بدون عیسی مسیح ما خداوند و پدری نداریم!

خداوند است ولی اگر به روی پل عیسی مسیح بروید ،در دعا به او
بپیوندید و از پیروانش باشید ،میتوانید این گناه را بزدایید .در همین راستا
با کالم خودتان دعا کنید( یا چیزی شبیه به این)و به عیسی مسیح نجات
دهنده بپیوندید:

عده ای گمان میکنند اعتقاد به خداوند یکتا ،عبادت وپرستش او
کفایت میکند .اما اسنادی هستند که توجه ما را به این سوال جلب
میکنند ،که آیا کتاب مقدس نیز تنها ایمان و پرستش خدا را می آموزد؟
• تا آنکه همه ،همانطور که پدر را احترام میکنند ،پسر را نیز احترام
نمایند .کسی که به پسر بی احترامی کند به پدر نیز بی احترلمی
کرده است( .یوحنا )5:23

الف  :5ادامه ی اثبات خدایی عیسی؛
رومیان « :9،5مسیح ...و خدایی که باالتر از همه است و تا ابد قابل
پرستش .آمین« .این گواهی کتاب مقدس که عیسی خداست به واسطه
ی کلمه ی «آمین» قدرت و صحت میابد.
یوحنا :5،20این خدای حقیقی و زندگی ابدی است .بنابرین عیسی
خود خداست و خود زندگی ابدی در قالب انسان است»
عبرانیان  :1،8در مزامیر  45:7میخوانیم« :ای خدا تخت سلطنت تو
همیشگی و جاودانه است ».این متن دقیقا در عبرانیان  1:8ذکر شده
و به طور مستقیم به عیسی اشاره دارد « :اما درباره ی پسر فرمود :ای
خدا ،تخت سلطنت تو ابدی است».
مکاشفه ی یوحنا  :1،8چه کسی در مکاشفه ی یوحنا باب یکم میگوید:
من الف ویاء هستم! خدا صحبت میکند؟ خداوند متعال که بود و
هست و خواهد آمد ،خداوند توانا ؟ این همان خدای بازگشته است.
به وضوح عیسی مسیح است! بنابراین عیسی مسیح خداست ،او توانای
مطلق است! مسیح الف و یاء است ،آغاز و پایان!

• هر کس به او (عیسی)ایمان بیاورد محکوم نخواهد شد .اما کسی
که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی خواهد ماند ،زیرا به اسم
پسر یگانه ی خداوند ایمان نیاورده است( .یوحنا )3:18

بدون مسیح ما زندگی
جاودانه نخواهیم داشت!

همه ی ما تنها از طریق عیسی مسیح به خداوند ،خدای پدر و
پادشاهی وی در آسمان راه خواهیم یافت .خداوند خود اینگونه مقرر
کرده :که زندگی ابدی تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح دست یافتنی
خواهد بود .در همین راستا در رومیان  3:25میخوانیم که« :خداوند او
( عیسی مسیح)را وسیله ای برای ایمان( و آمرزش گناهان)قرار داد».
همچنین عهد جدید تاکید میکند که :عیسی مسیح تنها راه به سوی
پدر است »:من( عیسی) ،راه و راستی و حیات هستم .هیچ کس جز به
وسیله ی من نزد پدر نخواهد رفت (».یوحنا )14:6
• عیسی مسیح تنها واسطه میان خدا ،پدر و ما است »:زیرا یک خدا
وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان ،یعنی شخص عیسی
مسیح(« .اول تیموتاءوس  )2:5که در واقع برای محقق شدن این
امر ،خداوند مریم را یکبار دیگر مقدس شمرده است.
• عیسی مسیح یگانه شفا دهنده است »:در هیچ کس دیگر رستگاری
نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام

• عیسی مسیح به مردم عطا نشده است ،تا به وسیله ی آن نجات
یابیم (».اعمال رسوالن )4:12
تاکید میکنیم :ما بری رفتن نزد خداوند ،پدر و پادشاهی آسمان به
عیسی مسیح نیاز داریم! هیچ امکان دیگری وجود ندارد .برای عبارت
سوالی آغازین این متن که « آیا بدون عیسی مسیح ممکن است؟» تنها
یک پاسخ روشن و صریح وجود دارد :خیر! هیچ یک از نجات دهندگان
به جز عیسی مسیح مدارک و اسناد الزم را ارایه نکردند .بدین ترتیب
تنها مسیح به عنوان نجات دهنده ی حقیقی مورد پرسش واقع میشود.

