ﻋﯾﺳﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﭼﯽ ﮐرده اﺳت؟
ﻧﺎﺟﯽ ﺑودن ﻋﯾﺳﯽ ،ﺑﮫ ﭼﯽ ﻣﻌﻧﺎﺳت؟
 .۱ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻧﺎه ﻣﺎ را ﺑرداﺷت و ﻋداﻟت ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾد

ﭘﯾروی ﺑﺧش  ۲درس
۱

اول ﭘطرس ۲۴ :۲

ﻋﯾﺳﯽ از ﭘدرش درﺧواﺳت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ او را از ﺳر ﮐﺷﯾدن آن ﺟﺎم ﻣﻌﺎف ﮐﻧد .ﺟﺎم ﺳﻣﺑﻠﯽ اﺳت از ﻏﺿب
ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔﻧﺎه و ﺟزاﯾﯽ ﮐﮫ وﺟود دارد .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ آﻣده ﺗﺎ ﺟﺎم را ﺑﻧوﺷد .ﻋﯾﺳﯽ آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ
ﮔﻧﺎه دﻧﯾﺎ را ﺑر دوش ﺧود ﺑﮕﯾرد .ﻣﺎ ﺳزاوار آن ﺟزا ھﺳﺗﯾم ،وﻟﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺣﺎﺿر اﺳت ﺗﺎ ﺟزای ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ
را ﺑر ﺧود ﮔﯾرد .او ﺑﺟﺎی ﻣﺎ ﺑر ﺻﻠﯾب ﻣﯾﻣﯾرد.
در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎز ﺟوﯾﯽ ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺑر روی ﺻﻠﯾب ،ﺧون ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾرﯾزد .ﺧوﻧﯾﮑﮫ از ﻋﯾﺳﯽ ﺟﺎری ﺷد ،ﻧﻘﺷﯽ
ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ﺑر روح ،ﺟﺎن و ﺟﺳم ﻣﺎ دارد .ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮭﺎی ﻣﺟﺎزات ﻣﺎﺳت.
اﮔر ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل ﻋﯾﺳﯽ ،ﻗﻠﺑﺎ ً اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﯾم ،ﺑﻌد ﺧدا ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎک ﻣﯾﺑﯾﻧد .ﻣﺎ در ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﺣﺿور او
ﻣﯽ اﯾﺳﺗﯾم .ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻧﺎه ﻣﺎ را ﺑر ﺧود ﻣﯾﮕﯾرد و ﺑﺟﺎی آن ﻋداﻟت ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯾدھد :ﻣﺎ طﺑﯾﻌت اﻟﮭﯽ و
ھوﯾت او را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾم.
اﯾن را ﻓﯾض ﻣﯾﮕوﯾم ،ھدﯾﮫ ﻣﺟﺎﻧﯽ .ﭼون اﯾن ﻋداﻟت از اوﺳت ،ﻧﮫ از ﻣﺎ.
روﻣﯾﺎن  ،۲۴ :۳روﻣﯾﺎن ۹ ،۸ :۵

 .۲ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺟﺎزات ﻣﺎ را ﺑر ﺧود ﮔرﻓت و ﻋﻔو ﮐﺎﻣل ﺑﺧﺷﯾد
اﺷﻌﯾﺎ  ،۵ :۵۳ارﻣﯾﺎ ۳۴ :۳۱

در دادﮔﺎه ﺷﺧص زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣﮑوم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ او ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑﺎﺷد .در ﺑرﺧﯽ ﮐﺷورھﺎ اﮔر ﺷﺧص ﻋﻣل ﻗﺗل
اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷد ،ﺣﮑم ﻣرگ ﺑراﯾش داده ﻣﯾﺷود .ﻣﺎ ھم ھﻣﯾﻧطور ھﺳﺗﯾم .ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ
ھﺳﺗﯾم.
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺟﺎزاﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳزاوار آن ﺑودﯾم ،داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑر ﺧود ﮔرﻓت .او ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎ ﻣﺻﻠوب ﺷد و ﻣرد.
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در دادﮔﺎه ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ﺷده اﯾد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺳ ٴﮫ دادﮔﺎه ،ﭘﺳر ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯾش ﻣﯾﺎﯾد .او
ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ آﻧﻘدر ﺷﻣﺎ را دوﺳت دارد ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﻣﯾﺧواھد اﯾن ﻣﺟﺎزات را ﺑر ﺧود ﺑﮕﯾرد .اﮔر ﺑﻌدا ً در ﺟﺎده
ﮐدام ﻓرد ﺟﻠوی ﺷﻣﺎ را ﺑﮕﯾرد و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟرم اﺳﺗﯽ و ﺑﺎﯾد ﻣﺟﺎزات ﺷوی ،در ﭘروﻧد ٴه ﺷﻣﺎ
آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾده اﺳت .ﺷﻣﺎ آزاد ھﺳﺗﯾد .ﭘروﻧدهٴ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ وﺟود ﻧدارد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑر
روی ﺻﻠﯾب ﻣﺟﺎزات ﺷﻣﺎ را ﺑر ﺧود ﮔرﻓت و ﻋﻔو ﮐﺎﻣل را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾد.

