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 صلیب مسیح

 

 

 سختی و بحران صلیب

 

 پیام صلیب برای آنانی که در راه هالکت هستند پوچ و بی معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست.

 ، شریف(1:81ول قرنتیان ا)

 

 چرا ما اینجا هستیم...

 صلیب                                      واقعیت بزرگداشت و آوردن برای بیاد. 

 دنیا در دیگری کس هیچ و او بین. میکنند گیج مرا اش اراده و میترساند مرا او روح میکند متحیر مرا مسیح چیز "همه

 انجیل با که چیزی یا و کنم پیدا مسیح عیسی برای شبیهی که میکنم تالش بیهوده من... نیست ای مقایسه امکان کوچکترین

 تشبیه او به یا کنم مقایسه او با نمابتو که ندبده بمن چیزی نمیتوانند طبیعت نه و قرنها نه بشریت، نه و تاریخ نه. کند برابری

 ."هست العاده خارق او مورد در چیز همه. کنم

 بناپارت ناپلئون

o .هرچیزی در تاریخ حول محور صلیب میچرخد 

 

  "هست ربط بی و پوچ چیز یک مسیح صلیب با مقایسه در دنیا تمام  "

ونرابرت ِلیت  

 

 صلیب                                         رمز بررسی . 

 

 " نظریۀ مرگ مسیح جوهر اصلی انجیل است."

 استیفان چارناک

 

o هست ما ابدیت کنندۀ تعیین صلیب. 

 

 ."خون مسیح کلید آسمان است"

 توماس بروک

 

 رویکرد ما باید چگونه باشد...

 یموش نزدیک صلیب به یقیعم                           با باید ما. 

 

o .الزم است واقعیت های صلیب را بخاطر بسپاریم 

 

 خونش کرد، خالی رو خودش او آنجا در و کشیدند صلیب به رو او و کندند را لباسهایش یکی یکی کردند برهنه رو او ابتدا

 خوار ما عزیز منجی چقدر. نهادند ای عاریه قبری در را او باالخره. کرد فدا ما همۀ برای را خودش و ریخت زمین بر را

 پاک تو و من آنها بواسطۀ که بشماریم را سرخی قطرات و بایستیم صلیب زیر باشیم؟ مغرور میتوانیم چطور ما پس شد

 دستها. است جاری آن از او سرخ خون هنوز که ببینیم رو او خوردۀ تازیانه های شانه و ببینیم پیشانیش بر را خار تاج. شدیم
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 درونی وغم درد و تلخی. گرفته قرار ریشخند و تمسخر مورد او تمامیت و شده سپرده خشن آهن به که ببینیم را او پاهای و

ای؟ )متی  کرده ترک مرا چرا من خدای من خدای میزند فریاد که بشنویم را او های ضجه. هست نمایان اش چهره از او

 نجات را شما نستانمیتو چیزی که بودید شده گم نقدرآ. اید ناختهنش رو او نباشید فروتن عیسی حضور در شما اگر (72:64

. کنید تعظیم او پاهای نزد فروتنی با هم شما شد، فروتن شما بخاطر عیسی که نطورهما. خدا پسر یگانه شدن قربانی جز دبده

 برای جائی صلیب زیر در. نخودما گناهکاری از آگاهی تا وامیدارد فروتنی به را ما بیشتر عیسی العادۀ خارق محبت درک

 .بگیریم بکار رو نآو برخیزیم بعد و فراگیریم را درسمان صلیب زیر و بنشینیم بیائید. نیست غرور

 ئونجچارلز اسپور

 

 یمومیش نزدیک صلیب به درماندگی و                                  با. 

o .الزم است جهالت صلیب را دوباره بدست آوریم 

 

 

 را گناه از نجات اینکه جای به آنها. شده داده جلوه بد امروزی مبشران توسط انگیزی اسف بطور مسیح رد نجات طبیعت

 خورده فریب مهلکی بطور مردم از بسیاری رو این از و داده نجات جهنم از را ما که میکنند معرفی را ای منجی کنند اعالم

 نجات دنیائی و نفسانی امیال از که ندارند این به اشتیاقی اما گریزندب آتش دریاچۀ از دارند آرزو که هستند افرادی چون. اند

 کنند. پیدا

 آرتور واکینگتون پینک

 

 ما امروز فوری نیاز بزرگترین شاید آن با هایمان موعظه کردن همسو و مقدسی کتاب و موثق و قدیمی بشارت بازشناخت" 

 ". باشد

 جی.ای. پاکر

 

 ... نیم داشته باشیماچه توقعی میتو

 شد خواهیم مواجه                                مسئلۀ جدیت با ما. 

 

 

  شد" برپا تو بخاطر صلیب که کنی درک نمیتوانی کردی برپا را صلیب نبینی کسی عنوان به را خودت وقتی " تا

استات جان  

 .  ریختم زمین بر را سرخش خون که بودم من این

 .کردم مصلوب رو خداوند یحمس من کوبیدم میخ او دستان بر من

 و هستم کننده فریاد جمعیت ازآن  یکی میکنم احساس. پیوستم کنندگان استهزا به من 

 . میدهم تشخیص  را خودم صدای شلوغی درآن 

 میکنند  مسخره را دردمند نالۀ صدای میبینم صلیب اطراف شلوغی در

 .کنممی مسخره من فقط گوئی میشود شنیده واضح من صدای هنوز و 

 بونار هوراتیوس

 

  شد خواهیم مواجه نخودما خدای                                    باما. 

 

. جالل الهی بیشتر از همۀ زندگی قبلی اش از این است او تا کنون بوده جالل خاستگاه و زمینه بزرگترین مسیح زخمهای

 زخم ها پدیدار شد.
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 رابرت مورای مک چئنی

 

 بر که نبود داری چوبۀ از تر بلند جنگی ارابۀ هیچ تر ممتاز ظفری نمایش هیچ تر مجلل تختی هیچ تر باشکوه بارگاهی هیچ

 شد. تسلیم شریر و مرگ به مسیح اون

 کالوین جان

 وقتی این درس تموم بشه ...

  به صلیب به خانه هایمان خواهیم رفت.                                        با 

 

 

 رفت خواهیم ملتها سوی به میکنیم                                           را نلیب ماص حالیکه در ما. 

 

 او نام از یا و میترسم او پیروی از  آیا هستم؟ بره پیرو و صلیب سرباز من آیا

  هستم؟ خجل

 شپی به خون دریای میان در و میجنگند جایزه بردن برای دیگران حالیکه در آیا

؟ شوم برده آسمان به راحت گلهائی از بستری در دبای من میروند  

 هست دوستی پست دنیای این در آیا شوم؟ مواجه او با که نیست دشمنی آیا 

 کند؟ هدایت خدا سوی به فیض با مرا که

 خداوندا. کن افزون را جسارتم کنم حکمرانی و بجنگم قرار است اگه 

 .کن پشتیبانی مرا کالمت با میکشم درد میکشم رنج من

 اسحق واتس

 

 مقصد ما کجا هست...

 صلیب واقعیت 

 صلیب تاریخ  

  صلیب مفهوم 

 سفری به سوی صلیب 

 منظور از صلیب 

 تأثیرات صلیب 
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 واقعیت صلیب

 

 .عیسی فریاد بلندی کشید و جان داد

 51813مرقس 

 

 خط سیر زمانی ...

  شنبه 

o                      عیسی 

 

 بود، کرده زنده مردن از پس را او که کسی همان یعنی ایلعازر زندگی محل عنیا، بیت به عیسی فصح، عید از قبل روز شش

 آنگاه. نشست سفره سر بر عیسی پهلوی مهمانان با ایلعازر و کرد می خدمت مرتا. دیدند تهیه شامی او برای آنجا در آنها. آمد

 را آنها خود گیسوان با و ریخت عیسی پاهای بر و آورد بود خالص سنبل روغن که گرانبها بسیار عطر از ای پیمانه مریم

 .شد پر عطر بوی از خانه آن بطوریکه کرد خشک

 5 – 1811 یوحنا 

 یکشنبه 

o                        عیسی 

 

. آیدمی خداوند نام به که کسی باد مبارک هوشیعانا،:”گفتندمی فریادکنان رفتند،می پس و پیش که آنانیو  “  

 به ،شده اورشلیم وارد عیسی و.” علیین اعلی در هوشیعانا. خداوند اسم به آیدمی که داود ما پدر ملکوت باد مبارک

 "رفت عنیا بیت به دوازده آن با شد شام وقت چون. نمود مالحظه چیز همه به و درآمد هیکل

 11 – 1811 مرقس

 دوشنبه 

o                          یعیس 

 

 فروش و خرید هیکل در که آنانی کردن بیرون به ،گشت هیکل داخل عیسی چون و. شدند اورشلیم وارد پس

 با کسی که نگذاشت و ،ساخت واژگون را کبوترفروشان کرسیهای و صرافان هایتخت و نمود شروع کردندمی

 نامیده هاامت تمامی عبادتِ  خانه من خانه که نیست مکتوب آیا: “فتگ ،داده تعلیم و بگذرد، هیکل میان از ظرفی

 که شدند آن صدد در بشنیدند، را این کاتبان و کهنه روسای چون.” ایدساخته دزدان مغاره را آن شما اما شد؟ خواهد

 .بودندمی متحیر وی تعلیم زا مردم همه که چون ترسیدند وی از که زیرا سازند هالک چطور را او

 :1 – 13811 مرقس 

 سه شنبه 

o اقتدار عیسی 

  کشیده شده.                              اقتدار او به 

 

 ،آمده وی نزد مشایخ و کاتبان و کهنه روسای خرامید،می هیکل در او که هنگامی و. آمدند اورشلیم به باز " و

 ؟"آری بجا را اعمال این تا است داده تو به را قدرت این که کیست و کنیمی را کارها این قدرت چه به: “گفتندش

 :1 – 11811 مرقس 

 .از اقتدار او دفاع شده 
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 و فرستاد خواهد را فرشتگان او. آید می ابرها بر جالل، و جاه و عظیم قدرت با که دید خواهند را انسان پسر وقت آن

.کرد خواهد جمع آسمان حدود دورترین تا زمین نقاط دورترین از عالم گوشه چهار در را دخو برگزیدگان  

11 – 11815 مرقس   

 

 سه شنبه/ چهارشنبه 

o                                .به عیسی 

 

 

 و کرده تگیردس مخفیانه را عیسی بودند صدد در یهود مالیان و کاهنان سران. بود مانده فطیر عید و فصح عید به روز دو

 .«کنند آشوب مردم مبادا کرد نباید عید ایام در را کار این »گفتند می آنها. برسانند بقتل

 1 – 1811 مرقس 

 

. نماید تسلیم آنها به را عیسی تا رفت کاهنان سران پیش بود، حواری دوازده آن از یکی که اسخریوطی، یهودای آن از بعد

 .کند تسلیم را عیسی تا بود مناسبی فرصت بدنبال یهودا. دادند پول وعده او به و ندشد خوشحال شنیدند را این وقتی آنها

 11 – 11811 مرقس

 پنج شنبه 

o شام آخر 

 

 شام خواهی می کجا در »گفتند عیسی به شاگردان کردند، می ذبح را عید قربانی که وقتی در یعنی فطیر، عید روز اولین در

  «کنیم؟ آماده تو برای را فصح

 11811 مرقس

 

 . دیدند را فصح تدارک ترتیب این به و کردند مشاهده بود فرموده او آنطوریکه را چیز همه و رفتند شهر به شاگردان

 11811 مرقس

                              .مسیح: او پاهای شاگردانش را میشوید 

 

. برود پدر پیش و کند ترک را جهان این یستمیبا و است رسیده فرا ساعتش که فهمید عیسی. بود فصح عید از قبل روز یک

 قبالا  شیطان و بود خوردن شام وقت. کرد محبت آخر به تا را آنها نمود، می محبت جهان این در را خود متعلقان همیشه که او

 دست به را چیز همه پدر دانست می که عیسی. نماید تسلیم را عیسی که بود برانگیخته را شمعون پسر یوطی اسخر یهودای

 ای حوله و گذاشت کنار را خود لباس برخاسته سفره سر از رود، می او سوی به و است آمده خدا جانب از و سپرده او

 که ای حوله با آنها کردن خشک و شاگردان پاهای شستن به کرد شروع و ریخت آب لگنی در آن از بعد. بست کمر به گرفته

 .بود بسته کمر به

 3 – 1815 یوحنا

 

 ح: او انکار پطرس را پیش گوئی کرده بود.نبوت مسی 

 

 و زد خواهم را چوپان » میفرماید خدا کالم چون شد، خواهید گردان روی من از شما همه »فرمود شاگردان به عیسی

 » گفت عیسی به پطرس. «رفت خواهم جلیل به شما از قبل شوم زنده دوباره آنکه از بعد اما.« شد خواهند پراکنده گوسفندان

 که این از قبل امشب همین و امروز که بدان یقین»  فرمود او به عیسی.« کرد نخواهم ترک من کنند تراترک همه اگر حتی
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 شود الزم اگر حتی »داد جواب اصرار با او اما.« شناسی نمی مرا که گفت خواهی مرتبه سه تو بزند بانگ دومرتبه خروس

 .گفتند را همین هم دیگران.« شناسم نمی را تو که گفت نخواهم هرگز بمیرم، تو با که

 51 – 11811 مرقس

 

                                      د.وعدۀ میده را القدس روحآمدن  او :مسیح  

 

 را چیز همه فرستاد خواهد من بنام پدر که القدس روح یعنی شما پشتیبان اما گویم، می هستم شما با هنوز وقتی را چیزها این

 خود آرامش من گذارم، می جا به شما برای آرامش. آورد خواهد شما یاد به ام گفته شما به را آنچه و داد خواهد تعلیم شما به

 ترسان و نشود مضطرب شما دلهای. بدهد دهم می شما به من که طوری به را آرامش آن تواند نمی جهان. دهم می شما به را

 .نباشید

 11 – 13811 یوحنا

 

 اگردانش شفاعت میکند.دعای مسیح: او برای ش 

 

 .هستند تو آن از آنها زیرا کنم می دعا ای داده من به تو کسانیکه برای من. جهان برای نه کنم، می دعا آنها برای من

 1811 یوحنا 

 

  آورد، خواهند ایمان من به آنان شهادت و پیام بوسیلۀ که هم کسانی برای بلکه کنم نمی دعا اینها برای فقط

 11811 یوحنا

 

o جتسیمانی باغ 

 دعای سه                                   . 

 

 

 

 پطرس بعد و.« بنشینید اینجا در شما کنم می دعا من وقتی »فرمود شاگردان به عیسی رسیدند، جتسیمانی بنام محلی به وقتی

 نزدیک اندوه و غم شدت زا »فرمود ایشان به بود شده دلتنگ و مضطرب بسیار که عیسی. برد خود با را یوحنا و یعقوب و

 ممکن اگر که کرد دعا افتاده زمین بروی و شد دور آنجا از کمی عیسی.« باشید بیدار و بمانید جا این شما هستم، مرگ به

 دور من از را پیاله این است، ممکن تو برای چیز همه پدر، ای»  گفت پس. نشود او نصیب رنج و درد پر ساعت آن باشد

  تو. اراده به بلکه من استخو به نه اما ساز،

 51 – 51811 مرقس

 

 خسته شاگرد سه. 

 

 است، رسیده موعود ساعت! است بس هستید؟ استراحت در و خواب در هم باز آیا »فرمود ایشان به و آمد سوم بار عیسی

 .رسد می االن کند می تسلیم مرا آنکه ، برویم برخیزید. شود می تسلیم گناهکاران دست به انسان پسر اکنون

 11 – 11811 مرقس 

 

o                               عیسی 
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 مسلح چماق و شمشیر با همه که جمعیتی با همراه حواری، دوازده آن از یکی یهودا، ناگهان که کرد می صحبت هنوز او

 که را کسی »بود گفته و داده عالمتی آنان به او کننده تسلیم. رسیدند آنجا به مشایخ و مالیان و کاهنان سران طرف از بودند،

 و رفت عیسی پیش فوراا  رسید آنجا به یهودا همینکه پس.« ببرید کامل بامراقبت و بگیرید را او است، شخص همان میبوسم

 .بستند محکم و گرفتند را عیسی آنها بوسید را او و «استاد ای»  گفت

 11 – 15811 مرقس

 

 جمعـه 

o عیسی محاکمات 

 

 برابرمقامات در                                   . 

 

 حنّا برابر در مقدماتی رسیدگی 

 

آن سربازان باتفاق فرماندۀ خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدر  سپس

که به خیر و صالح  زن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند و این همان قیافائی بود که به یهودیان گفته بود

 آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد.

   11 – :1181 حنا یو

 

 نفر یک است الزم که نیستید متوجه. دانید نمی چیزی اصالا  شما:» گفت بود اعظم کاهن سال آن در که قیافا یعنی آنها از یکی

 پیشگوئی بود اعظم کاهن سال آن در چون بلکه نگفت خود از را سخن این او.« نشود نابود بکلی ما ملت تا بمیرد قوم بخاطر

 یک بصورت هستند پراکنده که را خدا فرزندان تا بلکه قوم آن راه در تنها نه و بمیرد یهود قوم راه در میباید عیسی که کرد

 .چیدند را او قتل توطئه آنها بعد به روز آن از. بپیوندد بهم واحد بدن

 35 – 11811 یوحنا

 

 قیافا برابر بازپرسی در   

 

 دور از پطرس بودند شده جمع آنجا در یهود مالیان و مشایخ و کاهنان سران همه و بردند اعظم کاهن بحضور را عیسی

 سران. کرد می گرم را خود آتش کنار در و نشست خدمتکاران بین و شد اعظم کاهن خانه محوطه وارد و آمد او بدنبال

 مدرکی اما نمایند، صادر را اعدامش حکم تا آورند بدست عیسی علیه مدرکی که ودندب درصدد یهود شورای تمام و کاهنان

 .نبود سازگار بایکدیگر شهادتهایشان اما دادند نادرست شهادت او علیه بسیاری. نیاوردند بدست

 31 – 35811 مرقس

 

 محاکمه در برابر شورا 

 

 آنها. ددادن تشکیل ای جلسه عجله با شوری اعضای تمام و یهود مالیان و مشایخ باتفاق کاهنان سران شد صبح که همین

.دادند تحویل پیالطس به و بسته زنجیری با را عیسی  

1813 مرقس   

 

 مقامات برابر در                                        . 
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 اولین بازجوئی در برابر پیالطس 

 

 کاهنان سران. «گوئی می که است همان »داد جواب عیسی «هستی؟ یهود پادشاه تو آیا»  پرسید، او از پیالطس

 نسبت بتو زیادی اتهامات چه ببین نداری؟ جوابی »پرسید  او از باز پیالطس. دادند نسبت باو زیادی اتهامات

 شد. پیالطس تعجب باعث بطوریکه نداد جوابی عیسی اما«  .میدهند

 3 – 1813 مرقس

 

 بازجوئی در برابر هیرودیس 

 

 دارد تعلق هیرودیس قلمرو به که شد آگاه وقتی. است جلیلی مرد این آیا که پرسید شنید را این پیالطس که هنگامی

 فرستاد. بود اورشلیم در موقع آن در که هیرودیس پیش را او

 1 – 1815 لوقا 

 

 او پوشانیده، او به برقی و زرق پر ردای و نمودند مسخره را او کرده، اهانت عیسی به سربازانش و هیرودیس پس

 زمان آن تا ای دیرینه دشمنی زیرا کردند، آشتی پیالطس و هیرودیس روز همان در. فرستاد پس پیالطس پیش را

 داشت. وجود دو آن بین

 11 – 11815 لوقا 

 

 پیالطس برابر در جوئی باز آخرین 

 

 »گفتند فریاد با جواب در اآنه «کنم؟ چه مینامید یهودیان پادشاه را او که مردی با پس»  گفت بایشان دیگر بار پیالطس

!«  کن مصلوبش »کردند می فریاد شدیدتر آنان اما «است؟ شده جنایتی چه مرتکب ؟ چرا: » پرسید پیالطس.« کن مصلوبش

 زده تازیانه را عیسی داد دستور و کرد آزاد ایشان برای را «برابا»  نگهدارد راضی را مردم بود مایل که پیالطس پس

 ود.ش مصلوب تا بسپارند

 13 – 11813 مرقس

 

o                                              عیسی های 

 

 

 و پوشانیدند باو ارغوانی لباس آنها. کردند جمع را گروهان تمام و بردند فرمانداری کاخ محوطه بداخل را عیسی سربازان

 سرش بر چوب با و.« یهود پادشاه ای سالم، »گفتند می کرده احترام ادای او به و گذاشتند سرش روی و بافته خار از تاجی

 ارغوانی لباس آنها شد، تمام استهزاها وقتی. کردند می تعظیم و زده زانو او پیش بعد انداختند، می دهان آب برویش و میزدند

 .کنند مصلوب تا بردند بیرون را او و پوشانیدند او به را خودش های لباس و آورده در تنش از را

 11 – 11813 مرقس

 

o مصلوب شدن عیسی 

 اول ساعت سه ... 
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 را راهزن نفر دو «یهودیان پادشاه »نوشتند مضمون باین برایش ای تقصیرنامه. کردند مصلوب را او که بود صبح نه ساعت

 از: گوید می که کالمی آن بدینطریق. ] او چپ سمت در را دیگری و راست طرف در یکی ــ کردند مصلوب او با نیز

 می عیسی به اهانت با و دادند می تکان را سرهایشان گذشتند می آنجا از که کسانی.[ یافت تحقق شد، محسوب خطاکاران

 «.بده نجات را خودت و بیا پائین صلیب از حاال بسازی روز سه در و کنی خراب را معبد خواستی می که کسی ای »گفتند

 51 – 13813 مرقس

 

 دعا برای                                                      . 

 

 .کردند تقسیم خود بین قرعه قید به را او های لباس.« کنند می چه دانند نمی زیرا ببخش را اینان پدر، ای: »گفت عیسی

 51815 لوقا

 

 .وعده به جنایتکار 

 

 ما و خودت ی؟نیست مسیح تو مگر: »گفت می او به طعنه با بود شده آویخته صلیب به که جنایتکاران آن از یکی

 شده محکوم یکسان او و تو ترسی؟ نمی خدا از: »داد جواب اولی به سرزنش با دیگری آن اما.« بده نجات را

 نکرده خطایی هیچ مرد این اما رسیم، می خود کارهای سزای به ما چون شده، عمل منصفانه ما مورد در. اید

 خاطر: »داد جواب عیسی.« باش داشته یاد به مرا رسیدی خود سلطنت به وقتی: عیسی ای: »گفت و.« است

 «. بود خواهی فردوس در من با امروز باش، جمع

 15 – 51815 لوقا

 

                                               مادرش برای . 

 

 مجدلیه مریم و کلوپاس زن مریم خواهرش اتفاق به عیسی مادر بود، شده میخکوب آن به عیسی که صلیبی نزدیک

 به است، ایستاده داشت می دوست را او که شاگردی همان پهلوی که دید را خود مادر عیسی وقتی. بودند ایستاده

 آن لحظه همان از و.« است تو مادر این و:» گفت خود شاگرد به بعد و.« است تو پسر این مادر،:» گفت خود مادر

  .برد خود بخانه را او شاگرد

 11 – 13811 یوحنا

 

 آخر ساعت سه ... 

 

 صدای با عیسی ظهر از بعد سه ساعت در داشت ادامه ساعت سه تا و گرفت فرا را سرزمین آن تمام تاریکی ظهر، وقت در

 را این وقتی حاضران از بعضی «کردی؟ ترک مرا چرا من، خدای من، خدای»  یعنی.« لماسبقتنی ایلی ایلی،»  گفت بلند

 نی روی و کرد پر ترشیده شراب از را اسفنجی و دوید آنها از یکی.« کند می صدا را الیاس او کنید، نگاه »گفتند شنیدند

 .داد جان و کشید بلندی فریاد عیسی «بیاورد؟ پائین را او آید می الیاس آیا ببینیم بگذارید »گفت و بنوشد تا داد باو و گذاشت

 51 – 55813 مرقس

 

 

 شدگی طرد فریاد 
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 چرا من، خدای من، خدای»  یعنی.« لماسبقتنی ایلی ایلی،»  گفت بلند دایص با عیسی ظهر از بعد سه ساعت در

 « کردی؟ ترک مرا

  51813 مرقس

 

 

 تشنگی به اعتراف 

 

 تحقق خدا کالم پیشگوئی بدینطریق و «ام تشنه:» گفت است شده انجام چیز همه که دید عیسی وقتی آن، از بعد

 یافت.

 1:811 یوحنا 

 

 

 اعالم فریاد                                   . 

 

 .سپرد جان افکنده بزیر سر بعد.« شد تمام:» گفت زد لب شراب به عیسی وقتی

 51811 یوحنا

 

 سپاری جان فریاد 

 

 .داد جان و گفت را این.« کنم می تسلیم تو به را خود روح پدر، ای: »گفت بلند فریادی با عیسی

 11815 لوقا 

 

 

 تراژدی ...

 میکنند انکار را صلیب                                                  ها بعضی. 

 

 بر امر لیكن نكردند مصلوبش و نكشتند را او آنان آنكه حال و كشتیم را خدا پیامبر مریم بن عیسى مسیح ما كه ایشان گفته و

 از آنكه جز ندارند بدان علمى هیچ و اندشده شك دچار آن مورد در قطعا كردند اختالف او باره در كه كسانى و شد مشتبه آنان

 .بلكه خدا او را به سوى خود باال برد و خدا توانا و حكیم استنكشتند را او یقینا و كنندمى پیروى گمان

  :13 – 13181قران 

 

  صلیب را درک نمیکنند.                             بسیاری از مردم 

 

 عنوان به نه اما  ، الهی معلمی عنوان به.  مجسم  قربانی یک عنوان به.  پذیرمب شهید یک عنوان به را عیسی میتونم من »

 یا آمیز اسرار چیزی او مرگ در اما.  بود دنیا برای بزرگی مثال ، صلیب بر او مرگ.  شد متولد که انسانی ترین کامل

 . «بپذیرد نمیتواند من قلب.   نداشت وجود آسا معجزه

 گاندی

 

  صلیب محتاجیم.                                                      ما شدیداا به 
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 در که کلیدی با اما.  شد نخواهد باز من برای جهان.  کرد خواهم گم هم را راه ، کنم گم را کلید این اگر.  هست کلید صلیب

  کرد. خواهم کشف را آن راز که میدانم ، دارم دست

 جونز نلیتاس.  اِی

 

o ی آنرو باید که نیست رویداد یک فقط صلیب                                                 . 

o به آن  که نیست مجسمه یک فقط صلیب                                                       . 

o کرد.                                                 به آن  باید که میکند اعالم را حقیقتی صلیب 
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 تاریخچۀ صلیب

 

 

 یک واژه ...

                             . 

o ؟میکند فراهم انسان برای را نجات چطور صلیب 

 

 چندین نظریه ...

  نظریۀ                                ... 

o :طرفداران اصلی 

 ؛ آئولنکلیسا پدران 

o :نکتۀ اصلی 

 شریر قدرت از را ما  ، به شیطان ما ادیآز بهای و فدیه پرداخت با مسیح عیسی ، صلیب در 

 . کرده آزاد

o ( پیروز مسیحِ تصویر اصلی: مسیح بعنوان فاتح) 

 تأثیر نظریۀ                                ... 

 

o :طرفداران اصلی 

 

 ؛ هوراس بوشنلآباِلرد پیتر 

o :نکتۀ اصلی 

 خدا ، دمیده ننشا ما هب فقط صلیب  ندارد؛ وجود گناه برای کفاره پرداخت  برای لزومی هیچ 

 . باشیم داشته دوست را خدا کند ترغیب را ما اینکه تا دارد دوست رو ما چقدر

o :تصویر اصلی 

 .خدا بعنوان محبت 

 نظریۀ                                  ... 

o :طرفداران اصلی 

 فاستوس سوسینوس و سوسینیانس 

o :نکتۀ اصلی 

 ما به تا دمیده نشون را مسیح محبت فقط صلیب ؛تنیس گناه کفاره  پرداخت برای نیازی هیچ 

 . کنیم زندگی چطور  دده تعلیم

o :تصویر اصلی 

 .مسیح به عنوان معلم 

 نظریۀ                       ... 

o :طرفداران اصلی 

 گراتیوس هوگو 

o :نکتۀ اصلی 

  تا میکند ظاهر را خدا عدالت صلیب ندارد؛ وجود گناه کفاره پرداخت برای الزامی هیچگرچه 

  . برگردیم گناه از کند وادار را ما میشود شکسته قانون وقتی
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o :تصویر اصلی 

 .خدا به عنوان داور 

 

 نظریۀ                                     ... 

 

o :طرفداران اصلی 

 

    .التین کلیسای رهبران و آنِسلم. 

o :نکتۀ اصلی 

 میکند. تأمین  خدا پسر شدن قربانی توسط رو خدا عزت صلیب 

o :تصویر اصلی 

  متعال. حکمرانخدا بعنوان 

 مجازات                                   نظریۀ ... 

o :طرفداران اصلی 

 مارتین لوتر؛ جان کالوین؛ اصالح طلبان 

o :نکتۀ اصلی 

  ا بهای مجازات گناهکاران را به جای آنها میپردازد تا اینکه پارسائی او در صلیب، عیسی تماما

 ته شود.به حساب آنها گذاش

o :تصویر اصلی 

 .عیسی بعنوان جانشین 

 

 ..یک حقیقت با شکوه .
 هستند کفاره ابعاد بازتاب که داریم زیادی متفاوت نظریات ... 

o هست مرگ و گناه ، شریر نیروهای بر                           یک صلیب . 

o میکند. صحبت ما به خدا محبت وسعت از صلیب 

o کنیم محبت مسیح مانند ورچط که دمیده ننشا ما به صلیب  . 

o میکشد تصویر به را خدا                            اهمیت صلیب . 

o میکند تمجید رو خدا شخصیت صلیب . 

o د.میده ننشا جانشین یک بهرا  ما نیازصلیب  و 

 

 د ...میده ننشا را کفاره معنی که، اصلی حقیقت یک 

o                           توسط                                   . 
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 معنی صلیب

 جانشینی توسط خشنودی

زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد ،یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه 

 .همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید 

 2:5اول تیموتائوس 

 

 را پیام خالصۀ و اساس آنها چونکه.  هستند مقدس کتاب کل برای کلیدی  بلکه جدید هستند عهد برای کلیدی نهات نه آیات این

 میکنند. روشن

 جی.ای.پاکر

 

 

 رضایت الهی

 

و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد ،یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه زیرا یک خدا 

 .این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید همه داد و به 

 381اول تیموتائوس 

 

 کند. عمل خودش شخصیت کمال با مطلق                               در زمانها تمامی در باید خدا 

 

 .است فرستاده شما نزد مرا شود می نامیده هستم که او بگو اسرائیل بنی به .هستم آنکه هستم : »فرمود خدا

 1185 خروج

 

 .اید نرفته بین از حال به تا یعقوب نسل ای شما که است دلیل همین به. هستم ناپذیر تغییر خداوند من

 185 مالکی

 

 وجود تیرگی و تغییر او در و است نور آفریننده که آید می خدائی جانب از و آسمان از کامل هدایای و نیکو های بخشش تمام

  ندارد.

