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: 118؛ مزمور 19 -12 :12؛ يوحنا 44 -28: 19؛ لوقا 11 -1: 11؛ مرقس 17 -1: 21متي  :مورد مطالعه كالم قسمت

 9: 9؛ زكريا 26
شاگردان درك كنند كه عيسي مسيح منتظر است تا هر كدام از آنها شخصاَ مسيح را به عنوان  :هدف درس

. دهنده و پادشاه بپذيرندنجات
روزي عيسي مسيح به زمين برخواهد گشت و به عنوان پادشاه سلطنت خواهد  :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

. خواهد بر قلب هر ايمانداري سلطنت كندا آن زمان، او ميت. كرد
. اشتياق براي حاكميت عيسي ميسح بر قلب و فكرش :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

. اجازه دهد عيسي مسيح بر زندگي او مسلط شود :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

).  34 -28: 19؛ لوقا 6 -1: 11؛ مرقس 6 -1: 21متي ( شودي آمادة ورود به اورشليم ميعيس .1
 -12: 12؛ يوحنا 40 -35: 19؛ لوقا 10 -7: 11؛ مرقس 9 -7: 21متي ( پرستندانبوه جمعيت عيسي را مي .2

19(. 

 ).11 -10: 21؛ متي 44 -41: 19لوقا ( كندعيسي براي اورشليم گريه مي .3

 ).11: 11؛ مرقس 17 -12: 21متي (كند ودي را سرزنش ميعيسي رهبران يه .4

 :آيه حفظي

مرقس (» .زيرا كه پسر انسان نيامده است تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و تا جان خود را فداي بسياري كند«
10 :45 (

 
 
 
 
 
 
 

درس اول 
 

ورود به اورشليم 

: قابل توجه معلم
جالب است بدانيد كه تقريباً يك سوم مطالب ثبت شده در اناجيل دربارة وقايعي است كه مربوط 

ا سعي خواهيم كرد كه در به آنها بپردازيم، ام به تفصيلتوانيم اگرچه ما نمي. به مرگ مسيح است
. آنها را پوشش دهيماين جلد و جلد بعدي تا حد امكان 

بسياري از وقايع مرتبط با مرگ . هاستمقدسي تحقق نبوتيكي از جذابترين مطالعات كتاب
ها خواهيم ديد كه در اين درس. گويي شده استمسيح و خود مرگ مسيح در عهد عتيق پيش

. كنندق پيدا ميها چگونه تحقگويياين پيش
 به تحقق به اورشليم االغيسوار بر در اين درس نبوتي را خواهيم ديد كه با ورود عيسي 
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درس 
اي از طرف خدا بودند كه بيايد و ستادهمنتظر فر) هاها يا يهوديمعروف به اسرائيلي(صدها سال مردم اسرائيل 

اشعياي نبي از طرف خئا نبوت كرد و گفت كه اين فرستاده بر تخت سلطنت خواهد نشست و بر . پادشاه آنها شود
و او «: سرايندة مزامير نيز از جانب خدا دربارة اين فرستاده نبوت كرد) 7 -6: 9اشعيا . (اسرائيل سلطنت خواهد كرد

جميع سالطين او را تعظيم خواهند كرد و جميع ... كرد از دريا تا دريا و از نهر تا اقصاي جهان حكمراني خواهد 
). 11 -8: 72مزمور (» .ها او را بندگي خواهند نمودامت

آنچه آنها متوجه نشده بودند اين بود كه قبل از اينكه . اش عمل خواهد كرددانستند كه خدا به وعدهيهوديان مي
باعث تعجب است . ش را شروع كند، بايد درد بكشد و به عنوان كفارة گناهان مردم جهان كشته شودپادشاه سلطنت

. ها گفته شدهگوييمسيح مانند سلطنتش، به وضوح در پيش كه آنها اين موضوع را درك نكردند، چون رنج كشيدن
ممكن است : معلم. (يم پرداختهايي كه در مورد رنج كشيدن مسيح شده خواهگوييها به پيشدر جلد بعدي درس

. )9 -7: 53؛ اشعيا  21 -1: 22مزمور : ها را بازگو كنيددو مورد از اين نبوت اهيد كهوبخ
خواست خود را به آنها دانست يهوديان چگونه به عيسي كه ميچون خدا از همه چيز باخبر است، دقيقاً مي

: اين اتفاقات از اين قرار بود. ادالعمل نشان خواهد دعرضه كرده و پادشاه آنها شود عكس
    

 شودعيسي آمادة ورود به اورشليم مي .1

 34 -28: 19؛ لوقا 6 -1: 11؛ مرقس 6 -1: 21متي 
كردند كه به كوه زيتون و اورشليم ختم آنها در راهي حركت مي. عينا را ترك كردندشهر بيتعيسي و شاگردان 

به اين روستا «: منة كوه رسيدند، عيسي به دو نفر از شاگردان گفتدر دا) فاجيبيت(وقتي به شهر كوچكي . شدمي
آزادشان . اي پيدا كنيد كه هيچ كس تا به حال سوار آن نشده باشدوقتي وارد اين روستا شديد، االغ و كره. برويد

» .كنيد و براي من بياوريد

اگرچه عيسي در آن زمان خود را به عنوان پادشاه اسرائيل معرفي كرد، اما او را . رسدمي
رد خواهند كرد، به آنها گفت كه مجازات دانست كه او را و از آنجاييكه عيسي مي. نپذيرفتند

.) 44 -43: 19لوقا ( .، اورشليم، كامالً ويران خواهد شداو گفت كه پايتخت زيبايشان. خواهند شد
.) آن را ويران كردند اشس و ارتش روميتيتميالدي  70در سال ! ( و چنين نيز شد

پذيرند همانطور كه مردم اورشليم به خاطر رد مسيح تنبيه شدند، گناهكاراني كه مسيح را نمي
 .حضور خداستاين مجازات جدايي ابدي از : مجازات خواهند شد
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اش ببينند كه مال ما هم نيست، چه خواهند دهوقتي مردم روستا ما را با اين االغ و كر«: شاگردان با خود فكر كردند
» گفت؟

كنيد، فقط اگر كسي به شما گفت كه چرا آنها را باز مي«: دانست به آنها گفتچون عيسي افكارشان را مي
» .دهند كه اين حيوانات را بياوريدو آنها به شما اجازه مي” آقايمان الزمشان دارد“بگوييد

عيسي چرا به االغ احتياج دارد؟ او هميشه پياده : ان پيش آمده باشدممكن است سئواالتي براي شاگرد
.  خواد سوار حيوان شود؟ اما فوراً از فرمان عيسي مسيح اطاعت كردندچرا حاال مي. رودمي

آنها » !انداش مطابق گفتة عيسي دم در اين خانه بسته شدهاالغ و كره«: در ميان راه، يكي از شاگردان گفت
.  سمت حيوانات رفته و بازشان كردند به سرعت به

 را نشان دهيد 1تصوير  شماره 
» كنيد؟چرا داريد اين حيوانات را باز مي«: مردي كه در آن نزديكي ايستاده بود، پرسيد

» .آقايمان به آنها نياز دارد«: شاگردان پاسخ دادند
همانطور كه عيسي گفته  ند-اش را ببربا كمال تعجب، آن مرد اجازه داد كه شاگردان االغ و كره

عيسي مسيح . در آن وقت شاگردان متوجه شدند كه چه اتفاقي قرار است بيفتد! بود
خواست سوار بر آنها به اورشليم برود، همانطور كه پادشاهان قبلي اسرائيل چنين كاري مي

ميم داشت كه خيلي ساده او تص. شدعيسي مانند پادشاهان قبلي روي اسب سفيد باشكوهي وارد نمي. كرده بودند
ممكن است بخواهيد توضيح دهيد كه اسبها نشانة جنگ بودند، : معلم. (روي كره االغي باركش وارد اورشليم شود

