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۹ ۱ 

 

    
   

 
 عیسی نشان میدھد کھ خدا کیست

خصوصیتھای شخصیتی خدا را می    بسیاری از آموزیم کھ خدا کیست. در عھد قدیم  از زندگی عیسی می 
اجازه  آشکار نشده و آن اینست کھ خدا میخواھد پدر ما باشد. ما  نوزھبینیم. یک خصوصیت ھست کھ  

فرزندان و وارثین او باشیم. عیسی در اینجا میگوید کھ اگر ما او رابشناسیم پدر را میشناسیم.   میدار
 عیسی و پدر یک ھستند. 

 ۷: ۱۴ا یوحن
 

 مسیح موعود 
بھ  است. در عھد قدم این ملکوت پادشاھی   پادشاھی صلح پیشگویی شده  ما کشف کردیم کھ  می در عھد قد 

بوده اند و    ھودیان در انتظار این روزینامیده شده. بسیاری از   خدا می آید و یا روز خداعنوان روز کھ 
یاید وپادشاھی صلح را برقرار  مدر این روز مسیح خواھد آمد. مسیح بھ عنوان پادشاه   میدانستند کھ 

 .دید میخوانیم کھ عیسی ھمان مسیح موعود است کند. در بسیاری از قسمتھای عھد جمی
 ۱۷، ۱۶:  ۱۶متی  

پسر    ،پطرس پاسخ میدھد : «تو مسیح ھستی  می پرسد کھ بھ نظر او عیسی کیست. س عیسی از پطر
عیسی این حقیقت را میتواند مکاشفھ کند پس عیسی خود را    خدای زنده». عیسی می گوید کھ تنھا پدر

کھ عیسی بھ عنوان   بلکھ بھ عنوان پسر خدا می بیند. این بدان معنی است  ،یوسفعنوان پسر  اینجا نھ بھ 
یست. بلکھ پادشاه  ن ھا پسر نبازسازی کند. پس او ت  پسر خدای قادر مطلق آمده تا پادشاھی زمین را نیز

   .ھست   موعود و مسح شده نیز
 

 عیسی از نسل سلطنتی پادشاه داود
ابراھیم   مریم و یوسف از نسل داود ھستند. داود پادشاه اسرائیل بود.  نسلاز  یم، ر مر ھیوسف شو مریم و 

  ه بود اما کسی بود کھ خدا انتخاب کرد  ،یوسف پدر عیسی نبود   مردی کھ خدا با او عھد بست. ،نیزھستند 
 . مراقبت کند  تا از عیسی 

 ۵۰،  ۴۹،  ۴۸: ۲لوقا 
  آمد. آنھا میدانستند کھ او در بیت  د ھقوم داود خوا د کھ مسیح موعود از نسل ابراھیم و ازنیھودیان میدانست

 . کشیده خواھد شد  بھ دنیا خواھد آمد و بھ صلیب   لحم
 
   پیامبران درباره مسیح چھ می گویند ؟ 
 

 ۱۸  -۱۵: ۲۲پیدایش 
 ۲، ۱: ۱۱یا اشع

 ۲: ۵میکاه 
 ۹  -۵: ۵۳اشعیا 

 
 

نشناختند. آنھا از قرار معلوم تصور  ا  زمین آمد او راین وجود بسیاری از بھودیان زمانی کھ عیسی بھ با 
 . شده داشتند  دیگری از مسیح موعود یا پادشاه مسح 

 
 غالم 

   . بود و از آنجا بھ زمین آمد ھا آسمان قبل از اینکھ عیسی بھ زمین بیاید او نزد خدا بود. او در
 آمد چھ بود؟   زمین   آسمان بھ   لت عیسی زمانی کھ از منز 

 ۸ -۵: ۲فیلیپیان 
بود. او الوھیت خود را کنار    الم برای انسانھاغقدرت عیسی بر زمین ظاھری نبود. او مردی فروتن و  

   . گذاشت و انسان شد 
 

۱ 

۲ 

۳ 

۴  
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 ؟ باشد عیسی چطور میتواند پسر انسان  
پسرش را    ،از روی ایمان ضر شد،با ھم آموختیم کھ خدا با ابراھیم عھد بست. بھ دلیل اینکھ ابراھیم حا

طور کھ   طریق آن حضورش را بر زمین بیاورد. ھمان   قربانی کند. خدا نسل ابراھیم را برگزید تا از
  ابراھیم  نسل اسحاق را قربانی کند. خدا نیز حاضر شد تا پسرش را برای   ابراھیم حاضر بود پسرش

از   یم مر  ت.سشکمی م ھ در  شیطان را  و قدرت کردقربانی عیسی انسان را با خدا آشتی میقربانی کند.  
ھ وسیلھ روحش باردار شود. بچھ  ب  ه بود. خدا او را انتخاب کرد تا رنسل ابراھیم بود. او زنی جوان و باک