 1181 یعقوب

 کنید مالحظه را داخ شخصیت ... 

o هست                                چیز همه بر او ... 

 

 

 قرار دریاها بر را آن اساس او. دارد تعّلق او به آن موجودات همه و جهان. است خداوند آن از است آن در هرچه و زمین

 .کرد بنا ها رودخانه بر را آن دادو

 1 – 1811 مزمور

 

 دهکر خلق را چیز همه او. 
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 تو. هستی آن های ستاره و آسمانها آفریننده تو هستی، خداوند تو تنها خداوند، ای تو : »کردند دعا چنین اسرائیل قوم آنگاه

  .کنند می پرستش را تو آسمان نیروهای. بخشیدی زندگی همه به تو هستی، آنهاست در هرچه و دریاها و زمین آفریننده

 181 نحمیا

 

 را زچی همه وا                                . 

 

 کامل حکمت و دانش در که است خدایی آور شگفت کارهای همه اینها مانند؟ می معّلق هوا در ابرها چطور که دانی می آیا

 .است

 11851 ایوب

 

 .باشد می آگاه چیز همه از و است بزرگتر ما وجدان از خدا ، سازد محکوم را ما ، ما وجدان هم اگر و

1185 اول یوحنا  

 

  او همه چیز را                             . 

 

 تحت حیوانات و انسانها خداوند، ای است، عمیق دریاها همچون تو عدالت و کشیده فلک به سر های کوه مانند تو نیکوکاری

  .باشند می تو مراقبت

 1851 مزمور

 

 و بزرگ اقیانوسها. است پُر تو مخلوقات از زمین ای، دهدا انجام حکمت با را آنها همه است، بسیار چه تو کارهای خداوندا،

 و کنند می حرکت آنها روی بر ها کشتی. کنند می زندگی آنها در بزرگ و کوچک شمار، بی حیوانات و هستند وسیع

 آنها دهی، می آنها به تو آنچه هر. بدهی را آنها روزیِ  تا هستند، تو محتاج آنها همه. کند می بازی آنها در دریایی هیوالی

 می وحشت به گردانی، برمی روی آنها از وقتی. سازی می سیر را آنها و کنی می آماده غذا برایشان تو. نمایند می جمع

 را خود روح چون. اند شده ساخته آن از که زیرا گردند برمی خاک به و میرند می گیری، می را جانشان که هنگامی و افتند

 .کند می پیدا تازه زندگی ،زمین و شوند می زنده فرستی می

 51 – 118111 مزمور

 

  استچیز همه مالکاو. 

 

 .دارد تعّلق خداوند به آنهاست، در هرآنچه و زمین و آسمان

 11811 تثنیه

 

o چیزه هر از تر مقدس او. 

 

 . نیست ما خدای مانند پناهی و پشت هیچ. ندارد همتایی و شریک. است مقدّس و پاک خدای یگانه او

 181 لسموئی اول

 

 «است. ساخته پر را جهان جاللش که متعال خداوند! قدّوس قدّوس، قدّوس، : »گفتند می یکدیگر به آنها

  581 اشعیا
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 قدوس: »  گفتند می دائماا  روز و شب و بود چشم از پر طرف هر از آنها بدن و داشت بال شش حیوان چهار این از یک هر

 «آمد خواهد و هست و بود که لقمط قادر خدای ، خداوند ، قدوس ، قدوس ،

  81: مکاشفه 

 

o هست                            راههایش همۀ در او. 

 

 بی بکنی اگر.  کنی کاری چنین توانی نمی تو.  نیست ممکن این.  کشی نمی گناهکاران با را گناهان بی تو شک بدون

 .کند رفتار انصاف با باید زمین همه داور.  است غیرممکن این. شد خواهند مجازات گناهکاران با گناهان

 :1381 پیدایش 

 

 او است راست و عادل. مبرا ظلم از و امین خدای. است انصاف اوطریق های همۀ زیرا. كامل او اعمال و است صخره او

 1851 تثنیه

 

 است. مهربان و عادل کارهایش تمام در خداوند

 118113 مزمور

 

o هست                                نیز غضبش نعی در او. 

 

 مجازات مارا خدا گاه هر که بگوئیم توانیم می آیا ؟ بگوئیم چه سازد می آشکار بیشتر را خدا مطلق نیکی ما شرارت اگر اما

 داوری را دنیا تواند می چطور نباشد عادل خدا اگر!  وجه بهیچ(  گویم می سخن آدمیان مثل)  کند؟ می انصافی بی کند می

 کند؟

   1 – 385 رومیان

 

 آن خاطر به که خدا پادشاهی شایستۀ شما که خواهد می و کند می داوری انصاف روی از خدا که کند می ثابت آزارها این

 و بینید می آزار و رنج که بشما و داد خواهد جزا رسانند می آزار شما به که کسانی به و است عادل خدا. بشوید برید می رنج

 آتشی در خود توانای فرشتگان با آسمان از خداوند عیسی که روزی در کار این. بخشید خواهد آسودگی ما به همچنین

 خواهد کیفر کنند می رد را عیسی ما خداوند انجیل و شناسند نمی را خدا که آنانی به و گرفت خواهد انجام کند ظهور فروزان

 که روزی آن در. دید خواهند را او قدرت جالل از محرومیت و خداوند حضور از دوری و جاودانی هالکت کیفر آنان ، داد

 خواهید آنها جزء نیز شما و شد خواهند متعجب او دیدن از ایمانداران تمام و یافت خواهد جالل خود مقدسین از ، آید می او

 .آوردید ایمان ما شهادت به زیرا ، بود

 11 – 381 تسالونیکیان دوم

 

 میشود خاطر رنجیده هگنا از خدا. 

 

 كرده مسح رفقایت از بیشتر شادمانی روغن به را تو تو خدای خدا، ،بنابراین. داشتی دشمن را شرارت و دوست را عدالت

 . است

 1813 مزمور 

 

 نماییمی مالحظه را انتكارانخی چرا پس. كرد توانینمی نظر انصافیبی به و بنگری بدی به اینكه از است پاكتر تو چشمان

  ؟مانیمی خاموش بلعد،می است تر عادل خودش از كه را كسی شریر كه حینی و



The Church at Brook Hills – David Platt Page 17 of 90 
Secret Church – The Cross of Christ  

 

 

 1581 حبقوق

 

  کنه                                   رو گناهکار نمیتونهاو. 

 

 و قاتل مردم از و سازی، می نابود را ندروغگویا. داری نفرت شریران همه از و ایستاد نخواهند تو پیشگاه در متکبّران

 .بیزاری فریبکار

1 – 383 مزمور    

 

 .شد تبدیل نمک ستون یک به و کرد نگاه عقب به لوط زن اّما

   11811 پیدایش

 

 كه غریبی آتش ،گذارده آن بر بخور و. نهادند آنها بر آتش ،گرفته را خود مجمرةیكی هر ،هارون پسران ابیهو و ناداب و

 حضور به و بلعید، را ایشان ،شده در به خداوند حضور از آتش و. آوردند نزدیك خداوند حضور به بود، نفرموده را ایشان

 .مردند خداوند

 1 – 1811 الویان

 

 هیزم كه یافتند را او كه یكسان و. كردمی جمع هیزم سَبَّت روز در كه یافتند را كسی بودند، صحرا در اسرائیلبنی چون و

 كه بود نشده اعالم زیراكه داشتند، نگاه حبس در را او و. آوردند جماعت تمامی و هارون و موسی نزد را او كرد،می جمع

 سنگها با لشكرگاه از بیرون را او جماعت تمامی شود، كشته البته شخص این: » گفت موسی به خداوند و. كرد باید چه وی با

 موسی به خداوند چنانكه بمرد، و كردند سنگسار را او ،آورده لشكرگاه از بیرون را او جماعت تمامی پس.« كنند سنگسار

 .بود كرده امر

 51 – 51813 اعداد 

 

 ایشان بهایم و جماعت كه آمد بیرون بسیار آب و زد خود عصای با مرتبه دو را صخره ،كرده بلند را خود دست موسی و

 شما لهذا نمایید، تقدیس اسرائیلبنی نظر در مرا تا ننمودید تصدیق مرا چونكه ": گفت هارون و موسی به خداوند و. نوشیدند

 ."ساخت نخواهید داخل ،امداده ایشانبه كه زمینی به را جماعت این

 11 – 11811 اعداد

 

 را او اسرائیل تمامی پس.« ساخت خواهد مضطرب را تو امروز خداوند ؟ساختی مضطرب را ما چه برای» :گفت یوشع و

 .كردند سنگسار سنگها به را ایشان و سوزانیدند آتش به را آنها و كردند سنگسار

 1381 یوشع

 

ه رسیدند، ناكون خرمنگاه به چون و  پس. لغزیدندمی گاوان زیرا گرفت را آن ،كرده دراز اوندخد تابوت به را خود دست ُعزَّ

ه بر خداوند غضب  مرد. خدا تابوت نزد آنجا در و زد، تقصیرشسبب به آنجا در را او خدا ،شده افروخته ُعزَّ

 1 – 181 سموئیل دوم

 

 پیش و بردند را جسدش و یافتند مرده ار او شدند وارد که جوانان. داد جان و افتاد پطرس پاهای پیش او لحظه همان در

 .شد مستولی عظیمی ترس شنیدند را این کسانیکه و کلیسا برهمۀ. کردند دفن شوهرش

 11 – 1183 رسوالن اعمال
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o است                            مخلوقاتش همۀ نسبت به او. 

 

 ساکن خدا در کند می زندگی محبت با که هر و است محبت خدا. داریم اطمینان آن به و آگاهیم خود به نسبت خدا محبت از ما

 . او در خدا و است

 1181 یوحنا اول

 

 کنید مالحظه را انسان گناهکاری ... 

o ایم کرده                         رو او حاکمیت ما. 

 

 

 ،گرفته اشمیوه از پس ا،افزدانش و دلپذیر درختی و خوشنما بنظر و نیكوست خوراك برای درخت آن كه دید زن چون و

 به انجیر برگهای پس. عریانند كه فهمیدند و شد باز ایشان دوِ  هر چشمان آنگاه. خورد او و داد نیز خود شوهر به و بخورد

 ساختند. خویشتن برای سترها ،دوخته هم

 1 – 185 پیدایش

 

 ایشان گناهان همة با را ایشان تقصیرهای همۀ و اسرائیلبنی طایایخ همۀ و بنهد، زنده بز سر بر را خود دست دو هارون و

 بفرستد. صحرا به حاضر شخص دست به را آن و بگذارد بز سر بر را آنها و نماید، اعتراف

 11811 الویان

o ایم کرده حرمتی بی او قدوسیت به ما. 

 

 بخاطر بلكه شما خاطر به نه را این من اسرائیل خاندان ای: فرمایدمی ینچن یهوه خداوند: بگو اسرائیل خاندان به بنابراین

 در كه را خود عظیم اسم و. آورممی بعمل ایدنموده حرمتبی ،رفته آنها به كه هاییاّمت میان در را آن كه خود قدّوس اسم

: گویدمی یهوه خداوند و. نمود خواهم تقدیس اید،ساخته عصمتبی آنها یانم در را آن شما و است شده حرمتبی هااّمت میان

  .هستم یهوه من كه دانست خواهند هااّمت آنگاه ،شوم كرده تقدیس شما در ایشان بنظر كه حینی

  15 – 11851 حزقیال

 

 بتهایی بپرستند، را ابدی و بزرگ خدای اینکه بجای. دشدن خرد بی و نادان ، همگی اما پنداشتند، می خردمند و دانا را خود

 ایشان نیز خدا ، بنابراین. پرستیدند را آنها و ساختند خزندگان و چهارپایان ، پرندگان ، فانی انسان شکل به سنگ و چوب از

 مرتکب خود نهایبد با و بسوزند خود آلود گناه شهوات آتش در و بکنند خواهند می چه هر تا کرده رها خود حال به را

 خدا مخلوق و اند پذیرفته را باطل عقاید عمدا بیاورند، ایمان خدا وجود حقیقت به اینکه بجای ایشان. شوند آور شرم گناهان

 .کنند می خدمت و پرستند می ، است ستایش مورد ابد تا که خالقی بجای را

 13 – 1181 رومیان

 

o ایم شمرده                                   رو او عدالت ما. 

 

 هیچکس. شود نمی یافت هم گناه بی یک ، عالم تمام در ، نیست نیکوکار هیچکس: فرماید می باره این در نیز آسمانی کتاب

 که نیست هم نفر یک حتی اند؛ رفته خطا راه به همه اند؛ برگردانیده روی او از همه.  نیست خدا طالب واقعا کسی ندارد، فهم

 . اشدب بوده نیکوکار

 11 – 1185 رومیان
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 کنید. اطاعت مطلق نیکی از نداشتید الزامی بودید گناه بردگان شما وقتی

 1181رومیان 

 

o ایم گرفته نادیده را او غضب ما. 

 

 دیگران مانند هم شما. بودید ابدی مرگ به محکوم و داشتید قرار خدا لعنت زیر ، گناهانتان و خطایا بعلت نیز شما روزگاری

 خدا مخالفین قلب در اکنون هم و است پلید نیروهای رئیس که شیطانی کردید، می اطاعت را شیطان و بودید گناه در غرق

 کثیف افکار و هوسها اسیر ما. بود ما ناپاک ذات دهنده نشان ما، زندگی طرز.  بودیم آنها مانند همگی نیز ما. کند می عمل

 و خشم زیر ، دیگران مانند درست و آمدیم دنیا به سرکش طبیعت همین با ما.  زدیم می زشتی کار هر به دست و بودیم خود

 دوباره عمر ما به که داشت دوست آنقدر را ما ، ماست تصور حد از بیش رحمتش و لطف که خدا اما.  بودیم خدا غضب

   داد؛

 1 – 181 افسسیان

 

o ایم کرده                                    را او محبت ما. 

 

 در خدا که نیستی متوجه آیا ؟ دانی می او ضعف نتیجه را این آیا ، است داده نشان تحمل و صبر تو به نسبت تابحال خدا اگر

 برای خدا مهربانی ، بلی ؟ بکشی دست گناهانت از تا داده فرصت تو به واقع در ، نکرده مجازات را تو که مدت این تمام

  . کنی توبه تو که است بوده این

 181 رومیان

 

 الهی راهی دو 

o مشکل ... 

 زیر که گناهکاران سرکشی به نسبت اندمیتو عادل خدای یک چگونه که سته این مشکل 

  ؟باشد                          هستند او غضب

 

 . است متنفر كنندمی تبرئه را گناهكار و محكوم را گناهبی كه كسانی از خداوند

 13811امثال

 

o تنش ... 

 ؟کند ظاهر را قدوسیتش نگناهما بخاطر ما                              بدون اندمیتو رچطو خدا 

 ظاهر را محبتش  ما گناهان                                                      بدون میتواند چطور خدا 

 کند؟

 د؟بشمار عادل را گناهکار حال عین در و کند داوری را گناه میتواند چطور خدا 

 بدهد؟ نجات را ما حال عین در و کند راضی را خودش میتواند چطور خدا 

 

 صبوئیم مثل را تو و نمایم اَْدَمه مثل را تو چگونه ؟نمایم تسلیم را تو چگونه اسرائیل ای و كنم ترك را تو چگونه افرایم ای

 بار و ساخت نخواهم جاری را خود خشم حدّت. است شده مشتعل هم با من هایرّقت و شده منقلب اندرونم در من دل ؟سازم

 .آمد نخواهم غضب به پس ،هستم قدّوس تو میان در و نی وانسان هستم خدا زیرا نمود نخواهم هالك را افرایم دیگر

 1 – 811: هوشع

o ... واقعیت 
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 و اثبات                                      مربوط به   صلیبومهمتر از همه   نخست وهلۀ در 

 .هست خدا شخصیت

 

 داده قرار همه چشم درمقابل ـ آید می بدست او بخون ایمان با که ـ گناهان آمرزش برای ای وسیله بعنوان را مسیح خدا زیرا

 این در تا گرفت نادیده را انآدمی گناهان خود بردباری بسبب گذشته در زیرا نمود ثابت را خود عدالت خدا ، کار این با و

 می نیک آورد می ایمان عیسی به که را کسی و است عادل خدا که شود ثابت یعنی ، برسد بثبوت کامال خدا عدالت ، زمان

 . شمارد

 11 – 1385 رومیان

 

 هست او شخصیت برای تهدیدی خدا طرف از ما گناهان بخشش. 

 

 که گناهی خاطر به و بخشید را گناهت خداوند : »گفت ناتان«  .ام کرده ناهگ خداوند برابر در من : »گفت ناتان به داوود

 .میری نمی کردی،

 15811 سموئیل دوم

  هست.                     پیش از صلیب بخاطر هر کس دیگه ای هست، صلیب بخاطر 

 

 بلکه نبود من بخاطر اساساا  ونخ چونکه.  بپذیرم هم اون به رو خدا دادن ارزش ،باید بدونم رو مسیح خون ارزش من اگر

 . بود خدا بخاطر

 نی من واچ

                            بره صلیب بر که کرد وادار را مسیح . 

 

 به من منظور همین برای اما «برهان؟ ساعت این از مرا پدر ای:» بگویم آیا ؟ بگویم چه. است اضطراب در من جان اکنون

 و ام داده جالل را آن:» گفت می که رسید آسمان از صدائی وقت آن در.« بده جالل را خود نام پدر، ای. ام رسیده ساعت این

 «داد خواهم جالل هم باز

 :1 – 11811 ، یوحنا

 

 هست زشت اندازه بی گناه که داد ننشا صلیب بر خدا . 

o نیست بالیدن                              به برای جایی صلیب  در . 

o ستا                       جالل بخاطر هست صلیب در که هرچیزی . 

 نهایت پرجالل هست. بی خدا دمیده ننشا او 

o نیست انسان                                       ارزش  تجلی صلیب. 

o خدا است.                                         ارزش  تجلی صلیب 

o ... پیش بینی 

 ؟ دمیده نجات گناهکاران را در عین حال و میکند راضی را خودش خدا چطور 

 

 

 

 

 

 جایگزینی  الهی
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 راه در کفاره عنوان به را خود جان که مسیح عیسی شخص ،یعنی دارد وجود انسان و خدا بین واسطه یک و خدا یک زیرا

  . رسید ثبوت به حقیقت این مناسب زمان در ترتیب این به و داد همه

 1 – 381 تیموتائوس اول

 

 میکند راضی را خودش ، گناهاکاران جای به خودش کردن                                              با خدا . 

 

 .شویم نیک کامال خدا خود مانند او با اتحاد بوسیله ما تا نشناخت گناه بی را او ما بخاطر خدا ولی ، بود گناه بی کامال مسیح

 . 1183 قرنتیان دوم

 یدکن مالحظه را مسیح شخص ... 

 

  . دارد بستگی جایگزین هویت بر جایگزینی بودن امکانپذیر

استات جان  

o ا  عیسی  است.                                   تماما

 

 دلسوز اعظمی کاهن انسانها برای خدا، حضور در تا گردد خود برادران مانند لحاظ هر از نیز او که بود الزم جهت همین به

 نیز خدا به نسبت باشد، می کریم و رحیم انسان به نسبت که حال همان در بتواند ، گناهان کفاره گامهن به و باشد وفادار و

  .بماند وفادار

 1181 عبرانیان

 

 

 شد متولد باکره از او.  

 

 روح بوسیله او، با ازدواج از قبل بود، یوسف عقد در كه عیسی مادر ، مریم:  است شرح این به مسیح عیسی تولد واقعه

 این داشت درنظر اما بزند، بهم را خود نامزدی كه شد آن بر بود، اخالق اصول بند پای سخت كه یوسف. شد آبستن قدسال

 را ای فرشته خواب در.  رفت بخواب كه بود افكار اینگونه در غرق او. شود آبرو بی مریم مبادا تا دهد انجام خفا در را كار

 .است القدس روح از ، اوست َرِحم در كه كودكی.  نباش نگران مریم با ازدواج زا داود، ،پسر یوسف: » گفت او به كه دید

   11 – 1:81 متی

 

 بوده مقدس نوزاد آن رو این از. افکند خواهد سایه تو بر خدا قدرت و شد خواهد نازل تو بر القدس روح: “داد جواب فرشته

  شد. خواهد خوانده خدا فرزند ،

 5381لوقا

 

 گرفت خود به رو انسانی مشخصات تمام او. 

  انسانی.                                     یک 

 

 

 آنجا درمسافرخانه زیرا خوابانید، آخوری در و پیچید قنداقی در را او و آورد بدنیا بود، پسر که را خود فرزند نخستین و

  .نبود جا ایشان برای

 181 لوقا
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 داشت. قرار او بر خدا فیض و بود حکمت از رسرشا او. شد بزرگ و کرد رشد عیسی آنجا، در

 1181 لوقا  

 

 بود. ظهر.  نشست چاه کنار ، تشنه آفتاب گرمای از و خسته سفر رنج از عیسی

 181 یوحنا 

 

 . شد گرسنه بسیار آخر در پس.  گرفت روزه روز شبانه چهل مدت برای ، زمان آن در عیسی  

 181 متی

 

                           انیانس. 

 

  .بود مردم و خدا پسند مورد و کرد می رشد قامت و حکمت در عیسی

 3181 لوقا

  انسانی نفس یک 

 

 به من منظور همین برای اما «برهان؟ ساعت این از مرا پدر ای:» بگویم آیا ؟ بگویم چه. است اضطراب در من جان اکنون

  . ام رسیده ساعت این

 11811 یوحنا

 

 دشمنان تسلیم مرا شما از یکی که بدانید یقین:» فرمود آشکار بطور و شد مضطرب سخت وحاا ر گفت را این عیسی وقتی

 «.کرد خواهد

 11815 یوحنا

 «باشید بیدار من با و بمانید اینجا در شما ، است مرگ به نزدیک غم شدت از من جان: »  گفت آنان به و

 5:811 متی

                            انسانی. 

 

 ایمانی چنین من که گویم می شما به: » فرمود بودند آمده او دنبال به که مردمی به و کرد تعجب سخنان این نیدنش از عیسی

 . ام ندیده هم اسرائیل قوم میان در

 :118 متی

  .شد سرازیر عیسی چشمان از اشک

   53811 یوحنا

 

 و کرد دعا بود قادر مرگ از او رهائی به که خدائی درگاه از واشک ناله با زمین روی بر خود حیات زمان در عیسی

 راه از را اطاعت بود خدا پسر چه اگر. شد مستجاب دعایش بود تسلیم کامال که این خاطر به و خواست را خویش حاجت

 آموخت. رنج و درد تحمل

 : – 3: 1 عبرانیان 

 انسانی نظرات 
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 که داد تعلیم مردم به طوری آنجا کنیسه در و آمد خود شهر به و  کرد ترک را آنجا رسانید، بپایان را مثلها این عیسی وقتی

 یک پسر او مگر  است؟ آورده بدست را معجزات انجام قدرت و حکمت این کجا از مرد این: » پرسیدند می تعجب با همه

 همه رمگ و  نیستند؟ او برادران یهودا و شمعون و یوسف و یعقوب آیا باشد؟ نمی مریم مادرش نام مگر نیست؟ نجار

 به عیسی. کردند رد را او آنها پس  است؟ کرده کسب کجا از را چیزها این همه او پس باشند؟ نمی ما با اینجا در او خواهران

 ایمانی بی بعلت عیسی.« خویش خانواده میان در و خود وطن در جز است احترام مورد جا همه در پیامبر یک:»  گفت آنها

 نیاورد. لبعم آنجا در زیادی معجزات آنها

 :3 – 35815 متی 

 ا  او  کند. برابری                                         با ، ستقادرهتماما

 

 خود ایمان اعتراف ، خدا پسر ، عیسی یعنی ، است رفته برین عرش به که داریم عظمت و بزرگی این به کاهنی ما چون پس

 که تاس کسی بلکه ، باشد خبر بی ما ضعفهای با همدردی از که نیست کسی ما بزرگ کاهن زیرا  ، نگاهداریم محکم را

 نزدیک داخ بخش فیض تخت به دلیری با تا بیائید پس. نگردید گناه مرتکب ولی شد وسوسه لحاظ هر از ما مانند درست

. یابیم فیض او از احتیاج وقت در و یافته رحمت تا شویم  

11 – 1: 11 عبرانیان  

 

 هست آشنا ما های کشمکش با عیسی. 

 هست آشنا ما های                            با او. 

  ما آشنا هست.                                      او با 

o ا  عیسی  .هست                                       تماما

 

 که چیزیست بلکه.  شوم رها آن از میتوانم و  ام چسبیده آن به ، برسد نظر به که نیست چیزی من برای مسیح الوهیت فلسفۀ

  کنید. باز هم از را وجودتان شبکۀ کل باید آن از خالصی برای شما و ، میشود آشکار شما بر نقطه هر در

  لوئیس اس سی

 

 ... هویت او 

 

 بدون و یافت هستی او وسیلۀ به چیز همه. بود خدا با کلمه ازل از  بود، خدا خود کلمه و بود خدا با کلمه. بود کلمه  ابتدا در

 بود. آدمیان نور حیات آن و آمد وجود به او از حیات. نشد آفریده چیزی او

 1 – 181 یوحنا

 

 هست                     او. 

 

 

 .کنی می حکومت عدالت با و است ابدی تو سلطنت تخت ، خدا ای: »  فرمود پسر بارها  در اما

 81: عبرانیان 

 

 ستا خالق او. 
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 ـ است زمین و آسمان در آنچه هر او بوسیله زیرا ، است برتر مخلوقات همۀ از و است نادیده خدای مظهر و صورت مسیح

 او برای و او بوسیله موجودات تمام ،آری شدند آفریده امور اولیاء و حکمرانان ، پادشاهان ، ها تخت ، ها نادیدنی و ها دیدنی

 .شد آفریده

    11 – 1381 کولسیان 

 

 است                                       او. 

 

 . شود می مربوط و پیوندد می بهم او بوسیله چیز همه و داشت وجود چیز همه از قبل او

 1181 کولسیان 

 

 مطلق است. قادر او 

 

 امآر کامال دریا و داد فرمان دریا و باد به پرخاش با برخاسته سپس و«  ترسید؟ می اینقدر چرا ایمانان، کم ای: » گفت عیسی

 « کنند؟ می اطاعت او از هم دریا و باد که است شخصی چگونه این: » گفتند شده متحیر شد واقع آنچه از شاگردان.  شد

 11 – :118 متی

 

 را خدا و کرد نگاه آسمان به گرفته را ماهی دو و نان پنج آنگاه. بنشینند ها سبزه روی که داد دستور مردم به آن از پس و

 .دادند مردم به را آنها شاگردان و داد شاگردان به و کرد پاره را نانها نموده شکر

  11811 متی 

 

 مطلق است. عالم او 

 

 «دهید؟ می راه خود دل در را افکاری چنین چرا: » فرمود بآنها پس. دارند خود دل در افکاری چه آنها فهمید فوراا  عیسی

  81: مرقس

 

 .چیست انسان درون در که دانست می خوبی به او زیرا ویدبگ او به چیزی انسان بارۀ در کسی نبود الزم و

  1381 یوحنا 

 

 ایمان ما که است دلیل این به و بپرسد تو از چیزی کسی نیست الزم و دانی می را چیز همه تو که هستیم مطمئن اکنون ما

  ای آمده خدا نزد از تو داریم

 51811یوحنا

 هست                                            او. 

 

 

 آنجا که یهود مالیان از نفر چند.« شد آمرزیده تو گناهان فرزند، ای: »گفت مفلوج مرد به دید را ایشان ایمان وقتی عیسی

 را گناهان تواند می خدا جز کی است، کفر این ؟ گوید می چنین شخص این چرا: » کردند فکر خود پیش بودند نشسته

  «بیامرزد؟ 

 1 – 381 مرقس

 امور این که گویم می سپاس را تو زمین، و آسمان خداوند ای پدر، ای: » گفت داده ادامه خود سخنان به عیسی وقت آن در

 چیز همه پدر. بود چنین تو خواست پدر، ای آری.  ای ساخته آشکار دالن ساده به و داشته پنهان خردمندان و دانایان از را



The Church at Brook Hills – David Platt Page 25 of 90 
Secret Church – The Cross of Christ  

 

 

 پسر که کسانی و پسر بجز شناسد نمی را پدر هیچکس و شناسد نمی را پسر پدر، جز کس هیچ و است سپرده من به را

 . « بشناساند ایشان به را پدر بخواهد

 11 – 13811 متی

 او شهادت ... 

 

 .« هستم و ام بوده من ابراهیم، تولد از پیش که بدانید یقین:» گفت ایشان به عیسی

 :3:8 یوحنا

 

 

 . هستیم یک پدر و من

 51811 یوحنا 

 نسانا شهادت ... 

 

 .«من خدای ای و من خداوند ای:» گفت توما

 1:811 یوحنا

 

 «شد مجسم مسیح در کامل بطور اولوهیت زیرا »

 181 کولسیان

 

 آدمیان که آن از پس و دارد می نگه خود قدرت پر کالم رابا کائنات و اوست وجود کامل مظهر و خدا جالل فروغ پسر آن

 . نشست اعلی حضرت راست دست در باال المع در گردانید پاک گناهانشان از را

 581 عبرانیان

 

 «  آمد خواهد و هست و بود که متعال خداوند ، هستم یا و الف من: »  گوید می خدا خداوند

 81: مکاشفه

 

 راهی پنج ...  

