
 
  
 

  
  

  آيا کسي را به اسم
  »عجيب « 

  می شناسيد؟
  

ما هر روز اشخاصی را مالقات می کنيم که دارای اسامی بسيار زيبا و مناسب هستند و گاهی هم 
« ه نام او هايی را می شنويم که نا مناسب و نا مفهومند، ولی من در تمام عمرم کسی را نديده ام ک اسم

چنين در تمام کتب تاريخی يا افسانه هايی که خوانده ام، نديده ام که کسی دارای اين  هم. باشد» عجيب 
ولی در يکی از قسمتهای کتاب مقدس، يعنی در کتاب اشعياء نبی که حدود دو هزارو . اسم باشد

شگويی شده که بايد شخصيت خيلی بزرگی پي هفتصد سال پيش از اين نوشته شده است، در مورد
زيرا فرزندی برای ما به دنيا : " ناميده گردد، چنانکه نوشته شده است» عجيب « ظاهر شود و به 

« ، »مشير « ،      »عجيب « نام او . او بر ما سلطنت خواهد کرد!  پسری به ما بخشيده شده! آمده
 بر تخت پادشاهی داود خواهد او. خواهد بود» سرور سالمتی « و » پدر جاودانی « ، »خدای قدير 

پاية حکومتش را بر عدل و انصاف استوار خواهد . نشست و بر سرزمين او تا ابد سلطنت خواهد کرد
 آيات ٩اشعياء فصل . ... " (ساخت، و گسترش فرمانروايی صلح پرور او را انتهايی نخواهد     بود

» عجيب « اهد کرد و اسم او         اين شخص که تا ابداآلباد بر تخت داود سلطنت خو ). ٧ و ۶
 خواهد بود کيست؟ 

مي باشد که حدود هفتصد سال بعد از »  عيسی   مسيح « کامًال واضح است که اين شخص خود 
شکی نيست . اشعياء متولد شد و چون مادرش از نسل داود بود،  اغلب وی را پسر داود می خواندند

  .زمين زندگی نموده استکه او عجيب ترين شخصيتی است که بر روی 

  .حال بياييد در مورد بعضی از صفات عجيب اين شخص بزرگوار قدری تفکر کنيم
  
  تولد مسيح عجيب بود  - ١
  

تمام کسانی که از زمان آدم تا امروز متولد شده اند دارای مادر و پدر بودند، ولی عيسی مسيح پدر 
اين . ی خوانند؛ زيرا که از دختری باکره تولد يافتجسمانی نداشته است و غالبًا او را عيسی ابن مريم م

... " ( دنيا خواهد آورد  باکره ای حامله شده، پسری به: " ... حقيقت با پيشگوئی اشعياء نبی که فرمود
: " و نيز با پيام جبرييل فرشته هنگامی که مژدة تولد عيسی را به مريم داده گفت ) ١۴ آية ٧اشعياء فصل 

ر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سايه خواهد افکند و به اين سبب آن نوزاد روح القدس ب... 
آيا به غير از عيسی مسيح . هماهنگ است ) ٣۵ آية  ١لوقا فصل . "  ( مقدس، پسر خدا ناميده خواهد شد

  شخص ديگری هم به اين طرز عجيب به دنيا آمده است؟ 
  
  اجع به مسيح عجيب بود پيشگويی ها ر- ٢
  

انبيای قبل از عيسی مسيح مانند داود، اشعياء ، ميکاه، دانيال و غيره، نه تنها تولد مسيح از باکره را 
که الزم بود برای ( قبًال خبر داده بودند، بلکه محل تولد او، معجزات، مشکالت و زحمات او، مرگ او 

  . کرده بودند، زنده شدن او و سلطنت ابدی او را نيز پيشگويی)گناهکاران فديه شود 
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راجع به هيچکس که در اين دنيا متولد شده است اينقدر پيشگويي های عجيب در کتب آسمانی يافت  
  !نمي شود

  
  بيگناه بودن مسيح عجيب بود - ٣
  

تاريخ به ما نشان می دهد که  مردمان خوبی در اين دنيا زندگی کرده اند، ولی می بينيم به هر اندازه 
د، به همان قدر به زيادی و زشتی گناهان خود پی برده و از خدا طلب بخشش نموده که اينها مقدس بوده ان

