اگر ميتوانی الهامی بودن کتاب مقدس را با دو کلمه ثابت کن : " مسيحی پرسيد 

 مثالً  (نبوتهائی که در باب آنها شده " . يهوديان ، اعليحضرت " شخص جواب داد 
به انجام رسيده است  ) ٢۴- ۵ آيه ٢١ و لوقا ٢٣- ١ آيه ٢٨در سفر تثنيه باب 

به همين طريق خرابه های نينوا و بابل و ساير . ،بطوريکه چشمان ما امروز ميبيند 
مدتی . شهر ها ی بزرگ به ما نشان ميدهد که نبوتها ی راجع به آنها انجام يافته است 

ل پيشگوئی کرد که او ماديام و فارسيان را شکست خواهد قبل از زمان اسکندر دانيا
و نيز نبوت نمود که بعد از وفات اسکندر مملکت  ) ٢٧ – ٣ آيه ٨دانيال نبی باب (داد 

مطابق اسناد تاريخی به ثبوت رسيده که تمام اين نبوت ها . مقدونيه تقسيم خواهد شد 
و جفا و آزار نسبت به مسيحيان و عالوه بر آنهائيکه در باره انتشار و ترويج مسيحيت 

تعقيب و تضيق  آنان و پيدايش انبيا کذبه و رشد ونمو بی ايمانی در ايام اخير بوقوع 
چون هيچکس جز حکيم علی االطالق از آتيه . پيوسته ، تمام اينها به انجام رسيده است 

ت که او بتوسط خبر ندارد و نميتواند راجع به آينده پيشگوئی کند ، بنابر اين معلوم اس
کتاب مقدسی که حاوی اين نبوتها ی عجيب و شگفت آور است ، با مردم تکلم فرموده 

  .است 

  معجزات مسيح و رسوالنش – ٨

بزرگترين . معجزات مسيح و رسوالنش خود دليل بر صحت اين مدعاست 
معجزات قيامت مسيح است که در پرتو آن حقانيت ادعای او مبنی بر منجی بودن و 

  . اهللا بودن به ثبوت رسيده استکلمه
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   انتشار مسيحيت و مقاومت آن در مقابل بدی– ٩

حقانيت انجيل از اشاعه ديانت مسيح در صدر مسيحيت و مقاومت آن در مقابل 
به ثبوت  ) ١٨ آيه ١۶انجيل متی باب ( شيطان و شرير در آن ايام و همچنين امروز 

دمانی که از روح القدس منور نشده باشد اگرچه تعليمات انجيل بنظر مر. ميرسد 
خالف عقل مينمايد و بنظر کسانی که قلوبشان از هوا و هوس جسمانی مملو است قابل 
قبول نيست و اگرچه مبشرين اوليه انجيل غالباً  فقير و بی بضاعت و عاری از نعمت 

ديگران علم و سواد بودند و با آنکه اشخاصيکه مسيحی ميشدند مورد ظلم و ستمکاری 
واقع ميشدند و اغلب در راه ايمان خود شربت شهادت را ميچشيدند ، با وجود اين عده 

بدينطريق چند قرن بعد از قيامت مسيح دين و آئين . کثيری مسيحيت را قبول کردند 
مسيح مذاهب بت پرست سوريه و مصر و آسيای صغير و يونان و ايتاليا و بعضی 

اين پيشرفت در اثر شمشير يا ترس حاصل .  کن نمود واليات ديگر را تقريباً  ريشه
نشد ، بلکه با نيروی ايمان و شجاعت و محبت و فداکاری تا به موت و وعظ ساده 

قوه روح القدس خدا از اينجا معلوم ميشود که مسيحيان حقيقی را . انجيل حاصل شد 
بطريقی که ديگران تقويت مينمود و ايشانرا توانائی ميداد که شاهدان امين مسيح شوند 
مذاهب ديگر هم . نيز مجذوب مسيح شده و سربازان و نوکران امين او گرديدند 

بزودی منتشر شده و پيروان زياد پيدا کرده است ، ولی هرگز به اين وسائلی که 
در بعضی موارد اشاعه و انتشار . مسيحيت در عالم منتشر شد آنها اشاعه نيافته است 