 .۳ﻋﯾﺳﯽ ﻣرگ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑر ﺧود ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﯾﺎت ﺟﺎودان ﺑﺧﺷﯾد

روﻣﯾﺎن ۲۳ :۶

ﻋﯾﺳﯽ ﺑر روی ﺻﻠﯾب ﺟﺎن داد .در طول ﺳﮫ روز ﮐﮫ او ﺟﺳﻣﺎ ً ﻣرده ﺑود ،ﺑر ﻣرگ ﭘﯾروز ﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ او ﺑر روی زﻣﯾن آﻣده ﺑود .ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑﺟﺎی ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد .ﺗﻧﮭﺎ او،
ﮐﮫ ﺧود ﺣﯾﺎت اﺳت ،ﻣﯾﺗواﻧﺳت از ﻣرگ ﻗﯾﺎم ﮐﻧد .روح ﺣﯾﺎت دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎزﮔﺷت .ھر ﮐس اﯾن را
ﺑﺎور ﮐﻧد ،ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ در روح اﻧﺳﺎﻧﯽ اش وارد ﻣﯾﺷود .دﯾﮕر روح ﻣﺎ ﻧﻣرده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ روح اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﺗﺎ اﺑد زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد.

 .۴ﻋﯾﺳﯽ درد و ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺎ را ﺑر ﺧود ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻣﺎ ﺷﻔﺎ و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﺧﺷﯾد
اﺷﻌﯾﺎ  ،۵ ،۴ :۵۳ﻣﺗﯽ ۱۷ :۸

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻣﯽ را اﻋﻼم ﮐرد ،ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﺷﻔﺎ ﻣﯾﺎﺑﻧد .ﻣﺎ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر را ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ
ﭼطور زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣردم را ﻟﻣس ﻣﯾﮑﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺷﻔﺎ ﻣﯾﯾﺎﺑﻧد.
ﻋﯾﺳﯽ را ﺷﻼق زدﻧد ﺗﺎ ﻏرق در ﺧون ﺷد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب او درد و ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺎرا ﺑر ﺧود ﮔرﻓت و آﻧرا ﺑﺎ
ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺷﻔﺎ ﻣﺑدل ﮐرد.
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 .۵ﻋﯾﺳﯽ ﻓﻘﯾر ﺷد و ﻓراواﻧﯽ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾد
دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ،۹ :۸دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن ۸ :۹

از زﻣﺎن ﺗوﻟد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ او ﻧﻔش ﭘﺳر ﺛروﺗﻣﻧد ﺧدا را ﺑر زﻣﯾن ﺑﺎزی ﻧﻣﯾﮑﻧد .ﺑر روی ﺻﻠﯾب او
واﻗﻌﺎ ً ھﻣﮫ ﭼﯾز را از دﺳت داد .ھﻣﮫ ﭼﯾز از او ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .او ﮔرﺳﻧﮫ ،ﺗﺷﻧﮫ و ﻋرﯾﺎن ﺑود .ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺎزھﺎی
اوﻟﯾﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن از او ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾﺧواﺳت ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ را ﺑر دوش ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ ﻣﺎ در ﻓراواﻧﯽ ﺑﺗواﻧﯾم درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم .اﯾن ھﻣﯾﺷﮫ اراده
ﺧدا ﺑوده اﺳت .او ﻣﯾﺧواھد ﺑرﮐت ﺑدھد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم وظﯾﻔﮫٴ ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ دارﯾم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧﯾم .ﻋﯾﺳﯽ
ﻓﻘر ﻣﺎ را ﺑر ﺧود ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻓراواﻧﯽ داد.