  . ليکن عيسی مسيح توبه نکرد و آمرزش طلب ننمود، زيرا حتی يک گناه به زندگانی پاک او راه نيافت. اند
 ٨يوحنا فصل . " (کدام يک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد: " روزی به دشمنان خود گفت

او هيچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او : " ... حواريون مسيح راجع به او نوشته اند ). ۴۶آية 
... وقتی عذاب می کشيد، تهديد نمی کرد . وقتی به او دشنام می دادند با دشنام پاسخ نمی داد. شنيده نشد

. " م آسمان ها سر افراز گرديدپاک، بی غرض، بی آاليش، دور از گناهکاران که به مقامی باالتر از تما
   ).٢۶ آية ٧،  عبرانيان فصل ٢٣ و ٢٢ آيات ٢اول پطرس فصل (

آيا عجيب نيست که در اين دنيای آلوده، فقط يک نفر ظاهر شده که هرگز احتياجی به توبه و طلب 
  آمرزش نداشته است؟

  
  محبت مسيح نسبت به گناهکاران عجيب بود  - ۴
   

واضح است که عيسی . متنفرند و هر شخص پاک از ناپاکی بيزار می باشدافراد نيکوکار از بدی 
به همين دليل شايد تصور کنيم که . مسيح که پاک و از هرگونه گناه به دور بود، ذاتًا از گناه نفرت داشت

الزم بود مسيح خود را از گناهکاران دور نگاه دارد، ولی برعکس به جای اينکه خود را از گناهکاران 
کند با آنان معاشرت کرده غذا می خورد و راجع به محبت خدا با ايشان صحبت می کرد و هنگامي که جدا 

من نيامده ام تا عادالن را، بلکه تا : " توبه می کردند با آغوش باز آنها را می پذيرفت و می فرمود
  .ناميدند» اهکاران دوست گن« به اين دليل بود که دشمنانش او را . " گناهکاران را به توبه دعوت کنم

آيا عجيب نيست؟ آن شخصي که گناهکاران را بيش از همه محبت می نمود، همان است که پاکترين 
  .بود

  
 قدرت مسيح در بخشيدن گناهان عجيب بود - ۵
  

ولي روزی گناهکار مفلوجی را . هيچ کدام از پيامبران قدرت نداشتند شخصًا گناهان مردم را ببخشند
مسيح ابتدا گناهان او را  بخشيد، ولی دشمنانی که آنجا بودند، تصور . تا وي را شفا دهدنزد مسيح آوردند 

ولی مسيح فرمود . نمودند که عيسی کفر گفته است؛ زيرا غير از خدا هيچکس نمی تواند گناه را بيامرزد
 زن همينطور. که قدرت دارد گناه را ببخشد و با شفا دادن شخص مفلوج ادعای خود را ثابت کرد

گناهان تو آمرزيده شد،       به : " گناهکاری را که برای نجات نزد او آمده بود، آمرزيد و به او گفت
   ).۵٠-٣۶ آيات ٧لوقا فصل . " ( سالمتی روانه شو

  آيا اين قدرت مسيح در آمرزيدن گناهان عجيب نبود؟
  
  
  معجزات مسيح عجيب بود - ۶
  

ان دارای معجزات بوده اند، اما هيچکس تا کنون به اندازة اگر چه موسی و الياس و بعضی از پيامبر
عيسی مسيح معجزات بزرگ و متعدد انجام نداده است؛ زيرا مريضان را شفا می داد، کوران را بينايی می 

نه تنها خودش اين اعمال عجيب را انجام می داد، بلکه به شاگردان . بخشيد و مردگان را زنده می نمود
وقتی شاگردان، او را ديدند که در موقع طوفان، دريا را . يد تا همين کارها را بکنندخود نيز قدرت بخش
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" ( اين کيست که حتی  باد و دريا هم از  او  اطاعت     می کنند؟ : " آرام می نمايد، متعجب شده گفتند
   ).۴١ آية ۴مرقس فصل 

