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 عیسی در عھد عتیق کی بود؟
درس   ۲پیروی بخش  

 

 

  
   
 
 

 کلمھ 
پیامبران نقش مھم دارند. پیامبران   در حال حاضر مذاھب زیادی در جھان ھستند. در بسیاری از مذاھب 

شان در میان   کار را با دنیای اطراففرا میشناسند و این ا کسانی ھستند کھ باور دارند افکار خدا
در حقیقت   از مذاھب عیسی ھم بھ عنوان یک چنین پیامبری شناختھ شده است. ولی میگذارند. در بعضی

وجود    ،تفاوت بزرگ میان عیسی و پیامبران دیگر کھ پیامی را ازخدایشان شنیده اند و منتفل کرده اند 
 .واضح است   بسیارآنچھ عیسی درباره خودش میگوید  دارد. این تفاوت در چیست؟

 
 درباره خود و ابراھیم چھ میگوید ؟  عیسی

 
 ۵۸ -۵۲: ۸یوحنا 

 
عیسی میگوید کھ خدا    نمیشناسند.  پیامبران مکاشفات را از خدا میگیرند ولی ھیچ کدام خدا را بطور کامل

بوده است. بھ عبارتی دیگر عیسی قبل از تولدش بر روی زمین  و  را میشناسد و پیش از تولد ابرایم ا
 . میزیست 

 
 اینجا درباره عیسی چھ گفتھ میشود؟ 

 
 ۱۴، ۱۰، ۴ -۱:۱یوحنا 

 ۳  -۱:۱عیرانیان 
 

در اینجا عیسی را  
حسم    ،عیسی تازه زمانی کھ بر روی زمین متجلی شد  کلمھ خدا مینامند. کلمھ در آسمان جسمی نداشت. 

   )۱(پیدایش . میشود  خلق در پیدایش میبینیم کھ ھمھ چیز بھ واسطھ ادای کلمھ توسط خدا  گرفت.
 

 فرشتھ خدا 
و    ،تصویر  ر،پس  ،می رسانند. کلمھ در عھد جدید کلمات متفاوتی استفاده میشوند کھ در واقع یک معنی را

خدای «نھفتھ» است. سوالی   مکاشفھٴ  بھ عنوان عیسی  ،عھد جدید  تجلی خدا. در واقع میتوان گفت کھ در
حضور داشت یا    م چگونھ است. آیا عیسی تنھا در زمان پیدایشیقد کھ بھ وجود میآید این است کھ در عھد 

میبینیم کھ در   مدر عھد قدی د؟شدیده می اینکھ زمانھای دیگری نیز بودند کھ او در آسمان یا بر زمین 
 دفعات متفاوت فرشتھ خدا ظاھر میشود 

 ۱۳، ۱۰ -۷: ۱۶پیدایش 
د. فرشتھ میگوید :«من بھ تو فرزندان بسیاری  اجر ظاھر شھدر این داستان میخوانیم کھ فرشتھ خدا بھ 

   . خداوند» کسی است کھ با او سخن گفتھ است «ادونای   تأیید میکند کھ  ۱۳اجر در آیھ  ھخواھم داد.» 
 
 ش ت آ 

 بود؟   استثنا   چطور فرشتھ خدا بر موسی ظاھر شد و چھ چیزی در مورد او 
 

 

 ۵ -۳:۲خروج 
 ۶: ۳ خروج

 
 
 

۱  

۱ 

۲  

۱ 

۲  



 

  www.highimpactsupport.nl  |2  عیسی در عھد عتیق کی بود؟ 

 معرفی میکند؟ فرشتھ خود را چطور 
   

 ۲۰،  ۱۹: ۱۴خروج 
 

در این داستان  
 د؟ میشو فرشتھ خدا چگونھ نمایان  

بوشع وارد سرزمین وعده شده میشود، ولی قبل از شروع جنگ با مردی مالقات میکند.آن مرد خود را  
 چکونھ معرفی میکند و عکس العمل یوشع چیست؟ 