عیسی بھ عنوان انسان بر زمین آمد. خدا در بدن    معجزه بود. حاال م بھ وجود آمد یکیای کھ در شکم مر 
   . انسان بر زمین آمد  یک

 
  ، اتفاقی خواھد افتاد کھ  العمل مریم و یوسف زمانی کھ از خدا میشنوند    عکس 

 چیست؟ 
 

 ۳۵،  ۳۲  -۳۰:  ۱لوقا 
 ۲۴  -۱۸: ۱متی 

 
 

 پسر انسان   ، عیسی 
تجربیات انسانی را تجربھ و   م ماتباید   بھ عنوان انسان بر زمین زندگی کند. او  ،ھدف این بود کھ عیسی

گریست.  ، ترس را تجربھ کرد   ،اما گناه نکند. او گرسنھ و تشنھ شد. رد شد  میشد،. او وسوسھ میکرد حس 
 . مانند یک انسان درد می کشید و می مرد  میدانست و دانش او باید رشد می کرد. او باید ناو ھمھ چیز را  

 ۱۷ -۱۳: ۱۶متی 
 
 

 مشق
 

چھ چیزی درباره    باالیبنویسید کھ    اکنون   با دو درس گذشتھ توانستید تصویری از عیسی بگیرید؟  آیا 
 جربھ کردید؟تباشید. آیا او را   عیسی میتوانید ایمان داشتھ 

 
د تا  ھبھ شما نشان د   برای شما واضح شده و از او بخواھیدکھ خود را  بھ عیسی بگویید کھ چھ چیز

مالقات کنید    ،ھمانگونھ کھ ھست بگویید کھ دوست دارید او را  او  ھمید و تجربھ کنید. بھ  فبیشتر او را ب
ً ین دعا را قلب ا ر(البتھ اگ  ). می توانید بکنید  ا

 
     برای   ھنوز با مربی خود درباره ھر قسمت درس صحبت کرده و بھ او بگویید چھ چیز درباره عیسی 

 . تان واضح نشده 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

۱ 

۲ 
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  آیات درس  ۹.۱
 

 
 ۷:  ۱۴یوحنا 

شناختید، از این   شناختید پدر مرا نیز می اگر مرا می۷
 » .اید شناسید و او را دیده پس شما او را می

  
 ۱۷، ۱۶:  ۱۶متی  

شمعون پِتُرس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده  ۱۶
آنگاه عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا،  ۱۷ ».ھستی

خوشا بحال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکھ  
 .پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساختھ است

 
 ۱۸  -۱۵:  ۲۲پیدایش 

خداوند برای بار دوم از آسمان ابراھیم را صدا   تھٴ فرش۱۵
گوید: من بھ تو وعده   و گفت: «خداوند می۱۶ کرد
خورم کھ تو را بھ    بھ اسم خودم قسم میدھم و  می

فراوانی برکت بدھم. زیرا تو این کار را کردی و پسر 
دھم   من وعده می۱۷. عزیز خود را از من دریغ نکردی

ھای ساحل   کھ نسل تو را مانند ستارگان آسمان و ریگ
تو بر دشمنان خود پیروز  أوالدهٴ بحر زیاد کنم. 

خواھند خواست ھمان ھا از من   تمام ملت۱۸. شوند می
ھا را ھم   ام نسل آن طوری کھ نسل تو را برکت داده

برکت دھم. فقط بھ خاطر اینکھ تو از من اطاعت  
 » .کردی

 
 ۲، ۱: ۱۱اشعیا  

زند و  یسی جوانھ می دهٴ درخت خانوا نھٴ ای از ت شاخھ۱
روح خداوند کھ روح ۲. کند آن نھالی نمو می شھٴ از ری

مشورت و قدرت و روح معرفت حکمت و دانش، روح 
 .گیرد و ترس از خداوند است، بر او قرار می

 
 ۲:  ۵میکاه  

ِلِحِم افراتھ، گرچھ تو یکی از کوچکترین  ای بیت«۲
شھرھای یھودا ھستی، با اینھم از تو پیشوائی ظھور 

کند کھ از ازل وجود داشتھ است و بر قوم اسرائیل   می
 ».کند سلطنت می

 
 ۹  -۵: ۵۳اشعیا  

او در حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد.  ۵
او جزا دید تا ما سالمتی داشتھ باشیم و از زخمھائی او 

ما ھمھ مثل گوسفنداِن سرگردان، گمراه ۶. ما شفا یافتیم
ما  مھٴ شده و بھ راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه ھ

