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  پدر و پسر
  بخش فارسی زبان کریستادلفین : ترجمه شده 
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  پدر و پسر
  

  را مطالعه کنیم17یوحنا باب 

  1:1پیدایش  ".در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید"

و  102:25مزمور " .ها عمل دستهاي تو است آسمان از قدیم بنیاد زمین را نهادي و"
  104:5مزمور 

  38:4ایوب " را بنیاد نهادم کجا بودي؟وقتی که زمین "

 1:9 دوم تیموتائوس و 26و16:25رومیان " چه اتفاقی افتاده بود؟ جهان آغازقبل از "
  1:2س طو تی

  

  قبل از خلقت دنیا چه اتفاقی افتاد؟

  11-13:9افسسیان و  25:34متی  و 1:4و افسسیان  13:8و مکاشفه  17:24 یوحنا 

  1:1یوحنا  ".در ابتدا کلمه بود"

دلیل،  ست و به معنیِادر یونانی  "Logos-لوگوس"همان ترجمه کلمه  "کلمه"
  .هدف، نیت و کلمه است
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  :را مطالعه کنیم 10:29 توانیم اعمال رسوالنمی

Therefore came I unto you without gainsaying, as soon as I was 
sent for: I ask  therefore for what intent ye have sent for me? 
Therefore came I unto you without gainsaying, as soon as I was 
sent for: I ask therefore for what intent ye have sent for me? 

بوده و در   Logosاي را می خوانیم که در نوشته هاي یونانی هماندر اینجا کلمه
  .شده استترجمه  "نیت"اینجا 

  :را مطالعه کنیم 2-1:1 یوحناپس دوباره 

  ".همان در ابتدا نزد خدا بود .در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود وکلمه خدا بود"

از فیض و راستی و جالل او را دیدیم،  و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر"
  1:14یوحنا  ".جاللی شایسته پسر یگانه پدر

زایید و نام او را عمانوئیل خواهند خواند  خواهدکه اینک باکره آبستن شده پسري "
  1:23متی  ".خدا با ما :که تفسیرش این است

تخت  و خداوند خدا شودمیاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی، مسمی "
  1:23لوقا  ".دپدرش داود را بدو عطا خواهد فرمو

خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریق هاي مختلف بوساطت انبیا به پدران "
ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث 

؛ که فروغ جاللش و خاتم جوهرش ................... جمیع موجودات قرار داد و بوسیله او 
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ل همه موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به بوده و به کلمه قوت خود حام
  3- 1:1عبرانیان  ".کبریا در اعلی علیین بنشست.......................  اتمام رسانید، به

انبیا شروع کرده، اخبار خود را در تمام کتب براي ایشان شرح  پس از موسی و سایر"
  24:27 لوقا  ".فرمود

  

  :عیسی هست

  فرزند زن -
  فرزند ابراهیم -
  بزرگتر از موسی -
  پسر داوود -
  از ساقه یسی -
  خداوند داوود، پسر خدا -
  بزرگتر از سلیمان -
  خادم رنج دیده در اشعیا -
  ....، و پادشاه، خادم اعظم -

در تمام کتاب مقدس زمانی که ما می خوانیم خداوند عیسی،  ،توجه داشته باشید
نتیجه خداوند به در  .است  Lordنبوده بلکه خداوند ترجمه کلمه Godهرگز کلمه 

  .معنی خدا نیست
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  :عیسی بود

 که ما دیگران و انبیاء شریعت،، اسرائیل یوسف،، اسحاق، آدم، نوح تصور شده توسط
  .کنید مراجعه خدا کامل هرامظ و یا انواع سایه به عنوان

  :عیسی هست

مردمانش در هر سنی توسط کلمه، ضرب المثالها و  هدایتتمام سعی خدا براي 
 .غیره

  :چونکه عیسی مسیح هست

  ."جلوة شخصیت خدا"

که فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات "
دست راست کبریا در اعلی علیین   بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید، به

  1:3عبرانیان  ".بنشست

  2:9کولسیان  ".وي از جهت جسم، تمامی پري الوهیت ساکن است که در"

 همه زیرا که در او .و او صورت خداي نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان"
چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه برزمین است از چیزهاي دیدنی و نادیدنی و  

و او قبل از . براي او آفریده شد و سلطنتها و ریاسات و قوات؛ همه بوسیله او و تختها
سر است، زیرا که او  و او بدن یعنی کلیسا را. چیز قیام دارد  همههمه است و دروي 

