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در اين درس تعليم كتاب مقدس دربارة عيسي مسيح را     

.  دهيم  كه چرا او به جهان آمد پاسخ ميسؤالادامه داده، بخصوص به اين 

 سؤالدر دو درس قبل شخصيت عيسي مسيح را بررسي كرديم و به اين 

ديديم كه شخصيت يگانة عيسي مسيح از دو .   جواب داديمكه او كيست

يعني او عالوه بر اينكه .  طبيعت كامل الهي و انساني برخوردار است

  .خداي كامل است، انسان كامل نيز هست

  

  چرا عيسي به جهان آمد

كند كه در   به واقعيتي اشاره مي"چرا عيسي به جهان آمد" كه سؤالاين 

ه تا بحال در جهان زندگي كرده است صدق مورد هيچ شخص ديگري ك

با توجه به اين مطلب كه عيسي قبل از تولد و قبل از آفرينش .  كند نمي

دنيا وجود داشت، آمدن او به اين دنيا و در جسم شدنش، بايد دليل 

  دليل اين كار چه بود؟  .  خاصي داشته باشد

ليل آمدن  د11-5در رسالة پولس رسول به فيليپيان فصل دوم، آيات 

 را برايتان 8-5در اينجا آيات .  عيسي به اين جهان تشريح شده است

طرز تفكر شما دربارة : فرمايد كالم خدا به مسيحيان مي"كنم  قرائت مي
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اگر چه او از ازل داراي .  زندگي بايد مانند طرز تفكر مسيح عيسي باشد

 به هر قيمتي اولوهيت بود ولي اين را غنيمت نشمرد كه برابري با خدا را

حفظ كند، بلكه خود را از تمام مزاياي آن محروم نموده بصورت يك 

چون او به شكل انسان در ميان ما ظاهر .  غالم درآمد و شبيه انسان شد

تر ساخت و از روي اطاعت حاضر شد مرگ، حتي  گشت، خود را پست

  دليل اصلي آمدن عيسي به جهان در آخر".مرگ بر روي صليب را بپذيرد

عيسي آمد تا در اطاعت از خدا بر . شود اي كه بدان اشاره شد يافت مي آيه

  .روي صليب بميرد

در انجيل مرقس نيز به آن پرسش كه چرا عيسي به جهان آمد، پاسخ 

در هشت فصل اول انجيل مرقس، بتدريج .  واضحي داده شده است

در ضمن در فصل هشتم، آية . آشكار شده است كه عيسي مسيح كيست

به عقيدة شما ": پرسد كنيم كه عيسي از شاگردان خود مي  مشاهده مي29

 بعد از اين "تو مسيح هستي": دهد   و پطرس جواب مي"من كي هستم؟

پرسش و پاسخ، عيسي به آشكار نمودن اين مطلب پرداخت كه چرا او به 

  .جهان آمد

عليم آنگاه عيسي به ت"خوانيم كه   مي31در انجيل مرقس فصل هشتم، آية 

الزم است پسر انسان متحمل رنجهاي زيادي : ايشان پرداخت و گفت 

شده و بوسيلة رهبران و سران كاهنان و ماليان يهود طرد و كشته شود و 

  ."پس از سه روز زنده گردد

  

  عيسي آمد تا جان خود را در راه بسياري فدا سازد

ديديم به محض اينكه شاگردان تشخيص دادند كه عيسي     

سپس در انجيل مرقس .  و بيان نمود كه چرا به جهان آمده استكيست ا
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پسر ": خوانيم كه عيسي به شاگردان خود فرمود  مي45فصل دهم، آية 

انسان نيامده است تا مخدوم شود بلكه تا به ديگران خدمت كند و جان 

اي   بر اساس اين آيه، جان عيسي فديه"خود را در راه بسياري فدا سازد

  .شد تي در راه بسياري داده ميبود كه بايس

.   بهايي است كه براي آزاد ساختن شخصي يا ملكي بايد داده شود"فديه"

