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 27 -12: 18؛ يوحنا  71 -54: 22لوقا ؛ 72 -53: 14؛ مرقس 75 -57: 26متي  :مورد مطالعه كالم قسمت

. شونداگرچه مسيحيان ممكن است كه بخواهند كار درست را انجام دهند اما گاهي موفق نمي :هدف درس

اگر به گناهانشان . حتي اگر آنها خطا و اشتباهي كنند، عيسي دوستشان دارد :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
. بخشداعتراف كنند، عيسي آنها را مي

. در موقع ارتكاب به گناه به بخشش نياز دارند :احساس كنندن شما بايد آنچه شاگردا

از عيساي مسيح بخواهند تا گناهانشان را ببخشد و به او بگويند كه دوستش  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
. دارند

): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

). 24 -12: 18نا يوح(كنند شاگردان عيسي را انكار مي.1
). 65 -53: 14؛ مرقس 68 -57: 26متي (زنند برند و به اتهام ناروا ميعيسي را نزد حاكمان مي.2
 -25: 18؛ يوحنا 60 -54: 22؛ لوقا 72 -66: 14؛ مرقس 74 -69: 26متي (كند بار مسيح را انكار مي 3پطرس .3

27 .(
) 62 -61: 22؛ لوقا 72: 14؛ مرقس 75: 26متي (عيساي خداوند هنوز هم پطرس را دوست دارد . 4

 :آيه حفظي

خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هالك نگردد بلكه زيرا «
) 16: 3يوحنا (» .حيات جاوداني يابد

 
 
 
 
 
 
 
 

درس اول 
 

شود عيسي انكار و متهم مي

: قابل توجه معلم
مقدس كه به اتفاقات قبل از مرگ و به هايي از كتابدر اين درس نيز مانند جلد قبلي، پيشگويي

: در اين درس. نديابصليب كشيدن عيساي مسيح خداوند مربوط است تحقق مي
). 7: 13زكريا (كنند شاگردان مسيح او را انكار مي

متي (پطرس، يكي از نزديكترين شاگردانش، طبق پيشگويي خود مسيح سه بار او را انكار كرد 
). 38: 13؛ يوحنا 34: 22؛ لوقا 30: 14؛ مرقس 34: 26

. )7: 53اشعيا (كند زنند، سكوت ميوقتي به عيسي به دروغ اتهام مي
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درس 
كنند شاگردان عيسي را انكار مي.1

). 24 -12: 18يوحنا (
آنها ! كردندنتنائيل و ديگر شاگردان هم فرار مي! يعقوب و يوحنا هم در حال فرار بودند! كردداشت فرار مي پطرس

. كردند و عيسي را با سربازاني كه براي دستگيري او آمده بودند تنها گذاشتندداشتند از باغ جتسيماني فرار مي
گري قرار بود بيفتد؟ چه اتفاق بد دي. پطرس و همراهانش ترسيده بودند

من هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت، حتي اگر همه تو «: همين چند ساعت پيش بود كه پطرس به عيسي قول داد
اما االن پطرس داشت عيسي را تنها » .جانم را براي تو خواهم داد و تو را انكار نخواهم كرد. را تنها بگذارند

اين سرعت پطرس قولش را فراموش كرد؟ چطور شاگردان توانستند  چطور به. كرداو داشت فرار مي. گذاشتمي
عيسي را با دشمنانش تنها بگذارند؟ 

داند كه اگر كنند؟ حتماً عيسي ميبرند؟ با او چه ميعيسي را به كجا مي :ها ذهن پطرس را مشغول كرده بودنگراني
تصميم گرفت كه . ناگهان ايستاد. كردد فرار ميدانست كه نبايپطرس مي. كردندماندم، مرا هم دستگير ميآنجا مي

. اش را حفظ كرد تا دستگير نشوداما فاصلهبرگردد و به دنبال عيسي برود-
از ميان تاريكي شب، آنها به دنبال جمعيتي كه . يكي ديگر از شاگردان، يوحنا، تصميم گرفت تا با پطرس برگردد

حنا كه پدر زن قيافا رئيس كاهنان بود، قبالً . (يسي را پيش حنا بردندآنها ع. عيسي را به بيرون باغ برد حركت كردند
.  سربازان عيسي را اول پيش حنا بردند.) خودش هم رئيس كاهنان بود پس هنوز هم قدرتي داشت

شناخت با سربازان وارد حياط شد اما پطرس بيرون منتظر ماند تا اينكه يوحنا به كنيزي گفت تا يوحنا كه حنا را مي
. سردي بود و غالمان و سربازان به دور آتشي جمع شده بودند تا گرم شوندشب . به او اجازة ورود بدهد

 

). 6: 50اشعيا (اندازند زنند و بر او آب دهان ميدشمنان عيسي او را كتك مي
توانست مانع تحقق و هيچ چيز نمي. شدته ميطبق نقشة خدا، عيسي بايد براي گناه جهان كش

. انجام اين هدف شود
احتمال دارد كه ايمانداري قصد انجام كارهاي : ممكن است بخواهيد بر اين نكته تأكيد كنيد كه

مانند دعاي عيسي براي ). مانند پطرس(اما موفق نشود ). مانند پطرس(درست را داشته باشد 
كه ايمان ما نلغزد؛ كه اگر مرتكب گناهي شويم، دوباره : كندعا ميپطرس، او امروز براي ما نيز د

 ).32 -31: 22لوقا (به سويش برگرديم 
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. را نشان دهيد 1تصوير شمارة 
كنيزي كه اجازه داده بود تا پطرس وارد شود او را زير نظر . پطرس به آرامي به آنها پيوست

البته منظورش از مرد عيسي » ستي؟آيا تو هم شاگرد اين مرد ه«: و باالخره پرسيد. داشت
. مسيح بود

» !نه نيستم«: پطرس زود جواب داد
سئواالت دربارة شاگردان و تعاليم . كرددر همين لحظه حنا از عيسي در محوطه سئوال مي

. عيسي بود
اينجا بعضي از رهبران يهودي كه . من در كنيسه و معبد درس دادم. درسهاي من كامالً واضحند«: عيسي جواب داد

» .از آنها بپرسيد كه من چه گفتم. هستند در جلسة درسهاي من حاضر بودند
» دهند؟اينطوري بايد كاهن اعظم جواب مي«: يكي از افسراني كه كنار عيسي ايستاده بود به او سيلي زد و گفت

» زنيد؟ياما اگر راست گفتم پس چرا مرا م. اگر حرف اشتباهي زدم به من هم بگوييد«: عيسي جواب داد
كرد كه كار يا حرف اشتباهي از عيسي سرزده به ذهن هيچ كس هم خطور نمي. هيچ كس حرفي براي گفتن نداشت

. همة كارها و حرفهاي او حقيقت و راستي بود. باشد
 ».او را به پيش قيافا ببريد«: حنا سئوالي ديگري براي پرسيدن از عيسي نداشت و دستور داد و گفت

 

زنند برند و به اتهام ناروا ميحاكمان ميعيسي را نزد .2

). 65 -53: 14؛ مرقس 68 -57: 26متي (

. را نشان دهيد 2تصوير شمارة 
كه احتماالً در طرف (بعد عيسي را كه دستهايش را از پشت به هم بسته بودند به خانة قيافا 

ا به مردم صحبت او بايد دربارة خد. قيافا كاهن اعظم خدا بود. بردند) ديگر آن محوطه بود
او عيسي مسيح را به عنوان ماشيح اسرائيل، پسر خدا . اما او آدم گناهكاري هم بود. كردمي

. اش قبول نكرده بوددهندهو نجات
كاهنان اعظم هم در آنجا . نفرة سنهدرين هم با او بودند 70شوراي . قيافا در اتاق تنها نبود

