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 محبت خداوند، حیات ما
 جلد اول

 جکی اوسچ

 

 های متی، مرقس، لوقا و یوحناداستان اشتیاق و عالقة شدید از انجیل

 عیسای خداوند –: خوش آمدی پادشاه ۱درس 

 هایی از چهار انجیلبخش -: این من هستم؟ ۲درس 

 آخرین تعلیمات عیسی –: یکدیگر را دوست بدارید ۳درس 

 عهد جدید –: بخور... بنوش... ۴درس 

 دعا، دستگیری، محاکمه، انکار –: من او هستم ۵درس 

 محکومیت از طرف پیالطوس –: صلیبش کن ۶درس 

 محبت عظیم –: پدر، آنها را ببخش ۷درس 

 

 (۱۱۹: ۱۱)مزمور « ام...من کالم تو را در قلب خود نگاه داشته»
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 شروع کنیم

نظیر است و کنید که بقیة زندگی شما را شکل خواهد داد. این سفر برای شما کامال تازگی داشته و بیشما سفری را آغاز می

مقدس خواهد داشت. تعهد و کوشش شما در این نقش مهمی را در اشتیاق و عالقة شما در رشد و درک کتابی به نام کتاب

 کند. دا از طریق کالمش با شما گفتگو میسازد زیرا خدرس، زندگی شما را پر بار می

 شود لوازم زیرا را تهیه فرمایید:جهت مطالعة این دورة آموزشی توصیه می

 این کتاب: وعدة خدا، برکت ما -۱ 

 مقدس شریف. مقدس فارسی تفسیری، یا مژده برای عصر حاضر و یا کتابکتاب -۲ 

 .ESV (English Standard Version)مقدس انگلیسی در صورت لزوم کتاب

 شود. مقدس یافت مییاب و چند نقشة جغرافیایی که معموال در پشت کتابکتاب آیه

 مداد و یا خودکار. -۳ 

 . ۴×۶و یا  ۳×۵های کارت برای یادداشت در اندازه -۴ 

شروع کنید. هرچند « مقدسسیری در کتاب»اید، بهتر است که با مطالعة کتاب مقدس آشنا شدهاگر برای نخستین بار با کتاب

« وعدة خداوند، برکت ما»کنیم، اما به عنوان بخش الزم و ضروری مطالعة کتاب کنونی به نام که این کتاب را توصیه می

 شود. محسوب نمی

نماییم. الیت( را برای خط کشیدن زیر عبارات و یا کلمات توصیه نمیی یا قلم جوهری رنگی )هایبه کار بردن مداد رنگ

برداری برای ثبت افکار و نظریات خود استفاده نمایید تا شما را در این سیر و سفر در های نتتوانید دفتر و یا کارتمی

 مقدس کمک نماید. کتاب

ای منظم و روشی توانید به تنهایی آنها را مطالعه کنید. با برنامهه اگر مایل باشید میاند کها به صورتی تهیه شدهاین درس

آورید، با در میان مثبت قادر خواهید بود که این دروس را به آسانی بیاموزید. در عین حال که اطالعات جدیدی به دست می

العملی، شما را تشویق بینی چنین عکسطرح نمایید. با پیشای را که نیاز به پاسخ دارند، مگذاشتن عقاید خود، سواالت پیچیده

 کنیم که چند نفر از دوستان خود را برای شرکت در مطالعة این دروس دعوت نمایید.می
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 مقدمه

رنج  –باشد اند دربارة عیسی و این لحظه از زندگی او میها نقل شدهمقدس که در این سری کتابهای کتابتمام داستان

بردن، مرگ و قیام او. به طور خالصه این داستان عیسی، پسر خدا است؛ کسی که زندگی خود را به پدر آسمانی تقدیم کرد 

تا تمام نوع بشر به واسطة او حیات یابند. داستان تقریبا باورکردنی نیست. اما این داستان مژدة خداوند است و داستان محبت 

گردد، جلد ارائه می ۲ها به صورت شود. هرچند که داستانایمان آورند. داستان در دو جلد نقل میاو برای همة آنهایی که به او 

آموزیم که مردم اما بایستی به عنوان یک درس یا دورة واحد در نظر گرفته شوند. دربارة ورود شاهانة عیسی به اورشلیم می

بریم، آخرین شامی را که با دوستانش نظر داشتند او را بکشند پی می ای که درآورند. به نقشهبر می« هوشیعانا»فریاد شادمانی 

دهیم. او را تا باغ جتسیمانی تعقیب کرده، او را که در دهنده و امیدبخش او گوش میخورد مشاهده کرده و به سخنان آرامش

 کنیم. دهند نظاره مییل میبینیم و وقتی که او را با خیانت به مردم شریر تحوپردازد میآوری به دعا میحال رنج

شویم. سپس به دستان پیالطوس و بعد به هرود و پس از آن شود با او همسفر میهنگامی که به دست حنا  و قیافا سپرده می

طلبیدند اما داند که با او چه کند. یهودیان مرگ او را میرسد که هیچکس نمی. به نظر میگرددباز به دست پیالطوس بر می

 توانستند او را بکشند. رومیان نیز محکومیتی بر او ندیدند و احتیاجی نبود که به صلیب کشیده شود. نمی

 نامیدند چه بکنند. دانست با مردی که او را پادشاه یهود میهیچکس نمی

تن از  جایی که عیسی و دوسرانجام، اصرار جمعیت و شخصیت ضعیف پیالطوس به آنجا کشیده شدکه راه طوالنی جلجتا، 

کردند. حتی دزدانی جمعیت بر عیسی فریاد کشیده و او را نهیب زده و مسخره میدزدان بایستی صلیب شوند، پیموده شود. 

شدند، عقیدة خود را ابراز نمودند. با اینحال، هفت کلمة کوتاه عیسی را که به دوستانش، به پدر، و به ما که با او به صلیب می

شنویم که در و دلسوزی او، او را بر آن داشت که عالقه و بخشش خود را به همه ابراز دارد. و میشنویم. محبت گوید میمی

 خواست مردم در همه جا بدانند که کار او تمام شد. او می« تِتِلستای!»آخرین نفس فریاد زد: 

قیام « تایید شد»مهر تایید پدر بود! خاکسپاری فوری نزدیک به روز سبت بود. و صبح زود اولین روز هفته، زمین لرزید، و این 

گردیم. ما از اسارت قبر آزاد شده و در او او به دنیا اعالم شد که همانگونه که او به زندگی بازگشت، ما نیز به زندگی بر می

 حیات جدیدی داریم.

کردند، میزمین از او مراقبت در روز ایستر )عید پاک( عیسی به بسیاری از مردم از جمله بر زنانی که در زمان خدمت او روی 

بر پطرس، مریم مجدلیه و دو مسافر که در راه عموآس بودند و بر تمام شاگردانش که در اطاقی ظاهر شد. عیسی همچنین 

بردند و از ترس یهودیان درها را به روی خود بسته بودند، ظاهر شد. و عیسی صلح و آرامش به در باالخانة منزلی به سر می

. بصیرت خود را با آنها در میان گذاشت، نقشة خود را بازگو کرد و آنها را برای روزی آماده ساخت که آنها بایستی آنها داد..

قدرت آسمانی را دریافت نمایند تا داستان محبت پدر را از طریق پسرش عیسای مسیح بازگو نمایند. اما، فقط پی بردن به 

های دور رخ داده است، هیچ ارزش ابدی ندارد. از همة اینها گذشته، شیطان ر زمانحقیقت این روایات و باور اینکه این وقایع د

گوید که عیسی به ما می ۳۰: ۲۰داند که حقیقت دارد. یوحنای مقدس در انجیل خود در یوحنا داند و مینیز این حکایات را می
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دهد که چرا این ادامه می ۳۱اما یوحنا در آیة اند. در حضور شاگردانش معجزات بیشماری انجام داد که در کالم ثبت نشده

اما این رویدادها نوشته شدند که شما باور کنید که عیسی همان پسر خدا است، و اینکه با باور کردن )ایمان »وقایع نوشته شد: 

 آری، واقعا محبت خداوند حیات ما است!« یابید.آوردن( در نام او حیات می
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 اولدرس 

 خوش آمدی پادشاه!
 ـ عیسی، پادشاه ۱۱-۱: ۱۱مرقس 

 

 ۱بررسی اجمالی درس 

 

            بررسی

 ۶            مقدمه

 ۱۱-۱: ۱۱: مرقس ۱درس 

 ۷          عیسی و پیامبران •

 ۹       شودای وارد اورشلیم میعیسی سوار بر کره •

 ۱۱         ها: عیسی، پادشاهبازتاب •

 ۱۳   آید! نجات بده!()متبارک باد کسی که برای نجات می خوش آمدی! نجات ده! •
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 مقدمه

خواستند عیسی را در تمام عمرش نفهمیدند. مردم خواهان پادشاهی بودند که آنها را از اسارت رومیان آزاد سازد. پادشاهی می

رد. آنها به واقعیت پادشاهی عیسی پی داران بیرون آوکه از عدالت و محبت سخن گوید، کسی که آنها را از زیر فشار برده

نبردند. پادشاهی که در جستجوی حکومت در قلب و زندگی آنها بود. او پادشاه قلمرو پادشاهی خداوند بود. اما مردم به سبب 

 دهندة موعود، مسیح بود. نیازهای خود در تاریکی بودند که مانع دیدن نیاز عمده و اصلی خود، یعنی نیاز به نجات

شود. ایست که هفتة مقدس نامیده میشاهانة عیسی به اورشلیم که بر کره االغی سوار بود، بدون کم و کاست آغاز هفته ورود

های نخل که توسط کودکان شود. بسیاری از کلیساها از شاخهروز ورود شاهانة او در میان مسیحیان یکشنبة نخل نامیده می

دهیم که سرگرم جزئیات این روز بشویم، بلکه باید دریابیم کنند. ما به خود اجازه نمیآورند، استفاده میبه مراسم پرستشی می

که این مرد که در آغاز هفته با فریاد ستایش و تحسین شروع کرد، همان کسی است که چند روز بعد به صلیب میخکوب 

 خواهد شد. 
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 ۱درس 

 ۱بخش 

های عیسی که به پیروانش با بعضی از مثل« جستجوی خدا، ماموریت ما»عنوان مقدس تحت در واحد درسی کتابتعلیم: 

کرده، با اشخاص فقیر و از و تحصیلآموخت آشنا شدیم. همچنین دیدیم که عیسی با محبت و دلسوزی با افراد ثروتمند می

را که مایل بودند زندگی آزاد و  اجتماع رانده شده، و آنها که باجگیر و گناهکار بودند روبرو گشت. خدمات عیسی افرادی

 ( برخوردار باشند، به خود جلب نمود. ۱۰: ۱۰گناهی داشته باشند، از زندگی کامل )یوحنا بی

های پیامبران را تحقق بخشید. همچنین عیسی به طریقی زندگی کرد و ماموریت شفای خود را انجام داد که پیشگویی

. نویسندگان انجیل است )عبری(، کسی که مسح شده همان مسیح است )یونانی(هایی وجود داشت که او مسیح موعود نشانه

 ۱: ۶۱برند. آنچه که اشعیای نبی در اشعیا را به کار می« پیشگویی تحقق یافت»یا « پیامبر گفته است»مکررا عباراتی نظیر 

شدة ه است چکار خواهد کرد. مسحگوید که کسی که از طرف خداوند مسح شدها به ما مینوشت، نمونة آن است. این نبوت

 خداوند چنین خواهد کرد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 

د دهنده در زندان بود، چند تن از پیروانش را نزد عیسی فرستاد تا به او اطمینان هنگامی که خویشاوند عیسی، یحیای تعمی -۱

 پرسیدند؟ ـــــــــــــــــــــشود؟ بایستی از عیسی چه میچه گفته می ۳: ۱۱دهنده بود. در متی دهد که او ماشیح یا نجات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه بود؟  ۵و  ۴پاسخ عیسی در آیة  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توانید مقدس شما مرجع مقابل دارد، میبرد. اگر کتابیعیسی از اشعیای نبی در عهد عتیق نام م ۵توجه کنید که در آیة  -۳

باشد. این مراجع در مورد عیسی، همان  ۳۱: ۱۵و متی  ۶-۴: ۳۵پیدا کنید که شامل اشعیا  ۵مراجع دیگری در پایان آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگویند؟ ماشیح، که مسح شده است چه می
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجعه نمایید. آیا کلمات به  ۲۱-۱۶: ۴ند. به لوقا خواروز دیگری عیسی در سیناگوگ در ناصره بود و از کتاب اشعیا می -۴

 خواند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآیند؟ عیسی چه بخشی از اشعیا را مینظر آشنا می

 

به زمین آمد و یا حتی  تر از تعلیم راه جدید زندگیهای مهمآموزیم که عیسی پسر خدا، برای هدفهای این دوره میدر درس

تر از شفای بیماران و کران، یا برای نور بخشیدن به چشم نابینایان و یا شفای اشخاصی که قادر نبودند راه بروند. هدفی مهم

و او به زمین آمد و مانند یک انسان یعنی همانند یکی از ما زندگی کرد. توسط شیطان به آزمایش در آمد، توسط فریسیان 

برد و سرانجام روی صلیب جان داد. هدف ن مورد تمسخر قرار گرفت. او از انتقاد و بدگویی دشمنانش رنج میحکمای قانو

 (۳۹: ۲۶عالی عیسی به انجام رساندن ارادة پدر بود حتی تا پای مرگ. )متی 

 ــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴: ۲ارادة پدر چیست؟ )اول تیموتائوس  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۹-۱۷: ۲۰شد؟ )متی ارادة پدر چگونه بایستی انجام می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۵: ۱گوید؟ )اول تیموتائوس اش به تیموتائوس، به ما چه میپولس رسول در نامه -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را مطالعه کنید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۷: ۳و یوحنا  ۱۷: ۲همچنین مرقس  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

را بخوانید. ما گزارش مرقس را از داستان ورود پیروزمندانة عیسی به اورشلیم به عنوان پایه و  ۱۰-۱: ۱۱مرقس تکلیف: 

 های دیگر نیز آمده است. نین در انجیلبریم. این داستان همچالعة خود به کار میاساس مط

 ۱۱-۱: ۲۱متی  •

 ۳۸-۲۹: ۱۹لوقا  •

 ۱۵-۱۲: ۱۲یوحنا  •

 ما از این مراجع برای اطالعات بیشتر استفاده خواهیم کرد. 

 

 تمرین: 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱: ۱۱رفت؟ )مرقس عیسی کجا می -۱

از دو شهر دیگر نام برده شده: ــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــ . به احتمال قوی شهر بیت 

مایل در جنوب شرقی اورشلیم است پیدا  ۲توانید بیت عنیا را که حدود ناجی )بین اورشلیم و اریحا( را نخواهید یافت. اما می

 آورید، جایی که منزل مریم، مارتا و الزارس بود. به یاد میکنید. این را از درس گذشته 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲عیسی چه دستوری به دو نفر از شاگردان خود داد؟ )آیة  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳و اگر از آنها پرسیدند، چه پاسخی باید بدهند؟ )آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:۶-۴یابد که عیسی گفته بود آن باید... )آیة داستان ادامه می -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. چه چیزی یافتند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. چکار کردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پ. از آنها چه سوالی شد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 چه جوابی دادند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.  

 (۷آنها کره االغی برای عیسی آوردند که هیچکس سوار آن نشده بود. بعد چه اتفاقی افتاد؟ )آیة  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ۱۰-۸بیشتر مردم چکار کردند؟ )آیات  -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. آنها پهن کردند  

 ب. آنها پهن کردند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. آنها فریاد زدند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۱بر طبق گزارش مرقس، عیسی کجا رفت؟ )آیة  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

 بازتاب: 

آوریم که عیسی خدمات خود را در مورد موعظه، تعلیم و شفا انجام داد تا آنچه که را که انبیای عهد عتیق در به یاد می -۱

با سوار بودن  گوید این ورود به اورشلیممی ۵: ۲۱مورد ماشیح، مسیح موعود، پیشگویی کرده بودند به تحقق رساند. متی در 

: ۹گویند؟ )ذکریا بر یک کره االغ انجام یک نبوت دیگر بود که در مورد عیسی شده بود. در کتاب ذکریای نبی به ما چه می

 (؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه گفت ۷(. در آیة ۲عیسی به شاگردان خود دستور داده بود کره االغی را بیابند که تاکنون کسی سوار آن نشده بود )آیة  -۲

شود که کره االغ را نزد عیسی آوردند و ردای خود را روی آن انداختند و عیسی روی آن نشست. آیا این امر سوالی برای می

ببینید پادشاه »شد. آورد؟ چرا یک کره االغ؟ طبق گفتار این نبی، عیسی به عنوان پادشاه وارد اورشلیم میشما به وجود نمی

هور را در ای از فیلم بنیا شاید صحنهآید؟ کنید که یک پادشاه به این صورت سوار االغ میفکر می« آید...شما نزد شما می

آورید که یهودا سوار بر ارابه رژه رفت و فریاد بلند شادمانی شهروندان رومی برای قهرمان فاتح خود برخاست؟ شما نظر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه فکر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همان پادشاهی بود که آن نبی هور و در آن شرایط وارد اورشلیم شده بود، باید از خود سوال کنیم: اگر عیسی مانند بن -۳

اش صحبت کرده بود؟ پادشاهی که ذکریا دربارة آن پیشگویی کرده بود، با پادشاهان دیگر تفاوت داشت. چه کلماتی درباره

 ذکریا برای توصیف این پادشاه به کار برد؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزیم که حتی این حیوان جوان فروتن تسلیم یسی کره االغی را درخواست کرد که هیچکس بر آن سوار نشده بود. میع -۴

نماید. این سفر نهایی عیسی به اورشلیم بود که به عنوان پادشاه تسلیم ارادة پدر می شود که خود را با فروتنیاین پادشاه می

(، یا به ۱۳: ۱۲)یوحنا « پادشاه اسرائیل»(، به عنوان ۳۸: ۱۹)لوقا « آیدنام خدا می پادشاهی که به»آمد. مردم به عنوان می

آمد که پادشاهی پدرشان داوود را دوباره ( نسبت به او ادای احترام کردند. کسی به اورشلیم می۹: ۲۱)متی « پسر داوود»عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنید؟ ــــــــ(. شما چه فکر می۱۰: ۱۱برقرار خواهد کرد )مرقس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس از کلمة هوشیانا  مقدس شما ممکن است یادداشتیتوجه کنید: کتاب«. هوشیانا»مردم فریاد زدند:  ۹: ۱۱در مرقس  -۵

ای عبری است به معنی دهد که هوشیانا کلمهالمللی جدید چنین توضیح میمقدس بینداشته باشد. در نسخة انگلیسی کتاب
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زدند هوشیانا، عیسی را به عنوان پادشاهی دنیوی در نظر کند. مردمی که فریاد میاحساس ستایش را بیان مینجات بده! که 

دهد. بسیاری از مردمی که در میان جمعیت بودند به چشم خود دیدند و از ظلم و ستم دولت روم نجات می داشتند که آنها را

یا شنیدند که این عیسی چگونه الزارس را از مرگ برخیزانید، بیماران را شفا بخشید، به نابینایان بینایی داد، و به لنگان قدرت 

ها را از مرگ و بیماری نجات دهد و در جستجوی پادشاهی بودند که به خواستند که آنراه رفتن داد. آنها پادشاهی می

خواستند که صلح و آرامش را برقرار سازد. چه نوع پادشاهی شما شان رسیدگی کند. پادشاهی میهایها و خواستهنیازمندی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــمایلید داشته باشید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «آرامش در آسمان و جالل بر خدا باد.»گفتند: جمعیت با صدای بلند ستایش کرده می ۳۸: ۱۹یک مورد دیگر: در لوقا  -۶

چنانکه به خاطر داشته باشید، هنگامی که عیسی به دنیا آمد، فرشتگان کلمات مشابهی را به چوپانان اعالم کردند. چه چیزی 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۴: ۲در ستایش خدا گفتند؟ )لوقا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرد حکیم به اورشلیم آمد و به « دهنده را ببین.به آخور بیا و پادشاه و نجات»گوید: یک عبارت در سرود کریسمس می -۷

(. انبیا پی بردند که ماشیح به عنوان پادشاه ۲: ۲؟ )متی جستجو پرداخت. کجاست آنکه تولد یافته است تا پادشاه یهود شود

: ۱۹)یوحنا « عیسای ناصری، پادشاه یهود.»ای روی صلیب گذاشت که نوشته بود: (. حتی پیالطوس نوشته۹: ۹آید )ذکریا می

از هنگام تولد تا زمان مرگ در جستجوی عیسی بودند، او را پرستش کردند، و در عین حال به عنوان یک پادشاه او را به  (۱۹

 کنید: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندیشید و تصور میصلیب کشیدند. او را پادشاه یهود لقب دادند. شما چه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

 سواالت کاربردی:

 را ببندید و قدرت تخیل خود را به کار ببرید.تان ای چشمانبرای لحظه -۱

های و شاخه« هوشیانا»زنند رود و جمعیتی فریاد میالف. اگر از در بیرون بروید و ببینید عیسی در خیابان راه می

 ــپیوندید؟ چرا؟ چرا نه؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدهند، آیا به آنها مینخل را در دست دارند و تکان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اید که او کیست و پس از بینید که ردای خود را روی آن االغ بیندازید زیرا پی بردهآیا خود را در آن شرایط میب. 