 .۶ﻋﯾﺳﯽ رد ﺷد ﺗﺎ ﻣﺎ در ﺧﺎﻧواده اﻟﮭﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷوﯾم
اِﻓِ ُﺳﺳﯾﺎن ۲۱ -۱۹ :۲

ﻋﯾﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ دﻓﺎع ﺑر ﺻﻠﯾب آوﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود .در ﺳﺧت ﺗرﯾن ﻟﺣظﺎﺗش ﺑر روی ﺻﻠﯾب ،ﺣﺗﯽ ﺧدا او
را ﺗرک ﮐرد .ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ دﻓﻌﮫٴ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺧدا را ﭘدر ﻧﻧﺎﻣﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ﻧﺎﻣﯾد ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ او ﺑر روی
ﺻﻠﯾب ﺑود .اﯾن ھﻣﺎن اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯾﺷﯾم ﯾﺎ ﮔﻧﺎه ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم .ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺧدا در دور دﺳﺗﮭﺎ اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ ھم ھﻣﯾن اﺣﺳﺎس را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد.
ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ھﻣﯾﺷﮫ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در ﻟﺣظﮫ ھﺎی ﺳﺧﺗﯽ ﺣﺿور دارد .ﺑﻌد از ﻣرگ ﻋﯾﺳﯽ ﺧدا او را
از ﻣردﮔﺎن ﻗﯾﺎم ﻣﯾدھد و او را ﺑر ﻣﯽ اﻓرازد و ﺑﮫ او ﺟﺎﯾﮕﺎه در دﺳت راﺳت ﺧود ﻣﯾدھد .ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن
اﺳت .ھر ﮐس ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را رد ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﻋﯾﺳﯽ ﺷﻣﺎ را ﻗﺑول ﻣﯾﮑﻧد .ﻋﯾﺳﯽ رد ﺷدﮔﯽ را ﺑر ﺧود ﻣﯾﮕﯾرد.
ﺧدا ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﺧﺎﻧواده اش ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾدھد و او ﭘدر ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺷود.

 .۷ﻋﯾﺳﯽ ﺷرم ﻣﺎ را ﺑر ﺧود ﻣﯾﮕﯾرد و ﺟﻼل ﺧود را ﻣﯾﺑﺧﺷد
ﻋﺑراﻧﯾﺎن ۲ :۱۲

ﻣﻌﻣوﻻً اﮔر اﺷﺗﺑﺎھﯽ در زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎﯾد ،إﺣﺳﺎس ﺧﯾﻠﯽ ﺑد ﻣﯾﮑﻧﯾد .اﮔر ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﺑﺎﯾد از آن ﺧﺑر ﺷود ﯾﺎ ﺑﺧﺎطر ﻓﺷﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ دﺳت ﺑﮫ ﺧطﺎﯾﯽ ﺑزﻧﯾد ،ﺑﻌدا ً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺑﮫ ﻋﻣﻠﺗﺎن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد وﺟدان ﺷﻣﺎ آﮔﺎه ﻣﯾﺷود و ان ﻣوﻗﻊ اﺳت ﮐﮫ ﺣس ﻋذاب وﺟدان و ﯾﺎ ﺣس ﺷرﻣﻧدﮔﯽ
ﺑر ﺷﻣﺎ ﻏﺎﻟب ﻣﯾﺷود .ﻣﻌﻣوﻻً اﯾن اﺣﺳﺎس ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﺳت و اﮔر ﺣواس ﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد دوﺑﺎره ھﻣﺎن ﻋﻣل ﺧطﺎ
را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾم.
ﻋﯾﺳﯽ در طول زﻧدﮔﯽ اش ﻣﺎﻧﻧد ﺑره ای ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﺑود .اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺷرم و ﺗﻘﺻﯾر را ﺑر ﺧود ﺣﻣل ﮐرد ،ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ ﺣرﻓﯽ ﺑزﻧد او ﻧﮫ ﺗﮭﺎ ﺗﻘﺻﯾرات ﻣﺎ را ﺑر دوش ﺧود ﮔرﻓت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯾﺧواھد ﺷرم ﻣﺎ را ﻧﯾز ﺑر دوش
ﺧود ﺑﮕﯾرد .او ﺷرم ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺟﻼل ﺧود ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯾﮑﻧد .در ﺟﻼل و ﯾﺎ ﺣﺿور او ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮭﺑودی را
ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت.