اول دليل قاطع شمشير ، دوم آنکه به مردم : چيز بوده است آن بيشتر ناشی از دو 
  اجازه داده ميشد که هرطور که ميخواهند مطابق هوسهای نفسانی خود رفتار کنند،
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اما انتشار و اشاعه . به اميد آنکه در قيامت هم بتوانند همان هوسها را تعقيب نمايند 
ه آن مذهب از جانب خدای قدوس و مذاهبی با اين وسائل و ترتيبات دليل نميشود ک

رحمان که از ظلم و ستم و تعدی و ريا کاری و ناپاکی و پليدی نفرت دارد ، آماده باشد 
مسيحيت بدينطريق در ممالک روم انتشار نيافت و فتوحاتی هم که در هر سرزمينی . 

  . نصيبش گرديده ، به اين طريق ثابت نشده است 

ارات ما را در باب کتاب مقدس با عالئم و حاال هرکسی بخواهد گفتار و اش
نشانه های الهام حقيقی که در ديباچه و مقدمه اين کتاب ذکر شد مقايسه کند ، در کمال 
ً  دارای الهام حقيقی است ،  سهولت درک خواهد کرد که کتاب مقدس مطمئنا
ً  از آنجهت که در سرتا سر کتاب مقدس شهادت به عيسی مسيح خداوند  مخصوصا

 .نه کلمه خدا و مظهر کامل خدای تعالی داده ميشوديگا



  فصل هشتم فصل هشتم 
  در بيان طرز انتشار مسيحيت در قرون اوليه 

  آغاز انتشار مسيحيت

وقتی خداوند عيسی مسيح به موعظه انجيل پرداخت ، دوازده نفر از ميان 
 و شاگردان خود انتخاب کرد و ايشانرا برای انتشار حقيقت در تمام عالم تعليم داد

. اين تربيت متضمن تعليمات دقيقی بوده در باب اراده خدا و راه نجات . تربيت فرمود 
اما طريقی که او شاگردان خود را تعليم ميداد اين بود که انها را شاهدان رفتار و حيات 
مقدس خود گرداند و اعمال عجيب و شگفت آور و تعليمات روحانی خود را سرمشق 

انجيل ( ا بشناسد و بوسيله او معرفت خدای پدر را حاصل کنند آنها سازد تا آنکه او ر
و اين دوازده نفر را رسوالن و  ). ٣ و باب هفدهم آيه ١٠ – ۶ آيه ١۴يوحنا باب 

زيرا ميخواست آنها را چون ابالغ  ) ١٣ آيه ۶انجيل لوقا باب ( حواريون ناميد 
تن و قبل از صعود بديشان بعد از برخاس. کنندگان پيام خود به اطراف عالم بفرستد 

 ٢٨انجيل متی باب (حکم کرد که بروند و تمام طوايف جهان را شاگردان وی سازند 
مسيح  ) . ٨ آيه ١اعمال رسوالن باب ( و تا باقصای زمين شاهدان وی باشند  ) ١٩آيه 

بديشان وعده داد که ظرف چند روز بعد از صعودش روح القدس بر آنها نازل خواهد 
ه در تعليم اشتباه نکنند و براه خطا نروند، بلکه تقويت و تائيد يافته و کار خود شدتا آنک

  را در کمال امانت
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 و ۵ آيه ١اعمال رسوالن باب ( و بی باکی و از روی شهامت و موفقيت انجام دهند 
 آيه ١ و اعمال رسوالن باب ١۵-٧ آيه ١۶ و باب ٢۶ و ١٧ و ١۶ آيه ١۴يوحنا باب 

 ۵ آيه ١ و اعمال رسوالن باب ۴٩ آيه ٢۴لوقا باب ( حض اطاعت حکم او م ). ٨ و ۴
در پنجاهمين روز بعد از . شاگردان هم در اورشليم منتظر انجام اين وعده بودند ) 

صليب مسيح و هفتمين روز بعد از صعودش در موقعی که نه تنها آن يازده نفر 
بلکه ) درود حيات گفته بود زيرا يهودای اسخريوطی تسليم کننده مسيح ب(رسوالن 