 چرا نه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآن اعالم کنید که او پادشاه شماست؟ چرا؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د خواهد کرد؟ چرا؟ چرا پ. آیا امیدی دارید که پادشاهی هست که شما را از آنچه که آرامش شما را گرفته است، آزا

 نه؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهی مهربان و عادل آمد که ارادة پدر را به انجام برساند. تعهد من در انجام ارادة خدا در چه سطحی عیسی به عنوان پادش -۲

 قرار دارد؟ در چه زمانی مشکل است که طبق ارادة پادشاهم که شاه شاهان است قرار گیرم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ال کردند زیرا عقیده داشتند که تو آنها عیسی، تو همچون پادشاهی مهربان و فروتن به اورشلیم آمدی. مردم از تو استقبدعا: 

را از زیر بار جور و ستم قانون رومیان آزاد خواهی کرد. اما تو برای هدف متعالی و باالتری آمدی. تو آمدی که تا تمام نوع 

لیم ارادة پدر نمودی. بشر را از بردگی گناه که رابطة ما را با پدر آسمانی از بین برده بود، آزاد سازی. تو آمدی و ارادة خود را تس

دهنده و پادشاه ما هستی، و آن شخص مسح شده، نجات دارد تو همان ماشیح، مسیحهایی که اعالم میتو آمدی تا نبوت

 کنیم. گوییم و ستایش میتحقق بخشی. به این دلیل تو را سپاس می
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 درس دوم

 این من هستم؟
 مطالعة چهار انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا

 

 ۲بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 ۱۵          مقدمه

 : مطالعة چهار انجیل۲درس 

 ۱۶      توطئة پایان دادن به زندگی عیسی •

 ۱۸       شودنیت یهودا آشکار می •

  ۲۰       شودتوطئه عیان می •

 ۲۲        زمان کامل خداوند •

 ۲۴        کندیهودا ترک می •
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 مقدمه

رسد نیستند. هیچ چیز درست نیست. عیسی در سختی شود. مسائل آنطور که به نظر میدرس آشکار میحقایق فراوانی در این 

داند که آن ساعت فرا رسیده که او را به دست افرادی بدهند که قصد کشتن او را دارند. فکر است و روح او آشفته است. او می

 شوید؟کنید در چنین زمان و شرایطی چطور با مسائل روبرو میمی

بیا، دنبال »به رفتار عیسی توجه کنید و از او بیاموزید. به یاد آورید که او خدمتش را با سخنانی که شاگردانش گفت آغاز نمود. 

ها باشند. خود را در داد که صیاد انساناش به آنها تعلیم میحتی تا پایان زندگی« کنم.ها میمن بیا و من تو را صیاد انسان

اید و در انتظارید که شوید. دوستان شما با شما هستند. روز سختی سپری کردهاور میوارد اطاقی برای شام پسنظر آورید که 

 دختر خدمتکاری پاهای شما را بشوید...

شود گوش فرا دهید که مردان سعی دارند تا خائن را بشناسند. من آن خائن نیستم. و به به سخنانی که در اطاق شنیده می

 دهند. کنید حدس بزنید که کدام یک چنین کاری را انجام میکنید و سعی میمی اطراف نگاه

 دهید، به خاطر داشته باشید هرچه که عیسی کرد، برای شما و من کرد. در حالیکه به درس خود ادامه می
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 ۲درس 

 ۱بخش 

تی در کلیساهای مسیحی سرتاسر دنیا در روز یکشنبة داستان ورود پیروزمندانة عیسی به اورشلیم هر ساله به طور سنمقدمه: 

های نخل شود. در بسیاری از کلیساها مراسم با کودکانی که شاخهنخل که یکشنبة قبل از ایستر )عید پاک( است قرائت می

آید! جالل بر خدا می خوانند: هوشیانا! مبارک است آنکه به نام خداگویند و یا با آواز میشود که میرا در دست دارند برگزار می

 باد!

شود که مشکالتی در حال وقوع دهد؟ در پایان یکشنبة نخل اشاره میکند. چه رخ میبسیار تغییر میاما به سرعت صحنه 

 کند. بگذارید به آماده کردن صحنه ادامه دهیم... است. توطئة به قتل رساندن عیسی پیشرفت می

 

 (. ۴۳-۳۸را بخوانید. عیسی به تازگی الزارس را از مرگ برخیزانید )آیات  ۵۳-۴۵: ۱۱یوحنا تکلیف: 

 

 تمرین: 

 (؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۵العمل نشان دادند؟ )آیة چگونه بعضی از یهودیان به آنچه عیسی انجام داد عکس -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــ۴۶چگونه یهودیان دیگر پاسخ دادند؟ )آیة  -۲

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۷رئیس کاهنان و فریسیان چه کردند؟ )آیة  -۳

 (۴۸-۴۷نگران چه چیزی بودند؟ )آیات  -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تند او را متوقف نمایند؟توانسداد. چگونه میعیسی معجزات بسیاری انجام می

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵۰-۴۹قیافا، کاهن اعظم، ناگزیر بود چه بگوید؟ )آیات  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( او گفت:۵۲و  ۵۱شود که آنچه که قیافا گفت یک نبوت بود. )آیة گفته می ۵۱ر آیة د

 الف. که عیسی خواهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب. و نه تنها برای آن قوم بلکه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پ. آنها را بیاورد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵۳شورای حکومتی سنهدرین چه تصمیمی گرفت؟ )آیة  -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵۴عیسی چگونه در مورد زندگی خود احتیاط کرد؟ )آیة  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مایلی شمال اورشلیم است.  ۱۲ای دارید، افرایم را پیدا کنید. این شهر تقریبا در مقدس خود نقشهاگر در کتاب

 (۵۶که عدة زیادی در جستجوی عیسی بودند؟ )آیة کنید زمان عید پسح یهودیان در اورشلیم فرا رسیده بود. چرا فکر می -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدستور کاهن اعظم فریسیان چه بود؟  -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( و آنها نتوانستند ۴۷: ۱۱فراوانی انجام داد )یوحنا جالب توجه است که رهبران مذهبی پی بردند که عیسی معجزات بازتاب: 

دهنده است. دستوری بدهند که او را بر طبق قانون متوقف سازد. اما در عین حال اعتراف نکردند که او مسیح و همان نجات

ز ندارند، همه به او ایمان ترسیدند که اگر او را باآنها هیچ قدرتی نداشتند که او را از انجام معجزات باز دارند. در عین حال می

آورند و رهبران مذهبی قدرت خود را در بین مردم از دست خواهند داد. آنها نگران مقام باالی خود در جامعة یهود و می

شان را به عنوان یک فرمانبرداری محض یهودیان از قانون بودند. در وحشت بودند که رومیان معبدشان را بگیرند و موقعیت

 بدهند. ملت از دست 
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 ۲بخش 

 را بخوانید. ۱۱-۱: ۱۲یوحنا تکلیف: 

 

 ( ــــــــــــــ۱(. عیسی را از کجا پیدا کنیم؟ )آیة ۲اور. شامی به افتخار عیسی داده شد )آیة شش روز قبل از پستمرین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید که آنها در خانة ـــــــــــــــــــــ هستند. به ما می ۱۴: ۳توجه: مرقس 

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. مارتا چه می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ ب. الزارس چه می 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳: ۱۲کند؟ )یوحنا پ. مریم چه کار می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بهایی که مریم بر سر عیسی ریخت در رفت. رایحة عطر گرانتوجه: عطر نارد برای به خاک سپردن جسد به کار می

تمام لحظات رنج بردن و مرگ با او باقی ماند. مریم عطر را بر سر عیسی ریخت چنانکه گویی بدن او را برای دفن 

ها در شود، نام آن برای قرنهای غربی یافت نمی)هرچند که عطر نارد اکنون در عطرفروشیکند. میکردن آماده 

 باغ عدن از دست رفته باقی ماند. نقل از فرهنگ لغت.(صنعت عطرسازی 

 آموزیم؟چه می ۶-۴یهودای خائن در آیات دربارة  -۲

 مخالفت کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. چرا یهودا با کار مریم در مورد استفاده از عطر  

 ب. ارزش عطر نارد چقدر بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــای داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. یهودا حقیقتا چه نگرانی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ت. نحوة کار او به عنوان نگهداری از کیسة پول چگونه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸-۷عیسی چه پاسخی به یهودا داد؟ )آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، برای یهودیان چه اتفاقی افتاد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹در این ضمن، طبق آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۹آنها به دیدار عیسی آمدند و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰خود را تغییر دادند؟ )آیة چگونه رئیس کاهنان نقشة  -۵

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۱الزارس چه مشکلی به وجود آورد؟ )آیة  ۱۱طبق آیة  -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نیت یهودا آشکار شد. او با کاری که مریم انجام داد مخالفت نمود. او مخالفت خود  ۱۲در این آیات از یوحنا فصل بازتاب: 

ی عیسی هدر داد. یهودا گفت قیمت روی پارا اینگونه بیان کرد که در اصل مریم دستمزد یک سال را با ریختن عطر گران

یهودا را آنطور که واقعا هست نشان داد. او برای فقرا  ۶توانستند با فروختن آن عطر، پول آن را به فقرا بدهند. اما آیة که می

شود که یهودا دزد بود. او کیسة پول را نگاه داشت که برای گروه شاگردان دلسوزی نداشت. بدون هیچ کالم مشخصی گفته می

کرد. یهودا دزدی متقلب بود! چرا عیسی با چنین شخصی طاقت آورد؟ چرا صرف شود ولی خودش از آن پول استفاده میم

سال با عیسی بود، تعلیمات او را شنید، مشاهده کرد که با تمام  ۳عیسی، یهودا را در جمع شاگردانش پذیرفت؟ یهودا به مدت 

 سی و تعلیمات او هیچ تاثیری در یهودا نداشت. کند و باز هم نمونة عیمردم چگونه رفتار می

 یهودا را از دیدگاه عیسی توصیف کنید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنید توضیح دهید. آنچه دربارة دزدان و شیادان فکر می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که نادرست هستند و شما آرزو دارید که به شباهت عیسی در آمده و تبدیل دربارة اشخاصی  یک جنبه از افکار خود را -۳

 شوند، بیان کنید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

 را بخوانید. نقشة شیطان بر مال شد.  ۵-۱: ۲۶متی تکلیف: 

 

 تمرین: 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲چند روز به عید پسح مانده است؟ )آیة  -۱

 آموزیم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه می ۱۴کشتن عیسی در آیة از توطئة  -۲

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵ترسیدند؟ )آیة آنها از چه می -۳

 

 را بخوانید.  ۱۶-۱۴: ۲۶متی تکلیف: 

 

 را مالحظه کنید.( ۱۱-۱۰: ۱۴)همچنین مرقس  مرین:ت

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۴یهودا اسخریوطی کجا رفت؟ )آیة  -۱

 ــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۵از آنها چه درخواستی کرد؟ )آیة  -۲

 آنها با چه مبلغی موافقت کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۶یهودا را برای چه کاری استخدام کردند؟ )آیة  -۴

 

 را بخوانید. ۶-۱: ۲۲لوقا تکلیف: 

 

خوانیم به صورت یک دوره و بررسی است. اما در جستجوی یکی تا نظر جدید در می ۲۲بیشتر آنچه را که در لوقا تمرین: 

 ها باشید. این آیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها از کشگران و نقشهشود که این توطئهبه ما یادآوری می ۲در آیة  -۱

 ترسیدند. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ می
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 ـــــــــــــــــــــشود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاشاره می ۳ای در آیة کنندهسپس به چه واقعیت ناراحت  -۲

 شود که یهودا آموزیم که در حقیقت یهودا بخشی از مذاکره دربارة چگونگی خیانت به عیسی بود. گفته میمی ۴در آیة  -۳

چه نوع  ۵ــــــــــــــــــــــــ با آنها توطئه کرد که عیسی را به رئیس کاهنان و دستیاران آنها تحویل دهد. طبق آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرخوردی وجود داشت؟  طرز رفتار و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خیانت یهودا به عیسی ارزش  -رئیس کاهنان و کارمندان محافظ معبد -آمده بودنددر نظر آنها که در آن اطاق گرد هم  -۴

 ( ـــــــــــــــــــــــــــ۶: ۲۲(! یهودا منتظر چه وقت مناسبی بود؟ )لوقا ۱۵: ۲۶آن مبلغ را داشت؛ سی سکة نقره )متی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 را بخوانید. نقشة نجات خداوند آشکار شد... ۲-۱: ۱۳یوحنا تکلیف: 

 

 تمرین: 

زمان فرا رسیده بود که ارادة پدر از طریق عیسی تحقق یابد. (...« ۱آن ساعت فرا رسیده است )آیة »شود که گفته می -۱

ــــ پسر خود کسانی که در ــــــــــــــــــــــ بودند، او ـــــــــــــــــــــــ آنها انجام شود ــــــــــــــــــ»

 «را تا پایان.

 (. دربارة یهودا اسخریوطی پسر شمعون به ما چه گفتند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲شام صرف شد )آیة  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزیم، مشخصا دربارة توطئه بیشتر می ۲: ۱۳حال در یوحنا « شیطان به قلب یهودا وارد شد.»خوانیم که: می ۳: ۲۲در لوقا 

 ارباب خود خیانت ورزد.  ای کشید که چگونه بهکه شیطان در افکار و اعمال یهودا کار کرد. یهودا نقشه
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 ۴بخش 

ترین داستان محبت است که تاکنون شنیده گفته شد که این داستان عالی« محبت خدا، حیات ما»در مقدمة حفظ کردنی: 

دانست که زمان مناسب فرا رسیده است و باید محبت عظیم خود را به شود که عیسی میگفته می ۱: ۱۳شده است. در یوحنا 

نوع بشر سزاوار مرگ بود. من و شما بایستی به صلیب میخکوب شویم. من و شما سزاوار آن بودیم که طور کامل نشان دهد. 

رنج و درد رد. این نقشة خدا بود. نه تنها بمیریم، بلکه بمیریم و تا ابد در جهنم به سر ببریم. این فداکاری را عیسی برای ما ک

او سزاوار این عقوبت، رنج و مرگ نبود. گناه ما را از قابلیت ما را پرداخت. او برای گناه او نبود، بلکه او از جانب ما بهای گناه 

را آشکار حقیقت زمان خدا، شرایط ما، و محبت خداوند  ۸و  ۶: ۵(. رومیان ۱کاملی که خدا خلق کرد ناتوان ساخت )پیدایش 

های یادداشت خود را بنویسید و به کتابخانة حافظه بسپرید. زمانی که به نقشة خدا را روی کارت ۸و  ۶: ۵سازد. رومیان می

 اندیشید این سواالت را در نظر بگیرید:برای نجات خود می

 چرا زمان دقیق خدا زمانی است که من ناتوانم؟  -۱ 

 وحانی من نیست؟ چرا محبت خدا بر پایة شرایط ر -۲ 

 ام؟ دهد که من هنوز گناهکارم و در گناه مردهچرا خدا محبتش را در حالی نشان می -۳ 

دهد زیرا ما ناتوان های خود بنویسید و به محبت خداوند فکر کنید که همه کار برای ما انجام میاین سواالت را پشت کارت

 (. ۱: ۲ایم )افسسیان مان مرده( و من و شما در گناهان و خطاهای۹-۸ :۲توانیم خود را نجات دهیم )افسسیان هستیم و نمی

 

اندیشم، نام تو را ستایش خداوند عیسی، وقتی که به نقشة عظیم محبت برای خود حتی زمانی که من ناتوان بودم میدعا: 

کنم که در واقع تو انی که فکر میکنم که در خطاها و گناهانم مرده بودم، از تو سپاسگزارم. زمکنم. هنگامی که فکر میمی

جان خود را برای گناهکاران دادی، در حضورت زانو زده و از تو به خاطر بخشش و رحمتی که در حق من گناهکار با مرگ 

 کنم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخود نمودی، سپاسگزاری می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شود. عیسی زندگی خود را به میل که حتی عمل یک خائن سبب آنچه باید رخ دهد نمیدر این قسمت خواهیم دید مقدمه: 

 کند.خویش از روی اطاعت از ارادة پدر، و نه به عنوان قربانی یک توطئه فدیه می
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 را بخوانید.  ۳۰-۲۱: ۱۳یوحنا تکلیف: 

 آیا عیسی در حیرت بود که چه اتفاقی در حال روی دادن است؟  •

 دانست تعجب کرد؟نچه که عیسی میآیا یهودا از آ •

 

 تمرین: 

(. عیسی به شاگردانش چه ۲۱شود که عیسی ـــــــــــــــــــــــــ بود در ـــــــــــــــــــــــــ )آیة گفته می -۱

 .«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گویم واقعا به شما می»گوید؟ می

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲العمل شاگردانش چیست؟ )آیات عکس -۲

گوید. این شاگرد نویسندة انجیل یوحنا است که می «داشت.یکی از شاگردانش که عیسی او را دوست می»دربارة  ۲۳آیة  -۳

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۴سر میز به عیسی تکیه کرده بود. شمعون پطرس چه کرد؟ )آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۵یوحنا از عیسی چه سوالی کرد؟ )آیة  -۴

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۶عیسی به یوحنا چه گفت؟ )آیة  -۵

دهند( به یهودا داد و یهودا آن را گرفت و خورد. و در ای گرفت و ظرف نان را )که مرسوم است به مهمان میلقمهعیسی  -۶

 شود، به محض اینکه یهودا نان را خورد، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگفته می ۲۷آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند، بلکه حال تمام وجودش و قلبش در اختیار و کنترل شیطان است. دیگر یهودا با افکارش اشاراتی دریافت نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــ۲۶عیسی تعجب کرد؟ آخرین سخنانی که به یهودا گفت چه بود؟ )آیة  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یهودا شاگردان کامال مات و مبهوت شدند. هیچکس در موقع شام ــــــــــــــــــــــــــــــــ چرا عیسی این را به  -۸

 گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۰شود چیست؟ )آیة آخرین چیزی که گفته می -۹

 و حال هنگام شب بود. 
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 ۵بخش 

عیسی با اید؟ توانید خود را مجسم کنید که یکی از شاگردان هستید که و سر میز شام به عیسی تکیه دادهمیبازتاب: 

د، تا روشاگردانش نشسته است. شام پسح آماده و در حال خوردن هستند و همه چیز مطابق معمول سنت شام پسح پیش می

کنیم؟ آنچه عیسی گفت باورکردنی نیست. یکی از ما؟ به او خیانت میگوید. سخن میرسد که عیسی ای فرا میاینکه لحظه

و همه جا با هم رفتیم. معجزات بیشماری از او دیدیم و مقابله کردن او را  همة ما در طول سه سال گذشته با او به سر بردیم

ایم و حاال ما با هم دوست بودهایم. با او غذا داده ایم و هزاران نفر راایم. با او به عروسی رفتهبا فریسیان و علمای قانون دیده

آورید که در طول این سه سال عیسی به همه شما و شاگردان به خاطر میکند؟ کند که یکی از ما به او خیانت میاو اعالم می

علمای قانون او را طرد ، رهبران، رئیس کاهنان، و های بسیاری تحمل خواهد کردگفته بود که به او خیانت خواهد شد، رنج

و یوحنا  ۲۲: ۹، لوقا ۳۲-۳۱: ۸، مرقس ۲۱: ۱۶خیزد )متی ، اما پس از سه روز از مرگ بر میکنند، و او بایستی کشته شودمی

 (. ۱۸: ۲۰آورید که چیزی دربارة خیانت کرده یکی از ما بگوید )متی (. اما به خاطر نمی۳۳ -۳۲: ۱۲

کند و شام (. یهودا آنجا را ترک می۲۷: ۱۳گوید که به سرعت انجامش دهد )یوحنا ه او میکند و بحال صحبتی با یهودا می

(. یهودا رفته ۳۰: ۱۳)یوحنا « هوا تاریک است، هنگام شب است»گذرد؟ خورد. شما در حیرت هستید که چه میپسح را نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاست. شما چه فکر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دانست که وقت آن فرا رسیده است که رنج در این درس پی بردیم که عیسی حیات خود را به ارادة پدر سپرد و میخالصه: 

حکایت عیسی که سوار بر کره االغی در روز یکشنبة برد، شکنجه شود و برای نجات نوع بشر جان خود را از دست بدهد. 