در زمينة موضوع مورد بحث ما، فديه بهايي است كه براي رهايي گناهكار 

در ارتباط با اين .  از تقصير و مجازات و اسارت گناه داده شده است

اين فديه "اول اينكه : شوند مطرح ميموضع، معموالً سؤاالتي از اين قبيل 

چرا فدية " دومين سؤال اين است كه "براي چه كساني داده شده است؟

  "اي كه داده شده است چيست؟ نتيجة فديه" و باالخره "مرگ الزم بود؟

  

  فديه براي ما داده شده است

 كه فديه براي چه كساني داده شده است سؤالجواب اين     

يان فصل پنجم؛ رساله به عبرانيان فصل دوم؛ رسالة در رسالة پولس به روم

.  شود اول يوحنا فصل دوم و قسمتهاي ديگري از كتاب مقدس يافت مي

خود مسيح " نوشته شده است كه 2در رسالة اول يوحنا فصل دوم، آية 

 يعني ".كفارة گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلكه گناهان همة مردم دنيا

.  خاطر ما مرد و خود او برطرف كنندة گناهان ماستاينكه عيسي مسيح ب

بنابراين .  افزايد كه مسيح كفارة گناهان همة مردم دنياست ضمناً يوحنا مي

نظير  اين فدية بي.  اي كه عيسي مسيح داد براي تمام مردم دنياست فديه

تواند هر جاني را از زمان آدم تا پايان دنيا  آنقدر با ارزش است كه مي

چون خدا در جسم ظاهر شد و بخاطر گناهان ما مرد اين . دهدنجات ب

  .تواند هر گناهي را برطرف كند قرباني مي
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  فديه براي فرشتگان داده نشده است

دهد كه مرگ  نويسندة رساله به عبرانيان با دقت توضيح مي    

در فصل دوم رساله به .  عيسي مسيح براي بشر بود نه براي فرشتگان

اما " نوشته شده است كه 16-14 و همچنين آيات 10-9عبرانيان آيات 

تر گرديده و اكنون تاج  بينيم كه اندك زماني از فرشتگان پست عيسي را مي

جالل و افتخار بر سر دارد، زيرا او متحمل مرگ شد تا بوسيلة فيض خدا، 

شايسته بود كه خدا، آفريدگار و .  بخاطر تمام آدميان طعم مرگ را بچشد

 چيز، براي اينكه فرزندان بسياري را به جالل برساند عيسي را نگهدار همه

  ".نيز كه پديد آورندة نجات آنان است از راه درد و رنج به كمال رساند

بنابراين چون اين فرزندان انسانهايي داراي جسم و خون هستند، او نيز "

جسم وخون به خود گرفت و انسان گرديد تا بوسيلة مرگ خود ابليس را 

ر مرگ قدرت دارد نابود سازد و آن كساني را كه به سبب ترس از كه ب

البته او براي ياري . اند را آزاد سازد مرگ تمام عمر در بردگي به سر برده

  ".فرشتگان نيامد، بلكه بخاطر فرزندان ابراهيم آمده است

  

  اران موثر استد ايماناي كه داده شده است، فقط براي  فديه

عيسي براي ياري فرشتگان "فرمايد   ميديديم كه كالم خدا    

اي بگويند   شايد عده".نيامد، بلكه بخاطر فرزندان ابراهيم آمده است

.  باشد اي كه عيسي داد صرفاً براي فرزندان ابراهيم يعني قوم يهود مي فديه

بايد توجه داشته باشيم كه بر اساس رسالة پولس به غالطيان فصل سوم، 

شود كه غير يهوديان فرزند ابراهيم به  اعث مي ايمان به مسيح ب29آية 

اگر متعلق به مسيح "در آية مذكور نوشته شده است كه .  حساب بيايند

اين آيه در .  "هستيد فرزند ابراهيم و مطابق وعدة خدا وارث او هستيد
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بنابراين .  اي است كه به مسيحيان غير يهودي نوشته شده است رساله