بنابراين االغ مظهر صلح  شد-االغ براي مسافرتهاي معمولي استفاده مي. كنندة جنگ بوديك اسب براي مردم تداعي
.) و آرامش بود

. پرستندا ميانبوه جمعيت عيسي ر .2

 19 -12: 12، يوحنا 40 -35: 19، لوقا 10 -7: 11؛ مرقس 9 -7: 21متي 
را نشان دهيد  2تصوير شماره 

در كمال تعجب كره . روي كره االغ گذاشتند، عيسي سوار شدبعد از اينكه شاگردان طناب را 
ر خالقش شد در عوض، االغ تسليم افسا. جفتك نينداخت و شيهه نزد مثل ديگر االغها االغ

شاگردان . بر پشتش حمل كرد پسر خدا-و با كمال ميل، عيسي-) 16: 1؛ كولسيان 3: 1يوحنا (
اما بعداً به خاطر آوردند كه .) 16: 12يوحنا . (متوجه نبودند كه قرار است چه اتفاقي بيفتد

نزد تو اينك پادشاه تو «: سال پيش، در كتاب زكرياي نبي پيشگويي شده بود 500همين اتفاق، 
بچة االغ سوار باشد و بر االغ و بر كرهاو عادل و صاحب نجات و حليم مي. آيدمي

). 9: 9زكريا (».است
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بعضي رداهاي خود را روي زمين پهن . خواستند به مسيح احترام بگذارندبسياري مي. جمعيت زيادي جمع شد
هاي نخل را در هوا ديگران شاخه. و پهن كردندهاي درختان را بريده و مثل فرش سلطنتي براي اآنها شاخه. كردند

. دادندتكان مي
مبارك باد پادشاهي كه «: گفتندآنها مي. بعضي هم از پشت سر او. رفتندبعضي ديگر با شادي از جلوي مسيح راه مي

ي كارهاي مردان، زنان، كودكان با شاد» ! ]حاال نجات بده[هوشيانا ! صلح و جالل در آسمان باد! با نام خدا آمد
). 18 -17: 12يوحنا . (به خصوص زنده كردن مردي از مردگان زدند-قدرتمند عيسي را فرياد مي

مبارك باد «: تواند اين كارها را انجام دهد؟ اين جمله را بارها و بارها گفتند و فرياد زدندچه پادشاه ديگري مي
» !آيدپادشاهي كه در نام خدا مي

به عيسي فرمان دادند . دي، فريسيان، آنچه را كه ديدند و شنيدند برايشان خوشايند نبودبعضي از رهبران مذهبي يهو
» !زنند سرزنش كناي آقا، پيروانت را براي حرفهايي كه مي«: و گفتند

فريسيان تا آن وقت كه » .گويم كه اگر مردم فرياد نزنند، سنگها خواهند گفتبه شما مي«: اما عيسي جواب داد
اما سنگها فرياد . تواند انجام دهددانستند كه عيسي هر كاري را ميد كه سنگها حرف بزنند، اما مينشنيده بودن

. زدندنزدند، چون مردم دائماً با صداي بلند فرياد مي
 

 كندعيسي براي اورشليم گريه مي.3

 11 -10: 21؛ متي 44 -41: 19لوقا 
 

را نشان دهيد  3تصوير شماره 
اورشليم . شدكوه زيتون رسيد، از آنجا شهر باشكوه اورشليم ديده مي وقتي جمعيت به باالي

با مرمرها، سنگها، نقره و چوب مرغوب و زيبا، به عنوان يكي از عجايب دنيا محسوب 
اما وقتي عيسي به ! ايعجب منظره. درخشيدسقف طاليي معبد در نور خورشيد مي .شدمي

زدند و او را نطور كه مردم با شادي فرياد ميهما! نه. اورشليم نگاه كرد، خوشحال نبود
دانست چرا عيسي گريه كرد؟ چون مي .هاي او جاري شدكردند، اشكهايي از گونهستايش مي

به زودي او . خواستند كه او پادشاهاشان باشدآنها نمي. بسياري از مردم اورشليم از او متنفرند
. كردر را مجازات ميكردند و به خاطر طرد عيسي خدا اين شهرا رد مي

اما شما ! دانستيدتوانست از آن شما باشد مياي كاش آرامشي را كه مي«: كردعيسي در حاليكه به اورشليم نگاه مي
خواهد رسيد كه همة دشمنان شما به سوي ] روز داوري[روزي «: سپس او پيشگويي كرد و گفت» آنرا نخواستيد

آنها اجازه نخواهد داد كه سنگي روي سنگي بماند و همه چيز را نابود . دشما آمده و شهرتان را نابود خواهند كر
» .شما و فرزندانتان مجازات خواهيد شد چون فرصتي كه خدا به شما داده بود را قبول نكرديد. خواهند كرد

). 11: 1يوحنا  فرصت پذيرش پادشاهشان، پسر خدا-(
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دانستند كه شهر زيبايشان آنها نمي. توجه ناراحتي عيسي نبودنددادند مهاي نخل را در هوا تكان ميمردمي كه شاخه
دانستند كه در طي تنها چند روز عيسي مسيح رنج كشيده و كشته خواهد شد و همة نمي. روزي ويران خواهد شد
كه مبارك باد آن! هوشيانا«. پس فريادها ادامه داشت. را بر خود خواهد گرفت و همة جهان- گناهان مردم اورشليم-

» آيد، حتي پادشاه اسرائيلدر نام خداوند مي
» كيست؟اين «: پرسيدندمردم مي. خروشيدانبوه جمعيت وارد اورشليم شد و شهر در هم مي

» اين عيسي است، نبي از ناصرة جليل«: جمعيتي كه با مسيح بود، جواب داد
آنها حتي حرفهاي خودشان را هم باور . تندگفاما حاال به او نبي مي. گفتندتا چند دقيقه پيش به او پادشاه مي

عيسي از طرف مردم . دانستنداو را تنها نبي ديگري مي او را حقيقتاً به عنوان پادشاه قبول نداشتند-! كردندنمي
.  خودش طرد شد

 كندعيسي رهبران يهود را سرزنش مي.4

 11: 11؛ مرقس 17 -12: 21متي 

. شدندمردم بيشتر و بيشتر مي. او همان خانة پدرش بود كنيسه براي .عيسي مسيح وارد كنيسه شد
! پيش او آمدند و عيسي آنها را شفا دادكوران و شالن 

را نشان دهيد  4تصوير شمارة 
»  هوشيانا، پسر داود«: زدندياد ميكودكان بلندتر از هميشه فر

وقتي كاهنان اعظم و ديگر رهبران يهودي كارهاي بزرگ عيسي را ديدند و 
شنوي كه مي«: از عيسي پرسيدند. فهاي كودكان را شنيدند عصباني شدندحر

» گويند؟چه مي
ايد كه خدا ستايش را از دهان آيا تا به حال نشينده«: عيسي جواب داد
رهبران يهودي چه حرفي براي گفتن » ]2: 8مزمور [كند؟ كودكان بازگو مي

! داشتند؟ هيچ
. عينا برگشترا ترك كرد و به همراه شاگردان به بيت باالخره، وقت غروب، عيسي مسيح كنيسه

!  عجب روزي بود
اما همانطور كه خواهيم ديد، فرديان آنها . زدندبعضي از همان مردم چند روز بعد دوباره فرياد مي

. متفاوت از اين خواهد بود
. ستروزي كه دربارة آن صحبت كرديم در بعضي از نقاط جهان به نام يكشنبة نخل معروف ا

كسي سوار بر االغي به «: پيشگويي كه گفت. اتفاقات آن روز تقريباً دو هزار سال پيش رخ داد
). 9: 9زكريا . (به طور كامل تحقق پيدا كرد» اورشليم خواهد آمد
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ميالدي تيتس و  70چون در سال . پيشگويي عيسي دربارة ويراني شهر اورشليم بعداً به وقوع پيوست
. شهر را ويران كردند كه سنگي روي سنگي بند نشد ارتش روم آنچنان اين

