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 عیسی برای ما چی کرده است؟
درس   ۲پیروی بخش  

۱ 

  

    
  

 

 
 ، بھ چی معناست؟ عیسیناجی بودن 

 عدالت خود را بھ ما بخشیدگناه ما را برداشت و  عیسی .۱
 ۲۴:  ۲اول پطرس 

کند. جام سمبلی است از غضب   عیسی از پدرش درخواست میکند کھ او را از سر کشیدن آن جام معاف
  کھ آمده تا جام را بنوشد. عیسی آماده است تا  ست خدا نسبت بھ گناه و جزایی کھ وجود دارد. عیسی میدان 

زای گناھان ما  جاست تا  ولی عیسی حاضر   ،سزاوار آن جزا ھستیمگیرد. ما ب گناه دنیا را بر دوش خود  
 . را بر خود گیرد. او بجای ما بر صلیب میمیرد 

نقشی   ،کھ از عیسی جاری شد ی. خون باز جویی، شکنجھ و بر روی صلیب، خون عیسی میریزد در ھنگام 
   مسیح بھای مجازات ماست. قربانیجان و جسم ما دارد.  ،پاک کننده بر روح

در پارسایی در حضور او   یبیند. مام پاک   مالً را کا  ما  ، بعد خدامیاور ی ب  اگر بھ این عمل عیسی، قلباً ایمان
میگیرد و بجای آن عدالت خود را بھ ما میدھد: ما طبیعت الھی و    می ایستیم. عیسی گناه ما را بر خود 

   او را دریافت میکنیم. ھویت 
 ، نھ از ما. ھدیھ مجانی. چون این عدالت از اوست   میگویم، یض ف را این 

 ۹، ۸: ۵، رومیان ۲۴:  ۳رومیان  
 

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

کشورھا اگر شخص عمل قتل   . در برخیگناھکار باشد زمانی محکوم میشود کھ او  در دادگاه شخص 
ما محکوم بھ مرگ   ستیم. بخاطر گناھان ھھمینطور   . ما ھمبرایش داده میشود حکم مرگ  ،داده باشد انجام 
 . ھستیم 
 مصلوب شد و مرد.  داوطلبانھ بر خود گرفت. او بھ جای ما یم،مجازاتی را کھ ما سزاوار آن بود  عیسی

ید. او  ا پسر قاضی پیش می  ،دادگاه جلسھٴ پایان  تصور کنید کھ شما در دادگاه محکوم بھ مرگ شده اید. در 
  جادهدر  اً بعد  اگر  .یرد بگ خود   بررا   ین مجازات ااھد یخوای م جکھ ب  دوست دارد  میگوید کھ آنقدر شما را 

شما   در پروندهٴ  ،شوی باید مجازات متھم بھ جرم استی و  جلوی شما را بگیرد و بگوید کھ ھنوز کدام فرد 
بر علیھ شما وجود ندارد. عیسی بر    . پروندهٴ ھستید   آزاد  آمده است کھ مجازات بھ انجام رسیده است. شما

 . شما را بر خود گرفت و عفو کامل را بھ شما بخشید  روی صلیب مجازات 
 

 جاودان بخشید مرگ روحانی ما را بر خود گرفت و بھ ما حیاتعیسی . ۳
 ۲۳: ۶رومیان 

ً  طولعیسی بر روی صلیب جان داد. در  مرگ پیروز شد. بھ ھمین   بر  ،مرده بود  سھ روز کھ او جسما
  ،کار را انجام دھد. تنھا او نمیتوانست بجای عیسی این  دلیل بود کھ او بر روی زمین آمده بود. ھیچ کس 

را   کس اینھر  گشت.ز. روح حیات دوباره بھ عیسی با ، میتوانست از مرگ قیام کند حیات است  کھ خود 
بلکھ روح انسانی   ، روح ما نمرده است گر حیات جاودانی در روح انسانی اش وارد میشود. دی  ،باور کند 

 .ما با خدا تا ابد زندگی میکند 
 

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

ند .ما داستانھای بسیار را میخوانیم کھ  بمیا  میبینیم کھ مردم شفا اعالم کرد،زمانی کھ عیسی پادشامی را 
 میکند، آنھا شفا مییابند.  بت حنھا صآ با یا    ند میک لمس  چطور زمانی کھ عیسی مردم را