رسد که یهودا، رئیس کاهنان و رهبران، علمای قانون و کارکنان شود. چنین به اوج مینخل به عنوان پادشاه یهود وارد می

کسی در اطراف او نباشد. یهودا گیرند که چگونه عیسی را دستگیر کنند که بان معبد هم با هم مذاکره کرده و تصمیم مینگه

 سی سکه نقرة خود را دریافت نمود و موافقت کرد که در یک فرصت مناسب عیسی را به آنها تحویل دهد. 

 

عیسی « آیا من هستم؟»د، همه این سوال را کردند که به او خیانت خواهد کروقتی که عیسی گفت که یک نفر کاربرد: 

توانیم یهودا را خاطرنشان سازیم دانست که یهودا چه خواهد کرد و او را فرستاد تا کار خود را به سرعت انجام دهد. نمیمی

 فکر کردن دربارة خیانت دشوار است؟ « آیا من هستم؟»بدون آنکه از خود نیز سوال کنیم 

 ام؟ به چه کسی خیانت کردم؟ خیانت من چه نتایجی به بار آورد؟ ـــــــــــــــــــــــکسی خیانت کرده آیا هرگز به -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ام؟ چه کسی به من خیانت کرد؟ چی شد؟ چه احساسی داشتم و چه نتایجی به بار آورد؟ آیا هرگز قربانی خیانت کسی شده -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چگونه باید به کسی که به من خیانت کرده است پاسخ دهم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ام؟ چه نتایجی حاصل شد؟ ــــــــــــــــــــعیسی هرگز به من خیانت نکرده است. اما آیا من به عیسی خیانت کرده -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مورد توجه ام که بیشتر ام. من قصد داشتهام، دروغ گفتهدانم که اگر اعتراف نکنم که من هم به تو خیانت کردهخدایا، میدعا: 

باشم تا اینکه با شهامت به وجود تو در حضور دیگران اعتراف کنم. من از روی نااطاعتی از انجام کار درست سر باز زدم. ثروت 

کنم که علیرغم تو را شکر می ام.دهندة من هستی، ترجیح دادهاعتراف به اینکه تو خدا و نجات و مال دنیا را بر شناختن تو و

دهنده توجهی کردم، تو رحمت و فیضت را از من دریغ نکردی. تو هرگز به من خیانت نکردی. تو فقط تنها نجاتآنکه به تو بی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای. کنندة من بودهو فدیه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس سوم

 وست بداریدیکدیگر را د
 

 ـ آخرین تعلیمات عیسی ۱۷-۱۳یوحنا 

 

 بررسی درس سوم

 

 بررسی

 ۲۷           مقدمه

 ۱۷-۱۳: یوحنا ۳درس 

 ۲۸        عیسی، به عنوان خادم •

 ۳۰         تعلیمات عیسی •

 ۳۳         من هستم •

 ۳۵        دعای کاهن اعظم عیسی •
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 مقدمه

او تا آخرین لحظة ها بسازد. آموزش داد. او به آنها قول داد که آنها را صیاد انسانعیسی در دوران خدمتش به شاگردانش 

هایی که در این درس خواهد آمد، داد. عیسی با به کار بردن نمونهد، تعلیم میحیاتش که درست قبل از رنج بردن و مرگ او بو

را  ۱۷: ۳تعلیماتش به دقت گوش فرا دهید. کلماتی از یوحنا داد. با مطالعة این درس، عیسی را مشاهده نمایید و به درس می

خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند، بلکه »به خاطر داشته باشید که در درس قبلی فرا گرفتید، 

 «شان دهد.به وسیلة او نجات

لمات را به دقت بخوانید و به دقت به سخنان عیسی که کباشد. هایی هستند که پر از تعلیمات عیسی میفصل ۱۷-۱۳یوحنا 

 از او یاد بگیرید.گوید. هر آنچه که عیسی به آنها گفت، به من و شما هم میکند گوش کنید. با شاگردانش صحبت می

کرد. در این دعا، عیسی برای خود، شاگردانش، و ما دعا ، دعایی است که عیسی به شاگردانش آموخت. دعای کاهن اعظم

آنچه را که شخصا از پدر درخواست کرد، دریابید. بگذارید دعای او دعای شما نیز باشد. همانطور که شما برای آنان که اکنون 

کنید. ماموریت عیسی را در پیش گیرید و به جستجو و نجات شاگرد او هستند و یا در آینده شاگرد او خواهند شد، دعا می

 گمشدگان بپردازید. 
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 ۳درس 

 ۱بخش 

ورود عیسی سوار بر کره االغ به داخل اورشلیم، تعلیماتش، توطئة یهودا برای خیانت  -پس از تمام وقایع هفتة گذشتهمقدمه: 

سرانجام عیسی لحظة آرامی با دوستان  -با هم برای شام پسحآوردن شاگردانش  به وی، آماده شدن برای شام پسح و گرد

دانست که وقت آن پیروانش در طول سه سال گذشته بودند، یعنی شاگردانش به دست آورد. او می نزدیک خود که وفادارترین

(. او به زودی برای مصلوب شدن تحویل داده ۱۸: ۲۶فرا رسیده که این جهان را ترک گوید و نزد پدر آسمانی برود )متی 

خود را برای آنان که در این دنیا به او تعلق آخرین حد محبت »کند که شود. مرگ نزدیک است و حاال عیسی شروع میمی

 (. ۱: ۱۳)یوحنا « دارند نشان دهد.

عیسی وقت چندانی نداشت. گفتید؟ شان دارید، به آنها چه میخواستید که بهترین دوستان شما بدانند که چقدر دوستاگر می

زدند. او را به کردند و شالقش میاش میمسخرهگفتند، کردند، ناسزا میشد، انکارش میتا چند ساعت دیگر به او خیانت می

دهندة حد و حدود محبتش ماند تا نفس آخر را بکشد. نهایتا رنج و اندوه او نشانها روی صلیب میو ساعت کشیدندصلیب می

گفتید تا محبت کردید یا میکنید چه میبود. در هر حال، اگر شما در شرایطی بودید که فرصت کمی در اختیارتان بود، فکر می

 خود را با افرادی که با شما هستند، ابراز کنید؟

 

هایی از این کنیم. بخشرا به عنوان پایة مطالعات خود استفاده می ۱۷تا  ۱۳های در درس سوم از انجیل یوحنا فصلتکلیف: 

 ریم. بفصول در سه انجیل دیگر نیز آمده است. مراجع بیشتری برای کسب اطالعات بیشتر به کار می

 را بخوانید.  ۱۷-۱: ۱۳شروع کنیم! یوحنا 

 صحنه چگونه است؟ •

 عیسی چه کرد؟ •

 مشکل شمعون پطرس چه بود؟ •

 درسی که عیسی تعلیم داد چه بود؟  •

 

 تمرین: 

 دهد. رسد که یک باره اتفاقات فراوانی رخ میبه نظر می ۳و  ۲در آیات  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  
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 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هایی که به پا داشتند، کفششان را بشویند. پس از یک روز سفر با پای پیاده، عیسی و همراهانش احتیاج داشتند که پای -۲

اند و آمادة ه دور میز نشستهاهرا همشان را از گرد و خاک خیابان حفظ کند. این وظیفة یک خدمتکار بود. ظنتوانست پاهای

شان را بشوید. شستشو هنوز انجام نگرفته است. ظاهرا هیچ خدمتکاری صرف شام هستند و منتظرند که خدمتکار بیاید و پاهای

  (.۵و  ۴نبود که پای مهمانان را بشوید. عیسی به صورت یک خدمتکار چه کرد؟ )آیات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پس از آن او:

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ـــــــــــــــ۶رفت تا آنکه عیسی به سوی شمعون پطرس آمد. پطرس چه سوالی کرد؟ )آیة همه چیز خوب پیش می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷عیسی چه پاسخی داد؟ )آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸پطرس چه اعالم کرد؟ )آیة  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو پاسخ عیسی چه بود؟ 

 ای داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( چه عقیده۹شمعون پطرس فکر کرد که عقیدة بهتری دارد )آیة  -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰عیسی جواب داد )آیة  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

گفت که باید بدن را شست. سپس موضوع صحبت را تغییر داد و دربارة قلب عیسی به شستن پاها مشغول بود و میتعلیم: 

گفته  ۱۱د که نه قلب همة آنها که در آنجا هستند، در آیة شان پاک است. اما اضافه کرو نیت آنها گفتگو کرد و گفت قلب

(، کسی که قلبش پاک نبود. کسی که او به خیانت ۴: ۲۲شود که عیسی اشاره به ـــــــــــــــــــــــــــ )لوقا می

 کند.می

 

 تمرین:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــ۱۲وقتی که عیسی شستن پاها را تمام کرد، چه کرد؟ )آیة  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــاز شاگردانش چه سوالی کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۲

نامید و درست است. زیرا شما مرا ــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــ می( »۱۳پس از آن چه گفت؟ )آیة  -۳

 .«چنین ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ام، پاها، شما نیز باید پس اگر من، شما را ــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــ شسته»گوید: در ادامه می -۴

 (۱۴)آیة .« ــــــــــــــــــــ یکدیگر را ـــــــــــــــــــــــ 

ام که ــــــــــــــــــــ همچنین بایستی من به شما ــــــــــــــــــــ داده»گوید: عیسی می ۱۵در آیة  -۵

ــــــــــــــــــــ انجام شد. واقعا، واقعا به شما ــــــــــــــــــ درست مثل ــــــــــــــــــــــ که برای ــ

گویم یک ـــــــــــــــــــــــــــ نیست ــــــــــــــــــــــــــ از ـــــــــــــــــــــــــــــ او، و نه می

 .«تر از کسی که او را ـــــــــــــــــــــــــــــ یک ــــــــــــــــــــــــــ مهم

دهد که پای یکدیگر را بشویند. چه اهمیتی شوید و به آنها توسط این نمونه تعلیم میکه عیسی پای شاگردانش را میاین -۶

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۷دارد؟ )آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اید. چه احساسی عیسی با نشان دادن نمونه به شاگردانش آموزش داد. خود را در نظر آورید که سر میزی نشستهبازتاب: 

 بودید که بیاید و پای شما را بشوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر میداشتید اگر بایستی منتظر یک خدمتکا
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 الف. چه چیزی ممکن بود به فکر شما خطور کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کردید تا بدانید چه مانعی همه را کردید؟ آیا به لیست کارمندان منتظر مراجعه میکنید که کاری میب. فکر می

 متوقف ساخته است؟ از همة اینها گذشته شما یک مهمان بودید و همة این دوستان احتیاج به رسیدگی دارند... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادبانه چطور؟ سپس عیسای خداوند و استاد شما، خیلی بی اما به طور وضوح، خدمتکاری نیست که پای همه را بشوید. حاال -۲

آورد. یک حوله به کمر خود بسته و در ظرفی آب خیزد و لباس بیرونی خود را در میاز سر میزی که نشسته است بر می

ای با حولهکند و سازد. او شروع به شستن پاهای همه میدهد شما را گیج و سردرگم میکه عیسی انجام می ریزد. آنچهمی

 کنید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنماید. حاال شما چه فکر میکه به کمر خود بسته آنها را خشک می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کرد. این مسئولیت ی است. چه احساسی دارید؟ تقصیر؟ اما شما کسی نیستید که بایستی این کار را میلحظة نامطلوب -۳

کند که شما هرگز دهد؟ او کاری میبینید عیسی کار یک خدمتکار را انجام میکنید که میخدمتکار است. حال چه فکر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکردید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهید که عیسی کار خود را انجام تفاوتی اجازه میآید که پای شما را بشوید! آیا با بیحاال بعدش نوبت شماست. او می -۴

کنید خواهید به میل خود بگذارید فقط با اجازة شما پای شما را بشوید؟ فکر میدهد؟ یا مانند پطرس قدری مقاومت کرده و می

 العملی دارید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه عکس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی شاگردان را تمام کرد. چند بار ممکن است این لحظات را که قبل از رنج و درد و مردن عیسی عیسی تازه شستشوی پا -۵

گوید: آنچه من کردم ای به آنها داد که هرگز فراموش نخواهند کرد. او به آنها میبا او به سر بردند به خاطر بیاورند؟ او نمونه

پای یکدیگر را بشویید. سرمشقی که عیسی داد برای شاگردان چه  ام، حال شماشما هم انجام دهید. من پاهای شما را شسته

 معنی دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یابند. تا چه اندازه شاگردان کارها و تعلیمات عیسی را درک عیسی قول داد آنان که به دیگران خدمت کنند، برکت می -۶

 کنند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

باشد. او به آنها یوحنا پر از تعلیمات عیسی به این افراد که در طی سه سال گذشته با او بودند می ۱۷-۱۳های فصلتعلیم: 

کنی. با شنیدن گوید که تو سه بار مرا انکار میکند و پس از آن به پطرس میکه یکی از میان این افراد به او خیانت می گفت

رود همراه او بروند، او جایی افزاید که هرچند که آنها مایلند هر جا که او میسپس عیسی میهمراهان نگران شدند. این اخبار 

گوید بفهمند اما عیسی آنها را در و را همراهی کنند. شاگردان قادر نیستند آنچه را که عیسی میرود که آنها قادر نیستند امی

توجه نمایید. عیسی به آنها چه  ۳-۲: ۱۴به یوحنا دهد. بخش خود دلداری میگذارد. عیسی آنها را با کالم اطمیناننگرانی می

ـ من ـــــــــــ»گوید؟ می ـ فراوانی هست. اگر چنین نبود، من به شما ــــــــــــــدر خانة ــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 روم به ــــــــــــــــــــــــ یک ــــــــــــــــــــــــــ برای شما؟ و اگر من بروم... ــــــــــــــــــــکه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخش عیسی به شاگردانش برای ما نیز وعدة آرامش را در بر دارد به ویژه در ایام سختی شسخنان آرامبه حافظه سپردن: 

 را بنویسید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶: ۱۴، زمانی که در تردید و فشار هستیم. یوحنا و ناراحتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها و عقاید بیشماری وجود دارند که سعی زمانی که نبوت« من راه هستم...»گوید: عیسی می در این سخنان امنیت بیابید.

من راه »کوشش در انحراف ما دارند. سخنان عیسی  دارند توجه ما را به سوی خود جلب نمایند، عقاید مخرب بیشماری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه معنی دارد؟ « هستم...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواهد باور کنم که حقیقتی وجود ندارد، ه دنیای اطراف من میدر حالی ک« من راستی و حقیقت هستم...»گوید عیسی می

 سخنان عیسی در زندگی من چه مفهومی دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گوید عیسی زندگی من است و زندگی را به فراوانی به من منظور چیست که می« من حیات هستم...»گوید و عیسی می

 (؟ ــــــــــــــــــــ۱: ۲برند )افسسیان ( حتی زمانی که جهان اطراف من در گناه و خطا به سر می۱۰: ۱۰بخشد )یوحنا می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وی این سه کلمه تامل نمایید: راه، حقیقت و حیات. عیسی راه به سوی پدر است. این آیه را روی یک کارت یادداشت کنید و ر

 عیسی عین حقیقت است. عیسی حیات در این دنیا و دنیای دیگر است. 

 

آموزد. در هایش، به شاگردان خود می، عیسی با استفاده از عکس یک درخت انگور یا تاک و شاخه۱۵در یوحنا فصل تعلیم: 

دهد که هر او قول می« من ـــــــــــــــــــــــ هستم. شما ـــــــــــــــــــــــــ آن هستید.»گوید: او می ۵آیة 

 «ـــــــــــــــــــــــــــــ»افزاید: کس در او بماند او نیز در آنها خواهد ماند، میوة فراوان به بار خواهد آورد. سپس می

 

ـــــــــــــــــ این است ــــــــــــــــــ من، که شما »گوید: میعیسی  ۱۳-۱۲: ۱۵در یوحنا  حفظ کردن:

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ همانطور که من شما را. بزرگترین ـــــــــــــــــــ که کسی بیش از آن 

خود ــــــــــــــــــــــ . باز نداشته است این است که کسی ــــــــــــــــــــــ خود ــــــــــــــــــــ زیر 

ها دهد. این راههایی بیاندیشید که کسی جان خود را برای دوستانش میهم، این آیه را روی کارت یادداشت بنویسید. به راه

 توانستید از زندگی خود برای دیگران بگذرید. هایی فکر کنید که میرا روی کارت بنویسید. به موقعیت
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 ۴بخش 

 دهد.عیسی به تعالیم خود ادامه می ۱۶تا  ۱۴های در فصلتعلیم: 

گوید او دربارة آمدن ـــــــــــــــــــــــ ، همان ـــــــــــــــــــــــ از ـــــــــــــــــــــــ به آنها می -۱

 (. ۱۷-۱۶: ۱۴)یوحنا 

که شاگرد او هستند و اینکه دنیا از آنها نفرت خواهد داشت زیرا  گوید که دنیا خواهد ــــــــــــــــــــــ به آنهااو می -۲

 (. ۱۸: ۱۵ــــــــــــــــــــــــ )یوحنا 

افزاید که آنها از دوری او رنج رساند و میبه پایان میعیسی گفتار خود را دربارة هر آنچه که مایل بود شاگردانش بدانند  -۳

 (.۲۰: ۱۶گردد )یوحنا آنها به صورت ـــــــــــــــــــــــ بر میبرند اما ـــــــــــــــــــــــ می

در ــــــــــــــــــــ خواهید داشت (: »۳۳: ۱۶گوید که چرا به آنها در این باره تعلیم داده است )یوحنا و به آنها می -۴

 «ام.ــــــــــــــــــــــــ شده ــــــــــــــــــــ . اما ــــــــــــــــــــــــ باشید! من بر ـــــــــــ

 

 باشد. شامل آنچه که اغلب به عنوان دعای عیسی در مقام کاهن اعظم یاد شده است می ۱۷یوحنا فصل تعلیم: 

 برد؟کند. عیسی در دعا برای خودش از چه چیزی نام میعیسی بر خودش دعا می ۵-۱در آیات  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ ـــــــــــــــــــــــــ۲الف. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــحیات ابدی چنین است: ــــــــــ»کند: او حیات ابدی را چنین تعریف می ۳در آیة ب.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 کند. عیسی دربارة چه چیزی برای آنها دعا کرد؟عیسی برای شاگردانش دعا می ۱۹-۶در آیات  -۲

 پدر آسمانی، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: »۱۱الف. آیة  

 .«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 کنم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز تو درخواست نمی: »۱۵آیة ب.  