هاي چون همة پيشگويي. پيشگويي دربارة پادشاهي عيسي چه شد؟ كي اتفاق افتاد؟ اتفاق نيفتاد
اين روز همان روزي در آينده كه عيسي . اند و اين يكي از آنهاستمقدس هنوز اتفاق نيفتادهكتاب

بر روي . وزي او سوار بر اسبي سفيد از آسمان خواهد آمدر. مسيح خداوند پادشاه جهان خواهد بود
مكاشفه . (و بعد پادشاه اسرائيل يا همان يهوديان نيز خواهد بود. سرش تاجهاي بسياري خواهد بود

19 :11- 16  .(
. اتفاقات زيادي تا قبل آن روز بايد رخ دهد. مانند نبوتهاي ديگر، اين پيشگويي نيز انجام خواهد شد

.  ين اتفاقات در درسهاي آينده بيشتر خواهيم آموختدربارة ا
او با مردن بر روي صليب به اين هدف . دهندة جهان باشدمسيح اولين بار به زمين آمد تا نجات

اي كنند طبيعت تازهپذيرند و به او اعتماد ميامروز آنهايي كه او را به عنوان پسر خدا مي. رسيد
. سط خالقش رام شد قلبهاي ايمانداران واقعي تسليم او خواهند شدو مثل كره االغي كه تو. بخشدمي

) 17: 5دوم قرنتيان (
توانيم اجازه دهيم كه بر قلب و اگرچه بايد منتظر بازگشت دوباره و سلطنت او باشيم، امروز نيز مي

دهي؟ اين اجازه را به او مي توآيا . فكرمان سلطنت كند
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 1 شمارة تصوير: 1درس 



 9 

 

 
 
 

 2 شمارة تصوير :1درس 
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 3 شمارةتصوير:  1درس 
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 4 شمارة تصوير:  1درس  
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؛ 35 -1: 13و11 -1: 12؛ يوحنا 18 -1: 22؛ لوقا 26 -1: 14؛ مرقس 29 -1: 26متي  :قسمت مورد مطالعه كالم

 13 -12: 11؛ زكريا 9: 41مزمور 
تحول كامل قلبي  متعهد بودن به مسيح- :هدف درس

دهد يمان و ايمان واقعي را تمييز ميداند كه چه كسي تظاهر به اعيسي مسيح مي :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

الزام به ايمان به عيسي مسيح : احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

 دهنده بپذيردبه عيسي به عنوان پسر خدا ايمان آورده و به عنوان نجات :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
 

): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

). 8 -1: 12؛ يوحنا 9 -3: 14؛ مرقس 13 -6: 26متي (دهد را به عيسي نشان مي مريم محبتش .1
). 16 -14: 26؛ متي 11 -10: 14؛ مرقس 6 -1: 22لوقا (نقشة خيانت يهودا به عيسي .2
 -1: 13؛ يوحنا 23 -7: 22؛ لوقا 21 -12: 14؛ مرقس 25 -17: 26متي (عيسي از نقشة يهودا باخبر است .3

27 .(
 ).30 -28: 13يوحنا (كند به عيسي پشت مييهودا .4

 :آيه حفظي

مرقس (» .زيرا كه پسر انسان نيامده است تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و تا جان خود را فداي بسياري كند«
10 :45 (

 
 
 
 
 
 
 

 

دوم  درس
 

هوداي خيانتكار ي

: ه معلمقابل توج
اين پيشگويي مربوط به يهودا و خيانتش . در اين درس، تحقق پيشگويي ديگري را خواهيم ديد

. به عيساي مسيح است
اما رفتار يهودا با اسم او همخواني . است” اعتراف كننده“يا ” ستايش خدا“معناي اسم يهودا 

او به تنها قرباني . شداو شاگردي بود كه تصميم گرفت در ملكوت خدا نقشي نداشته با. نداشت
دهنده، حقيقت و زندگي، زندگي كرد در حاليكه از نزديك با نجات. واقعي گناهان پشت كرد

. ولي خودش بدون اميد و مسيح در گناه گم شد
اين هشداري  . هرگز فكر نكنيد كه شاگردي با حضور در كالسهاي شما نجات خواهد يافت

مقدس بخوانند، از ه كليسا بروند، دعا كنند و به كتابكنند اگر باست براي آناني كه فكر مي
 . نجات برخوردار خواهند شد
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درس 
ه او او اميد داشت كه عيسي پادشاه زميني خواهد بود و ب. سال شاگرد عيسي بود 3يهوداي اسخريوطي، 

. و ديگر شاگردان مقامي باال در سلطنتش خواهد بخشيد) يهودا(
وقتي عيسي سوار بر االغي وارد اورشليم شد، يهودا فكر كرد كه اين رويايش به زودي به واقعيت تبديل 

» .دآيمبارك باد پادشاهي كه در نام خداوند مي«: زداو با قاطعيت به ديگر شاگردان پيوست و فرياد مي. خواهد شد
). 38 -37: 19لوقا (

و . هيچ تاجي طاليي بر سر نداشت. بر روي تخت سلطنت اورشليم هم ننشست. آن روز عيسي پادشاه نشد
ديگر چه معني دارد كه باز هم صبر : كردحتماً يهودا با خودش فكر مي. يهودا در حكومتش شخص مهمي نشد

كنم؟  
 
 

دهد مريم محبتش را به عيسي نشان مي. 1

 8 -1: 12؛ يوحنا 9 -3: 14؛ مرقس 13 -6: 26متي 
شمعون كه از جذام شفا پيدا . احتماالً جشن شكرگزاري بود. عينا برپا شدجشني در خانة شمعون جذامي در بيت

ايلعاذر كه او هم در . اش آمده بود، تشكر كندخواست از عيسي مسيح، كه به همراه شاگردان به خانهكرده بود مي
مريم و مرتا، خواهران .) 1: 12يوحنا ! (خواست به خاطر زنده شدن از مردگان از عيسي تشكر كندآن جمع بود مي

. ايلعاذر، هم آنجا بودند
. زدندخوردند و حرف ميبقيه به دور ميزي نشسته بودند و غذا مي. ي خوبي براي جشن آماده كرده بودمرتا غذاها

 .را نشان دهيد 1تصوير شمارة 
مريم داشت با عطري گرانقيمت سر و . تمام اتاق بويي خوش پر كرد! تادبعد اتفاقي اف

احتماالً . بعضي از شاگردان، به رهبري يهودا، ناراحت شدند. كردپاهاي عيسي را تدهين مي
و . او همة آن روي مسيح ريخته بود. اما ديگر دير شده بود. عطر را از دست مريم گرفتند
با اين كار . راي خشك كردن پاهاي عيسي استفاده كرداي باز موهاي بلندش مثل حوله

.  خواست محبت خود را به او نشان دهدمريم مي
چرا او اين عطر گرانقيمت را هدر داد؟ حتماّ «: يهودا نتوانست ساكت بماند، و پرسيد

» .توانستيم اين پول را به فقرا بدهيمو مي. بودقيمتش به اندازة حقوق يكسال 
دار يهوداي خزانه. خواستپول را براي خودش مي. بلكه او به فكر پول عطر بود. مردم فقير نبوديهوداي به فكر 

شد، يهودا از پول داشت و هر وقت بايد لباس و غذايي خريداري مياو همة پولها را در كيفي نگه مي. شاگردان بود
دزديد و براي خودش نگه پول مي دانستند كه گاهي يهودا از آنشاگردان ديگر نمي. پرداختداخل كيف مي