شاهداني براي . به ضد مسيح صحبت كنند بودند و مشغول پيدا كردن افرادي بودند كه
يكي از شاهدان دربارة چيزي كه از ديگري دربارة عيسي شنيده بود . شهادت عليه عيسي به جلسه آورده شده بودند

اما . و ديگري داستان ديگري را تعريف كرد. دادديگري گزارش و حرف آدم ديگري را شهادت مي. شهادت داد
كنند كه حداقل دو طبق شريعت يهود، در صورتي يك فرد را متهم مي.  يشان يكي نبودهيچ كدام از شاهدين حرفها

چرا اين شهادتها مثل هم نبودند؟ براي اينكه اين . شاهد دربارة يك موضوع كامالً يك چيز بگويند و شهادت بدهند
. گفتندافراد دروغ مي
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كنم و در اين معبد را با دستهاي خودم خراب ميمن “ما شنيدم كه عيسي گفت«: بعد دو نفر شاهد آمدند و گفتند
: 2يوحنا (كنم را خراب مي] بدن خودم[من اين معبد «: در واقع عيسي گفته بود”» سازمسه روز دوباره آن را مي

مرقس . (اما حتي اين دو شهادت هم با هم يكي نبودند). 19: 2يوحنا (» كنمو در سه روز آن را دوباره برپا مي) 21
14 :59 .(

» آيا در برابر اين شهادتها چيزي براي گفتن داري؟«: وقتي حرف شاهدين تمام شد، قيافا رو به عيسي كرد و پرسيد
. ولي عيسي جوابي نداد

» پرسم كه آيا تو مسيح پسر خدا هستي؟من به نام خدا از تو مي«: كاهن اعظم دوباره پرسيد
» .من هستم«: عيسي گفت

شما كه كفرگويي ! ما به شاهد ديگري نياز نداريم«: سهايش پاره كرد و فرياد زد و گفتكاهن اعظم با عصبانيت لبا
.) كفرگويي يعني كسي خود را خدا بداند يا برضد خدا حرف بزند(» گوييد؟شما چه مي! او را شنيديد

» !و بايد بميرد! او گناهكار است«: همه فرياد زدند و گفتند
يكي چشمبند به چشمش بست و ديگري . بعضي ديگر به او سيلي زدند. ندبعضي روي صورت او آب دهان انداخت

گويي نبي زند، تو كه ميحاال به ما بگو كه چه كسي دارد تو را مي«: گفتندآنها فرياد زنان مي. زداو را كتك مي
. خنديدندبه او مي كردند و آنها او را مسخره مي» !هستي

او از كساني كه از او متفر بودند . گرفتو جلوي كتك زدن آن مرد را نمي. دادالعملي نشان نمياما عيسي عكس
 .دانست كه وقت عذابش از راه رسيده استاو مي.  آمدبدش نمي

كند بار مسيح را انكار مي 3پطرس .3

). 27 -25: 18؛ يوحنا 60 -54: 22؛ لوقا 72 -66: 14؛ مرقس 74 -69: 26متي (
همينكه . ار آتش كنار رفت و به طرف ايواني كه رو به خيابان بود حركت كردهمان موقع، پطرس يواشكي از كن

فوراً حرف عيسي به يادش افتاد . آيد، صداي خروس را شنيدآنجا منتظر ماند تا ببيند كه چه باليي به سر عيسي مي
ا پطرس به ياد ام. كه به پطرس گفته بود كه قبل از  صداي دوم خروس، او سه بار عيسي را انكار خواهد كرد

. به جاي اينكه توبه كند و به عيسي نزديكتر شود، از آنجا دور شد. نيآورد
اين مرد هم با عيسي «: كنيز ديگري كه در آنجا بود پطرس را ديد و رو به مردمي كه درآنجا بودند كرد و گفت

»  .بود
 .را نشان دهيد 3تصوير شمارة 

» !شناسمالً اين مرد را نميمن اص«: پطرس با عصبانيت فرياد زد و گفت
» .اما تو يكي از آنها بودي«: مردي كه آن كنار ايستاده بود گفت

» !من نيستم«: پطرس داد كشيد و گفت
او غالم كاهن . شناخت به او خيره شدتقريباً يك ساعت بعد مردي كه انگار پطرس را مي

مگر تو در باغ با «: پرسيد بود) هماني كه پطرس گوشش را بريده بود(اعظم و فاميل ملكوم 
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» .زنيتو مثل ساكنين جليل حرف مي. او نبودي؟ من مطمئنم كه تو هم با او بودي
زنيد؟ من اين مرد را دانم دربارة چه چيزي داريد حرف ميمن نمي«: باز دوباره پطرس عصباني شد  و گفت

. صدايش را بلند كردزد، خروس براي بار دوم همان وقت كه پطرس داشت حرف مي» !شناسمنمي
عيساي خداوند هنوز هم پطرس را دوست دارد . 4

) 62 -61: 22؛ لوقا 72: 14؛ مرقس 75: 26متي (

   .را نشان دهيد 4تصوير شمارة 
عيسي . كنددرست همان لحظه بود كه پطرس ديد كه عيسي دارد به او نگاه مي

طرس حرفهاي عيسي را به آن لحظه بود كه پ. ناراحت بود ولي نگاهش همراه محبت بود
قبل از اينكه خروس دوبار صدايش را بلند كند، تو سه مرتبه مرا انكار خواهي “: ياد آورد

درست هماني شد كه عيسي از قبل گفته بود با اينكه پطرس بر حرف خودش بود ” .كرد
. كندكه هيچ وقت عيسي را انكار نمي

. نجا با ناراحتي گريه كردفوراً پطرس به جاي خلوتي رفت تا تنها باشد و آ
او در ضعف . توانست كار درست را انجام بدهداو با قدرت خودش نمي. پطرس درس سختي را ياد گرفته بود

. شناسدحاال ديگر قسم خورده بود كه اصالً او را نمي. خودش عيسي خداوند را تسليم و باعث شكستش شده بود
. داشتاما با وجود گناه بزرگش، عيسي او را دوست 

. شويمما هم بعضي وقت با كارها و حرفهاي خودمان باعث ناراحتي او مي. ما هم مثل پطرس ضعيف هستيم
آيا از ) 9: 1اول يوحنا . (اما عيسي ما را دوست دارد و آماده است تا به دعاي بخشش ما گوش داده و جواب بدهد

  ايد؟او تشكر كرده ايد كه گناه شما را ببخشد؟ آيا به خاطر محبتش ازاو خواسته
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 1 شمارة تصوير: 1درس  
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 2 شمارة تصوير :1درس  
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 3 شمارةتصوير:  1درس 
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 4تصوير شمارة : 1درس 
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 16 -1: 19؛ 40 -28: 18يوحنا  ؛25 -1: 23لوقا  ؛20 -1: 15؛ مرقس 31 -1: 27متي  :قسمت مورد مطالعه كالم

. نشان دهد كه عيسي با اطاعت در رنجهايش ارادة خدا را انجام داد :هدف درس

عيسي تمسخر و دروغها را به خاطر محبتش به گناهكاران تحمل كرد  :بدانند شما بايدآنچه شاگردان 

 سپاسگزار محبت عيسي باشند: احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

از عيسي به خاطر رنجي كه كشيده تشكر كنند  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

؛ 10 -1: 27متي (شود كه مرتكب گناه شده است برند و يهودا متوجه ميعيسي را نزد پيالطس مي.1
) 28: 18؛ يوحنا 1: 23، لوقا 1: 15مرقس 

 -28: 18؛ يوحنا 5 -2: 23؛ لوقا 5 -2: 15؛ مرقس 14-11: 27متي (زنند به عيسي نزد پيالطس اتهام مي.2
38 (
) 12 -6: 23وقا ل(كند هيروديس عيسي را مسخره مي.3
 -38: 18؛ يوحنا 25 -13: 23؛ لوقا 15 -6: 15؛ مرقس 26 -15: 27متي (شود عيسي به مرگ محكوم مي.4