 .«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .«پاک و مقدس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : »۱۷پ. آیة  

 کند. دعای عیسی برای ایمانداران آینده شامل چه چیزی بود؟ عیسی برای تمام ایمانداران دعا می ۲۶-۲۰در آیات  -۳

 : که همة آنها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱الف. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : همچنین باشد که آنها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱ب. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: که آنها باشند ۲۳پ. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پدر آسمانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۴ت. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 در شبی که عیسی را انکار کردند، به او خیانت شد و متحمل رنج افرادی که صبحگاه او را به صلیبهای بازتابی: پرسش

توانید مجسم کنید؟ در همان شب و در همان دعا برای من و شما دعا کشیدند، برای خودش و شاگردانش دعا کرد. میمی

آورند، دعا کرد. تصورش را بکنید که عیسی در هنگام کرد. و همچنین برای تمام آنهایی که از طریق پیغام ما به او ایمان می

ود. او در دعا خواست که ما با هم یک شویم همانگونه که او و پدر یک هستند. او دعا به سوی خداوند، به فکر من و شما ب

 آید؟ اندیشید، چه فکری به سرتان میتوانید در نظر آورید؟ وقتی که به این دعا میدرخواست کرد که در ما باشد. می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس چهارم

 بردار بخور...

 بردار بنوش
 ـ پیمان جدید ۲۸-۲۶: ۲۶متی 

 

 ۴بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 ۳۸           مقدمه

 ۲۸-۲۶: ۲۶: متی ۴درس 

 ۳۹         شام خداوند •

 ۴۰      تعلیم: ضیافت نان فطیر )نان بدون خمیرمایه( •

 ۴۱        برای بخشش گناهان •

 ۴۳        گوسفند جدا خواهد شد •

 ۴۶       من هرگز سقوط نخواهم کرد •
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 مقدمه

بدن من شود. هنگامی که به شاگردانش گفت بگیرید و بخورید، این درس چهارم با ایجاد شام خداوند از طرف عیسی آغاز می

است، بردار و از این جام بنوش، این خون من است. او کلماتی را به کار برد که باید به دقت به آن گوش فرا داد. به آنها گفت 

رید که این برای آموزگاران و شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود. در نظر آوکه این پیمان جدید است. خون من ریخته می

 آورند. رهبران یهودی چه معنی دارد که عید پسح را به جا می

بایستی حقایق دشواری را دربارة اتفاقاتی که در حال روی دادن بود به شاگردانش بگوید. طبق معمول آنها عیسی می

نبود. این بار پاسخ « آیا این شخص من هستم»انگیز تگفت باور کنند. این بار دربارة سوال حیرخواستند آنچه را که او مینمی

بود. انکار کردن! هیچکس مایل نبود واقعیتی را که عیسی از آن صحبت کرد باور کند. « وجهبه هیچ»بسیار سنگین و دشوار 

 «حتی اگر....»و پطرس عزیز از همه بلندتر فریاد برآورد. پطرس فقط قادر بود بگوید 

و باور داشتیم که غیر ممکن است که « کنممن هرگز نمی»ایم ه اوقاتی بیاندیشیم که از ته دل گفتهما فرصتی داریم که ب

کند. او در کنم، نگاه میکسی چنین خیانتی بکند. فراموش نکنید که چشمان عیسی در چشمان کسی که گفت من هرگز نمی

 «که برای بخشش گناهان شما ریخته شده است.این خون پیمانی است »گوید: کند و با محبت میچشمان ما نگاه می
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 درس چهارم

 ۱بخش 

ای خوردند، اتفاق افتاد. یوحنا به این رویداد اشارهترین واقعه در زمانی که عیسی به اتفاق شاگردانش شام پسح میمهممقدمه: 

الزم است که بدانیم چه اتفاقی روی داد. باید . ۲۲و لوقا  ۱۴، مرقس ۲۶کند اما در سه انجیل دیگر ذکر شده است. متی نمی

 آنچه که این واقعه را اهمیت داد بررسی کنیم و باید بفهمیم این واقعه چه اهمیتی در زندگی من و شما دارد.

برند. بعضی از اغلب از آنچه که در آن شب روی داد به عنوان عشای ربانی، شام خداوند، شام آخر یا اتحاد مقدس نام می

تمام این عبارات به شامی که عیسی در شبی که به او خیانت شد، با کنند. اها از آن به عنوان آیین مقدس یاد میکلیس

شاگردانش خورد، اشاره دارد. آن شب، شب آخر زندگی عیسی و آخرین شامی که با آنها خورد، بود زیرا روز بعد او را به صلیب 

 کشیدند و مرد. 

 در آن شب در سر میز شام پسح در اورشلیم اتفاق افتاد نگاهی بکنیم. بگذارید ابتدا به آنچه که 

 

 را بخوانید.  ۲۸-۲۶: ۲۶متی تکلیف: 

 چیزهای مهمی که عیسی استفاده کرد نان و شراب بود. •

 نان فطیر )بدون خمیرمایه( •

 آب تخمیر شدة انگور بود. « میوة تاک»شراب یا  •

 

دهند که آنچه را که عیسی هنگامی کلماتی که معنی مهمی دارند و به ما یاری میحال نگاهی به بعضی از عبارات و تعلیم: 

است و یک کلمه  ضیافت نان فطیر، نان بدون خمیر مایهیک عبارت درک نماییم. « از این بنوش»و « بگیر بخور»که گفت 

باشد، یکی از رای مراجع متقابل میمقدسی دارید که داشود. احتماال اگر کتابیافت می ۱۷: ۲۶باشد که در متی می« پسح»

ذکر شده است. ضیافت نان بدون خمیرمایه اطالعات بیشتری به  ۳۹و  ۳۴و  ۳۳و  ۲۰-۱۷: ۱۲، در خروج ۱۷مراجع برای آیة 

 دهد. ما می

 

 (۱۳نان، بدن او )خروج تمرین: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۱۷ها چه جشنی گرفتند؟ )آیة اسرائیلی -۱

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۷این جشن برای یک بار نبود. چه دستوراتی داشتند؟ )آیة  -۲
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۸دربارة نان به ما چه گفتند؟ )آیة  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰-۱۹دربارة خمیرمایه چه گفتند؟ )آیات  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شراب، خون اوتمرین: 

ضروری اولین گوید: این خون من است. خون بخش عمده و دهد و میعیسی شراب را به شاگردان می ۲۷: ۲۶در متی  -۱

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵: ۱۲( در مورد حیوان چه دستوری داده شد؟ )خروج ۱۱-۱: ۱۲عید پسح بود )خروج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷ورد خون حیوان داده شد؟ )آیة چه دستوری در م -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۲دهد؟ )آیة خدا گفت که در آن شب بخصوص چه اتفاقی رخ می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة خدا به قوم خود در مورد خون چه بود؟ کردند. وعدها در آن زندگی میخون نشان و عالمتی است بر منازلی که اسرائیلی -۴

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۳)آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

آمد. فطیر و عید پسح با هم مرتبط بودند. گوشت و نان غذای اصلی قوم اسرائیل به شمار میشام عید یا ضیافت نان تعلیم: 

شود. به کار بردن خون حیوانات و بینیم که از جانب خدا به قوم خود در مورد مهیا کردن غذا صادر مییدر خروج دستوراتی م

رفت. این افکار جدید به درک دستوراتی جهت تهیة نان، شیوة جدیدی بود که از دیدگاه خدا دستورات مهمی به شمار می

« پیمان»یانت شد، صورت گرفت، رسمی جدید که همان نماید که در شبی که به عیسی خمفهوم عید پسح نهایی کمک می

 (. ۲۸: ۲۶جدید عیسی بود، بنیان گرفت. )متی 

کشت، کرد و اولین فرزندان پسر را در بطن هر انسان یا حیوان میهنگامی که فرشتة مرگ از میان سرزمین مصر عبور می

(. به همین صورت، عیسی برة خدا، ۲۳: ۱۲رهانید )خروج بود قوم خدا را نجات داد و از مرگ ها خون بره که بر سر در خانه

ما از طریق ایمان تحت پوشش خون او هستیم که ما را از محکومیت ابدی خون خود را برای گناهان ما روی صلیب ریخت. 

شود یادآور می دوباره به ما ۲۲: ۹بخشد. در عبرانیان خون او به کسانی که به او ایمان آورد حیات و نجات را میآزاد ساخت. 

با بیانی کند. شود. مرگ او بخشش و صلح و آرامش در نام او به ما عطا میکه بخشش تنها از راه ریختن این خون حاصل می

 مجازی، فرشتة مرگ از ما عبور کرد. 

ه زمانی در آینده نگاه ها در مصر در اسارت بودند و خداوند آنها را آزاد ساخت و ببه زمانی در گذشته نظر افکندیم که اسرائیلی

کردیم، به آنچه که مرگ و رستاخیز عیسی برای ما فراهم نمود، از جمله حیات و نجات ابدی با او را به ایمانداران عطا نمود. 

 برای قوم اسرائیل و ما هر دو قربانی خون بود. عهد قدیم مستلزم خونِ حیوانات و عهد جدید مستلزم خون خود عیسی بود. 

دانیم که نانی که گیرند. از مطالعة خروج میعیسی و شاگردان عید پسح را جشن می، به اطاقی که ورشلیم برگردیمحال، به ا

 (. ۲۶: ۲۶عیسی به شاگردان داد، نان فطیر بود. آن نان بدن او بود )متی 

خون او « محصول انگور»بنوشند. پس از آن جام را برگرفت، با شکرگزاری آن را به آنها داد و دستور داد که هر یک از جام 

 بود که عهد و پیمان جدیدی است که...

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

ـ )متی . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲   (۲۸: ۲۶ـــــــــ

او جا آورد و تکمیل کرد. دیگر نیازی به قربانی نیست زیرا او آمد و قانونی را که مستلزم قربانی جهت بخشش گناهان بود، به

به عنوان کسی که قربانی نهایی بود آمد که قانون را با ریختن خون خود برای قربانی گناهان، تکمیل نماید. خون او نجات 

 را بخوانید.  ۲۸-۱۱: ۹! توجه: جهت مطالعة بیشتر عبرانیان ما است

پولس رسول به ما  ۲۳: ۱۱در این درس، دربارة آخرین شام پسح که عیسی با شاگردان داشت آموختیم. در اول قرنتیان 

، و پس ــــــ ــآن ـــــــــــــــــ عیسی، در شبی که او ـــــــــــــــــــ بود، برگرفت ــــــــــــــ»گوید، می

این ـــــــــــــــــــــ من است که برای »ـــ کرد، آن را شکست و گفت ــــــــــاز آنکه ـــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــ انجام دهید. به همین صورت، ـــــــــ است؛ این را به خاطر ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

این جام ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ پس از شام و گفت همچنین او آن را برداشت ـــــــــ

عیسی به آنها گفت که این شام بنای « نوشید، به ـــــــــــــــــــــــــ من باشید.در خون من است. هرگاه که از آن می

شود، بهایی که برای کسانی که به بخشش گناهان عهد جدیدی است که در آن خون او به عنوان قربانی نهایی محسوب می

 ایمان بیاورند، پرداخت شده است. 
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 ۳بخش 

 بررسی: 

 چه کسی شام خداوند را بنا نهاد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۱

 را ببینید. ۲۶: ۲۶متی 

 اشیای قابل رویتی عیسی استفاده کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز چه  -۲

 را ببینید.  ۲۹: ۲۶متی 

 عهد جدید چه اهمیتی داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

 را ببینید.  ۲۸: ۲۶متی 

 

( توسط خداوند، قوم او پسح را که شامی ۱۴-۱مردم اسرائیل از سلطة مصریان )خروج هر سال پس از نجات و آزادی تعلیم: 

(. این شام عبارت است از خوردن نان فطیر که بدون استفاده از ۱۲گیرند )خروج است که خداوند بنیان نهاده است جشن می

باشد. خون این بره را به منظور محافظت قوم یهود در ای بدون عیب و نقص میشود و برة پسح که برهمیخمیرمایه درست 

کردند تا پاشیدند هر ساله قوم اسرائیل در مراسم شام پسح شرکت میشان میة منازلهنگام عبور فرشتة مرگ، بر چهارچوب

شد برای شرکت ورند. هر ساله نان فطیر و گوسفندی که قربانی میآزادی و رهایی که خداوند برای آنها فراهم کرد، به یاد آ

کردند که رهایی و آزادی که پیشینیان شد. با شرکت و برگزاری عید پسح چنین اظهار میدوباره در اولین شام پسح استفاده می

د آزادی و رهایی اصلی را برای ، همان آزادی است که هر نسلی آن را تجربه خواهد کرد. از این طریق خداونما تجربه کردند

 ها برقرار کرد. تمام نسل

گردد. از آنها کند که جایگزین مراسم پسح میحال، در هنگام شام پسح، عیسی با شاگردان چیزی جدید، عهدی نوین بنا می

تنها قوم اسرائیل  نماید که آزادی از بردگی گناه را در این شام مقدس نان و شراب به دست آورند. این عهد جدیددعوت می

شود که هر زمان که کردند که شامل من و شما نیز میهایی بود که از او پیروی میگرفت، بلکه برای تمام نسلرا در بر نمی

دهد و این خون، خون نان فطیر بدن مسیح را به ما میرهاند. کنیم او ما را از عقوبت گناه میدر این شام مقدس شرکت می

کنیم، در خون او شرکت شود. هنگامی که شراب را دریافت میکه خون عیسی است که برة خدا خوانده مییک بره نیست بل

شویم و این بخش او سهیم میکنیم، در واقع در عمل رهاییکنیم. از اینرو، هر بار که در مراسم اتحاد مقدس شرکت میمی

 آیین تاکنون در نسل ما زنده است. 
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 سوال فکری: 

خوریم آیا از کاری که بدن ما در آماده کردن غذا برای انجام هضم ای حیات امری ضروریست، اما زمانی که غذا میغذا بر -۱

دانیم که اگر غذا نخوریم میمیریم. عیسی نان و شراب را به عنوان اصول قابل رویت برگزید کند، اطالعی داریم؟ میآن می

جسمانی ما ضرورت دارد، غذای روحانی تا چه حد در زندگی روحانی شخص  که شام خداوند را بنا نهد. اگر غذا برای بدن

 اهمیت دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد، مطالعه کردید، در مورد محبت خدا و محبت عظیم او برای نوع هنگامی که دربارة شام آخر که عیسی با شاگردان خو -۲

 ــــبشر چه آموختید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دهند که در عهد جدید آمده نظیر خداوند را به ما میای هستند که وعدة آرامش بیدو آیه ۳۴و  ۳: ۳۱ارمیا حفظ کردن: 

 بیان کنید که چه مفهومی برای شما دارند. است. این آیات را بنویسید و

 ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن دوست داشته» - ۳: ۳۱ارمیا  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 این آیه برای من چه مفهومی دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زیرا من خواهم بخشید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ» - ۳۴: ۳۱ارمیا  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 این آیه برای من چه مفهومی دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های یادداشت خود بنویسید و همیشه به خاطر داشته باشید که خدا شما را با محبتی این آیات را به خاطر بسپارید. روی کارت

آورد. این وعدة عهد جدید اوست! از طریق ایمان به خدای بخشد و دیگر به خاطر نمیرا می ابدی دوست دارد که گناهان شما

 توانیم آنها را باور کنیم زیرا این وعدة خدا حقیقت دارد. قادر مطلق که این وعده را داد، می
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توانم تو را سپاس گفته ستایش کنم. تو بدن و خون خود را به عنوان آخرین قربانی گناهان خداوند عیسی، فقط میدعا: 

و ابدی پدر اطمینان یافتم. دادی. به خاطر فداکاری تو، گناهان من فراموش شد. به خاطر تو، من از محبت پدر، محبت پایدار 

بنوشند و به همة ما دستور دادی بخوریم و بنوشیم. زیرا بدن تو بدن و خون خود را به پیروانت دادی تا به یادبود تو بخورند و 

 و خون تو پیمان جدیدیست که برای بخشش گناهان بسیاری ریخته شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

دربارة ورود پیروزمندانة عیسی به عنوان پادشاه به اورشلیم « محبت خدا، زندگی ما»تا به حال در مطالعة خود از تعلیم: 

من سرمشقی به شما دادم که شما نیز باید »شنیدیم که به آنها گفت: و  دیم که عیسی پای شاگردان را شستخواندیم. دی

پس از آنکه شستن پاها خاتمه یافت، پیمان جدید را در خون خود بنا نهاد که برای بخشش گناهان آنان « همان کار را بکنید.

ر میان گذشت و با دعای خویش به عنوان کاهن اعظم خاتمه داد. در ریخته خواهد شد. عیسی آخرین افکار خود را با آنها د

 این دعا برای خود، برای شاگردان و حتی برای من و شما دعا کرد. 