. اما عيسي خبر داشت). 6: 12يوحنا . (داشتمي
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تو . شوي؟ او كار خوبي كردچرا مزاحم اين زن مي! كاري با او نداشته باش«: عيسي رو به يهودا كرد و گفت
. كنار تو نخواهم بوداما من هميشه . تواني به آنها خوبي كنيبيني و هر وقت كه بخواهي ميهميشه مردم فقير را مي

» .او عطر را بر روي من ريخت تا مرا براي دفن شدن آماده كند. توانست را انجام دادمريم آنچه مي
كردند؟ كشتند و دفن ميدفن؟ منظور عيسي چه بود؟ آيا او ديگر پادشاه زمين نخواهد بود؟ آيا واقعاً او را مي

پس ديگر دليلي نداشت . مقام بااليي در سلطنت عيسي نخواهد داشتديگر . آرزوهاي يهودا كامالً بر باد رفته بود
.) 71 -64: 6يوحنا . (حقيقت تلخ اين بود كه يهودا هيچ وقت واقعاً به عيسي ايمان نداشت. كه شاگرد عيسي باشد

بود كه مقدس هاي كتاباين يكي ديگر از پيشگويي. اما عيسي او را به عنوان يكي از شاگردانش انتخاب كرده بود
.)  9: 41مزمور .(انجام شد

 
نقشة خيانت يهودا به عيسي .2

). 16 -14: 26؛ متي 11 -10: 14؛ مرقس 6 -1: 22لوقا (
در واقع، خود شيطان وارد يهودا شده بود و اين نقشة پليد را در . عينا را ترك كرديهودا با نفرتي در دل، جشن بيت

خواستند او را دستگير ان اعظم اورشليم دشمنان عيسي بودند و ميدانست كه كاهنيهودا مي. فكرش گذاشته بود
! پس يهودا با عجله پيش آنها رفت تا در دستگيري عيسي به آنها كمك كند. كنند

. را نشان دهيد 2تصوير شمارة 
اگر عيسي را به شما تحويل دهم، «: با طمع پرسيد. مخفيانه پيش دشمنان عيسي رفت

» د؟دهيچقدر پول به من مي
يكي از شاگردان عيسي داشت به آنها . كردندشنيدند را باور نميكاهنان اعظم آنچه مي

سكة نقره  30فوراً به يهودا قول دادند كه ! دادپيشنهاد كمك به دستگيري عيسي را مي
يهودا . را به او خواهند داد، به شرطي كه آنها را پيش عيسي ببرد) هفته كار 5تقريباً مزد (

پولي كه در آن . سكة نقره به عيسي خيانت كند 30او حاضر بود به خاطر . بود عاشق پول
سال  500خداوند ! در اين زمان، پيشگويي ديگري انجام شد. دادندها ميروزگار به برده

.) را بخوانيد 12: 11زكريا : معلم! (پيش گفته بود كه همين اتفاق خواهد افتاد
. زمان مناسب براي دستگيري عيسي را به آنها خبر خواهد داديهودا به كاهنان اعظم قول داد كه 

 
 

عيسي از نقشة يهودا باخبر است .3

). 27 -1: 13؛ يوحنا 23 -7: 22؛ لوقا 21 -12: 14؛ مرقس 25 -17: 26متي (
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ي غذا اي را برااو از آنها خواست تا بره» .برويد و شام را آماده كنيد«: ، عيسي به پطرس و يوحنا گفتدو روز بعد
خواهي به كجا مي«: از او پرسيدند. خوردندآنها بايد بره را با نان فطير يعني نان بدون مخمر مي. قرباني كنند

» برويم؟
رود اي كه ميبه دنبال او به خانه. آبي به دستش دارد به شهر اورشليم برويد و در آنجا مردي را خواهيد كه كوزه

او به » هد بداند كه اتاق مهمان كجاست، جايي كه بتواند با شاگردان شام بخوردخواآقا مي«: رفته و به او بگوييد
» .شام را آنجا حاضر كنيد. شما اتاقي را در طبقة باال نشان خواهد داد كه براي ما آماده شده است

انطوري بود كه همه چيز درست هم: به دنبالش به خانة او رفتند. اين دو شاگرد فوراً رفتند و آن مرد را پيدا كردند
. و شاگردان غذا را آنجا حاضر كردند! عيسي گفت

 
. اما او راز پليدش را فاش نكرد. يهودا هم آنجا بود. آن شب عيسي و شاگردانش دور ميز نشستند تا شام بخورند

» رمخيلي مشتاق اين شام بودم تا قبل از اينكه رنج بكشم، آنرا با شما بخو«: عيسي رو به شاگردان كرد و گفت
. كرديهودا داشت به نقشة پليد خيانتش به پسر خدا فكر مي

يكي از شما به من خيانت خواهد . بايد چيزي به شما بگويم«: در طول شام عيسي دست از خوردن كشيد و گفت
» .كرد

 
رسيدند كه پكند؟ آنها از هم اين سئوال را ميآيا واقعاّ يكي از آنها به پسر خدا خيانت مي. شاگردان تعجب كردند

» آيا من هستم؟«: آن شخص كيست؟ بعضي گفتند
البته اين عمل نشان (».او كسي است كه اين تكه نان را بعد فروبردن در بشقاب به او بدهم«: عيسي جواب داد

» .دهندة محبت شخصي نسبت به شخص ديگر است
   .را نشان دهيد 3تصوير شمارة 

! گيرد؟ بلهآيا او آنرا از دست عيسي مي! يهودا. و به يهودا داد عيسي بعد از آن نان را در بشقاب فرو برد
اما به جاي آن . خواست كه براي نقشة شومش او را ببخشدكرد و از عيسي مياو بايد توبه مي! گرفت

يهودا قصد داشت تا در همان شب به . ديگر امكان توبه وجود نداشت. خودش را كامالَ تسليم شيطان كرد
. ت كندپسر خدا خيان

خواهي انجام بدهي را زودتر انجام آن كاري كه مي«: عيسي به يهودا نگاه كرد و گفت 
» .بده

آنها فكر كردند كه عيسي يهودا را براي خريدن . شاگردان ديگر منظور عيسي را نفهميدند
). 29 -28: 13يوحنا (فرستد چيزي يا دادن پول به فقرا بيرون مي
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كند يهودا به عيسي پشت مي.4

) 30 -28: 13يوحنا ( 

. را نشان دهيد 4تصوير شمارة 

 
.  به عيسي پشت كرد و در تاريكي شب بيرون رفت. يهودا بلند شد و ميز را ترك كرد

اما . به تعاليم او گوش داده بود. سال بود كه او همراه پسر خدا بود 3تا آن زمان، 
اما شخصي بود . رياكار بود او متظاهر و. قلب گناهكار او هيچ وقت عوض نشده بود

عيسي از قلب يهودا خبر .  توانست فريبش بدهد، آن شخص عيسي مسيح بودكه نمي
داند كه امروز واقعاً او او مي. درست همانطور كه از قلب من و تو خبر دارد داشت-

. كنيرا به عنوان پسر خدا قبول داري يا تظاهر مي
اي، آيا حاضري حاال اين كار را انجام بدهي؟ تنها و تنها دهنده نپذيرفتهاگر تا به حال عيسي را به عنوان نجات

آن موقع است كه از مشاركت با او لذت ببري؟ 
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 1تصوير شمارة : 2درس 
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 2تصوير شمارة :  2درس 



 19 

 
 
 3تصوير شمارة :  2درس  
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 4ير شمارة تصو: 2درس 
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 -1: 18؛ 38 -31: 13؛ يوحنا 54 -19: 2؛ لوقا 50 -22: 14؛ مرقس 56 -26: 26متي  :قسمت مورد مطالعه كالم

 7: 13؛ زكريا 13
. شاگردان بدانند كه عيسي مسيح، پسر خدا، كامالً از ارادة خدا اطاعت كرد :هدف درس

