چرا عيسي بروي صليب مرده است-او براي ما جان سپرده است
هر انسان در پيشگاه خداوند گناهكار است)روميان ٣؛  ،(٩-١٠حتي كساني كه ده فرمان را رعايت مي كنند
در ظاهر نيز گناهكارند .آيا كسي هست كه بتواند اين فرامين را چه با كلم و چه در نيت رعايت كند؟
حتي اين نيز گناه است كه ما كار نيك را كه توان انجامش را داريم را انجام ندهيم و همچنين وقتي كه ما خدا
را بالتر از هر چيز دوست نداشته باشيم و همچنين ديگران را همانند خودمان دوست نداشته باشيم)متي ٢٢؛
 .(٣٧-٤٠اينكه ما گناه خود را كوچك بشماريم براي خدا قابل قبول نيست .گناه ما را از تقدس خداوند جدا
كرده و در گناه تاريكي و لعنت و نفرين خداوند قرار دارد ).٥موسوي ١١؛ / ٢٦روميان ٦؛.(٢٣
خداوند ولي خواهان مرگ و لعنت ما نيست و او مي خواهد گناهان ما را ببخشد .يوحنا نوشته).١يوحنا ١؛
 :(٨-٩وقتي كه ما بگوييم كه گناهي نداريم در واقع در حال فريب خود هستيم و حقيقت در گفته ما نيست.
ولي وقتي كه ما گناهان خود را بشناسيم و به آنها إقرار كنيم ،خداوند از روي معرفت و عدل خود گناهان ما
را خواهد بخشيد و ما را از همه ناعدالتي ها پاك خواهد كرد.
در عهد قديم خداوند از روي لطف و فيض خود اين امكان را به قوم خود اسرائيل داد تا گناهان خود را
بشناسند و با قرباني كردن يك حيوان پاك كه اكثرا گوسفند و يا بره اي مي بود ،از بخشش گناهان برخوردار
شوند .اين قرباني نبايد به شكل يك تجارت با خدا باشد و نبايد حكم يك هديه براي او را داشته باشد چون اين
قرباني بايد به روشني نشانه اي بر إقرار به گناه و همچنين مجازات گناه باشد .در هنگام دعا براي قرباني
بايد دست را بر سر قرباني گذاشت .اين بايد به اين منظور انجام مي گرفت كه حيوان به عنوان جانشين
انسان در جايگاه او قرار مي گيرد و به پيشواز مرگ مي رود.٣) .موسوي ١؛ .(١-٥
اين عمل كه به نوعي خيلي سخت به نظر ميرسد در واقع يك نشان روشني از نتيجه ي گناه و نافرماني در
برابر خداوند است " .بدون ريختن خون)=فدا كردن زندگي( هيچ بخششي وجود ندارد") .عبرانيان ٩؛(٢٢
اين بخشش خداوند از طريق قرباني كردن حيوان در عهد قديم در واقع يك پيش حركت در جهت هدف
عيسي مسيح بود و يك ديد پيامبر گونه به اين روند قرباني شدن .صلح ميان انسان و خداوند تنها از طريق
خود خداوند مقرر مي شود! خداوند همان عيسي مسيح بود .عيسي تنها يك انسان برگزيده از طرف خداوند
نبود كه بخواهد تمام گناهان و مجازات انسانها را بردارد بلكه عيسي پسر ابدي خدا مي باشد كه براي نجات
انسانها به اين دنيا فرستاده شده است .در عيسي خداوند مجازات انسانها را بر خود نهاد)  .٢قرنتيان ٥؛
.(١٩
از روي محبت خود و همچنين فرمانبرداري عيسي در مقابل خداوند ،و بخاطر محبت او نسبت به ما ،عيسي
اين مجازات مرگ را كه در برابر عدل خداوند براي گناه در نظر گرفته را به دوش كشيد و خود را قرباني
كرد) غلطيان ٣؛  / ١٣افسسيان ٥؛.(٢
زماني كه يحيي تعميد دهنده عيسي را ديد فرمود)يوحنا ١؛ " :(٢٩بنگريد ،اين است بره خداوند كه گناه عالم
را به دوش ميكشد" .عيسي مسيح بره قرباني ماست).١قرنتيان ٥؛(٧
عيسي درباره خود فرمود:
)متي ٢٠؛ :(٢٨چنانکه پسر انسان نيامد تا به او خدمت شود ،بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه
بسياری فدا سازد.