 .۸ﻋﯾﺳﯽ ﻟﻌﻧت ﺷد و ﺑرﮐت ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾد
ﻏﻼﺗﯾﺎن ۱۴ ،۱۳ :۳

در زﻣﺎن ﯾﮭودی ھﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯾﺷد ،ﺳﻧﮕﺳﺎرش ﻣﯾﮑردﻧد .ﭘس از آﻣدن روﻣﯾﺎن،
ﻣﺣﮑوﻣﯾن را ﻣﺻﻠوب ﻣﯽ ﮐردﻧد .در ﻋﮭد ﻗدﯾم آﻣده اﺳت ﮐﮫ آﻧﮑﮫ ﺑر ﭼوب آوﯾزان اﺳت ﻣﻠﻌون اﺳت.
ﻋﯾﺳﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮕذارد ﮐﮫ ھم رھﺑران ﻣذھﺑﯽ ﯾﮭود و ھم رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻣﺎن ،ﭘﯾﻼطس ،او را
ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر او ﻣﺻﻠوب ﺷد .ﺗﺎج ﺧﺎری ﮐﮫ ﺑر ﺳر او ﮔذاﺷﺗﻧد ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ از ﺳرش
ﺧون ﺑرﯾزد .اﯾن ھر دو ﻧﺷﺎﻧﮫ  -ﺻﻠﯾب و ﺗﺎج ﺧﺎر -ﻧﺷﺎن دھﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻠﻌون ﺷده ﺑود .ﺗﺎج ﺧﺎر
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث درد ﻣﯾﺷود .ﻋﯾﺳﯽ ھم ﺻﻠﯾب و ھم ﺗﺎج ﺧﺎر را ﺑر ﺧود ﮔرﻓت ﺗﺎ
ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم آزاد زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﺷﺎرت ﻣﯾدھد ،دﺳت ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺷود
و اﻓراد زﯾﺎدی را از أرواح ﻧﺎﭘﺎک آزاد ﻣﯾﮑﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﻟﻌﻧت ﻣﺎ را ﺑر دوش ﺧود ﻣﯾﮕﯾرد و ﺑرﮐت ﺧود را
ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺧﺷد.
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ﻣﺸﻖ
در ﻣورد ﺧودﺗﺎن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .ﮐدام ﯾﮏ از اﯾن ﻣوارد ﺷﺎﻣل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ رﺑط دارد؟ در ﮐﻧﺎر ھر ﻧﮑﺗﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑر روی ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﻣﯾﺧواھﯾد ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﻧﯾد .در ﻣورد ھر ﻧﮑﺗﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
درﻗﻠب ﺗﺎن ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯾﺎﯾد .ﭼﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطرﺗﺎن ﻣﯽ آﯾد؟
آﯾﺎ اﻣروز زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺷش و ﺷﻔﺎی ﺟﺎن ﺗﺎن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد؟ آﯾﺎ آﻣﺎده اﯾد ﮐﮫ ﻗﻠب ﺗﺎن ﺗﺑدﯾل
ﺷود؟ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣرﺑﯽ ﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﯾﻣﺎن دارﯾد و ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﺎی ﺧطﺎﯾﺗﺎن اﻋﺗراف ﮐﻧﯾد.
)ﺗﻧﮭﺎ اﮔر ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷده اﯾد ﮐﮫ زﻣﺎﻧش رﺳﯾده اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺷﻣﺎ راﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر
وادار ﺑﺳﺎزد(
اﻋﺗراف ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺷﻔﺎ ﺷود .ﻣﺎ را ﻓروﺗن ﻣﯾﮑﻧد و ﻗﻠب ﻣﺎ را ﺑﺎز ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای
ﻣﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و ﻣرﺑﯽ ﺗﺎن اﻋﺗﻣﺎد وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﻣرﺑﯽ ﺗﺎن ﺗواﻓﻖ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران درﺑﺎره اﺗﻔﺎﻗﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﺻﺣﺑت
ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯾد و از روی اﻧﺗﺧﺎب ﺷﺧﺻﯽ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﯾﮏ ﺻﻠﯾب ﺑردارﯾد ﯾﺎ ﺑﺳﺎزﯾد .ﺑﮫ آن ﺻﻠﯾب ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و ﮐﺎﻏذی ﮐﮫ در آن ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد
ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮕوﯾد را ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑر روی آن ﺑﮕذارﯾد .آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد دﻋﺎ
ﮐﻧﯾد .از ﺧدا ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﻣﯾﺑﺧﺷد ،ﺷﻔﺎ ﻣﯾدھد و آزاد ﻣﯾﮑﻧد .ﺗﻣﺎم آن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻗﻠب
ﺗﺎن ﻣﯽ آﯾد ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد .

اﺻﻮل ۱۰
ﻋﯾ ﺳﯽ ﺟﺎن ﺧود را ﺑرای ﺷﻣﺎ داد .ﺑﺎ ﻓداﮐﺎری روی ﺻﻠﯾب  .اوﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭘﺳر ﯾﺎ دﺧﺗر ﺧدای ﭘدر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣرگ او ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ  ،ﭘﺎک ﻣﯾ ﺷوﯾد  ،آزاد ﻣﯾ ﺷوﯾد و وارث
ﻧﻌﻣت او ھﺳﺗﯾد.
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آﯾﺎت درس ۱۰

دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن ۲۱ :۵

ﻣﺗﯽ ۱۷ :۸

۲۱ﻣﺳﯾﺢ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﺑود ،وﻟﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎ او را
ﮔﻧﺎه ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﻣﺎ در ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ او ﻋداﻟت ﺧدا ﺷوﯾم.

ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ اﺷﻌﯾﺎی ﻧﺑﯽ ﺗﻣﺎم ﺷود ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود» :او
ﺿﻌف ھﺎی ﻣﺎ را ﺑرداﺷت و ﻣرض ھﺎی ﻣﺎ را از ﻣﺎ
دور ﺳﺎﺧت«.

۲۴ﻣﺳﯾﺢ ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﺎر ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﺑر دوش ﮔرﻓﺗﮫ آن ھﺎ
را ﺑر ﺻﻠﯾب ﺑُرد ﺗﺎ ﻣﺎ ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﺑﻣﯾرﯾم و ﺑرای
ﻋداﻟت زﯾﺳت ﮐﻧﯾم ،زﯾرا ﺑﮫ ﺳﺑب زﺧم ھﺎی اوﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم.

دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن ۹ :۸

ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ﺧداوﻧد ﻣﺎ ﭼﻘدر ﺑﺧﺷﻧده
ﺑود .ﮔرﭼﮫ دوﻟﺗﻣﻧد ﺑود ،ﺑﺧﺎطر ﺷﻣﺎ ﺧود را ﻓﻘﯾر ﺳﺎﺧت
ﺗﺎ ﺷﻣﺎ از راه ﻓﻘر او دوﻟﺗﻣﻧد ﺷوﯾد.

روﻣﯾﺎن ۲۴ :۳

دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن ۸ :۹

اول ﭘطرس ۲۴ :۲

۱۷ﺗﺎ

۹ﺷﻣﺎ

۲۴اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﯾض ﺧدا ھﻣﮫ ﺑﮫ وﺳﺎطت ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮫ
ﺧوﻧﺑﮭﺎی آزادی آن ھﺎ اﺳت ،ﺑطور راﯾﮕﺎن ،ﻋﺎدل ﺷﻣرده
ﻣﯽ ﺷوﻧد.

او ﻗﺎدر اﺳت ﮐﮫ ھر ﻧوع ﺑرﮐﺗﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋطﺎ
ﻓرﻣﺎﯾد ﺗﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ اﻧداز ٴه ﮐﻔﺎﯾت و ﺣﺗﯽ ﺑﯾش از آن
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی در اﻣور ﺧﯾر و
ﻧﯾﮑو ﺑذل و ﺑﺧﺷش ﮐﻧﯾد .