جميع مسيحيان ديگر در اورشليم برای دعا جمع بودند ، روح القدس برهمه انها نازل 
 ) ١٣ – ١ آيه ٢اعمال رسوالن باب ( شد بطوريکه در اعمال رسوالن مکتوب است 

و روح محبت و ايمان و غيرت و جرات و شهامت را در آنها برانگيخت و حافظه آنها 
و ايشانرا نيز  ) ٢۶ آيه ١۴يوحنا باب ( ادآوردن تعليمات مسيح قوی نمود را برای ي

ً  به معرفت کامل حقيقت راهنمائی کرد ، آنطوريکه خدا ميخواست بدانند و  متدرجا
   ) . ١٣ آيه ١۶انجيل يوحنا باب ( تعليم دهند 

در آن روز قدرت يافتند که به السنه خارجی تکلم نمايند و اين نشانه و   
مت آن بود که ميبايست انجيل را در ميان جميع ملل و طوايف جهان انتشار دهند ، عال

اگرچه بعد از آن شنيده نشد که انجيل را در ميان ديار بعيد بدون زحمت تحصيل 
پس اين وقت برای عالمت بود نه برای اينکه در . زبانهای بيگانه بدانها اعطا نمايد 

ه بعضی از رسوالن قدرت يافتند که معجزات شفا از اين گذشت. تحصيل کاهلی نمايند 
 آيه ٢اعمال رسوالن باب ( بخشی مانند معجزاتی که از خود مسيح ظاهر ميشد بنمايند 

   و باب ۴٣
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ولی  ) ۴٣ – ٣١ آيه ٩ و باب ١٧ آيه ٨ و باب ١۶ – ١٢ آيه ۵ و باب ١١ – ١ آيه 
ه ظهور ميرسد نه به قوه و اين معجزات به نام مسيح و در پرتو قوه و قدرت او ب

چندين سال بعد که پولس به  ). ١۶ و ۶ آيه ٣اعمال رسوالن باب ( قدرت خودشان 
. درجه رسالت رسيد ، همان قدرت و اختياری که رسوالن ديگر داشتند ، دارا شد 

اعمال ( بسياری از معجزات شفا بخش او در اعمال رسوالن مذکور گرديده است 
وباب ١٠ ،٩ آيه ٢٠ و باب ١١،١٢ ،۶ آيه ١٩ و باب ١٠ – ٨ آيه ١۴رسوالن باب 

اين قدرت شفا بخشيدن فقط برای مدت محدودی بر رسوالن اعطا ). ٩ ،٨ آيه ٢٨
. گرديد و محتمل است که در موقع وفات رسوالن گرفته شده و متوقف گرديده باشد 

ی ميشد که معجزات اگر اين قوه در ميان مسيحيان دائماً  ميماند ، بقدر مبتذل و عموم
قيمت و اهميت واقعی خود را از دست ميداد و ديگر معجزات دليل حقانيت انجيل 

ولی در ابتدای ترقی و رشد کليسای مسيحی اين قوات اعجاز نما دارای اهميت . نميشد 
شايانی بود ، زيرا در پرتو آن قوات ايمان کسانيکه بخاطر مسيح جفا ميديدند و مورد 

به هيچ وجه ديده نميشود که مسيح يا . ری واقع ميشدند قوی ميشد تضييق و ستمکا
  . حواريون معجزات را جهت اقناع و الزام بی ايمانان بکار برده باشند 

روح القدس رسوالن را در انتشار انجيل چنان تائيد نمود که آنها تعليمات   
 آيه ١۴ يوحنا باب  و١١ آيه ١٣انجيل مرقس باب ( خدا را بيان نمودند نه آرا خود را 

 و اول ١٣ و ١٢ آيه ٢ و اول قرنتيان باب ١٩ و ١٨ آيه ١۵ و روميان باب ٢۶
  بنابر اين آنچه انها و شاگردان ايشان بر اثر  ) . ١٣ آيه ٢تسالونيکيان باب 
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الهام الهی نوشتند ، آنرا برحسب قول و بيان خود مسيح به منزله پيام خدا به عالم 
آنکه شما را شنود مرا شنيده و کسيکه شما را حقير : " مايم که فرمود بشريت تلقی مين

" شمارد مرا حقير شمرده و هرکه مرا حقير شمارد فرستنده مرا حقير شمرده باشد 
( پس رسوالن مسيح حق داشتند که ادعای رسالت نمودند  ) . ١۶ آيه ١٠لوقا باب (

)  و غيره ١ آيه ١ و اول پطرس باب ١ آيه ١ و غالطيان باب ١ آيه ١اول قرنتيان باب 
 .  

