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در درس پيشين، در مورد اينكه عيسي كيست صحبت     
عيسي مسيح .  كرديم و ديديم كه بر اساس كتاب مقدس او پسر خداست
او در جسم .  از ازل با خداي پدر بود و همه چيز بوسيلة او آفريده شد

  .شد و مانند انساني در ميان ما زندگي كرد
بل از تولد از مريم، وجود داشته و با خداي پدر گفتيم كه عيسي ق

اند كه عيسي مسيح خداي در  تمام رسوالن او اعالم كرده.  زيسته است مي
در اين درس راجع به عيسي مسيح بعنوان انسان .  جسم ظاهر شده است
كنيم زيرا بر طبق كتاب مقدس او هم خدا و هم انسان  واقعي صحبت مي

  .است
  

  ولد شدعيسي از باكره مت

شود كه اگر عيسي خدا است و قبل از تولد از  پرسيده مي    
 سؤالمريم وجود داشته، پس چطور او انسان گرديده است؟  پاسخ اين 

  .شود در تولد عيسي از باكره يافت مي
در ماه ششم جبراييل "خوانيم   مي27 و 26در انجيل لوقا فصل اول، آيات 

اصره كه در استان جليل واقع است فرشته از جانب خدا به شهري به نام ن
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به نزد دختري كه در عقد مردي به نام يوسف از خاندان داود بود فرستاده 
  ."شد، نام اين دختر مريم بود
سازند كه جبراييل   ادامه دارد ما را مطلع مي33چند آية بعد كه تا آية 
كنيم كه جبراييل   مشاهده مي33-31در آيات .  فرشته به مريم چه گفت

تو آبستن خواهي شد و پسري خواهي زاييد و نام ": فرشته به مريم گفت
او بزرگ خواهد بود و به پسر خداي متعال .  او را عيسي خواهي گذارد

ملقب خواهد شد، خداوند، خدا تخت پادشاهي جدش داود را به او عطا 
او تا به ابد بر خاندان يعقوب فرمانروايي خواهد كرد و .  خواهد فرمود

  ".دشاهي او هرگز پاياني نخواهد داشتپا
:  پرسيد34مريم در اثر آنچه كه فرشته گفت بسيار متعجب شد و در آية 

 35در آية .  "ام اين چگونه ممكن است؟  من با هيچ مردي رابطه نداشته"
القدس بر تو خواهد آمد و  روح"خوانيم كه فرشته به او پاسخ داد  مي

واهد افكند و به اين سبب آن نوزاد قدرت خداي متعال بر تو سايه خ
  ."مقدس، پسر خدا ناميده خواهد شد

توانيم بفهميم كه چطور عيسي مسيح ازلي،   مي35با در نظر گرفتن آية 
القدس بر مريم باكره نازل شد و قدرت خداي متعال  روح.  انسان گرديد

به اين ترتيب عيسي مادر .  بر او سايه انداخت و مريم آبستن گرديد
او مقدس و از لحاظ روحاني .  سماني داشت اما پدر جسماني نداشتج

  .پسر خدا بود
جالب است كه از نقطه نظر كتاب مقدس انسان معمولي از نسل مرد 

در اولين .  باشد باشد، اما عيسي بر خالف تمام انسانها از نسل زن مي مي
 يافت 15پيشگويي كتاب مقدس كه در كتاب پيدايش فصل سوم، آية 

بينيم كه خدا قول داد بوسيلة نسل زن، سر آن مار قديمي يعني  شود مي يم
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اين اولين پيشگويي كتاب مقدس دربارة آمدن .  شود شيطان كوبيده مي
  .عيسي و پيروزي او بر شيطان بود

  
  عيسي انسان كامل

عيسي مسيح " كه سؤالتوانيم در پاسخ به اين  ما نمي    
چون او عالوه بر اينكه خداست .  م، او را فقط خدا معرفي كني"كيست

او از " 3بر اساس رسالة پولس به روميان فصل اول، آية .  انسان نيز هست
توانيم بگوييم كه   ضمناًً ما نمي"لحاظ انسانيت يكي از فرزندان داود بود

خير .  كرد عيسي مسيح انساني عادي بود كه خدا در وجودش زندگي مي
بنابراين او خداي كامل و انسان .  مل شداو خداي كامل بود و انسان كا

  .باشد چون او انسان است كه داراي روح و جان و بدن مي.  كامل است
  

  عيسي بدن انساني دارد

اين حقيقت بديهي است كه عيسي داراي بدن انساني     
ما دربارة كالم حيات به شما "يوحنا در رسالة اول خود نوشت .  باشد مي
ز ازل بود و ما آن را شنيده و با چشمان خود نويسيم، كالمي كه ا مي
آن .  ايم و دستهايمان آن را لمس كرده است آري، ما آن را ديده.  ايم ديده

پس ما موظفيم دربارة آن شهادت .  حيات ظاهر شد و ما آن را ديديم
دهيم و از حيات جاوداني كه با پدر بود و به ما شناسانيده شد شما را آگاه 

يوحنا و ساير رسوالن ).  2-1لة اول يوحنا فصل اول، آيات رسا.  ("سازيم
كالم حيات را كه در جسم ظاهر شد را ديدند، تعاليم او را شنيدند و با 

