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  چرا عيسي مسيح

  به جهان آمد؟

  

  

در درس قبل دربارة عيسي مسيح مطالعه كرديم و به اين     

ديديم كه عيسي به جهان آمد .   كه چرا او به جهان آمد پاسخ داديمسؤال

 ديگري را پديد سؤالاين مطلب .  تا جانش را در راه بسياري فدا كند

  .يمخواهيم به آن پاسخ بده آورد كه در اين درس مي مي

  

  چرا فدية مرگ الزم بود؟

چرا "الي كه نياز به پاسخ دارد اين است كه ؤدومين س    

 در اولين قسمت كتاب مقدس "مرد؟ عيسي بايد بخاطر نجات بشر مي

خداوند " نوشته شده است كه 7يعني دركتاب پيدايش، فصل دوم، آية 

و خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و در بيني وي روح حيات دميد 

.  بينيم كه خدا آدم را در باغ عدن گذاشت   سپس مي".آدم نفس زنده شد

بعد در آيات .  باغ عدن به احتمال زياد در عراق كنوني قرار داشته است

و ": فرمايد كالم خدا مي.  خوانيم كه خدا به آدم فرماني داد  مي16-17

.  نعت بخورمما خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همة درختان باغ بي

اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري زيرا روزي كه از آن 

  ".خوردي هر آينه خواهي مرد
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  )انسانها(مزد گناه ما 

اطاعتي از فرمان خدا بود به مرگ او  گناه آدم كه در واقع بي    

وقتي آدم .  البته هم مرگ روحاني و هم مرگ جسماني.  منتهي شد

لحاظ روحاني مرد و بعداً مرگ جسماني نيز به مرتكب گناه شد آناً از 

ابتدا مرگ روحاني و سپس .  اين بود نتيجة شوم گناه آدم.  سراغش آمد

مرگ نابودي كامل يا پايان كامل هستي نيست بلكه مرگ .  مرگ جسماني

مرگ روحاني جدايي از خداست و مرگ جسماني .  عبارتست از جدايي

بعد از مرگ جسماني جان و روح .  باشد جدايي جان و روح از بدن مي

دهند اما جدا از بدني كه سرانجام به خاك تبديل  به زيستن ادامه مي

وقتي آدم مرتكب گناه شد بالفاصله از خدا كه سرچشمة حيات .  شود مي

بر اساس كتاب مقدس آدم بعد از گناه خودش را از .  است جدا گرديد

جستجوي خدا بود، بلكه خدا در خدا پنهان كرد، و اين انسان نبود كه در 

خوانيم كه   مي9در كتاب پيدايش فصل سوم، آية .  جستجوي انسان بود

دانست   البته خدا مي"خداوند خدا آدم را ندا درداد و گفت كجا هستي؟"

خواست آدم خودش اعتراف كند كه كجاست،  كه آدم كجا بود اما او مي

چون خدا .  برد  بسر مييعني معترف بشود كه بخاطر گناه جدا از خدا

گناه آدم را از خدا جدا .  منشاء حيات است نتيجة جدايي از او مرگ است

كرد، به همين علت او ابتدا از لحاظ روحاني و سپس از لحاظ جسماني 

بعالوه چون آدم سر نژاد انساني بود وقتي او گناه كرد گناه به نژاد .  مرد

كالم .   بشريت را در برگرفتانساني سرايت كرد و در نتيجه مرگ تمام

رسالة  پولس به  (".دهد موت است مزدي كه گناه مي"فرمايد  خدا مي

  )23روميان فصل ششم، آية 
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باز در رسالة .  پس مرگ بعنوان مزد گناه شامل تمام بشريت گرديده است