 ؟ هست                                  یک عیسی آیا 

 ؟ هست                              یک عیسی آیا 

 ؟ هست                                       عیسی آیا 

 ؟ هست                                 یک عیسی آیا   

 هست؟                                         عیسی آیا 

 

 و بیفتید او پای به میتوانید یا و ، بکشید را او ، میتوانید یا و بیندازید تف او بر میتوانید یا ، کنید ساکت را او میتوانید یا شما

 معرفی انسانی بزرگ معلم یک عنوان به را او  که نکنیم وانمود اینطور بیهوده ، بیایید اما.  کنید خطاب خدا و خداوند را او

  نداشته. قصدی چنین او.  نداده ما به فرمانی چنین او.  کنیم

 لوئیس اس سی

 

 ا  عیسی  کند. برابری                                       باقادر است  تماما
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  . بود خدا کشید رنج که کسی اما.  نکشید رنج خدا عنوان به او

  اُِون جان

 

o هست طبیعت دو از                                  اتحاد مسیح شخص. 

 

ا او گرچه خدا و انسان است، ب ..." خداوند ما عیسی مسیح، پسر خدا، هم خداست و هم انسان ...خدای کامل، و انسان کامل 

در خدا." این حال دو شخص نیست، بلکه یک مسیح است، یکی، نه با تبدیل شدن خدا به جسم؛ بلکه با پذیرفت آدمیت  

  آتاناسیان کرید

 

 هستند                                         او الهی و یانسان طبیعت. 

 ضر استحا ما نزد او و بازگشته، آسمان به او . 

 

. ساخت ناپدید ایشان نظر از را او ابری و شد برده باال ، کردند می نگاه همه حالیکه در ، گفت را این عیسی همینکه

 ای»  پرسیدند و ایستادند آنان کنار در سفیدپوش مرد دو بود شده دوخته آسمان به هنوز آنان چشمان و رفت می او هنگامیکه

 ، شد برده باال آسمان به شما پیش از که عیسی همین ؟ کنید می نگاه آسمان به و اید تادهایس اینجا چرا ، جلیلی مردان

 .«گشت خواهد باز طریق بهمین دوباره ، دیدید شما و رفت باال همانطوریکه

 11 – 181 رسوالن اعمال

 

  هستم شما همراه همیشه من باشد، دنیا نقطه دورترین حتی بروید، که جا هر باشید مطمئن

 :1181 تیم

 

 شتدا وجود ابد تا ازل از و بود ساله سی او. 

 

 یوسف پسر او مردم تصور حسب بر و بود گذشته عمرش از سال سی حدود در کرد شروع را خود ماموریت عیسی وقتی

 هالی پسر یوسف و بود

 1585لوقا 

 

 هستم و ام بوده من ابراهیم، تولد از پیش که بدانید یقین:» گفت ایشان به عیسی

:3:8یوحنا   

 

 و قادر مطلق. بود خسته او 

 

 در عیسی اما.  ریخت می آن داخل به آب و گذشت می نیز قایق از امواج ارتفاع كه بطوری شد طوفانی دریاچه ناگهان

  بود خواب

  متی

118: 

 آرامش آنگاه د؛گیرن آرام طوفان و باد تا داد فرمان و برخاست سپس «ترسید؟ می چرا!  ایمانان كم ای: »داد جواب عیسی

 كه است انسانی نوع چه این : »گفتند می یكدیگر به بود، فراگرفته را وجودشان ترس و حیرت كه شاگردان. آمد پدید كامل

 «كنند؟  می اطاعتش نیز دریا و باد حتی

 11 – :118 متی 
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 میدارد نگه را دنیا و شد متولد نوزاد یک عنوان به او. 

 

 آنجا درمسافرخانه زیرا خوابانید، آخوری در و پیچید قنداقی در را او و آورد بدنیا بود، سرپ که را خود فرزند نخستین و

  .نبود جا ایشان برای

   181 لوقا

 

 عالم ؛ نادیدنی و ،دیدنی است زمین بر و آسمان در آنچه هر یعنی آمد، بوجود مسیح عیسی بوسیله هستی تمام ، واقع در

. شدند آفریده او جالل برای و مسیح بوسیله همه ، بزرگانشان و فرماندهان و ، ایشان تخت و تاج و فرمانروایان با روحانی

 کند. می حفظ را هستی عالم که اوست قدرت و ، داشت وجود او آید، بوجود چیزی آنکه از پیش

 11 – 1181کولسیان 

 

 میاورد بدست را خود الهی اقتدار و میدهد دست از را خود انسانی زندگی او. 

 

 .نمود تسلیم را جان و بگفت را این.” سپارممی را خود روح تو دستهای به پدر ای: “گفت ،زده صدا بلند آواز به عیسی و

 11815 لوقا

 

 را جانم داوطلبانه من بکشد، مرا بزور تواند نمی کسی.  گیرم می پس باز و دهم می را جانم من چون دارد، دوست مرا پدرم

 من به را اختیار این پدرم.  بگیرم پس باز و بدهم را جانم ، بخواهم هرگاه که دارم را این قدرت و اختیار چون.  کنم می فدا

 .است داده

 :1 – 11811 یوحنا 

 

 هستند اتحاد در باهم او انسانی طبیعت و او الهی طبیعت. 

 

 " داشتم وجود من بیاید، جهان این به ابراهیم حتی اینکه از قبل که است محض حقیقت "این: فرمود ایشان به عیسی

 :3:8 یوحنا

 

 طبق مسیح که را حقایق این یعنی ، کردم اعالم شما به رساندند، من به دیگران که همانطور را انجیل حقایق مهمترین من

  مرد، و کرد فدا ما گناهان آمرزش راه در را خود ،جان آسمانی کتاب های نوشته

 5813  قرنتیان اول

 

 .  گردم می باز او نزد و گذارم می را دنیا حال و ، ام آمده دنیا این به خدا پدرم نزد از نم ، بلی

 1:811 یوحنا

 

 !  هستم شما همراه همیشه من باشد، دنیا نقطه دورترین حتی بروید، که جا هر باشید مطمئن

 :1181 متی

o صلیب بر مسیح شخص ... 

 نیست عیسی فقط این. 

 تنها خدای نه. 

                            در                              . 
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 خدا داد، انجام ما حق در مسیح که کاری اثر در. گیرد قرار فرزندش وجود در او کامل الوهیت که فرمود اراده خدا زیرا

 خونی و صلیب یرو بر مسیح جانبازی آورد؛ باز خود بسوی ، زمین بر چه و آسمان در چه را، چیز همه تا کرد مهیا راهی

  است داده صلح خدا با را همه ، ریخت ما راه در او که

 11 – 1181 کولسیان

 

 کنید مالحظه را عیسی منظور ... 

 

 

 دهد  نجات و کند پیدا را گمشده تا است آمده انسان پسر زیرا

 11811 لوقا

 

o کند زندگی                         که آمد عیسی. 

 

 هیچ مرد این در من:» گفت آنها به و رفت یهودیان پیش باز پیالطس سخن این گفتن از پس «؟چیست راستی:» گفت پیالطس

 نیافتم،  جرمی

   :5:81 یوحنا

 

 هر از ما مانند درست که است کسی بلکه ، باشد خبر بی ما ضعفهای با همدردی از که نیست کسی ما بزرگ کاهن زیرا

  .نگردید گناه مرتکب ولی شد وسوسه لحاظ

 1381 انیانعبر

 

 .شدید آزاد مسیح خون با یعنی عیب و نقص بی ای بره خون مانند گرانبائی خون با ... بلکه

 1181پطرس اول

 

  .است گناه بی کامال او که دانید می نیز و بردارد میان از را بشر گناهان تا شد ظاهر مسیح که دانید می شما

 385 یوحنا اول

 

 بود مطیع او. 

 

 او محبت در و ام نموده اطاعت را پدر احکام من که همانطور ماند، خواهید من محبت در کنید عمل من احکام مطابق اگر

  .هستم ساکن

 11813 یوحنا

 

 بود                         او. 

 

 .ببیند را فساد تو قدوس که داد نخواهی اجازت و گذاشت نخواهی اموات عالم در مرا نَفس که زیرا

 1181 اعمال 
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 نیک کامال خدا خود مانند او با اتحاد بوسیله ما تا نشناخت گناه بی را او ما بخاطر خدا ولی ، بود گناه بی کامال مسیح  

 شویم.( پارسا)

 1183 قرنتیان دوم 

 

 پدر خدای نزد ما ایبر که هست کسی سرزند، شما از گناهی اگر اما. نکنید گناه تا نویسممی شما به را اینها ،عزیزم فرزندان

  .است عدالت و راستـی مظهـر که است مسیح عیسـی شخص این. نماید درخواست او از را ما بخشایش و کند وساطت

 181 یوحنا اول

 

o  بمیرد جایگزین یا ارهکفّ  عنوان به تا آمدعیسی. 

 ا.م                                         ، شد فرض ما جای به او 

 

 دلسوز اعظمی کاهن انسانها برای خدا، حضور در تا گردد خود برادران مانند لحاظ هر از نیز او که بود الزم جهت همین به

 نیز خدا به نسبت باشد، می کریم و رحیم انسان به نسبت که حال همان در بتواند ، گناهان کفاره هنگام به و باشد وفادار و

  .بماند وفادار

 1181 عبرانیان

 

 مرد مطیعان نا                                  او . 

 مرد پارسایان نا جای به او. 

 

 درک آیا. نیستید موضوع متوجه اصال شما: “ گفت و برخاست بود، اعظم کاهن سال آن در که ،”قیافا“ نام به ایشان از یکی

 سخن این با قیافا ”شود؟ مردم فدای شخص این نیست بهتر آیا نگردند؟ هالک همه تا شود فدا نفر یک است بهتر که کنید نمی

 داشت که روحـانی مقام بخاطر بلکه ، نگفت خود از را این اما. شود فدا مردم راه در باید عیسی که کرد پیشگویی واقع در ،

 همه که نیز نظورم این به بلکه بود، اسرائیل قوم برای فقط نه عیسی مرگ که دهد می نشان پیشگویی این. شد الهام او به ،

 عیسی تا چیدند توطئه یهود قوم سران بعد، به روز آن از. کند جمع یکی در اند، پراکنده دنیا سراسر در که را خدا فرزندان

 .رسانند قتل به را

 35 – 11811 یوحنا

 

 ما راه در و آمد مسیح ، مناسب زمان در درست ، بودیم ذلیل و درمانده ما که هنگام آن در که کنید می مالحظه پس

 شود حاضر بود ممکن کسی کمتر ، بودیم می پرهیزکار و خوب انسانهایی ما اگر حتی! کرد فدا را خود جان گناهکاران

. کند فدا را جانش نجیب و خوب انسان یک راه در بخواهد که شود پیدا کسی است ممکن هرچند کند، فدا ما راه در را جانش

 .شود فدا ما راه در تا فرستاد را مسیح ، بودیم گناهکار اینکه وجود با که داشت دوست را ما چقدر خدا ببینید اما

   : – 183 رومیان

 

 که است مسلم ، مرد ها انسان همۀ بخاطر نفر یک اگر دانیم می چون ماست اعمال و افکار تمام بر حاکم مسیح محبت زیرا

 . مردند او مرگ در همه

 1183 قرنتیان دوم

 پدید“  شریعت“ روش این که هالکتی از را ما و گرفت برخود بود، آمده بوجود ما گناهان اثر در که را یلعنت ، مسیح اما

 آمده تورات در زیرا ، گرفت برخود را ما لعنت ، مسیح ، بلی. بود غیرممکن انجامش که روشی بخشید، رهایی بود، آورده

 .( شد آویخته صلیب دار به نیز مسیح عیسی.” )شود آویخته دار به که هر است ملعون: “ است

 1585 غالطیان
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. باشیم داشته پاکی زندگی ،یافته رهایی گناه چنگ از بتوانیم ما تا گرفت دوش بر را ما گناهان بار ،صلیب روی بر او

 . گردید ما دردهای دوای نیز او زخمهای

 1181 پطرس اول

 

 کرده همفرا رو ما                        او. 

 

 الحال که یزندگان و. کند می زندگی من در مسیح بلکه ،این از بعد من نه لیکن کنم می زندگی ولی امشده مصلوب مسیح با

داد من برای را خود و نمود محبت مرا که کنم می خدا پسر بر ایمان به ،کنم می جسم در . 

1181غالطیان   

 

 اما. بود کرده جدا او از را شما ، زشتتان اعمال و بد های نیت بودید؛ دشمن او با و رویگردان خدا از روزگاری شما ، بلی

 چنین ایجاد ، صلیب روی بر خود انسانی بدن کردن فدا با مسیح عیسی.  است پذیرفته خود حضور به را شما او اکنون

 شما و ؛ است آورده خدا پیشگاه به را شما ، مسیح که است فداکاری این نتیجه در.  است ساخته ممکن خدا با را ای رابطه

 را شما ، آن سبب به تا بیند نمی شما در خالفی او دیگر که بطوری اید، ایستاده خدا حضور در محکومیتی و اتهام هیچ بدون

 .کند سرزنش

 11 – 1181 کولسیان

 

 شده حل الهی دوراهی 

o الهی رضایت ... 

  :شده تصریح خدا                                        تمامیت. 

 

 .! کشید خواهند آغوش در را یکدیگر عدالت و صلح و کرد خواهند مالقات هم با وفاداری و پایدار محبّت

 118:3 مزمور

 

 دوران در که را عظیمی کارهای دیگر بار. فراگرفت مرا ترس آن شنیدن از و شنیدم فرمودی من به که را خبری خداوندا،

 .آور یاد به را رحمتت خود، غضب هنگام در و بده نشان ما به دادی می جامان گذشته

   185 حبقوق 

 

o الهی جایگزینی 

 شده حاصل خدا                                   توسط نجات . 

 دمیده قرار خدا جای را خودش انسان: گناه ماهیت. 

 خدا فقط که ددهمی قرار جائی را خودش و هست خودش کردن اثبات صدد در انسان 

 .باشد نجاآ دارد لیاقت

 دمیده قرار انسان جای را خودش خدا: نجات ماهیّت. 

 بود سزاوار انسان فقط که میگیرد قرار جائی و میکند انسان قربانی را خودش خدا 

 .بگیرد قرار نجاآ

 

 و نیک ، خداست پسند مورد که طورآن او، پیروان بعنوان ما تا ، گذاشت گناه بی مسیح دوش بر را ما گناهان بار خدا زیرا

 . شویم عادل
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 1183 قرنتیان دوم

 

o ... رضایت توسط جایگزینی 

 داوری گناه بر صلیب خدا بر                               . 

 میکند.                      را گناه بر خودش داوری صلیب بر خدا   

 میکند                        گناهکاران برای را نجات صلیب خدا بر. 

 ... نبوت مسیح را مالحظه کنید 

 

انجیل کوچک شده هست و در اصل همان مژده است" 35" اشعیا   

 چارلز اسپورجئون

 

o ... یک قسمت مهم 

                  ا  آیه 11 این از تا  اند، شده داده نسبت جدید عهد در مسیح عیسی به مستقیما

 اند. شده نقل بار                                 جدید عهد در 

 

 شفا را مریضان همه و كرد بیرون را ارواح سخنی محض و آوردند او نزد به را دیوانگان از بسیاری شد، شام چون اما

 را ما هایمرض و گرفت را ما هایاوضعف»  كه گردد تمام بود شده گفته نبی اشعیای زبان به كه سخنی تا. بخشید

 .«برداشت

 11 – :118 متی

 

 به من مورد در باید آمد، حساب به جنایتکاران گروه در او: گوید می که مقدس کتاب پیشگویی این که بدانید خواهم می چون

 .«است انجام حال در شده نوشته من درباره که چیزهایی همه واقع در و برسد انجام

 51811 لوقا

 

 احدی به خداوند قدرت آیا و نموده باور کسی را ما پیام آیا خداوند، ای:» بود گفته هک یابد تحقق پیامبر اشعیاء سخن تا

 «است؟ گردیده مکشوف

 5:811 یوحنا

 

 «؟ است کرده باور را ما پیام کسی چه خداوندا:»  فرماید می اشعیاء خود زیرا نپذیرفتند را بشارت آن ، همه اما

 11811 رومیان

 

 زبان چینان پشم پیش که ای بره مثل یا ، میبرند کشتارگاه به که گوسفندی مانند او: » بود ینچن خواند می که را قسمتی آن

 سخن او فرزندان درباره کسی چه. گرفتند نادیده را حقانیتش و شمردند راحقیر او بدینگونه نیاورد بزبان کالمی ، گشاید نمی

 .«است شده منقطع زمین روی از او حیات زیرا گفت؟ خواهد

 55 – :518 رسوالن الاعم

 که ای شالوده بر مبادا ، دهم بشارت است نرسیده مردم بگوش مسیح نام که جاهائی در که است بوده این همیشه من هدف

 آنانیکه و دید خواهند را او ، نشنیدند چیزی او بارۀ در کسانیکه: »  فرماید می مقدس کتاب چنانکه. نمایم بنا نهاده دیگر کسی

 .«فهمید خواهند ، دبیخبرن او از

 11 – 11813 رومیان
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. نداد پاسخ دشنام با دادند می دشنام باو وقتی. نشد شنیده او دهان از دروغی هرگز و نکرد گناهی هیچ او که دانید می شما

 .کند می داوری وانصاف عدالت با همیشه که سپرد کسی آن دست به را خود بلکه ، کرد نمی تهدید ، کشید می عذاب وقتی

 مطلق نیکی برای و بمیریم گناه به نسبت هم ما تا برد صلیب بر را آنها و گرفته دوش بر را ما گناهان بار شخصاا  مسیح

 اما ، اند کرده گم را خود راه که بودید گوسفندانی مثل شما. اید یافته شفا شما که اوست های زخم سبب به زیرا ، کنیم زیست

 .اید برگشته خود های جان نگهبان و شبان پیش اکنون

 13 – 1181 پطرس اول

o دیدگاه از پر متنی ... 

 

 ببینید را مسیح شخص. 

 

 (5. )آیۀهست آشنا رنج بااو  او: انسانیت 

 (1)آیۀ هست مبّرا                                از او: او الوهیت. 

 (.11، :، 1-1را ببینید )آیات  انسان گناهکاری 

 (.11، 11، 1-1 را ببینید )آیات خدا جانشینی 

 (.11-11، 1را ببینید ) خدا رضایت 

 (.11را بینید ) انسان نجات 
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 سفر به سوی صلیب

 

 

 راه در کفاره عنوان به را خود جان که  مسیح عیسی شخص ،یعنی دارد وجود انسان و خدا بین واسطه یک و خدا یک زیرا

  سید.ر ثبوت به حقیقت این مناسب زمان در ترتیب این به و داد همه

 381اول تیموتائوس 

 آخر شام 

 جتسیمانی باغ 

 برصلیب مسیح فریاد   

 پیروزی فریاد 
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 آخر شام

 51 – 11811 متی

 یا کلیدی ... موضوع اصلی

                             . 

 قیقت کلیدی ...ح

 ما                  به جای عیسی                . 

 متن های کلیدی ...

 11 – 15811 قرنتیان اول 

 11 خروج  

  11 خروج  

  11 الویان 

 

 .مرد مامرگ  جای به عیسی:  قربانی

 بودیم                                سزاوار مان گناهان خاطر به ما. 

 

 نخور بد و خوب شناخت درخت میوه از هرگز اّما.  بخوری باغ درختان تمام میوه از داری اجازه: »فرمود آدم به خداوند

 .«مرد خواهی روز همان در بخوری آن از اگر زیرا

 11 – 1181 پیدایش

 

. بخشد می جاودان حیات هستند متحد عیسی مسیح ، ما خداوند با کسانیکه به خدا اما است موت دهد می گناه که مزدی زیرا

 1581 رومیان

 

 ما جای به و کرد قربانی را خود عیسی صلیب بر                               . 

 

 را خود جان او. کنید پیروی داد نشان ما راه در خویش قربانی با مسیح عیسی که محبتی از و کنید زندگی محبت روی از

 . نمود خدا تقدیم خوشبو ای هدیه مانند

 183 افسسیان

 

 فقط او یراز نشد چنین ولی ، باشد شده مرگ متحمل بارها امروز به تا عالم خلقت زمان از بایست می او شد می چنان اگر

 .ببرد بین از را گناه ، قربانی عنوان به خود مرگ با تا شد ظاهر آخر زمان در همیشه برای هم آن و بار یک

 1181 عبرانیان

 ...ریدوبه خاطر بیا فصح را

 

 «؟ کنیم آماده را فصح شام تو برای داری میل کجا: » پرسیدند او از آمده عیسی نزد شاگردان فطیر عید روز نخستین در

 با را فصح و است نزدیک من وقت گوید می استاد: بگوئید او به و بروید شخص فالن نزد شهر در: »  داد جواب عیسی

 .ساختند حاضر را فصح شام کرده عمل عیسی دستور طبق شاگردان.« داشت خواهم نگاه تو منزل در شاگردانم

 11 – 11811 متی
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:» کردند فریاد آنها ولی.« است اینجا شما پادشاه ببینید:» گفت یهودیان هب پیالطس که بود ظهر نزدیک و فصح تهیه وقت

 کاهنان سران «کنم؟ مصلوب را شما پادشاه خواهید می آیا:» گفت پیالطس!« کن مصلوبش! کن اعدامش! کن اعدامش

 عیسی آنها پس. شود مصلوب تا داد آنها دست به را عیسی پیالطس سرانجام.« نداریم قیصر جز پادشاهی ما:» دادند جواب

 .گرفتند تحویل را

 11 – 11811 یوحنا

 

 قدیم عهد ... 

o ... سه تصویر از خدا 

 هست قادر                               او. 

 

 خداوند من،. کشم می را همه حیوان چه و انسان چه مصری های نخستزاده تمام و کنم می عبور مصر از من شب آن در

 .کرد خواهم داوری صرم خدایان تمام بر و هستم

 11811 خروج

 هست بخشنده ناجی او. 

 

 و کنید می زندگی آنجا در شما که است ای نشانه است، شده پاشیده شما خانه در سر بر و چهارچوب طرف دو بر که خونی

  .رسید نخواهد آسیبی هیچ شما به کنم، می هالک را مصریان که وقتی و کنم می عبور آن از ببینم، را نشانه آن چون

   15811 خروج

 

 هست. امین                                         او 

 

 برای من که را کاری تا بگیرید جشن همیشه خداوند عید عنوان به را آن و باشید داشته خاطر به همیشه را روز آن باید "شما

 دارید." نگاه را آن نسل از بعد نسل و شدبا همیشگی رسم یک شما بین در عید این. باشید داشته یاد به ام، کرده شما

 11811 خروج

 

o هست نجات عمل دو ... 

 

 حاکمیت از نجات                                   . 

 

 که بود شب این در. رفتند بیرون مصر از خداوند قوم های طایفه تمام رسید، پایان به سال سی و چهارصد که روزی آن در

 تا شد وقف خداوند برای که است شب همان این و آورد بیرون مصر سرزمین از را ایشان رده،ک پاسداری آنها از خداوند

 . باشند خداوند یاد به شب آن در خود نسلهای و ها دوره تمام در اسرائیل بنی

 11 – 11811 خروج

 

 داوری نجات از                    .  

 

 بنی خداوند روز آن در. دادند انجام بود، فرموده هارون و موسی به خداوند که را آنچه و کردند اطاعت اسرائیل بنی تمام

 .آورد بیرون مصر از را آنها های طایفه تمام و اسرائیل

 31 – 31811 خروج

o ... یک عامل قطعی 
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 (عیب بی ای بره)هست کفاره                                        قربانی خون. 

 

 انتخاب خود خانواده مناسب ای بُزغاله یا بّره شما از کدام هر: »گفت آنها به و کرد صدا را اسرائیل قوم رهبران تمام موسی

. کنید فرو شده ریخته تشت در که حیوان خون در را آن و بردارید زوفا دسته یک. کنید قربانی فصح عید برای را آن و کنید

. بیاید بیرون خانه از صبح تا نباید شما از یک هیچ و بمالید خود های خانه چهارچوب طرف دو و در سر به را آن سپس

 شما های خانه چهارچوب طرف دو و در سر بر را خون وقتی بکشد، را ها مصری تا کند می عبور مصر از خداوند چون

 .کند هالک را شما و شود داخل شما های خانه به مرگ فرشته که دهد نمی اجازه و شود می رد آن از ببیند،

 15 – 11811 خروج

 

 جدید عهد ...   

o میکند ... ظاهر را خودش خدا ، صلیب در 

 قدرتمند داوری بعنوان 

 

 آورد می ایمان عیسی به که را کسی و است عادل خدا که شود ثابت یعنی ، برسد بثبوت کامال خدا عدالت ، زمان این در تا

 شمارد می نیک

 1185 رومیان 

 

 شندهبخ                                عنوان به. 

 

 . باشد عالم دهندها  نجات تا فرستاد را خود پسر ، پدر خدای که دهیم می شهادت و ایم دیده خود ما

 1181 یوحنا اول

  امین کنندۀ مهیابعنوان. 

 

 عیسی یعنی دیگر انسان آن آنچه نتیجه اماچقدر ، شد حاکم بشر سرنوشت بر مرگ او بخاطر و یکنفر آن نافرمائی بسبب

 بوسیله دارند دریافت را او مطلق نیکی رایگان عطیۀ و خدا فراوان فیض کسانیکه همۀ ـ!  است بزرگتر ددا انجام مسیح

 .نمود خواهند حکومت زندگانی در مسیح

 1183 رومیان

o د ...میده نجات را ما خدا صلیب بر 

 گناه                          از. 

 

 دیگر و گردد نابود گناهکار نفس تا شد، کشته او صلیب روی بر سیحم با بودیم پیش در آدمیکه آن:  که دانیم می ینراا

  .است شده آزاد گناه از مرد کسیکه زیرا ، نباشیم گناه بردگان

 میگه 1- 181 رومیان

 گناه                            از. 

 

 به تا گردید انسان و گرفت خود به خون و جسم نیز او ، هستند خون و جسم دارای هائی انسان فرزندان این چون بنابراین

 در عمر تمام مرگ از ترس سبب به که را کسانی آن و سازد نابود دارد قدرت مرگ بر که را ابلیس خود مرگ وسیله

 . سازد آزاد اند برده سر به بردگی

 13 – 1181 عبرانیان
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o بود خدا برۀ کفارۀ، یا جانشین قربانی و                               نتیجۀ در  این همۀ. 

 

 آن استخوانهای از یک هیچ و شود برده بیرون نباید آن از چیزی شود، خورده است شده تهیّه که ای خانه در باید غذا آن تمام

 . نشود شکسته

 11811 خروج

 

 . یابد تحقق «شد نخواهد شکسته استخوانهایش از هیچیک:» میفرماید که مقدس کتاب پیشگوئی تا شد چنین

 51:11 یوحنا

 

 برمی را جهان گناه که خدا برۀ آن است این کنید نگاه:» گفت آید، می او طرف به که دید را عیسی یحیی وقتی بعد، روز

 . دارد

 1181 یوحنا

 

 . است شده ذبح است ما«  فصح عید قربانی»  که مسیح زیرا

 183 قرنتیان اول

 

 بیارید ... خاطر به را سینا کوه

 

 خون است این زیرا  بنوشید این از شما همه: »  گفت و داد شاگردان به را آن گزاری شکر از پس و برداشت را پیاله آنگاه

  .شود می ریخته بسیاری گناهان آمرزش برای و کند می تائید را تازه پیمان اجرای که من

 :1 – 11811متی 

 

 دادن هنگام خداوند که را پیمانی خون نای: »گفت و پاشید مردم روی بر و برداشت بود ریخته کاسه در که را خونی موسی

 «کند.  می تأیید بست، شما با فرامینش

 811: خروج

 ... عهد قدیم 

o :و بایستید عقب فرمان عهد قدیم                               . 

 

. نشوند نزدیک هکو به حّتی و نروند باال کوه از بگو ایشان به. نکنند عبور آن از مردم تا کن معیّن حدودی کوه اطراف در

  .شد خواهد کشته بگذارد، کوه روی قدم یک کسی اگر

 11811خروج 

 

o قدیم عهد مردم: 

 بودند قربانی خون نیازمند. 

 

 

 دادن هنگام خداوند که را پیمانی خون این: »گفت و پاشید مردم روی بر و برداشت بود ریخته کاسه در که را خونی موسی

 .« دکن می تأیید بست، شما با فرامینش

 811: خروج

                                   کنند اطاعت شریعت از. 
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 هرچه و کنیم می اطاعت خداوند از ما: »گفتند آنها. خواند مردم برای بلند صدای با را آن و برداشت را پیمان کتاب سپس

 «داد خواهیم انجام است، فرموده

 1811 خروج

 

. نیاوردند بجا را او احکام و دنکردن وفا خدا با خود پیمان به آنها  

:1181 مزمور  

 

 . نکردند وفا خدا با خود پیمان به و نبود راست خدا با دلهایشان

 :5181 مزمور

 

 . اند کرده آلوده را زمین بودند، بسته ابد تا خداوند با آنها که پیمانی شکستن با و خدا قوانین شکستن با مردم

 3811 اشعیا

 

 هم دو، هر. اند پرداخته خدایان سایر پرستش به و کنند نمی عمل گویم می آنچه به و اند بازگشته خود اجداد گناهان به آنها

 . اند شکسته بودم، بسته اجدادشان با من که را پیمانی یهودا، هم و اسرائیل

  11811 ارمیا

  

 را پیمانت و کردی فراموش ار سوگندت زیرا کرد، خواهم رفتار تو با کردارت مطابق من: »فرماید می متعال خداوند

  .شکستی

 31811 حزقیال

 

o :وعدۀ عهد قدیم 

 

 پیمانی مانند آن.  بست خواهم یهودا خاندان و اسرائیل خاندان با تازه پیمانی من که رسد می زمانی: »گوید می خداوند

 رفتار آنها با شوهر یک مثل من چند هر. بستم دادم، نجات مصر از و گرفتم را آنها دست وقتی اجدادشان، با که بود نخواهد

 ضمیر در را خود شریعت: بود خواهد چنین بندم می اسرائیل قوم با که ای تازه پیمان.  نداشتند نگاه را پیمان آن آنها کردم،

 به آنان که نیست احتیاجی دیگر.  بود خواهند من قوم آنها و آنها خدای من. نوشت خواهم قلبشان بر و دهم می قرار آنها

 مقابل در. شناخت خواهند مرا کوچک تا بزرگ از همه زیرا بشناس، را خدا: بگویند یکدیگر به یا دهند تعلیم خود شهریانهم

 آورد.  نخواهم یاد به هرگز را آنان گناهان دیگر و بود خواهم بخشنده آنها خطاهای

  51 – 51851ارمیا 

 

 جدید عهد ... 

o جدید عهد تحقق: 

 خویش احکام: »  فرماید می خداوند. « بست خواهم آنان با ایام آن از پس که پیمانی است این»  : گوید می همه از قبل او

 خطایای و گناهان هرگز من: »  فرماید می آن از بعد و. « نوشت خواهم افکارشان رابر آنها و گذارم می آنان دلهای رادر

 نیست.  گناه قربانی به نیازی دیگر اند هشد آمرزیده گناهان این وقتی پس.« آورد نخواهم یاد به را آنان

 :1 – 13811 عبرانیان

 

o جدید عهد مردم: 
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 شدند                          قربانی یک خون با. 