  .واقعًا حق داشتند تعجب کنند، زيرا مسيح شخص عجيبی بود
  
  اليم مسيح عجيب بودتع - ٧
  

اين مرد از کجا اين حکمت و : " کساني که تعاليم عيسی مسيح را می شنيدند شگفت زده شده می گفتند
   ).۵۴ آية ١٣متی فصل ! " ( قدرت انجام معجزات را به دست آورده است؟

  : در اينجا، بعضی از سخنان عجيب او را بازگو می کنيم
   ).٨ آية ۵متی فصل . " ( يشان خدا را خواهند ديدخوشا به حال پاک دالن، زيرا ا" 

 ۵متی فصل . " ( هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است" ... 
   ).٢٨آية 

متی . " ( اگر کسی بر گونه راست تو سيلی مي زند گونه ديگر خود را به طرف او بگردان" ...  
   ).٣٩ آية ۵فصل 
 به شما می گويم، دشمنان خود را دوست بداريد و برای کساني که به شما جفا می رسانند دعا اما من" 
   ).۴۴ آية ۵متی فصل . " ( کنيد

   ).١٢ آية  ٧متی فصل . " ( با ديگران همانطور رفتار کنيد که می خواهيد آنها با شما رفتار کنند" 
دم همه گردد و هر که بخواهد باال تر از همه هر که می خواهد در بين شما بزرگ باشد بايد خا" ... 

   ).٢٧ و ٢۶ آيات ٢٠متی فصل . " ( شود بايد غالم همه باشد
   ).٣۵ آية ٢٠اعمال فصل . " ( دادن از گرفتن فرخنده تر است" 
همانطور که من شما را دوست داشته ام . يکديگر را دوست بداريد: به شما فرمان تازه ای می دهم" 

   ).٣۴ آية ١٣يوحنا فصل . " ( گر را دوست بداريدشما نيز يکدي
  !وقتی اين سخنان عجيب را می شنويم ما نيز تعجب می کنيم

  
  فقر و فروتنی مسيح عجيب بود  - ٨
  

طبيعی است هر پزشکی که بيماران را معالجه مي کند،     می تواند هدايای آنان را نيز قبول کرده، 
محتاجان را مداوا می نمود، می توانست طال يا جواهرات يا خانه يا همچنين مسيح نيز که . ثروتمند شود

روزی پس از آنکه پنج هزار نفر . امالک برای خود جمع آوری نمايد، ولی او حتی جای خوابيدن نداشت
را با پنج نان و دو ماهی سير کرده بود، آن جماعت خواستند او را پادشاه خود کنند، ولی مسيح تخت 

های دوازده  شب قبل از مصلوب شدنش پاي. ول نکرد زيرا سلطنت او سلطنت روحانی بودپادشاهی را قب
مسيح در موقع مصلوب شدن هيچ نداشت و تنها . شاگرد خود را شست تا سرمشق فروتنی برای آنها بشود

  .دندآن را نيز سربازان مأمور اعدام او، بين خود تقسيم نمو. دارايی وی همان لباسي بود که بر تن داشت
آيا عجيب نيست که شخصی با چنين قدرت که توانست حيات، سالمتی، خوراک و نجات به ديگران 

  !بدهد، حتی خانه برای خود فراهم ننمود؟
  
 مرگ مسيح عجيب بود - ٩
  

مسيح در طول زندگی خود چند مرتبه مرگ خويش را پيشگويی کرده بود که، در اورشليم مصلوب 
گان خواهد برخاست، ولی وقتی شاگرد صميمی او پطرس، اين را شنيد به او خواهد شد و روز سوم از مرد

 ). ٢٢ آية ١۶متی فصل . " ( خير، خداوندا، هرگز برای تو چنين اتفاقی نخواهد افتاد! خدا نکند : " گفت
ولی مسيح به پطرس هشدار داده فرمود که فکر او فکر خدايی نيست، بلکه فکر شيطانی است که می 

  .  مرگ مسيح که برای فدية گناهان است جلوگيری کندخواهد از
هنگامي که موقع مرگ مسيح رسيد و دشمنانش برای دستگيری او آمدند، شاگردان او خواستند مانع 