قدرت خدا و نفوذ و تاثير رفتار و روش مقدس مسيح بوسيله تعليم و   
موعظه رسوالن بطوری ظاهر شد که در مدت قليلی چندين هزار نفر از يهوديان و 

 و باب ۴ آيه ۴ و باب ۴١ آيه ٢اعمال رسوالن باب ( حتی کاهنان ايشان مسيحی شدند 
در ميان امم غير يهودی نيز انجيل مرتباً  انتشار يافت و  ) . ٢٠ آيه ٢١اب  و ب٧ آيه ۶

بسياری از آنها از ظلمت به نور آمدند و از زير تسلط و قدرت شيطان بيرون آمده 
( بطرف خدا متمايل شدند و از بت پرستی به عبادت خدای حی واحد حقيقی گرويدند 

   ) . ١٠ آيه ١اول تسالونيکيان باب 

زات مسيح نه تنها در عهد جديد و کتب نخستين نمايندگان مسيحی و معج  
يهوديان نيز " تلمود " ذکر شده است بلکه در کتاب  ) ۴٣سوره آل عمران آيه (قران 

ولی تلمود يهوديان از روی کفر و الهاد مجازات مسيح را به . مذکور گرديده است 
گان بت پرست قرون اوليه از جمله نويسند. جادوگری و ساحری نسبت داده است 

" و " پلين " و " يوليانوس مردود" مسيحيت بسياری از مردم و از جمله امپراطور 
بسياری از . به انتشار سريع مسيحيت شهادت داده اند " سلسوس " و " تاسيتوس 

  امپراطورهای روم برای محو 
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ديت و کوششهای آنه کردن آثار مسيحيت همه نوع اقدامی کردند ، ولی باوجود تمام ج
مسيحيت به انتشار و اشاعه خود ادامه داد و سختترين تضييقات و فشار و ستمکاری 

  . ها و بيرحمانه ترين خونريزيها نتوانست از پيشرفت آن جلوگيری کند 

  پيشرفت مسيحيت مستلزم اجبار نيست 

هاد بطوريکه همه کس ميداند ، مسيحيان اجازه نداشتند برای انتشار مسيحيت ج
نمايند ، زيرا خود مسيح به پطرس که برای مدافعه و طرفداری از خداوند خود شمشير 

شمشير خود را غالف کن زيرا هر که شمشير گيرد با شمشير هالک : " کشيد فرمود 
عالوه بر اين مسيح از ريا کاری متنفر است  ) . ۵٢ آيه ٢۶انجيل متی باب " ( گردد 

وقتی . هان نيز پيوسته اين قسمت را مذمت مينمود و در دوره حيات خود در اين ج
کسی را به اجبار وادار به ترک عقيده و ايمان خود نمايند ، آيا رياکار نميشود ؟ زور و 

پس در اوايل امر . اجبار هرگز شخص را مسيحی واقعی و خالص نميگرداند 
 که مسيحی حتی در اين عصر هم مللی. مسيحيت با زور و قوه در دنيا رواج نيافت 

خوانده ميشوند و دارای اقتدار هستند ، هرگز سعی نميکنند کسی را به اتخاذ و قبول 
آئين مسيحيت وادار سازند زيرا عقيده را نميتوان با عنفو شدت و ظلم و ستمکاری به 

  .هر مذهبی که اينگونه رويه و اسلوب را جائز بداند از جانب خدا نيست. کسی قبوالند 

انند پطرس و پولس بعد از آنکه ساليان دراز در راه اشاعه و بعضی رسوالن م
آنها پيوسته رفقای . انتشار انجيل رنج بردند و زحمت کشيدند ،شربت شهادت نوشيدند 