 

 سازد پاک اند بوده نجس یا ناپاک جسماا  که را آنانی تواند می ماده گوساله خاکستر پاشیدن و نر گاوان و بزها خون اگر زیرا

 جاودانی روح وسیلها  به نقص بدون و کامل قربانی عنوان به را خود او!  گرداند می پاک را انسان یشترب چقدر مسیح خون ،

 .کنیم خدمت و عبادت را زنده خدای بتوانیم ما تا کرد خواهد پاک بیهوده اعمال از را ما وجدان او خون. کرد تقدیم خدا به

 11 – 1581 عبرانیان

                        کنند اطاعت تشریع از. 

 

 تخته روی بر و مرکب با نامه این.  است رسانیده دیگران به ما توسط و نوشته را آن مسیح که هستید ای سرگشاده نامه شما

 . است نوشته انسانی های قلب بر زنده خدای روح که است ای نامه بلکه ، نشده نوشته سنگ

 585 قرنتیان دوم

 

o شوید نزدیک                              با :جدید عهد دعوت. 

 

 پرده میان از مسیح که ای زنده و تازه راه از شهامت با که ایم یافته اجازه ما ، مسیح عیسی خون وسیله به ، برادران ای پس

 خاندان بر که داریم بزرگی کاهن ما چون. شویم وارد االقداس قدس به خود بدن وسیلها  به یعنی ، است کرده باز ما روی به

 بدنهایمان و ساخته پاک آلود گناه های اندیشه از را خود های دل کامل ایمان روی از و قلب صمیم از است شده گمارده اخد

 .بیائیم خدا حضور به و بشوئیم خالص آب با را

 11 – 11811 عبرانیان

 

 ... ریدوبیا یاد به را کفاره روز

 

 

«  نند،ک می زندگی میانشان در که بیگانگانی هم و اسرائیل قوم هفتم، هما دهم روز در: شود انجام همواره باید مقّررات این

 گناه از ندخداو حضور در شما همه تا شود، می انجام گناه کّفاره مراسم روز، آن در زیرا کنند، کار نباید و بگیرند روزه باید

.باشید پاک  

51 – 11811 الویان  

 

 قدیم عهد ... 

 

o میشود. تقدیم گناه کفارۀ برای کفاره روزدر                                          قربانی یک :قدیم عهد تمهید 

o ... مبانی عهد قدیم 

 

  میشد                                  صحن یک وارد کاهنیک. 

 

 عنوان به را قوچ یک و گناه قربانی برای را گوساله یک باید او: است ترتیب این به مکان مقدّسترین به هارون ورود شرایط

 و کمربند زیرجامه، کتانی، ردای از عبارت که را کهانت مخصوص لباس و کند غسل باید او. »بیاورد سوختنی قربانی

 .بپوشد است کتانی دستار

 1 – 5811 الویان

 عیب بی حیوانی خون. 
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 گناه قربانی گاو و نماید، كفاره خود خانه لاه و خود برای و بیاورد، نزدیك اوست خود برای كه را گناه قربانی گاو هارون و

 كند. ذبح اوست خود برای كه را

 11811 الویان 

  

 گاو خون با چنانكه خونش وبا بیاورد، حجاب اندرون به را خونش و نماید، ذبح است قوم برای كه را گناه قربانی بز پس

 سبب به نماید كفاره قدس برای و. بپاشد رحمت كرسی روی پیش و رحمت كرسی بر را آن و كند، عمل بود كرده عمل

 نجاسات میان در ایشان با كه اجتماع خیمه برای و ،ایشان گناهان تمامی با ایشان تقصیرهای سبب به و ،اسرائیلبنی نجاسات

 .بكند همچنین ،است ساكن ایشان

 11 – 13811 الویان

 

 میشد                                  باید که بود ای قربانی این. 

 

 پس.» شود كفاره سال هر مرتبه یك ایشان گناهان تمامی از اسرائیلبنی برای تا بود خواهد دائمی فریضۀ شما برای این و

 .آورد بعمل همچنان فرمود، امر را موسی خداوند چنانكه

 51811 الویان

o ... تأثیر عهد قدیم 

                           .تمام گناهان ما 

 

B  تواند نمی هرگز بزها و گاوها خون زیرا ، آورد می یادشان به را آنها گناهان ساله همه ها قربانی این ، عوض در اما 

.نماید طرف بر را گناهان  

1 – 5811 عبرانیان  

 

 جدید عهد ... 

o :مسیح مرگ توسط                             یقربانیک  تمهید عهد جدید. 

 

 از ما کرد تقدیم قربانی عنوان به همیشه برای هم آن و بار یک را خود بدن و آورد بجا را خدا ارادها  مسیح عیسی وقتی پس

 .گشتیم پاک خود گناهان

 11811 عبرانیان

 

o ... عوامل عهد جدید 

 میشود.                                  صحن وارد یک کاهن 

 

 بلکه ، است نشده وارد باشد واقعی عبادتگاه آن از ای نشانه فقط و انسان های دست ساخته که عبادتگاهی آن به مسیح زیرا

 . باشد داشته حضور خدا پیشگاه در ما جانب از حاضر حال در تا گردید وارد آسمان خود به او

 1181 عبرانیان

 

 بیگناه یک انسان خون. 
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 جاودانی روح وسیلها  به نقص بدون و کامل قربانی عنوان به را خود او!  گرداند می پاک را انسان بیشتر چقدر یحمس خون

 .کنیم خدمت و عبادت را زنده خدای بتوانیم ما تا کرد خواهد پاک بیهوده اعمال از را ما وجدان او خون. کرد تقدیم خدا به

 1181 عبرانیان

 

 داره اعتبار                                    تا که قربانی یک. 

 

 است منتظر آنجا در و نشست خدا راست دست در آن از بعد و نمود تقدیم گناهان جهت به قربانی یک همیشه برای مسیح اما

 .است ساخته کامل همیشه برای کند می تقدیس خدا که را افرادی قربانی بایک او پس. گردند او انداز پای دشمنانش تا

 11 – 11811 رانیانبع

 

o  عهد قدیم ...نیت 

                                            ما گناهان تمام. 

 

 .« آورد نخواهم یاد به را آنان خطایای و گناهان هرگز من »

 11811 عبرانیان

 

 ...مرد ما جای به عیسیقربانی: 

 

 بگیرید:»  گفت و داد شاگردان به کرده پاره را آن گزاری شکر از پس و برداشت را نان عیسی که بود نشده تمام هنوز شام

 از شما همه: »  گفت و داد شاگردان به را آن گزاری شکر از پس و برداشت را پیاله آنگاه«  من بدن است این بخورید، و

. شود می ریخته بسیاری گناهان آمرزش برای و کند می تائید را تازه پیمان اجرای که من خون است این زیرا بنوشید این

 .«بنوشم تازه پدرم پادشاهی در شما با آنرا روزیکه تا نوشید نخواهم مو میوه از دیگر من که بدانید

 11 – 11811 تیم

 

  فصح را بیاد بیاورید ...11خروج : 

o یافتیم                         او خون با ما. 

  ریدوبیا خاطر به را عهد :11خروج ... 

o شدیم                           او خون با ما. 

  ریدوبیا بیاد رو کفاره روز: 11الویان... 

o شدیم                       او خون با ما. 
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 باغ جتسیمانی

 11 – 51811 متی

 

 موضوع کلیدی ...

                                                 . 

 حقیقت کلیدی ...

 کرد.                                را ما                         عیسی 

 متون کلیدی ...

  11 – 1185رومیان 

  1181عبرانیان 

  1 – 181اول یوحنا 

  11 – 81:اول یوحنا  

 

 فرو نشاندن غضب: عیسی محکومیت ما را تحمل کرد.

  را بر میفروزد. خدا                                 و  غیظ و خشمگناه 

 ته ایم که غضب خدا را بر علیه گناه تحمل کنیم.بعنوان گناهکار ما شایس 

 تجربه رو اونها ما اینکه تا گرفت قرار خدا غیظ و خشم غضب                               عیسی ما جانشین عنوان به 

 .نکنیم

o :شده رفع ما گناه کفاره دادن. 

o نشسته فرو فرو نشاندن غضب: غضب خدا. 

 

 

 باغ ... در

 

 به نه اما کن دور من از را پیاله این است ممکن اگر پدر ای: »  گفت کرده دعا و نهاد زمین به رو ، ترف جلوتر کمی عیسی

 «تو. اراده به بلکه من اراده

 51811متی 

 

 تو اراده پس بنوشم را پیاله این من که این جز نیست دیگری راه اگر ، پدر ای: »  گفت نموده دعا و رفت دیگر بار عیسی

 .«شود انجام

 11811 متی

 

 .کرد دعا کلمات همان به بارسوم برای و رفت آنان پیش از ، پس

 11811 متی 

 

 ا  صلیب، جام  .نیست جسمانی رنج اساسا

 ا  صلیب جام  .بوده                              رنجی قطعا

 ودبش مواجه رومی سربازان با اندنتو که نبوده بزدل و ترسو عیسی. 

 کند تحمل را الهی غضب میرود که و هست                                 عیسی. 
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 آن قطره آخرین تا آنها و نوشاند می شریران تمام به را آن او. اوست خشم شراب از پُر که دارد دست در جامی خداوند زیرا

 .نوشند می را

 813: مزمور

 

 دُرد و نوشیدی را او غضب كاسه خداوند دست از كه ای! برخیز ،برانگیخته را خویشتن! اورشلیم ای برانگیز را خویشتن

 تمامی از و كند رهبری را او كه نیست یكی است زاییده كه پسرانی جمیع از. آشامیدی ته تا را آن ،نوشیده را سرگیجی كاسه

 ماتم تو برای كه كیست شد؛ خواهد عارض تو بر بال دو این. نماید دستگیری را او كه نیست كسی ،نموده تربیت كه پسرانی

 هاكوچه همه سر به ،گرفته ضعف را توپسران. دهم تسّلی را تو چگونه پس شمشیر، و قحط و هالكت و خرابی یعنی كند؟

 و! بشنو را این كشیده زحمت یا پس. اندشده ممّلو تو خدای عتاب از و خداوند غضب از ایشان و. اندخوابیده دام در آهو مثل

 كاسه اینك: گویدمی چنین كندمی ایستادگی خود قوم دعوی در كه تو خدای و یهوه تو خداوند! شراب از نه اّما شده مست ای

 . آشامید نخواهی دیگر بار را آن و گرفت خواهم تو از را خویش غضب كاسه دُرد و را سرگیجی

 11 – 11831  اشعیا

 

 هاییاّمت جمیع به را آن و بگیر من دست از را غضب این شراب كاسه» كه گفت چنین من به اسرائیل خدای یهوه كه زانرو

 دیوانه و شوند نوان فرستممی ایشان میان در من كه شمشیری سبب به و بیاشامند تا. بنوشان فرستممی آنها نزد را تو كه

 .«گردند

 11 – 13813 ارمیا

 

 كه شد خواهی استهزا و سخریه مّحل و نوشید خواهی را خود خواهر بزرگ و عمیق جام: فرمایدمی چنین یهوه خداوند و

 را آن و. سامره خواهرت جام از یعنی خرابی و حیرت جام از. شد خواهی پر حزن و مستی از و. شد نتوانی آن متحّمل

 یهوه خداوند زیرا َكند، خواهی را خود پستانهای و خایید خواهی را آن هایخورده و آشامید خواهی تَه تا و نوشید خواهی

.امگفته را این من كه گویدمی  

51 – 51815 حزقیال  

 

 تو بر خداوند راست دست كاسه. ساز منكشف ار خویش غلفه و بنوش نیز تو. شد خواهی سیر جالل عوض به رسوایی از تو

 .بود خواهد تو جالل بر رسوایی قی و آمد خواهد وارد

 1181 حبقوق

 

 فرشتگان برابر در آنها! شود می ریخته او خشم جام در نگشته رقیق که شرابی یعنی نوشید خواهد را خدا غضب شراب

 .دید خواهند ذابع گوگرد و آتش های شعله در بره برابر در و مقدس

 11811 مکاشفه

 

 تر غلیظ برابر دو را اش پیاله. گردانید باز او به چندان دو اعمالش برای. است کرده دیگران با او که کنید رفتار او با آنچنان

 و مغ کرد می فخر خویش تجمل و جالل از که اندازه همان به را او. است کرده تهیه شما برای او که بگردانید ای پیاله از

 هرگز را غم و نیستم بیوه دیگر من!  ام نشسته خود تخت بر ملکه مثل من: »  گوید می خود دل در او چون. دهید عذاب

 خواهد آتش در او و آورند می روی او به روز یک در قحطی و غم و مرگ یعنی بالیا تمام جهت این به«.  دید نخواهم

 . است قادر ، دهد می کیفر را او چنین این که خدائی ، خداوند زیرا ، سوخت

 : – :181 مکاشفه
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 در عهد قدیم ...

 .غضب خدا واقعی است 

o دمیده توصیح را خدا غضب که هست قدیم عهد در مختلف واژۀ                                از بیش  . 

o دارد وجود خدا غضب به اشاره مورد                                         از بیش. 

 

 .بنوشند مطلق قادر غضب جام از و ببینند را خود نابودی باید ودشانخ

  11811 ایوب

 

 آتش مثل کالمش و گوید می سخن او. اوست خشم نشانه دود و آتش. شود می دیده دور مسافتهای از خداوند جالل و قدرت

 به را مّلتها او. فرستاد خواهد برد، می خود با و شوید می را چیز همه که سیلی مثل خود پیشاپیش را باد او. سوزاند می

 شادی با و-بود خواهید خوشحال خداوند، قوم شما، اّما. داد خواهد پایان آنها شریرانه های نقشه به و رساند می هالکت

 دوند، می اسرائیل قوم مدافع خداوند، بزرگ معبد سوی به نی نواختن با که کسانی مثل شما. عید شب مثل - سرایید خواهید

 شعله در. کنند احساس را او خشم قدرت و بشنوند را او ُملوکانه صدای همه گذارد می خداوند. کرد خواهید شادی حساسا

 .آسا سیل بارانهای و تگرگ توفان در باران، رگبار در آتش، های

  51 – 11851 اشعیا

 

 می قضاوت کردارتان طبق را ماش من. کنم می شما نصیب را خود غضب و ریزم می فرو شما بر را خود خشم بزودی» 

 خاطر به را شما بلکه کنم، نمی رحم و نگرم نمی شما به دلسوزی با. کنم می مجازات را شما پلیدیهایتان همه خاطر به و کنم

  « .کنم می مجازات را شما که هستم خداوند من بدانید تا کرد خواهم مجازات پلیدتان کردار

 1 – 81: حزقیال

 

 که کسی مانند. کنم می جمع اورشلیم در را شما اید، شده تبدیل تفاله به شما همه چون: فرماید می متعال ندخداو این بر بنا

 در را شما من پس شوند، ذوب تا بدمد آتش آنها به تا گذارد می کوره در و کند می جمع را روی و سرب آهن، برنز، نقره،

 و دمید خواهم شما بر خود خشم آتش با و آورد خواهم گرد را اشم من. کرد خواهم ذوب و آورم می گرد خود غضب و خشم

 خواهید شما و شد خواهید ذوب آن در نیز شما شود، می ذوب کوره در نقره که گونه همان. شد خواهید ذوب آن در شما

 .«ام ریخته فرو شما بر را خود خشم خداوند، من، که دانست

 11 – 11811 حزقیال

 

 هست شخصی خدا غضب. 

 

 آن برای و کنند می پرستش را آن کرده درست طال از ای گوساله و اند کرده ترک دادم نشان ایشان به من که را راهی اآنه

 آنها که دانم می من. است آورده بیرون مصر از را آنها که است ایشان خدای گوساله آن که گویند می آنها. اند نموده قربانی

 خواهم می و هستم خشمگین آنها دست از من چون نکن شفاعت آنها برای دیگر وت. هستند نافرمانی و خودسر مردمان چه

 .«آورم می وجود به بزرگی قوم تو نسلهای از و تو از سپس. کنم نابود را آنها

 11 – 851: خروج

 

 شما و شود افروخته شما برابر در او خشم آتش مبادا است، غیور خدایی دارد، حضور شما بین در که خدایتان خداوند زیرا

 .کند محو زمین روی از را

 1381 تثنیه
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 از و لرزانده را زمین. بازگرد ما سوی به اینک اّما هستی؛ خشمگین ما از ای؛ ساخته پراکنده و کرده ترک را ما تو خدایا،

 شراب و کردی سخت مشکالت گرفتار را خود قوم تو. شود می پاشیده هم از زیرا کن، ای چاره پس ای، شکافته هم

 .نوشاندی ما به سرگردانی

 5 – 1811 مزمور

 

 هست                                    خدا غضب. 

 

 گوش اند، شده جمع که ممالکی صدای و اند کرده ازدحام که مردمی صدای به است، بلند ها کوهستان در که فریادهایی به

 به خدا. آیند می اینجا به جهان کشورهای دورترین از نهاآ. سازد می آماده جنگ برای را خود سربازان متعال خداوند. دهید

 -آورد می ویرانی متعال خداوند که روزی- خداوند روز! کنید ناله درد از. سازد می ویران را کشور تمام. آید می خشم

 حال در زنی درد مثل دردی- درد و ترس با همه آنها. رود می بین از شهامتشان و رمق بی همه دستهای. است نزدیک

 روز آن خداوند روز. بود خواهد سرخ خجالت از صورتهایشان و کنند می نگاه یکدیگر به آنها. شد خواهند مغلوب – زایمان

 .رفت خواهند بین از گناهکاران و شد خواهد تبدیل بیابان به زمین. رسد می فرا – او غضب و خشم روز و سخت

 1 – 1815 اشعیا

 

 آلوده خود پلید و زشت کارهای با مرا بزرگ معبد تو چون کنم، می یاد سوگند خودم حیات به متعال خداوند من، این بر بنا »

 دیگر سوم یک ُمرد، خواهند بیماری و گرسنگی از تو مردم سوم یک. کرد خواهم نابود را تو رحمی بی با نیز من ساختی،

 را ایشان کشیده، نیام از شمشیری با و کنم می پراکنده ادب در را باقیمانده سوم یک و شوند می کشته شمشیر با شهر از خارج

 شوند، واقع رویدادها این که هنگامی. شوم راضی من تا کرد خواهی حس مرا غضب و خشم قدرت تو. »کرد خواهم دنبال

 مّلتهای انمی در. ام شده خشمگین بسیار تو وفایی بی از زیرا ام گفته سخن تو با خداوند، یعنی من که شد خواهی متقاعد

 میان در تو کنم مجازات را تو خود خشم در من که هنگامی . »کرد خواهم رسوا و ویران را تو رهگذران نظر در و اطراف

 که هنگامی. ام گفته چنین خداوند من، زیرا ایشان، برای وحشتناک درسی و بود خواهی تمسخر و ننگ مایه اطراف مّلتهای

 قحطی دچار را تو بیشتر و بیشتر گردانم، نابود را تو تا سازم رها تو علیه را رانیوی و گرسنگی مرگبار پیکانهای من

 از را شما تا جنگ و خشونت بیماری، و بکشند را شما کودکان تا فرستاد خواهم را وحشی حیوانات و گرسنگی. کرد خواهم

 «  .ام گفته چنین خداوند من،. ببرند بین

 11 – 1183 حزقیال

 

o دارد نفرت                                از شدت به خدا. 

 

 خودداری دارم، تنفر آن از من که وحشتناکی کار این انجام از بگویند شما به تا فرستادم را انبیا یعنی خودم بندگان مرتب من

 برنداشتید دست بیگانه خدایان برای خود پلید های قربانی از شما. کردید نمی توّجه و دادید نمی گوش شما اّما. کنید

 3 – 1811 ارمیا

 

 . کنم می مجازات مرگ با را تو خود، خشم در و کنم می محکوم قتل و زنا خاطر به را تو

 5:811 حزقیال

 

o داره نفرت                        از شدیداا  خدا. 

 3:3 مزمور .داری نفرت شریران همه از و ایستاد نخواهند تو پیشگاه در متکبّران
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 باران شریران، بر. است بیزار بدکاران از وجود تمام با او. دهد می قرار آزمایش مورد یکسان را بد و نیک مردم خداوند

 .است سوزاننده بادهای آنان، نصیب و فرستد می گوگرد و آتش

 1 – 3811 مزمور

 هست حاکمانه خدا غضب. 

 

 می پدید را چیزها این همه خداوند، من،. کنم می نازل بال هم و دهم می برکت هم من. آفریدم را تاریکی هم و نور هم من

 .آورم

 1813 اشعیا

 

 می مصیبت دچار شهری آیا نباشد، خداوند خواست اگر آیند؟ نمی لرزه به ترس از مردم آیا شود، نواخته جنگ شیپور وقتی

 شود؟

 185 عاموس

 

  است.              ا             غضب خدا 

 

 .کند می محکوم را شریران ههمیش و است عادل داور خداوند

 1181 مزمور

 

 خدا به آنها زیرا گردید، ور شعله اسرائیل بنی بر او غضب آتش و شد خشمگین بسیار شنید، را آنها شکایت خداوند وقتی

 .داد خواهد نجات را آنها او که کردند نمی باور و نداشتند ایمان

 11 – :1181مزمور

 پاک است. خدا غضب 

 

 که را اشخاصی شریران که وقتی چرا پس کنی، نمی تحّمل را عدالتی بی تو. کند نگاه را گناه که است آن از پاکتر تو چشمان

  مانی؟ می خاموش بلعند، می عادلترند خودشان از

 1581 حبقوق

 روی از خدا غضب                                       . 

 

 فرو را خشمت آتش و کشیدی دست خود غضب از. ای فرموده فوع را ایشان خطاهای و ای بخشیده را خود قوم گناهان

 .نشاندی

 5 – 18:3 مزمور

 

 .نشانید فرو را خود خشم اّما شد خشمگین بارها او. نکرد نابود را آنها و بخشید را گناهانشان خود رحمت با خدا اّما

 :5:81 مزمور

 

 .نشاندی فرو را خشمت آتش و کشیدی دست خود غضب از

 58:3 مزمور
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 .برم نمی بین از را شما و کنم می مهار را آن و گیرم می را خود خشم جلوی من کنند، ستایش مرا نام مردم اینکه برای

 :181 اشعیا

 

 بر چون و بخشی، می را قومت بازماندگان تقصیرات و آمرزی می را بندگانت گناه تو. نیست تو مانند خدایی هیچ خداوندا،

 .مانی نمی خشمگین همیشه برای داری، شفقت و رحمت بندگانت

 1:81 میکاه

 

 ...در عهد جدید

 هست مداوم خدا غضب. 

 

 مورد همیشه بلکه دید نخواهد را حیات نکند اطاعت پسر از که کسی اما دارد جاودان حیات بیاورد ایمان پسر به که کسی آن

 .بود خواهد خدا غضب

 5185 یوحنا

 

 حقیقت شناسائی مانع آمیرشان شرارت زندگیء که میشود نازل مردمی تشرار و گناه گونه هر بر آسمان از خدا غضب

 آشکار آنها بر ، بدانند توانند می خدا باره در آدمیان آنچه زیرا است حق بر کار این و کند می مجازات را آنان خدا. است

 .است داده قرار ایشان چشمان پیش در آنرا خدا زیرا است

 11 – 1:81 رومیان

 

 خدا غضب                                  . 

 

 از تا کرد آگاه را شما کسی چه مارها ای:» گفت آنان به اند آمده تعمید برای صدوقیان و فریسیان از بسیاری دید یحیی وقتی

  بگریزید؟ آینده غضب

 185 متی

 

 می شدیدتر پیوسته او دالنۀعا داوری و خدا غضب ظهور روز تا را خد عقوبت ، بتوبه نسبت خود میلیء بی و سختدلی با

 و کنند می دنبال را نیکی افراد بعضی. داد خواهد کیفر یا پاداش است کرده که اعمالی برحسب کس هر به خدا زیرا. سازی

 هستند خواه خود افراد بعضی. داد خواهد جاودانی حیات خدا آنان به ، هستند ناپذیر فنا حیات و شرف و عزت جستجوی در

 بدی آدمیانیکه همۀ برای. گیرند می قرار خدا غضب و خشم مورد آنها ، میروند ناراستی بدنبال و کنند می رد را حقیقت و

 نیکو کسانیکه به خدا اما.  یهودیان غیر برای سپس و یهودیان برای اول ، بود خواهد وپریشانی مصیبت آورند می بجا را

 آن و این بین تبعیضی خدا زیرا یهودیان غیر به سپس و یهودیان به اول ، بخشید خواهد آرامش و وشرف عزت نمایند کاری

 .نمیشود قائل

 11 – 381 رومیان

 

 هست جا به و                          خدا غضب. 

 

 مجازات مارا خدا گاه هر که بگوئیم توانیم می آیا ؟ بگوئیم چه سازد می آشکار بیشتر را خدا مطلق نیکی ما شرارت اگر اما

 داوری را دنیا تواند می چطور نباشد عادل خدا اگر!  وجه بهیچ(  گویم می سخن آدمیان مثل)  کند؟ می انصافی یب کند می

 میشوم؟ محکوم گناهکار یک بعنوان هم باز چرا کند می آشکار بیشتر را او جالل خدا راستی درمقابل من دروغ اگر اما کند؟



The Church at Brook Hills – David Platt Page 48 of 90 
Secret Church – The Cross of Christ  

 

 

 چیزی چنین ما که اند کرده گزارش زنان افترا ای عده واقع در «آید؟ ببار بیخو آن از تا کنیم بدی بیائید»  نگوئیم چرا پس

 .است بجا اشخاص این محکومیت ، ایم گفته

 : – 385 رومیان

 

 هست                                   خدا غضب. 

 

 

 پا یا دست بدون که است بهتر تو یبرا زیرا بینداز دور و کن قطع آنرا بکشاند گناه به را تو تو، پای یا دست اگر بنابراین

 . شوی افکنده ابدی آتش داخل به پا دو و دست دو با تا گردی حیات وارد

 :81: متی

 

 دو با که این از شوی خدا پادشاهی وارد چشم یک با که است بهتر زیرا آور، در را آن سازد منحرف را تو چشمت اگر و

 نشود، خاموش آتش و نمیرد ایشان کرم جائیکه بیافتی جهنم به چشم

 :1 – 1181 مرقس

 نهائی است خدا غضب. 

 

 با آسمان از خداوند عیسی که روزی در کار این. بخشید خواهد آسودگی ما به همچنین و بینید می آزار و رنج که بشما و

 ما خداوند نجیلا و شناسند نمی را خدا که آنانی به و گرفت خواهد انجام کند ظهور فروزان آتشی در خود توانای فرشتگان

 قدرت جالل از محرومیت و خداوند حضور از دوری و جاودانی هالکت کیفر آنان ، دارد خواهد کیفر کنند می رد را عیسی

 .دید خواهند را او

 1 – 181 تسالونیکیان دوم

 

 است                          خدا غضب. 

 

 غارها در را خود آزاد چه و برده چه انسانها همها  و زورمندان ، توانگران و لشگران سر ، زمین فرمانروایان و پادشاهان و

 و نشین تخت چهرها  از را ما و بیفتید ما روی به: »  گفتند می کمرها و کوه به و. ساختند پنهان ها کوه های صخره میان در و

 « ؟ کند تحمل را وزر آن تواند می کی ، است رسیده آنها خشم عظیم روز زیرا ، کنید پنهان بره غضب و خشم از

 11 – 1381 مکاشفه

 

 ناپذیر است. برگشت خدا غضب 

 

 را او نشانها  و نماید پرستش را او پیکرها  و وحشی حیوان که کس آن هر: »  گفت زده فریاد بلندی صدای با و آمد سوم فرشتها 

 می ریخته او خشم رجام د نگشته رقیق که شرابی یعنی نوشید خواهد را خدا غضب شراب ، بگیرد خود دست یا و پیشانی بر

 را آنها که آتشی دود. دید خواهند عذاب گوگرد و آتش های شعله در بره برابر در و مقدس فرشتگان برابر در آنها! شود

 را او نشان یا و ، کنند می پرستش را اش پیکره و وحشی حیوان که آنانی برای و بود خواهد بلند ابد با تا دهد می عذاب

 . شب در نه و است آرامشی روز در نه دارند می دریافت

 11 – 1811 مکاشفه

 

 آنها از اثری دیگر و گریخت او حضور از زمین و آسمان. بود نشسته آن بر شخصی که دیدم را بزرگی سفید تخت آنگاه

 کتاب وقت این رد. شد می باز کتابها و بودند ایستاده تخت مقابل در کوچک و بزرگ از همه که دیدم را مردگان و. نبود
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 داوری خود اعمال مطابق یعنی بود شده نوشته کتابها در آنچه طبق بر مردگان. شد گشوده است حیات دفتر همان که دیگری

 از آنها. دادند پس بودند داشته نگاه خود در که را مردگانی نیز اموات عالم و مرگ و تحویل را خود مردگان دریا. شدند

 و(  است دوم مرگ آتش دریاچها  این)  شد افکنده آتش دریاچها  به مردگان دنیای و مرگ آنگاه. شدند داوری اعمالشان روی

 .شد افکنده آن درون به بود نشده نوشته حیات دفتر در نامش که کس هر

 13 – 11811 مکاشفه

 ...بر روی صلیب

 

 خداست                                          گرو در خدا غضب برگرداندن. 

 

 داده قرار همه چشم درمقابل ـ آید می بدست او بخون ایمان با که ـ گناهان آمرزش برای ای وسیله بعنوان را مسیح خدا زیرا

 این در تا  گرفت نادیده را آدمیان گناهان خود بردباری بسبب گذشته در زیرا نمود ثابت را خود عدالت خدا ، کار این با و

 می نیک آورد می ایمان عیسی به که را کسی و است عادل خدا که شود ثابت یعنی ، برسد بثبوت کامال خدا عدالت ، زمان

 .شمارد

 11 – 1385 رومیان

 

 شد اجرا خدا پسر توسط خشم برگرداندن. 