عيسي مسيح اجازه نداد كه هيچ چيز مانع انجام ارادة خداي پدر شود  :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

ام به انجام ارادة خدا الز: احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

شان را كامالً در اختيار گيرد بگذارند كه عيسي مسيح زندگي :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

 -19: 22؛ لوقا 25 -22: 14؛ مرقس 29 -26: 26متي (اي را براي يادآوري مرگش معرفي كرد عيسي روش ساده.1
) 35 -31: 13؛ يوحنا 20
) 1: 18؛ يوحنا 44 -39: 22؛ لوقا 36 -26: 14؛ مرقس 39 -30: 26متي (كند عيسي در باغ دعا مي.2
) 46 -45: 2؛ لوقا 41 -37: 14؛ مرقس 45 -40: 26متي (شاگردان به جاي دعا كردن خوابيدند .3
؛ 54 -47: 22؛ لوقا 50 -42: 14؛ مرقس 56 -46: 26متي (شود كند وعيسي دستگير مييهودا به عيسي خيانت مي.4

 )13 -2: 18يوحنا 
 

 :آيه حفظي

مرقس (» .زيرا كه پسر انسان نيامده است تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و تا جان خود را فداي بسياري كند«
10 :45 (

 
 
 
 
 
 

سوم  درس
 

باغ جتسيماني  شام خداوند ما-

: قابل توجه معلم
از مضروب شدن شبان ما عيسي مسيح و  7: 13در كتاب زكريا . يابددر اين درس، بار ديگر پيشگويي تحقق مي

يم كه مضروب شدن او به دنبال خيانت پليد يهوداي بينعمالً مي. شودپراكنده شدن گوسفندانش صحبت مي
اسخريوطي بود؛ تنهايي او به وقت دعا در باغ؛ دستگيري او توسط سربازان و تنها گذاشتن عيسي از سوي 

. در واقع، گوسفندان او پراكنده شدند. شاگردان
توانست از دشمنانش ي ميعيس. دهد، تصويري تكان دهنده استتصويري كه عيسي از انجام ارادة خدا نشان مي

اما زمان آن رسيده بود كه او زندگي . فرار كند، همانگونه كه قبالً از كساني كه قصد جانش را داشتند فرار كرد
. خود را براي نجات بسياري بدهد

 .باشد كه محبت مسيح آنچنان ما را ملزم كند كه براي انجام ارادة خدا از هيچ كاري كوتاهي نكنيم
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درس 

اي را براي يادآوري مرگش معرفي كرد عيسي روش ساده.1

) 35 -31: 13؛ يوحنا 20 -19: 22؛ لوقا 25 -22: 14 ؛ مرقس29 -26: 26متي (
دانست كه اين شام آخري است كه قبل از مردنش عيسي مي. عيسي و شاگردان به دور ميز شام در طبقة باال نشستند

شاگردي كرد  11عيسي رو به . دانست كه يهودا رفته تا او را پيش دشمنانش تسليم كندهمچنين، مي. خواهد خورد
اش در من خداوند وقتي كه اراده. شودحاال جالل خدا ديده مي. زمان من رسيده«: با او بودند و گفت كه هنوز

شما . ، تا قبل از مردنم زمان بسيار كمي با شما خواهم بودفرزندان عزيزم. انجام شود جالل بسياري خواهد يافت
يكديگر را “دهماي به شما ميپس دستور تازه. روم بياييدتوانيد به جايي كه من ميدنبال من خواهد گشت ولي نمي

دانند كه شما شاگردان من و با اين كار مردم مي” همانطور كه من شما را دوست داشتم، دوست داشته باشيد
» .هستيد

اما او نگران اين بود كه عيسي آنها را ترك كند، به همين دليل . پطرس به نظر از اين دستور زياد خوشش نيامد
» روي؟خداوندا كجا مي«: پرسيد

سپس عيسي چيزي » .اما بعداً پيش من خواهي آمد. روم بياييتواني به آنجايي كه من ميتو نمي«: عيسي پاسخ داد
اما وقتي دوباره زنده . گذاريدامشب همة شما فرار كرده و مرا تنها مي«: گفت كه شاگردان را بسيار ناراحت كرد

» .رومميشدم، قبل از شما به جليل 
حتي اگر همه فرار ! كنممن اين كار را نمي! فرار كنيم و تو را تنها بگذاريم؟ نه«: پطرس با ناباوري فرياد زد و گفت

» .من تا پاي جانم با تو هستم. گذارمكنند، من تو را تنها نمي
حتي . كنينكار ميبار ا 3پطرس، تا صبح قبل از اينكه خروس دو بار صدا كند، تو ما را «: عيسي جواب داد

» !شناسيگويي كه من را نميمي
هيچ كس باور . شاگردان ديگر نيز همين قول را به عيسي دادند» !كنمحتي اگر بميرم، تو را انكار نمي«: پطرس گفت

. كرد كه پسر خدا را انكار كندنمي
.  را نشان دهيد 1تصوير شمارة 

ود كه او قبل از مرگش با شاگردان اين شام آخري ب. سپس عيسي كار خاصي انجام داد
كمي نان برداشت و خدا را شكر كرد . اين شام ياد ماندني باشد خواستاو مي. خوردمي

بگيريد و «: داد گفتهاي نان را به شاگردان ميدر حاليكه كه تكه. و نان را تكه تكه كرد
خوريد به ن را ميوقتي اين نا. اين بدن من است كه براي شما قرباني خواهد شد. بخوريد

» .ياد من باشيد
همه از «: پس از تشكر از خدا، آن را به شاگردان داد و گفت. عيسي كمي شراب برداشت

شود تا گناهانشان آمرزيده اين خون من است كه براي بسياري ريخته مي. اين بخوريد
» .شود
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با اينكه هنوز . دهدتصويري به آنها مي آيا شاگردان منظور عيسي را از اين جمالت فهميدند؟ مثل اين بود كه او
كمي بعد بدنش به خاطر گناهكاراني كه به او ايمان خواهند . گفت كه اين نان نمادي از بدن اوستنمرده بود، مي

همانطور كه (شود در زمان مرگش، خونش از زخمهاي دستان و پاهايش جاري مي. آورد داده و كشته خواهد شد
اين خون براي كساني . شرابي كه خوردند نمادي از خونش بود). پيشگويي كرد 16: 22ور نويسندة مزامير در مزم

شد مگر با ريخته شدن آمرزش گناهان انجام نمي. كه عيسي را بپذيرند، نمادي را آمرزش گناهانشان خواهد بود
). 22: 9عبرانيان . (خون عيسي

و تقريباً دو هزار سال است كه » .يد و مرا به خاطر بياوريداين نان را بخوريد و شراب را بنوش«: عيسي به آنها گفت
. آورندشود، به ياد ميايمانداران مسيح را با چنين مراسمي كه عشاي رباني يا شام خداوند يا سفرة خدا خوانده مي

 
كند عيسي در باغ دعا مي.2

) 1: 18؛ يوحنا 44 -39: 22؛ لوقا 36 -26: 14؛ مرقس 39 -30: 26متي (
وقتي از راه . بعد با هم به كوه زيتون رفتند. از اينكه شاگردان اين يادبود ساده را ديدند، با هم سرودي خواندندبعد 

. قدرون گذشتند به باغ جستيماني در نزديكي اورشليم رسيدند
» .روم، اينجا بيدار بمانيدوقتي من براي دعا مي«: نفر از شاگردان گفت 8عيسي توقف كرد و به 

. را نشان دهيد 2مارة تصوير ش

 
من به زحمت «: به آنها گفت. عيسي پطرس، يعقوب و يوحنا را با خود به باغ برد

» .مراقب من باشيدكنم اينجا منتظر بمانيد و وقتي دعا مي. افتادم
در آنجا به زمين ). تقريباً به اندازة يك فرسنگ دور شد(عيسي به تنهايي به راه افتاد 