) 16 -1: 19؛ 40
  

 :آيه حفظي

زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هالك نگردد بلكه «
) 16: 3يوحنا (» .حيات جاوداني يابد

 
 
 

 
 

 
 
 

دوم  درس
 

هاي عيسي محاكمه

: قابل توجه معلم
اما اين  .كننده است، پس تدريس آن نيز مشكل استانگيز و ناراحتاز آنجائيكه رنج مسيح غم

. مقدس كامالً به حقيقت پيوستدرد و رنج الزمة نجات ما بود و توسط آن پيشگوييهاي كتاب
او مورد استهزا و تمسخر قرار . گيردمي در اين درس مسيح در برابر پيالطس و هيروديس قرار

ما هرگز قادر به درك محبتي كه عيسي . خواست ارادة خدا را به انجام برساندگرفت چون مي
دعاي ما اين است كه خدا براي ارائه اين . مسيح را به تحمل چنين رنجي واداشت نخواهيم بود

  .درس حكمت خاصي به شما بدهد
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درس 
او به خاطر جشن عيد فصح نيامده بود، چون او . پيالطس، حاكم يهودا، در روزهاي عيد فصح به اورشليم آمده بود

ها براي اجراي قوانين به آنجا آمده بود، جاييكه توسط امپراطوري روم تصرف بلكه او از طرف رومي. يهودي نبود
. شده بود

خواست پيالطس مي. خواست كه در ميان يهوديان آرامش و صلح را حفظ كندبود، پس مي او حاكم جديد يهودا
. كه امپراطوري روم، سزار، از حكمراني او راضي و خوشحال باشد

 
شود كه مرتكب گناه شده است برند و يهودا متوجه ميعيسي را نزد پيالطس مي.1

) 28: 18؛ يوحنا 1: 23، لوقا 1: 15؛ مرقس 10 -1: 27متي (
كردند كه خطايي عيسي مسيح را زنداني كرده بودند و رهبران يهودي ادعا مي. اما اوضاع اورشليم به هم ريخته بود
، او را )قاضي 70شورايي متشكل از (قيافا، كاهن اعظم و شوراي سنهدرين . كه او مرتكب شده حكم مرگ دارد

ها بودند كه بر آنها چون رومي. ها اعدام كنندون اجازه روميتوانستند عيسي را بداما آنها نمي. محكوم كرده بودند
. رسيد كه پيالطس زمان خوبي به اورشليم آمده، او آمده بود كه مسيح را محكوم كندبه نظر مي. كردندحكومت مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

: قابل توجه معلم
دانست تنها اميدش براي پطرس مي. قبل از ارائه اين درس، بايد به عنوان معلمين كالم خدا اين نكات را بدانيد

بايد توسط عيسي  اشروزانه زندگيتا اين لحظه ظاهراً متوجه نشده بود كه . داشتن حيات ابدي عيسي مسيح است
:  قدمهاي كه باعث شكست او شدند عبارتند از. هدفهاي وااليش با شكست روبرو شده بودند. شودمسيح هدايت 

) 34 -31: 22لوقا (پطرس خيلي به خود مطمئن بود و به خودش اعتماد داشت .1
 كرد بهو ساعتي بعد وقتي بايد دعا مي” آماده مردن براي عيسي است“گفتبا غرور مي. به دعا توجه كافي نداشت.2

) 38 -27: 14مرقس . (خواب رفت
وقتي يهودا عيسي را تسليم كرد، شاگردان ) 50 -49: 22لوقا . (پطرس از ارجحيت به ارادة مسيح امتناع كرد.3

پطرس به جاي اينكه منتظر پاسخ عيسي باشد، شمشيرش را برداشت . پرسيدند كه براي دفاع از شمشير استفاده كنند
. و گوش راست غالم را بريد

او از عيسايي كه حاضر بود به خاطرش بميرد دور شد چون در زمان دعا خوابيده ) 54: 22لوقا . (پطرس دور شد.4
. بود

! با آناني همراه شده بود كه دشمن مسيح بودند) 55: 22لوقا . (پطرس خود را با آتش دشمنان گرم كرد.5
د هر ماهيگيري بدون شك او زياد قسم مانن) 71: 14مرقس . (پطرس عادت بد گذشته را دوباره شروع كرد.6

. اما اين عادت را سه سال پيش، زمانيكه ماهيگيري را ترك و به عيسي پيوست كنار گذاشته بود. خوردمي
اين امكان وجود داشت كه ديگران عيسي را انكار كنند، اما ) 60 -57: 22لوقا . (كندپطرس خداوندش را انكار مي.7

! اين كار را نخواهد كرد ولي كرد چون گفته بود كه! پطرس نه
اگر توكل ما فقط بر خداست پس بايد . خواهيم خدمت ثمربخشي داشته باشيم بايد بپذيريم كه ضعيف هستيماگر مي

. كندعيسي براي پطرس دعا كرد براي شما نيز دعا ميبه ياد داشته باشيد كه همانطور كه . در خدمت مثمرثمر باشيم
). 25: 7عبرانيان (
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. را نشان دهيد 1تصوير شمارة 
آنها . ا به قصر سلطنتي بردند، كاهنان اعظم و كاتبان به اتفاق آرا عيسي رصبح زود

.  اميدوار بودند كه پيالطس فوراً حكم اعدام خواهد داد
به سكه  30او به خاطر . يهودا: زدبيرون قصر، در خيابانهاي اورشليم، مرد تنهايي قدم مي

هايي كه در كيسة پولش بود او را صداي جيرينگ جيرينگ سكه. عيسي خيانت كرد
عيسي : و فهميد كه بعد از خيانتش به عيسي چه اتفاقي افتادها. شيفته و مست كرده بود

حاال عيسي بايد در محكمة پيالطس قرار . را مسخره كرده بودند و قيافا و شورا او را محكوم كرده بودند
اما براي تغيير اين شرايط چه كاري بايد . يهودا متوجه شد كه كار وحشتناكي انجام داده است. گرفتمي
توانست گناهش را اعتراف كند و از خدا بخشش بطلبد ولي اين كار را انجام نداد و با سرعت كرد؟ ميمي

مرتكب گناهي «: او گفت. آنجا كاهناني را كه براي خيانتش به او پول داده بودند پيدا كرد. به معبد رفت
» .امگناهي خيانت كردهبه بي. امشده

» ه ربطي دارد؟به ما چ«: اعتنايي جواب دادندكاهنان با بي
! بعد معبد را ترك كرد و رفت و خودش را دار زد. هاي نقره را به زمين انداختيهودا سكه

با اين پول چيكار كنيم؟ خالف «: يكي از آنها پرسيد. ها را از روي زمين جمع كردندكاهنان اعظم سكه
» .شريعت است كه آن را در خزانه بگذاريم چون خون بهاست

ع با هم صحبت كردند و تصميم گرفتند كه با آن پول زميني در آن نزديكي بخرند تا دربارة اين موضو
.  بعد از اينكه كاهنان آن زمين را خريدند، نامش را زمين خون گذاشتند. ها را در آن دفن كنندخارجي

 

زنند  به عيسي نزد پيالطس اتهام مي.2

) 38 -28: 18ا ؛ يوحن5 -2: 23؛ لوقا 5 -2: 15؛ مرقس 14-11: 27متي (
دانست كه خطاي اين مرد پيالطس نمي. در همان زمان، عيسي در قصر مقابل دادگاه پيالطس ايستاده بود

. چه بود
. را نشان دهيد 2تصوير شمارة 

جرم اين «: پيالطس پرسيد. انداو بيرون رفت و ديد كه كاهنان اعظم و ديگران منتظر ايستاده
» مرد چيست؟

» .آورديماگر گناهكار نبود، او را پيش تو نمي«: آنها فرياد زدند
» .او را با خود ببريد و طبق قوانين خودتان محاكمه كنيد«: پيالطس پرسيد