مدیر و استاد :پروفسور دکتر ورنر گیت

چگونه میتوانم به روی پل بروم؟
با اشاره به پل پارانا که در ابتدا ذکر شد ،یک مسافر را تصور میکنیم
که پل بزرگی را به نام مسیح در مقابل خود میبیند .همچنین بر اساس
شایعات پلهای دیگری نیز موجودند .او به سمت رودخانه میرودو
چندین پل دیگر با عناوینی چون اسالم ،هندو ،بودیسم و شاهدان
یهوه میابد .آنها نیز به دنبال راهی ممتد و بی بازگشت برای عبور از
رودخانه هستند .اما در یک مسیر کوتاه چند متری پایان یافته ،به آن
سوی رودخانه ختم نمیشوند .بنابراین مسافر ناگزیر از استفاده از تنها
پل واقعی به آن سوی رودخانه ی وسیع خواهد بود.
دریوحنا  16:9عیسی مسیح از بزرگترین اشتباهات (گناهان)سخن
میگوید که بیشتر مردم مرتکب میشوند« .یعنی باالترین گناهان که به
من ایمان نیاورید» .این گناه یک شخصیت منحصر به فرد از پادشاهی
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آیا بدون عیسی مسیح
ممکناست؟

© rmnunes - istockphoto.com

همچنین در مکاشفه ی یوحنا  5:3از عیسی مسیح به روشنی به عنوان
خداوند توانا یاد شده؛ میسراییدند سرود بره را :چقدر بزرگ و شگفت
انگیز است کارهای تو ،ای خداوند ،خدای قادر مطلق!

• هرکه پسر را رد کند پدر را نیز رد کرده است و هر که پسر را
بپذیرد پدر را نیز پذیرفته است( .اول یوحنا )2:23

“ای عیسی مسیح ،من به موقعیت از دست رفته ی خود آگاهم ،چرا که
تا کنون بدون تو زندگی و عمل کرده ام .به همین جهت عمیقاً وحشت
زده ام و از تو تقاضای کمک دارم .تمام گناهان زندگی مرا ببخش .تا کنون
راه زندگی من اشتباه بوده است چرا که بدون تو زیسته ام .اما اکنون
میخواهم خود را در مسیر تو قرار دهم .از تو دعوت میکنم به زندگی من
قدم بگذاری ،به من در خواندن کالم مقدست ،در شناخت هر چه بیشتر
خودت و به رسمیت شناختن حضورت ،شادی ببخشی .همواره خداوند
من باش .از تو با تمام دل و جانم صمیمانه سپاسگذارم که مرا از بند
گناهانم رها کردی تا اکنون بتوانم از طریق تو یکی
از فرزندان خدا باشم .آمین»

ورنر گیت
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آیا بدون عیسی
مسیح ممکن است؟
عیسی ،کسی که ارواح با او دگرگون میشوند ،با او مسیرهای زندگی تغییر
یافته جدا میشوند .آیا او تنها یک بنیانگذار مذهبی در میان بسیاری
دیگر بود ،یا یک مصلح اجتماعی یا انسان نمونه ای که آماده ی مرگ
در راه عقاید خویش است ؟ با این حساب میتوانیم او را به سادگی
ترک کرده  ،فراموش کنیم .اما او پسر خداست ،کسی که از بهشت آمد
تا به واسطه ی مصلوب شدن و رستاخیزش به ما زندگی ابدی عطا کند.
پس برای ما دارای بیشترین اهمیت است .اگر حقانیت او را رد کنیم در
روزهای پایانی زندگی خود با فاجعه ای عظیم مواجه خواهیم بود؛ از
دست دادن زندگی ابدی!
• مسلمانان ارتباط خود را به الله گره زدند و عیسی مسیح را در جایگاه
پسر خدا با صراحت رد میکنند.
• شاهدان یهوه در نماز به طور انحصاری یهوه را عبادت میکنند و نه
عیسی مسیح را.
• در مراسم افتتاحیه ی پارلمانهای کانادا در گذشته به نام مسیح دعا
خوانده میشد.اما به دنبال تظاهرات و اعتراضات متعدد نام عیسی
مسیح از دعاها حذف شده و تنها با نام خدا مراسم آغاز میشود.

