
  ان شد؟سچرا مسيح ان
  مالكو استير

در اين ايام عيد ميالد، فرصت خوبي است كه كمي دربارة آمدن مسيح به اين جهان تفكر 
وسيلة او هستي  ، و همه چيز به آوريم كه مسيح از ازل وجود داشته ياد مي وقتي به.  كنيم
ل آسمان را ترك كند، آيد كه آيا واقعاً الزم بود كه پسر خدا جال ، اين سؤال پيش مي يافته

 صورت يك انسان ظاهر شود؟ لباس بشري بپوشد و به

آورد تا  او در اولين رسالة خود پنج دليل مي. دهد يوحناي رسول به اين سؤال جواب مي
البته قبل از هر چيز، در اين رساله . صورت انسان ظاهر شد نشان دهد كه چرا مسيح به

صورت  روي اين موضوع تأكيد نمايد كه مسيح واقعاً بهخواهد  كنيم كه يوحنا مي مشاهده مي
گفتند كه  كردند و مي در آن زمان اشخاصي بودند كه اين حقيقت را رد مي. جسم ظاهر شد

 به 3  تا1 ، آيات ، يوحنا در فصل چهارم بنابراين.  مسيح فقط با روح آشكار شد و نه با جسم
كه مسيحيت مبتني بر حقايق تاريخي است و نبايد فراموش كنيم . كند اين موضوع اشاره مي

، همة  به همين دليل.  رفت توانست خالف اين را ثابت كند، مسيحيت از بين مي اگر كسي مي
  .دهند رسوالن به اين موضوع بسيار اهميت مي

وقتي ما دربارة قدرت خداوند ما عيسي مسيح و آمدن او «: نويسد براي نمونه پطرس مي
، زيرا ما با چشمان  اند متوسل نشديم هايي كه با مهارت ساخته شده انه، به افس سخن گفتيم

يوحنا نيز اين حقيقت را تأئيد ). 16 :1دوم پطرس (»  ايم خود بزرگي ملكوت او را ديده
.  فرمايد كه ما او را شنيديم و ديديم و لمس كرديم اش مي كند و در قسمت اول رساله مي
د، واقعاً شكل انسان به خود گرفت و در ميان ما ساكن ، همان كلمه كه خود خدا بو بله

  اما چرا؟). 14 و 1 :1 يوحنا(گرديد 

  )5 :3(مسيح ظاهر شد تا گناهان بشر را از ميان بردارد  -1

اين است آن برة ! نگاه كنيد«: به همين جهت اولين باري كه يحيي مسيح را ديد، فرمود
اش اين موضوع را  يوحنا نيز در رساله). 29 :1يوحنا (» دارد خدا كه گناه جهان را برمي

، محبت ما نسبت به خدا  گويم محبتي كه من از آن سخن مي«: فرمايد كند و مي تأئيد مي
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عنوان كفارة   محبتي كه باعث شد او پسر خود را به-، بلكه محبت خدا نسبت به ماست نيست
  ).10 :4اول يوحنا (» گناهان ما به جهان بفرستد

، پايه و اساسي براي آمرزش گناهان وجود دارد كه همان  ر كه در مسيحيتخدا را شك
بريم كه با چه  شويم و پي مي در صليب است كه متوجه زشتي گناه مي.  صليب مسيح است
» نويسم كه گناه نكنيد اين را به شما مي«: فرمايد بنابراين يوحنا مي.  ايم قيمتي خريده شده

اگر كسي مرتكب گناهي «اما باز هم خدا را شكر كه ! ين باشدهدف ما نيز بايد هم). 1 :2(
اگر ما به «و ) 2و1 :2(» كند شود در پيشگاه خداي پدر كسي را داريم كه براي ما شفاعت مي

  ).9 :1(» آمرزد او گناهان ما را مي... گناهان خود اعتراف نماييم 

  )8 :3(مسيح ظاهر شد تا كار شيطان را نابود سازد  -2

آيد تا بدزدد،  دزد مي«: او فرمود.  كند كه شيطان قاتل و دروغگو است تأئيد ميمسيح 
» طور كامل داشته باشند ام تا آدميان حيات يابند و آن را به بكشد و نابود سازد، من آمده

برند و همانطور كه يوحنا  مردم زير كنترل روح شيطان بسر مي). 10  :10 ، 44  :8 يوحنا(
خواهد ما را از چنگ  ولي خدا مي). 19 :5(»  نيا تحت تسلط شيطان استتمام د«: گويد مي

  ).13 :1كولسيان (نيرومند ظلمت برهاند و به پادشاهي پسر عزيزش منتقل سازد 

مسيح «. شود ها در مسيح پيدا مي ها و ترس خدا را شكر كه آزادي واقعي از تمام اسارت
ه بر مرگ قدرت دارد، نابود سازد و آن وسيلة مرگ خود ابليس را ك انسان گرديد تا به

» اند، آزاد سازد كساني را كه به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگي بسر برده
  ).15و14 :2عبرانيان (

  )9 :4(وسيلة او حيات بيابيم  مسيح ظاهر شد تا به -3

در اين ؛ نه فقط حيات روحاني  چقدر بايد خدا را شكر كنيم براي اطمينان از دريافتِ حيات
اين نامه را نوشتم تا شما كه به «: فرمايد يوحنا مي.  ، بلكه حيات جاوداني در ابديت زندگي