» .مجازات مرگ خالف قوانين ماست«: يهوديان جواب دادند
» .اين مرد مايه دردسر است«: يكي صدا زد

» .پردازدگويد كه به قيصر ماليات نميبه ما مي«: ديگري به غلط گفت
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» !مدعي است كه ماشيح يا همان پادشاه ماست«: ديگران فرياد زدند
» آيا تو پادشاه يهوديان هستي؟«: بعد از شنيدن اتهامات، پيالطس به داخل رفت تا با عيسي صحبت كند

» .من آورندة حقيقت هستم. به همين دليل من به اين جهان آمدم. تو گفتي كه هستم«: عيسي پاسخ داد
پس دوباره بيرون . اما او نتوانست دليلي براي اعدام او پيدا كند. اي عيسي، پيالطس را نگران كردحرفه

» .من گناهي در اين مرد پيدا نكردم«: رفت و به كاهنان اعظم و جمعيت گفت
باالخره . كاهنان اعظم با عصبانيت كارهايي را فرياد زدند كه به قول آنها عيسي مرتكب آن شده بود

» گويند؟شنوي كه بر ضد تو چه ميآيا مي«: رو به عيسي كرد و پرسيد پيالطس
توانست صادقانه به پيالطس بگويد كه اين اتهامات دروغ او مي. عيسي محكم ايستاد و چيزي نگفت

.  هستند اما اين كار را نكرد
. عيسي هيچ حرفي نزد» دهي؟آيا به اين اتهامات پاسخ مي«: پيالطس گفت
  ».هم زده است در يهودا و جليل برتعليمات اين مرد همه چيز را «: نفرت فرياد زدندمردم از روي 

 
كند هيروديس عيسي را مسخره مي.3

) 12 -6: 23لوقا ( 
. وقتي پيالطس فهميد كه عيسي اهل جليل است، او را نزد هيروديس، حاكم رومي جليل، فرستاد

اگرچه هيروديس و پيالطس دوست نبودند، پيالطس . دهيروديس در آن موقع در حال ديدار از اورشليم بو
. فكر كرد كه اين راه خوبي براي امتناع از دادن حكم مرگ به عيسي است

او چيزهاي زيادي دربارة عيسي شنيده . هيروديس خوشحال بود كه پيالطس زنداني را پيش او فرستاده بود
. دادبرايش انجام مي ايشايد عيسي معجزه. و مدت زيادي منتظر ديدنش بود. بود

اگرچه كاهنان اعظم و . اما هيروديس پادشاه مأيوس شد چون عيسي به هيچ يك از سئواالتش جواب نداد
اشعيا . (بارها به عيسي اتهام زده بودند اما عيسي سكوت كرده بود) كه به همراه عيسي رفته بودند(كاتبان 

53 :7 .(
اي كند، پس ممكن يسي را مجبور به حرف زدن يا انجام معجزههيروديس فكر كرد كه اگر او نتواسته بود ع

. است او و سربازانش بتوانند او را دست بيندازند و مسخره كنند
. را نشان دهيد 3تصوير شمارة 

آنها چوبي به . آنها به او لباس سلطنتي پوشاندند. آنها شروع به تمسخر پسر خدا كردند
. و در آخر او را دوباره نزد پيالطس فرستادند. داش باشدستش دادند تا عصاي پادشاهي
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شود  عيسي به مرگ محكوم مي.4

) 16 -1: 19؛ 40 -38: 18؛ يوحنا 25 -13: 23؛ لوقا 15 -6: 15؛ مرقس 26 -15: 27متي (
شما اين مرد «: كرد؟ او كاهنان اعظم و حاكمان و مردم را يكجا جمع كرد و اعالم كردپيالطس چه بايد مي

او . من هم مثل هيروديس او را بررسي كردم و خطايي در او پيدا نكردم. ه عنوان يك آشوبگر پيش من آورديدرا ب
» .هيچ كاري كه سزايش مرگ باشد انجام نداده است

و مهمتر از . خواست كه در يهودا آرامش برقرار باشداما مي. دانست كه بايد عيسي را آزاد كندپيالطس مي
توانم از اين مهلكه چطور مي«: پيالطس از خود پرسيد. صر را خوشحال و راضي نگه داردخواست كه قيآن مي

زنداني را در عيد شما رسمي داريد كه فردي «: رو به مردم كرد و گفت. بعد فكري به ذهنش رسيد» بيرون بيايم؟
خواهيد كه باراباس قاتل را مي را آزاد كنم؟ يا پادشاه يهوديان-خواهيد كه اين زنداني-آيا مي. كنيدفصح آزاد مي

» آزاد كنم؟
» !باراباس را آزاد كن! خواهيم و نه عيسي راما باراباس را مي«: مردم فرياد زدند

با اين مرد درستكار كاري «: زدند، همسر پيالطس پيش او آمد و گفتدر همان زمان كه مردم فرياد مي
» .ماي دربارة او ديدديشب خوابهاي آشفته. نداشته باش

» كدام يك را آزاد كنم، عيسي يا باراباس؟«: رو به مردم كرد و دوباره پرسيد. پيالطس گيج شده بود
» با اين كاري نداريم، باراباس را آزاد كن«: مردم فرياد زدند

آنها . دار تاجي براي عيسي ساختندبعضي از سربازان با بوتة تيغ. پيالطس دستور داد عيسي را شالق بزنند
زدند در حاليكه به او شالق مي. هايش انداختنددوباره آن رداي بنفش را بر شانه. خار را به سرش فرو كردند آن تاج

» !درود بر پادشاه يهوديان«: فرياد زدند
را نشان دهيد  4تصوير شمارة 

: اين بار عيسي را هم با خودش برد و گفت. بار ديگر پيالطس به بيرون نزد جمعيت رفت
با كسي كه او . او را پيش شما آوردم تا بدانيد كه هيچ جرمي در او پيدا نكردم !نگاه كنيد«

» ناميد چه بايد بكنم؟را پادشاه يهوديان مي
» !او را مصلوب كن! او را به صليب بكش«: جمعيت فرياد زد

چرا؟ چه خطايي كرده است؟ من هيچ جرمي كه مستحق مرگ باشد «: حاكم رومي پرسيد
او را به صليب «: زداما جمعيت با صداي بلند فرياد مي. كنمزنم و بعد آزادش ميو را شالق ميا. در او نيافتم

» !بكش
عيسي در مقابل جمعيت عصباني ). بر روي صندلي قضاوت، يعني همان سنگفرش خيابان.(باالخره پيالطس نشست

» !اين پادشاه شماست«: كرد، فرياد زدپيالطس در حاليكه به عيسي اشاره مي. و فريادزن ايستاد
» !به صليب بكش! او را بكش«: جمعيت فرياد زد

» آيا پادشاهتان را به صليب بكشم؟«: پيالطس پرسيد
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» .ما پادشاهي جز قيصر نداريم«: جواب دادند
من «: دستهايش را شست و گفت. تواند نظرشان را عوض كند، پس سلطل آبي خواستپيالطس متوجه شد كه نمي

» !خونش به پاي شماست. درستكار مبرا و پاك هستم از خون اين مرد
» .گيريمما و فرزندانمان مسئوليت مرگش را به عهده مي«: مردم فرياد زدند

پيالطس دستهايش را با آب . پس بعد از اينكه او را شالق زدند، پيالطس او را به مردم داد تا به صليب بكشند
. ا به مرگ محكوم كردشسته بود اما او گناهكار بود چون پسر خدا ر

ايد؟ اگر نه، حاال اين كار را انجام آيا از او به خاطر اين كارش تشكر كرده. عيسي به جاي من و شما رنج كشيد
. بدهيد

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 
 

 
 1تصوير شمارة : 2درس  



 18 

 
 