آن وقت شخصًا . شوند، ولی خود مسيح اجازه نداد و حتی به پطرس فرمود که شمشير خود را غالف کند
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. وقتی سران يهود او را مسخره کرده و می زدند، او ساکت ماند. کردجلو رفته خود را به دشمنانش تسليم 
های او را ميخکوب نمودند، آنان را لعنت ننمود و هالک نکرد، بلکه برای  ها و پاي وقتی سربازها دست

. " ( ای پدر، اينان  را ببخش زيرا نمی دانند چه      می کنند: " آنان و جميع دشمنانش دعا نموده فرمود
وقتی که باالی صليب بود سران يهود او را مسخره می کردند، ولی او هيچ جوابي  ). ٣۴ آية ٢٣ا فصل لوق

ای پدر، روح خود را به تو تسليم : "  زحمت ديده بود، ندا کرد بعد از شش ساعت که بر صليب. نمی داد
ز افسران رومی که نزديک آن وقت يکی ا. اين را گفت و جان بداد ). ۴۶ آية    ٢٣لوقا فصل . " ( می کنم

البته عيسی . " به راستی اين شخص پسر خدا بود: " صليب بود از طرز مردن مسيح تعجب کرده گفت
ولی او داوطلبانه جان خود را . مسيح مجبور نبود بميرد زيرا اگر مايل بود می توانست خود را نجات دهد

برای گناهان ما بود که او : " ل از او گفته بودچنانکه اشعياء نبی قرن ها قب. قربانی گناهان مردم نمود
از زخمهای . او تنبيه شد تا ما سالمتی کامل داشته باشيم. مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند

ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند، گمراه شده بوديم؛ راه خدا را ترک کرده به راه . او ما شفا يافتيم
با او ! با وجود اين، خداوند تقصير ها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. بوديمهای خود رفته 

 ). ٧-۵ آيات ۵٣اشعياء فصل ... "      ( بيرحمانه رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکايت نگشود
تنها گناهان ما زيرا خود مسيح کفاره گناهان ما است، نه : " يوحنای رسول راجع به مسيح    می فرمايد

   ).٢ آية ٢اول يوحنا فصل . "  ( بلکه گناهان همه مردم دنيا
  !حقيقتًا مرگ مسيح عجيب و بی مانند بود

  
   زنده شدن مسيح عجيب بود- ١٠

  
تمامی پيامبران و مقدسين زمان قديم مردند و دفن شدند و بدنهای آنها تبديل به خاک شد؛ ولی در مورد 

فاق افتاد زيرا پس از اين که مرد و دفن شد، مطابق پيشگويی خودش از عيسی مسيح چيز عجيبی ات
در صبح روز يکشنبه که سومين روز پس از مصلوب شدن و مرگش بود؛ با پيروزی ! مردگان برخاست

در مدت چهل روز اشخاص زيادی او را زنده . از قبر  قيام کرد و خود را به شاگردانش  نمايان ساخت
او اکنون در آنجا نزد خدای . آنگاه در حضور شاگردانش به آسمان باال رفت. کردندديده و با او صحبت 
  . پدر زيست می کند

از تمام اشخاصی که روی زمين زندگی کرده اند، عيسی مسيح تنها کسی است که بعد از مرگ زنده 
  !واقعًا که چه شخص عجيبی است. شده و ديگر نمرده است

  
  وی عجيب بود ازگشت مسيح در مورد بيی پيشگو- ١١

  
هيچ کدام از پيامبران قبلی پيش از وفاتشان به پيروان خود نگفتند که باز خواهند گشت، ولی عيسی 
مسيح بارها به بازگشت خود اشاره می کرد و به شاگردان خود فرمود که بايد بيدار و منتظر آمدن او بوده، 

وی فرمود که در آخر دنيا با جالل از آسمان خواهد آمد و همة . ضر باشندبرای يافتن نتايج اعمال خود حا
آن وقت بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و جميع امتها پيش او جمع خواهند شد . مردم او را خواهند ديد