 
 ۱۴،  ۱۳: ۵شع یو
 

 تصویر خدا 
 

 ۱۸ -۱۵: ۱سیان کول
 

در اینجا میخوانیم کھ  
برده شد می بینیم کھ عیسی از زمان پیدایش بھ  در نمونھ ھای کھ تا بحال نام  .عیسی تصویر خداست 

آمده   ماینده خدا بارھا بر روی زمین نحضور داشتھ است. بعد از آن ھم بھ عنوان ، عنوان کلمھ آفریننده
   ده است.است. او خود را بھ عنوان خدا معرفی کر

 . زمین   انسان بر روی  یک ولی نھ بھ عنوان  ،عھد جدید ھمیشھ بوده است  در  پس عیسی
 

 عھد 
کالمش بھ عنوان خدای  لحظھ مھم دیگر نیز وجود دارد کھ باید از آن یاد کرد. خدا بارھا خود را در 

م کھ خدا  ی با ھم خواند   چھ ربطی بھ عیسی دارد؟  اسحاق و یعقوب معرفی میکند. ولی این ،ابراھیم
  شنواٴ شیطان بھ واسطھ نافرمانی انسان از خدا و گوش  میخواستھ انسان را از اسارت شیطان آزاد کند. 

  تنھا درقدرت یافتھ است. خدا میخواست فرمانروایی شیطان را بشکند. این   بر زمین   ،او برایانسان 
این است کھ خدا   حقانیت صورتی امکان پذیر بود کھ شخصی عادل پیدا میشد. برای عیسی معنی 

میشنود انجام میدھد. بدین وسیلھ شیطان در زندگی این   فرمانروا قلب اوست و او آنچھ را کھ از پدر
 . قدرت ندارد  شخص 

انجام میداد.   ،ید وخدا میشن  آنچھ را کھ از انش عادل بود. ابراممخدا در ابرام فردی را دید کھ بھ واسطھ ای
سل ابرام دنیا را از فرمانروایی شیطان آزاد کند. بھ  ن بھ ھمین خاطر خدا تصمیم گرفت کھ بھ واسطھ 

کھ تا ابد ادامھ   ھمین دلیل خدا میخواست کھ با ابرام عھدی ببندد. این عھد یک عھد خونی بود. عھدی
 . خواھد داشت 

 ۶-۱: ۱۵پیدایش 
رکت و صلح را وعده میدھد.  میبینیم کھ خدا بھ ابرام نسلی بزرگ و در عین حفاظت، ب این داستاندر 

 . او عھد می بندد  حاال خدا با ،چون ابرام بھ خدا اعتماد داشت 
 

 کی در میان قربانی حیوانات ظاھر شد؟ 
 

،  ۱۷، ۱۰،  ۹: ۱۵ پیدایش
۱۸ 

 
نور یا مشعل ظاھر   ،صورت آتشب  قدیم نیز بارھا میبینیم کھ خدا عھد   در .عیسی خود را نور عالم مینامد 

کھ خدا برای انسانھا در    میراثٴ چون خدا بھ ابرام وعده میدھد کھ او  ،میشود. این داستان بسیار مھم است 
 گرفتھ است را خواھد گرفت و دشمنانش شکست خواھند خورد.   نظر

 در زمان بستھ شدن این عھد حضور دارد.   عیسی

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
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بھ او فرزندی بھ نام اسحاق داده میشود.  ،  را دریافت میکند  »راھیمبا«زمانی کھ ابرام نام جدیدی  بعداً 
او را قربانی میکرد. در اینجا نیز ابراھیم بھ خدا گوش   د ابراھیم بای سالھ بود  ۱۳زمانی کھ این پسر  

را در بدن فرزندش   زمانی کھ میخواست چاقوو بھ راه میافتد تا بر کوه موریا پسر را قربانی کند.  میدھد 
 . فرشتھ خدا ظاھر میشود  ،فرو کند 
 ۱۲، ۱۱: ۲۲پیدایش 