شد و بدین ترتیب او درد و بیماری مارا بر خود گرفت و آنرا با  عیسی را شالق زدند تا غرق در خون 
 . سالمتی و شفا مبدل کرد 
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 بھ ما بخشید  فراوانی راعیسی فقیر شد و . ۵
 ۸: ۹، دوم قرنتیان ۹: ۸دوم قرنتیان 

نمیکند. بر روی صلیب او    بر زمین بازی را ند خداماز زمان تولد عیسی میبینیم کھ او نفش پسر ثروت
 ً ھمھ چیز از او گرفتھ شد. او گرسنھ، تشنھ و عریان بود. تمام نیازھای   ھمھ چیز را از دست داد.  واقعا

 گرفتھ شد. اولیھ یک انسان از او 
کنیم. این ھمیشھ اراده   ھمھ را بر دوش بگیرد تا ما در فراوانی بتوانیم دریافت   عیسی میخواست کھ این

بتوانیم وظیفھٴ کھ در زندگی داریم بھ انجام برسانیم. عیسی  او میخواھد برکت بدھد تا ما  خدا بوده است.
 .را بر خود گرفت و بھ ما فراوانی داد فقر ما 

 
 پذیرفتھ شویم عیسی رد شد تا ما در خانواده الھی . ۶

 ۲۱  -۱۹:  ۲اِفُِسسیان 
حتی خدا او    ،روی صلیب  حظاتش بر لبی دفاع بر صلیب آویختھ شده بود. در سخت ترین  عیسی کامالً 

بر روی  زمانی بود کھ او  نامید،  ننامید بلکھ خدا  کھ عیسی خدا را پدر دفعھٴ یک را ترک کرد. تنھا  
نظر    یا گناه میکنیم بھ خوبی میشناسیم. بھ ناکام میشیم زمانی  صلیب بود. این ھمان احساسی است کھ ما 

 خدا در دور دستھا است. عیسی ھم ھمین احساس را تجربھ کرد.   می آید کھ
 ً بعد از مرگ عیسی خدا او را    ای سختی حضور دارد.ھحظھ  لدر  ما میدانیم کھ خدا ھمیشھ و مخصوصا

با شما ھمچنین  او جایگاه در دست راست خود میدھد.   از مردگان قیام میدھد و او را بر می افرازد و بھ 
بر خود میگیرد.    عیسی رد شدگی را ھر کس کھ شما را رد کرده باشد، عیسی شما را قبول میکند.  .است 

 شما میشود.   خدا جایگاھی در خانواده اش بھ شما میدھد و او پدر
 

 میبخشد عیسی شرم ما را بر خود میگیرد و جالل خود را. ۷
 ۲:  ۱۲عبرانیان 
. اگر کاری را انجام داده باشید  وجود بیاید، إحساس خیلی بد میکنید ھ ب ن ندگیتا ز اھی درباگر اشت معموالً 

تنھایی    زمانی کھ در بعداً  ،دست بھ خطایی بزنید  امعھ شود یا بخاطر فشار ج کھ ھیچکس نباید از آن خبر 
حس عذاب وجدان و یا حس شرمندگی   بھ عملتان فکر میکنید وجدان شما آگاه میشود و ان موقع است کھ

خطا   ما نباشد دوباره ھمان عمل  احساس کوتاه مدت است و اگر حواس این  معموالً ب میشود. بر شما غال
 . را انجام میدھیم 

 
بدون    ،تقصیر را بر خود حمل کرد   و  شرم تمام  امازندگی اش مانند بره ای بی گناه بود.  طول عیسی در  

  دوش  بر  نیز   ار بلکھ میخواھد شرم ما  ،خود گرفت  دوش را بر اینکھ حرفی بزند او نھ تھا تقصیرات ما 
  بھبودی را الً ا حضور او شما کامیالل و  ج رد  . الل خود تبادلھ میکند جرا با شرم ما خود بگیرد. او 

   .خواھید یافت 
 

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

  ، آمدن رومیان از پس  یھودی ھی کسانی کھ محکوم بھ مرگ میشد، سنگسارش میکردند.  در زمان 
آنکھ بر چوب آویزان است ملعون است.   آمده است کھ یممحکومین را مصلوب می کردند. در عھد قد 