و بر آنها داوری کرده آنان را از يکديگر جدا خواهد نمود، چنان که چوپان ميش ها را از بزها جدا می 
  . ند، بعضی را برای حيات ابدی و بقيه را برای عذاب جاودانیک

بازگشت مسيح چقدر عجيب و با شکوه خواهد بود، ولی برای کساني که او را اطاعت نکرده اند چقدر 
  !وحشتناک است

  
   مقام مسيح عجيب است  - ١٢

  
. تر از ديگران استهر شخصي که واقعًا با عيسی مسيح آشنا شود، می فهمد که او دارای مقامی باال

يعنی روح ( »         روح اهللا « اسامی او نيز بيان کنندة همين مطلب است؛ زيرا بسياری از مردم او را 
پسر « ولی لقبی که بيشتر در انجيل به او داده شده . نيز ناميده شده است» کلمة خدا « می گويند و به ) خدا 
او پسر خدا خوانده : " ل فرشته به مريم مادر عيسی فرمودقبل از تولد مسيح، جبرايي. می باشد» خدا 
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خطاب » پدر من« عيسی اکثرًا خدا را . خدا روح است و عيسی هم پسر روحانی خدا است. " خواهد شد
وقتی يکی از شاگردانش از . خطاب کرد» پسر من « می نمود و دو مرتبه نيز خدا از آسمان عيسی را 

ای فيليپس، در اين مدت طوالنی من با شما : " ا به او نشان دهد، جواب دادمسيح خواست که پدر آسمانی ر
پس چگونه می گويی پدر را به ما . بوده ام و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا ديد پدر را ديده است
).  ١٠و٩ آيات ١۴يوحنا فصل ... " ( نشان بده؟ آيا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟

هيچ کدام از پيامبران هرگز چنين ادعايی نکرده . " من و پدر يک هستيم: " در جای ديگر مسيح فرمود
  . است

  !واقعًا مقام عيسی مسيح عالی و عجيب بود
  

   نفوذ مسيح در دنيا عجيب است - ١٣
  

 اند انجام  عيسی مسيح در مدت کم زندگی خود، هيچ کدام از کارهايی را که خيلی از بزرگان دنيا کرده
مثًال کتابی ننوشته،  جايی را فتح نکرده است، دولتی را تأسيس ننموده، بر تخت سلطنتی . نداده است

بيشتر عمر او در شهر . ننشسته و چيز عجيبی مثل المپ، راديو  يا کامپيوتر وغيره اختراع نکرده است
انی او، سه سال و نيم بيشتر کوچکی به نام ناصره، جايی که شغل نجاری داشت صرف شده و خدمت روح

کتاب انجيل که شاگردان راجع به او نوشتند به . با وجود اين، او معروفترين شخص دنيا است. طول نکشيد
بيشتر از هزارو پانصد زبان ترجمه شده و از هر کتابی که در دنيا نوشته شده است بيشتر به فروش می 

 را ترک کرده به کشورهای ديگر برای پخش انجيل هزاران نفر از مردان و زنان، سرزمين خود. رسد
در بيشتر کشورها اشخاص زيادی هستند که او را دوست دارند و افتخار می کنند که يکی از . رفته اند

کسی که بعد از دو هزار سال هنوز . پيروان او هستند و حتی حاضرند جان خود را نيز در راه او فدا سازند
  !باشد، واقعًا شخص عجيبی استدارای چنين نفوذ عظيمی می 

  
   معاشرت هميشگی مسيح با پيروانش عجيب است  - ١۴

  
مسيح قبل از صعود به آسمان نه تنها بازگشت پر جالل خود را در آخر دنيا پيشگويی نمود، بلکه به 

 ملت ها پس برويد و همة: " شاگردان خود نيز وعده داد که هميشه روحًا با آنها خواهد بود، چنان که فرمود
 ١٩ آيات ٢٨متی فصل . " ( و بدانيد که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم... را شاگرد من سازيد 

زيرا هر جا که  دو يا سه نفر به نام  من جمع شوند، من آنجا در ميان آنان : " ... او همچنين فرمود ). ٢٠و
سمان رفت شاگردانش تنها نبودند که محتاج باشند لذا وقتي که مسيح به آ ). ٢٠ آيه ١٨متی فصل . " ( هستم