است. بھ واسطھ این   کرده ن فرشتھ دید کھ براھیم از خداوند اطاعت کرده و حتی فرزندش را از او دریغ 
خود را دریغ   بگانھٴ   زند رفاز قربانی خدا ھم  ،او داشت  کھ خدا با  یمان و بھ خاطر عھد ل عمل از روی 

کار را از نسل   . پسر خدا انسانھا را آزاد می کند و بخشش را برای آنھا می آورد و او این کرد د ھنخوا 
 . شروع خواھد کرد. چطور؟ این را در بخش بعدی خواھیم آموخت  ابراھیم

 
 

 مشق
 

یادداشت   ،ابرام با خدا می آموزید   بخوانید. آنچھ را کھ از رابطھ  ۲۲  - ۱۲داستان ابرام را در پیدایش  
 کنید. 

 . مالقات کرد و بعد از این مالقات چھ اتفاقی افتاد بنویسید کھ ابرام با چطور  
 

چیزی را درباره او باور    ی چیست. چ  تان بگویید کھ دید شما در حال حاضر درباره عیسی   برای مربی 
 تان دارید؟  عیسی در ذھن  باره شخص  سوالھایی را در یدارید ؟ چ 

 
 است؟   کی سی را شناخت و امروز عیسی برای او ی از مربیتان بپرسید کھ او چطور ع

 
 ۸ اصول 

 
  عیسی در عھد عتیق بھ عنوان کالم خدا، آتش خدا، یا فرشتھ خداوند حضور داشت.
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  آیات درس  ۸
 

 ۵۸  -۵۲: ۸یوحنا 
یھودیان بھ او گفتند: «حاال مطمئن شدیم کھ تو دیوانھ ۵۲

گوئی:   پیامبران مردند ولی تو می مھٴ ھستی. ابراھیم و ھ
از تعالیم من اطاعت نماید، ھرگز نخواھد  ھرکھ
پیامبران کھ  مھٴ آیا تو از پدر ما ابراھیم و ھ۵۳. مرد

کنی کھ  اند بزرگتر ھستی؟ فکر می مرده
عیسی جواب داد: «اگر من خود را آدم  ۵۴ »ھستی؟

بزرگی بدانم این بزرگی ارزشی ندارد، آن پدر من است 
، ھمان کسی کھ شما  بخشد کھ مرا بزرگی و جالل می

شما ھیچ وقت او را  ۵۵. گوئید خدای شماست می
شناسم و اگر بگویم کھ او  اید، اما من او را می نشناختھ
شناسم، مانند شما دروغگو خواھم بود، ولی من   را نمی

پدر  ۵۶. کنم گوید اطاعت می شناسم و آنچھ می او را می
 شما ابراھیم از اینکھ امید داشت روز مرا ببیند،

یھودیان بھ  ۵۷ ».خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد
او گفتند: «تو ھنوز پنجاه سال ھم نداری پس چگونھ 

عیسی بھ ایشان  ۵۸ »ممکن است ابراھیم را دیده باشی؟
گفت: «بیقین بدانید پیش از آنکھ ابراھیم باشد، من  

 ».ھستم
  

 ۱۴،  ۱۰،  ۴  -۱:۱یوحنا 
خدا بود و کالم خود خدا   در ازل کالم بود. کالم با۱

او   لھٴ ھمھ چیز بھ وسی۳. از ازل کالم با خدا بود۲ بود،
زندگی از او  ۴. ھستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد
 .بوجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود

او آفریده شد، اما دنیا او   لھٴ او در دنیا بود و دنیا بوسی۱۰
 .را نشناخت

بشکل انسان در میان ما جای  پس کالم جسم گشتھ ۱۴
پسر  تھٴ گرفت. جاللش را دیدیم ـ شکوه و جاللی شایس

 .پدر و پُر از فیض و راستی نھٴ یگا
 

 ۳  - ۱:۱عیرانیان  
ھای مختلف   خدا در ایام قدیم، در اوقات بسیار و بھ راه۱

ولی در این  ۲ انبیاء با پدران ما تکلم فرمود، لھٴ بھ وسی
پسر خود با ما سخن گفتھ است.   لھٴ روزھای آخر بھ وسی