• فریسیان و کاتبان معاصر عیسی همگی بر علیه او بودند .آنها مسیح
را برای ادعای پسر خدا بودن مجرم شمردند و زمانیکه خدا را پدر
خطاب میکرد و خود را با او برابر میساخت به خرافات و شرک
متهمش کردند(یوحنا )5:18و سپس تصمیم به کشتن وی گرفتند.
وقتی این سوال پیش می آید که در دعا با چه کسی ارتباط برقرار کنیم،
یک سردرگمی نا امید کننده وجود دارد .اما در کالم خدا ،دز کتاب مقدس
پاسخ روشن را خواهیم یافت.

پل پارانا
در پاراگویه در کنار یک رودخانه ی فوق العاده وسیع ایستاده بودم –
آنجا پارانا بود -این رودخانه در برزیل واقع شده که طول آن حدود 4000
کیلومتر است و با دریای انوگویه و دلتای ریو دال پالتا با حجم عظیمی
از آبگیری به میزان  18000متر مکعب بر ثانیه شکل میگیرد .انسان در
ساحل پارانا در کنار یکی از عظیمترین دریاچه های دنیا ایستاده است.
یک لحظه تصور کنیم که خدا در طرف دیگر این رودخانه ی وسیع بود
و ما میخواستیم به او برسیم .رودخانه با چنان شدت قابل مالحظه ای در
جریان است که هیچ کس را یارای شنا کردن و رسیدن به آن سوی ساحل
نیست! ضمن اینکه تمساح ها به طور کلی برنامه ی عبور از رودخانه و
رسیدن به مقصد را منتفی میکنند.
بنابراین ما هیچ شانسی برای رسیدن به خدا نداریم! اما خدا پلی ترتیب
داده و به ما میگوید :من برای شما پلی به سوی خودم ساخته ام .تنها
یک راه وجود دارد! اگر میخواهی به سوی من بیایی باید از این پل عبور
کنی ،هیچ راه دیگری وجود ندارد و این پل « عیسی مسیح « است.

عیسی مسیح تنها نجات دهنده
ای است که از سوی خدا فرستاده شده!
عیسی از طرف خدا است ،از طرف پدر ،او به عنوان منجی فرستاده شده
است که بسیاری از نوشته های عهد جدید بر آن گواهی میدهند.
• و او (مریم)پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید؛
زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد( .متی )1:21
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آنجا را باز کرده ،مرد مفلوج را به پایین حمل کردند .عیسی به مرد
مفلوج گفت « :گناهانت اکنون آمرزیده شدند (».مرقس  )2:5تعدادی
از شاهدان عینی با خود اندیشیدند «چرا این شخص چنین میگوید؟»
او به خداوند کفر میورزد! چه کسی جز خداوند توانا به بخشش
گناهان است؟ (مرقس  )2:7آنها به طور دقیق و صحیح با استناد به
کتاب مقدس اظهار میکردند که هیچ کس جز خداوند نمیتواند گناهان
را بیامرزد .اما اکنون باید قدرت تفکر خود را به کار میگرفتند تا
دریابند :کسی که در مقابل ما ایستاده ،باید خدا باشد!
• خداوند یگانه پسرش را به این جهان نفرستاد که او دنیا را قضاوت
کند بلکه فرستاد تا جهان به واسطه ی او نجات یابد (.یوحنا )2:17
• من در هستم ،هرکه به وسیله ی من وارد شود نجات میابد( .یوحنا )10:9
• یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنودو به فرستنده ی من ایمان
بیاورد ،حیات جاودانی داردو هرگز محکوم نخواهد شد ،بلکه از
مرگ گذشته و به حیات رسیده است ( .یوحنا )5:24
به واقع یک تحرک بسیار بزرگ در جامعه ی چند مذهبی ما همین کالم
عیسی مسیح در یوحنا  14:6است که میفرماید « :من ،راه و راستی و
حیات هستم .هیچ کس جز به وسیله ی من نزد پدر نمی آید« .این
کالم کامال صریح و روشن و در عین حال نشان عیسی مسیح میباشد.