 .را بگردن او نھاد
کرد و از زبانش  بر او ظلم شد، اما با فروتنی تحمل۷

ای او را بھ کشتارگاه  حرف شکایت شنیده نشد. مثل بره
چین خاموش  بردند. او مانند گوسفندی کھ پیش پشم

او دستگیر، زندانی  ۸. ایستد، دھان خود را باز نکرد می
و محکوم بھ مرگ شد. او را بخاطر گناھان مردم کشتند 

 او را با ۹. و وقتیکھ کشتھ شد، ھیچ کسی اعتنائی نکرد
 

 
گناھکاران بھ خاک سپردند و با ثروتمندان دفن شد، ھر  

چند او بھ کسی ظلم نکرده و ھیچ حرف دروغ از  
 .زبانش شنیده نشده بود

 
 ۸  -۵:  ۲فیلیپیان  

زندگی باید مانند طرز تفکر  رهٴ طرز تفکر شما در با۵
اگرچھ او از ازل دارای اُلوھیت ۶: عیسی باشد مسیح
 بود،

غنیمت نشمرد کھ برابری با خدا را بھ ھر قیمتی اینرا 
ھای آن خالی   بلکھ خود را از تمام برتری۷ حفظ کند،

 نموده 
چون او  ۸. بھ صورت یک غالم درآمد و شبیھ انسان شد

تر  بھ شکل انسان در میان ما ظاھر گشت، خود را پست
ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ ـ حتی مرگ  

 .ردبر روی صلیب ـ را بپذی
 

 ۳۵، ۳۲ - ۳۰: ۱لوقا  
فرشتھ بھ او گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند بھ  ۳۰

تو حاملھ خواھی شد و پسری  ۳۱. تو لطف فرموده است
خواھی زایید و نام او را عیسی (یشوعھ) خواھی 

او بزرگ خواھد بود و بھ پسر خدای متعال ۳۲. گذاشت
داود  ملقب خواھد شد، خداوند، خدا تخت پادشاھی جدش 

 .را بھ او عطا خواھد فرمود
القدس بر تو خواھد آمد   فرشتھ بھ او جواب داد: «روح۳۵

و قدرت خدای متعال بر تو سایھ خواھد انداخت و بھ این  
 .سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواھد شد

 
 ۲۴  -۱۸:  ۱متی  

مسیح چنین بود: مریم، مادر عیسی، کھ   تولد عیسی۱۸
بود، پیش از آنکھ بھ خانھ شوھر برود از  نامزد یوسف 

یوسف کھ مرد نیکوکاری  ۱۹. القدس حاملھ دیده شد روح
خواست مریم را در پیش مردم رسوا کند،  بود و نمی

یوسف ھنوز در  ۲۰. تصمیم گرفت مخفیانھ از او جدا شود
خداوند در خواب بھ او ظاھر   تھٴ این فکر بود، کھ فرش

د، از بردن مریم بھ  شد و گفت: «ای یوسف پسر داو
خود نترس. زیرا آنچھ در َرِحم اوست از   نھٴ خا

او پسری بھ دنیا خواھد آورد و تو  ۲۱. القدس است روح
او را عیسی (یشوعھ) خواھی نامید؛ زیرا او قوم خود را  

 » .از گناھان شان رھایی خواھد داد
نبی اعالم   لھٴ این ھمھ واقع شد تا آنچھ خداوند بھ وسی۲۲

دختر پاکدامن حاملھ شده  « ۲۳: د بھ انجام رسدفرموده بو
پسری خواھد زایید کھ ِعمانوئیل ـ یعنی خدا با ما ـ  

 » .خوانده خواھد شد
خداوند   تھٴ یوسف از خواب بیدار شد و مطابق امر فرش۲۴

اما تا زمانی  ۲۵. خود آورد نھٴ عمل نمود و مریم را بھ خا
ھمبستر نشد و  کھ مریم پسر خود را بھ دنیا نیاورد با او 

 .کودک را عیسی نام نھاد
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 ۱۷  - ۱۳:  ۱۶متی  

وقتی عیسی بھ نواحی اطراف قیصریھ فیلیپُس رسید ۱۳
از شاگردان خود پرسید: «بھ نظر مردم پسر انسان  

گویند   ھا می ھا جواب دادند: «بعضی آن۱۴ »کیست؟
گویند: الیاس یا  ای می دھنده است و عده یحیای تعمید

عیسی پرسید: «شما  ۱۵ ».یکی از انبیا است ارمیا و یا
شمعون پِتُرس جواب داد: «تو ۱۶ »دانید؟ مرا کھ می

آنگاه عیسی گفت: ۱۷ » .مسیح، پسر خدای زنده ھستی
«ای شمعون پسر یونا، خوشا بحال تو! چون تو این را  

از انسان نیاموختی بلکھ پدر آسمانی من آن را بر تو  
 .کار ساختھ استآش
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