 

 را کسی پدر خدای پیشگاه در شود گناهی مرتکب کسی اگر اما ، نکنید گناه تا نویسم می شما به را این ، من فرزندان ای

 تنها نه ، ماست گناهان کفارها  مسیح خود زیرا  ــ نیکوست کامال که مسیح عیسی همان ــ کند می شفاعت ما برای که داریم

.دنیا مردم همها  گناهان بلکه ما گناهان  

 1 – 181 یوحنا اول

 

 او به کس هر تا  ودش برده باال باید هم انسان پسر داد، قرار تیری باالی بر را برنجی مار بیابان در موسی که طوری همان

 او به که هر تا داد را خود یگانۀ پسر که نمود محبت آنقدر را جهانیان خدا زیرا.  گردد جاودان حیات صاحب بیآورد ایمان

 .شود جاودان حیات صاحب بلکه نگردد هالک بیاورد ایمان

 11 – 1185 یوحنا

 

 اّما. بزنند دور را اَدوم سرزمین رفت، می سرخ دریای به که راهی از تا کرد حرکت هور کوه از اسرائیل قوم آن، از بعد

 در تا آوردید مصر از را ما چرا: »گفتند و کردند شکایت موسی و خدا از و  آمدند تنگ به طوالنی سفر این از اسرائیل بنی

.«   ایم شده خسته همز بی خوراک این خوردن از ما. بنوشیم که است آب نه و بخوریم که است چیزی نه بمیریم؟ بیابان این

 آمدند موسی نزد اسرائیل مردم.   مردند و شدند گزیده قوم از بسیاری و فرستاد ایشان میان در را سمی مارهای خداوند آنگاه

 این شر از را ما که کن دعا خداوند حضور به پس. ایم نموده شکایت تو علیه و خداوند علیه زیرا ایم، کرده گناه ما: »گفتند و

 اگر. بیاویز تیری بر و بساز برنزی مار یک: »فرمود موسی به خداوند.   کرد دعا آنها برای موسی پس.« بدهد جاتن مارها

 همین و آویخت تیری سر بر را آن و ساخت برنزی مار یک موسی پس.«   ماند می زنده کند، نگاه آن به ای مارگزیده هر

 .یافت می شفا کرد، می نگاه آن به ای، گزیده مار که

 1 – 1811 اعداد

 

o آلود گناه انسان یک 

 .آنها به هدایت خدا اعتماد نکردند 

  خدا کافر شدند.                       آنها به 
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 .آنها به نیکوئی خدا شک کردند 

 .آنها به سخاوت خدا پشت پا زدند 

 .آنها هدایای خدا را خوار شمردند 

   ند.خدا را رد کرد                             آنها 

o فراهم کنندۀ دلسوز 

 

  خودش را نشان میدهد.                                  خدا 

 خودش را نشان میدهد.                                   خدا 

o یک تناقض تکان دهنده 

  را به وسیله ای برای گناه تبدیل میکند. گناهخدا تصویر 

  را به منبع حیات تبدیل میکند.                                      خدا نماد 

 

 از و هستم او من که دانست خواهید وقت آن کردید بلند زمین از را انسان پسر شما وقتی:» گفت آنان به عیسی دلیل بهمین

  .گویم می سخن است داده تعلیم من به پدر که طور همان بلکه کنم، نمی کاری خود

 :1:8یوحنا 

 

 کشید. خواهم خود بسوی را آدمیان همۀ ومش می برده باال زمین از وقتی

 51811یوحنا 

 

 خداست.                                           نشان دهندۀ  خدا غضب برگشتن 

 

 محبتی.   باشیم داشته حیات او بوسیلها  ما تا فرستاد جهان به را خود یگانها  پسر او که گردید آشکار ما بر این از خدا محبت و

 پسر او شد باعث که محبتی ــ ماست به نسبت خدا محبت بلکه ، نیست خدا به نسبت ما محبت گویم می سخن نآ از من که

 .بفرستد جهان به ما گناهان کفارها  عنوان به را خود

 11 – 181 یوحنا اول

 

o فرستاده شد.                                     پسر خدا با محبت 

 

 دلسوز اعظمی کاهن انسانها برای خدا، حضور در تا گردد خود برادران مانند لحاظ هر از نیز او که بود الزم جهت همین به

 نیز خدا به نسبت باشد، می کریم و رحیم انسان به نسبت که حال همان در بتواند ، گناهان کفاره هنگام به و باشد وفادار و

 .بماند وفادار

 1181 عبرانیان

 

 صاحب بلکه نگردد هالک بیاورد ایمان او به که هر تا داد را خود یگانۀ پسر که نمود محبت آنقدر را جهانیان خدا زیرا

  شود جاودان حیات

 1185 یوحنا

 

 . است سپرده او به را چیز همه و کند می محبت را پسر پدر

 5385 یوحنا
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o شده است تحمل                                         محبت خدا توسط غضب. 

 

 ما راه در و آمد مسیح ، مناسب زمان در درست ، بودیم ذلیل و درمانده ما که هنگام آن در که کنید می مالحظه پس

 شود حاضر بود ممکن کسی کمتر ، بودیم می پرهیزکار و خوب انسانهایی ما اگر حتی!   کرد فدا را خود جان گناهکاران

.   کند فدا را جانش نجیب و خوب انسان یک راه در بخواهد که شود پیدا کسی است ممکن هرچند کند، فدا ما راه در را جانش

 .شود فدا ما راه در تا فرستاد را مسیح ، بودیم گناهکار اینکه وجود با که داشت دوست را ما چقدر خدا ببینید اما

 : – 183 رومیان

 

 راه در را خود جان باشیم حاضر نیز ما تا ،فداکرد ما راه در را خود جان او زیرا ،ایمآموخته مسیح از را واقعی محبت ما

 .کنیم فدا خود برادران

 1185 یوحنا اول

 

 مرگ از پس را او خدا که باشید، می عیسی یعنی خدا فرزند بازگشت منتظر اشتیاقی چه با که کنند می بازگو ، درضمن

 .داد واهدخ نجات زمان آخر هولناک مجازات از را ما که است کسی تنها او. کرد زنده

 1181 تسالونیکیان اول
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 فریاد تَرک شدن

 

: » کرد فریاد بلند صدای با عیسی سه ساعت نزدیک.  گرفت فرا را زمین تمام تاریکی ازظهر بعد سه ساعت تا ظهر از

   «؟ کردی ترک مرا چرا ، من خدای ، من خدای»  یعنی «؟ سبقتنی لما ایلی، ، ایلی

 11 – 13811 متی

 

 ی ...موضوع کلید

                                                         . 

 حقیقت کلیدی ...

 کرد                                     ما جای به را خدا از                              عیسی. 

 متن های کلیدی ...

  55مزمور 

  11 – 183رومیان 

  11 – 1183دوم قرنتیان 

  11 – 1185غالطیان 

 

 .کرد تحمل ما جای به را خدا از جدائی عیسی دوباره: آشتی

 بودیم جدا او از خدا                      عنوان به خود گناهان در ما. 

 

  داشتید دشمنی او با خود شریرانۀ افکار و اعمال با و بودید دور خدا از زمانی شما

  1181 کولسیان

 

 داشته دوست را دنیا بخواهد که هر ؟ است خدا با دشمنی دنیا این به دلبستگی که یددان نمی آیا ، وفا بی و خاطی مردمان ای

 . گرداند می خدا دشمن را خود باشد

 181 یعقوب

 

o هست                              خدا با انسان. 

 

. هستند پر سوءنیت و فریبکاری و نزاع و آدمکشی و حسادت از چنین هم و بدخواهی و طمع و بدی و شرارت انواع از آنها

 و هستند بدیها سازندۀ و الفزن و متکبر و گستاخ ، دارند نفرت خدا از ، کنند می بدگوئی یکدیگر از و  سازند می شایعه آنها

 مجریان که دانند می را خدا فرمان اینکه وجود با و.   بیرحمند و بیعاطفه و بیوفا و بیفهم.   کنند می سرپیچی خود والدین از

 .کنند می تشویق آنها انجام در نیز را دیگران بلکه کنند می را کارها این خودشان فقط نه ولی مرگند مستوجب کارها چنین

 51- 1181 رومیان

 

 تواند نمی واقع در و کند نمی اطاعت خدا شریعت از شخصی چنین. است خدا با دشمنی نفسانی امور به دلبستگی زیرا

 .نماید اطاعت

 :18 رومیان

o هست دشمن انسان اب خدا. 
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  ، ماند نمی باقی ما گناهان برای ای قربانی هیچ دیگر دهیم ادامه خود گناه به عمداا  حقیقت کامل شناخت از پس ما اگر زیرا

 . ماست انتظار در میسوزاند را خدا دشمنان که الهی مهلک خشم و داوری روز وحشتناک نمای دور فقط بلکه

 11 – 11811 عبرانیان

 

 شدیم داده آشتی او                                     به عنوان خدا با ما او کار خاطر به و ما انشینج توسط. 

 

 همه ها این.  است شده شروع نو زندگی اینک و گذشت در بود کهنه آنچه هر ، دارد تازه حیاتی است متحد مسیح با که کسی

 ساخت موظف را ما و است کرده مبدل خود دوستان به بودیم او دشمنان قبال که را ما مسیح بوسیله که است خدائی طرف از

 انسان گناهان اینکه بجای خدا دیگر عبارت به.  بشوند او دوستان توانند می نیز آنها که کنیم اعالم هم او دیگر دشمنان به که

 جانب از سفیرانی ما پس.  است دهسپر ما به را مصالحه این وپیام نمود مصالحه جهان با مسیح بوسیله آورد حساب به را

 مصالحه خدا با:  کنیم می التماس شما از مسیح سفیران بعنوان ما پس. خواند می را شما ما بوسیله خدا گوئی و هستیم مسیح

 نیک کامال خدا خود مانند او با اتحاد بوسیله ما تا نشناخت گناه بی را او ما بخاطر خدا ولی ، بود گناه بی کامال مسیح.  کنید

 . دومشویم 

   11 – 1183 قرنتیان

 

 می بندرت.  سپرد جان بیدینان راه در بود کرده معین خدا که زمانی در مسیح بودیم درمانده هنوز ما که هنگام آن در زیرا

 بخاطر کسی گاهی است ممکن چه اگر ، بگذرد خود جان از نیکو شخص یک برای حتی باشد حاضر که یافت را کسی توان

 آن در زیرا است کرده ثابت کامال بما نسبت را خود محبت خدا اما.  باشد داشته را مرگ قبول جرأت خواه خیر ستدو یک

 .مرد ما بخاطر مسیح بودیم گناهکار هنوز ما که هنگام

 : – 183 رومیان

 صلیب ... بر جدائی

 

: » کرد فریاد بلند صدای با عیسی سه ساعت نزدیک.  گرفت فرا را زمین تمام تاریکی ازظهر بعد سه ساعت تا ظهر از

 ؟ کردی ترک مرا چرا ، من خدای ، من خدای»  یعنی «؟ سبقتنی لما ایلی، ، ایلی

 11 – 13811 متی

 

       نبود                             از فریادی این. 

 

 روم می پدر پیش من اینکه شنیدن از داشتید می دوست مرا اگر. گردم برمی شما نزد ولی روم می من گفتم شما به که شنیدید

 .  است بزرگتر من از پدر زیرا شدید می شاد

 1:811 یوحنا

 

 نیست                               از فریادی. 

 

 روز سه ولی کشت خواهند را او آنان و شود می تسلیم آدمیان بدست انسان پسر که گفت می داده تعلیم خود بشاگردان زیرا

 .شد خواهد دهزن دوباره بعد

  5181 مرقس 

 

 نبود                               روی از فریادی. 
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 مرا مدتی از بعد باز ولی دید نخواهید مرا دیگر مدتی از بعد: گوید می او چرا:» گفتند یکدیگر به شاگردان از بعضی پس

  روم؟ می پدر نزد به چون دید، خواهید

 11811 یوحنا

 

 را او خداوند، خادمان ای.   نمود خواهم ستایش پرستندگانت حضور در را تو کرد، خواهم بیان خود مقو برای را تو کارهای

 را دیدگان رنج او زیرا  نمایید، پرستش را او اسرائیل، بنی ای بدارید، گرامی را او یعقوب، فرزندان ای نمایید، ستایش

 .  نماید می مستجاب و شنود می را آنها دعای هبلک گرداند، نمی بر آنها از را خود روی و کند نمی فراموش

 11 – 11811 مزمور

 

 دلتنگی از فریادی اول                                        . 

 

رسی؟ نمی فریادم به و کنی نمی کمکم و هستی دور من از چرا کردی؟ ترک مرا چرا! من خدای من، خدای   

1811مزمور   

 

 ترک بخاطر فریاد                                                   . 

 

o .ترک شدن توسط پدر 

 

 .  نیست خاموشی ومرا نیز؛ شب در ،كنینمی اجابت مرا و خوانممی روز در ،من خدای ای

    1:11 مزمور

 

 .گرفت فرو را زمین تمام تاریکی ،نهم ساعت تا ششم ساعت از

 13811 متی

o ترک شدن توسط انسان. 

 

 لبهای. كندمی استهزا من به بیند مرا هركه.   قوم شدة شمرده حقیر و هستم آدمیان عار ؛نی انسان و هستم ِكرم من اما و را

 چونكه برهاند را او. بدهد خالصی را او پس كن توكل خداوند بر: گویندمی و  جنبانندمی را خود سرهای و كنندمی باز خود

 .داردمی رغبت یو به

  : – 1811 مزمور

 

 را آن روز سه در و کنیمی خراب را هیکل که کسی ای: »گفتندمی  گویان کفر ،جنبانیده را خود سرهای راهگذران و

 مشایخ و کاتبان با کهنه رؤسای نیز همچنین!«   بیا فرود صلیب از ،هستی خدا پسر اگر. ده نجات را خود ،سازیمی

 فرود صلیب از اکنون ،است اسرائیل پادشاه اگر. برهاند را خود تواندنمی اما داد، نجات را دیگران:   »گفتندمی استهزاکنان

 و!«   هستم خدا پسر گفت زیرا دارد رغبت بدو اگر دهد، نجات را او اکنون نمود، توکل خدا بر!   آوریم ایمان بدو تا آید

 . دادندمی دشنام را او بودند، مصلوب وی با که نیز دزد دو آن ینهمچن

 11 – 51811 متی

 

 مرا باشان زورمندان اند؛گرفته مرا دور بسیار نرِ  گاوان.  كند مدد كه نیست كسی و است نزدیك تنگی زیرا مباش دور من از

 . اندكرده احاطه

 11 – 11811 مزمور
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 بگریختند  ،واگـذارده را او شاگردان جمیـع وقـت آن در. شـود تمام انبیـا کتب تا شـد ههم این لیکن

 31811 متی

 

 اند  شده خیره من به دشمنانم. شوند می شمرده الغری از استخوانهایم

 11811 مزمور

 

 برگزیده و مسیح مرد این اگر. ادد نجات را دیگران: »گفتند می طعنه با آنان رهبران و کردند می تماشا ایستاده مردم

 دهد  نجات را خودش حاال خداست،

 53815 لوقا

 

 عذاب فریادی از                                  . 

 

 در موم مانند دلم و شده، جدا هم از استخوانهایم بندبند باشد، ریخته زمین برروی که آبی همچون رفته، بیرون من از من قّوت

 حال در خاک، روی بر مرا تو و است چسبیده دهانم سقف به زبانم و شده خشک سفال همچون گلویم.   ستا شده آب ام سینه

 .اند کرده سوراخ مرا پاهای و دستها و اند گرفته مرا دور سگ، مانند شریر، گروه این یعنی دشمنان،.   ای کرده رها مرگ

   11 – 11811 مزمور

 

 گفت را این.  ندارد استخوان و گوشت من مانند شبح ببینید، و بزنید دست من به هستم، مخود کنید، نگاه من پاهای و دستها به

 .داد نشان ایشان به را خود پاهای و دستها و

    11 – 51811 لوقا

 ...لعنت از نجات

 

 هست آشتی                                  خدا. 

 

 را ما و است کرده مبدل خود دوستان به بودیم او دشمنان قبال که را ما مسیح بوسیله که است خدائی طرف از همه ها این

 .بشوند او دوستان توانند می نیز آنها که کنیم اعالم هم او دیگر دشمنان به که ساخت موظف

 1:83 قرنتیان دوم

 

 آن از ائیره به نیاز که گناهی است هستم، سهیم خودم نجات در که من هست خود از که چیزی تنها خداست، از اش همه

 دارم.

 تمپل ویلیام 

 

o  است. انجیلخدا دهندۀ 

o .او هدیۀ انجیل است 

o او هدف انجیل است 

  آشتی است.                                              مسیح 

 

 خدا داد، انجام ما حق در مسیح که کاری اثر در.   گیرد قرار فرزندش وجود در او کامل الوهیت که فرمود اراده خدا زیرا

 خونی و صلیب روی بر مسیح جانبازی آورد؛ باز خود بسوی ، زمین بر چه و آسمان در چه را، چیز همه تا کرد مهیا راهی

 می نیز بودید دور خدا از زمانی که شما حال شامل صلح این.    است داده صلح خدا با را همه ، ریخت ما راه در او که
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. بود کرده جدا او از را شما ، زشتتان اعمال و بد های نیت بودید؛ دشمن او با و نرویگردا خدا از روزگاری شما ، بلی. شود

 چنین ایجاد ، صلیب روی بر خود انسانی بدن کردن فدا با مسیح عیسی.    است پذیرفته خود حضور به را شما او اکنون اما

 شما و ؛ است آورده خدا پیشگاه به را شما ، مسیح که است فداکاری این نتیجه در.  است ساخته ممکن خدا با را ای رابطه

 را شما ، آن سبب به تا بیند نمی شما در خالفی او دیگر که بطوری اید، ایستاده خدا حضور در محکومیتی و اتهام هیچ بدون

 .کند سرزنش

 11 – 1181 کولسیان

 

o بودیم خدا شریعت                                               زیر ما 

 

 تمام همیشه که هر: » فرماید می خدا کالم زیرا ، ملعونند هستند متکی شریعت از اطاعت به آنانیکه همۀ دیگر طرف از

   است ملعون نیاورد بجا است شده نوشته شریعت در که را آنچه

 1185 غالطیان

 

 !  آمین: بگویند مردم همه. نکند اطاعت خداوند قوانین و احکام از که کسی آن بر لعنت

 11811 ثنیهت

 :خداست                         حضور کردن تجربه برکت. 

 

 رحمت و فیض از را شما و بتاباند شما بر را خود چهره نور خداوند   .دارد نگه خود پناه در و بدهد برکت را شما خداوند

 . فرماید عطا آرامش و صلح شما به و بنگرد شما به خداوند.   گرداند برخوردار خود

 11 – 1181 اداعد

 

 اطاعت برای پاداشی 

 

 را شما خدایتان خداوند دهید، انجام دهم می شما به امروز که را او فرمانهای دّقت با و کنید پیروی خدایتان خداوند از اگر

 را شما و رسید خواهد شما به برکات این تمام کنید اطاعت خدایتان خداوند از نشاند. اگر خواهد جهان مّلتهای تمام از باالتر

 . گرفت خواهد فرا

 1 – :181 تثنیه

 

 هست خدا دلپذیر حضور از                                             : لعنت. 

 

 است ممکن و هستید سرکش مردمی شما زیرا آمد، نخواهم شما با خودم من اّما. روید می حاصلخیز و غنی سرزمینی به شما

 . کنم نابود راه در را شما

 5855 خروج

 

 خود، برگزیده شهر و ام داشته دور را اسرائیل که طور همان داشت، خواهم دور نظر از را یهودا من: »فرمود خداوند

 . کرد خواهم ترک بود، خواهد آن در من نام گفتم که را بزرگی معبد و اورشلیم

 11815 پادشاهان دوم

 

 از را ایشان تا شد واقع یهودا بر بود، داده انجام منسی که کارهایی و گناهان خاطر به خداوند، فرمان به رویداد این درواقع

 کند . دور خود نظر
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 5811 پادشاهان دوم

 

 اطاعتی نا تاوان 

 

 گرفتار ها لعنت این به نکنید، پیروی دهم می شما به امروز که قوانینی تمام از دّقت با و کنید سرپیچی خدایتان خداوند از اگر

 شوید می

 :1381 تثنیه

 

o گرفت قرار خدا داوری                         زیر مسیح. 

 

 شود آویخته بدار که هر:»  فرماید می مقدس کتاب زیرا کرد آزاد شریعت لعنت از را ما شد ملعون ما بخاطر مسیح وقتی

 .است ملعون

 1585 غالطیان 

 

 روز همان در باید او بماند، آنجا شب در نباید  باشد آویزان دار از بدنش و شود اعدام جنایتی ارتکاب خاطر به مردی اگر

 خداوند که سرزمینی تا کنید دفن را جسد. آورد می سرزمین آن به را خداوند نفرین دار، از آویزان جسد زیرا شود، دفن

 . نگردد آلوده داده، شما به خدایتان

 15811 تثنیه

 

 .او از حضور دلپذیر خدا محروم شد 

 

 اردوگاه از خارج در حیوانات این اجساد ولی ، برد می قربانگاه به گناه قربانی عنوان به را حیوانات خون بزرگ کاهن

  سازد. پاک گناهانشان از خود خون با را مردم تا دید رنج شهر دروازها  از خارج در نیز عیسی جهت این به.   میشد سوخته

 11 – 11815 عبرانیان

 

 اردوگاه وارد تواند می وقت آن کند، غسل و بشوید را خود لباس وظیفه، انجام از بعد برد، می بیابان به را بُز که کسی و

 مکان مقدّسترین به مردم گناه کّفاره برای را آنها خون هارون و شدند ذبح گناه قربانی عنوان به که بُزی و نر گوساله.   شود

 باید سوزاند، می را آنها که کسی.   شوند سوزانده آنها سرگین و گوشت پوست، با و شوند برده اردوگاه بیرون به باید برد،

 از بیرون به داشت ای عفونی بیماری کسی اگر.  بازگردد اردوگاه به تواند می آنگاه و کند غسل و بشوید را خود لباس

 . میشد فرستاده اردوگاه

 :1 – 11811 الویان

 

: بزند فریاد و بپوشاند را صورتش پایین قسمت و ماندب ژولیده سرش موهای بگذارد و بپوشد پاره لباس باید جذامی شخص

 خارج باید و شود می شمرده ناپاک است، مبتال مرض آن به که زمانی تا شخص آن!«   هستم ناپاک من! هستم ناپاک من»

   .کند زندگی دیگر مردم از جدا و اردوگاه از

 11 – 13815 الویان

 

 او بر را خود دستهای شنیدند را او گفتن کفر که کسانی همه و ببرید بیرون گاهاردو از را مرد آن:  فرمود موسی به خداوند

 . کنند سنگسار را او اسرائیل قوم تمام آنگاه و بگذارند

 11 – 15811 الویان
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 گرفت قرار عیسی بر                   ما             های نااطاعتی مجازات همۀ. 

 

شویم.  نیک کامال خدا خود مانند او با اتحاد بوسیله ما تا نشناخت گناه بی را او ما اطربخ خدا ولی ، بود گناه بی کامال مسیح

 1183 قرنتیان دوم

 

 قدرت با توانست هرگزنخواهیم و هستیم لعنت در غرق و شدیم احاطه شریعت لعنت با ما میبینه وقتی ، ما مهربان پدر"

 تا داد قرار او بر را بشریت تمامی گناه و فرستاد جهان به را شپسر تنها: کنید گوش این به شویم، خالص آن از خودمان

 در را ممنوعه میوۀ که گناهکاری ای کار، زنا دادود ای ظالم، ستمگر و کار جفا پولس ای کننده، انکار پطرس ای تو: بگوید

 که ببین شدی، مرتکب را انسانها همۀ گناهان همۀ که کسی ای تو خالصه و گشتی مصلوب که دزدی ای خوردی، عدن باغ

 ".پرداخت ر اهنآ همۀ کفارۀ او سرانجام

 مارتین لوتر

 

 هستیم آشتی پذیرنگان و کنندگان دریافت ما. 

 

 موعد القدس روح ما تا برسد یهودیان غیر به مسیح عیسی بوسیله بود داده وعده ابراهیم به خدا که برکتی تا شد واقع همه این

 که پیمانی به تواند نمی هیچکس:  کنم استفاده معمولی مثل یک از خواهم می ، برادران یا.  آوریم بدست ایمان راه از را

 .سازد باطل را آن یا بیفزاید چیزی است شده تأئید

 13 – 1185غالطیان

 

o کنیم                                را لعنت نمیتوانیم ما. 

 

 تمام همیشه که هر: » فرماید می خدا کالم زیرا ، ملعونند دهستن متکی شریعت از اطاعت به آنانیکه همۀ دیگر طرف از

 بوسیله خدا حضور در کس هیچ که است روشن کامال اکنون است ملعون نیاورد بجا است شده نوشته شریعت در که را آنچه

 . کرد خواهد زندگی ایمان بوسیله نیکو شخص زیرا ، شود نمی شمرده نیک شریعت

 11 – 1185 غالطیان

 

o را صلیب نیمامیتو طفق ما                                      . 

 

 التماس شما از مسیح سفیران بعنوان ما پس. خواند می را شما ما بوسیله خدا گوئی و هستیم مسیح جانب از سفیرانی ما پس

 . کنید مصالحه خدا با:  کنیم می

 1183 قرنتیان دوم

 

 خدا با ما وقتی!    رست خواهیم خدا غضب از او خود بوسیلۀ بیشتر چقدر شدیم شمرده نیک کامال او خون ریختن با که ما

 زندگانی بیشتر چقدر هستیم او دوست که حاال پس کرد، تبدیل دوستی به را ما دشمنی خویش پسر مرگ با او بودیم دشمن

 خدا در گردانیده خدا دوستان را ما هک مسیح عیسی ما خداوند بوسیله ما بلکه این تنها نه!    شد خواهد ما نجات باعث مسیح

  کنیم. می شادی

 11 – 183 رومیان
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پیروزی فریاد  

 

 .« شد تمام:» گفت زد لب شراب به عیسی وقتی

 51811 یوحنا

 

 موضوع کلیدی ...

                           . 

 

 حقیقت کلیدی...

 را ما                        عیسی                             . 

 متن های کلیدی ...

  13811مرقس 

  11 – 1581کولسیان 

  11 – 1581تیتوس 

  11 – 1181عبرانیان  

 

 او.   باشیم مسیح عیسی ما دهنده   نجات و بزرگ خدای پرشکوه ظهور یعنی ، خود متبارک امید انتظار در حال عین در و

 تعلق خودش به فقط که بگرداند پاک قومی را ما و سازد آزاد شرارت گونه هر از را ما تا داد ما راه در را خود جان

 .  باشیم نیکوکاری مشتاق و داشته

 11 – 1581 تیتوس

 

 بپردازد. آن را میتوانست خدا فقط اما بود بدهکار انسان اگرچه که بود بزرگ آنچنان کفاره

 آنسلم

 

 بازخرید یا رستگاری: عیسی ِدین ما رو پرداخت.

 یممیکن زندگی                                    در ما گناه خاطر به. 

o هستیم گناه های برده ما. 

 

. ام شده فروخته بگناه ای برده مانند و هستم نفسانی من اما است روحانی شریعت که دانیم می ما  

 1181 رومیان

 

 عطا ایمانداران به آید می بدست مسیح عیسی به ایمان راه از که موعود برکت تا است دانسته گناه اسیر را همه خدا کالم اما

 .شود

 1185 غالطیان

 

o هستیم                                های برده ما. 

 

 گناه انجام برای را خود بدن اعضای تمام زمانی که همانطور:  گویم می سخن ساده بطور شما انسانی طبیعی ضعف بخاطر

 . بسپارید نیکی ببردگی مقدس مقاصد برای را خود اعضای تمام اکنون بودید سپرده شرارت و ناپاکی ببردگی
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 1181 رومیان

o هستیم شیطان های برده ما. 

 

 از و نهادید می قدم جهان این کج های راه در و  بودید مرده خود گناهان و خطایا بعلت یهودیان غیر شما گذشته، در

 . کردید می پیروی کند می لعم سرکش و نافرمان اشخاص در اکنون که روحی همان یعنی ، هوا قدرتهای حکمران

 1 – 181 افسسیان

 

  .نبینند است نادیده خدای صورت که را مسیح پرشکوه انجیل نور تا است کرده کور را آنها افکار  جهان این خدای

   181 قرنتیان دوم

 

o  هستیم                             بردۀما. 

 

 .بودیم شده بسته شود، مکشوف بایست می که ایمانی آن برای و بودیم هداشت نگاه شریعت زیر ،ایمان آمدن از قبل اما

 1585 غالطیان

o هستیم                                             بردۀ ما. 

 

 . سازد آزاد اند برده سر به بردگی در عمر تمام مرگ از ترس سبب به که را کسانی آن ...و

 1381 عبرانیان

 

 کنیم زندگی                آزادی         در تا شدیم رها بردگی از ما ،ه پرداخت ما جانشین که یبهائ خاطر به. 

 

 . سازد فدا بسیاری راه در را خود جان و کند خدمت دیگران به تا بلکه شود مخدوم تا است نیامده انسان پسر چون

 13811 مرقس

 

o شدیم زادآ                                         از ما. 

 

 دیگر و گردد نابود گناهکار نفس تا شد، کشته او صلیب روی بر مسیح با بودیم پیش در آدمیکه آن:  که دانیم می اینرا

 است  شده آزاد گناه از مرد کسیکه زیرا  ، نباشیم گناه بردگان

   1 – 181 رومیان

 

 .است جاودان حیات وعاقبتش پاکی از پر دنیا این در شما گیزند آن نتیجۀ در و هستید خدا بردگان گشته آزاد گناه از اکنون و

 1181 رومیان

o شدیم آزاد خودمان از ما. 

 

 خدا علت همین به.  نیستیم آنها رعایت به قادر زیرا ، نکردیم پیدا نجات گناه چنگال از مذهبی احکام دانستن با ما ، درواقع

 این با فرستاد، جهان این به ما انسانی بدن مانند بدنی در را مسیح سیعی خود فرزند او. دید تهیه ما نجات برای دیگری طرح

 از نیز را ما تا کرد، قربانی ما گناهان آمرزش راه در را جانش و آمد او. نبود گناه سلطه تحت ما بدن مثل او بدن که تفاوت

 روح دست در ما زندگی عنان زیرا ، کنیم اطاعت را خدا دستورات و احکام قادریم ، حال پس.   سازد آزاد گناه سلطه

 .  ما آلود گناه و کهنه طبیعت دست در نه خداست

 1 – :58 رومیان
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o شدیم آزاد شیطان از ما. 