 
 
 2تصوير شمارة :  2درس  



 19 

 

 
 
 3تصوير شمارة :  2درس  



 20 

 

 
 
 4تصوير شمارة : 2درس  



 21 

 

 
 42 -16: 19؛ يوحنا 56 -26: 23؛ لوقا 47 -16: 15؛ مرقس 66 -27: 27متي  :قسمت مورد مطالعه كالم

. عيسي چگونه براي گناهان ما رنج كشيد و كفارة گناهان ما شد :هدف درس

عيسي مرد پس اين امكان براي هر كسي كه به او اعتماد كند بوجود آمد تا  :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
. بخشايش گناهان را تجربه كند

 بها و رنجي كه عيسي براي بخشايش گناهان ما متحمل شد پي ببرندبه  :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

دهنده بپذيرد خداوند عيسي را به عنوان نجات :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

: 15؛ مرقس 38 -27: 27متي (خواهد تا سربازان را ببخشد شود و از خدا ميعيسي به صليب كشيده مي.1
) 24 -17: 19؛ يوحنا 38 -26: 23؛ لوقا 28 -16
 -29: 15؛ مرقس 44 -39: 27متي (يابد آورد و از بخشش گناهانش اطمينان ميدزدي به مسيح ايمان مي.2

) 27 -25: 19، يوحنا 43 -39: 23؛ لوقا 32
: 19؛ يوحنا 48 -44: 23وقا ؛ ل39 -33: 25؛ مرقس 54 -45: 27متي (سپارد عيسي خود را به مرگ مي.3

28- 37 (
) 42 -38: 19؛ يوحنا 56 -49: 23؛ لوقا 47 -40: 15؛ مرقس 66 -55: 27متي (كنند عيسي را دفن مي.4

  
 :آيه حفظي

زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هالك نگردد بلكه «
) 16: 3يوحنا (» .حيات جاوداني يابد

 
 
 

 
 

 
 

سوم  درس
 

صليب 

: قابل توجه معلم
در اين درس، تحقق كالم . تواند رنج و عذابي را كه عيسي به جاي ما متحمل شد را توصيف كندهيچ واژه يا تصويري نمي

. ؛ و بسياري ديگر از آيات عهد عتيق را خواهيم ديد21 -1: 22؛ مزمور 12 -1: 53؛ اشعيا 15: 3يش خدا در پيدا
كاري كه توسط انبياي ديگر گفته شده او داشت به كاري كه خداي پدر به او محول كرده بود-» !تمام شد«: وقتي عيسي گفت

هاي حيواني اشاره گناهان داد و به قانوني كه به قربانيعيسي زندگي خود را به عنوان قرباني كامل . كرداشاره مي بود-
و چه نجات عظيمي ! دهندة عالي داريمچه نجات. يك بار براي هميشهعيسي به عنوان قرباني براي ما مرد-. كرد پايان دادمي

! براي ما خريد
 .و عميقاً قدرداني كنيد از خدا براي فيضي كه بر روي جلجتا به انجام رسانيد و نشان داد دوباره! معلم عزيز
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درس 

آنها او را با شالقهاي چرمي كه . در طي شب و از صبح زود در برابر دشمنانش ايستاده بود! عيسي خسته بود
و بدتر از همه قلبش . كرددستهايش را كه بسته بودند درد مي. كردند شالق زدندگوشت و پوست را با آن پاره مي

. كردند به درد آمده بودنه با او رفتار ميبراي گناهان افرادي كه ظالما
سكة نقره به عيسي  30يهودا، يكي از شاگردانش، به خاطر . در طي اين دو روز چيزهاي زيادي اتفاق افتاده بود

سربازان به صورت او سيلي زده بودند و . بار عيسي را انكار كرده بود 3پطرس، شاگردي ديگر، . خيانت كرده بود
مردم او را مسخره كرده . پسر خدا را به كفرگويي متهم كرده بود كاهن اعظم. هان انداخته بودندبر روي او آب د

پيالطس باالخره راهي را به مردم داده بود تا او را . هيروديس او را مسخره كرده بود. بودند و خواهان مرگش بودند
.  به صليب بكشند

كشيد و چرا اينقدر با اشتياق اين كار را انجام داد؟ او نقدر رنج ميايد كه چرا عيسي بايد ايآيا تا به حال فكر كرده
او اين كار را “دهيد، به ياد بياوريد كه امروز در حاليكه به درس گوش مي. اين كار را كرد چون ما را دوست دارد

. ”كرد منبراي 
كه پيالطس حكم اعدام را اعالم بعد از اين. عيساي كامل به مرگ بر روي صليب محكوم شد. باراباس قاتل آزاد شد

. كرد دوباره به عيسي شالق زدند
عيسي رداي بنفشي كه آنها به او داده بودند . سپس سربازان عيسي را به قصر بردند و به تمسخر و شالق ادامه دادند

عد به او احترام ب. پرستندكردند كه دارند او را ميكردند و تظاهر ميسربازان در برابرش تعظيم مي. را به تن داشت
كردند كه عيسي پسر خداست و نه اما سربازان باور نمي» !زنده باد پادشاه يهوديان«: گفتندگذاشتند و ميمي

. شك پادشاه پادشاهان استاو بي پادشاهي معمولي-
م شد وقتي كه سربازان تفريحشان تما. دهنها، سيليها و شالقها را تحمل كردعيسي در سكوت همة تمسخرها و آب

. ردا را از روي عيسي برداشتند و لباسهايش را به او پس دادند
خواهد تا سربازان را ببخشد شود و از خدا ميعيسي به صليب كشيده مي.1

) 24 -17: 19؛ يوحنا 38 -26: 23؛ لوقا 28 -16: 15؛ مرقس 38 -27: 27متي (
سنگيني . هايش گذاشتندگيني را بر روي شانهصليب سن در برابر جمعيت. سربازان عيسي را به بيرون قصر بردند

بيرون ديوارهاي اورشليم، عيسي . صليب باعث شد كه عيسي و جمعيت به آرامي از خيابانهاي تنگ شهر عبور كنند
دستور دادند كه صليب را ) به نام شمعون(پس سربازها به مردي . كرد به زانو درآمدزير بار سنگيني كه حمل مي

. بعد به حركت ادامه دادند. حمل كند
با خوردن آن درد بسياري كه . اي مخلوط شده با صمغ دادسربازي به عيسي سركه. جمعيت براي تماشا آمده بود

او بايد همة . اما وقتي عيسي آن را چشيد از خوردن آن خودداري كرد. شدكرد كمتر ميبه زودي بايد تحمل مي
) 21: 69مزمور . (شددرد را متحمل مي
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. را نشان دهيد 1تصوير شمارة 
بعد او را روي . اي را به دور كمر او بستندسربازان لباسهاي عيسي را پاره كردند و پارچه

وقتي صليب . دستهايش را كه در حالت باز بود ميخ زدند. زمين بر روي صليب خواباندند
. به پاهايش ميخ زدندبه حالت ايستاده قرار گرفت و آن را رد جايش در زمين قرار دادند، 

. در دو طرف عيسي، دو دزد به صليب كشيده شده بودند
عيسي بر روي صليب دعا . صبح بود كه سربازان كار وحشتناكشان را تمام كردند 9ساعت 

» .كننددانند چيكار مياي پدر آنها را ببخش چون كه نمي«: كرد
او را به چهار قسمت تقسيم كردند و هر قسمت  اي به درد و رنج عيسي نداشتند لباسهايسربازان كه توجه
به «: چون رداي رويي او درزي نداشت تا آن را پاره كنند پس يكي از سربازها گفت. به سربازي رسيد
بدون (آنها قرعه انداختند پس » .اش كنيم، بياييد قرعه بيندازيم تا معلوم شود مال كيستجاي اينكه پاره