  خود را ترغيب و تحريص مينمودند که با صبر و شکيبائی هرگونه زحمتی را برای
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 و مهربانی به بسياری از اين صبر و شکيبائی و محبت. خاطر مسيح متحمل شوند 
به . اشخاص مدلل نمود که اينها مردمان خداپرست بودند و مذهبشان مذهب حقيقی بود 

حواريون در سايه دانش و فضيلت بشری و با . اين طريق خون شهدا بذر کليسا گرديد 
قوه نطق و بيان مردم را به خدا متمايل ننمودند ،بلکه بيانی ساده و عاری از پيرايه 

-١ آيه ٢اول قرنتيان باب ( ظی و عبارات و الفاظ عادی عوام فهم استعمال ميکردند لف
و وقتی به الهام روح القدس بشارتی را که در ميان مردم وعظ ). ١٣ -١٢ و آيه ۵

کرده بودند در انجيل به رشته تحرير در مياوردند و بوسيله رساله ها پيروان و ايمان 
طالحات و عبارات ساده عمومی و بدون پيرايه يعنی آورندگان را تعليم دادند ، اص

زبان عمومی مردان و زنان را بکار ميبردند ،بطوريکه خوانندگان رحمت و محبت و 
خوبی و حکمت خدا را به آسانی بفهمند و در ظل حمايت آن واقع شوند و در راه نجات 

ند بلکه همه کس برای نه تنها علما و دانشمندان به کالم خدا احتياج دار. سلوک نمايند 
در نزد خدا که نسبت به همه کس خوب است . هدايت و تنوير قلب بدان احتياج دارد 

پس بر وفق حکمت خداوندی  ). ٩ آيه ١۴۵زبور (تفاوتو تمايزی بين اشخاص نيست 
پيام خدا بايد طوری نوشته شود که هم جاهالن و عاميان و هم علما و دانشمندان آنرا 

تقريباً  به همين دليل افالطون آن فيلسوف بزرگ و عاليقدر وقتی . مايند فهم و ادراک ن
را نوشت ، مقصود خود را با بيانی ساده ادا نمود و زبان عمومی و " حجت سقراط "

محاوره آن عصر را استعمال نمود تا آنکه همه کس آنرا بفهمد و مقصود را ادراک 
  .نمايد 
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  س مخالف استتعاليم انجيل بکلی با هوای نف

تعاليم انجيل اشخاصی را که قصد هوسرانی و هوای نفس در سر دارند ، 
تشويق نمينمايد و نميگويد که مسيحيت مردم را از عقوبت و سياست دنيا و آخرت 
نجات ميدهد در حاليکه باز به گناهکاری ادامه ميدهند و با اين حرفها مردم را فريب 

 آيه ۶ و روميان باب ٣۴ آيه ٨ و انجيل يوحنا باب ٢١ آيه ١انجيل متی باب ( نميدهد 
انجيل نميگويد که را نجات جاده وسيعی است که انسان با  ) . ٢٣-١۵ ، ١١، ٢ ،١

گناهان خود در آن ميتواند سلوک کند ، بلکه تعليم ميدهد که راه نجات جاده بسيار 
 خود بردارند باريکی است که اشخاصی که در آن سالک ميشوند بايد دست از گناهان

مسيح و رسوالنش تعليم دادند که گناه عبارت  ) . ١۴ و ١٣ آيه ٧انجيل متی باب ( 
است از بندگی شيطان و بعد طريق رهائی از هوسهای بد و عادات شريرانه را به 
ايمانداران ارائه نمودند و بدانها خاطر نشان کردند که از حوسهای جسمانی اجتناب 

و سپاهيان امين مسيح شوند و حاضر باشند  ) ١٢ و ١١ آيه ٢ اول پطرس باب( نمايند 
. که جان خود را آسانتر از آنکه به بت پرستی و بندگی شيطان گرايند تسليم نمايند 

