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در درس قبلي تعاليم كتاب مقدس را دربارة خدا بيان     

.  هيم بررسي خود را دربارة عيسي مسيح آغاز كنيمخوا كرديم، و حاال مي

در اين درس و چند درس بعد، در ضمن اينكه دربارة عيسي مسيح مطالعه 

اكنون چه " و "چرا آمد"، "قبيل او كيست"تي از سؤاالخواهيم كرد به 

  . نيز پاسخ خواهيم داد"كند مي

  

  عيسي مسيح كيست؟

شود اين است  ي كه براي هر فرد مطرح ميسؤالمهمترين     

كه، عيسي مسيح كيست؟  جالب است كه عيسي بيشتر ايام خدمتش را در 

 را، يشانا با خود كار او.   گذراندسؤالتعليم شاگردان براي پاسخ به اين 

 شروع ،پيروي كنند يو از يدبا شاگردان پسر خداست و او با گفتن اينكه

ييد تا شما را صياد دنبال من بيا"بلكه عيسي به شاگردانش فرمود .  نكرد

  )19انجيل متي فصل چهارم، آية  ("مردم گردانم

او در .  در طول حدوداً سه سال و نيم، عيسي شاگردانش را تعليم داد

شاگردان به آهستگي، اما بطور .  حضور آنها معجزات عظيمي انجام داد

در انجيل متي فصل .  يقين، درك كردند كه عيسي در واقع كه بود
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وقتي عيسي به "يات سيزده تا شانزده نوشته شده است كه شانزدهم، آ

بنظر مردم : نواحي اطراف قيصرية فيليپس رسيد از شاگردان خود پرسيد

گويند يحياي تعميد  ها مي بعضي: پسر انسان كيست؟  آنها جواب دادند

.  گويند الياس يا ارمياء و يا يكي از انبياء است اي مي دهنده است و عده

تو مسيح، : دانيد؟  شمعون پطرس جواب داد  شما مرا كي ميعيسي پرسيد

  ."پسر خداي زنده هستي

  

  عيسي، پسر خدا، نجات دهنده

اعتراف پطرس اين بود كه عيسي، مسيح و پسر خداي زنده     

در آن ايام نام هر كس معني خاصي داشت، عيسي يعني نجات .  است

شده براي خدمتي مسح شده يعني جدا .  دهنده و مسيح يعني مسح شده

بنابراين، عيسي مسيح بوسيلة خدا مسح شده .  مقدس در آييني مخصوص

  .كه نجات دهندة بشر باشد

  

  عيسي، خدا با ما در جسم

در فصل اول انجيل يوحنا مطلب بسيار مهمي دربارة عيسي     

كند، در  خورد كه در مورد هيچكس ديگري صدق نمي مسيح به چشم مي

-1در انجيل يوحنا فصل اول، آيات .  ه شده استآنجا عيسي كلمه خواند

كلمه با خدا بود و كلمه خود .  در ازل كلمه بود" نوشته شده است كه 3

همه چيز بوسيلة او هستي يافت و .  خدا بود، از ازل كلمه با خدا بود

خوانيم   از همين فصل مي14سپس در آية .  "بدون او چيزي آفريده نشد

ما شكوه و جاللش را . ر ميان ما ساكن گرديدپس كلمه انسان شد و د"

  ."ديديم، شكوه و جاللي شايستة فرزند يگانة پدر و پر از فيض و راستي
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آموزند كه عيسي قبل از تولد از مريم وجود داشته است  اين آيات به ما مي

 از فصل اول انجيل يوحنا 1در آية .  و در واقع جاوداني بوده است

 در "با"كلمة .  زل وجود داشته و با خدا بوده استبينيم كه كلمه از ا مي

 كه همان "كلمه"توانيم بگوييم  پس مي.  اينجا يعني در مقابل يا روبرو

اين نشان .  مسيح است هميشه در مقابل يا روبروي خدا بوده است

اي بسيار نزديك و صميمي و شخصي ميان عيسي  دهد كه از ازل رابطه مي

عيسي نه فقط از ازل رابطة بسيار .  اشته استمسيح و خداي پدر وجود د

بلي، عيسي يا همان .  نزديكي با پدرش داشته بلكه او خودش خداست

و او در جسم شد و در جسم در ميان ما زندگي .  كلمة ازلي، خدا است

  .كرد

  