او  لھٴ خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و بھ وسی
آن پسر، فروغ جالل  ۳. عالم ھستی را آفریده است مھٴ ھ

خدا و مظھر کامل وجود اوست و کائنات را با کالم پُر  
دارد و پس از آنکھ آدمیان را از   قدرت خود نگھ می

گردانید، در عالم باال در دست راست  گناھان شان پاک 
 .حضرت اعلی نشست

 
 
 
 
 
 
 

 ۱۳ - ۷:  ۱۶پیدایش 
خداوند ھاجر را در بیابان نزدیک چشمھ ای کھ   ۀفرشت۷

فرشتھ گفت: «ھاجر،  ۸. در راه شور است مالقات کرد
روی؟»   آئی و بھ کجا می کنیز سارای، از کجا می
خانھ ام فرار   ھاجر گفت: «من از خانمِ 

فرشتھ گفت: «برگرد و پیش خانِم خانھ ات ۹ ».ام کرده
سپس فرشتھ گفت: «من  ۱۰ ».برو و از او اطاعت کن

کنم کھ ھیچ کس نتواند آنرا  تو را آنقدر زیاد می أوالدهٴ 
آوری و اسم او را   تو پسری بھ دنیا می۱۱. بشمارد

بھ   تو را شنید کھ یھٴ گذاری، زیرا خداوند گر اسماعیل می
خر زندگی   اما پسر تو مثل گوره۱۲. تو ظلم شده است

ضد او خواھند شد. او   ضد ھمھ و ھمھ بر کند. او بر می
 » .برادران خود زندگی خواھد کرد مھٴ جدا از ھ

ام   ھاجر از خود پرسید: «آیا من براستی خدا را دیده۱۳
  ام؟» بنابراین، او نام خداوند را کھ با و ھنوز زنده مانده

 .بیند» گذاشت او صحبت کرده بود «خدائی کھ مرا می
 

 ۵  -۲: ۳خروج 
آتش کھ از یک   لھٴ خداوند از میان شع تھٴ در آنجا فرش۲

خاست، بر او ظاھر شد. موسی نگاه کرد و  بوتھ بر می
پس با خود ۳! سوزد ور است اما نمی دید کھ بوتھ شعلھ

چرا گفت: «نزدیک بروم و این چیز عجیب را ببینم کھ 
 »سوزد؟ بوتھ نمی

  تھٴ آید، از میان بو وقتی خداوند دید موسی نزدیک می۴
آتش او را صدا کرد و فرمود: «موسی! موسی!» موسی 

خدا فرمود: «نزدیکتر نیا، ۵ ».عرض کرد: «بلی
ھایت را از پاھایت بیرون کن چون جائی کھ   کفش

 .ای، زمیِن مقدس است ایستاده
 

 ۶:  ۳خروج 
اجداد تو ھستم. خدای ابراھیم، اسحاق و   من، خدای۶

یعقوب.» موسی روی خود را پوشاند، چون ترسید کھ 
 .بھ خدا نگاه کند

 
 ۲۰، ۱۹:  ۱۴خروج 

اسرائیل حرکت  خداوند کھ پیشاپیش بنی تھٴ فرش۱۹
ھا ایستاد. ستون ابر ھم   کرد، رفت و در پشت سر آن می

مصر و   و بین سپاه۲۰ ھا قرار گرفت در پشت سر آن
اسرائیل حایل شد، طوریکھ برای مصریان ابر و   بنی

بود و برای قوم اسرائیل در شب روشنایی  تاریکی می
توانستند کھ در تمام  ھا نمی داد. بھ این ترتیب آن می

 .شب بھ یکدیگر نزدیک شوند
 

 ۱۴،  ۱۳:  ۵یوشع  
یوشع در نزدیکی ھای شھر اریحا بود کھ ناگھان ۱۳

شمشیر برھنھ در دست داشت، پیدا شد.  مردی کھ یک 
یوشع پیش او رفت و پرسید: «تو دوست ما ھستی یا  