رسوالن نه تنها و بطور کلی در ميان ملل غير متمدن زحمت ميکشيدند ، بلکه در 
 حساب ميامدند تعليم داده و يونان و ايطاليا هم که آنوقت متمدن ترين ممالک دنيا به

شاگرد برای مسيح پيدا کردند و توفيق خدا در آنجا ديده ميشد که بعضی اشخاصی که 
سابقاً  در گرداب شرارت و بدکاری فرو رفته بودند ، به عدالت و درستکاری برگشت 

  .مينمودند

  زجرو آزار مسيحيان و نتایج آن 

ای سوريه و مصر و آسيای حتی در ايام رسوالن هم در بسياری از شهره
  صغير و 
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در ابتدا چنانچه مذکور شد . يونان و مقدونيه و ايطاليا جماعتهای مسيحی جمع ميشدند 
اغلب ايمان آورندگان يهودی بودند ، ولی طولی نکشيد که انجيل در ميان امم غير 

ن و در قسمت اعظم دنيای متمدن آنزمان تجار و پيله ورا. يهودی هم منتشر گشت
سياحان و مسافران اسرائيلی يافت ميشدند و وقتی آنها ايمان آوردند برای تعليم و جلب 

اولين کسانيکه مسيحيان را آزار ميدادند و . ديگران به مسيحيت وسيله خوبی گرديدند 
به آنها جفا ميرساندند يهوديانی بودند که انجيل را رد کردند، ولی بت پرستان هم 

معذالک بعد از وفات رسوالن طولی نکشيد . نها را تقليد نمودند بزودی در اين کار آ
که در نتيجه غيرت و شهامت و ايمان و صبر و محبت وعاظ و معليمينی که به 

  .رسوالن تاسی جسته بودند ، انجيل به اقصی نقاط دنيای معلوم آنزمان رسيد 

ين بت پرستی و باالخره امپراطوران رومی از ترس انکه مبادا اين تعليم تازه آئ
حتی اساس مملکت را واژگون نمايد ، شروع به دست اندازی و تعدی و تضييق 

اولين تضييق و تعقيب . مسيحيان نمودند و بد ترين ظلم را در حق ايشان روا داشتند 
مسيحيان در زمان نرون شروع شد و تاسيتوس مورخ رومی ميگويد که نرون پطرس 

وه بسياری از مسيحيان را زنده زنده ميسوزانيدند ، و پولس را به قتل رسانيد و بعال
يعنی آنها را مانند شمع با قير و نفت آلوده کرده شبها آنها را در باغهای قصر خود 

سالنامه تاسيتوس کتاب پانزده ( اتش ميزدند که باغ از آتش احتراق آنها روشن گردد 
ور را مانند خدا پرستش روميان در آنزمان المذهب بودند ، ولی امپراط ) ۴۴قسمت 

  مينمودند و بيهوده سعی ميکردند که مسيحيان را نيز مجبور به پرستش و



١٨٩  

جفا کنندگان و ستم کاران اموال مسيحيان را ضبط و مصادره . بندگی امپراطور نمايند 
بعضی از انها . نمودند و عده کثيری از انها را به وحشيانه ترين طرزی بقتل رسانيدند 

نمايشگاهای روم در جلو حيوانات درنده ميانداختند و بعضی از آنها را زنده را در 
در طی سه . زنده ميسوزانيدند و پاره ای را به انواع و اقسام عقوبات هالک مينمودند 

قرن جور و جفا و ستمکاری و تضييق در کليه نقاط امپراطوری وسيع روم به شدت 
ا خليج فارس و از اقيانوس اطلس تا حدود رواج يافت ، يعنی از اسکاتلند گرفته ت

روسيه فعلی و ساحل شرقی بحر اسود منبسط بود و افريقای شمالی و مصر و فلسطين 
و سوريه و آسيای صغير و ترکستان اروپا و فرانسه و آلمان و اطريش و اسپانی و 

با آنکه تمام قدرت و قوت . پرتغال و بريتانيا و کشور های ديگر را شامل بود 
امپراطوری روم مدت مديدی صرف نابود ساختن و ريشه کن نمودن مسيحيت گرديد ، 
معذالک کليسای مسيح مانند حصن حصين و قلعه غير قابل تسخيری در پرتو قدرت 