رضا بدین  زیرا خدا .چیز او مقدم شود  مردگان تا در همه ابتدا است و نخست زاده از
مصالحه  چیز را با خود  داد که تمامی پري در او ساکن شود، و اینکه بوساطت او همه
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بلی بوسیله او خواه آنچه بر  .د آورددهد، چونکه به خون صلیب وي سالمتی را پدی
و  11-3:9و افسسیان  20- 1:15کولسیان " .خواه آنچه در آسمان است زمین و
  22:13مکاشفه 

  

  :پولس براي کولسیان نامه

  تصویر خداي نادیده است؟ چه کسی

  14:9و  1:18یوحنا 
  

  .نخست زاده در خلقت که قبل از هر چیز خلق شد

  89:2و مزمور  2:7و مزمور  3:14مکاشفه 
  

  .در آسمان و در زمین است

  3-1:1و یوحنا   42-12:41متی 
  

  ؟ریاسات یادیده و نادیده، تخت نشین 

  3:10و افسسیان  6:46یوحنا 
  

  .صاحب تمام قوت و قدرت

  3:22و اول پطرس  13:3و یوحنا  28:18متی 
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  .و در او آفریده شدهمه چیز به وسیلۀ او 

  11-3:9افسسیان 
  

  .چیز و همه چیز در او استقبل از همه 

  7-17:1یوحنا 
  

  .بدن او سر است و کلیسا

  12:27و اول قرنتیان  5-12:3رومیان 
  

  .آغاز است که کسی

  20-1:19اول پطرس 
  

  .نوبر برخاستن از مردگان

  13:8و مکاشفه  7-1:5و مکاشفه  23-15:20 اول قرنتیان
  

  .استري خدا که در او ساکن در پ است همه چیز در او ممکن

  3-5:19یوحنا 
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  .یافتیم صلحکه از طریق او همه با خدا 

  26-17:20و یوحنا  1:10افسسیان 
  

  .ستهمه چیز در او

  39-13:38اعمال 
  

  .بوسیلۀ خون او بر روي صلیب ممکن شدو صلح 

  16-2:13افسسیان 
  

  همه چیز بر روي زمین

  12-53:10اشعیا 
  

  و همه چیز در آسمان

  22-8:21رومیان 
 

  .که خدا او را بسیار متعال کرده استزیرا  -
  .و همه چیز را زیر پاي او نهاده است -
  .تمامی قدرتها را چه در زمین و چه در آسمان به او داد -
  .همه چیزها را به دستان او سپرد -
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قدرتی فراتر از جسم بشري به او داده شد که او می بایست بدهد حیات  -
  ی سپارندجاودان را به بسیاري که خودشان را به او م

  خدا تمام داوري را به پسر سپرد -
 شاهزاده صلح ،ه خواهد شددپس به او نامی عجیب خوان -

  

  .به یاد داشته باشید که همۀ این اختیارات عیسی، از جانب خدا به او داده شده است

  8 تا 5یوحنا باب 

  "خواهم خواهد انجام دهم نه آنچه خودم می ام تا آنچه خدا می آمده "
  "ام پدر خود را نگاه داشتهمن احکام "

  

  .عیسی مسیح، تصویر روشنی از خداست -
  .اما برعکس آن درست نیست .عیسی مسیح جلوة ظاهر شدة خداست -

اي که درآغوش پدر است، همان او را  هرگز کسی ندیده است؛ پسر یگانه خدا را"
  ".ظاهر کرد

  

  :ها را نیز مالحظه کنیمتوانیم این آیهمی
  8- 5:7و عبرانیان  2:52لوقا 

  38-10:33یوحنا 
  10:14یوحنا 
  14:28یوحنا 

  11:3اول قرنتیان 
  28-15:26اول قرنتیان 

  2:5اول تیموتائوس 
  8:6اول قرنتیان 
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کند، منظور او خدا، که همان پدر است، و هنگامیکه پولس از کلمۀ خدا استفاده می
منظور او همان  "مسیحو خداوند عیسی "یا  "و عیسی مسیح"گوید هنگامیکه می

  4:1و دوم تیموتائوس  6:13مانند اول تیموتائوس . باشدمسیح می
  

 

  :توانست پدر را بطور کامل آشکار نمایدتنها یک پسر حقیقی می

  :کندمی یادخدا به عنوان پدر  از ،هادر این آیهعهد عتیق 

  .2و  1، مالکی 31، ارمیا 64و  63، اشعیا 103و  89مزمور 

  .و منابع دیگر عهد جدید مقایسه کنید 7-5آنها را با متی 

  17:6یوحنا  ".اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردي ظاهر ساختم"
مالحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم؛  "

  "و را نشناختوچنین هستیم و از این جهت دنیا ما را نمی شناسدزیرا که ا
  3:1اول یوحنا 

  29و16و8:15رومیان 