 گناه بوسيلة يك انسان "خوانيم   مي12پولس به روميان فصل پنجم، آية 

در نتيجه چون همه .  د و اين گناه مرگ را به همراه آوردبه جهان وارد ش

توانيم اين واقعيت را   حاال بهتر مي".گناه كردند مرگ همه را در برگرفت

 گناه بشر، ضروري ه مرگ عيسي به منظور پرداخت جريمةدرك كنيم ك

  .بود

زيرا كه جان جسد در خون است و "خدا در عهد عتيق به قوم خود فرمود 

ام تا براي جانهاي شما كفاره كند زيرا خون   بر مذبح به شما دادهمن آن را

ام خون هيچ ذي  بني اسراييل را گفته.  كند است كه براي جان كفاره مي

هر كه آن را .  جسد خون آن است جسدي را مخوريد، زيرا جان هر ذي

  )14 و 11كتاب الويان فصل هفدهم، آيات .("بخورد منقطع خواهد شد

 بر روي صليب خونش را ريخت و مرد، در واقع او جريمة وقتي مسيح

 22در رساله به عبرانيان فصل نهم، آية .  گناه آدميان را پرداخت كرد

پس .  "بدون ريختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد"نوشته شده است 

مرد؟  او  ريخت و مي اكنون متوجه شديم كه چرا عيسي بايستي خون مي

 و شما بتوانيم از تقصير و مجازات و اسارت گناه آزاد اينكار را كرد تا من

در رسالة پولس به روميان فصل ششم، آية .  بشويم و زندگي جاويد بيابيم

دهد موت است، اما خدا به كساني  زيرا مزدي كه گناه مي"خوانيم   مي23

  ."بخشد كه با خداوند ما، مسيح عيسي متحد هستند حيات جاودان مي

  

  ه جان خود را دادعيسي داوطلبان

بينيم كه عيسي   مي18-17در انجيل يوحنا فصل دهم، آيات     

كنم تا آن را بار  پدرم مرا دوست دارد زيرا من جان خود را فدا مي"فرمود 
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گيرد، من به ميل خود آن را  هيچكس جان مرا از من نمي.  ديگر بازيابم

 دارم آن را باز بدست اختيار دارم كه آن را فدا سازم و اختيار.  كنم فدا مي

  ".پدر اين دستور را به من داده است.  آورم

چون عيسي خداوند بود اختيار داشت جانش را بخاطر گناهان ما فدا كند 

عيسي .  و بميرد و اختيار داشت جانش را باز بدست بياورد و زنده بشود

ود ي كه قرار بود بعد از مرگ او واقع بشپر شكوهقبل از مرگ دربارة قيام 

نابراين عيسي نه از روي اجبار بلكه داوطلبانه جان خود را ب.  صحبت كرد

  .در راه ما داد و پس از مرگ دوباره زنده شد

  

  نتايج فدية عيسي مسيح

خواهيم به آن پاسخ بدهيم اين است  ي كه ميسؤالسومين     

 در رسالة پولس به "اي كه عيسي مسيح داد چه هستند؟ نتايج فديه"كه 

پس همانطور كه يك گناه "خوانيم   مي19-18فصل پنجم، آيات روميان 

موجب محكوميت همة آدميان شد يك عمل كامالً نيك نيز باعث تبرئه و 

و چنانكه بسياري در نتيجة سرپيچي يك نفر، .  باشد حيات همه مي

گناهكار گشتند به همان طريق بسياري هم در نتيجة فرمانبري يك نفر، 

  ".واهند شدكامالً نيك محسوب خ

  

  اراند ايماننيك محسوب شدن 

يكي از نتايج فدية عيسي مسيح نيك محسوب شدن تمام     

انسان در نظر خدا گناهكار است و خدا بدون دليل، يك .  اران استد ايمان

اي كه عيسي مسيح  اما بخاطر فديه.  كند فرد گناهكار را نيك محسوب نمي

آورند را نيك محسوب  ان ميداد خدا تمام كساني را كه به مسيح ايم
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قبالً گفتيم كه مرگ بعنوان مزد گناه شامل تمام بشريت گرديده .  نمايد مي