) 18: 22مزمور (مقدس صدها سال پيش نوشته شده بود تحقق يافت در كتابدقيقاً آنچه !) اينكه بدانند
اين عيساي “اي بر روي صليب عيسي قرار دهند به اين مضمون كه پيالطس دستور داده بود كه نوشته

به عبري براي يهوديان؛ به التين : اين جمله به سه زبان نوشته شده بود. ”ناصري، پادشاه يهوديان است
 .زان رومي؛ به يوناني كه زبان عمومي اورشليم آن روز بودبراي سربا

 

يابد آورد و از بخشش گناهانش اطمينان ميدزدي به مسيح ايمان مي.2

) 27 -25: 19، يوحنا 43 -39: 23؛ لوقا 32 -29: 15؛ مرقس 44 -39: 27متي (

. را نشان دهيد 2تصوير شمارة 
. كردندكردند و او را مسخره مييسي نگاه ميكردند به عمردمي كه از كنار صليب عبور مي

تواني معبد را ويران تويي كه مي«: زدندو فرياد مي) 7: 22مزمور (دادند را تكان ميسرشان 
» !روز دوباره بسازي، اگر واقعاً پسر خدايي از صليب پايين بيا 3كني و در 

را نجات داد اما خودش او ديگران «: سپس كاهنان اعظم و حاكمان پوزخندي زدند و گفتند
بگذاريد كه مسيح پادشاه اسرائيل از صليب پايين بيايد تا ببينيم و . تواند نجات دهدرا نمي

» .كند كه پسر خداستاو به خدا اعتماد دارد؛ بگذاريد خدا او را نجات دهد چون ادعا مي. باور كنيم
اگر تو مسيح هستي خودت و ما را «: گفتيكي از دزدها كه در كنار مسيح بود با تمسخر ). 8: 22مزمور (

» !نجات بده
ما مستحق مرگ . مجازات تو و او يكي است. ترسيآيا از خدا نمي«: دزدي كه بر صليب ديگر بود پرسيد

ات به ياد خداوندا، مرا در پادشاهي«: بعد رو به عيسي كرد و گفت» هستيم اما اين مرد خطايي نكرده
» !بياور
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خواهي ) جايي پر از خوشي و راحتي(گويم امروز با من در بهشت ن را به تو مياي«: عيسي جواب داد
. او ايمان داشت كه عيسي به درستي پسر خداست. آن دزد حرف عيسي را باور كرد» .بود

كسي كه عيسي ارواح شرير را از (مريم مجدليه . مريم، مادر عيسي، و خواهرش كنار صليب ايستاده بودند
به همراه اين زنان، يوحنا، شاگردي كه عيسي به طور خاص دوستش . نيز آنجا بود) داو خارج كرده بو

.  همة آنها بسيار غمگين بودند. داشت، نيز بود
نگاه كن، اين پسر «: به مادرش گفت. خواست كه كسي مراقب او باشداو مي. عيسي به مادرش نگاه كرد

از آن زمان به بعد يوحنا مريم مادر عيسي را » .وستنگاه كن اين مادر ت«: بعد رو به يوحنا گفت» .توست
.  به خانة خودش برد و از او مراقبت كرد

  
سپارد عيسي خود را به مرگ مي.3

) 37 -28: 19؛ يوحنا 48 -44: 23؛ لوقا 39 -33: 25؛ مرقس 54 -45: 27متي (

. را نشان دهيد 3تصوير شمارة 
مردم ترسيده . ناگهان مثل شب تاريك شدظهر وقتي كه هنوز روز بود، آسمان  12ساعت 

اين تاريكي يك ساعت . هرگز چنين چيزي نديده بودند. كردنداين اتفاق را درك نمي. بودند
.  سه ساعت... دو ساعت... طول كشيد

» اي؟خداي من، خداي من، چرا مرا فراموش كرده«: ، عيسي با صدايي بلند گفت3ساعت 
اما بر روي صليب خداوند . اي پدر و خداي پسر از هم جدا نبودندهرگز و هرگز خد). 1: 22مزمور (

هميشه گناه . او همة گناهان ما را بر روي بدنش تحمل كرد. گناه به خاطر ما گناه شدعيساي كامل و بي
اش از پدر تواند با عذابي كه عيسي از جدايينمي هيچ رنجي-هيچ چيز-. شودباعث جدايي ما از خدا مي

.  ابل مقايسه باشدتحمل كرد ق
شخصي اسفنجي را به سركه آغشته كرد و به روي چوبي زد و » .تشنه هستم«: كمي بعد عيسي گفت

وقتي عيسي سركه ) 21: 69مزمور . پيشگويي ديگري دربارة مرگش تحقق يافت. (نزديك دهان عيسي برد
: 31مزمور (» .كنمتو تسليم ميپدر من روحم را به ! تمام شد«: را چشيد با صدايي محكم و بلند فرياد زد

. سپس سرش پايين افتاد و با ارادة خود روحش را تسليم كرد و مرد). 5
سرداري رومي كه مرگ . سنگها شكستند و ساختمانها لرزيدند. لرزة بزرگي اتفاق افتاددر آن لحظه زمين

» !حتماً اين مرد پسر خدا بود«: مسيح را ديده بود فرياد زد
ئن شوند كه اين سه مرد قبل از تاريكي مرده باشند، پيالطس دستور داد كه پاهايشان را براي اينكه مطم

پس پاهاي او . اول پاهاي دو دزد را شكستند ولي وقتي نوبت عيسي شد ديدند كه او مرده است. بشكنند
ه بغل اي بيكي از سربازان نيزه) 20: 34مزمور . ندانسته، پيشگويي ديگري تحقق يافت(. را نشكستند
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اي بود از قلب شكستة اين نشانهو از بغل عيسي خون و آب بيرون آمد-). 10: 12زكريا . (عيسي فروبرد
). 20: 69مزمور . (مسيح وقتي مرد

 

كنند عيسي را دفن مي.4

) 42 -38: 19؛ يوحنا 56 -49: 23؛ لوقا 47 -40: 15؛ مرقس 66 -55: 27متي (

. را نشان دهيد 4تصوير شمارة 
روب شد، مرد ثروتمندي از اهالي رامه به نام يوسف نزد پيالطس رفت و جسد عيسي وقتي غ

. پيالطس به او اجازه داد تا جسد عيسي را از روي صليب بردارد. را از او درخواست كرد
آنها، طبق . نيقوديموس، كسي كه يكبار شب هنگام پيش عيسي رفته بود به يوسف كمك كرد

سپس جسد را به . اي كنفي معطر تميز و بلندي پيچيدنددر پارچهرسم يهوديان، جسد عيسي را 
اي گذاشتند و سنگ بزرگي را به سمت در آن باغي در نزديكي آنجا بردند و داخل قبر تازه

.  غلطاندند
آورند به وجود آورد تا عيسي با مرگش اين امكان را براي همه كساني كه به او ايمان مي. عذاب صليب تمام شد

. گناهان را بيابند بخشايش
ايد؟ آيا او را به عنوان پسر خدا قبول كرده» ! متشكرم عيساي مسيح كه به خاطر من مردي«: ايدآيا تا به حال گفته

اي؟ اگر هنوز او را به عنوان نجات دهنده قبول آيا نجاتي را كه به خاطرش هزينة سنگيني پرداخته شد را پذيرفته
   ن كار را بكني؟اي، حاضري كه االن اينكرده
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. پيشگوييهاي خداوند زمانيكه مسيح به صليب كشيده شد به حقيقت پيوست :هدف درس

. آورند محكوم هستندكساني كه به عيسي ايمان نمي :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

تمايل به داشتن هدية نجات : ساس كننداحآنچه شاگردان شما بايد 

به . ايمان داشته باشد كه خدا دوستش دارد و پسرش را به خاطر گناهانش داد :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
. خدا اعتماد كنند و هدية حيات ابدي را بپذيرد

): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

) 14 -1: 3يوحنا (بود  مار برنجي پيشگويي صليب عيسي.1
) 16 -15: 3يوحنا (آورد ايمان به مسيح حيات ابدي را به ارمغان مي.2
) 18: 3يوحنا (رد مسيح به معناي جدايي ابدي از خداست .3
) 16: 3يوحنا (عيسي از روي محبت براي گناه جهان مرد .4

  
 :آيه حفظي

را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هالك نگردد بلكه زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود «
) 16: 3يوحنا (» .حيات جاوداني يابد

 
درس 

. را نشان دهيد1تصوير شمارة 
. جسد او در قبري خوابيده بود و در آن با سنگي بزرگ مهر شده بود. عيسي مسيح مرده بود

؛ 22 -19: 2يوحنا (. به خاطر مرگ و صليب عيسي آشفته و مبهوت شده بودندشاگردانش 
عيسي را دفن كرده  حداقل ناآشنا براي ما-دو غريبه-.) 45 -43: 9؛ لوقا 32 -31: 9مرقس 

. يوسف، صاحب قبر، مخفيانه جسد عيسي را خواسته بود. هر دوي آنها يهودي بودند. بودند
ش به ترسيد، راجع به ايمانيوسف به عيساي مسيح ايمان آورده بود اما چون از يهوديان مي

. ديگران چيزي نگفت

درس چهارم 
 

صليب خداوند ما 
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اين مواد خوشبو براي آماده . كيلوگرم عطريات آورد 50نيقوديموس به يوسف كمك كرد و به همراه او تقريباً 
ترين گروه اورشليم نيقوديموس حاكمي يهودي بود و عضوي از مذهبي. شدكردن جسد براي تدفين استفاده مي

چه چيزي باعث شده بود كه حاكمي يهودي مثل . عيسي ايمان آورده بود چرا او آمده بود؟ احتماالً او نيز به. بود
نيقوديموس ايمان بياورد؟ او كي با عيسي صحبت كرده بود؟ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: قابل توجه معلم
كنيد، مكرراً اين جمله را مشاهده دس مربوط به اين دروس را مطالعه ميمقوقتي آيات كتاب

صدها سال پيش از اين اتفاقات، خداوند دقيقاً گفته بود كه چه » .كالم خدا محقق شد«: كنيدمي
به همراه را  21 -1: 22بنا بر سن شاگردانتان، ممكن است بخواهيد كه مزمور . اتفاقي خواهد افتاد

: ح صليب و مرگ عيسي را در كالس به بحث بگذاريدهاي واضنشانه
) 1آية (فرياد دوري و ترك .1
) 2آية (تاريكي .2
) 8 -6آيات (تمسخر و استهزا .3
) 14آية (استخوانهاي از هم گسيخته .4
) 14آية (عرق رنج بسيار .5
) 15آية (ضعف و تشنگي .6
) 16آية (دستها و پاهاي سوراخ .7
) 18آية (قرعه بر لباس .8
) 21، 12 -10، 8 -7، 4به خصوص در آيات ( 69توانيد در مزمور هاي ديگر را ميپشگويي 

بايد به خاطر داشته باشيد كه . مطالعه كنيد 10: 12؛ و زكريا 12 -9، 7 -3: 53؛ اشعيا 6: 50اشعيا 
 اگرچه مصلوب كردن نوعي اعدام رومي بود اما در نبوتهاي انبياي يهودي به طور كامل پيشگويي

. شده بود
پطرس  2. (آنچه خدا گفته بود به وقوع پيوست. وقتي عيسي مرد، كالم خدا تحقق پيدا كرد 
1 :21  .(
ترين آية ترين و به يادماندنياز آن رو كه آية حفظي در اين سري از دروس محبوب 

. مقدس است، در اين درس به جزئيات اين آية خواهيم پرداختكتاب
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مار برنجي پيشگويي صليب عيسي بود .1

) 14 -1: 3يوحنا ( 
در آن شب، . ا او صحبت كندتقريباً سه سال پيش نيقوديموس، يك شب پيش عيسي رفت تا در خلوت ب

اين حرف براي » .خواهي پادشاهي خدا را ببيني بايد دوباره متولد شوياگر مي«: پسر خدا به او گفت
توانست در آن سن و سال دوباره متولد شود؟ چگونه مي. نيقوديموس عجيب بود

چيزي كه  اد او آورد-اي از تاريخ يهود را به يعيسي مسيح براي آنكه آن را كامل توضيح دهد واقعه
همانطور كه موسي مار برنجي را بلند «: عيسي اينگونه شروع كرد و گفت. دانستنيقوديموس به خوبي مي

» .كرد،  همانطور هم بايد پسر انسان بلند كرده شود
صدها سال پيش، يهوديان از خدا عصباني بودند و . دانستنيقوديموس معني قسمت اول اين جمله را مي

خدا براي اينكه به آنها ياد بدهد كه چنين گناهي چقدر . برشان، موسي، به ضد خدا صحبت كردندنزد ره
ديگران آنقدر ترسيده بودند كه به . ها را كشتندبد و بزرگ است، مارهاي وحشي را فرستاد و آنها خيلي

وسي براي قوم دعا پس م. موسي التماس كردند تا از خدا بخواهد تا آنها را ببخشد و مارها را دور كند
.) 9 -5: 21اعداد . (كرد

. را نشان دهيد 2تصوير شمارة 
خداوند به اين دعا جواب داد و به موسي گفت كه مار برنجي را  بر روي چوبي 

اگر . هر كسي كه مار گزيده شده بايد به اين مار برنجي نگاه كند«: خدا گفت. بگذارد
اين را نيقوديموس . دقيقاً همانطور شد و» .مانداين كار را انجام بدهد، زنده مي

همانطور كه موسي مار را در بيابان بلند كرد، «اما معناي كامل جمله چه بود؟ . فهميد
ممكن است نيقوديموس منظور » .شدبه همان طريق پسر انسان بايد باال برده مي

را باالي صليب ديد، منظور  عيسي مسيح را در آن شب درك نكرده باشد اما وقتي كه در جلجتا ايستاد و او
چون در آنجا درست جلوي چشمانش كسي كه با او صحبت كرده بود روي . عيسي را كامالً درك كرد

. صليب باال برده شد، درست مثل مار برنجي
اما حتماً روزي او به عيساي مسيح . گويد نيقوديموس كي عضوي از خداوند خدا شدكالم خدا دقيقاً نمي

در كالم خدا در جايي ديگر . (دهنده پذيرفته بودايمان آورده بود و او را به عنوان نجات خداوند پسر خدا
) 52 – 40: 7يوحنا . در آن زمان او از عيسي دفاع كرد. نيز اسم نيقوديموس برده شد
آورد ايمان به مسيح حيات ابدي را به ارمغان مي.2

) 16 -15: 3يوحنا (
بياييد ببينيم در همين باب چه چيزهاي . بينيمنزد عيسي مسيح را ميآمدن نيقوديموس  3در يوحنا باب 

زيرا خدا جهان را اينقدر محبت «: گويدكه آية حفظي اين دروس است مي 16آية . ديگري وجود دارد
» .نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هالك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد
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. يك از قسمتهاي اين آيه نگاه كنيمبياييد به هر 
قاضي عصباني نيست كه  اين يعني خدا. خود را دادپسر يگانه زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمودكه 

اول (و قبل از اينكه زمين خلق شود . خدا محبت است. منتظر فرصتي براي نابود كردن گناهكاران باشد
اما روزي، . عيبي داشتپسر زندگي بي. زمين بفرستدخدا تصميم داشت كه پسرش را به ) 20: 1پطرس 

؛ اول 8: 5؛ روميان 6: 53اشعيا . (مردگرفت و به عنوان قرباني جايگزين ميگناهان جهان را بر خود مي
اينها همه در نقشة . مردعيب، به جاي همة گناهكاران مياو، كامل و بي.) 10: 4؛ اول يوحنا 24: 2پطرس 
. داد كه بميردجهان را دوست داشت كه پسرش را داد- خدا آنقدر. خدا بود