 

 

 خون قیمت به را ما که فرزندی همان  ، ساخت منتقل عزیزش فرزند ملکوت به و داد نجات شیطان تاریک دنیای از را ما و

 .شدیم آزاد شیطان از. بخشید را گناهانمان و کرد آزاد خود

 11 – 1581 کولسیان

o شدیم آزاد                                             لعنت از ما. 

 

. بود شما اختیار صاحب و شوهر همچون گذشته در یهود شریعت که ترتیب این به ، است صادق امر همین نیز شما درمورد

 دیگر شریعت و اید شده آزاد ”یهود شریعت به تعلق و ازدواج“ قید از رواین از مردید، صلیب روی بر مسیح همراه شما اما

 ، حال. هستید جدیدی شخص اکنون و شدید زنده هم شما شد، زنده مسیح که همانطور سپس. ندارد حکمرانی و تسلط شما بر

 خدمت برای توانید می اینرو از و ،”اید کرده ازدواج“ شد، زنده و برخاست مردگان از که کسی آن با شما که گفت توان می

 باعث یهود دین احکام و شریعت بود، مسلط وجودتان بر شما کهنه طبیعت هنوز که هنگامی.   بیاورید ثمر و باشید مفید خدا

 این به ؛ است کرده نهی خدا که دهید انجام را اعمالی تا سازند وادارتان و شوند بیدار شما در آلود گناه خواهشهای شد می

 زمان همان در زیرا ندارید، یهود دین احکام به نسبت ای وظیفه دیگر اکنون اما.   رفتید می مرگ و تباهی سوی به ترتیب

 تعدادی از اطاعت یعنی سابق روش به نه کنید، خدمت حقیقی بطور را خدا توانید می حال و ”مردید“ بودید، آنها اسیر که

 .  القدس حرو بوسیله یعنی نوین روش به بلکه ، نهی و امر

 1 – 181 رومیان

 

 را سانیک آزادی تا  فرستاد بود شده متولد شریعت قید در و زن یک از که را خود فرزند خدا رسید فرا معین زمان وقتی اما

 هستید او فرزندان شما که این اثبات برای خدا.    آوریم بدست را فرزندی مقام ما تا و سازد فراهم بودند شریعت قید در که

 نیستی هبرد دیگر تو پس«   پدر ای ، پدر: » گوید می زده فریاد روح این و است فرستاده ما های قلب به را خود پسر روح

.است ساخته نیز خود وارث ترا خدا ، هستی پسر چون و پسری بلکه  

 1 – 181 غالطیان

 

 به بندگی یوغ دیگر بار که نگذارید و شیدبا استوار آزادی این در پس. بخشید رهائی را ما مسیح زیرا ، آزادیم ما آری   

  .شود گذاشته شما گردن

 183 غالطیان

 

o شدیم آزاد                          از ما. 

 

 روح حیاتبخش فرمان زیرا ندارد وجود محکومیتی هیچ برند می بسر یعیس مسیح با اتحاد در کسانیکه برای دیگر پس

  .است کرده آزاد مرگ و گناه فرمان از مرا شود یم یافت عیسی مسیح با اتحاد در که القدس

   1 – :18 رومیان

 

 انسان شکل به و شد خون و گوشت نیز او باشند، می خون و گوشت دارای و هستند انسان خدا، فرزندان این که آنجا از

 نابود را شیطان قدرت خود، مرگ با و بمیرد، و کند فدا ما راه در را جانش توانست می شدن انسان با فقط زیرا درآمد؛

 وحشت در عمرشان تمام در که را آنانی توانست می که بود راه این از تنها.  بود مرگ اختیار صاحب که شیطانی سازد،

  .بخشد رهایی بودند، ترس اسیر و بردند می بسر مرگ

   13 – 1181 عبرانیان
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 .بود شده بینی پیش رستگاری عهد قدیم:

 

 

 و دادم فدیه را تو من كه زیرا مترس: »گویدمی چنین است اسرائیل ای تو صانع و ،یعقوب ای تو رینندهآف كه خداوند ن´اال و

 تو( عبورنمایی) نهرها از چون و بود خواهم تو با من بگذری آبها از چون.   هستی من آن از تو پس خواندم اسمت به را تو

 یهوه من زیرا.   سوزانید نخواهد را تو اششعله و شد نخواهی سوخته ،َروی آتش میان از چون و. گرفت فرونخواهند را

 در چونكه.   دادم تو عوض به را سبا و حبش و ساختم تو فدیه را مصر. هستم تو دهنده نجات اسرائیل قدّوس و تو خدای

 تسلیم تو جان عوض در را طوایف و تو عوض به را مردمان پس داشتممی تدوس را تو من و بودی ومكّرم گرانبها من نظر

 .نمود خواهم

   1 – 1815 اشعیا 

 قدیم عهد یها الگو 

o تا میپردازند بهائی مردم... 

 .بخرند                              

 

 نزدیکترین از یکی بفروشد، را خود زمین که گردد مجبور و شود تنگدست اسرائیلی یک اگر

  .کند بازخرید را زمین باید او خویشاوندان

 13813 الویان

 

 د.نکن آزادرا فامیل  یک

 

 او فروش نقد و كند، حساب یوبیل سال تا فروخت را خود كه سالی از خرید را او كه كسی آن با و

 برحسب باشد، باقی بسیار الهایس اگر.   باشد او نزد مزدور روزهای موافق باشد، سالها شمارة برحسب

 وی با باشد باقی كم سالهای ،یوبیل سال تا اگر و.   بدهد پس خود، فروش نقد از را خود انفكاك نقد آنها

  .نماید رد را خود انفكاك نقد سالهایش برحسب و بكند، حساب

 31 – 31813 الویان

 

 .آزاد کنندرا                                   یک

 

 را او كه ندارد حق هیچ اما دهند، فدیه را او كه بگذارد آید، ناپسند است كرده نامزد خود برای را او كه آقایش نظر به گاه هر

 .است كرده بدوخیانت كه زیرا بفروشد، بیگانه قوم به

    811: خروج

 

 کنند. آزاد را ها تبعیدی

 

 شهر او. گردانم می راست را او های راه تمام من.کند اجرا را عدالت و پیاده مرا هدف تا انگیختمبر را کوروش خودم من

 خدای.« است نداده ای رشوه یا مزد او به کار این برای کس هیچ. کرد خواهد آزاد را اسیران و بازسازی، را اورشلیم من،

  .است گفته چنین متعال

 15813اشعیا 

 

o تا . پرداخت بهائی خدا.. 
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 مصر نجات دهد.                                               قومش را از 

 

 بندگی از را شما و آورد، خواهم بیرون مصریان هایمشقت زیر از را شما و ،هستم یهوه من رابگو، اسرائیلبنی بنابراین

 .  دهم نجات عظیم یهاداوری به و بلند بازوی به را شما و ،دهم رهایی ایشان

 181 خروج

 

 قومش را از اسارت بابل نجات دهد.

 

 صحرا در و بروید بیرون شهر این از باید شما زیرا بنالید، و بپیچید خود به درد از زاید می که زنی مانند اورشلیم، مردم ای

 .دهد می نجات دشمنان دست از را شما و رسد می دادتان به خداوند آنجا در اّما شوید، می برده بابل به شما. کنید زندگی

   1181 میکاه

 

  .                                  گناهشان عواقب از را قومش

 

 شفا را مرضهایم همه و بخشد می مرا گناهان تمام او.   نکن فراموش را او احسانهای و! کن ستایش را خداوند من، جان ای

 می مند بهره خود نعمات از مرا.   دهد می برکت مرا خود، پایدار محّبت و مهر با ورهاند می مرگ دست از مرا.   دهد می

  .بمانم قوی و جوان عقاب، مانند تا کند،

   3 – 18115 مزمور

 

 امكرده فدیه  را تو زیرا نما بازگشت من نزد پس. ساختم محو ابر مانند را گناهانت و غلیظ ابر مثل را تو تقصیرهای

 11811 عیااش 

 

o دمیده ننشا کننده بازخرید بعنوان را خودش                                    خدا. 

 

 و بسازد، قوم خویش برای ،داده فدیه را ایشان تا بیاید خدا كه است زمین روی بر ُاّمت یك كدام اسرائیل تو قوم مثل و  

 برای كه خویش قوم حضور به آورد بجا خود زمین برای و شما برای مهیب و عظیمچیزهای و نماید، پیدا خود برای اسمی

 .  دادی فدیه ایشان خدایان و امتها از و مصر از خود

 1581 سموئیل دوم

 

 خویش بازوی به را خود قوم.   ایگردانیده معروف هاقوم بر را خویش قّوت و كنیمی عجیب كارهای كه هستی خدایی تو

  .ساله. را یوسفبنی و یعقوببنی یعنی ایرهانیده

   13 – 11811 مزمور

 

  .است ایشان رهاننده متعال، پروردگار و آنهاست پناه و پشت خدا که آوردند می یاد به آنها   

 :5381 مزمور

 

 .است نموده آزاد را تو یلاسرائ قادر خدای ام، داده نجات را تو خداوند من، که دانست خواهی تو

 ب11811 اشعیا
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 مواظب دّقت به اند، کرده اسیر را آنها که کسانی. است شده ظلم بسیار یهودا و اسرائیل مردم بر: »گوید می متعال خداوند

 خودش او. دباش می متعال خداوند نامش و است قوی سازد می آزاد را آنها که کسی اّما.   بروند آنها گذارند نمی و هستند آنها

 آورد. خواهد وجود به بابل در را آشوب و ناآرامی و زمین روی تمام بر را آرامش و صلح و کرد خواهد دفاع آنها از

  51 – 55831 ارمیا 

 

o کشید خواهند تصویر به میدهد نجات که کسی عنوان به رو او                                 خدا قوم. 

 

 خود مقدّس مسکن سوی به را ایشان خود قدرت در و نمودی رهبری دادی، نجات که را قومی د،خو پایدار محبّت روی از  

 کردی. هدایت

 15813 خروج 

 

 است. داده رهایی دشمنانشان دست از را آنان خداوند که بگویند، اند یافته نجات خداوند وسیله به که آنانی    

 18111 مزمور 

 

 آن از اند یافته نجات خداوند وسیله به که آنهایی. شد نخواهند رد آن از دّرنده حیوانات و داشت؛ نخواهند مسکن آن در شیرها

  .رفت خواهند خانه به راه

   1853 اشعیا

 

 و «خدا  محبوب شهر » نام به اورشلیم.« است داده نجات خداوند که قومی » شد، خواهید خوانده «خداوند  مقدّس قوم » شما

 شد. خواهد نامیده «نکرده  ترک را آن خداوند که شهری »

   11811 اشعیا 

 قدیم عهد داستانهای 

o ولی یا                                         خویشاوند :بوعز 

 

 «دارد می نگاه مردگان و زندگان با را خود وعده همیشه خداوند. دهد برکت را بوعز خداوند: »گفت خود عروس به نعومی

 .«  بگیرد عهده به را ما سرپرستی باید که است افرادی جمله از او. ماست نزدیک اقوام از یکی مرد آن :»افزود آن از بعد و

 1181 روت

 

 تصویر ولی یا باز خرید کننده...

 

.   بود الیملک شوهرش خانواده از و نفوذ با و ثروتمند مردی که داشت بوعز نام به خویشاوندی نعومی

 می جا دروکنندگان که را هایی خوشه تا روم می اطراف مزارع به من: »گفت نعومی به روت روز یک

 جواب نعومی.« کنم کار او با دهد اجازه من به که یافت خواهم را کسی هستم مطمئن. کنم جمع گذارند،

 خوشه و رفت می راه دروکنندگان سر پشت و رفت مزارع از یکی به روت پس.«   دخترم برو،: »داد

 . بود بوعز به متعّلق مزرعه آن اّتفاق، برحسب. کرد می معج را مانده برجا های

    5 – 181 روت 

 

 میگشت فامیلش عنوان به اجنبی                                    به او. 
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 بلكه ذرمگ هم اینجا از و مرو چینیخوشه برای دیگر زار كشت هیچ به ؟شنوینمی مگر دخترم ای : »گفت روت به بوعَزْ  و

 نكردم حكم را جوانان آیا برو؛ ایشان عقب در و باشد نگران دروندمی كه زمینی به چشمانت و.   باش اینجا در من كنیزان با

 .بنوش كشند،می جوانان آنچه از و برو ایشان ظروف نزد ،باشی تشنه اگر و نكنند؟ لمس را تو كه

   1 – 81: روت 

 

 د.میده نجات آزار و اذیت از ه راغریب او 

 

 می هرجا او بگذارید : »گفت داده دستور خود کارگران به بوعز. پرداخت چینی خوشه به و شد بلند روت که آن از بعد

 آن از.  نشوید کارش مانع و نگویید چیزی او به. شوند می بندی بسته ها خوشه که جایی در حّتی کند، جمع خوشه خواهد

 . کند جمع او تا بریزید زمین روی را شده بندی بسته های خوشه از ریمقدا گذشته،

 11 – 1381 روت

 

 میکند                                  خودش سفرۀ در را غریبه او. 

 

 

 نشست کارگران بقیّه کنار در روت پس.« کن فرو غذا در و بردار نان این از کمی بیا،: »گفت روت به بوعز ناهار وقت در

 .ماند باقی هم قدری و شد سیر تا خورد قدر آن روت. داد او به برشته غّله قدری بوعز و

 1181روت 

 

 کننده میپردازد... خرید که باز بهایی

 

 !فالن ای: »گفت او به و ،گذشتمی بود گفته سخن او دربارة بوعز كه وّلی آن اینك و. نشست آنجا ،آمده دروازه به بوعَزْ  و

 و.« بنشینید اینجا: »گفت ایشان به ،برداشته را شهر مشایخ از نفر ده و.   نشست ،برگشته او و.« بنشین ،برگشته اینجا به

 بود، اَلیَمَلك ما برادر از كه را زمینی قطعة ،است برگشته موآب بالد از كه نعومی : »گفت وّلی آن به و.   نشستند ایشان

 اگر پس. بخر من قوم مشایخ و مجلس این حضور به را آن كه بگویم ،داده اطالع را تو كه دیدم مصلحت من و.   فروشدمی

 تو از بعد من و كند، انفكاك كه نیست كسی تو از غیر زیرا ،بدانم تا بده خبر مرا كنینمیانفكاك اگر و ؛بكن ،كنیمی انفكاك

 زن ،موآبیه روت از ،خریمی نعومی دست از را زمین كه روزی در: »گفت بوعَزْ . كنممی انفكاك من: »گفت او .«هستم

 . برانگیزانی میراثش بر را متوفی نام تا خرید، باید نیز متوفی

 1 – 181 روت

 

 باشد داشته را کردن خرید باز                            باید او. 

 باشد داشته خرید باز برای مالی                                 باید وا. 

 دباش داشته کردن رها برای                                  باید. 

 

 را َمْحلون و ِكلیون مایملك تمامی و اَلیَمَلك مایملك تمامی كه باشید شاهد امروز شما: »گفت قوم تمامی به و مشایخ به بوعَزْ  و

 نام و ،برانگیزانم میراثش بر را متوفی نام تا خریدم خود زنی به را َمْحلون زن موآبیه روت هم و.   خریدم نعومی دست از

 .باشید شاهد امروز شما نشود؛ منقطع اشمحله دروازۀ از و برادرانش میان از متوفی

 11 – 181 روت 

 

o ،وفادار                          هوشع . 
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 زمین این كه زیرا بگیر خود برای زناكار اوالد و زانیه زنی و برو : »گفت هوشع به خداوند. هوشع به خداوند كالم ابتدای

 .زایید برایش پسری ،شده حامله او و گرفت را دبالیم دختر ُجوَمر و رفت پس.«   اندشده زناكار سخت ،برگشته خداوند از

 5 – 181 هوشع

 

 قوم از داستانی                                                      . 

 

 رویش پیش از را خود زنای لهذا. نیستم او شوهر من و نیست من زن او كه زیرا نمایید محاّجه خود مادر با! نمایید محاجه  

  .بنماید رفع نهایشپستا میان از را خویش فاحشگی و

 181 هوشع

 

 بود                               او. 

  پرست بود. بتاو 

 .او ریا کار بود 

 بود فراموشکار او. 

 

 

 و گوشوارها به را خویشتن و سوزانیدمی بخور آنها برای كه كشید خواهم او از را بعلیم روزهای انتقام كه گویدمی خداوند و

 بود. كرده فراموش مرا و رفتمی خود عاشقان عقب از ،داده آرایش دخو زیورهای

 1581 هوشع 

 

 خدای از داستانی                                           . 

 

  .گفت خواهم او به دالویز سخنان و آورد خواهم بیابان به ،فریفته را او اینك

 1181 هوشع

 

 خواهم رو او                              . 

 کرد خواهم هدایت.  

 گفت خواهم او به دالویز سخنان.  

 داد خواهم هدیه او به. 

  میگردونم بر رو او. 

  میکنم محافظت رو او. 

  میکنم نامزد رو او.  

 .به او پاسخ خواهم داد 

  کرد خواهم پابرجااو را.  

 من                                              . 

 

 همان را او باید تو باشد، می کار زنا و است دیگری مرد معشوق او که هرچند بده، نشان همسرت به را خود عشق و وبر»

 کنند، می تقدیم آنها به را کشمشی نانهای و کنند می پرستش را دیگر خدایان اینکه وجود با را اسرائیل بنی من که طور
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 به.   خریدم روغن مقداری و جو سیر پنجاه نقره، تکه پانزده به را زن نآ و رفتم من پس.«   بداری دوست دارم، می دوست

 و نشوی همبستر دیگر مردان با و بکشی دست زناکاری از باید مدّت این طول در و بمانی منتظر باید زیادی مدّت: »گفتم او

 .مانم می منتظرت هم من

 5 – 185 هوشع

 

 یافته انجام خرید باز: جدید عهد

 ما کنندۀ یدخر باز مسیح 

o بود                                  او پرداخت. 

 

 است. داده رهائی را آنان و آمده خود قوم یاری به زیرا. باد سپاس را اسرائیل خدای خداوند،   

 1:81 لوقا 

 

 بارۀ در بودند یماورشل نجات انتظار در که کسانی همۀ برای و نمود شکرگزاری خدا درگاه به آمد، جلو موقع همان در او  

 .کرد صحبت طفل آن

 5:81 لوقا 

 

 قرائت برای و رفت کنیسه به معمول طبق سبت روز در و آمد بود، شده بزرگ آن در جائیکه ناصره، شهر به ترتیب این به

 بر خداوند وحر:   میفرماید که یافت را قسمتی آن و کرد باز را طومار. دادند او به را نبی اشعیا طومار.   برخاست خدا کالم

 رهائی و کوران بینائی و اسیران آزادی تا است فرستاده مرا. دهم مژده بینوایان به تا است کرده مسح مرا او است، من

 در. نشست و داد کنیسه سرپرست به و پیچید را طومار.«   نمایم اعالم را خداوند فرخندۀ سال و  کنم اعالم را ستمدیدگان

 این دادید می گوش حالیکه در امروز:» گفت ایشان به و کرد صحبت به شروع او.   بود شده وختهد او به چشمها تمام کنیسه

 «پیوست حقیقت به نوشته

     11 – 1181 لوقا 

 

o بود                                                او پرداخت. 

 

 راکه کلیسائی ، شبانان چون و است برگزیده نآ نظارت به را شما القدس روح که باشید ای گله آن مواظب و خود مواظب

 . دهید پرورش است خریده خود خون با خداوند

 1:811 اعمال

 

 است حصر و حد بی چقدر و شد بخشیده ما گناهان و یافتیم رهائی ما که است او خون بوسیلۀ و مسیح با اتحاد راه از   

 ...خدا که فیضی

 181 افسسیان 

 

 آزاد بودید، برده ارث به خود اجداد از که زندگی باطل و پوچ روش قید از را شما تا ،پرداخت ییبها شما نجات برای خدا

 ایبره همچون که بود مسیح گرانبهای خون بلکه  نبود، نقره و طال ،پرداخت اسارت این از آزادی برای خدا که بهایی سازد؛

  .شد قربانی عیببی و گناهبی

 11 – 1:81 پطرس اول

 

o بود                                او پرداخت. 
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 ، گوساله یا بز خون نه اما پاشید، رحمت تخت بر را قربانی خون و شد وارد جایگاه ترین مقدس به همیشه برای یکبار او

 . ساخت فراهم را ما ابدی نجات آن با که را، خود خون بلکه

 1181 عبرانیان 

 

 ببرید، بکار خدا عظمت و جالل دادن نشان برای را خود بدن اعضای تمام پس ، است خریده گران بهایی به را ماش خدا  

 شماست. بدن صاحب او چون

 1181 قرنتیان اول 

 ماست فاتح مسیح. 

o شده ... وعده داده پیروزی 

 

 زنْ  نسـلِ . گذارممی خصـومت ،زن نسل و تو سـلن بین نیـز و ،زن و تـو بیـن:  گفت خدا جهان به گناه ورود ابتدای همون در

 زد.  خواهـی را وی پاشنـه تو و كوبیـد خواهد را تـو سر

 1385 پیدایش

o پیروزی                         . 

 

 چگونه یا  است شده نزدیک شما به خدا پادشاهی که دهد می نشان این کنم می بیرون را دیوها خدا روح وسیله به من اگر اما

 وقت آن و ببندد را مرد آن پای و دست اول آنکه جز کند تاراج را او اموال و شود وارد مردزورمندی خانه به تواند می کسی

 کند؟ غارت را و خانه

 11 – 1:811 متی

o شده تکمیل پیروزی... 

 

.   است بخشیده مارا گناهان همۀ و کرد زنده مسیح با بودید نامختون خود جسم در و مرده خود خطایای علت به که را شما خدا

.   برد بین از نموده میخکوب خود صلیب به را آن و کرد لغو بود ما علیه که مقرراتی تمام با همراه را ما محکومیت سند او

 همه پیش را آنها و شد پیروز آنها بر و کرد سالح خلع را روایان فرمان و آسمانی های قدرت تمام صلیب آن روی بر مسیح

 .ساخت وارس

    13 – 1581 کولسیان 

 

 شدند                                           صلیب بر گناهکاران. 

 شکستند هم در روحانی قدرتهای. 

 کرد سالح خلع را نهاآ مسیح. 

  کرد آشفته را نهاآ مسیح. 

  داد                                          را نهاآ او. 

 

 .بیندازد قدرت از را شیطان یعنی دنیا، این فرمانروای و کند داوری را دنیا مردم خدا که ستا رسیده آن وقت چون

 51811 یوحنا 

 

 آلوده گناه به را خود که ابتدا همان از شیطان زیرا ،است شیطان فرزند که دهدمی نشان برد،می بسر گناه در که کسی اما  

 85: یوحنا اول .سازد باطل را شیطان اعمال تا خداآمد فرزند اما. کندمی گناه تابحال ،ساخت
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 گوگرد با که است جایی همان آتش دریاچه. شد خواهد افکنده آتش دریاچه به بود، داده فریب را ایشان که شیطان سپس   

 کشند.می عذاب آنجا در ،ابد به تا روز، شبانه او دروغین پیامبر و خبیث جاندار آن و سوزدمی

 11811 مکاشفه 

 

o شد                            پیروزی... 

 

 راه ما به و ، شکست درهم را مرگ قدرت او ؛ است شده آشکار او اراده ، مسیح عیسی مان دهندة نجات ظهور با ، حال و  

 اوست. لانجی پیغام به آوردن ایمان همانا که داد نشان را جاوید زندگی به ورود

 1181 تیموتائوس دوم

 

 و ، رفت خواهد بین از شود، می مرگ باعث که نیشی همان یعنی گناه  شد؟ چه تو نیش ؟ کجاست تو پیروزی مرگ ای

 را ما که اوست! اینها تمام برای شکر را خدا.   بود نخواهد داور ما بر دیگر دهد، می نشان ما به را ما گناهان که شریعت

 .گرداند می پیروز مسیح عیسی انخداوندم بوسیله

   31 – 33813 قرنتیان اول 

 

o انتظارست در پیروزی... 

 

 از تا انتظاریم در ناله و آه با ، داریم خود در آینده جالل و شکوه از ای نشانه بعنوان را خدا روح اینکه با ، مسیحیان ما حتی

 ، فرزندانش بعنوان را ما کامل امتیازات خدا که هستیم روزی رمنتظ بسیار، اشتیاق با نیز ما ، بلی.  شویم آزاد رنج و درد

 قدرت آن بر مرگ نه و شود می بیماری دچار نه که است ای تازه بدن او، وعده طبق ، امتیازات این از یکی. کند عطا ما به

 اختیار در را چیزی کسی اگر ازیر ؛ نداریم هنوز که چیزی دریافت انتظار یعنی امید و ؛ ایم یافته نجات امید، با ما.  دارد

 و صبر با باید ، امیدواریم خدا به ، نداده رخ هنوز که چیزی برای وقتی پس.   باشد آن امید به که نیست نیازی باشد، داشته

 . بمانیم آن منتظر حوصله

    13 – :158 رومیان 
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صلیب از منظور  

 

مسیح عیسی شخص عنی،ی دارد وجود انسان و خدا بین واسطه یک و خدا یک زیرا   

 381اول تیموتائوس 

 

: سئوال  

مرد؟ کسی چه خاطر به مسیح   

 

 توافق مورد های عرصه... 

o                     مسیح مرگ. 

 هست کافی جهان تمام گناهان برای صلیب بر مسیح سوی از کفاره پرداخت. 

o                                                  مسیح مرگ. 

 میکنند تجربه رو صلیب تأثیر )کلیسا/ برگزیدگان(میکنند اعتماد مسیح به که نهائیآ تنها. 

o                                           مسیح مرگ. 

 شود. موعظه همه برای باید انجیل 

 توافق عدم موارد... 

o د؟بده نجات را مردم                                 داشت قصد مسیح در خدا آیا 

 ا  داشت قصد مسیح در خدا ای  ؟را منتخبین یعنی ،دبده نجات را ها بعضی  قطعا

o پرداخت؟ را همه گناهان کفارۀ مسیح آیا 

 پرداخت؟ را منتخبین گناهان کفارۀ فقط مسیح یا 

 

  کفارۀ                                             :

 .یابند نجات که کنه فراهم همه برای رو نامکا این تا بپردازه، رو همه گناهان کفارۀ تا مرد مسیح

 یابند نجات مردم همۀ میخواهد و دارد دوست رو مردم                                            خدا. 

 

 صاحب بلکه نگردد هالک بیاورد ایمان او به که هر تا داد را خود یگانۀ پسر که نمود محبت آنقدر را جهانیان خدا زیرا

 .شود جاودان حیات

 1185 یوحنا

 

 او ،واقع در. رسدمی بنظر اینگونه گاهی چه گر ،است نیاورده بوجود تاخیری خود بازگشت وعده در مسیح ،بنابراین   

 شود. هالک کسی خواهدنمی چون کنند، توبه گناهکاران تا دهدمی بیشتری فرصت و کندمی صبر

 185 پطرس دوم 

 

 بوجود ما و خدا میان دوستانه ایرابطه کار، این با او نسازد؛ هالک را ما خدا تا داده را ما گناهان تاوان که است کسی او  

 شد. فدا جهان مردم تمام گناهان برای بلکه ما، گناهان برای فقط نه او. است آورده

   181 یوحنا اول 

 

 باشد. عالم دهندها  نجات تا فرستاد را خود پسر ، پدر خدای که دهیم می شهادت و ایم دیده خود ما

 1181 یوحنا اول
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 مرد مردم همۀ                                   برای مسیح. 

 

 فرستاده خدا که است ای بره همان این! کنید نگاه: “ گفت مردم به پس. آید می او بسوی که دید را عیسی ، یحیی بعد، روز

 .شود قربانی دنیا مردم تمام اهانگن آمرزش برای تا

  1181 یوحنا 

 

 نجات که است زنده خدای به ما امید زیرا بیاورند، ایمان حقیقت این به مردم تا کشیم می زحمت و کنیم می تالش سخت ما

 . اند پذیرفته را او نجات راه که آنانی خصوصا باشد، می همه دهنده

 1181 تیموتائوس اول

 

 خدا ما، راه در خود جان کردن فدا اثر در اکنون و گرفت قرار فرشتگان از تر پایین زمانی اندک که یمبین می را عیسی اما

 مرگ طعم ، جهان مردم تمام بجای عیسی خدا، عظیم رحمت سبب به ، بلی.  است گذاشته او سر بر را افتخار و جالل تاج

 .چشید را

 181 عبرانیان

 

 ،نیرنگ با که شد خواهند پیدا دروغین معلمین نیز شما میان در که ،همانطور بودند نیز غیندرو انبیای ،روزگاران آن در اما

 خریده خود خون با را ایشانکه مسیح خود، سرور با حتی میگه؟ چی کنید گوش و کرد خواهند بیان خدا درباره دروغهایی

 .شد خواهد آنها دچار هولناک رنوشتیس ناگهان اما. داشت برخواهند مخالفت به سر ،است

 181 پطرس دوم

 

                                   هست ضروری هایمان زندگی در مسیح مرگ از شدن مند بهره برای مسیح به. 

 

 جاودانی حیات هبلک نگردد هالک آورد، ایمان او بر که هر تا داد را خود یگانه پسر که نمود محبت اینقدر را جهان خدا زیرا

 یابد.

 1185 یوحنا 

 

 نجات برخیزانید، مردگان از را او خدا که آوری ایمان خود دل در و کنی اعتراف را خداوند عیسی خود زبان به اگر زیرا

 جات.ن بجهت شودمی اعتراف زبان به و عدالت برای شودمی آورده ایمان دل به چونکه.   یافت خواهی

 11 – 1811 رومیان 

 

 بیابد نجات                                               کسی هر تا شود موعظه همه برای باید انجیل. 

 

 ،رفته پس  است شده داده من به زمین بر و درآسمان قدرت تمامی : »گفت ،کرده خطاب بدیشـان ،آمـده پیـش عیسـی پس“

 همه که دهیـد تعلیـم را ایشان و.   دهید تعمید القدسروح و پسر و پدر اسمِ  بـه را ایشـان و سازیـد شاگـرد را هـاامت همه

 « .باشـممی شما همراه عالم انقضای تا روزه هـر مـن اینک و. کنند حفظ امکرده حکم شما به که را امـوری

 11 – :1:81 متی

 

 نقاط ترین دورافتاده تا و سامره و یهودیه تمام و اورشلیم در و یافت خواهید قدرت شود نازل شما بر القدس حرو وقتی اما

 بود. خواهید من شاهدان عالم

   81: اعمال 
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 کفارۀ                                :

  

 .یافت خواهند نجات او قوم که دده اطمینان ترتیب این به تا بپردازد را برگزیدگان گناهان کفارۀ تا مرد مسیح

 میکند                               صلیب بر را آنها نجات و دارد دوست را برگزیدگان خدا. 