انسان در اثر گناه از خدا كه سرچشمة حيات است جدا شده و از .  است

وقتي عيسي بخاطر گناهان ما مرد خدا مرگ او .  لحاظ روحاني مرده است

ر نتيجه كسي كه به عيسي مسيح د.  را بعنوان جريمة گناه بشر پذيرفت

  .كند شود و با خدا رابطه پيدا مي آورد از لحاظ روحاني زنده مي ايمان مي

اي كه عيسي مسيح داد اين امكان را براي همه فراهم  به اين ترتيب فديه

عيسي مسيح كه پاك و .  كرد كه نيك محسوب بشوند و حيات بيابند

ريق مرگ خود جريمة گناهان مقدس بود و هيچ گناهي مرتكب نشد از ط

چون مرگ او در راه گناه بشر بطور كامل خدا را خوشنود .  ما را پرداخت

  .عيسي پس از مرگ دوباره زنده شد. كرد

آورد  كسي كه به عيسي و موضوع مرگ و زنده شدن دوبارة او ايمان مي

شود و در پيشگاه خدا كامالً نيك محسوب  تمام گناهانش برطرف مي

يابد و ابديت را با  ضمناً چنين شخصي زندگي جاويد مي.  خواهد شد

  .گذراند خدا مي

 نوشته شده است 25در رسالة پولس رسول به روميان فصل چهارم، آية 

اين (بخاطر گناهان ما تسليم مرگ گرديد ) يعني عيسي مسيح(او "كه 

 و زنده شد تا ما در پيشگاه) اي است كه عيسي پرداخت كرد اشاره به فديه

اين اشاره به نتيجة فدية عيسي مسيح  ("خدا كامالً نيك محسوب شويم

  ).دارد

كنيم كه ايمان به عيسي مسيح كه مرد  يكبار ديگر اين موضوع را تكرار مي

  .شود كه ما كامالً نيك محسوب بشويم و دوباره زنده شد باعث مي
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  صلح و آشتي با خدا

شود و  محسوب ميار به مسيح عالوه بر اينكه عادل د ايمان    

در رسالة به .  شود مند مي يابد از صلح و آشتي با خدا بهره حيات مي

بنابراين چون از راه " نوشته شده است 2 و 1روميان فصل پنجم آيات 

ايم از صلح با خدا كه بوسيلة  ايمان در حضور خدا نيك شمرده شده

ة ايمان به بوسيل.  مند هستيم خداوند ما عيسي مسيح برقرار گرديد بهره

  ".....ايم، فيضي كه در آن پايداريم  مسيح، ما وارد فيض الهي شده

داند  كسي كه مي.  يقيناً هر جان مضطربي به صلح و آشتي با خدا نياز دارد

اي  بخاطر فديه.  رابطة مسالمت آميزي با خدا دارد جانش در آرامش است

تي با خدا اران به او از صلح و آشد ايمانكه عيسي مسيح داد ما 

  .برخورداريم

زيرا مسيح صلح و صفا را بين يهود و غير يهود "فرمايد  كالم خدا مي

او با بدن چسماني .  بوجود آورده و اين دو را با هم متحد ساخته است

ساخت  كرد و دشمنان يكديگر مي خود ديواري كه آنان را از هم جدا مي

دة صلح را به شما كه به اين سبب بود كه مسيح آمد و مژ.  در هم شكست

رسالة پولس رسول به  (".دور بوديد و آناني كه نزديك بودند اعالم كرد

  )17 و 14افسسيان فصل دوم، آيات 

بينيم كه عيسي آمد   مي45خوانندة عزيز، در انجيل مرقس فصل دهم، آية 

و در انجيل .  تا به ديگران خدمت كند و جانش را در راه بسياري فدا كند

بينيم كه عيسي آمد تا آدميان حيات بيابند و   مي10ل دهم، آية يوحنا فص

  .آن را بطور كامل داشته باشند

بريد و از نعمت حيات برخوردار  اگر شما در گناه و مرگ روحاني بسر مي

او بهايي را .  ايد الزم است كه به سوي عيسي مسيح بازگشت كنيد نشده
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ماً پرداخت كرده است و كه براي رهايي شما از گناه ضروري است تما

حال كافي است كه شما شخصاً و قلباً به گناه پشت كنيد و به او روي 

يابيد  شويد، زندگي جاويد مي در اين صورت نيك محسوب مي.  بياوريد

تك شما كه  اميدواريم تك.  كنيد و رابطة مسالمت آميزي با خدا پيدا مي

 جريمة گناهانتان را از خوانيد عيسي مسيح خداوند را كه اين درس را مي

طريق مرگ خود به شما هديه كرده است را بپذيريد و از بركاتي كه در او 

  .آمين.  شود برخوردار بشويد افت ميي