بر او  هر كهتا  خود را داد پسر منحصر بفردش- -پسر يگانه  زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمودكه
مهم نيست كه چقدر جوان، پير، . شوداي است كه شامل همه ميكلمه” هر كه“. ، هالك نگرددايمان آورد

! داد توخدا تو را دوست دارد و پسرش را به خاطر . شودل تو هم ميشام” هر كه“گناهكار باشي، 
. ايمان آوردكه هر كه  خداوند دوست داشت و خدا داد-. ايمان بياوردچه بايد بكند؟ بايد ” هر كه“و اين 

ايمان آوردن يعني چه؟ يعني همة اعتماد خود را بر عيسي مسيح خداوند قرار دهي و خود و كارهايت را 
توانيد خودتان را نجات بدهيد اما من پسرم را دادم تا به خاطر شما شما نمي«: خدا گفت. بسپاريبه او 
» .هر كس به او ايمان آورد هالك نشود بلكه حيات جاويد يابد. به او اعتماد كنيد. بميرد

. را نشان دهيد 3تصوير شمارة 
كنار عيسي به يكي از دزدهايي كه در  چه چيزي از ايمان آوردن آسانتر است؟

اين » .ات به خاطر آورخداوندا مرا در پادشاهي«: صليب كشيده شده بود دعا كرد
 -40: 23لوقا . (دزد آنقدر گناهكار بود كه خودش گفت كه مستحق مرگ است

با ميخهايي كه به او زده شده بود محكم به صليب بسته شده بود و ) 43
توانست كاري نميهيچ . نجام دهدتوانست هيچ كاري براي تالفي گناهانش انمي

نگاه كردن به او مانند  و ايمان آوردن به عيساي مسيح پسر خدا انجام بدهد مگر
امروز با من در بهشت «: ه او گفتبيند بعيسايي كه قلبش را مي. گناهكاراني كه به مار برنجي نگاه كردند

»  .اين قول واقعي است. خواهي بود
حيات جاويد روزي در آينده و بعد از . ”يابدحيات جاويد  رد هالك نگردد بلكهتا هر كه به او ايمان آو“

داشتن . آوردشود كه به عيساي مسيح ايمان ميشود بلكه از زماني شروع مياينكه شخص بميرد شروع نمي
ر يعني اينكه خدا د. اما حيات جاودانه چيزي باالتر از اين است. زندگي جاودانه باشكوه و پرجالل است

... كه تو ايمان بياوري... خدا داد... خدا محبت كرد. كنيدشماست و هر روز با او در روي زمين زندگي مي
. و حيات جاويد را بيابي

زيرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوري كند، بلكه تا به وسيلة او «: بعدي آية حفظيآية 
او مرد تا هيچ كس از . خود زندگي براي عيسي مسيح مهم بودنجات جهان بيشتر از » .جهان نجات يابد

خداي من، «: او خود ترس جدايي از خدا را زمانيكه بر روي صليب فرياد زد و گفت. خدا جدا نماند



 34 

چون خدا اين را . هيچ چيز بدتر از جدايي از خدا نيست. نشان داد» اي؟خداي من، چرا مرا فراموش كرده
اين كاري است كه آن دزد . كه همة مردم جهان با ايمان به پسرش نجات يابند خواهدداند، پس ميمي

 .انجام داد
رد مسيح به معناي جدايي ابدي از خداست .3

) 18: 3يوحنا ( 

. را نشان دهيد 4تصوير شمارة 
اگر تو مسيح موعود «: او عيسي را مسخره كرد و گفت آن دزد ديگر چه؟ اما

چطور . او تا به ابد از خدا جدا خواهد ماند» !دههستي، خودت و ما را نجات ب
آنكه به او ايمان آرد بر او حكم نشود؛ اما «: خوانيممي 18: 3فهميم؟ در يوحنا مي

هركه ايمان نياورد االن بر او حكم شده است، به جهت آنكه به اسم پسر يگانة 
» .خدا ايمان نياورده

هر دو . و گناهكار بودنددو مردي كه در دو طرف عيسي اعدام شدند هر د
او . يكي از آنها به عيسي مسيح ايمان آورد، به او اعتماد كرد، و خود را تسليم او كرد. مستحق مرگ بودند

و چون . به او ايمان نياورد. مرد ديگر او را مسخره كرد. بخشيده شد و اطمينان بودن با مسيح به او داده شد
پس او در تاريكي و جدايي . بخشايش گناهان را هم نبايد داشته باشدبه پسر خدا ايمان نياورد، پس انتظار 

.  ابدي از خدا مرد
 عيسي از روي محبت براي گناه جهان مرد.4

) 16: 3يوحنا (

. را نشان دهيد 5تصوير شمارة 
و بر . در روي تپة جلجتا سه صليب قرار داشت؛ دو صليب دزدها را بر خودش داشت

براي آناني كه ظالمانه و و حشيانه با او رفتار كرده . ودصليب وسط پسر كامل خدا ب
» .كننددانند كه چه مياي پدر، اين مردم را ببخش، چون نمي«: بودند، عيسي دعا كرد

پسر تو . او پسرش را داد. خدا جهان را محبت نمود. اين محبت است، محبتي واقعي
ات اي در دفترچهكه حفظ كرده اي راآيه. او جانش را به خاطر تو داد. را دوست دارد

. نوشته شده است
:  18: 3مطابق يوحنا . حاال اين جدول را در دفترت رسم كن

 
 
 
 

مردم دو دسته هستند 

 18: 3حنا يو
. آوردندآناني كه به پسر خدا ايمان نمي مردم محكوم-) 1(دستة 
. آورندآناني كه به پسر خدا ايمان مي مردم غيرمحكوم-) 2(دستة  
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تا آنجائيكه . را برخود گرفت حتي بدترين گناهان- دو هزار سال پيش، وقتي عيسي مرد، همة گناهانت-
آيا ايمان داري كه عيسي «: سئوال است وظيفة تو پاسخ به اين. به خدا مربوط است مشكل گناه تو حل شده است

اگر جواب تو » اي؟دهنده پذيرفتهپسر خداست؟ آيا ايمان داري كه او براي گناهانت مرد؟ آيا او را به عنوان نجات
يعني گناهكار اگر به عيسي مسيح ايمان نياوردي، همين حاال هم محكوم هستي-. مثبت است، محكوم نيستي

چرا؟ چون . تو همين االن محكوم هستي. فهميدن اين موضوع تا روز داوري صبر كنينبايد براي . شناخته شدي
دوباره گفتة مسيح را تكرار . اياي اما ايمان نياوردهدربارة پسر خدا و قرباني كه مجازات گناهانت را داد شنيده

» .سر يگانة خدا ايمان نياوردهبه جهت آنكه به اسم پآنكه به او ايمان نياورد االن بر او حكم شده است، «: كنممي
. اياي كه خدا فرستاده خودداري كردهدهندهاي، به اين دليل است كه از پذيرفتن نجاتپس اگر محكوم شده

عيسي ! اي به شما بدهم و شما آنرا قبول نكنيد، آيا اين هديه مال شما خواهد بود؟ نهاگر قرار بود هديه
اي-و با رد او بدترين گناه را مرتكب شده. قبول نكني، ديگر مال تو نيست اگر آنرا. هدية نجات را به شما داد

.  بخشدگناهي كه خدا نمي
خدا دوستت دارد؛ او پسرش را براي تو داد؛ اگر تو به او ايمان آوري، هالكت نخواهي شد بلكه همين 

غيرمحكوم؟  محكوم؟ يا: تو جزو كدام دسته از مردم هستي؟. حاال زندگي ابدي را خواهي داشت
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