عیسی خدا است!
اینکه عیسی پسر خدا است یا نه تنها هر شرایطی مهمترین سوال بوده
و ابدیت ما کامال وابسته به پاسخ این سوال است .هیچ محقق قابل
اعتمادی نمیتواند پاسخ صحیحی ارایه کند به جز خود خداوند با کالم
مقدسش .در همین راستا بخشی از گفته های کتاب مقدس به شرح
زیر گواه این حقیقت هستند که عیسی مسیح خدا است:
الف  :1آنچه عیسی مسیح انجام داد؛ بخشش گناهان .چهار مرد
مفلوجی را نزد عیسی آوردند (مرقس باب دوم آیات یک تا دوازده)به
علت زیادی جمعیت سقف اتاقی را که عیسی در آنجا بود برداشتند.

الف  :2قدرت عیسی .عیسی مسیح در یوحنا  5:19میفرماید :به
راستی ،به راستی به شما میگویم :که پسر نمیتواند از خود کاری انجام
دهد مگر آنچه که میبیند پدر انجام میدهد .پس هرچه پدر میکند
پسر هم همان را انجام میدهد « .نیمه ی دوم پاسخ عیسی – هرچه
پدر میکند پسر هم همان را انجام میدهد -به طور واضح و بدون
ایجاد سوتفاهم نشان میدهد که عیسی خدا است .چه کسی توانا به
انجام همان کاری است که خدا انجام میدهد؟! تنها یک نفر ،که آن
خود خدا است.
الف  :3عبادت عیسی .با توجه به گواهی های کتاب مقدس تنها
خداست که باید مورد پرستش قرار گیرد .نه هیچ فرشته ،نه انسان و نه
حتی مریم! هیچیک مقدس نیستند( .مکاشفه ی یوحنا )22:8.9عیسی
مسیح از بسیاری جهات پرستش میشود و این به وضوح ثابت میکند
که عیسی خداست:
• پس اندیشمندانی از مشرق زمین برای ستایش عیسی آمده ،گفتند:
«ما طلوع ستاره ی او را در مشرق زمین دیده و برای پرستش او
آمده ایم» پس آنها به زانو افتاده و آن کودک را پرستش کردند.
(متی )2:2.11

مصلوب و پهلوی زخمی اش را نشان داد ،توماس او را به عنوان
خدا شناخته ،او را ستایش کرد و گفت« :ای سرور من و ای خدای
من» ( یوحنا )20:28
• از شاگردان مسیح نقل شده که :و ایشان او را (عیسی)را پرستش
کردند و سپس با شادی عظیم به اورشلیم بازگشتند( .لوقا)24:52
• در عبرانیان  1:6میخوانیم که همه ی فرشتگان او را می
پرستیدند »:و همه ی فرشتگان خدا باید او را ( عیسی)پرستش
کنند» .آری حتی همه ی مخلوقات زمین و آسمان باید برای او
قربانی ،ستایش و پرستش به همراه داشته باشند »:آنگاه شنیدم که
همه ی مخلوقات آسمان و زمین و زیرزمین و دریا و هر آنچه در
آسمانهاست میگفتند « :ستایش و عزت ،جالل و قدرت از آن کسی
باد که بر تخت مینشیندو تا به ابد از آن بره باد»! ( مکاشفه ی
یوحنا )5:13.14
الف  :4وجود ابدی عیسی مسیح و تاثیر او بر خلقت .انجیل یوحنا
اینگونه آغاز میشود( :یوحنا  »)1:1.3در ازل کلمه بود .کلمه با خدا بود
و کلمه خود خدا بود .از ازل کلمه با خدا بود .همه چیز به وسیله ی
او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد ».به این ترتیب وقتی «
کلمه « را در وصف عیسی مسیح میخوانیم با وضوح بیشتری به برابری
او با خدا پی میبریم .چرا که در آیه ی  14گفته شده که عیسی همان
کلمه است :در ازل عیسی بود و عیسی با خدا بود و خدا عیسی بود.
عیسی در ازل با خدا بود .همه چیز به واسطه ی عیسی هستی یافتو
بدون عیسی هیچ چیز آفریده نشد.

• وقتی که استیفان را سنگسار میکردند او با فریاد گفت« :ای عیسی،
ای خداوند روح مرا بپذیر ( ».کارهای رسوالن  )7:59او در واقع
در همان لحظه به آسمان نگاه کرده و عیسی را در جایگاه خدایی
دیده بود.
• هنگامیکه توماس برای اولین بار رستاخیز را دید ،دچار تردید شد
که آیا این شخص عیسی است یا خیر .و هنگامیکه مسیح دستهای
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