خواهم اما من نمي. اي پدرم، اگر ممكن است اين جام را از من بگير«: افتاد و دعا كرد
» .خواهم كه ارادة تو انجام بگيردكه ارادة خودم را انجام دهم بلكه مي

دانست با اينكه هيچ وقت گناهي او مي. دانست كه با مرگ روبروستعيسي مسيح مي
توانيد درك آيا مي). 24: 2؛ اول پطرس 6: 53اشعيا (رد انجام نداده ولي بايد گناه همة مردم جهان را به خودش بگي

كنيد كه اين براي عيسي چه معنايي داشت؟ 
ايد اما به خاطر كارهاي اشتباه برادر، خواهر و همة مردم شهر بايد مجازات تصور كنيد كه شما هيچ خطايي نكرده

گناه خداوند در آن شب نيد كه فرزند بيتوانيد درك كحتماً نمي) بحث كنيد(چه احساسي خواهيد داشت؟ .  شويد
را بر  همه مردان، همه زنان، همه پسران و همة دختران- چون او گناهان همة جهانيان-. چه احساسي داشته است

اما خداوند ). 21: 5قرنتيان  2(گناه همة دنيا را برخودش گرفت  گناه و مقدس خدا-فرزند بي او-. خود گرفت
. ار را انجام داد چون ارادة پدر اين بودعيسي با كمال ميل آن ك
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. اما قلبش دردمندتر شد او به دعا ادامه داد-. اي از آسمان آمد تا او را تقويت كندكرد، فرشتهوقتي عيسي دعا مي
آنقدر اين بار سنگين و در دعا عميق شده بود كه عرق او . كردگيرد ناراحتش ميفكر اينكه او گناهان را بر خود مي

. اش جاري شدهاي خون از پيشانيقطرهمثل 
   

شاگردان به جاي دعا كردن خوابيدند .3

) 46 -45: 2؛ لوقا 41 -37: 14؛ مرقس 45 -40: 26متي (

. را نشان دهيد 3تصوير شمارة 
آيا آنها هم داشتند دعا  .بعد از مدتي عيسي پيش پطرس، يوحنا و يعقوب رفت

.  بيده بودندآنها خسته بودند و خوا! كردند؟ نهمي
توانستي يك ساعت بيشتر پطرس، خوابيدي؟ نمي«: عيسي آنها را صدا زد و گفت

» !كردي تا در وسوسه نيفتيماندي و دعا ميبيدار بماني؟ بيدار مي
بنابراين عيسي . توانستند چشمانشان را باز كننداما شاگردان آنقدر خسته بودند كه نمي

اي پدرم، اگر اين جام را بايد بخورم «: ه دعا كردعيسي دوبار. آنها را گذاشت و رفت
» .ات انجام بشودپس بگذار اراده

! اين جام رنج گناهان چقدر تلخ بود
. پس دوباره رفت و براي بار سوم همان دعا را كرد. عيسي پيش شاگردان برگشت اما آنها هنوز خواب بودند

و او آمادة پرداخت قرباني نهايي . را از گناهان بنوشد دانست كه زمان آن رسيده كه بايد جام خشم خداعيسي مي
. گناهان بود

.  وقت دعا تمام شده بود» بخوابيد و استراحت كنيد«: آلود گفتبه شاگردان خواب
 

شود كند وعيسي دستگير مييهودا به عيسي خيانت مي.4

 )13 -2: 18؛ يوحنا 54 -47: 22؛ لوقا 50 -42: 14؛ مرقس 56 -46: 26متي (
پسر انسان به دشمنان تسليم . حاال وقتش است«: دانست كه وقت دستگير شدنش نزديك است و گفتعيسي مي

» .آيدكسي كه به من خيانت كرده دارد مي! ببينيد! برويم! حاال بيدار شويد. خواهد شد
آيند و يهودا ها ميدر ميان تاريكي، شاگردان گروهي را ديدند كه با چراغ به دست و با شمشير و چماق به طرف آن

. عيسي را با خود آورده بود سربازان، افسران كاهنان اعظم، كاتبان و فريسيان-او دشمنان-! راهنماي گروه بود
ايد؟ دنبال چه كسي آمده«: پرسيد) انددانست كه آنها براي چه آمدهاگرچه مي(عيسي 

» .عيساي ناصري«: آنها فرياد زدند
» .من هستم«: عيسي گفت

. ن او آنقدر از جواب او تعجب كردند كه به عقب رفتند و به زمين افتادنددشمنا
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» ايد؟دنبال چه كسي آمده«: عيسي دوباره پرسيد
» .عيساي ناصري«: دوباره آنها جواب دادند

. را نشان دهيد 4تصوير شمارة 
ايد، پس بگذاريد كه شما به دنبال من آمده. گفتم كه خودم هستم«: عيسي گفت

.  خواست به آنها آسيبي برسدو نمي. او نگران شاگردانش بود» .نم بروندشاگردا
اين وقتي بود كه يهودا به دشمنان اشاره ! و عيسي را بوسيد» !سالم، استاد«: يهودا گفت

بينيد كه؟ او گذاشت مي. او مقاومت نخواهد كرد. من امشب با او در اتاق بودم«: كرد
» .كه او را ببوسم

آيا پسر انسان را با يك بوسه تسليم «: فقط پرسيد. پس نكشيدعيسي خودش را 
» كني؟مي

ملوك وقتي پطرس اين را ديد، شمشيرش را بيرون كشيد و گوش راست . سپس سربازان عيسي را احاطه كردند
. را بريد) نوكر كاهن اعظم، يكي از كساني كه براي دستگيري عيسي به آنجا آمده بود(

 12توانم به پدرم بگويم تا مي! پطرس، شمشيرت را غالف كن«: حت شد و به دستور دادعيسي از كار پطرس نارا
بلكه بايد اين . اما با اين كار كالم خدا تحقق نخواهد يافت. از فرشتگان را بفرستد!] هزاران با حتي ميليونها[لشكر

.  سپس عيسي گوش ملوك را لمس كرد و او را شفا داد» .اتفاق بيفتد
آيا «: عيسي روبه كاهنان اعظم و روساي كنيسه كرد و پرسيد. سي را دستگير كردند و دستانش را بستندسربازان عي

خواهيد مثل يك دزد مرا دستگير كنيد؟ در روز با شما در كنيسه ايد؟ و ميبا شمشير و چماق به دنبال من آمده
همة اينها بايد اتفاق بيفتد تا . ريكي استاما حاال زمان شما و قدرت تا. نشسته بودم و شما مرا دستگير نكرديد

»  .هاي انبيا انجام شودنوشته
و آن دوست خالص من كه بر او «. 9: 41كدام پيشگويي؟ مزمور ! افتاد؟ بلهآيا پيشگويي ديگري داشت اتفاق مي

آن يهودا ) 19 -18: 13همچنين يوحنا (» .خورد، پاشنة خود را بر من بلند كردداشتم كه نان مرا نيز مياعتماد مي
.  كردو حاال به كسي كه او را دوست داشت خيانت مي. تكه نان را به نشان دوستي و محبت دريافت كرده بود

!  وقتي عيسي اجازه داد تا او را دستگير كرده و ببرندن همة شاگردان برگشتند و فرار كردند
 
 
  

 

: قابل توجه معلم
به آنها : براي اينكه شاگردانتان سردرگم نشوند، و شام نمادين بودن شام خداوند را بهتر درك كنند از اين مثال استفاده كنيد

خوريد اگر به شما بگويم كه اين عكس مادر من است، شما گول نمي“دهيد كه  را نشان دهيد و توضيح) شايد عكس مادرتان(تصويري
پس وقتي عيسي گفت كه اين بدن و خون من است در واقع . دانيد كه اين تكه كاغذ مادر من نيست بلكه عكس مادر من استچون مي