 

 سمانیآ قلمرو در روحانی برکات همۀ از مسیح با اتحاد در را ما او زیرا ، گوئیم سپاس را مسیح ماعیسی خداوند پدر و خدا

 محبت بسبب .باشیم عیب بی و مقدس او پیشگاه در تا برگزید مسیح در دنیا آفرینش از قبل را ما و  است ساخته مند هره به

 رایب را خدا تا  ، شویم او فرزندان مسیح عیسی بوسیله که فرمود مقدر ما برای خویش ارادۀ صالحدید برحسب و  خود

 او خون یلۀبوس و مسیح با اتحاد راه از.  مگوئی سپاس است بخشیده ما به خود عزیز پسر در رایگان که او پرشکوه فیض

. است خشیدهب ما به فراوانی به  خدا که فیضی است حصر و حد بی چقدر و شد بخشیده ما گناهان و یافتیم رهائی ما که است

 و شدان با بود، یافته تحقق مسیح شخص در قبال که را خود نهان نقشۀ و آورد بجای بود نظرش منظور که را چه آن خدا 

 زمین و مانآس در که چیزهائی همۀ یعنی کائنات کلیۀ و شود عملی او نقشه معین وقت در که  است ساخته آشکار ما بر بینش

 کرد انتخاب را ما دهد می انجام خود نقشه و اراده طبق بر را چیز همه که خدائی.  شوند جمع هم با مسیح فرمان تحت هستند

 امیدوار یحمس به که بودیم افرادی اولین که ما پس.  بود برگزیده خویش ارادۀ طبق بر ازل زا را ما زیرا ، بشویم او آن از تا

 او با ، آوردید نایما او به و شنیدید را خود نجات مژدۀ یعنی حقیقت پیام وقتی نیز شما.  بستائیم را خدا بزرگی باید ، شدیم

 آن ضامن خدا.   است نهاده شما بر را خود مالکیت مهر بود داده وعده قبال که ، القدس روح اعطای با خدا و شدید متحد

 کامل آزادی خود متعلقان به خدا که دهد می اطمینان ما به و یافت خواهیم است داده وعده خود قوم به او را آنچه ما که است

.بستائیم را خدا شکوه و جالل پس بخشید خواهد  

11 – 581 افسسیان  

 

 دهد نجات را قومش                               تا مرد مسیح. 

 

 داد. خواهد رهائی گناهانشان از را خود قوم او زیرا نامید خواهی عیسی را او تو و آورد خواهد دنیا به پسری او  

   1181 متی 

 

 زا من.   کرد نخواهم بیرون آید می من پیش که را کسی و آمد خواهند من سوی به بخشد می من به پدر که کسانی همۀ

 است این من فرستندۀ ارادۀ و  را خویش فرستندۀ ارادۀ بلکه آورم عمل به را خود ارادۀ آنکه بخاطر نه ام آمده زمین به آسمان

 زیرا. کنم زنده را آنها بازپسین روز در بلکه ندهم دست از هم را نفر یک حتی است داده من به او کسانیکه همۀ از من که

 روز در را او من و گردد جاودان حیات صاحب آورد می ایمان او به و بیند می را پسر کس هر که اینست من پدر خواست

 کرد. خواهم زنده بازپسین

    11 – 5181 یوحنا 

 

 راکه کلیسائی ، شبانان چون و است برگزیده آن نظارت به را شما القدس روح که باشید ای گله آن مواظب و خود مواظب  

 دهید. پرورش ستا خریده خود خون با خداوند

 1:811 اعمال 

 

. بدارید دوست را خود زنان نیز شما داد آن برای را خود جان و داشت دوست را کلیسا مسیح چنانکه ، شوهران ای  

  1383 افسسیان
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 جان او باشیم مسیح عیسی ما دهندها  نجات و بزرگ خدای پرشکوه ظهور یعنی ، خود متبارک امید انتظار در حال عین در و

 و داشته تعلق خودش به فقط که بگرداند پاک قومی را ما و سازد آزاد شرارت گونه هر از را ما تا داد ما راه در را خود

 باشیم. نیکوکاری مشتاق

   11 – 1581 تیتوس 

 

                           دیستننه یافت نجات مردم. 

 

 با آسمان از خداوند عیسی که روزی در کار این. بخشید دخواه آسودگی ما به همچنین و بینید می آزار و رنج که بشما و

 ما خداوند انجیل و شناسند نمی را خدا که آنانی به و گرفت خواهد انجام کند ظهور فروزان آتشی در  خود توانای فرشتگان

 قدرت جالل از محرومیت و خداوند حضور از دوری و جاودانی هالکت کیفر آنان  ، دارد خواهد کیفر کنند می رد را عیسی

 . دید خواهند را او

 1 – 181 تسالونیکیان دوم

o نیادتا )ند؟ومیر جهنم به ای عده هنوز چرا پس بپردازه، رو مردم همۀ گناهان بهای تا مرد مسیح اگر 

 میشود.( هم ایمانی بی گناه شامل اهنآ گناهان باشد

 

 وفادار و رحیم ، الهی امور در آنان بزرگ کاهن عنوان به تا بشود خود برادران مانند لحاظ هر از او که بود الزم کامال پس

 . نماید کفاره را مردم گناهان تا باشد

 1181 عبرانیان

 داریم گزینه سه ما... 

 مردم تمام گناهان تمام برای کرد تحمل را خدا غضب مسیح. 

 ای عده گناهان از                                     برای کرد تحمل را خدا غضب مسیح 

 .مردم از

 ، از                                     گناهان تمام برای کرد تحمل رو خدا غضب مسیح 

 . مردم

o مردم همۀ چرا پس مرد، مردم همۀ نجات منظور به مسیح و میکند عملی را منظورش همیشه خدا اگر 

 نکردند؟ پیدا نجات

 

 دارد. باز ات اراده از را تو تواند، نمی کسی هیچ و هستی کاری هر به قادر تو که دانم می من

  1811 ایوب 

 

 ابتدا از بود نخواهد من مانند کس هیچ و هستم خدا تنها من که باشید آگاه و شد، واقع قدیم زمانهای در آنچه بیاورید یاد به

 گاه هیچ من های نقشه که مگفت. کردم خبر شود می واقع آنچه از را شما پیش زمانهای از و کردم، پیشگویی را کار نتیجه

 پرنده یک مثل و خوانم؛ می فرا شرق از را کسی من پیوست خواهد وقوع به ام خواسته را آنچه تمام و شد، نخواهد خنثی

 رسید. خواهد انجام به آن و ام گفته چنین من. شد خواهم موّفق ام خواسته آنچه اجرای در و آید می سرعت با شکاری

    11 – 1811 اشعیا 

 

 برگزیدگان برای ، معینی عدۀ دادن نجات منظور به مرد مسیح این بنابر. 

 

 .  سازد می فدا گوسفندان برای را خود جان نیکو شبان هستم، نیکو شبان من  

 11811 یوحنا
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 سازد. می فدا گوسفندان راه در را خود جان و شناسم می را پدر هم من شناسد، می مرا پدر که همانطور

 13811 یوحنا 

 

 من آنچه هستند تو آن از آنها زیرا کنم می دعا ای داده من به تو کسانیکه برای من. جهان برای نه کنم، می دعا آنها برای من

 نمی جهان این در دیگر من است شده آشکار آنها بوسیلۀ من جالل و است من آن از داری تو آنچه و است است تو آن از دارم

 حفظ ای داده من به که را کسانی خود، نام قدرت با مقدس، پدر ای. میآیم تو پیش من و هستند جهان در هنوز آنها ولی مانم

 حفظ بخشیدی من به راکه کسانی تو نام قدرت با بودم آنان با که مدتی در  هستیم یکی ما همانطوریکه باشند یکی آنها تا فرما

 اکنون ولی یابد تحقق گوید می مقدس کتاب آنچه تا ودب هالکت مستحق که آنکسی جز نشد هالک آنان از یک هیچ و کردم

 من  باشند داشته کمال حد به خود در مرا شادی تا گویم می را سخنان این کنم ترک را جهان اینکه از قبل و آیم می تو پیش

 می دعا تو درگاه به دارد نفرت آنان از جهان ندارند تعلق جهان این به من مانند آنها چون اما ام، رسانیده آنان به را تو کالم

 به متعلق من که همانطور  فرمائی محافظت شیطان و شرارت از را آنان تا بلکه ببری جهان از را آنان اینکه برای نه کنم

 جهان به مرا تو که همانطور  است راستی تو کالم نما، تقدیس خود راستی بوسیلۀ را آنان نیستند هم ایشان نیستم جهان این

 .گردند تقدیس راستی با نیز آنان تا نمایم می تقدیس را خود آنان بخاطر اکنون و فرستادم جهان به را آنان نیز من فرستادی

 11 – 1811 یوحنا

 

  آورد. خواهند ایمان من به آنان شهادت و پیام بوسیلۀ که هم کسانی برای بلکه کنم نمی دعا اینها برای فقط

 11 – 1811 یوحنا

 

 نمی بما سخاوتمندی با را چیز همه او بخشیدن با کرد تسلیم ما همۀ راه در را او بلکه نداشت دریغ را ودخ پسر که خدائی آیا

 سازد؟ محکوم آنانرا بتواند که کیست پس!    نماید می تبرئه را آنان خدا ؟ کرد خواهد متهم را خدا برگزیدگان کی  بخشد؟

 می کی پس!    کند می شفاعت ما از خدا راست دست در اکنون و شد زنده دوباره حتی و مرد که است کسی عیسی مسیح

 است قادر شمشیر یا و خطر یا تهیدستی یا گرسنگی یا زجر یا نگرانی یا مصیبت آیا ؟ سازد جدا مسیح محبت از را ما تواند

 مانند ما با و تیمهس مرگ خطر در روز تمام در تو بخاطر: »  فرماید می کتابمقدس چنانکه  ؟ سازد جدا مسیح از را ما

 کامل ما پیروزی داشت دوست را ما که او بوسیلۀ ، چیزها این همۀ وجود با میشود رفتار رود می بکشتارگاه که گوسفندانی

 و امروز پیشامدهای نه ، بشری فوق وقدرتهای نیروهای نه و فرشتگان نه ، حیات ونه موت نه که دارم یقین زیرا  شود، می

 که محبتی از را ما تواند نمی آفرینش تمام در چیز هیچ خالصه و پستی نه و بلندی نه و  آسمانی قدرتهای نه ، فردا وقایع نه

 نکتۀ اونجا اما. داد ما همۀ برای را پسرش خدا میگه داره اونجا حاال. سازد جدا نموده آشکار مسیح عیسی ما خداوند در خدا

 سازد؟ محکوم آنانرا بتواند که کیست پس!    نماید می تبرئه را آنان خدا ؟ کرد خواهد متهم را خدا برگزیدگان کی:  اینه کلی

 51- :518 رومیان

 

 برای و شدن برگزیده برای مسیح                               دریافت برای خدا شدۀ تعیین پیش از هدف مسیح به ایمان 

 .هست نجات

 

 از گرمی با که نوشتند سرزمین آن در ایمانداران به و کردند حمایت او از برادران کند سفر یونان به خواست می پولس وقتی

  نمود بسیار یاری بودند آورده ایمان الهی فیض راه از که کسانی به آنجا به خود ورود موقع از او و نمایند استقبال او

 :1181 اعمال

 

 ببینید، زحمت و رنج نیز او بخاطر بلکه ، آورید ایمان مسیح به تنها نه که است شده عطا شما به امتیاز این چون

 29:1  
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 ا   مردم از                                             چون بشه موعظه همه برای باید انجیل  .یافت خواهند نجات قطعا

 

 جاودانی حیات دریافت برای آنانیکه و کردند تعریف خداوند کالم از و شدند خوشحال شنیدند را گفتار این یهودیان غیر وقتی

 .  آوردند ایمان بودند شده معین

 1:815 اعمال

 

 پرست یکتا زنی و طیاطیرا شهر اهالی از او. فروخت می ارغوانی های پارچه که لیدیه نام به بود زنی ما شنوندگان از یکی

 . بپذیرد را پولس تعلیم تا کرد باز را او قلب خداوند. بود

 11811 اعمال

 

 نتیجه گیری

 

 دارد. وجود خدا                                                  از متعددی های دریافت 

 

 او زندگی دلیل این به شد قربانی آمرزش و بخشش آوردن برای او. بشود رنجی چنین متحّمل او که بود من اراده این 

 .شد خواهد اجرا است، مسّرت به منتهی هک من، اراده او وسیله به و. دید خواهد را خود نواده او و بود خواهد طوالنی

   11835 اشعیا

 

 کشتید. و کردید میخکوب صلیب به کفار بوسیلۀ ، شد تسلیم شما دست به خدا دانی پیش و نقشه طبق بر که ، را مرد این شما

 1581 عمال

 

 می تحمل را شما ، صبر با لکهب ، کند نمی تأمل کنند می گمان ها بعضی که آنچنان است داده وعده آنچه انجام در خداوند

 کنند. توبه گناهانشان از همه است مایل بلکه شود نابود کسی خواهد نمی زیرا ، نماید

 185 پطرس دوم

 

o میکند                                           که چیزی است خدا: آشکار ارادۀ. 

 

 را حقیقت و یابند نجات آدمیان همه است مایل او  است پسندیده و نیکو ، ما ه دهند نجات خدا حضور در کار این انجام ، زیرا

 بشناسند.

   1 – 581 تیموتائوس اول

 

o کرده مقدر هست که چیزی:  او مخفی ارادۀ.  

 

 .نمودی ثبت خود دفتر در را عمرم روزهای کنم، آغاز را زندگی و بیایم وجود به که آن از پیش

 118151 مزمور

 

 کند. حفظ را زیادی عدّه جان بینید، می امروز چنانکه تا گردانید خیّریت را آن خدا، ولی یدیدکش بد نقشه من برای شما

 11831 پیدایش
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 ، پیالطس پنطیوس و هیرودیس. کردند اجتماع فرمودی منصوب تو که عیسی تو مقدس بنده ضد بر شهر همین در واقع در

 فرموده مقرر پیش از خود ارادۀ و قدرت با تو که را اعمالی همۀ و  دادند هم بدست دست اسرائیل قوم و یهودیان غیر با

 رسانیدند. بانجام بودی

 :1 – 1181 اعمال

 

o هست                                        در او خدا: حکمرانی. 

 

 بزرگ برادر: »  شد گفته قهرف به  ، دهند انجام بد یا نیک عملی نفر دو این اینکه از پیش و او توأمان های بچه تولد از قبل و

 مشروط انتخاب این و بماند ثابت نفر دو این از یکی انتخاب در خدا مقصود اینکه تا ،«  بود خواهد کوچک برادر خادم

«.   بودم متنفر عیسو از اما داشتم دوست را یعقوب: » فرماید می مقدس کتاب چنانکه.    انسان اعمال به نه ، باشد او بدعوت

 ، کنم رحم بخواهم که بهر: » فرماید می موسی به خدا زیرا.    هرگز ؟ است انصاف بی خدا که بگوئیم ؟ وئیمبگ چه پس

 بستگی انسان کوششهای و ها خواسته به بنابراین  «نمود خواهم دلسوزی ، نمایم دلسوزی بخواهم که بهر و کرد خواهم رحم

 بوسیلۀ تا برانگیختم ترا منظور بهمین: » فرماید می بفرعون خدا کالم .  نماید می رحمت که است خدائی به بسته بلکه ندارد

 را که هر و نماید می رحمت ، بخواهد که هر به بنابراین یابد انتشار جهان سراسر در من اسم و دهم نشان را خود قدرت تو

 .سازد می سرسخت ، بخواهد

 :1 – 1181 رومیان

 

 چه هر تا باشد دائمی که ای میوه ــ بیاورید میوه و بروید که کردم مامور و ام رگزیدهب را شما من بلکه اید برنگزیده مرا شما

 .نماید عطا شما به بخواهید پدر از من بنام

 11813 یوحنا

 

o میگیریم                              ما : انسان مسئولیت. 

 

 و کردید میخکوب صلیب به کّفارُُ  بوسیلۀ ، شد تسلیم شما دست به خدا دانی پیش و نقشه طبق بر که ، را مرد این شما

 .کشتید

 1581 اعمال

 

 الزامی نه هستند قطعی ما تصمیمات. 

 بیفتند اتفاق                                الزامی تصمیمات که. 

 

o کنیم عمل خدا نقشۀ خالف بر نیمانمیتو ما. 

 تاداف                                   اتفاق:  قطعی تصمیمات. 

o نمیکنیم عمل خدا نقشۀ خالف بر ما. 

 کامالا  تصمیمات نه اما هستند                                                          کامالا  ما تصمیمات 

 .آزاد

 دارند حقیقی مسئولیت با حقیقی                                       ما تصمیمات. 

 یم.در برابر خدا مسئول هست طبعا ما 

   ا  .مسئولیم خدا برابر در اخالقا

   مسئولیم خدا برابر در عقالا. 

 مسئولیم خدا برابر در                                  ما. 
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 را شما و هستم خداوند من. آورید بجا مرا احکام.   هستم شما خدای خداوند من زیرا باشید، مقدّس و کنید، تقدیس را خود پس

  .سازم می مقدّس و پاک

 : – 1811 الویان          

 

 از من.   کرد نخواهم بیرون آید می من پیش که را کسی و آمد خواهند من سوی به بخشد می من به پدر که کسانی همۀ

 نای من فرستندۀ ارادۀ و  را خویش فرستندۀ ارادۀ بلکه آورم عمل به را خود ارادۀ آنکه بخاطر نه ام آمده زمین به آسمان

. کنم هزند را آنها بازپسین روز در بلکه ندهم دست از هم را نفر یک حتی است داده من به او کسانیکه همۀ از من که است

 ار او من و گردد جاودان حیات صاحب آورد می ایمان او به و بیند می را پسر کس هر که اینست من پدر خواست زیرا  

کرد. خواهم زنده بازپسین روز در  

11 – 5181 یوحنا   

 

 حیات دریافت برای آنانیکه و کردند تعریف خداوند کالم از و شدند خوشحال شنیدند را گفتار این یهودیان غیر تیوق

 آوردند.  ایمان بودند شده معین جاودانی

    1:815 اعمال

 

 حیات فتدریا برای آنانیکه و کردند تعریف خداوند کالم از و شدند خوشحال شنیدند را گفتار این یهودیان غیر وقتی  

 آوردند. ایمان بودند شده معین جاودانی

   1:815 اعمال 

 

 و کاهنان سران که چیزهائیرا و بازگشتند خود دوستان پیش شدند مرخص آنجا از شاگرد دو این اینکه محض به

 ای:»  گفتند و کردند دعا خدا درگاه به هم با همه ، شدند خبر با آنان وقتی.   کردند بازگو بودند گفته آنان به مشایخ

 بنده داود ما پدر زبان از القدس روح بوسیلۀ تو  ، هست آنها در آنچه و دریا و زمین و آسمان خالق ، پروردگار

 و برمیخیزند جهان پادشاهان.   میاندیشند باطل به ها قوم و کنند می شورش جهان مردم چرا: »  فرمودی خود

 تو مقدس بنده ضد بر شهر همین در واقع در او مسیح علیه بر و وندخدا برعلیه ، کنند می اجتماع ایشان حکمرانان

 دست اسرائیل قوم و یهودیان غیر با ، پیالطس پنطیوس و هیرودیس. کردند اجتماع فرمودی منصوب تو که عیسی

 اکنون  . رسانیدند بانجام بودی فرموده مقرر پیش از خود ارادۀ و قدرت با تو که را اعمالی همۀ و  دادند هم بدست

 را خود دست.   کنند بیان شهامت با ترا پیام تا گردان توانا را بندگانت و فرما مالحظه را آنان تهدیدات خداوند ای

 کن. دراز گیرد می انجام عیسی تو مقدس بندۀ نام به که معجزاتی و آیات ساختن جاری و دادن شفا جهت به

 51 – 1581 اعمال

 

 

 دارد. وجود خدا                                از مختلفی ابعاد 

 

 . است محبت خدا

 81: یوحنا اول

 

o در خدا محبت                                        . 

 

 است. سپرده او به را چیز همه و کند می محبت را پسر پدر  
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 5385 یوحنا 

 خواهد نشان او به هم این از بزرگتر کارهای و دهد می نشان نیز پسر به دهد انجام چه هر و دارد دوست را پسر پدر زیرا

 کنید. تعجب شما تا داد

 1183  یوحنا 

 

 اینجا از برخیزید. دهم می انجام کامل طور به را او دستورات دارم، دوست را پدر من که بداند باید جهان اینکه برای اما  

 برویم.

 51811 یوحنا 

 

o همۀ به خدا محبت                               . 

 

 همه و دریایی بزرگ جانداران خدا ، پس شوند پُر پرندگان انواع از آسمان و جانوران انواع از آبها: » فرمود خدا آن از پس

 را آنها همه و  شد خشنود بود، کرده آنچه دیدن از خدا. آفرید را آسمان پرندگان تمام و کنند می زندگی آب در که جانورانی

 فرا صبح و گذشت شب شوید کثیر و بارور: » فرمود پرندگان به و سازند پُر را دریا و شوند بارور تا رمودف و داد برکت

 پنجم. روز بود این رسید،

   15 – 1181 پیدایش 

 

 را آنها روزی شما آسمانی پدر ولی کنند می ذخیره انبارها در نه و کنند می درو نه کارند، می نه آنها: کنید نگاه پرندگان به

 بیفزاید؟ خود عمر به ساعتی نگرانی با تواند می شما از یک کدام  نیست؟ بیشتر آنها از مراتب به شما ارزش مگر. دهد می

 می نه و کشند می زحمت نه آنها کنند، می نمو چگونه ببینید و کنید نگاه صحرا سوسنهای به هستید؟ نگران لباس برای چرا

 نشد. آراسته آنها از یکی مثل جالل و حشمت همه آن با هم سلیمان حتی که بدانید ولی.   ریسند

    11 – 1181 متی 

 

o مردم                                                برای خدا عام محبت. 

 حبصا بلکه نگردد هالک بیاورد ایمان او به که هر تا داد را خود یگانۀ پسر که نمود محبت آنقدر را جهانیان خدا زیرا

 .شود جاودان حیات

   1185 یوحنا

 

 دنیا.  مردم همها  گناهان بلکه ما گناهان تنها نه ، ماست گناهان کفارها  مسیح خود زیرا   

 181 یوحنا اول

 

o قوم به خدا خاص محبت                                         . 

 

 ها قوم همه از شما كه زیرا بودید، كثیرتر ها قوم سایر از كه سبب این از برنگزید را شما و نبست شما با را خود دل خداوند

 خورده شما پدران برای كه را خود قسم خواستمی و ،داشتمی دوست را شما خداوند كه جهت این از لیكن.   بودید تر قلیل

 . داد فدیه مصر، پادشاه ،فرعون دست از ندگیب خانه از و آورد، بیرون قوی دست با را شما خداوند پس. آورد بجا بود،

 : – 181 تثنیه

 

 ،داشته رغبت تو پدران به خداوند لیكن.   است آن در هرآنچه و زمین و ،توست خدای یُهَوه آن از االفالكفلك و فلك اینك

 . است شده امروز چنانكه برگزید، قومها همه از را شما یعنی ،ایشان ذریت ایشان از بعد و نمود،می محبت را ایشان
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 13 – 11811 تثنیه

«  ای؟ داده نشان ما به را خود عشق چگونه تو: » پرسید می شما اّما. « ام بوده شما عاشق همیشه من: » فرماید می خداوند

 نفرت عیسو از اّما داشتم، دوست را او نسل و یعقوب من اّما. بودند برادر دو یعقوب و عیسو:   فرماید می پاسخ در خداوند

 . ساختم شغالها مسکن را آنجا و کردم ویران را او کوهستانی سرزمین.  داشتم

 5 – 181 مالکی

 

 بدارید . دوست را خود زنان نیز شما داد آن برای را خود جان و داشت دوست را کلیسا مسیح چنانکه ، شوهران ای

 1383 افسسیان

 

o خدا                                            محبت. 

 

 

 . داد خواهم نشان دارند، دوست مرا که کسانی به نسل هزاران تا را خود پایدار محبّت من اّما

 1811 خروج

 

 دارند، می گرامی را او که آنانی بر خداوند پایدار محبّت قدر همان به است، بلندتر زمین از آسمان که ای اندازه به زیرا

 پدر که قدر همان.   سازد می دور ما از را ما گناهان قدر همان به است، دور مغرب از مشرق که ای اندازه به.   تاس عظیم

 که داند می زیرا.   است مهربان دارند، می گرامی را او که کسانی با خداوند نیز طور همان است، مهربان خود فرزندان با

 می وحشی گل مانند. صحراست علف همچون آدمی عمر!   هستیم خاک از ما که ردآو می یاد به و ایم شده سرشته چگونه ما

 می گرامی را خداوند که آنانی برای اّما.   ماند نمی برجای آن از اثری و رود می بین از بوزد، آن بر باد وقتی.   شکفد

 تمام بر او لطف و است پایدار همیشه وا محبّت  آورند، می بجا را او اوامر و کنند می حفظ او با را خود پیمان و دارند

 . ایشان نسلهای

     :1 – 118115 مزمور 

 

 کنید عمل من احکام مطابق اگر بمانید من محبت در. ام داشته دوست را شما هم من است داشته دوست مرا پدر که همانطور

 هستم. ساکن او بتمح در و ام نموده اطاعت را پدر احکام من که همانطور ماند، خواهید من محبت در

    11 – 1813 یوحنا 

 

 محبت در را خود ، فرماید عنایت شما به جاویدان حیات خود رحمت در او تا هستید مسیح عیسی ما خداوند منتظر که شما و

 .نگاهدارید خدا

 11 یهودا

 

                                             دارد وجود عیسی صلیب در متعددی. 

o مرد                                         ربخاط عیسی...   

 بود                  کافی         دنیا مردم تمام گناهان تمام پوشاندن برای او مرگ که نظر این از. 

 مردم همۀ به خدا عام محبت. 

 مردم همۀ که تهس این خواستار و                                                      خدا صلیب توسط 

 .کنند اعتماد او به

 میکند اعالم که چیزیست : خدا آشکار ارادۀ. 
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o مرد...                                           خاطر به عیسی 

 میکند                                            نهاآا برای فقط او مرگ که نظر این از. 

 برگزیده مردم برای خدا خاص محبت. 

 او به که دمیده قدرت اآنه به و میکند                                       رو قومش خدا صلیب سطتو 

 .کنند اعتماد

 میکند. مقدر که ستچیزی او مخفی ارادۀ 

 متفاوت های برداشت  متعدد، نیات. .. 

o اعتراف جهان گناهان ایبر درجه اعلی به صلیب بر مسیح مرگ کفایت به                                   ما 

 .میکنیم

o تضمین را برگزیدگان نجات که مسیح مرگ بخش فیض تأثیر به                                              ما 

 .میکنیم اعتراف میکند

o شنیرو و واضح پیام با ما. میکنیم اعالم ملتها به را مسیح صلیب                                              ما 

 .میریم مردم نزد

 میریم مردم نزد روشنی و واضح پیام با ما: 

 یابید نجات                         مایله و داره دوست رو                           خدا. 

 میریم مردم نزد شده تضمین اطمینانی با ما: 

 نجات و آورد                         ایمان مردم ، میکنیم اعالم رو خوش خبر ما وقتی 

 خواهند کرد. پیدا
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 تأثیرات صلیب

 

 من و شد مصلوب من برای دنیا ، آن بوسیله که ببالم مسیح عیسی ما خداوند صلیب جز چیزی به که نکند خدا ، من اما و

  دنیا. برای

1181غالطیان   

 

 ...میکنیم فخر صلیب به چرا اینکه برای دلیل هفت

 بودیم کی قبالا  که                                           این با را ما صلیب چون. 

 

 از و نهادید می قدم جهان این کج های راه در و  بودید مرده خود گناهان و خطایا بعلت یهودیان غیر شما گذشته، در

 آن در .  کردید می پیروی کند می عمل سرکش و نافرمان اشخاص در اکنون که روحی همان یعنی ، هوا قدرتهای حکمران

 نیز ما آدمیان سایر مانند درست. بودیم خود نفسانی افکار و تمایالت اسیر و جسمانی شهوات دستخوش شما چون هم ما زمان

 است کریم ما به نسبت محبتش در و ثروتمند بخشایش و رحمت در آنقدر خدا اما.   بودیم خدا وغضب خشم سزاوار طبیعتأ

 اید. یافته نجات شما که خداست فیض راه از)  گردانید زنده مسیح با را ما ودیمب مرده خود خطاهای بعلت چه گر ۵ که

 3 – 181 افسسیان

 

o است                                 چقدر گناه که آوری میکند ما یاد به صلیب. 

 

 آن از. داشتند نفرت گناه از مسیحیان. بود ما سایۀ گناه به دردناک اعتراف و اطاعتی نا از عمیق آگاهی گناه، از آگاهی" 

 که کسی. میکشیدند زجر گناهانشان بخاطر ما پیشینیان از برخی. میخوردند غصه بخاطرش. میکردند فرار آن از. میترسیدند

 خواهری به ذکاوت و زیبائی  بخاطر سالها که زنی. بشه مقدس اجتماعات وارد میتونه آیا میپرسید خودش از میشد عصبانی

 کردن سرزنش امروزه. شده است محو دیگر سایه آن. بدهد دست از را نجاتش این خاطر به که میترسید بود کرده حسادت

 که داشت قدرت آنقدر توبیخ این زمانی". کردی گناه تو" هست  جوک یا و پوزخند شبیه بیشتر که میشه گفته صدائی با خود

 این را هروزه الزم است. وحشتناکه چقدر گناه یک که ریموبیا بیاد و کنیم نگاه صلیب به که الزم است. میداد تکان را مردم

 ".یمهبد قرار نظر مد

پالنتینگا کرنلیوس  

 

 ، ماند نمی باقی ما گناهان برای ای قربانی هیچ دیگر دهیم ادامه خود گناه به عمداا  حقیقت کامل شناخت از پس ما اگر زیرا

 به کسی اگر.   ماست انتظار در میسوزاند را خدا دشمنان که الهی مهلک خشم و داوری روز وحشتناک نمای دور فقط بلکه

 تحقیر را خدا پسر کسی اگر پس.   شد می کشته شاهد سه یا دو گواهی به ترحم بدون کرد می اعتنائی بی موسی شریعت

 روح به و شمارد اچیزن است ساخته پاک گناهانش از را او و بخشیده اعتبار را انسان و خدا بین پیمان که را خونی و نموده

 من ، است من آن از انتقام:  گفت که آن دانیم می ما زیرا!    شد خواهد روبرو شدیدتری کیفر چه با نماید اهانت خدا فیض پر

 دستهای در افتادن است مخوف و هولناک چه.   کیست«  نمود خواهد داوری را خود قوم خداوند»  و کرد خواهم تالفی

 !   زنده خدای

 51 – 11811 نیانعبرا

 

o ستا                                            چقدر فیض که میکند یادآوری بما صلیب. 
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 داوری اعمالشان مطابق فرد فرداا  را همه تبعیضی گونه هیچ بدون که کنید می خطاب پدر را کسی خود دعاهای در شما

 های روش قید از شما که نکنید فراموش بگذرانید خداترسی با نزمی روی بر را خود عمر بقیها  شما بنابراین. کرد خواهد

 با بلکه  ، نبود نقره و طال مثل فانی چیزهای پرداخت با آزادی این و شدید آزاد بودید آموخته خود پدران از که زندگی بیهودها 

 همین برای را او جهان آفرینش از قبل خدا شدید آزاد مسیح خون با یعنی عیب و نقص بی ای بره خون مانند گرانبائی خون

 که خدائی ــ دارید ایمان خدا به مسیح وسیله به شما است شده ظاهر شما خاطر به آخر زمان در او ولی فرمود معین کار

 .  باشد متکی خدا به شما امید و ایمان تا بخشید جالل و جاه او به و گردانید زنده مرگ از پس را مسیح

 11 – 1181 پطرس اول

 

 هستیم کی االن ما که میدهد را                                     این ما به صلیب چون. 

o هستیم زنده خدا برای ما. 