کننده به آنها گفت. او پیشگویی کرد که یهودا پیش از آنکه اطاق را به سوی کوه زیتون ترک کنند، عیسی موضوعی ناراحت

 شد. ورزد. اما اکنون عیسی مطلبی دیگر داشت که شامل حال همة آنها میبه او خیانت می که از اطاق بیرون رفته بود،

 

 را بخوانید.  ۲۷: ۱۴و مرقس  ۳۵-۳۱: ۲۶متی تکلیف: 

 

 تمرین:

 به آنها چه گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۱: ۲۶در متی  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در نبوت ذکریای نبی چه کلماتی نبوت شد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منظور شاگردان اوست. « گوسفند گله»اشاره به عیساست و عبارت « چوپان»را بخوانید. کلمة  ۷: ۱۳توجه: ذکریا 

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای به آنها میعیسی چه وعده ۳۲در آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــ ۳۳صحبت مغرورانة پطرس در آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کرد؟ اش در حضور دیگران و عیسی چه خواهد کند که پطرس علیرغم اعالم مغرورانهسپس عیسی دقیقا پیشگویی می -۵

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۴)آیة 
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 ( ــــــــــــــــــــــــ۳۵پطرس چه ادعایی کرد؟ )آیة پطرس حاضر نبود که آنچه را عیسی دربارة او گفت باور کند.  -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود وزیم که پس از آنکه پطرس عیسی را انکار کرد، عیسی به او نگاه کرد. سوالی که مطرح میآمدر انجیل یوحنا میتوجه: 

( باید ببینیم ۳۲: ۲۲این است که نگاه عیسی گویای چه پاسخی به پطرس بود؟ طبق دعایی که عیسی برای پطرس کرد )لوقا 

 آمیز.کننده بود یا نگاهی محبتکه آیا نگاه عیسی، نگاهی سرزنش

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۵شود؟ )آیة ربارة دیگران چه گفته مید -۷

 

خواست با آنها بحث و مجادله کند. او حقیقت را دربارة اتفاقاتی که روی چیزی برای گفتن نمانده بود. عیسی نمیبازتاب: 

خاست حقیقت هیچ صدایی بر نمیاید. آورید که دور میز با عیسی و تمام دوستانش نشسته خواهد داد گفته بود. خود را در نظر

شناختند که بدانند بسیار همه را به سکوت کشانده بود. آنها از روی ناباوری آنجا نشسته بودند، اما همه آنقدر عیسی را می

 کرد و آنها را به مسخره نگرفته بود. جدی است. او شوخی نمی

 کند؟خواستند به او ثابت کنند که او اشتباه میشان میکنید که اطاق را ترک کردند و در دلفکر می -۱

 ؟«کنممن هرگز اینکار را نمی»گوید: کند و میکنید که پطرس به طور جدی زیر لب غرغر میفکر می -۲

 گذرد؟ کنید، چه فکری در سرتان میوقتی که اطاق را ترک می -۳

 

 کاربرد:

 من هرگز ـــــــــــــــــــــــــــ»زمانی را به یاد آورید که گفتید « کنم.من هرگز این کار را نمی»ایم: همة ما گفته -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هرگز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»چه سبب شد که بگویید  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دیگران شنیدند شما چه گفتید؟ آنها هم با شما موافقت کردند که آنها هم نخواهند کرد؟ چه فضایی بر اطاق حاکم بود؟  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود که در نظر بگیرید که انکار کنید که او را دیگر به عیسی تعلق نداشته باشید؟ چه سبب میاید که هرگز فکر کرده -۴

 شناسید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ام. من قلبا و میدانی که اینکار را کرده« کنم!من هرگز این کار را نمی»ام مانند پطرس گفته خداوندا، میدانی که من نیزدعا: 

خواهی داشته باشم ای که تو میز زندگیها مرا اها گریبان مرا گرفته است. این پشیمانیکنم. این پشیمانیاحساس تاسف می

دهی که با تو رابطة کنم که به من حیات تازه میباز داشته است. خداوند عیسی، به من رحم نما و مرا ببخش. تو را شکر می

ز من کنم که مرا دوست داری و اسازد تا تو را از صمیم قلب خدمت نمایم. تو را شکر مینزدیک داشته باشم که مرا آزاد می

ای، به من قدرت بده که آنهایی را آمیزی با تو داشته باشم. و خداوندا، حال که مرا بخشیدهنمایی که رابطة محبتدعوت می

ببخشم. قلبی پر از محبت عطا کن که آنها را رها کنم تا با آزادی و بخشودگی زندگی « کنممن هرگز اینکار را نمی»که گفتند 

 کنند. 
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 پنجمدرس 

 من او هستم
 ـ دعا، دستگیری، محاکمه، انکار ۱۸و یوحنا  ۲۶متی 

 

 ۵بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 ۵۰          مقدمه

 ۱۸، یوحنا ۲۶: متی ۵درس 

 ۵۱        عیسی در باغ •

 ۵۴       شودعیسی دستگیر می •

 ۵۷         ۱۲-۱: ۵۳اشعیا  •

 ۶۰     عیسی در برابر حنا، قیافا، شورای سنهدرین •

 ۶۳        انکار پطرس •
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 مقدمه

داند که چه رنجی در انتظار شود. عیسی بسیار ناراحت است زیرا میاین درس با عیسی و شاگردانش در باغ جتسیمانی آغاز می

. عیسی را تنها شود، حتی تا به آن اندازه که پدر او را فراموش کرده است. روایت با رسیدن خائن به سرعت شروع میاوست

گذاشتند. شاگردان او را ترک کردند، ناراحتی و غصه و شکنجة جسمانی از سوی نگهبانان و مقامات باال، و انکار پطرس، همة 

 دهند. اینها بخشی از این نمایشنامة پر احساس را تشکیل می

نماید که او قصد دارد می کند که به ما یادآوریمراقب باشید. اوقاتی را که عیسی به تحقق بخشیدن به آیات کالم اشاره می

« عقب رفت و به زمین افتاد»جا آورد، توجه نمایید. دریابید که به چه دلیل نگهبان دستگیری ارادة پدر را در همه حال به

 گیرد.و توجه کنید که چه کسی در آن لحظه کنترل شرایط را در دست می« من او هستم»هنگامی که عیسی گفت: 

آورند. همه سعی دارند گناهی در او بیابند. به افرادی نیاز دارند که دربارة او به دروغ شهادت قیاقا میعیسی را به حضور حنا و 

 گذرد؟اندازند، در بیرون حیاط چه میشوند و به او تف میدهند. و در حالیکه به عیسی اهانت می

به حالت چشم «. من هرگز...»ادعا کردند ای به شب تاریک روح پطرس تامل کنید که به همراه شاگردان دیگر که لحظه

 عیسی توجه کنید که مستقیما به پطرس نگاه کرد که ناگهان انکار خود را به یاد آورد و بیرون رفت و به تلخی گریست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 ۵درس 

 ۱بخش 

گار و خدای او بود او عیسی را که دوست، آموزپطرس به سرعت پی برد که کاری غیرقابل تصور انجام داده است. مقدمه: 

من تو را انکار » -طنین دارد،انکار کرد. اما با تندی اعتراف نکرد که عیسی به او چه گفته بود. در حالیکه سخنان پطرس هنوز 

 مردان اطاق را ترک کردند.  -«نخواهم کرد

عیسی با آنها در میان شود که پیشگویی عیسی در مورد پطرس، آخرین صحبتی بود که از انجیل متی چنین استنباط می

دانستند که یکی از آنها به خداوند و سرورشان گذشت. آنها میتوان تصور کرد که در فکر شاگردان چه میگذاشت. فقط می

گذارند و پطرس، آن صخره، او را نه یک شان پراکنده شده او را تنها میاند که همهخیانت خواهد کرد. و حال تازه به آنها گفته

 سه بار انکار خواهد کرد. هنگام شب، همگی به اتفاق عیسی از اطاق خارج شدند.  بار بلکه

 

را بخوانید. به منظور مطالعة خود در اصل از انجیل متی دربارة عیسی در باغ جتسیمانی استفاده  ۴۶-۳۶: ۲۶متی تکلیف: 

 . بریمکرده و مرقس، لوقا و یوحنا برای دست یافتن به اطالعات بیشتر به کار می

 کرد؟عیسی در باغ چه کار می •

 کردند؟شاگردان چه کار می •

 نگرانی عیسی در مورد شاگردانش چه بود؟ •

 

 تمرین: 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۶عیسی به اتفاق شاگردان کجا رفتند؟ )آیة  -۱

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۹: ۲۲لوقا ؛ ۱: ۱۸این باغ کجا قرار داشت؟ )یوحنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام برده بیشتر آشنا شوید. به روال سنت، اطاقی که عیسی  توجه! این زمان مناسبی است که نقشه را به کار ببرید تا با اماکن

دروازة اسین بود. پس از شام مطابق معمول، عیسی به همراه آخرین شام را با شاگردان خورد در بخش جنوب غربی شهر در 

واقع بود، راه  رفت. سپس از اورشلیم که در باالی کوه صهیونشاگردان به کوه زیتون که در شمال شرقی شهر قرار داشت می

رفتند. در راه برگشت از دره، دوباره به افتاده به سوی درة کیدرون که در سمت شرقی اورشلیم که خارج از دیوار شهر بود می

 گشتند. سوی کوه زیتون و باغ جتسیمانی که در داخل مزرعة زیتون قرار داشت بر می
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــ۳۶عیسی به شاگردان چه گفت؟ )آیة  -۲

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۷: ۲۶عیسی چه کسی را با خود به داخل برد؟ )متی  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنند؟ متی و مرقس در توصیف احساسات عیسی از چه کلماتی استفاده می -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۸، ۳۷: ۲۶الف. متی  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۴، ۳۳: ۱۴ب. مرقس  

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۸دستورات عیسی به سه نفر از شاگردانی که با خود آورده است چه بود؟ )آیة  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ از پدر چه درخواستی می ۳۹: ۲۶رود که به تنهایی دعا کند. در متی کند و میعیسی آنها را ترک می -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــ۴۴-۴۳: ۲۲نماید؟ )لوقا گذرد توصیف مییلوقا چگونه آنچه را که بر عیسی در هنگام دعا م -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه چیزی دریافت؟ ــــــــــــــــــــــــــــ ۴۰: ۲۶پس از دعا، عیسی به سوی شاگردان برگشت. طبق روایت متی  -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۰چه سوالی از پطرس کرد؟ )آیة  -۹

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۱پطرس مراقب باشد و دعا کند؟ )آیة  داد کهچرا عیسی اهمیت می -۱۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «ـــــــــــــ هست، اما آن ـــــــــــــــــــــ هست.آن ـــــــــــــــــــــــــ در واقع ـــــــــ»عیسی گفت: 

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعیسی چه کار می ۴۲طبق آیة  -۱۱

 ــــــــــــــــــــــــــکند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین بار برای چه دعا می
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 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۳بار دوم که عیسی نزد شاگردان آمد چه یافت؟ )آیة  -۱۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پس از آن دوباره آنها را ترک کرد و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۱۳

 (. ۴۴ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة 

 ...(۴۶و  ۴۵گردد )آیة عیسی بر میاین بار وقتی که  -۱۴

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. به آنها چه می 

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. عیسی چه اعالم می 

 او چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ. تصمیم 
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 ۲بخش 

شاید این کلمات « باشم.من از شدت خون و غم در آستانة مرگ می»و غمگین است. عواطف عیسی عمیقا در فشار تعلیم: 

بدهند، اما به هر حال گویای غم و غصه و ناراحتی هستند. عیسی از شدت اندوه دل تاثیر خود را در میان و ترجمه از دست 

دهیم غم وقتی که به دعای عیسی گوش می« چکید.عرق مانند خون به زمین میاش هاز چهر»گوید: شکسته است. لوقا می

( این جام ۳۹: ۲۶)متی « مقابل من بردار.پدر اگر ممکن است این جام رنج و عذاب را از »کنیم. و غصة او را بیشتر درک می

عیسی .« ـــــــــــــــــــــ از )خداوند( ـــــــــــــــــــــــــ »کند. دربارة آن صحبت می ۱۷: ۵۱چه بود؟ اشعیا 

 کرد.در حال دریافت کردن تمام خشم خداوند بود که گناه تمام دنیا را بر خود هموار می

که گناهکاران را از خشم خدا نجات دهد، پس چرا از پدر درخواست نمود که این جام را از او  اگر مسیح به این جهان آمد

بگیرد؟ باید به خاطر آوریم که عیسی هم پسر خدا )طبیعتی آسمانی( داشت و هم پسر انسان )طبیعت انسانی( بود. هیچ انسانی 

ک نماید. او از وحشتی که در پیش رو داشت در عذاب شود درقادر نیست نهایت خشم خدا را که بر یگانه پسرش ریخته می

کرد. ساخت که خشم خدا را برای گناهان تمام نوع بشر بر خود گیرد. خدا او را ترک و فراموش میبود. او خود را آماده می

در « رادة تو کرده شود.ا»شد که از گرفتن جام رنج سر باز زند، اما با فروتنی با دعا ارادة پدر را پذیرفت. هرچند که وسوسه می

ـ ــــــــــــــــــــ»گوید: عیسی می ۳۸: ۶یوحنا  ـ ، نه آنچه را که ـــــــــــــــــــ  زیرا من از ـــــــــــــــــــــ

 .«ــــــــــــــــــــــ اما آنچه را که ــــــــــــــــــــــ از ـــــــــــــــــــــــ کسی که ــــــــــــــــــ 

دة پدر سر باز نزد. بلکه تقریبا مثل این است که عیسی به ساعت خود نگاه کرد و اعالم کرد، عیسی هرگز از اطاعت از ارا

 «زمان آن رسیده است! برویم!»

 

درست به محض اینکه عیسی دعای خود را پایان داد به جایی که شاگردانش در انتظار بودند برگشت. پس از آن او مقدمه: 

دانست که وقت آن فرا رسیده که به پسر انسان خیانت شود و او را به دست گناهکاران نت کرد از راه رسید و عیسی میکه خیا

تان استفاده کنید و خود را در باغی که مردان برای دستگیری عیسی شود. از قدرت خیال(. عمل آغاز می۴۵: ۲۶)متی  بسپارند

 آمدند جای دهید. 

 

 . ۱۲-۲: ۱۸و یوحنا  ۵۷-۵۴: ۲۲، لوقا ۵۰-۴۳: ۱۴را مطالعه کنید. مراجع دیگر عبارتند از مرقس  ۵۶-۴۷: ۲۶متی تکلیف: 

 کنیم.شروع می ۳۶از متی تمرین: 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۷چه کسی آمد؟ )آیة  -۱

 (.۲: ۱۸رفت )یوحنا دانست که عیسی کجاست زیرا عیسی با شاگردان اغلب به آنجا میکه یهودا میگوید توجه! یوحنا می
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 چه کسی را با خودش آورد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۲

ـ مس -۳ ـ و ــــــــــــــــــــ  کنند؟ ــــــــــچه چیزی با خود حمل می ۳: ۱۸اند. طبق یوحنا لحآنها با ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه کسی آنها را فرستاد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۴

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۸شخص خیانتکار چه عالمتی به آنها داد؟ )آیة  -۵

)یوحنا  کند؟رسد که عیسی کنترل را به دست دارد. عیسی از مردان چه سوالی میافزاید. به نظر مییوحنا به داستان می -۶

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴: ۱۸

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵آنها چه پاسخی دادند؟ )آیة  -۷

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵چه گفت؟ )آیة عیسی به آنها  -۸

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶وقتی که عیسی به آنها گفت که او کیست چه اتفاقی افتاد؟ )آیة  -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سوال و جواب تکرار شد... ۸و  ۷در آیات  -۱۰

 الف. عیسی چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. آنها چه جوابی دادند؟ ــــــــــــ 

دوباره تکرار  ۹: ۱۸عیسی چه گفت که یوحنا در  ۳۹: ۶عیسی مشتاق بود که ارادة پدرش را به انجام رساند. در یوحنا  -۱۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ می

مردانی که با عیسی آمده بودند یک قدم به جلو گذاشتند، عیسی را محاصره کرده و دستگیر  ۵۰: ۲۶طبق گزارش متی  -۱۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــ۵۱نمودند. بعد چه اتفاق افتاد؟ )آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــ۵۲عیسی چه دستوری داد؟ )آیة  -۱۳

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵۲عیسی به پطرس چه گفت؟ )آیة 

ــــــ ، که باید پس چگونه باید ــــــــــــــــــــــ باشد ــــــــــــــــ»کند. عیسی طبق دستور کالم خدا رفتار می

 (۵۴به آن صورت انجام گیرد. )آیة 
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 خواهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند. از آنها چه میحال عیسی به جمعیت خطاب می -۱۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند. خواست که آنها بدانند که او از کالم خدا، نوشتة انبیا که باید تحقق پذیرد، اطاعت میباز هم عیسی می

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵۶عیسی دستگیر شد. همة شاگردانش چه کردند؟ )آیة  -۱۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

 بازتاب: 

جماعتی از مردان به دنبال یهودا بودند که آمده بود عیسی را دستگیر کند. سربازان و مقامات رسمی آمدند. آنها از طرف  -۱

رئیس کاهنان و رهبران مردم و مسلح به اسلحه و دستبند بودند. چراغ و مشعل به همراه آورده بودند. با اقتدار آمده بودند و با 

این مردان از جانب مردان « عقب رفتند و روی زمین افتادند.»که او عیسای ناصری است، آنها این حال وقتی که عیسی گفت 

رئیسانی که آنها را فرستاده بودند آمدند، و عیسی در میان آنها قرار داشت به عنوان کسی که تحت قدرت آیات کالم است و 

 که ارادة پدرش را تحقق بخشد. 

 گیرید؟کنید، در کجای این داستان قرار میرویداد مجسم می چنانکه خود را در جریان این -۲

 الف. با یهودا که آماده است به او با یک بوسه خیانت کند... 

 اند او را دستگیر نمایند...ب. با سربازان که آمده 

 پ. با پطرس، که آماده است برای او بجنگد... 

 ت. با شاگردان عیسی که جدا شدند و فرار کردند... 

 اید راحت و راضی هستید؟ به چه دلیل انتخاب کردید که در آنجا قرار گیرید؟ ــــــــــــــــــــــآیا از انتخابی که کرده -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-۱: ۵۳دهنده نوشت بخوانید. اشعیا نماییم که آنچه اشعیای نبی دربارة عیسی، نجاتا توصیه میبه شم تر بکاویم:عمیق

کنیم به این فصل به عنوان مرجع شما را تشویق می« محبت خدا، حیات ما»را مطالعه کنید. در سرتاسر بقیة این درس  ۱۲

شناساند. دقت کنید که چگونه ارادة کالم خداست میبرگردید و دریابید که چگونه عیسی خود را به عنوان کسی که تحت 

دة پدر آسمانی رفتار نماید تا بتواند تمام آنچه را که انبیا در مورد او نوشتند انجام دهد. عیسی، مسایا انتخاب کرد که طبق ارا

زبان یونانی به معنی (. عیسی مسیح است که به ۱۸: ۴؛ لوقا ۱: ۶۱باشد )اشعیا شده میاست که کلمة عبری به معنی مسح

 شده است. مسح
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جمعیت به دستور مقامات رسمی و رهبران آمده بودند. عیسی به دستور پدر آسمانی آمده بود که خود را تحت فرمان کاربرد: 

 آیات آسمانی قرار دهد. چه کسی مرا فرستاده است؟

 به جا آورم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتحت فرمان چه کسی من خواهان زندگی هستم که ارادة پدر آسمانی را  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــای دارد که من به شیوة خودم دارم؟ ـــــــــــــــزندگی در اقتدار این دستور چه فرقی با زندگی -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از باغ جتسیمانی او را دستگیر کرده و حکام کلیسایی بردند، سپس بار بود. آمیز و خیانتمحاکمة عیسی مسخرهه: مقدم

مقامات شهری و به فرماندار رومی فرستاده شد. رئیس کاهنان و فریسیان مصمم بودند که عیسی را بکشند. دیگر طاقت 

ها در انتظار او به سر برده است. اولین توقف او در راه اسرائیل قرننداشتند که او اعالم کند که آن مسیح موعود است که 

 صلیب در انجیل یوحنا گزارش شده است. 