شخص ديگری بيايد و جای مسيح را بگيرد، زيرا خود مسيح به وسيلة روحش نزد آنها باقی مانده بود و تا 
امروز پيروان خود را راهنمايی و تقويت فرموده تسلی و آرامش می دهد، آنها را می بخشد و از گناه پاک 

چون که از مردگان برخاست و تا ابد زنده است می تواند ما . ه آنها نشان می دهدمی کند و محبت خدا را ب
مسيح می خواهد تمام بشر با او دوست باشند، پس همه را بسوی خود دعوت کرده می . را کمک نمايد

متی فصل . " ( ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بياييد و من به شما آرامی خواهم داد: :" گويد
   ).٢٨ آية      ١١

  !دعوت پر از محبت مسيح چه دعوت عجيبی است؟
  
   يک چيز عجيب ديگر - ١۵
  

را دارد، » عجيب « داليل چهارده گانه فوق به روشنی ثابت می کند که عيسی مسيح شايستگی اسم 
يد آنچه از همه چيز او عجيب بود، ليکن شا. يعنی اسمی که قرنها پيش به وسيلة پيامبر خدا به او داده شد

: " همه عجيب تر باشد اين است که مسيح حاضر است در دلهای گناهکار ما ساکن شود، زيرا می فرمايد
من پشت در ايستاده در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شوم و با او شام 

   ).٢٠ آية ٣مکاشفة يوحنا فصل . "   ( خواهم خورد و او با من
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او جان خود را . وست عزيز، اين منجی عجيب امروز به در قلب تو آمده و اجازة ورود می خواهدد
او تمام غمها و . داد تا تو را از گناه نجات دهد و اکنون زنده است و می تواند به تو زندگی جديد بخشد

  . زحمات و احتياجات تو را می داند و مايل است تو را برکت دهد و شاد سازد
عزيز اکنون که با خواندن اين جزوه با عجيب ترين شخص روی زمين يعنی عيسی مسيح آشنا دوست 

  شده ايد، تصميم شما در مورد او چيست؟ 
  . شما نمی توانيد نسبت به او بی تفاوت باشيد زيرا او تنها نجات دهندة بشر از لعنت گناه می باشد

نجات دهندة خود از گناه بپذيريد، تقاضا می کنم اگر از صميم قلب مايليد که عيسی مسيح را به عنوان 
  :که دعای زير را با ايمان کامل بخوانيد

ای عيسی مسيح خداوند، از خواندن اين جزوه که راجع به خصوصيات عجيب تو سخن می گويد، به « 
گناهکار و می دانم که من . اين نتيجه رسيده و نيز ايمان دارم که تو تنها نجات دهنده و خداوند بشر هستی

ايمان دارم که تو برای رهايی من از گناه جان دادی و از مردگان . محکوم می باشم و به نجات احتياج دارم
  .برخاستی تا به من حيات جاودانی ببخشی

عيسی مسيح خداوند، هم اکنون قلب خود را به روی تو باز می کنم و تو را به عنوان نجات دهندة خود 
از اين .  بر می گردانم و خود را به تو که خداوند و مالک من هستی تسليم می کنماز گناه روی. می پذيرم

از صميم قلب تو را شکر می گويم که گناهانم را آمرزيدی و . به بعد تصميم دارم که فقط تو را پيروی کنم
  ». به من حيات جاودانی بخشيدی، آمين

 طبق کالم خدا شما نجات يافته و حيات اگر واقعًا عيسی مسيح را نجات دهندة خود می دانيد بر
چنانکه در انجيل مسيح مکتوب . جاودانی را به دست آورده ايد و نيز جزو خانوادة روحانی او گشته ايد

اما به همة کسانی که او را قبول کردند و به او ايمان آوردند اين امتياز را داد که فرزندان خدا : " است
  ).١٢ية  آ١انجيل يوحنا فصل . " ( شوند

از شما تقاضا دارم که ما را از ايمانتان نسبت به مسيح آگاه سازيد تا بتوانيم شما را در حيات تازه ای 
  .که  يافته ايد کمک کنيم
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