)يوحنا ٣؛ :(١٦زيرا خدا جهان را اينقدر محبتت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر که بر او ايمان آورد،
هلک نگردد بلکه حيات جاودانی يابد.
1

)يوحنا ١٠؛ :(١١من شبان نيکو هستم .شبان نيکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد.
)يوحنا ١٥؛ :(١٤کسی محبتت بزرگتر از اين ندارد که جان خود را بجهت دوستان خود بدهد.
مارتين لوتر در توضيح دومين قسمت اعتقادنامه مسيحي مي نويسد " :من ميدانم كه عيسي مسيح  ...من را
كه گم شده بودم و لعنت شده بودم و او مرا نجات داد ،رها كرد ،برده كرد از همه گناهان و مرگ و شيطان.
او اين كار را نه با پول و طل و نقره ،بلكه با خون گرانبها و مقدس خود و همچنين با درد و رنج و مرگ
مقدس خود"...
اگر ما ايمان داريم كه عيسي مسيح براي گناهان ما بروي صليب جان داده است ،خداوند به ما فيض خود را
هديه ميدهد و ما بخشش گناهان و بعد از مرگ خود ،رستاخيز و حيات جاودان را به دست مياوريم .اگر تو
به اين ايمان داري به ان خواهي رسيد -بخشش گناهان و حيات جاودان.
بخاطر يك راز شگفت انگيز بروي صليب عيسي مسيح عدل و جزاي خداوند ) فرمانها( و محبت و بخشش
خداوند يكديگر را ملقات مي كنند)انجيل( .بروي صليب عيسي ما ميبينيم :گناهان ما و مجازات به حق
مرگ براي آن و از سوي ديگر بخشش و رستاخيز و حيات جاودان و محبت خداوند نسبت به ما.
يوحنا مينويسد.١ ) :يوحنا ٤؛ " (٩-١٠و محبتت خدا به ما ظاهر شده است به اينکه خدا پسر يگانه خود را به
جهان فرستاده است تا به وی زيست نماييم .و محبتت در همين است ،نه آنکه ما خدا را محبتت نموديم ،بلکه
اينکه او ما را محبتت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفتارهٔ گناهان ما شود".
اين لطف و محبت خداوند بروي صليب عيسي را ميتوان با فروتني و قلبي با ايمان دريافت كرد .پولوس
رسول مي نويسد).١قرنتيان ١؛  ١٨و  " :(٢٣زيرا ذکر صليب برای هلك شده ها حماقت است ،لکن نزد ما
قوت خداست .لکن ما به مسيح مصلوب موعظه میکنيم که يهوديان را لغزش و ا تمتها را
که ناجيان هستيم ت
جهالت است".
قرباني شدن عيسي بروي صليب در عهد قديم پيش بيني شده بود و به نوعي به شكل ظاهري اتفاق افتاده
بود:
ابراهيم ميبايست فرزند خود إسحاق را قرباني ميكرد ولي خداوند قوچ را براي قرباني كردن بجاي او
فرستاد).١موسوي (٢٢
اسرائيليها قبل از هجرت از مصر ميبايست يك گوسفند را قرباني ميكردند و خون ان را بر سر در خانه مي
ماليدن تا فرشته مرگ از آن خانه عبور كند).٢موسوي ١٢؛  .(١-٣١اشعياي نبي مي نويسد؛ بنده خداوند
مسيح ،رنج خواهد كشيد ،و بايد بميرد به عنوان يك قرباني براي قوم خود) .اشعيا .(٥٣
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