  نقش عيسي در آفرينش

همه چيز "خوانيم   از فصل اول انجيل يوحنا مي3در آية     

بينيم كلمه كه   مي" يافت و بدون او چيزي آفريده نشدبوسيلة او هستي

 از فصل اول 16بر اساس آية .  بعداً جسم پوشيد، آفرينندة همه چيز بود

بوسيلة مسيح هر آنچه در آسمان و زمين است، ديدنيها "رساله به كولسيان 

و ناديدنيها، تختها، پادشاهان، حكمرانان و اولياء امور آفريده شدند، آري 

 خداي واحد و يكتا كه ".م موجودات بوسيلة او و براي او آفريده شدتما

در واقع .  باشد القدس است خالق همه چيز مي شامل پدر و پسر و روح

القدس در كار  خداي پدر و كلمه كه همان عيسي مسيح است و روح

  .اند آفرينش سهيم بوده
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  عيسي قبل از تولد وجود داشت و داراي شكوه و جالل بود

بينيم كه عيسي در   مي5در انجيل يوحنا فصل هفدهم، آية     

و اكنون اي پدر، مرا در پيشگاه خود ": دعا به پدر آسماني خود گفت

اين .  "جالل بده همان جاللي كه پيش از آفرينش جهان در نزد تو داشتم

آموزد كه عيسي مسيح قبل از تولد و قبل از آفرينش جهان  آيه به ما مي

  . و داراي جالل بوده استوجود داشته

  

  عيسي بر اساس رساالت پولس رسول خداست

و " نوشته شده 13در رسالة پولس به تيطس فصل دوم، آية     

در عين حال در انتظار اميد متبارك خود، يعني ظهور  خداي بزرگ و 

خداي "بينيم كه عيسي  در اينجا مي.  "نجات دهندة ما عيسي مسيح باشيم

  . خوانده شده است"ندهده نجات" و "بزرگ

پولس رسول اين واقعيت را كه عيسي خدا است در ساير رساالتش بسط 

 نوشته شده 17-15در رسالة پولس به كولسيان فصل اول، آيات .  دهد مي

مسيح صورت و مظهر خداي ناديده است و از همة مخلوقات "است كه 

ها و   ديدنيبرتر است، زيرا بوسيلة او هر آنچه در آسمان و زمين است،

ها، پادشاهان، حكمرانان و اولياء امور آفريده شدند، آري  ها، تخت ناديدني

او قبل از همه چيز .  تمام موجودات بوسيلة او و براي او آفريده شد

  ."شود پيوندد و مربوط مي وجود داشت و همه چيز بوسيلة او بهم مي

.  ق عالم استبينيم كه عيسي مسيح چهرة ديدني خداي ناديده و خال مي

قبل از اينكه چيزي بوجود بيايد او وجود داشته است و قدرت اوست كه 

بنابراين عيسي مسيح نه فقط نجات دهندة .  كند عالم هستي را حفظ مي
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اي است كه براي نجات بشر به جهان آمد، بلكه خود او از هر  مسح شده

  .لحاظ خداست

  

  عيسي بر اساس ساير قسمتهاي عهد جديد، خداست

بينيم كه   مي9-8مثالً در رساله به عبرانيان فصل اول، آيات     

اي "  :گويد ميعيسي خدا خوانده شده است، اين آيه در مورد پسر به ما 

تو راستي . كني ميخدا، تخت سلطنت تو ابدي است و با عدالت حكومت 

از اين جهت خدا، يعني خداي . را دوست داشته و از ناراستي نفرت داري

در اينجا . " را با روغن شادماني بيشتر از رفقايت تدهين كرده استتو، تو

  .عالوه بر خدا بودن، به انسان بودن عيسي نيز اشاره شده است

اي خدا، تخت "فرمايد  زيرا خداي پدر عالوه بر اينكه دربارة پسر خود مي

نمايد كه   اعالم مي"كني سلطنت تو ابدي است و با عدالت حكومت مي

  .ا با روغن شادماني بيشتر از رفقايش تدهين كرده استپسر خود ر

  

حقجوي محترم، چون عيسي مسيح خدا است كه در جسم شد و به 

صورت انسان در ميان ما ساكن شد، الزم است كه هر يك از ما توجه 

به راستي كه اگر كسي به كالم او توجه .  خاصي به كالم او داشته باشيم

نست از محكوميت در روز داوري رهايي وجه نخواهد توا نكند به هيچ

  .بيابد

خدا روزي را تعيين نموده كه در آن روز دنيا را بوسيلة عيسي مسيح 

آيا بهتر نيست كه شما نيز فرصت را غنيمت بشمريد .  داوري خواهد كرد

عيسي .  و در قلب خود به خداوند و نجات دهندة بشر ايمان بياوريد

 دوباره زنده شد و حاال زنده است، قادر مسيح كه بخاطر گناه بشر مرد و
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آيا .  است تمام گناهان شما را بيامرزد و زندگي جاويد را به شما ببخشد

  بهتر نيست كه ابديت را با خداي نيكو بگذرانيد؟

اه ايمان او را همين اآلن در قلبتان را براي عيسي مسيح باز كنيد و از ر

  .دريافت نماييد

  .خداوند شما را بركت بدهد


