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 میگوئیم اینکه و بیاورند؟ ایمان همه که باشد ایمعجزه تا نداد، نجات را خودش صلیب روی بر مسیح چرا : سوال

 ؟ میشد مصلوب باید چرا و دارد معنی چه کشید دوش بر را ما گناهان صلیب روی بر مسیح

 

 عیسی که خواستند یهودیان از بعضی مرتبه چندین و بیاوریم، ایمان باید آزادانه ما که کرد یادآوری باید اول:  جواب

 (۸:۸6 و ۲۱:۸۳ متی) بیاورند، ایمان همه که دهد انجام آسمان در بزرگی نشانه مسیح،

 (۲۳:۸۳ مرقس) ،صلیب بر عیسی مرگ زمان همچنین و

 انداختمی پایین راه خود معبد کنگره باالی از اگر چون عیسی، ماموریت شروع در شیطان وسوسه با دارد ارتباط این

 انجام را کاری همچنین ما وجدان به احترام خاطر به وقت هیچ عیسی که وردندآ می ایمان اجباراً و کرده تعجب همه

 ما این نهایت در بیشتر، نه ولی بیاوریم ایمان ما که میدهد نشان نشانه ما به کافی اندازه به خداوند نیز امروز و نداده

 برده ... نه هستیم انسان چون بگیریم، تصمیم باید که هستیم

 داشتند، ایمان او به قبل از که میداد شفا کسانی به نیز زمان آن عیسی معموال و

 (۸::۳ )یوحنا گرفت، عهده بر راه ما گناهان خدا بره عیسی که کنممی یادآوری

 خدا با ارتباط کردن قطع آن نتیجه و تکبر، خاطر به بود می خدا اراده کردن رد آدم، گناه اصوال که کرد یادآوری باید و

 (۲ببا افرینش)مرگ بنابراین است زندگی سرچشمه که

 به را ما گناه نتیجه و کرده اطاعت را او و داد ترجیح خودش اراده به را خدا اراده کامل فروتنی با عیسی برعکس و

 یعنی ههاوی در و کرد تحمل را(  هابرده مرگ)  صلیب روی بر مرگ یعنی جایگاه، آخرین ،فروتنی با و گرفت عهده

 دهد، نجات خود رستاخیز با را ما همه تا رفته فرو مردگان جایگاه

 کنممی آوری یاد متن چند بزرگ راز این بیشتر درک برای

 ۳6: ۲۳ و :۲ متی

 :۲۱:۸ یوحنا

 ۳::۸ رومیان



" هفدهم" شماره پاسخ های ایمان مسیحی    

 

www.irancatholic.com | ...2 سواالت اساسی  و پاسخ های ایمان مسیحی به آنها 

 

 در ترسایان ترجمه در که جدید عهد به )رفرانس ها( هاارجاع تمام بارا  ۱ تا ۲ آیه ۳۲ باب اشعیا شما است بهتر ولی

 آوری یاد و کنید تعمق بخوانید و بر آن خوبی به وجود دارد را قدیم عهد مقدس کتاب متون قسمت در ما سایت

 پدر نزد ما انسانیت با و کرد رستاخیز اول، آدم گناه گرفتن عهده به از بعد که هست نوین آدم عیسی، که کنممی

 .کرد باز پدر سوی به را ما راه رستاخیزش و صلیب راه ازاست و  کرده صعود

 .(۸۸-6 آیه ۳ باب فیلیپیان) است شده اول آدم مقام از بهتر خیلی ما زندگی و ما مقام او توسط حال و

 

 