" خدای تعالی در مقابل اين حمالت پايداری و مقاومت نمود ووعده مسيح که فرمود 
   ).١٨ آيه ١۶انجيل متی باب ( ام يافت انج" ابواب جهنم بر آن استيال نخواهد يافت 

از اين گذشته با وجود اينهمه زجر و تضييق بر عده مسيحيان پيوسته افزوده 
ً  متروک و قربانی های بت  ميگشت به حدی که در بسياری از نقاط بتکده ها تقريبا

با آنکه بر تعداد مسيحيان افزوده گشت و مسيحيان گروه عظيمی شدند . موقوف گرديد 
، معهذا هيچگاه بر ضد ستمکاران و آزار دهندگان خود شورش ننمودند بلکه در کمال 

  صبر و شکيبائی آنچه را که دشمنان ستمکارشان 
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برای مزيد اطالع خوانندگان و . ( توانستند بر ضدشان تدبير نمايند ، تحمل نمودند 
و مراجعه به کتاب استحضار آنها از موضوع مذکور و ساير مطالب اين فصل مطالعه 

  ).مفيد ميباشد " تاريخ کليسای قديم " 

عاقبت در سنه سيصد و چهارده مسيحی قسطنطين امپراطور روم ايمان آورد و 
آنگاه . مسيحيت را قبول کرد ، اگر چه تا چند سال بعد از ايمان آوردن تعميد نگرفت 

ع کثيری بدون توبه و مسيحيان از جور و جفای ستمکاران رهائی يافتند و بالنتيجه جم
بسياری از آنها عقايد بت . بازگشت حقيقی و تعليم صحيح داخل کليسای مسيح شدند 

پرستی خود را با خود داشتند و بالنتيجه اين عقايد و افکار مندرجاً  سبب افساد مذهب 
چون کتاب مقدس را از روی دقت مطالعه نميکردند ، شروع به پرستش . گرديد 

محبت بسياری از ايمانداران سرد شد .  انطرز عبادت را انتشار دادند مقدسين نموده و
و مذهب فقط صورت رسمی و خارجی بخود گرفت و جنبه روحانيت و طهارت و 

. ريا کاری و نزاع و مجادله رواج يافت و بدعت فراوان گرديد . تقوی را از دست داد 
دا را دوست بدارند و همنوعان عده کثيری از بت پرستان تعميد يافته ، به جای آنکه خ

خود را محبت نمايند ، شروع به اظهار بغض و نفرت نسبت به يکديگر نمودند و در 
موضوع آداب و عقايد و رسوم نزاع و مجادله آغاز گرديد و حتی به يکديگر ظلم و 

از اينجهت بسياری از آنها در ورطه گناه مهلک گرفتار شدند و .  تعدی روا ميداشتند 
اين کارها . ری پرستش مريم و تماثيل و مجسمه ها و مقدسين را معمول نمودند بسيا

در نظر خدای قدوس مکروه و زشت بود و از اينرو همانطور که خدای تعالی اهل 
بابل و آشور و مقدونيه و روم را برانگيخت تا اسرائيليان را بجرم گناه و بت پرستی 

  تنبيه نمايند ، 
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عراب را بمنزله شمشير قرا ر داد تا کليساهای فاسد مشرق را برای همانطور هم خدا ا
ولی در اين عصر بسياری از  ) . ٢١ و ٢٠ آيه ٩مکاشفه باب ( گناهانشان تنبيه کند 

مسيحيان مشرق زمين کتاب مقدس را مطالعه مينمايند و به اين واسطه نور حقيقت بر 
روح القدس مسيحيان حقيقی و باغيرت قلوب و حياتشان ميتابد و به هدايت و راهنمائی 

عده ای از مسيحيان مغرب زمين را نيز خدا بر انگيخته اس که در سرزمين . ميشوند 
خداکند که تمام خوانندگان محترم اين رساله از نجاتی . اسالم کالم خدا را بشارت دهند 

  که مسيح ز

  .نده به همه ايمانداران خود مجاناً  ميدهد بهره مند شوند 

  