 :مرد ما جای به او قربانی. 

 ایم زنده حاال و بودیم مرده ما. 

 

 است شده زنده مرگ از پس مسیح چون دانیم می زیرا  ، زیست خواهیم و ا با همچنین که داریم ایمان مردیم مسیح با ما اگر

 همیشه برای بار یک مرگ این با و مرد مسیح.    یافت نخواهد تسلط او بر دیگر مرگ یعنی مرد نخواهد هرگز دیگر او

 مرده بگناه نسبت را خود باید نیز شما طور همین.   کند می زندگی خدا برای دیگر و شد زنده او ولی است مرده بگناه نسبت

 مطیع را شما و باشد حاکم شما فانی بدنهای بر گناه نباید دیگر.   بدانید زنده عیسی مسیح با حادات در بخدا نسبت اما ،

 بلکه رود بکار شریرانه مقاصد برای تا ندهید قرار گناه اختیار در را خود بدن اعضای از هیچیک.   سازد خود هوسهای

 اعضاء تا بگذارید او اختیار در را خود وجود تمام اند گشتهباز بزندگی مرگ از کسانیکه مانند و نمائید تسلیم بخدا را خود

 خدا فیض زیر بلکه نیستید شریعت تابع شما چون باشد حاکم شما وجود بر نباید گناه زیرا.   رود بکار نیکو قاصد برای شما

 . هستید

 11 – 81: رومیان

 

o  داریم خدا نزد وکیلیما. 

 

 مسیح سازد؟ محکوم آنانرا بتواند که کیست پس!    نماید می تبرئه را آنان داخ ؟ کرد خواهد متهم را خدا برگزیدگان کی

 ما تواند می کی پس!    کند می شفاعت ما از خدا راست دست در اکنون و شد زنده دوباره حتی و مرد که است کسی عیسی

 از را ما است قادر شمشیر یا و خطر یا تهیدستی یا گرسنگی یا زجر یا نگرانی یا مصیبت آیا ؟ سازد جدا مسیح محبت از را

 که گوسفندانی مانند ما با و هستیم مرگ خطر در روز تمام در تو بخاطر: »  فرماید می کتابمقدس چنانکه  ؟ سازد جدا مسیح

 شود، می کامل ما پیروزی داشت دوست را ما که او بوسیلۀ ، چیزها این همۀ وجود با.«   میشود رفتار رود می بکشتارگاه

 وقایع نه و امروز پیشامدهای نه ، بشری فوق وقدرتهای نیروهای نه و فرشتگان نه ، حیات ونه موت نه که دارم یقین رازی

 در خدا که محبتی از را ما تواند نمی آفرینش تمام در چیز هیچ خالصه و پستی نه و بلندی نه و  آسمانی قدرتهای نه ، فردا

 .سازد جدا نموده آشکار مسیح عیسی ما خداوند

 51 – :558 رومیان

 

 اما  ، داشت می باز خدمت ادامه از را آنان مرگ زیرا بودند، زیاد بسیار الوی سلسله کاهنان که است این آن دیگر تفاوت

 به که را کسانی همها  است قادر او سبب این به و  است زنده ابد به تا او زیرا ، ندارد جانشینی و است کاهن همیشه عیسی

 .کند می شفاعت آنان برای و است زنده ابد به اوتا زیرا ، بخشد نجات همیشه برای و کامال آیند می خدا حضور به او وسیله

 13 – 1581 عبرانیان
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 :گرفت خود بر رو ما محکومیتهای او فرو نشاندن غضب. 

 ،هستیم                                              حاال ما ترسان بودیم! 

 

 من. کند می چه اربابش داند نمی بنده زیرا خوانم نمی بنده را شما دیگر.   دهید انجام مرا احکام اگر هستید من دوستان شما

 شما من بلکه اید برنگزیده مرا شما.   دادم شرح شما برای شنیدم خود پدر از را چه هر زیرا ام خوانده خود دوستان را شما

 شما به بخواهید پدر از من بنام چه هر تا باشد دائمی که ای میوه ــ بیاورید میوه و بروید که کردم مامور و ام برگزیده را

 . نماید عطا

 11 – 11813  یوحنا

 

 از ،یابیممی او از ،کنیم سوال هرچه و  داریم اعتماد خدا حضور در نکند، مذمت را ما ما دل هرگاه( دوستان)،حبیبان ای

 عیسی او پسر اسم به که او حکم است این و. نماییممی عمل ،اوست پسندیده آنچه به و داریممی نگاه را او احکام که آنجهت

 .فرمود امر ما به چنانکه ،نماییم محبت را یکدیگر و آوریم ایمان مسیح

 11 – 1185 یوحنا اول

 

o داریم                               خدا به ما. 

 

 ما بجهت را آن که زنده و تازه طریق از  شویم داخل اقدس مکان به تا داریم دلیری عیسی خون به چونکه ،رانبراد ای پس

 ،ایمان یقین در ،راست دل به پس  ،داریم خدا خانه بر را بزرگ کاهنی و  ،است نموده مهیا خود جسم یعنی پرده میان از

  ؛بیاییم نزدیک ،داده غسل پاک آب به را خود بدنهای و پاشیده بد ضمیر از را خود دلهای

 11 – 11811 عبرانیان

 

 :کرد تحمل را ما جدائی او آشتی. 

 درون بهحاال  بودیم شده رانده ما                                                       . 

 

 

 خود ایمان اعتراف ، خدا پسر ، عیسی یعنی ، است رفته برین عرش به که داریم عظمت و بزرگی این به کاهنی ما چون پس

 که است کسی بلکه ، باشد خبر بی ما ضعفهای با همدردی از که نیست کسی ما بزرگ کاهن زیرا  ، نگاهداریم محکم را

 نزدیک خدا بخش فیض تخت به دلیری با تا بیائید پس.   نگردید گناه مرتکب ولی شد وسوسه لحاظ هر از ما مانند درست

 .یابیم فیض او از احتیاج وقت در و یافته رحمت تا شویم

 11 – 1181 عبرانیان

 

o شدیم                             فرزندی به خدا توسط ما. 

 

 خدا انفرزند را شما روح آن بلکه شود نمی ترس موجب و سازد نمی برده را شما است داده شما به خدا که روحی آن زیرا  

 دهند می شهادت هم با ما روح با خدا روح.«  پدر ای ، ابا:»  کنیم می فریاد خدا پیشگاه در روح این بکمک ما و گرداند می

 و هستیم نیز مسیح با ارث هم و خدا وارث یعنی ـ وارث ، صورت آن در هستیم او فرزندان اگر و  هستیم خدا فرزندان ما که

 .شد خواهیم شریک نیز او جالل در ستیمه شریک مسیح رنج در ما اگر

 11 – :138 رومیان
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 :پرداخت رو ما رهائی بهای او بازخرید. 

 هستیم                                   حاال بودیم، برده ما! 

 

 که را خود فرزند خدا رسید فرا معین زمان وقتی اما  بودیم دنیوی بچگانۀ عقاید غالمان ، کودکی دوران در همینطور نیز ما

 مقام ما تا و سازد فراهم بودند شریعت قید در که را کسانی آزادی تا  فرستاد بود شده متولد شریعت قید در و زن یک از

 و است فرستاده ما های قلب به را خود پسر روح هستید او فرزندان شما که این اثبات برای خدا.    آوریم بدست را فرزندی

 وارث ترا خدا ، هستی پسر چون و پسری بلکه نیستی برده دیگر تو پس«   پدر ای ، پدر: » گوید می زده فریاد روح این

 .است ساخته نیز خود

 1 – 581 غالطیان

 

 چیست یافتن نجات معنی که                                              ما به صلیب چون. 

o میکند روشن را ما                                                                    صلیب. 

 

 در شریعت مقررات اجرای با کس هیچ که دانیم می خوب  ، گناهکار یهودیء غیر نه و هستیم زاد مادر یهودیء که ما

 مسیح به نیز خود ما. گردد می محسوب نیک مسیح عیسی به ایمان براثر فقط بلکه شود نمی محسوب نیک کامال خدا حضور

 انجام راه از بشری هیچ بلکه ، ما فقط نه.  شویم شمرده نیک شریعت اجرای با نه و ایمان بوسیله تا آوردیم ایمان عیسی

 یافت مسیح در که مطلق نیکی به رسیدن برای خود تالش ضمن در اگر پس. شود محسوب نیک تواند نمی شریعت احکام

 که را آنچه اگر اما!    وجه هیچ به ؟ بدانیم خود گناه عامل را سیحم باید آیا گناهکاریم دیگران مثل نیز ما که دریابیم شود می

 است مربوط شریعت به که آنجا تا زیرا.   هستم خاطی شخص که دهم می نشان البته کنم بنا دیگر ر با ام کرده خراب خود

 آنکه دیگر بطوریکه ام شده مصلوب مسیح با من.   نمایم زیست خدا برای تا شدم کشته شریعت بوسیله زیرا ام مرده من

  و کند می زندگی من در که است مسیح بلکه ، نیستم من کند می زندگی

 داد من بخاطر را خود جان و کرد محبت مرا که خدا پسر به ایمان بوسیله فقط ، دارم اکنون من که ای جسمانی زندگانیء این

 .کنم می زندگی

 11 – 1381 غالطیان

 

 مرد ما بخاطر مسیح. 

 شمرده عادل                  در ما. نمیکنیم کاری شدن شمرده عادل                              ما 

 . میکنیم کار شدگی

 

 شویم نیک کامال خدا خود مانند او با اتحاد بوسیله ما تا نشناخت گناه بی را او ما بخاطر خدا ولی ، بود گناه بی کامال مسیح

 1183دوم قرنتیان 

 

 در که میکنه متهم منو من وجدان اینکه علیرغم. مسیح عیسی به حقیقی ایمان با فقط هستید؟ عادل خدا ابلمق در چطور شما

 شریرانه که آنچه به نسبت هنوز و ام نکرده رعایت را آنها از هیچکدام و ام، کرده گناه سختی به خدا فرامین همۀ برابر

 قربانی از حاصل منافع خودش، خالص فیض خاطر به فقط من، طرف از شایستگی هیچ بدون خدا معهذا دارم، تمایل هست

 نکرده گناهی هیچ هرگز من گوئی چنانکه. میده قرار من بر رو او قدوسیت و او عدالت میکنه، عطا من به رو مسیح عیسی

 را لطف این من یهکاف فقط ام، داده انجام کرد پدر از مسیح که رو اطاعتی تمام شخصاا  خودم و ام، نبوده گناهکار هرگز و ام

 . بپذیرم مطمئن قلبی با

 ۰۶سؤال هایدلبرگ، دینی جواب و سؤال کتاب
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 که چنان این بنابر است گردانیده آزادی و پاکی مطلق، نیکی ، حکمت ما برای را مسیح و ساخت متحد مسیح با را شما خدا

 « نماید فخر خداوند به باید کند فخر بخواهد که هر: »  فرماید می خدا کالم

 51 – 5181 قرنتیان اول

 

o میکند. فراهم ما برای را                                                     امکان صلیب  

 

 . خداست قدرت هستیم نجات راه در که ما برای ولی است معنی بی و پوچ هستند هالکت راه در که آنانی برای صلیب پیام

 1:81 قرنتیان اول

 

 میکند زندگی ما در حاال مسیح. 

 هستیم مسیح مسکن ما نیستیم، بدهکار مسیح به ما. 

 

 من زیرا داد، خواهد انجام هم بزرگتری کارهای حتی و کرد خواهد کنم می من را آنچه بیاورد ایمان من به که هر بدانید یقین

 آنرا بخواهید من بنام چیزی اگر. بدیا جالل پسر در پدر تا داد خواهم انجام آنرا بخواهید من بنام چه هر و  روم می پدر نزد

 داد. خواهم انجام

 11 – 11811 یوحنا

 

 هستم دور شما از که هم اکنون ، کردید می اطاعت من از همیشه بودم شما با وقتی که همانطور ، من عزیزان ای بنابراین

 هم ، خود لطف از که خداست رازی  ، برسانید کمال به لرز و ترس با را خود نجات و کنید اطاعت من از که است مهمتر

 .کند می ایجاد شما در را کاری هر قدرت هم و اراده

 15 – 1181 فیلیپیان

 

 شما در مسیح که است این سر آن و سازد فاش یهود غیر ملل میان در را خود قیاس بی و جالل پر سر که دانست صالح خدا

 که دانشی تمام با و شناسانیم می همه به را مسیح ما خداست جاللدر شدن سهیم به شما امید مایۀ حقیقت این و باشد می ساکن

 این انجام برای.نمائیم تقدیم خدا به مسیح در بالغ افرادی صورت به را آنها تا دهیم می تعلیم و سازیم می آگاه را همه داریم

 .نمایم می استفاده کند می ارک من در و دهد می من به مسیح که عظیمی قدرت از و کنم می تقال و کشم می زحمت من کار

 11 – 1181 کولسیان

 

o میکنه حتمی رو ما                                                  صلیب. 

 

 

 خدا زیرا  ، درکارند هم با اند شده خوانده او ارادۀ بحسب و دارند دوست را خدا که آنانی خیریت برای چیز همه دانیم می ما

 بسیار برادران میان در برادر نخستین ، پسر تا و آیند در او پسر بشکل تا برگزید پیش از شناخت می ابتدا از که را آنانی

 را نیکان و کرد محسوب نیک کامال را شدگان خوانده و ، است خوانده خود بسوی بود برگزیده قبال که را کسانی او.   باشد

  .بخشید جالل و جاه نیز

 51 – :1:8 رومیان

 

 میگردد. بر ام برای مسیح 

 زندگی                       دنیای برای ما. نمیکنیم زندگی دنیا                           برای ما 

 .میکنیم
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 نوانع به بار یک نیز مسیح  ، گیرند قرار خدا حضور در داوری برای آن از بعد و بمیرند یکبار باید همه که همانطور

 برای کهبل ، آمد نخواهد گناهان کفارها  برای شود ظاهر که دوم بار و گیرد دوش به را دمیانآ گناهان بار تا شد تقدیم قربانی

. آید می هستند او براه چشم که آنانی نجات  

:1 – 1181 عبرانیان   

 

 پای و دست که گناهی هر و بندی و قید هر از باید ما اند گرفته قرار شماری بی امین شاهدان چنین ما گرداگرد که اکنون پس

 به را ما ایمان که عیسی به و  بدویم است گرفته قرار ما برابر در که دانی می در پشتکار با و شویم آزاد است بسته را ما

 به و شد صلیب متحمل بود انتظارش در که ای شادی خاطر به او چون ، بدوزیم چشم گرداند می کامل را آن و آورده وجود

 و ضدیت به و شد متحمل او آنچه به و.  است نشسته الهی تخت راست دست بر و ادند اهمیت صلیب روی بر مردن رسوائی

 .نشوید دلسرد و مأیوس و بیندیشید دید گناهکاران طرف اواز که مخالفتی

 5 – 1811 عبرانیان

 

 چیست                                                          معنی میدهد نشان بما صلیب چون. 

 

 

 برادران راه در را خود جان باید نیز ما پس. کرد فدا ما راه در را خود جان مسیح زیرا ایم کرده درک را محبت نیمع ما

 را خود محتاج برادر وقتی ولی است مند هره به دنیا ثروت از که باشد کسی در خدا محبت است ممکن آیا.   سازیم فدا خود

 باید هبلک ، باشد تعارف و حرف قالب در فقط نباید ما محبت ، من فرزندان یا  ؟ نماید دریغ او از را خود محبت بیند می

شود. دیده عمل در و باشد حقیقی  

:1 – 1185 یوحنا اول  

 

 . هستید من شاگردان که فهمید خواهند همه باشید، داشته محبت یکدیگر به نسبت اگر

 53815 یوحنا

o در                                  ... 

 یمومیش متحد صلیب طرافا در ما. 

 

 

 . اید شده نزدیک او خون ریختن و عیسی مسیح با اتحاد بوسیله بودید دور که شما اکنون اما  

 1581 افسسیان

 

 شالوده بر شما. هستید خدا خانوادۀ اعضاء و هموطن خدا مقدسین با بلکه نیستید بیگانه و غریب دیگر یهودیان غیر شما پس

 تمام که اوست با اتحاد در.   است آن اصلی سنگ عیسی مسیح و اید شده بنا شد نهاده پیامبران و رسوالن بدست که ای

 همراه و او با اتحاد در نیز شما. آید می در مقدس معبد یک بصورت خداوند در رفته رفته و گردد می متصل بهم عمارت

 .کند می گیزند آن در خود روح بوسیله خدا که شد خواهید بنا مکانی بصورت دیگران

 11 – 1181 افسسیان

 

o بین در                                   ... 

 میکنیم اعالم را صلیب ما. 
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 مبادا بگویم سخن کالم فصاحت با من که خواست نمی او و دهم بشارت تا بلکه ، دهم تعمید که نفرستاد مرا مسیح حال بهر

 .شود  اثر بی او صلیب قدرت

 1181 قرنتیان اول

 

 با من.   کنم فراموش را شده مصلوب مسیح عیسی جز چیز همه هستم شما میان در که زمانی تا بودم گرفته تصمیم من رازی

 روح با آنرا بلکه ، نکردم بیان فلسفی کنندۀ مجذوب دالیل با را خود وپیام سخن و  آمدم شما میان به لرز و ترس با و ضعف

 . انسانی فلسفۀ بر ،نه باشد متکی خدا قدرت بر شما یمانا تا  رسانیدم ثبوت به او قدرت و القدس

 3 – 181 قرنتیان اول

 

 نمی ما.   نبینند است نادیده خدای صورت که را مسیح پرشکوه انجیل نور تا است کرده کور را آنها افکار جهان این خدای

 شما خادمین او بخاطر ما و است اوندخد عیسی مسیح که کنیم می اعالم بلکه ، بگیریم قرار توجه مورد خودمان خواهیم

 روشنا»  فرمود که خدائی همان زیرا  ، هستیم

 مشاهده مسیح چهرۀ در که خدا جالل معرفت نور آن تا است درخشیده نیز ما های قلب در«  بدرخشد، تاریکی میان از ئی

 . بدرخشد ما بر شود می

 1 – 181 قرنتیان دوم

 

o  برای                               ... 

 کنیممی مجسم را صلیب. 

 

 از شما تا ساخت فقیر را خود شما بخاطر بود، دولتمند گرچه.  بود بخشنده چقدر ما خداوند ، مسیح عیسی که دانید می شما

 شوید . دولتمند او فقر راه

 :18 قرنتیان دوم

 

 گنجی باال عالم در که بده فقرا به و بفروش داری آنچه برو داری، کم چیز یک »فرمود شده خیره او به محبت با عیسی

 «.  کن پیروی من از و بیا بعد و داشت خواهی

 11811 رقسم

 

 باشید.  من شاگرد توانید نمی بدهید، دست از را خود هستی تمام نیستید حاضر شما اگر همچنین

 55811 لوقا

 

 نیست دنیا این در ما                                        که میکنه یادآوری ما به صلیب چون. 

o رنج از ما                                                          . 

 

 در من را آنچه  شد خواهد آشکار است پنهان چه هر و شود می برداشته آن روی از پرده است، پوشیده چه هر نترسید، پس

 بلند صدای با ها خانه بام در باید شنوید می محرمانه را آنچه و کنید اعالم روشن روز در باید گویم می شما به تاریکی

 جان، و جسم است قادر که بترسید کسی از. نترسید نیستند جان کشتن به قادر ولی کشند می را جسم که کسانی از.   بگوئید

 شما آسمانی پدر هاجاز بدون این، وجود با شود؟ نمی فروخته لایر یک به گنجشک دو آیا.   سازد تباه دوزخ در را دو هر

 از شما نترسید، پس.    است شمرده شما سر موهای حتی شما، مورد در واما.   افتاد نخواهد زمین به آنها از یکی حتی

 .دارید ارزش بیشتر بیشمار گنجشکهای

 51 – 11811 متی
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o بکشیم رنج که                                           حاال ما . 

 

 شما زیرا  ببینید، زحمت و رنج نیز او بخاطر بلکه ، آورید ایمان مسیح به تنها نه که است شده عطا شما به امتیاز این چون

 . هستم آن گرفتار هم هنوز که دارید اطالع و ، بودید آن ناظر وشما داشتم من که اید شده داخل ای مبارزه همان به نیز

 51 – 1181 فیلیپیان

 

 رنجهای از که را آنچه خود جسمانی رنجهای بوسیله زیرا ، خوشحالم بینم می شما اطربخ که زحمتی و رنج آن از اکنون

 . کنم می تکمیل است مانده باقی کلیسایش یعنی او بدن برای مسیح

 1181 کولسیان

 

 یمهبد                                            دنیا این در را نیماها زندگی ما که میشود مانع صلیب چون. 

 

 مسیح به را امیدم و ایمان بتوانم تا ، ام ریخته دور بود، باارزش بسیار برایم روزگاری که را امتیازات این همه اکنون اما

 ، ام گذاشته کنار را همه ، بنابراین.  است ارزش بی ، مسیح عیسی خداوندم شناخت نعمت مقابل در چیز همه ، بلی.    ببندم

 ، یافتن نجات برای دیگر و ، شوم یکی او با و  ، باشم داشته را مسیح که هدف این با د،ندارن ارزش پشیزی من برای چون

 به ایمان راه از فقط زیرا باشد؛ مسیح بر اعتمادم بلکه ، نکنم تکیه مذهبی قوانین از اطاعت یا و خودم خوب کارهای بر

 راه این از فقط که ام دریافته چون ، ام کرده رها را چیز همه من اکنون.   آورد می بحساب گناه بی را ما خدا که است مسیح

 رنج که کنم درک خواهم می من ؛ یابم دست کرد، زنده مرگ از پس را او که قدرتی آن به و بشناسم واقعاا  را مسیح توانم می

 کامال زندگی شوند، می زنده قیامت روز در که کسانی مانند بتوانم ، شده که قیمتی هر به تا.    چه یعنی او با مردن و کشیدن

 . برم بسر آن خرمی و تازگی در و بیابم جدیدی

 11 – 185 فیلیپیان

 

o ندارد. ما برای                             دنیا 

o  هست ما                                مسیح. 

 

 . بـاشد می او نـزد به رفتن معنی به“  مرگ“ و ، مسیح به خدمت برای است فرصتی“  زندگی“ ، من برای چون

 1181 فیلیپیان

 

 دمیده آینده دنیای از                                                       ما به صلیب چون. 

o کرده مشخص را نهائی                                             عیسی. 

 

 .بود شده موم و مهر ، مهر هفت با و شده نوشته نآ طرف دو هر که دارد راست دست در طوماری نشین تخت که دیدم آنگاه

 183 مکاشفه

 ایستادیم قدوس خدای مقابل در درمانده و کننده مأیوس وضع این در ما.  

o را پرداخته. نهائی                                            عیسی 

 

 شده پیروز است داود نسل از نهالی و یهودا طایفها  از که شیری ، شیر آن زیرا مکن گریه: »  گفت من به پیران از یکی آنگاه

 پیران و حیوانات آن میان در و تخت همان وسط در که دیدم آنگاه دارد را آن مهر هفت برداشتن و طومار گشودن حق او و

 روح هفت که چشمی هفت بود چشم هفت و شاخ هفت دارای بره آن. داشت را شده قربانی برها  عالمت که بود ایستاده ای بره

 . اند شده فرستاده جهان همها  به و هستند خدا
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 1 – 383 کاشفهم

 

 هست غالب شیر او. 

 .او برۀ رنج کشیده است 

o  نهائی را به انجام رسانده.                                     عیسی 

 

 . گرفت نشین تخت راست دست از را طومار و آمد جلو بره

 183 مکاشفه

 

o هست نهائی                                                            شایستۀ عیسی. 

 

 به و داشتند چنگ دست یک به پیران. کردند سجده بره پیش پیر چهار و بیست و حیوان چهار آن گرفت آنرا او که همین

 ای شایسته تو: »  ائیدندسر می ای تازه سرود آنها.   است مقدسین دعاهای نشانه که بخور از پر زرین های جام دیگر دست

 هر از ، زبان و قبیله هر از را مردمان خود خون با و شدی کشته تو زیرا ، بگشائی را مهرهایش و ، بگیری را طومار ، که

 زمین بر آنها و کنند خدمت را ما خدای ، کاهنان عنوان به تا رسانیدی سلطنت رابه آنان تو.   خریدی خدا برای امت و ملت

 شنیدم بودند هزار هزاران و هزار صدها که را بیشماری فرشتگان صدای و کردم نگاه آنگاه. «  کرد خواهند یفرمانروائ

 تا است شایسته شده قربانی برها : »  میزدند فریاد بلند صدای با و  بودند ایستاده پیران و حیوانات و تخت آن اطراف در آنها

 زیر و زمین و آسمان موجودات همها  که شنیدم می بیابدآنگاه تمجید و جالل و حرمت ، توانائی و حکمت و ثروت و قدرت

 می تخت بر که باد کسی آن از ، قدرت و جالل ، عزت و ستایش: »  کردند می فریاد است آنها در چه هر و دریا و زمین

 .کردند پرستش را او و نموده سجده پیران و«  آمین»  گفتند حیوان چهار آن و«   باد بره آن از ابد به تا و نشیند

 11 – 83: مکاشفه

 بود خواهد                                           های سرود ما های سرود . 

 هرگز ما های پرستش                                                            . 

 

 از و  گرفته سرچشمه بره و خدا تخت از رودخانه آن .داد نشان من به زد می برق بلور مثل که را حیات آب رودخانها  آنگاه  

 یک ماه هر ، آورد می میوه بار دوازده سالی که بود حیات درخت یک رودخانه طرف هر در. گذشت می شهر خیابان وسط

. دش نخواهد یافت آن در باشد شده ملعون که چیزی دیگر.   شد می استفاده ملل درد درمان برای درختان این برگ از بار

 بر را او نام و دید خواهند روبرو را او همه.   نمود خواهند عبادت را او بندگانش و بود خواهد آنجا در بره و خدا تخت

   خداوند زیرا داشت نخواهند نیاز خورشید و چراغ نور به آنان و بود نخواهد شبی دیگر.   داشت خواهند خود های پیشانی

 .کرد خواهند فرمانروائی ابد به ات آنها و بود خواهد ایشان نور خدا

 3 – 1811 مکاشفه

 

...برصلیب عیسی رضایتبخش  جانشینی بخاطر  

 میکنند                                          خدا با حاال  بودند مرده گناه در که آنهائی. 

 میکنند. تجربه رو او                                       بودند خدا غضب تحت که کسانی 

 میبینند را او روی حاال بودند دور خدا از که کسانی. 

 راند خواهند حکم                                        تا   خدا با حاال بودند مرگ و گناه اسیر که کسانی. 
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 کتابهای توصیه شده.

 

وعات خاص این دوره از اگر عالقمند هستید که در خصوص صلیب عیسی مسیح بررسی کنید و یا در خصوص موض

کلیسای مخفی هستید منابع زیر را برای شما توصیه میکنیم. بسیاری از این منابع اساس حقایقی هست که در این درس 

ا با تمام چیزهائی که در هر کدام از  ا توجه کنید، گرچه این کتابها توصیه شده اند، دکتر پالت الزاما بررسی کردیم. اما لطفا

موافق نمیباشد. درخواست میکنیم که این کتابها را بخوانید و یاد بگیرید اما در عین حال  حکمت داشته باشید آنها نوشته شده 

 که در موقع خواندن تعلیم خوب را از نظرات انسانی تشخیص دهید.

 

 ...کتابهائی در خصوص مطالعۀ صمیمانه صلیب 

 ذا منابع را به زبان اصلی معرفی کرده ام.از آنجائیکه شاید این کتابها به فارسی ترجمه نشده باشند ل

 

o John Stott, The Cross of Christ (Highly Recommended!) 

o C.J. Mahaney, Living the Cross-Centered Life (Highly Recommended!) 

o J.I. Packer and Mark Dever, In My Place Condemned He Stood 

o Jerry Bridges and Bob Bevington, The Great Exchange 

o Charles Haddon Spurgeon, Spurgeon’s Sermons on the Cross of Christ 

 

 ...مطالعۀ اصولی در مورد صلیب 

o Steve Jeffery, Michael Ovey, and Andrew Sach, Pierced For Our 

Transgressions (Highly Recommended!) 

o Charles Hill and Frank James, The Glory of the Atonement 

o Leon Morris, The Atonement: Its Meaning and Significance 

o John Murray, Redemption Accomplished and Applied 

o James Beilby and Paul Eddy, Four Views: The Nature of the Atonement 

 

 ...کتابهای الهیات عمومی 

o Wayne Grudem, Systematic Theology (Highly Recommended!) 

o Millard Erickson, Christian Theology 

o Bruce Demarest, The Cross and Salvation 

o Scott Hafemann and Paul House, Central Themes in Biblical Theology 

o D.A. Carson, The Difficult Doctrine of the Love of God (Highly 

Recommended!) 

 