  ).13 -11 :5(» نام پسر خدا ايمان داريد، يقين بدانيد كه حيات جاوداني داريد

اطمينان از دريافت حيات ارزش زيادي دارد زيرا بسياري از مردم در جستجوي آن 
؛ او   خدمت خداوند سپرده است شناسم كه اآلن تمام وقت خود را به شخصي را مي. هستند



آخر خودش به . كرد قبالً در مذهب خود بسيار متعصب بود و هميشه به مسيحيت حمله مي
خواست شهادت خود را بنويسد، اين عنوان را براي كتاب  مسيح ايمان آورد و وقتي مي

كند كه در طول  ، اعتراف مي او در اين كتابچه. " وي اطميناندر جستج": خود انتخاب كرد
،  داده كرده و ديگران را مورد حمله قرار مي هاي درازي كه از مذهب خود دفاع مي سال

انسانِ مرده به حيات احتياج دارد و خدا را .  هيچ اطميناني از حيات جاوداني نداشته است
  .  حيات داشته باشيموسيلة او شكر كه مسيح ظاهر شد تا ما به

  )14 :4(دهندة عالم باشد  مسيح ظاهر شد تا نجات -4

، در هر زمان  كند كه پيغام مسيح مخصوص همه  تأئيد مي" دهندة عالم نجات"اصطالح 
، براي بسياري آشكار شده  ، از ابتداي زندگي مسيح بر روي زمين به همين جهت. باشد مي

خصوص در قسمت اول انجيل لوقا، به  بارها به.  باشد" دهندة جهان نجات"بود كه او بايد 
، خدا،  دهندة من روح من در نجات«: گويد مثالً مريم مي.  كنيم اين اصطالح برخورد مي

از خاندان بندة خود داود، رهانندة نيرومندي «: گويد ، زكريا مي)46 :1(» كند شادي مي
، فرشتة )77 :1(» شوند رستگار ميكه با آمرزش گناهانشان )... 69 :1(برافراشته است 

، شمعون )11 :2(»  اي براي شما به دنيا آمده است دهنده نجات... امروز«: گويد خداوند مي
همان عيسي كه قوم خودش را از  -)30 :2(»  چشمانم نجات تو را ديده است«: گويد مي

  ).21 :1متي (گناهانشان رهايي خواهد داد 

كنند كه اشكال انسان فقط ناداني اوست و از طريق  ادعا ميها  ؟ بعضي اشكال انسان چيست
، اشكال انسان  اما در حقيقت. شود ، ناداني او برطرف مي وسيلة پيامبران مكاشفة خدا به

مشكل انسان .  ، ناتواني اوست شود گفت كه اشكال انسان مي.  تر از اينهاست خيلي عميق
بلكه فقدان نيروي الزم جهت انجام اين وظيفه ،  اطالعي از آنچه بايد بكند نيست هرگز بي

تواند انسان را كه در چاه   اين است كه چه كسي مي پس سؤال.  او را درمانده ساخته است
دهنده نياز  ، ما به يك نجات ، در وهلة اول ، در بياورد؟ به همين دليل گناه افتاده است

در هيچ كس ديگر رستگاري «.  يح است، عيسي مس ؛ و تنها منجي عالم ، نه به يك معلم داريم
وسيلة آن  نيست و در زير آسمان هيج نامي جز نام عيسي به مردم عطا نشده است تا به

  ).12 :4اعمال رسوالن (»  نجات يابيم

  )20 :5(مسيح ظاهر شد تا خداي حقيقي را به ما بشناساند  -5 



كسي هرگز خدا را «:  خوانيم مي 18 :1 دارد، زيرا در در انجيل يوحنا ظاهراً تناقضي وجود
ما خدا را . »ايد شما او را ديده«: فرمايد  مسيح به شاگردانش مي8 :14 و در»  نديده است

، گويي خود خدا را  كنيم كه با ديدن عيسي مسيح كه صورت خداي ناديده است شكر مي
اين است «: رمايدف همانطوري كه مسيح مي.  توانيم او را بشناسيم ، مي بينيم و در نتيجه مي

،  حيات جاودان كه آنها تو را خداي واحد حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادة توست
. اين شناخت هم به زندگي مسيح مربوط است و هم به مرگ او). 3 :17يوحنا (» بشناسند
وسيلة يك مرگ  دهد و به ، خدا را به ما نشان مي وسيلة يك زندگي انساني مسيح به
آيا براي ما افتخاري بزرگتر از اين وجود دارد كه . دهد ا را با خدا آشتي مي، م فداكارانه

؟ به همين دليل  ، پدر پر محبت ماست فرزندان روحاني خدا بشويم و بدانيم خداي متعال
  . خدا از روي محبتش مسيح را فرستاد تا ما بتوانيم او را بشناسيم و با او در تماس باشيم

اگر .  دهندة خود بپذيريم عنوان نجات ه ما شخصاً عيسي مسيح را بهولي واقعاً الزم است ك
  .گرداند ، تجسم خدا از طريق مسيح هيچ سودي عايد ما نمي نه

  دنيا زندگاني گيرد از سر، اگر عيسي هزاران بار ديگر، به

  كند روشن ز نو دنياي ما را، شفا بخشد همه مرضاي ما را،

  بخشد زندگاني مردگان را،خود خواند همه زحمتكشان را، ب به

  ، ، شود مصلوب و برخيزد دوباره نماياند به انسان راه چاره

  !ولي در قلب ما وارد نگردد، سراسر جمله كارش هيچ ارزد

  ) دهقاني تفتي.  ب.  ح(

 