او را   ،پیالطس  ،زمانم رھبران سیاسی ھ ھود و یبران مذھبی  ھ م رھ  عیسی انتخاب کرد تا بگذارد کھ
باعث شد کھ از سرش   کنند. بھ ھمین خاطر او مصلوب شد. تاج خاری کھ بر سر او گذاشتند  محکوم 

ست کھ عیسی ملعون شده بود. تاج خار  ا نشان دھنده - صلیب و تاج خار - خون بریزد. این ھر دو نشانھ 
تاج خار را بر خود گرفت تا    محاکمیت شیطان است کھ باعث درد میشود. عیسی ھم صلیب و ھ  بھ معنی 

دست بکار میشود   ،عیسی زمانی کھ پادشاھی را بشارت میدھد   دگی کنیم. ما میبینیم کھنما بتوانیم آزاد ز 
را  د خو ت برک خود میگیرد و  دوش آزاد میکند. عیسی لعنت ما را بر أرواح ناپاک افراد زیادی را از  و

 بھ ما میبخشد. 
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 مشق
 

در کنار ھر نکتھ بنویسید    ل بھ شما ربط دارد؟یک از این موارد شام   فکر کنید. کدامدر مورد خودتان  
چیزھایی را میخواھید مبادلھ کنید. در مورد ھر نکتھ نگاه کنید کھ    کھ شما بر روی صلیب مسیح چھ 

   . چھ نکاتی بھ خاطرتان می آید؟بھ وجود میاید تان چھ چیزھایی   درقلب 
 

تان تبدیل    کنید؟ آیا آماده اید کھ قلب  تان را دریافت   باید بخشش و شفای جان آیا امروز زمانی است کھ  
ان دارید و بھ کارمای خطایتان اعتراف کنید.  یمبھ چھ چیزھایی ا   شود؟ ھمراه با مربی تان نگاه کنید کھ 

  کارین شما رابھ ا  کار را انجام دھید. ھیچ کس نمیتواند  متقاعد شده اید کھ زمانش رسیده این  (تنھا اگر
 ) بسازد وادار 

 
  ما را باز میکند تا آنچھ را کھ خدا برای  اعتراف می تواند باعث شفا شود. ما را فروتن میکند و قلب 

تان اعتماد وجود داشتھ    مھم است کھ بین شما و مربی   در نظر گرفتھ دریافت کنیم. البتھ کھ بسیار   ما
با مربی  با دیگران درباره اتفاقھای زندگی   توافق کنید    تان   باشد.    صحبت   تنھا در صورتی   تان   کھ 

 م دھید. انجا این کار راکھ خودتان مایل باشید و از روی انتخاب شخصی  میکنید 
 

در آن تمام چیزھایی را کھ میخواھید    ید یا بسازید. بھ آن صلیب نگاه کنید و کاغذی کھ لیب بردارصیک  
د دعا  نآن بگذارید. آنچھ را کھ در نامھ نوشتھ اید با صدای بل  بر رویو    د کنیرا نوشتھ    گوید بھ خدا ب

  را کھ در قلب   آن چیزھایی  امتم .و آزاد میکند  د ھشفا مید   ،تشکر کنید کھ شما را میبخشد  کنید. از خدا
 آید بھ او بگویید .  تان می 

 
 ۱۰ اصول 

 
بھ عنوان   میسازد تا فراھم   اوبرای شما .   بیصل ی رو  ی با فداکار.  شما داد  یجان خود را برا  ی سیع

و وارث    د یشو ی، آزاد م  د یشوی، پاک م  افتھ ید. شما با مرگ او نجات  یکن  یپدر زندگ  ی دختر خدا  ا یپسر  
 . د ینعمت او ھست
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  ۱۰آیات درس  
 

 
 ۲۱:  ۵قرنتیان   دوم

گناه بود، ولی خدا بھ خاطر ما او را   مسیح کامالً بی۲۱
 .گناه ساخت تا ما در پیوستگی با او عدالت خدا شویم