۸اﻣﺎ ﺧدا ﻣﺣﺑت ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺛﺎﺑت ﮐرده
اﺳت .زﯾرا در آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻧوز ﮔﻧﮭﮑﺎر ﺑودﯾم،
ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎ ُﻣرد ۹.ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ رﯾﺧﺗن ﺧون او ﻋﺎدل
ﺷﻣرده ﺷدﯾم ﭼﻘدر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ وﺳﯾﻠ ٴﮫ ﺧود او از ﻏﺿب ﺧدا
ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم!

ﺳﺳﯾﺎن ۲۰ :۱
اِﻓِ ُ

روﻣﯾﺎن ۹ ،۸ :۵

اﺷﻌﯾﺎ ۵ :۵۳

۵او در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎه و ﺧطﺎی ﻣﺎ زده و زﺧﻣﯽ ﺷد.
او ﺟزا دﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و از زﺧﻣﮭﺎﺋﯽ او
ﻣﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗﯾم.

ارﻣﯾﺎ ۳۴ :۳۱

۳۴دﯾﮕر ﺣﺎﺟت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻌﻠﯾم ﺑدھﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد
ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ،زﯾرا از ﺧورد ﺗﺎ ﺑزرگ ﻣرا
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .آﻧﮕﺎه ﻣن ﮔﻧﺎه ﺷﺎن را ﻣﯽ ﺑﺧﺷم و دﯾﮕر آن
را ﺑﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورم .ﻣن ،ﺧداوﻧد ﮔﻔﺗﮫ ام«.

روﻣﯾﺎن ۲۳ :۶

۲۳زﯾرا ﻣزد ﮔﻧﺎه ﻣرگ اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﻌﻣت ﺧدا در ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ
ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻣﺎ ،ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ زﻧدﮔﯽ اﺑدی اﺳت.

۸و

۲۰اﯾن

ھﻣﺎن ﻗدرت ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑُرد،
وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﭘس از ﻣرگ زﻧده ﮔرداﻧﯾد و در دﺳت
راﺳت ﺧود ،در ﺟﺎﯾﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻗرار داد

ﻋﺑراﻧﯾﺎن ۲ :۱۲

۲ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﺎ را ﺑﮫ وﺟود آورده و آن را ﮐﺎﻣل
ﻣﯽ ﮔرداﻧد ،ﭼﺷم ﺑدوزﯾم .ﭼون او ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧوﺷﯽ ای
ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎرش ﺑود ،ﻣﺗﺣﻣل ﺻﻠﯾب ﺷد و ﺑﮫ رﺳواﯾﯽ
ﻣردن ﺑر روی ﺻﻠﯾب اھﻣﯾت ﻧداد و ﺑر دﺳت راﺳت
ﺗﺧت ﺧدا ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت.

ﻏﻼﺗﯾﺎن ۱۴ ،۱۳ :۳
۱۳وﻗﺗﯽ

ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎ ﻣﻠﻌون ﺷد ،ﻣﺎ را از ﻟﻌﻧت
ﺷرﯾﻌت آزاد ﮐرد .زﯾرا ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت» :ھرﮐﮫ ﺑﮫ دار
آوﯾﺧﺗﮫ ﺷود ،ﻣﻠﻌون اﺳت۱۴ «.اﯾن ھﻣﮫ واﻗﻊ ﺷد ﺗﺎ
ﺑرﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم وﻋده داده ﺑود ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠ ٴﮫ
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻏﯾر ﯾﮭودﯾﺎن ﺑرﺳد ﺗﺎ ﻣﺎ روح اﻟﻘدس
وﻋده ﺷده را از راه اﯾﻣﺎن ﺑﮫ دﺳت آورﯾم.

اﺷﻌﯾﺎ ۵ ،۴ :۵۳

۴او ﻏﻣﮭﺎی ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧود ﮔرﻓت و دردھﺎی ﻣﺎ را ﺑر
دوش ﺧود ﺣﻣل ﮐرد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﯾم درد و رﻧﺞ
او ﺟزاﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑر او ﻧﺎزل ﺷده
اﺳت ۵.او در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎه و ﺧطﺎی ﻣﺎ زده و
زﺧﻣﯽ ﺷد .او ﺟزا دﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و از
زﺧﻣﮭﺎﺋﯽ او ﻣﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗﯾم.
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