 

 را مطالعه کنید.  ۲۴-۱۹و  ۱۳-۱۲: ۱۸یوحنا تکلیف: 

 

 تمرین: 

 ــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــ۱۳: ۱۸اولین مکانی که سربازان و مقامات یهودی، عیسی را بردند کجا بود؟ )یوحنا  -۱

 شود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر این آیه دربارة حنا چه گفته می -۲

 شود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة قیافا چه گفته می -۳

 ذکر شده است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۴: ۱۸قیافا چه نبوتی کرد که مرجع آن در یوحنا  ۵۲-۴۹: ۱۱حنا در یو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عیسی از طرف حنا که پیرترین کاهن اعظم بود مورد بازجویی قرار ۱۹: ۱۸کنیم در یوحنا تر نگاه میای پایینحال به آیه -۴

 (۱۹گرفت. حنا دربارة چه چیزی از عیسی سوال کرد؟ )آیة 
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 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ــــــــــ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱-۲۰به طور خالصه، عیسی چگونه پاسخ داد؟ )آیات  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲العمل یکی از مقامات رسمی چه بود؟ )آیة عکس -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۳عیسی چگونه پاسخ داد؟ )آیة  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــ۲۴با پی بردن به اینکه هیچ پیشرفتی با این بازجویی انجام نگرفت، حنا عیسی را کجا فرستاد؟ )آیة  -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

خوانید در نظر آورید که این محاکمه در هنگام شب هر چند که نحوة انجام کار قدری نامشخص است، در حالیکه میمقدمه: 

گوید که ــــــــــــــــــــ بود وقتی که آنها رسیدند. و نیز به خاطر داشته باشید که در حالیکه می صورت گرفت. لوقا

 کرد. دید تحمل میشد، عیسی درد و رنج و خشونتی که از طرف سربازان و محافظان میزمان محاکمه سپری می

 

 وجود دارند.  ۷۱-۶۳: ۲۲و لوقا  ۶۵-۵۳: ۱۴را بخوانید. مراجع دیگر در مرقس  ۶۸-۵۷: ۲۶متی تکلیف: 

 

 تمرین: 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵۷: ۲۶عیسی را کجا بردند؟ )متی  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمع شورا چه کسانی هستند؟ ـــــــــــــــــــ -۲

 آموزیم. ای مطمئن و امن به دنبال آنهاست. دربارة او در ادامة درس بیشتر میشود که پطرس از فاصلهتوجه: گفته می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .( ۵۹رئیس کاهنان و هیات سنهدرین در جستجوی چه بودند؟ )آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ بر علیه عیسی که بتوانند او را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 

رفت د. اما انتظار میها و رهبران بود. آنها مقدمتا بر دعاوی یهودیه حاکم بودنتوجه: سنهدرین شورایی از رئیس کاهنان، منشی

 .که از دستور دادگاه عالی روم اطاعت کنند

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶۰سنهدرین به چه چیزی پی برد؟ )آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶۱دو تن شاهد دروغین چه ادعایی کردند؟ )آیة  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــ۲۱-۱۹: ۲شود حقیقت از چه قرار بود؟ )یوحنا هنگامی که متن خوانده می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــ۶۳(. عیسی چه گفت؟ )آیة ۶۲خواست عیسی به اتهامات پاسخ دهد )آیة کاهن اعظم می -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برگردید. با در نظر گرفتن این صحنه، جایی که عیسی در برابر سنهدرین و اتهامات دروغین آن قرار  ۵۳ای به اشعیا لحظه

 نماید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهنده را چگونه توصیف میجاتمسایا یا ن ۷گرفت، اشعیا در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة عیسی بداند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکاهن اعظم دستور داد که چه چیزی را دربار ۶۳: ۲۶در متی  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه. اگر واقعیت این بود دهنده است خواست که عیسی بگوید آیا او مسیح، همان نجاتحقیقت این است که کاهن اعظم می

بود که آن هم ارزش گفت که مسیح است، در این صورت عیسی متهم به گناه خدا بودن که ادعا دارد خداست، میکه او می

 (. ۶۶ــــــــــــــــــ را دارد )آیة 

دهد که او، پسر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اما پس از آن عیسی ادامه می (۶۴جواب عیسی چیست؟ )آیة  -۸

 انسان است که ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دیده خواهد شد.

علیه عیسی تصمیم گرفته بودند. آنها عقیده داشتند که او ادعای  قیافا به اندازة کفایت شنیده بود. او و سایر مقامات از قبل بر

 ( ــــــــــــــــــــــ۶۵گوید. قیافا چگونه نفرت خود را نسبت به پاسخ عیسی ابراز کرد )آیة خدایی دارد و حقیقت را نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــ۶۸-۶۷)آیات هایی بر او روا داشتند؟ همة آنها عیسی را محکوم به مرگ کردند. حال، چه خشونت -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سازد. هایی که گاردها به عیسی اعمال کردند بیشتر آشکار میها و سختیانجیل مرقس و لوقا در مورد خشونت

 

 بازتاب: 

که به افرادی که در آنجا حضور دارند « در نام خدای زنده سوگند بخور»سازد. توانید بشنوید که قیافا عیسی را متهم میمی -۱

 العملی به پاسخ عیسی دارید؟خداست؟ شاید شما هم از عیسی همین سوال را بکنید. چه عکسپسر بگوید که اگر او مسیح، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ« من مسیح هستم، پسر خدای زنده؟»گوید که کنید هنگامی که عیسی به من و شما حقیقت را میآیا باور می -۲

 ـــــــــــــــــــــــگوید هست؟ آورد که باور کنید که او همان کسی است که میچه تفاوتی در زندگی شما به وجود می
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

های اول پطرس و دوم پطرس در مدت این تفتیش عقاید، پطرس در حیاط دادگاه بود. همین پطرس کتابتر بکاویم: عمیق

برگردید. پطرس برای مسیحیان نوپای  ۳۳-۲۰: ۲مقدس آمده است. به اول پطرس را نوشت که تقریبا در اواخر کتاب

 کلیساهای اولیه و همچنین برای من و شما نوشت. 

 کنید، این یک اما وقتی که شما ـــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــ که برای آن تحمل می»ید، گواو می -۱

باشد. زیرا در این مورد شما ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ چیز در دیدگاه ــــــــــــــــــــــ می

زیرا مسیح نیز رنج برد برای ـــــــــــــــــــــــ یک ـــــــــــــــــــــــ اید ـــــــــــــــــــــــــ . بوده

برای شما بر جا گذاشت ــــــــــــــــــــــ ، به طوریکه شما بتوانید ــــــــــــــــــــ در ـــــــــــــ 

و )عیسی( ــــــــــــــــ نه ــــــــــــــ ، ا» -( ۳: ۵۹نقل قولی از اشعیای نبی دارد )اشعیا  ۲۲آیة .« ـــــــــــــــ 

 «و نه حتی ــــــــــــــــــــ بود در دهانش.

ـــــــــــــــــــــــ در هنگامی که او ــــــــــــــــــــــ بود، او »گوید: پطرس می ۲۳عالوه بر آن در آیة  -۲

پاسخ نکرد؛ هنگامی که او )عیسی( ــــــــــــــــــــــ ، او ـــــــــــــــــــــ نکرد. اما در سپردن حیات خود به پدر 

 کسی که ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ادامه داد. 

 

خواهد د آنکه هیچ گناهی از او سر نزد. او سرمشق ما شد و از ما میمسیح متحمل رنج فراوان شد با وجوپرسش کاربردی: 

گذارد؟ آیا دعوت او تفاوتی در من و زندگی که از او پیروی کنیم. چگونه فراخوانی او در پیروی از او، در شیوة زندگی ما اثر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآورد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن به وجود می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

 گذرد؟قبل از آنکه به محاکمة عیسی ادامه دهیم، الزم است بدانیم که در حیاط کاهن اعظم چه میتمرین: 

 گویند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة پطرس چه می ۵۴: ۲۲و لوقا  ۵۴: ۱۴، مرقس ۵۸: ۲۶متی  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ دهند؟ یوحنا چه میاطالعات بیشتری در اختیار ما قرار می ۱۶و  ۱۵: ۱۸یوحنا  -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاگرد دیگری که با عیسی بود چه کسی بود؟ ــــــــــــــالف.  

 ب. یوحنا چه کسی را شناخت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

این شخص دسترسی به صحن حیاط کاهن اعظم را میسر ساخت. این حیاط مکانی بود که حنا و دیگر مقامات، پ. 

 کشید؟ ـــــــــــــرئیس کاهنان در آن جمع شده بودند. اما پطرس چطور؟ پطرس در کجا انتظار می فریسیان، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۱۶آیة پطرس چطور به صحن حیاط دادگاه راه یافت؟ )ت. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کند:صحنه را توصیف می ۱۸: ۱۸برد. یوحنا در حال حاضر پطرس در میان دیگران در حیاط دادگاه به سر می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کرد و به احتمال قوی همان کسی بود که اجازه داد پطرس وارد حیاط شود از او چه پرسید میدختری که در آنجا کار  -۴

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۸: ۱۷)یوحنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۱۷پاسخ پطرس )آیة الف.  

گوید که پطرس در کنار آتش روی زمین نشست و در نور آتش دختر خدمتکار قادر بود به دقت می ۵۵: ۲۲ب. لوقا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵۶او را ببیند و گفت: )آیة 

 پ. و پطرس پاسخ داد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنگامی که اظهار داشت که آیا او با عیسی که از جلیل است بوده است، پطرس آن را در حضور  ۷۰: ۲۶در متی ت. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمه انکار کرد: ـــ
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 گوید که پطرس انکار نمود که با عیسای ناصری بوده است: ـــــــــــــــــــــــــــــــمی ۶۸: ۱۴ث. مرقس 

 و به سوی در ورودی راه افتاد. 

 کند. دربارة دو بار دیگر، در آیات مرجع زیر چه گفته شده است؟را سه بار انکار می عیسی پیشگویی کرده بود که پطرس او -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۷۴-۷۱: ۲۶الف. متی  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۷۱-۶۹: ۱۴ب. مرقس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶۰-۵۸: ۲۲پ. لوقا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۷-۲۵: ۱۸ت. یوحنا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (۷۵: ۲۶پیشگویی عیسی برای پطرس واقعیت یافت. او سخنان عیسی را به یاد آورد )متی  پس از آن خروس آواز داد. -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷۵و پطرس )آیة  -۷

 خداوند ـــــــــــــــــــــگوید که درست وقتی که خروس خواند، می ۶۱: ۲۲افزاید. لوقا لوقا چیزی به این لحظه می -۸

 و ـــــــــــــــــــــــــ به ــــــــــــــــــــــــــــــ . 

 

پطرس ـــــــــــــــ آن »گوید می ۶۱آیا نگاه عیسی از روی سرزنش بود یا از روی محبت؟ آیة سوال فکری: 

 گوید؟ ــــــــــــــــچه چیزی را دربارة نگاه عیسی می این عبارات« ــــــــــــــــ از خداوند، چگونه به او گفته بود...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــرا نگاه کنید. افکار و نظریات شما: ـــــــــــــــــــــــــــ ۱۰: ۷همچنین دوم قرنتیان 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۶بخش 

 بازتاب: 

چقدر برای پطرس زجرآور بود. درست چند ساعت گذشته بود که به تندی گفت که هرگز... و در این لحظه، آنچه را که  -۱

 گفته بود هرگز نخواهد کرد، انجام داد. او عیسی را، خویش را، کسی را که او اعالم کرد کرد که آن ـــــــــــــــــــــــــ

 باشد انکار کرد. 

شود که عیسی برگشت و مستقیم به پطرس نگاه کرد. پطرس سخنانی که عیسی به او گفته بود به خاطر آورد. می گفته -۲

با دیدن چشمان عیسی، اندوه کشنده به پطرس روی آورد و از آنچه که کرده بود پشیمان شد. او درست کسی را انکار نمود 

 شود. بیرون رفت و به تلخی گریست. ن او به صلیب کشیده میکه او هرگز انکارش نکرده بلکه به میل خود برای گناها

در آن شب هنگامی که کامال تنها بود، با واقعیت سنگینی گناهش روبرو شد. دلیل این اندوه فراتر از اعمالش بود. کلمات  -۳

محبت کسی که به خاطر او روی  انکارآمیز، درست شرایط درونی و قلب او را آشکار ساخته بود، نطفة او نیز در گناه بود. دور از

 دانست که هیچ نجاتی ندارد. رفت، پطرس میصلیب می

( در هنگامی که عیسی شاگردان ۴۱: ۲۶آورد. )متی بدون تردید، پطرس کلماتی را که عیسی به او گفته بود به خاطر می -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»پس از آن عیسی افزود « ـــــــــــــــــــــــــــ»را در خواب دید 

 «ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به  دانست که پطرس مایل است که کار درست را انجام دهد اما همچنین از قدرت وسوسه آگاهی داشت. عیسیخداوند می

پطرس گفته بود که برایش دعا کرده است که در ایمان شکست نخورد. در این شب غم و اندوه و شرمساری، چه قدرتی به 

 دانست که عیسی برای او دعا کرده است که ایمانش ضعیف نشود؟ ــــــــــــــــــــــــــــپطرس داده است زیرا می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کاربرد: 

کند کند، هنگامی که باید اعتراف کند که خطا کرده در حالیکه فکر نمیگوید و یا عمل میاعتقاد به آنچه که شخص می -۱

 حتی اگر هر کس دیگری »، پطرس ممکن است چنین شودهرگز خطایی از او سر بزند بسیار دشوار است. اعتراف ما نیز مانند 

حتی اگر دیگران « »کنم!حتی اگر همه به رئیس توهین کنند، من نمی« »کنم!ـــــــــــــــــــــــــ ، من هرگز نمی

 «کنم.در اوراق مالیات خود تقلب کنند، من هرگز نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگذرد؟ ــــــــــــــــــحال چه افکاری در سرتان می -۲
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 کنید:شاید بسیار دشوار باشد اما با اندکی دقت در نظر بیاورید که عقیده دارید چه کاری را هرگز نمی -۳

 اید. آن لحظه را زنده کنید. الف. در درون خود اعتراف کنید که کاری انجام داده 

 واقعه درگیر بودند؟ چه کلماتی به زبان آمد و یا چه عملی انجام گرفت؟ ــــــــــــــــــــب. چه کسانی در این  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه نتایجی به بار آورد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپ.  

 کردید انجام دهید، اما انجام دادید چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــالعمل شما در برابر عملی که فکر نمیت. عکس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

شود که دریابیم که غیر ممکن است خود را ببخشیم و یا بر این باور باشیم داستان به اینجا ختم نمی: به حافظه سپردن

 زیرا شخص پارسا »... دهد. خبر خوش خداوند را به هر یک از ما می ۱۰: ۷بخشد. دوم قرنتیان که خدا هرگز خطایی را نمی

 .«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حتما این قسمت را روی کارت یادداشت خود بنویسید و در بانک حافظة خود جای دهید. توبه راه نجات و سالمتی است. اندوه 

کند و دیگر بین ما و خدا و آنها که مورد خطای کالم خدا در مورد بخشیدن به ما باز میشخص پارسا راه خدا را برای صحبت 

 ما بودند، نخواهد بود. 

 

خواهم مشکل است که باور کنم هرگز تو را انکار نخواهم کرد، همانطور که پطرس تو را انکار کرد. میخداوند عیسی، دعا: 

ام. دانم که به تو گناه ورزیدهکنم، میام نگاه میا هنگامی که با صداقت به زندگیباور کنم که هرگز این کار را نخوام کرد. ام

خواستم مورد پذیرش و ام، به ویژه وقتی که میکه در حضور دیگران تو را انکار کردهدانم در افکارم، سخنان و اعمالم. می

اندوه شخص صادق »و به وعدة تو اعتماد کنم که  توانم توبه نمایمتایید دیگران باشم. خداوند عیسی مرا ببخش. فقط می

های این دنیا را دارد تا اینکه مشتاق نوشیدن از روح تشنة مرا شفا بخش که آرزوی نوشیدن از هوس« نجات به همراه دارد.

 ـــــــــــــسازد. ـــــــــــبخشد و تمام خطاهایم را پاک میآمیزت سپاسگزارم که مرا میعدالت تو باشد. از نگاه محبت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس ششم

 را به صلیب بکشید!او 
 سطومحکومیت از جانب پیال – ۲۳و لوقا  ۲۷متی 

 

 ۶بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 ۶۹          مقدمه

 ۲۳و لوقا  ۲۷: متی ۶درس 

 ۷۰        یهودا بدون امید •

 ۷۳       س در وضع نامساعدطوپیال •

 ۷۶       عیسی در مقابل هرود •

 ۷۸        انتخاب مردم •

 ۸۱        باراباس آزاد شد •
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 مقدمه

خواستند چند معجزه از داد. رئیس کاهنان و رهبران مردم خواهان مرگ عیسی بودند. هر دو میحوادث به سرعت رخ می

دانست با این مرد که او را مسیح، پسر خدا، پادشاه یهودیان خواست او را آزاد کند. هیچکس نمیمیعیسی ببینند و پیالطوس 

 نامیدند چه کند؟می

او کیست؟ از کجا آمد؟ چه کرده است؟ چرا در زندان است؟ چه سهمی شود، نگاه کنید. به دقت زندانی بدنامی را که آشکار می

عت آزاد نکنید. آزادی او را در نظر بگیرید و سپس آزادی خود را در نظر داشته باشید. در تمام این وقایع دارد؟ این مرد را به سر

ام؟ سهم من در این وقایع که از این مرد کردیم، از خودمان نیز بپرسیم: من کیستم؟ چه کار کردهما باید همان سواالتی را 

 چیست؟

خواهند و حاضر نبودند از دانستند چه میخورد، اما آنان که طالب مرگ او بودند میگیجی و ابهام زیادی همه جا به چشم می

 آن بگذرند که تا آنکه پیالطوس عیسی را تحویل داد که مصلوب شد. 
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 ۶درس 

 ۱بخش 

در درس پنجم دربارة انکار پطرس یاد گرفتیم که چگونه برای حقیقتی که انکار کرده بود به تلخی گریست. ولی مقدمه: 

ورزیده بود. آخرین باری که دربارة او شنیدیم، زمانی بود که در باغ با یک بوسه به یهودا چه شد، کسی که به عیسی خیانت 

عیسی خیانت کرد. فقط متی از آنچه که بر یهودا رفت گزارش داده است. )توجه: لوقا نیز گزارش مختصری در کتاب اعمال 

 ذکر کرده است.( ۲۰ -۱۵: ۱

 

 را بخوانید. ۱۰-۱: ۲۷متی تکلیف: 

 را اقرار کرد؟ یهودا چه چیزی •

 پاسخ همدستان او چه بود؟ •

 یهودا به چه عملی دست زد؟ •

 

 تمرین: 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱تصمیم رئیس کاهنان و رهبران چه بود؟ )آیة  -۱

 ـــــــــــــــــ او را به ــــــــــــــــــ آنپس آنها او را ـــــــــــــــــــــــــ و بیرون فرستادند و ـــــــ -۲

 (۲ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )آیة 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳چه چیزی مایة حیرت یهودای خائن بود؟ )آیة  -۳

 (.۳ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة او تصمیمش را عوض کرد. چه کار کرد؟  -۴

 آن را به چه کسی برگرداند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــ۴یهودا به آنها چه گفت؟ )آیة  -۵

 گیرند. چه پاسخی دادند؟ ـــــــــــبدون شک، رئیس کاهنان و رهبران هیچگونه مسئولیتی در قبال یهودا به عهده نمی -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (۵یهودا چه کار کرد؟ )آیة  -۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

پول را به صندوق برگردانند؟ رئیس کاهنان پول را در دست داشت و الزم بود که در مورد پول تصمیم بگیرد. چرا نبایستی  -۸

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶)آیة 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷مردان برای استفاده از پول چه تصمیمی گرفتند؟ )آیة  -۹

 ـــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸جای خاکسپاری چه نام دارد؟ )آیة  -۱۰

 تحقق یافت. ارمیای نبی چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۰-۹: ۲۷نبوت دیگری در متی  -۱۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بازتاب: 

بود که پیرو عقاید خودش دربارة عیسی بود. او عقیده داشت که عیسای مسیح، آن شخص موعود است، اما یهودا مردی  -۱

مانند بسیاری از یهودیان عقیده داشت که مسیح خواهد آمد و پادشاهی سیاسی را به عهده گرفته و با قدرت دولت جور و ستم 

کرد، یهودا امید فراوان داشت که مقام بزرگی را در آن قلمرو به کند. اگر عیسی پادشاهی زمینی را برقرار میرا بر کنار می

 ای که تعلق به این دنیا ندارد. کرد، پادشاهیدست آورد. اما عیسی از پادشاهی دیگری صحبت می

مسئولیت  بینیم. یهودا بایستی استعداد باالیی در کسب و کار داشته باشد زیراتصویر دیگری از یهودا می ۶-۴: ۱۲در یوحنا  -۲

 سازد؟ هایی را آشکار میداری را برای شاگردان به عهده گرفته بود. این آیات دربارة قلب و شخصیت یهودا چه جنبهصندوق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نما و تصویر غمگینی است. یهودا به عیسی خیانت نمود و عیسی به صلیب میخکوب شد. یهودا خودش، خودکشی کرد.  -۳

کار هیچگونه بخششی در حق او نداشت. زندگی او به عنوان یک دزد و فریباو خود را از درخت خویش آویخت، درختی که 

و خائن، تهی از حیات ابدی بود، بلکه بدون امید و رویای زندگی که او را در چشم دیگران نیکو جلوه دهد زندگی را پایان داد. 