” بدن و خون اوست) تصوير(داد كه اينها نماد داشت به شاگردان ياد مي
وقتي : مقدسي شاگردانتان، شايد بخواهيد به زمين افتادن سربازان در زمان دستگيري مسيح را اينگونه توضيح دهيدعات كتابمطابق اطا

اين نامي مقدس  .)6: 18و 58 -52: 8؛ يوحنا 14-13و  6: 3خروج . (ناميد” من هستم“عيسي به سربازان جواب داد خود را خداوند 
هميشه بوده و هست و خواهد  كند كه به ياد آوريم كه خداك مياين نامي است كه به ما كم. م گذاشتكه بايد به آن احترا ينام است-

  .عيسي خداي پسر است. است من هستماست، پس خداي پسر هم  من هستمر همانطوري كه خداي پد. بود
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 1تصوير شمارة : 3درس 
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 2تصوير شمارة :  3درس  
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 3تصوير شمارة :  3درس  
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 4تصوير شمارة : 3درس 
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كند مقدس دربارة عيسي مسيح صحبت مياين موضوع را روشن كند كه كل كتاب :هدف درس

اش را فديه داد تا جريمة گناه را بپردازد عيسي زندگي :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

. اشتياق براي حاكميت خدا در زندگي شاگردان: احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
. به عيسي مسيح به عنوان پسر خدا ايمان آورده و نجات را بپذيرند: نيافتگاننجات
. اجازه دهند عيسي مسيح خداوند نقش پادشاه حاكم بر قلب، اراده و ذاتشان را ايفا كند: يافتگاننجات

): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

).  10: 6؛ 42:6اشعيا (رساند  عيسي مسيح نبوت را به انجام.1
). 13 -12: 12خروج (زاده مرد اي است كه به جاي نخستيادآور بره) فصح(عيد پسخ.2
). 12 -10:11؛ عبرانيان 1:29يوحنا (خداوند عيسي، بره خدا، قرباني نهايي گناه است .3
). 3:16يوحنا (دهندة جهان است عيسي مسيح نجات.4

 :آيه حفظي

مرقس (» .سان نيامده است تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و تا جان خود را فداي بسياري كندزيرا كه پسر ان«
10 :45 (

 
 
 
 
 
 
 

 

 

چهارم  درس
 

بخش اول  صليب عيسي-

: قابل توجه معلم
هاي آنها ديده ها بايد حتماً در نوشتهمام نبوتكنند؟ مرجع تبرداري ميآيا شاگردان شما يادداشت

اين جلد از دروس و . شود وقايعي كه منجر به مرگ مسيح شد بايد در يادداشتها فهرست. شود
هاي يادداشتها را در دفتر آنها و حقايق را در قلب. اي برخوردارندجلد بعدي از اهميت ويژه

 .شاگردان قرار دهيد
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درس 
خداي روح القدس در دل افراد قرار گرفت و آنها را به نوشتن . مقدس كالم راستين و كامل خداستكتاب
در سه درس گذشته، ما به بعضي . مقدس استتابنبوت يكي از داليل تأييد درستي ك. هاي خدا واداشتدقيق گفته

نبوت دربارة اولين آمدن  300تقريباً حدود . يافته درباره خداوندمان اشاره و آنها را مطالعه كرديمهاي تحققاز نبوت
بنابراين، ! اندو همة اين نبوتها به طور كامل به واقعيت درآمده. مقدس وجود داردعيسي مسيح به زمين در كتاب

. ايد مطمئن باشيم كه همة چيزهايي كه دربارة آينده نيز نبوت شده قطعاً به واقعيت خواهد پيوستب
    

عيسي مسيح نبوت را به انجام رساند .1

). 10: 6؛ 42:6اشعيا (
از يكي از : معلم.) (او خود را به عنوان پادشاه يهود مطرح كرد(دليل رفتن عيسي مسيح به اورشليم چه بود؟ 

به كالس فرصت بدهيد تا نبوتهايي كه در . درس اول را مرور كند 4تا  1بخواهيد تا به نشان دادن تصاوير شاگردان 
.) آن روز به واقعيت پيوسته بود را مطرح و عنوان كنند

. بخش اول را نشان دهيد 1تصوير شمارة 
كردند چنين كردند چون بعضي از مردمي كه در صف حركت عيسي را همراهي مي

آنها به اينكه او هماني .) 18 -17: 12يوحنا . (بودند عيسي مردي را زنده كردديده 
ولي اگر او همان وعده داده . است كه خدا وعدة آمدنش را داده بود شك كردند

داد؟ اما بعضي از رهبران مذهبي شده نبود پس چطور اين كارها را انجام مي
اور نكردند كه او همان پسر كه كالم خدا را خوب بلد بودند ب)  فريسيان(يهود

سال پيش از آمدن  700ايماني آنها تحقق نبوت اشعياي نبي همين دليل بي. خداست
؛ يوحنا 1: 53اشعيا (» ...كيست كه خبر ما را تصديق نموده؟«: عيسي مسيح بود

رهبران مذهبي به هيچ كدام از نبوتهاي كتاب اشعياي نبي در باب نه، .) 38 -12:37
. يمان نداشتندباور و ا 53

. بخش دوم را نشان دهيد 1تصوير شمارة 
آنها . اي يوناني وجود داشتند كه به دين يهود عالقمند بودنددر ميان جمعيت در اولين يكشنبة نخل عده

را براي كالس  25 -20: 12يوحنا : معلم. (خواستند تا عيسي را ببينند ولي او به آنها گفت كه بايد بميردمي
اما صدها . او پيش يهوديان آمده بود. كردشد كه عيسي نميرد، ديگر كسي هم نجات پيدا نميگر قرار ميا.) بخوانيد

ها يوناني). (6: 42اشعيا .(تبديل خواهد شد” نور امتها“سال پيش، اشعياي نبي كه اگر يهوديان او را قبول نكرد او به 
وقتي به امتها مشخص كرد كه بايد بميرد، يكي ديگر از  ).گويندو ساير افراد بشر كه يهودي نيستند را امتها مي

! ها به وقوع پيوستنبوت
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كرد كه دردمند  چون او به گناهان جهان فكر مي. »جان من دردمند است«: عيسي با صحبت دربارة مرگش، گفت
. ام تا بميرمآماده ام-دهبه همين دليل است كه من به جهان آم“اما او در ادامه گفت كه . كشيدبايد آنها را به دوش مي

” .پدر، حرمت و جالل بر نام تو
 .بخش سوم را نشان دهيد 1تصوير شمارة 

» .من صاحب جالل بودم و دوباره آن را خواهم داشت«: و خداي پدر از آسمان با پسر خود صحبت كرد و گفت
و از طريق مرگ پسرش جالل اين بار ا. عيساي خداوند در طول زندگي روي زمين خداي پدر را جالل داده بود

). 33 -27: 12يوحنا . (كردپيدا مي
وقتي من روي «: براي كساني كه از شنيدن صدايي از آسمان سردرگم شده بود، عيسي اينگونه توضيح داد و گفت

» .شوم، همه را به سمت خود خواهم كشيدصليب بلند كرده مي
سال پيش، اشعياي نبي نوشته بود كه  700اما . ي اين زمينبراي همه در همه كس در رو... او قرار بود كه بميرد

و با اينكه او معجزات زيادي در .) 10: 6اشعيا . (چشم كور شده و قلبها سخت شده و اين را درك نخواهند كرد
! به اين ترتيب نبوت اشعيا به واقعيت پيوست). 37: 12يوحنا (” به او ايمان نياوردند“برابر آنها انجام داد اما

 

زاده مرد اي است كه به جاي نخستيادآور بره) فصح(عيد پسخ.2

). 13 -12: 12خروج (

. بخش اول را نشان دهيد 2تصوير شمارة 
. كمي بعد در همان هفته، خداوند ما عيساي مسيح شام فصح را با شاگردانش خورد