  .  دستهاي خود عيسي را لمس كردند
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بنابراين ":  نوشته شده است كه14در رساله به عبرانيان فصل دوم، آية 
ون هستند، او نيز جسم و چون اين فرزندان انسانهايي داراي جسم و خ

خون به خود گرفت و انسان گرديد تا بوسيلة مرگ خود ابليس را كه بر 
و در انجيل متي فصل بيست و ششم، آية .  "مرگ قدرت دارد نابود سازد

او با ريختن اين عطر بر بدن من، مرا "بينيم كه خود عيسي فرمود   مي12
  ."براي تدفين آماده ساخته است

.  كنند كه عيسي از بدن انساني برخوردار است بي بيان مياين آيات بخو
البته عيسي عالوه بر بدن انساني از جان و روح انساني نيز برخوردار 

  .است
  

  عيسي جان و روح انساني دارد

 كه عيسي فرمود 38در انجيل متي فصل بيست و ششم، آية     
 خود  عيسي به جان انساني"جان من از شدت غم نزديك به مرگ است"

اي پدر، "سرانجام او بر روي صليب با فريادي بلند فرمود .  اشاره نمود
).  46انجيل لوقا فصل بيست سوم، آية  ("كنم روح خود را به تو تسليم مي

آموزيم كه عيسي مسيح يك وجود كامل  به اين ترتيب از كالم خدا مي
.  ستچون او مثل هر انساني داراي روح و جان و بدن ا.  انساني است

آموزيم كه عيسي در طول زندگي بشري خود بر  همچنين از كالم خدا مي
  ."گرسنه شد" 2اساس انجيل متي فصل چهارم، آية 
.   گرديد"تشنه"بينيم كه عيسي   مي28در انجيل يوحنا فصل نوزدهم، آيِة 
عيسي كه از سفر "خوانيم كه   مي6در انجيل يوحنا فصل چهارم، آية 

 24در انجيل متي فصل هشتم، آية .  "كنار چاه نشستخسته شده بود، در 
بر اساس انجيل يوحنا فصل يازدهم، .  "عيسي در خواب بود"بينيم كه  مي
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بر اساس انجيل لوقا فصل .  "بگريست" بخاطر مرگ ايلعازر عيسي 35آية 
و بر اساس .  "اشك ريخت" عيسي با ديدن شهر اورشليم 41نوزدهم، آية 

غم و اندوه بر عيسي مستولي " 37ت و ششم، آية انجيل متي فصل بيس
  .كنند اينها همه به انسان بودن عيسي اشاره مي.  "شد

ضمناً اين را اضافه كنيم كه عيسي مسيح در طول زندگي بشري خود 
در رساله به .  شد، اما هرگز تسليم وسوسه نگرديد و گناه نكرد وسوسه مي

عيسي از هر لحاظ وسوسه شد "خوانيم   مي15عبرانيان فصل چهارم، آية 
  ."ولي مرتكب گناه نگرديد

اين مطلب مهم كه عيسي انسان واقعي بود اما بدون گناه، او را واجد 
چونكه عيسي خدا . ساخت كه در راه بشر گناهكار قرباني بشود شرايط مي

نهايت ارزش دارد، بنابراين او همزمان براي يك نفر و  بود مرگ او بي
خدا بودن و انسان بودن عيسي هر دو اهميت .  ها مردبراي تمام انسان

اگر عيسي خداي كامل .  زيادي دارد و نبايد هيچيك ناديده گرفته بشود
و اگر عيسي انسان .  كرد نبود مرگ او به هيچ وجه چارة گناه بشر را نمي

  .توانست بخاطر گناه بشر بميرد  نميهيچ وجهكامل نبود به 
  

  خدا خون خود را ريخت

در حالي كه اشارات زيادي به اين واقعيت در سرتاسر     
عهدجديد وجود دارد به يك آيه كه در كتاب اعمال رسوالن وجود دارد 

بينيم كه پولس در  در كتاب اعمال رسوالن فصل بيستم مي.  كنيم نگاه مي
مواظب خود و "خداحافظي با رهبران كليساي افسس به آنان گفت 

القدس شما را به نظارت آن برگزيده   روحاي باشيد كه مواظب آن گله
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است و چون شبانان، كليسايي را كه خداوند با خون خود خريده است 
  )28اعمال رسوالن فصل بيستم، آية  ("پرورش دهيد

اران به مسيح، جماعتي د ايمان يعني جماعت "كليسا"توجه فرموديد كه 
نكه خونش را خداوند براي اي.   است كه با خون خداوند خريداري شده

پس بايد در نظر داشته باشيم كه .  بريزد در جسم ظاهر شد و انسان گرديد
  .عيسي مسيح خداي كامل و انسان كامل است

عيسي مسيح پسر خدا و پسر انسان، بر روي صليب خون خود را ريخت 
چون كاري كه او بر روي صليب انجام داد ارزشي بي پايان دارد، .  و مرد

.  ن و جريمة گناهان شما بوسيلة او پرداخت شده استجريمة گناهان م
آيا شما مايليد كه به او و كاري كه او انجام داده است ايمان بياوريد و از 

  اين به بعد براي او زندگي كنيد؟
اميدوارم كه همين اآلن عيسي مسيح خداوند را بعنوان نجات دهندة خود 

ان را از طريق مرگ خود بپذيريد و از او تشكر كنيد كه جريمة گناهانت
  .پرداخت نمود