 بدون امید، بدون توبه و بخشش در محکومیت ابدی جان داد. 
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ای داشتند، فاوتی که بین پطرس و یهودا وجود دارد بیاندیشید. هر یک از این دو دربارة عیسی چه عقیدهبه تای برای لحظه -۴

 عیسی کی بود و چرا آمد؟

 پطرس مرجع
  ۱۶-۱۵: ۱۶متی 

  ۶۸: ۶یوحنا 
  ۶۹: ۶یوحنا 

 

 یهودا مرجع
  ۶۴-۶۳: ۶یوحنا 
  ۷۱-۷۰: ۶یوحنا 
  ۴۷-۴۴: ۸یوحنا 

  ۶: ۱۲یوحنا 

 

گویند؟ دربارة را دوره کنید. این کلمات دربارة تفاوت بین یهودا و پطرس چه می ۱۰: ۷یک بار دیگر دوم قرنتیان بازتاب: 

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای که هر یک از این دو نفر با عیسی داشتند چه میرابطه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

القدس تو به من ایمان دادی که باور روح« تو کلمات حیات ابدی را داری.»کنم، خداوندا، من نیز مانند پطرس اعالم میدعا: 

تو مسیح هستی، »کنم، کنم و اعالم می، با امید زندگی میکنم و بدانم که تو، عیسی، فرزند مقدس خدا هستی. مانند پطرس

کند! پدر آسمانی بر من آشکار شده است. چه آرامشی این کلمات در من ایجاد میمانند پطرس، این توسط « پسر خدای زنده.

ای و دوست مرا بخشیدهدانم که دانم که علیرغم اعمال و گفتار من، علیرغم تمام افکار و نیات بد من، هرچه پیش آید، میمی

 کنم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنم و تنها تو را ستایش میداری. تو را شکر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

عیسی بازجویی خود را در مقابل حنا و اعضای سنهدرین تمام کرد. او را سیلی زدند، مسخره کردند، چشمانش را مقدمه: 

ت دادند. او را متهم به ادعای خدا بودن کردند دربارة او شهادبستند، به او آب دهان انداختند و کتکش زدند. و شاهدان به دروغ 

و به مرگ محکومش نمودند. صبح خیلی زود در حضور همه از جمله تمام هیات سنهدرین، تصمیمی اتخاذ گردید )مرقس 

 (. به احتمال قوی در ضمن اتفاق۱: ۲۳های عیسی را بستند و او را فرستادند و به پیالطوس تحویل دادند )لوقا ( دست۱: ۱۵

 این انتقال بود که عیسی به پطرس که او را انکار کرده بود نگاه کرد. 

ها که به خاطر داشته باشید، همانطور که در این درس خواندید، عیسی تمام شب بیدار بود و بدون تردید از تمام این شکنجه

د. از اطاق باالی ساختمان در جنوب از جانب جماعتی که در این محاکمة تحقیر گرد آمده بودند بسیار خسته و ضعیف شده بو

غربی اورشلیم که شام فصح را با شاگردان خورد تا شمال شرقی در بیرون شهر جتسیمانی، فاصلة زیادی را با پای پیاده پیموده 

بود. سربازانی که او را دستگیر کردند، به جنوب غربی شهری که محل سکونت قیافا کسی که او را به پیالطوس تحویل داد، 

 برگرداندند. 

، شکنجه محاکمههای قبل از ادامه دادن به یک نکتة دیگر اشاره کنیم. هر یک از چهار انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا بخش

و مرگ او را در بر دارد. به خاطر داشته باشید که هر یک از نویسندگان انجیل برای آگاهی مردم گوناگونی نوشته شده است. 

 دهیم. مقدس آمده است. به مطالعة خود از کتاب لوقا ادامه میمتفاوتی دارند که به این منظور در کتاب از این رو هر یک هدف

 

 را بخوانید.  ۷-۱: ۲۳لوقا تکلیف: 

 پس از آن عیسی را کجا فرستادند؟  •

 چه اتهاماتی زدند؟ •

 تصمیم پیالطوس چه بود؟  •

 

 تمرین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۱کند؟ )آیة شورا عیسی را کجا دریافت می -۱

میالدی، پیالطوس فرماندار روم در ناحیة یهودیه بود. اطالعات زیادی دربارة او در دست نیست،  ۳۶تا  ۲۶در زمان عیسی از 

دانیم که اگر آشوبی در نبود. همچنین می ایی در یهودیه از طرف روم، مقام مورد عالقهدانیم که انتصاب فرماندارمیاما 

 دهیم...آید، مقام او در خطر بود. با در نظر گرفتن این امر به درس خود ادامه میمنطقة حکمروایی او به وجود می
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 (۲اتهاماتی بر علیه عیسی به وجود آمد. چه اتهامی وارد کردند؟ )آیة  -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳پیالطوس از عیسی چه سوالی کرد؟ )آیة  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــو عیسی پاسخ داد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۴ای داد؟ )آیة پیالطوس به متهمان عیسی چه اعالمیه -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵پافشاری جمعیت برای چه بود؟ )آیة  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ این قلمرو زیر فرمان پیالطوس نبود. 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶خواست چه چیزی را بداند؟ )آیة حال، پیالطوس می -۶

پیالطوس راهی یافته بود که از این مخمصه خارج شود. عیسی تحت فرمانروایی ــــــــــــــــــــــــــ بود. از این  -۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــ۷رو پیالطوس چه کرد؟ )آیة 

دانیم که ابتدا عیسی را نزد حنا و سپس قیافا بردند. افرادی که با قیافا بودند، مصمم بودند که عیسی باید بمیرد زیرا او خود می

د، از این رو او را به پیالطوس سپردند. لوقا تنها داند. رئیس کاهنان و سایر مقامات حق نداشتند که او را اعدام کننرا خدا می

 دهد که پس از اولین برخورد پیالطوس با عیسی، او را نزد هرود فرستاد. ای است که گزارش مینویسنده

احتماال هرود به جلیل آمده بود که عید فصح را جشن بگیرد. قصر او فاصلة چندانی با خانة قیافا در قسمت غربی اورشلیم  -۸

 داشت. ن

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸العمل هرود در مقابل عیسی چه بود؟ )آیة الف. عکس 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸چرا؟ )آیة ب.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۸پ. چرا؟ )آیة  

 : هرود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹آیة  -۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاما عیسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : رئیس کاهنان و آموزگاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰آیة  -۱۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: هرود و سپاهیانش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۱آیة  -۱۱

 : آنها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و او را به ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برگرداندند. ۱۱آیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزیم؟ ای دربارة رابطة بین هرود و پیالطوس میچه نکته ۱۲از آیة  -۱۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

 بازتاب: 

خواستند، قدرتی نداشتند. و کسانی آنهایی که مرگ او را میدانست با عیسی چه کار کند. رسد که هیچکس نمیبه نظر می -۱

ام؟ که قدرت داشتند، تقصیری در او نیافتند که او را اعدام کنند. ناگزیریم این سوال را بکنیم، من در حق عیسی چه کرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنم...داری میداری کنم، به این دلیل جانباگر از آنها که خواهان مرگ او هستند طرف

 کند که چه کسی هست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. او ادعا می 

 دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیب. تعلیمات سخت او که مرا به توبه کردن وا  

 کند و همواره موجب آزار من است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. او زندگی مرا آشفته می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــام؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبار دیگر، من با عیسی چه کرده

هرود خیلی مشتاق بود که عیسی را ببیند. او منتظر بود که چند عمل جادوگری مشاهده کند. از آنچه که دربارة عیسی  -۲

شنیده بود انتظار داشت که معجزاتی مشاهده کند. در عوض، هرود حتی نتوانست عیسی را به حرف زدن وا دارد. و بدون شک 

خواهم ببینم که عیسی چه کاری برای من نجام معجزه نبود. و، در مورد من چطور؟ آیا من مانند هرود هستم؟ آیا میخواهان ا

ای دارم که عیسی برایم انجام دهد؟ کار و شغلی جدید؟ ماشین جدید؟ شفا؟ درک و کند؟ در حال حاضر نیاز به چه معجزهمی

 کنم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــای از او درخواست می، چه معجزهفهم چیزی؟ حتی پیش از آنکه به او ایمان آورم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که من اعتراف کنم که منتظرم قدرت معجزة خداوند را ببینم، قبل از آنکه از طریق ایمان باور کنم شود چه عاملی سبب می

 دهنده و رهاکنندة من است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکه عیسای مسیح، نجات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داشتند زیرا طالب مرگ او بودند. من چه کنندگان عیسی تندخو و در شتاب بودند. از اتهامات خود دست بر نمیمتهم -۳

خواستم انجام نداد؟ چرا او یسی عصبانی هستم؟ آیا او مرا ناامید کرد؟ آیا آنچه را که میشباهتی به متهمین او دارم؟ آیا از ع

کند خواهم در مورد او تغییر عقیده بدهم؟ چه چیزی مرا در زنجیر خود پیچانده و آزادم نمیچرا نمیکند؟ مرا اینقدر عصبانی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا محبت عظیم او را برای خود درک کنم و بپذیرم؟ ــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کردند. او را تمسخر کرده، توهین نموده، لباسی فاخر به او پوشاندند و سپس کسی را که هرود و سربازانش با او تفریح می -۴

های من شده است؟ کنم؟ آیا عیسی موضوع شوخیآیا من او را مسخره میگفت پادشاه یهود است نزد پیالطوس برگرداندند. 

دهم به جای آنکه او اش کرده و او را احمق جلوه میگویم، مسخرهآمیز دربارة او میدار و کنایهچرا من به آسانی سخنان نیش

 را پرستش کرده، به عنوان پسر خدا به او احترام بگذارم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اید؟ در حضور خداوند فروتن گشته و با توبه از او سپاسگزاری با تامل در اعتراف بپذیرید که در مورد عیسی چه کردهدعا: 

هیچ »دانید که احتیاج دارید که اعتراف نمایید که شما س، شما میکنید که به جای شما رنج دید. به خصوص در حضور پیالطو

 ندارید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ« دلیلی برای اتهام زدن به این مرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــتامل کنید: اگر ما ـــــ ۹: ۱و پس از آن با دقت به خبر خوش خداوند گوش فرا دهید و در کالم او در اول یوحنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

عیسی را نزد پیالطوس برگرداندند. مشکل پیالطوس دوباره به او روی آورد. در مورد مردی که عیسی نام دارد چه مقدمه: 

 مورد عیسی چه کردند اما حال نوبت پیالطوس است که شخصیت خود را آشکار سازد.دانیم که دیگران در کار کند؟ می

 

 را بخوانید.  ۲۵-۱۳: ۲۳لوقا تکلیف: 

 پیالطوس چه کسانی را دور خود جمع کرد؟ •

 جمعیت اصرار داشت که چه کسی آزاد شود؟ •

 پیالطوس دربارة عیسی چه کار کرد؟ •

 پیالطوس چه تصمیمی گرفت؟ •

 

 تمرین:

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۳چه کسانی را احضار نمود )آیة  پیالطوس -۱

 به آنها چه گفت؟ -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۴الف. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۴ب. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۴پ. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۱۵دربارة هرود چه گفت؟ )آیة پیالطوس  -۳

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۵پیالطوس دربارة عیسی چه گفت؟ )آیة  -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــ۱۶پیالطوس به این گروه گفت که قصد دارد چه کار کند؟ )آیة  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادند. میتوجه: تنبیهات رومیان چنان سخت و وحشیانه بود که گاهی اوقات زندانیان قبل از اعدام در اثر این تنبیهات جان 

 تادیب شامل اعمال شاقه و تازیانه زدن بود. 
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سازند )متی  کردند که آزادسنت آن زمان بر این بود که در هنگام عید فصح یا پسح، مردم یک زندانی را انتخاب میتعلیم: 

 آموزیم که پیالطوس انتخاب زندانی را به عهدة جمعیت گذاشت که ـــــــــــــــمی ۱۷: ۲۷(. طبق گزارش متی در ۱۵: ۲۷

 آموزیم؟ ـــــــــــــــــــچه می ۱۹: ۲۳و لوقا  ۱۶: ۲۷آزاد سازد یا ــــــــــــــــــــ آزاد کند. دربارة باراباس در متی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تمرین: 

( هنگامی که پیالطوس از مردم پرسید که کدام ۲۰: ۲۷جمعیت از طرف رئیس کاهنان و رهبران تحریک شده بودند )متی  -۱

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱یة یک را آزاد کند، مردم چه پاسخی دادند؟ )آ

 گوید که پیالطوس مایل بود عیسی را آزاد نماید. بنابراین چه کار کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــمی ۲۰: ۲۳اما لوقا  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱زدند؟ )آیة جمعیت مکررا چه چیزی را فریاد می -۳

 نویسد. آن را بخوانید. دربارة این مرحله از محاکمه فقط متی گزارش مختصری از آنچه رخ داد می -۴

 . چه اتفاقی افتاد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۹: ۲۷متی 

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین پیغام چه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ (۲۲: ۲۳پرسد؟ )لوقا (. از آنها چه می۲۲، ۱۴، ۴کند )آیة صحبت میبرای بار سوم پیالطوس با جمعیت  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 او دربارة عیسی چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۳؟ )آیة اما جمعیت چه درخواستی کرد -۶

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۳تصمیم نهایی پیالطوس چه بود؟ )آیة  -۷

( و ـــــــــــــــــــ عیسی را به دست ۲۵، ۲۴آیات او ـــــــــــــــــــــ آزاد کرد، که انتخاب مردم بود ) -۸

 ـــــــــــــــــ سپرد. 
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 آموزیم؟ دیگر چه مواردی را از این آیات مرجع می -۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۵: ۱۵الف. مرقس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳-۱۲: ۱۹ب. یوحنا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۶-۲۴: ۲۷پ. متی  

 شود؟ داشتند، چه گفته میدربارة رفتاری که سربازان فرماندار نسبت به عیسی  ۳۱-۲۷: ۲۷در متی  -۱۰

 الف. چه لباسی به تن او کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 چگونه با او خشونت کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.  

 «سپس آنها ـــــــــــــــــــ او را دور کردند ـــــــــــــــ به او.»خوانیم. چنین کلماتی را می ۳۱سپس در آیة  -۱۱

 او بود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»گوید؟ کند. اشعیا چه میدربارة عیسی صحبت می ۷: ۵۳نبی در اشعیا اشعیای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ۵بخش 

آمیز ادامه داد بدون اینکه در مورد زندانی که تازه آزاد شده است، تاملی توان به این داستان محبتخیلی آسان میبازتاب: 

 کند. صورت گیرد. این زندانی متهم به قتل و ایجاد شورش شده بود و متی از او به عنوان زندانی خطرناک یاد می

بشنویم. ظاهرا، « مصلوبش کن! مصلوبش کن!»گویند: اند و میقرار گرفتهتوانیم فریاد جمعیت را که رو به روی پیالطوس می

زندانی که باراباس در آن محبوس بود، به اندازة کفایت به صحن دادگاه نزدیک بود و باراباس حتما فریادهای مردم را شنیده 

کنید چه احساسی داشته است. او برای ور ای تصبود. او قادر نبود سواالتی را که پیالطس از جمعیت کرد بشنود، اما فقط لحظه

 خیانت و قتل به زندان افکنده شد و محکومیت مرگ در انتظار او بود.

سپس پیالطوس سوال کرد: « باراباس»جمعیت فریاد زدند « خواهید کدام یک از این دو را آزاد کنم؟می»پیالطس سوال کرد: 

چرا؟ »و دوباره پیالطوس پرسید: « مصلوبش کن!»عیت فریاد برآورد و جم« شود چه کنم؟پس با عیسی که مسیح نامیده می»

ای خود را در زندان در نظر بیاورید. برای لحظه« مصلوبش کن!»و مردم بلندتر فریاد زدند « چه جرمی مرتکب شده است؟

ود را جایگزین آن را بخوانید. نام خ« این مرد را مصلوب کنید»یا « مصلوبش کن»شما جای باراباس هستید. حال کلمات 

 خوانید، ضمیر آن را به جای آن مرد بگذارید. کنید. اگر خانمی هستید که این قسمت را می

 کنید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه چه فکر می •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه اتفاقی برای شما خواهد افتاد؟  •

 شوید و این تنبیه مرگ است! اید، تادیب میدانید که برای جرمی که مرتکب شدهمی

ت عیسی را شود، و جمعیبه تامالت خود ادامه دهید. در نظر آورید که وقتی که زندانبان به باراباس گفت که از زندان آزاد می

عیسی را برای خود کشد، چه فکری در سرش آمد؟ باورکردنی نیست؟ باراباس در وهلة اول جایگزینی به جای او به صلیب می

 تجربه نمود. عیسی به جای گناهان او و گناهان تمام دنیا قربانی شد. 

کند. این آیات را بنویسید و بیاموزید که از جایگزینی عیسی برای گناهان ما صحبت می ۵-۴: ۵۳اشعیای نبی در کتاب اشعیا 

 چگونه عیسی زندگی خود را برای من و شما جایگزین نمود: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های او برای گناهان ما سوراخ شد. او برای خطاهای ما های ما را بر خود هموار نمود. دستهای ما و غمبله، عیسی بیماری

 های او ما شفا یافتیم. ، و از زخمبرای ما آرامش ایجاد کرد بر او قرار گرفتخورد شد. تادیبی که 

ای دور دست ایستاد و مصلوب شدن عیسی را به جای خود از دور دانیم چه کرد. آیا در گوشهوقتی که باراباس آزاد شد نمی

دانست که عیسی خطایی نکرد و پسر خدا بود؟ آیا آیا می« میرد؟او به جای من می»تماشا کرد؟ آیا کالمی از دهان او آمد که 
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توانیم تصور کنیم که به دست آوردن آزادی و زندگی چه کرد؟ البته پاسخی برای این سواالت نداریم اما میبرای او فرقی می

 اش با چه کسی گفتگو کرد. دانیم آن شب او کجا رفت و یا دربارة آزادیاحساسی دارد. نمی

اش آزاد شد، من و شما نیز از گذشتة خود رها شدیم و به آزادی دست باراباس از محکومیت گناهان گذشتهدرست همانطور که 

ای را با عیسای مسیح داشته باشیم. از آنجا که عیسی به خاطر ایم. اکنون ما آزاد هستیم که با امید زندگی نماییم و آیندهیافته

 ون طبق کالمش ما را بخشیده است. ما تادیب شد، ما قادریم به حضور پدر برویم چ

 

 ایم زیرا عیسی به جای ما مرد. های خود آزاد شدهمن و شما از زندان های کاربردی:پرسش

گیرم؟ یا آن را آید؟ آیا آزادیم را جشن میام به وجود میام چه تفاوتی در زندگیمن چه کار باید بکنم؟ حال که آزاد شده -۱

ام چگونه خواهد بود؟ من از مرگ فرار العمل من در برابر آزادیدهم؟ عکسزندگی گذشتة خود ادامه میکنم و به فراموش می

 کردم! 