تصويري اما در واقع . فصح يادآور خاطرة اتفاقي بود كه در گذشته اتفاق افتاده بود
. داداز اتفاقي كه قرار بود اتفاق بيفتد نيز به دست مي

خدا براي . سال قبل از خداوند عيسي، يهوديان در مصر اسير بودند 1500تقريباً 
اينكه آنها را از اسارت مصريان بيرون آورده و به سرزمين خودشان يعني اسرائيل 

زاده يا جازات مرگ نخستشديدترين م. كردبرگرداند بايد مصريان را مجازات مي
اما خدا . مصريان بود توانستند از آن فرار كنند-مجازاتي كه مصريان نميفرزند اول-

هايشان اي را قرباني كرده و خون او را به سر در خانهبه يهوديان قول داد كه اگر بره
. تواند از دست مصريان رهايي پيدا كنندبمالند مي

. ان دهيدبخش دوم را نش 2تصوير شمارة 
هاي سرزمين مصر را از انسان گرفته تا حيوان زادهكنم و همة نخستمن از ميان مصر عبور مي«: خدا گفت

و اگر من خون را ديدم از . ها ساكن هستيداي است كه شما در آن خانهو خون بر سردرهاي شما نشانه... كشممي
ه مصريها بزرگترين فرزندان و حيوانات خود را از دست و اينگونه شد ك). 13 -12: 12خروج (» .گذرمميان آن مي

. اما هيچ كدام از يهوديان نمردند. دادند
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. م را نشان دهيدسوبخش  2تصوير شمارة 
زاده كباب اي را كه به جاي نخستو براي شام بره. آورندبنابراين آنها هميشه آن شب با ميهماني شامي به ياد مي

در اين . يعني همان عيد فصح يا عبور خدا. ل، اين عيد برگزار شده و جشن گرفته شدسال به سا. خورندكرده و مي
عيسي خداوند نيز اين جشن را با شاگردان خود قبل از . كنندروز يهوديان به فرزندان خود اين اتفاق را تعريف مي

. شدو اين مرگ بايد با آنچه قبالً اتفاق افتاده بود عوض مي. مرگش به ياد آورد
 

خداوند عيسي، بره خدا، قرباني نهايي گناه است .3

). 12 -10:11؛ عبرانيان 1:29يوحنا (

. را نشان دهيد 3تصوير شمارة 
اي كه گناه خداوند عيسي در آغاز خدمت خود مدعي شد كه بره خداست، بره

دانست كه او نيز مثل برة فصح عيسي مي). 29: 1يوحنا .(گيردجهان را بر خود مي
هاي خيلي خيلي در گذشته، بره. اما فرق زيادي بين او دو وجود داشت. ردخواهد م

او به . زيادي قرباني شده بودند و هر كدام به جاي يك گناهكار كشته شده بودند
گرفت يعني برة واقعي خدا يا همان برة هاي قرباني شده قرار ميهجاي همة آن بر

قرباني نهايي براي همة گناهان بود او ). 7: 5اول قرنتيان . (عيب و نقص خدابي
او نبوتي را . برگزار و انجام شودو ديگر الزم نبود كه فصح ). 12 -11: 10عبرانيان (

. كه صدها سال پيش از تولدش انجام شده بود به جا آورد
قبل خوردن نان و . اي از نان و شراب عوض كردآن شب عيسي مسيح خداوند جاي شام فصح را با شام ساده

اي از بدن كوفته و مضروب اوست كه به زودي دانست كه نان نشانهاو مي. راب، عيسي مسيح خدا را شكر كردش
اي از خون اوست كه به خاطر دانست كه شراب نشانهاو مي. اما او خدا را به همين خاطر شكر كرد. خواهد مرد

. اش نيز خدا را شكر كردشدهريخته اما عيسي به خاطر خون. جايگزين قرباني گناه جهان ريخته خواهد شد
شوند، او را كه بره خدا بود و جانش را براي امروزه، ايمانداران مسيحي وقتي براي برگزاري شام خداوند جمع مي

اين كار زياد . كمي شراب نيستتر از خوردن تكه نان و تقريباً كاري ساده. آورندگناهان بشر فدا كرد به ياد مي
براي اينكه كسي . اي است حتي براي يك بچهايمان نيز كار ساده. لي هم ساده و آسان استمشكلي نيست و خي

فرزند خدا شود كافي است ايمان بياورد كه عيساي مسيح پسر خداست؛ ايمان بياورد كه او به جاي گناهكاران 
. كنندو را دريافت ميجانش را فدا كرد؛ ايمان بياورد كه به كساني كه به او اعتماد كنند خواهد بخشيد و ا
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دهندة جهان است عيسي مسيح نجات.4

) 3:16يوحنا (

 
هر بار كه كالم خدا را . مقدس، پر از پيشگويي استانگيز، كتاباين كتاب شگفت. هاتصاوير و پيشگويي

جب در كمال تع. را مشخص كنيد كندارائه ميهايي كه پيشگويي شده و تصويري از مسيح خوانيد، قسمتمي
. دنگويخواهيد ديد كه بيشتر صفحات چيزي راجع به عيسي مي

. را نشان دهيد 4تصوير شمارة 
خداي پدر، خداي : مقدس چيست؟ اين است كهتري حقيقت كتابترين و اصليمهم

او جانش را براي گناهان تو و . دهندة جهان باشدپسر را فرستاد تا قرباني شود و نجات
او . و زنده است بود، بلكه او از مردگان قيام كردو ابدي ناما مرگ ا. من فدا كرد

.خواهد كه اكنون در قلب تو زندگي كندمي  
تا آن زمان، اگر فرزندش . روزي خواهد رسيد كه او بر تخت سلطنت خواهد نشست

آيا اين . هستي با خوشحالي بگذار او پادشاه تو باشد تا بر قلب و فكرت سلطنت كند
دهي؟ياجازه را به او م  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: قابل توجه معلم
ها بردة همة انسان. بهاي رستگاري و رهايي است "فديه "برايتان تازگي دارد؟ فديهآيا كلمة 

مجازات گناه مرگ است و راه ديگري وجود . و چون گناهكارند بايد مجازات شوند. گناهند
. ندارد
چه؟ آيا از مجازات مرگ رها آنوقت . تصور كنيد كه شخص ديگري اين بها را بپردازد! اما نه

او آمد كه . اين دقيقاً همان دليلي است كه عيسي مسيح به خاطرش به زمين آمد! شويم؟ بلهمي
توانست به گناهكاري كه محكوم به مرگ است خدمت كند؟ با دادن چطور مي. خدمت كند

ش را ااديتواند آز، در صورتي ميگناهكاري كه در بند گناه است. جانش به جاي گناهكار
. پرداخت شود –بهاي آزادي  –اي دست آورد كه فديهبه

پذيرد، تنها خوني كه خداي زنده و حقيقي مي! هر خوني؟ خير. بهاي آزادي چيست؟ خون
او . دادپسر خدا مشتاقانه خونش را براي همة گناهكاران . گناه و كامل اوستخون پسر بي

وقتي به ايمان آوريم و او را به . اطر گناه جهان بميردآسمان را ترك كرد و به زمين آمد تا به خ
او تو . دهنده بپذيريم، گناهان ما را خواهد بخشيد و حيات ابدي را خواهيم يافتعنوان نجات

 ) 20: 2غالطيان . (را دوست دارد و خود را براي تو فدا كرد



 35 

 
 
 1تصوير شمارة : 4درس  



 36 

 
 
 
 

 2تصوير شمارة : 4درس 



 37 

 
 
 
 

 4تصوير شمارة :  1درس 

 3تصوير شمارة : 4درس 



 38 

 
 

 
 

 4تصوير شمارة :  4درس