 
 ۲۴:  ۲اول پطرس  

ھا   شخصاً بار گناھان ما را بر دوش گرفتھ آن مسیح۲۴
را بر صلیب بُرد تا ما ھم نسبت بھ گناه بمیریم و برای 

ھای اوست کھ ما   عدالت زیست کنیم، زیرا بھ سبب زخم
 .ایم شفا یافتھ

 
 ۲۴:  ۳رومیان 

مسیح کھ  اما با فیض خدا ھمھ بھ وساطت عیسی۲۴
ھا است، بطور رایگان، عادل شمرده   خونبھای آزادی آن

 .شوند می
 

 ۹،  ۸:  ۵رومیان 
اما خدا محبت خود را نسبت بھ ما کامالً ثابت کرده ۸

است. زیرا در آن ھنگام کھ ما ھنوز گنھکار بودیم،  
ما کھ با ریختن خون او عادل  ۹. مسیح بھ خاطر ما ُمرد

خود او از غضب خدا   لھٴ شمرده شدیم چقدر بیشتر بھ وسی 
 !یابیم نجات می

 
 ۵: ۵۳اشعیا  

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

 .ما شفا یافتیم
 

 ۳۴: ۳۱ارمیا  
دیگر حاجت نیست کھ بھ یکدیگر تعلیم بدھند و بگویند ۳۴

خورد تا بزرگ مرا کھ مرا بشناسند، زیرا از 
بخشم و دیگر آن   شناسند. آنگاه من گناه شان را می می

 » .ام آورم. من، خداوند گفتھ را بیاد نمی
 

 ۲۳:  ۶رومیان 
زیرا مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا در پیوستگی ۲۳
 .خداوند ما، مسیح عیسی زندگی ابدی است با
 

   ۵، ۴: ۵۳اشعیا  
ما را بھ جان خود گرفت و دردھای ما را بر   او غمھای۴

کردیم درد و رنج   دوش خود حمل کرد. ولی ما فکر می
او جزائی است کھ از جانب خدا بر او نازل شده  

او در حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و  ۵. است
زخمی شد. او جزا دید تا ما سالمتی داشتھ باشیم و از  

 .زخمھائی او ما شفا یافتیم
 

 
 ۱۷:  ۸  متی

تا پیشگویی اشعیای نبی تمام شود کھ گفتھ بود: «او  ۱۷
ھای ما را از ما   ھای ما را برداشت و مرض ضعف

 ».دور ساخت
 

   ۹:  ۸دوم قرنتیان  
مسیح، خداوند ما چقدر بخشنده  دانید کھ عیسی شما می۹

ساخت  بود. گرچھ دولتمند بود، بخاطر شما خود را فقیر
 .تا شما از راه فقر او دولتمند شوید

 
 ۸:  ۹دوم قرنتیان  

و او قادر است کھ ھر نوع برکتی را بھ شما عطا  ۸
کفایت و حتی بیش از آن   زهٴ فرماید تا ھمیشھ بھ اندا

داشتھ باشید تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و 
  .نیکو بذل و بخشش کنید

 
 ۲۰: ۱ اِفُِسسیان 

کار بُرد،   ھمان قدرت عظیمی است کھ خدا بھ این ۲۰
وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست  

 راست خود، در جایھای آسمانی قرار داد 
 

 ۲:  ۱۲عبرانیان  
بھ عیسی کھ ایمان ما را بھ وجود آورده و آن را کامل  ۲

ای   گرداند، چشم بدوزیم. چون او بھ خاطر خوشی می
بود، متحمل صلیب شد و بھ رسوایی   کھ در انتظارش

مردن بر روی صلیب اھمیت نداد و بر دست راست  
 .تخت خدا نشستھ است

 
 ۱۴، ۱۳:  ۳غالتیان  

وقتی مسیح بھ خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت ۱۳ 
شریعت آزاد کرد. زیرا نوشتھ شده است: «ھرکھ بھ دار  

ھمھ واقع شد تا   این۱۴ ».آویختھ شود، ملعون است
  لھٴ برکتی کھ خدا بھ ابراھیم وعده داده بود، بھ وسی

القدس  یھودیان برسد تا ما روح مسیح بھ غیر عیسی
 .دست آوریم وعده شده را از راه ایمان بھ
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