 خواهم کسی را که به جای من مرد بشناسم. به این وسیله به شناختن او اقدام خواهم کرد...می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 درس هفتم

 پدر، ایشان را ببخش
 محبت عظیم – ۲۳و لوقا  ۱۹، ۱۸یوحنا 

 

 ۷بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 ۸۴          مقدمه

 ۲۳و لوقا  ۱۹، ۱۸: یوحنا ۷درس 

 ۸۵        عیسی، پادشاه •

 ۸۶      متبارک است و حال مصلوبش کن •

 ۸۷       گناهی اعالم کردعیسی بی •

 ۸۹        راه به سوی جلجتا •

  ۹۰        مرا به خاطر آور •

 ۹۱        زمانی مناسب •
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 مقدمه

شود. پیالطوس عیسی را تحویل داد که مصلوب شود. صحنه از جایگاه قضاوت پیالطوس که گاباتا نام دارد به جلجتا منتقل می

هراس داشت، از این رو از تمام  گناه است، اما از تهدیدهای جمعیت و ایجاد آشوبپیالطوس تشخیص داد که عیسی بی

 گناه اعالم کرد.گناهی خود را در ریختن خون مردی بیجریان محاکمه کنار کشید و بی

و این اولین « کنند.دانند چه کار میپدر ایشان را ببخش زیرا نمی»انگیز است. شود چه حیرتدعای مردی که مصلوب می

کنیم که به گفتگویی که بین عیسی شما را تشویق میتر از آن نیز وجود دارد. آورد و بیشکلماتی است که عیسی به زبان می

گوید، در حالیکه آمد میورود مردی را به بهشت خوشو شخص دیگری که روی صلیب بود به دقت گوش فرا دهید. عیسی 

 کنند. آنها که در اطراف صلیب هستند او را مسخره کرده و به او توهین می

کند که مسیح است. عیسی تا عقیده داشتند که اگر عیسی از صلیب پایین بیاید ثابت میا سرزنش کردند که او ر اشخاصی

دهنده بود. مرگ اوست که به ما حیات لحظة مرگ روی صلیب ماند. زیرا این هدف نهایی او که مسح شده و مسایا یا نجات

 بخشد.ابدی با او را می
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 ۷درس 

 ۱بخش 

شناسی که از مشرق به اورشلیم دانشمند ستاره ۲: ۲خواستند او را بکشند. در متی دوران زندگی عیسی مردم می درمقدمه: 

این پادشاه که در جستجوی او بودند، یک پادشاه « کجاست کسی که به دنیا آمده است تا پادشاه یهودا شود.»آمد پرسید: 

آمد. اما دهنده، کسی که طبق پیشگویی انبیا بایستی مینوان مسیح، نجات(. بلکه کسی بود که به ع۳۶: ۱۸زمینی نبود )یوحنا 

پادشاهی که قوم یهود در انتظارش بودند، پادشاهی بود که عقیده داشتند بر اسرائیل حکمفرمایی کرده آنها را از ستم قدرت 

 پادشاه یهودیه به دنیا آمده است پرستش کند.  شناس با اشتیاق به اورشلیم آمد تا آنکه به عنواناز این رو ستارهروم آزاد سازد. 

 (۱۶، ۱۳، ۸، ۳: ۲العمل هرود پادشاه قدرتمند در مقابل مسیح، این شاه یهود که مولود شده بود چه بود؟ )متی اما عکس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتنائیل واقعیت عظیمی را اعالم کرد. دربارة عیسی چه گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴۹: ۱در یوحنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 را مطالعه کنید.  ۱۶: ۱۹و  ۳۳: ۸یوحنا تکلیف: 

 

 تمرین: 

 نامد، ازعیسی در حقیقت پادشاه اسرائیل بود! حال فرماندار روم، پیالطوس سوالی را یهودیان مدعی شدند خود را خدا می -۱

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۳: ۱۸عیسی پرسید که مجازات این ادعا مرگ است. سوال چه بود؟ )یوحنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پادشاهی خود چه گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، عیسی دربارة ۳۶در آیة  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۳۷)آیة « ـــ هستی!پس تو یک ـــــــــــــــــــ»سپس پیالطوس اعالم کرد  -۳

 «گویی که من یک ــــــــــــــــــــــــــ هستم.تو می»الف. عیسی به او پاسخ داد،  

 گوید که او به عنوان یک پادشاه آمد تا به ــــــــــــــــــــــــ شهادت دهد.ب. عیسی به پیالطوس می 
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 امروز مردم این سوال را دارند: ـــــــــــــــــــــــــکند که هنوز تا پیالطوس سوالی را مطرح می ۳۸در آیة پ.  

 پیالطوس خارج شد و به یهودیان گفت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۸در آیة  -۴

خار بر سر او نهادند و  سربازان پیالطوس عیسی را به سخره گرفتند و به او لباس ارغوانی سلطنتی پوشاندند و تاجی از -۵

 (.۳: ۱۹گفتند: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )یوحنا 

 گوید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( و می۴گیرد )آیة دوباره پیالطوس در مقابل یهودیان قرار می -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی که رئیس کاهنان و مقامات رسمی آنها دیدند که به عیسی لباس ارغوانی پوشانده و تاجی از خار بر سر او نهادند  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفریاد بر آوردند: ــــــــــــــ

 پیالطوس مکررا اصرار دارد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ۶آیة  -۸

 یهودیان چه فریاد زدند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۲اما یهودیان به نقطه ضعف پیالطوس پی بردند. در آیة  -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید نشیند و میآورد و خود بر صندلی داوری میپیالطوس عیسی را بیرون می -۱۰

 (.۱۴)آیة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۱۵ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة فریاد زدند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۱۱

 پیالطوس پرسید: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ -۱۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئیس کاهنان پاسخ داد:  -۱۳

 (.۱۶پیالطوس در برابر مردم تسلیم شد و عیسی را فرستاد تا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شود )آیة  -۱۴
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 ۲بخش 

متبارک است »خواندند: را داشتند در حالیکه چند روز قبل از آن آواز می چرا مردم آنقدر قصد مصلوب کردن عیسیبازتاب: 

شان را تغییر داد؟ آیا فکر کردند که (. چه اشتباهی رخ داده بود؟ چه چیزی عقیده۱۹: ۳۸)لوقا « آیدپادشاهی که به نام خدا می

را که انجام داده بود، مانع از این بود که دریابند اند و ادعای او که پادشاه یهود است حقیقت نداشت؟ آیا معجزاتی فریب خورده

 او حقیقتا کیست؟ یا شاید در آن لحظه از هیجان زیاد جمعیت در هراس افتادند...

پس بایستی این جمعیت متفاوتی باشد... افراد دیگری در این روزهای قبل از عید فصح به شباهت پادشاه به اورشلیم آمدند. 

کبیر از جلیل که مقر حکومتش بود برای جشن عید فصح آمد. بدون تردید او با هیاتی از سپاهیان غتیپاس پسر هرود هرود ا

اسب سوارش وارد شد. پیالطوس نیز از مقر خود در سیسرا با سپاهیانش به اورشلیم آمد تا از برقراری صلح در دوران عید 

 برند. حکومت و نظارت روم به سر می اطمینان یابد. او حضور یافت تا یهودیان به خاطر بسپارند که تحت

 کنید؟ ـــــــــــــــــچه کسانی بودند؟ شما چه فکر می« مصلوبش کن! مصلوبش کن!»زد خوب، این جمعیت که فریاد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کاربرد: 

 زدید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنید برای چه فریاد میمیاگر شما در بین جمعیت بودید فکر  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچرا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بود عیسی را آزاد کند تا پیالطوس مایل « بینم...من هیچ دلیلی نمی»گناهی عیسی را اعالم کرد. پیالطوس بیبازتاب: 

اینکه یهودیان عیسی را در مقابل پادشاهش قرار دادند. حال پیالطوس ناگزیر بود بین دو پادشاه انتخاب نماید. عیسی پادشاه 

یهودیان، یا سزار پادشاه سرزمین روم را برگزیند؟ پیالطوس سزار را که مورد نظر مردم بود انتخاب کرد پادشاهی که آنها را 

نوان یک ملت فقیر و فرسوده ساخته و به صورت قومی تحت فشار و سلطه در آورده بود. آنها با عیسی، کسی که به به ع

(. پیالطوس انتخاب بدی کرد و پادشاه ۱۰: ۱۰کرد، کاری نداشتند )یوحنا عطا میداد و زندگی وافر به آنها حقیقت شهادت می

 نادرستی را کشت. 
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 کاربرد:

 کیست؟ چه کسی را برگزیدید که به زندگی شما وارد شود و اختیار قلب و فکر شما را در دست گیرد؟ ـــــــــپادشاه شما  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمایید: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرای چند لحظه پادشاه خود را توصیف  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ شما دارای چه خصوصیاتی است که توجه شما را جلب میپادشاه  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گفت که این مرد هیچ گناهی نداشت. او هیچ دلیلی پیدا نکرد که عیسی را محکوم پیالطوس راست میبه حافظه بسپارید: 

 عیسی پسر کامل خدا بود که به صورت پسر انسان آمد که به جای ما بمیرد. آن ــــــــــــــــــ از ـــــــــــــــــکند. 

(. اگر تا به حال این آیه را به حافظه ۷: ۱ول یوحنا او ــــــــــــــــــــــ ما را از تمام ــــــــــــــــــــــــــ )ا

کنیم که خون عیسی عامل قدرتمندی است که اید، حاال حتما این کار را بکنید. در کلمات این آیه، اطمینان حاصل مینسپرده

 (. ۲۹: ۱ایم که گناه جهانیان را پاک نمود )یوحنا سازد. ما با خون برة خدا شسته شدهروح ما را پاک می

 

ای و همة ما در میان بینم که در کنار پیالطوس ایستادهخداوند عیسی، تو برای گناهان من شرمسار و شکنجه شدی. میدعا: 

توانم تو را شکر بینم، فقط میعلیرغم آنچه که با چشمان انسانی می« مصلوبش کن! مصلوبش کن!»زنیم جمعیت فریاد می

کنم که آوردند. تو را شکر میبرای من و تمام کسانی است که در جمعیت فریاد بر می کرده، ستایش نمایم. محبت پایدار تو

سازد که خون خود را ریختی تا مرا از تمام گناهانم پاک سازی. گناهان من به وسیلة تو پاک شد و روح مقدست مرا قادر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین حقیقت را باور نمایم و به آرامش روحی دست یابم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

پس از  عیسی به سربازانی که در باغ جتسیمانی آمدند تحویل داده شد و سپس به رئیس کاهنان، پیالطوس، هرود و مقدمه:

ند تا آن دوباره به دست پیالطوس برگشت. در این جا پیالطوس تسلیم جمعیت شد و سرانجام او را به سربازان رومی سپرد

او را وادار کردند که صلیب خود را حمل کند. بایستی راهی را که در پیش دارد طی نماید. مصلوب شود. مرگ او حتمی است. 

 (۲۲: ۱۵شود )مرقس راهی که به جلجتا که به معنی کاسة سر است، ختم می

بعضی استهزا نمودند، و ها را حمل کردند و گروهی به گریه و زاری پرداختند. ای صلیبعدهای به دنبال او راه افتادند، عده

کنید خود را در جمعیت جستجو کنید. بعضی دیگر توهین کردند. یکی دعا کرد. یکی داد و یکی بخشید. در حالیکه مطالعه می

 ا بشنوید. تر بیایید و با دقت گوش دهید که آخرین سخنان عیسی راز صلیب نترسید بلکه نزدیک

 

را مطالعه  ۲۷-۱۶: ۱۹و یوحنا  ۴۳-۲۶: ۲۳کنیم. لوقا گزارش صلیب شدن را مقدمتا از انجیل لوقا و یوحنا بررسی میتکلیف: 

ها که همچنین در متی و مرقس کنیم که گزارش مصلوب شدن عیسی را در هر یک از انجیلکنید. توجه: شما را تشویق می

 (.۳۲-۲۱: ۱۵و مرقس  ۴۴-۳۲: ۲۷تا داستان را به طور کامل دریابید )متی نیز آمده است مطالعه نمایید 

 

 :۲۳از انجیل لوقا تمرین: 

های سربازان رومی ضعیف شده بود. چه کسی مجبور سربازان عیسی را بردند. بدون شک عیسی از خشونت و شکنجه -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــ۲۶است صلیب عیسی را حمل کند؟ )آیة 

 گویند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة  او چه می

. احتماال او رهبر  گوید که شمعون پدر ـــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــمی ۲۱آیة  ۱۵در باب مرقس 

 کلیسای اولیه شد. شمعون از اهالی سایرن بود که امروزه لیبی نام دارد. 

 افتد؟ ــــــــــــــــچه کسی دنبال عیسی راه می ۲۷افتد. در آیة بینیم که شمعون به دنبال عیسی راه میمی ۲۶در آیة  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۲شود. چه کسان دیگری با او بودند )آیة عیسی به تنهایی مصلوب می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقتی که به مکانی به نام ـــــــــــــــــــ آمدند، در آنجا ـــــــــــــــــــــــ او را به اتفاق ــــــــــــــــــ -۴
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 (.۳۳ــــــــــــــــــــــــــ او. )آیة یکی در ــــــــــــــــــــــــــ او و دیگری در ـ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۴اولین کلماتی که عیسی گفت چه بود؟ )آیة  -۵

 (۳۴ـــــ )آیة و سربازانی که او را مصلوب کردند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۶

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۵کنند؟ )آیة این مردم چه کار می -۷

 .«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ »... اما حکمرانان به او ـــــــــــــــــــــــــ . گفتند:  -۸

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۶سربازها چی؟ آنها چه کار کردند؟ )آیة  -۹

 آنها ــــــــــــــــــــــــــــــ به او دادند و گفتند: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۸ود که گناه او را اعالم کرد؟ )آیة توجه: نشان و عالمت چه ب

 ( چه توهینی به عیسی کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ۳۹یکی از مجرمین که در آنجا بود به عیسی ناسزا گفت )آیة  -۱۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زد چه گفت؟ )آیات ( این مجرم به گناهکار دیگری که اتهام می۴۰اما مجرم دیگر او را ـــــــــــــــــــــــــ )آیة  -۱۱

 ( ۴۱و  ۴۰

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نکردی.الف. آیا تو  

 ب. و ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. اما این مرد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (۴۲پس از آنکه این را گفت رو به عیسی کرد و گفت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة  -۱۲

 (۴۳ـــــــــــــــــ )آیة ــــــــــــــــــــــ تو خواهی بود ـــــــــــــــــــــ در ـــعیسی به او جواب داد:  -۱۳
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 ۴بخش 

( حاوی نکاتی است که باید به آن توجه نمود. بگذارید به چند آیه نظری ۴۳-۲۶: ۲۳این قسمت از آیات کالم )لوقا بازتاب: 

تر محبتی که عیسی برای ما که رنج برد و جان داد، یاری القدس درخواست نماییم که ما را در درک عمیقبیافکنیم و از روح

 نماید. 

کرد که گذشته از محبت پدر، برای مصلوب شدن خودش شود که شمعون به دنبال عیسی که صلیبی را حمل میگفته می -۱

نش دربارة مرگ خویش بود، راه افتاد. او صلیب را برداشت و به دنبال عیسی رفت. عیسی در اوایل خدمتش زمانی که با شاگردا

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۵-۲۴: ۱۶کرد، چه گفته بود؟ )متی صحبت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« کردند.زنانی بودند که برای مصلوب شدنش گریه و زاری می»شود که مردم به دنبال او رفتند که در میان آنها گفته می -۲

(. چقدر آنها از دیدن خشونتی که در حق عیسی که ۲: ۸در تمام مدت خدمت عیسی، زنان از او مراقبت کرده بودند )لوقا 

ناپذیر بود و در عین حال محبتی که نسبت به آنها داشت او او اجتنابشد، اندوهگین بودند. مرگ شان بود، اعمال میدوست

 داشت. را به تحمل رنج و مرگ وا می

گوید؟ چه اهمیتی داشت که صلیب عیسی بین چه می ۱۲: ۵۳یافت. اشعیا ها حتی تا مرحلة صلیب شدنش تحقق مینبوت -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلیب دو تن مجرم قرار گیرد؟ ـــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد. روایت را شد، گزارش میداستان عیسی را هنگامی که در بیابان از طرف شیطان وسوسه می ۱۳-۱: ۴انجیل لوقا  -۴

در دو « اگر تو پسر خدا هستی»وسوسه شد دریابید. شیطان از این عبارت  ۹و  ۶و  ۳بخوانید و مواردی را که عیسی در آیات 

گوید که او می ۱۳کند. سپس چون نتوانست عیسی را فریب دهد، در آیة و فریبکاری استفاده میمورد از سه مورد وسوسه 

شنویم که کلمات مشابهی می ۲۳ــــــــــــــــــ از او تا اینکه یک ــــــــــــــــــــــــــ . در لوقا )شیطان( ـــ

 استفاده شد ... 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۵الف. توسط حکام )آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــ۳۷ب. توسط سربازان )آیة  

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۹پ. به وسیلة یکی از مجرمین )آیة  

اگر تو واقعا همان »ره عیسی را با گفتن یافت و دوبا« وقت مناسبی»شیطان با استفاده از افرادی که آنجا جمع شده بودند 

گویی هستی، ناگزیر نیستی به این کار دست بزنی. با معجزة نهایی به همه ثابت کن که تو کی هستی. کسی هستی که می
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« دهنده هستی. تو مسیح و مسح شده و پادشاه یهود هستیخود را نجات بده. از صلیب پایین بیا. به ما ثابت کن که تو نجات

 آزمایش در آورد.  به

از انجیل پذیر است. ها، عیسی در مقابل وسوسة شیطان بیشتر ضعیف و آسیببا قرار گرفتن روی صلیب با تمام دردها و زخم

 پدر»، «و چه بگویم؟».. چه بینشی دارید؟ عیسی دربارة آنچه که روی خواهد داد با شاگردانش صحبت کرد. ۲۷: ۱۲یوحنا 

اما برای این « ـــــــــــــــــــــــــــ مرا ــــــــــــــــــــــــــــ این ـــــــــــــــــــــــــــــ ؟

ام ــــــــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ من تا اینجا آمده

 «ــــــــــــــــ در نام تو.

 

یابد. عیسی مصلوب شده است. او برای آنها که او را مصلوب کردند دعا کرد و به درس اول به سرعت خاتمه می اینپایان: 

ایم ما به پایان قسمت اول رسیده« امروز تو با من در بهشت خواهی بود.»دزدی که روی صلیب در کنار او قرار داشت گفت: 

 را شروع کنیم.  ایم که کتاب محبت خدا، زندگی ما قسمت دومو آماده

تواند در حق دوستانش بکند، این است که جان خود را در بزرگترین محبتی که شخص می»آمده است که  ۱۳: ۱۵در یوحنا 

شود. این کاری است که عیسی برای ما کرده است. داستان تمام نمی« راه ایشان فدا سازد. محبت را باید اینچنین سنجید.

کنیم که به مطالعة پذیرد! به شما توصیه مییابد. داستان با این خبر خوش پایان میتمه نمیداستان با صلیب شدن عیسی خا

 قسمت دوم را بخوانید!خود ادامه داده و کتاب محبت خدا، زندگی ما 