 دارند با ابراهيم هم ايمان هستند و نسل اشخاصي كه به مسيح ايمان

پس عيسي جان خود را داد تا افراد .  شوند روحاني او محسوب مي

يابند كه  شماري بتوانند نجات بيابند، اما عمالً فقط كساني نجات مي بي

كند كه  عهد جديد اين مطلب را روشن مي.  آورند مثل ابراهيم، ايمان مي

رهايي شما را از گناه داده است، اما شما عيسي از طريق مرگ خود بهاي 

بايد شخصاً اين را بپذيريد و به عيسي ايمان بياوريد تا فدية او برايتان 

او به قلمرو خود آمد ولي "يوحنا دربارة عيسي نوشت .  موثر واقع بشود

متعلقانش او را قبول نكردند، اما به همة كساني كه او را قبول كردند و به 

ند اين امتياز را داد كه فرزندان خدا شوند، كه نه مانند او ايمان آورد

تولدهاي معمولي و نه در اثر تمايالت نفساني يك پدر جسماني بلكه از 

  ).13-11انجيل يوحنا فصل اول، آيات .  ("خدا تولد يافتند

برند  دانند ولي از آن منفعت نمي علت اينكه عدة زيادي مژدة نجات را مي

پذيرند يا به عبارت ديگر عيسي را دريافت  ا نمياين است كه عيسي ر

توانم عيسي مسيح را دريافت  من چطور مي"شايد شما بپرسيد .  كنند نمي

  "كنم؟

شما .  باشد اين عمل در عين حال كه ساده است بسيار عميق و بنيادي مي

توانيد عيسي را دريافت كنيد كه قبول كنيد او بخاطر گناهان  موقعي مي

ضمناً .   صليب مرد و به اين ترتيب بهاي رهايي شما را دادشما بر روي

زنده شدن . الزم است قبول كنيد كه عيسي مسيح بعد از مرگ زنده شد

اي كه داد مورد قبول خدا  كند كه فديه عيسي پس از مرگ بخوبي ثابت مي

  .واقع شد و به همين دليل خدا او را از مردگان برخيزانيد

عيسي "توانيد به او بگوييد كه   مسيح ميحاال براي دريافت عيسي

خداوند، من قبول دارم كه تو بخاطر گناهان من بر روي صليب مردي و 
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اكنون من تو را بعنوان يگانه نجات دهندة .  بعد از مرگ دوباره زنده شدي

كنم كه گناهانم را برطرف  كنم و از تو درخواست مي خود دريافت مي

.  و زندگيم را براي جالل نامت بكار ببريكني، فرمانرواي زندگيم باشي 

  ."كنم آمين در نام تو دعا مي

اگر از راه ايمان، عيسي مسيح را دريافت كرده باشيد شما نيز از گناه و 

توجه داشته باشيد .  ايد و به عيسي تعلق داريد عواقب بد آن نجات يافته

ته باشيد و اي داش كه شما خودتان قادر نيستيد زندگي پاك و خداپسندانه

گذاريد و به عيسي  وقتي شما قدم جلو مي.  چيزي به نجاتتان بيافزاييد

كنيد او شما را قادر  مسيح و كاري كه او انجام داده است اعتماد مي

  .اي داشته باشيد سازد كه زندگي پاك و خداپسندانه مي

دراين درس ديديم كه فدية عيسي مسيح براي همه داده شده است و هر 

 ديگر كه سؤالدر درس بعدي به دو .  يابد ان داشته باشد نجات ميكه ايم

  .در رابطه با فديه عيسي مسيح است پاسخ خواهيم داد

 دوم دربارة سؤال اول اين است كه چرا فدية مرگ الزم بود؟  و سؤال

اكنون چنانچه تابحال عيسي را .  اي است كه داده شده است نتيجة فديه

اين كار .  است اين موضوع را به تعويق نياندازيدايد بهتر  دريافت نكرده

.  شود فوق العاده خطرناك است چونكه به سرنوشت ابدي شما مربوط مي

اما اگر عيسي .  پس تا دير نشده است عيسي را از راه ايمان دريافت كنيد

 .  براي نجاتتان از او تشكر كنيدايد و با او متحد هستيد را دريافت كرده

  آمين