آن شخص جواب داد: «نی، بلکھ من  ۱۴ »دشمن ما؟
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سپھساالر سپاه خداوند ھستم.» یوشع بھ سجده افتاد و  
 »کنید؟ تان چھ امر می دهٴ گفت: «آقا، بھ بن

 
 ۱۸  -۱۵:  ۱کولسیان  

مسیح صورت و مظھر خدای نادیده است و ۱۵
  لھٴ زیرا بھ وسی۱۶. مخلوقات مھٴ زاده و برتر از ھ نخست

ھا و  او ھر آنچھ در آسمان و زمین است، دیدنی
ھا، پادشاھان، حکمرانان و صاحبان   ھا، تخت نادیدنی

او و   لھٴ ، تمام موجودات بھ وسیقدرت آفریده شدند، بلی
او قبل از ھمھ چیز وجود داشت  ۱۷. برای او آفریده شدند
او  ۱۸. کند او با ھم ارتباط پیدا می لھٴ و ھمھ چیز بھ وسی

َسر بدن، یعنی کلیساست، او آغاز است و اولین کسی  
است کھ پس از مرگ زنده گردید تا تنھا او در ھمھ چیز 

 .مقام اول را داشتھ باشد
 

 ۶- ۱:  ۱۵پیدایش 
بعد از این ابرام رؤیائی دید و صدای خداوند را شنید  ۱

گوید: «ابرام، نترس، من تو را از خطر   کھ بھ او می
ابرام  ۲ ».دھم کنم و بھ تو اجر بزرگی می حفظ می

جواب داد: «ای خداوند متعال، چھ اجری بھ من  
ندارم؟ تنھا وارث من   دھی در حالیکھ من فرزندی  می

تو بھ من اوالدی ندادی و  ۳. این ایلعاَزر دمشقی است
 » .یکی از غالمان من وارث من خواھد شد

گوید: «این   پس او شنید کھ خداوند دوباره بھ او می۴
غالم تو، ایلعاَزر، وارث تو نخواھد شد. پسر تو وارث  

: «بھ  خداوند او را بیرون برد و فرمود۵ »شود تو می
توانی ستارگان را  آسمان نگاه کن و ببین کھ آیا می 

بشماری. فرزندان تو ھم مثل ستارگان بیشمار  
 ».شوند می

ابرام بھ خداوند ایمان آورد و خداوند این را برای او  ۶
 .عدالت شمرد و او را قبول درگاه خود کرد

 
 ۱۸،  ۱۷،  ۱۰،  ۹:  ۱۵ پیدایش 

گوسالھ و یک بز و خداوند در جواب فرمود: «یک ۹
یک قوچ کھ ھر کدام سھ سالھ باشد و یک قمری و یک 

ابرام این حیوانات را برای  ۱۰ ».کبوتر برای من بیاور
ھا را از وسط دو تکھ کرد و ھر تکھ را   خدا آورد، آن

 .دیگر گذاشت. اما پرندگان را پاره نکرد کھٴ روبروی ت
ناگھان یک  وقتی آفتاب غروب کرد و ھوا تاریک شد، ۱۷

ظرف آتش و یک مشعل فروزان ظاھر شد و از میان  
سپس خداوند در آنجا با  ۱۸. ھای حیوانات عبور کرد تکھ

دھم کھ تمام  ابرام عھدی بست. او فرمود: «من قول می
بھ نسل تو  این سرزمین، از مصر تا دریای فرات را

 بدھم.» 
 

 ۱۲  ،۱۱:  ۲۲پیدایش 
آسمان او را صدا کرد و گفت:  خداوند از  تھٴ اما فرش۱۱

«ابراھیم، ابراھیم.» او جواب داد: «بلی،  
فرشتھ گفت: «بھ پسر خود صدمھ نرسان و  ۱۲ ».خداوندا

ھیچ کاری با او نکن. من حاال فھمیدم کھ تو از خدا  
گذاری. زیرا تو پسر  کنی و بھ او احترام می اطاعت می

 » .عزیز خود را از او دریغ نکردی
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