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 دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس                                                       

مرگ مسیح -جدهمه درس  

 

 عیسی هرگ
 48و  47:هشلظ،بابهطالعه 

 هشکل گناه

شای ايغاو ها ؼیش همکى اعت که با تالػ گًاه بذتشیى هؾکل ايغاو ها اعت و سیؾه افلی تمام دسگیشی های ديیاعت.گًاه ايغاو ها سا اص خذا خذا کشده و به هشگ زتمی عىق هی دهذ .ب
ذس هن که ؽخقی خىب باؽذ باص هن اص خالل خذا لافش خىدؽاو بش گًاه پیشوص ؽىيذ . زتی دسعتکاس تشیى ايغاو يیض هشگض يمی تىايذ هؾکل گًاه سا زل کًذ هشچم

تًها ساهی بىد که ايغاو ( کتاب همذط پاعخ خذا سا دس هىسد گًاه بؾش بیاو کشده اعت . خذا یگايه ـشصيذ خىد،عیغی هغیر سا لشبايی گًاهاو بؾش کشد صیشا ایى 56،آیه6اعت)سوهیاو،باب
دس ایى اهش دس خهت لشبايی ؽذو بشای گًاه اطاعت کشد .یک ـذاکاسی به لیمت تمام صيذگی،او به تمام خىاعته خىد پؾت پا صد تا ـمط  هی تىايغت بش گًاه ؼلبه کًذ. عیغی هغیر اص پذس

ت بش گًاه پیشوص ؽىد . او همچًیى هايذ تىايغ خىاعته پذس سا به خا آوسد . هشدو به سوی فلیب آخشیى اطاعت پشخاللی بىد که اص صيذگی ـذاکاسايه هغیر دیذین. چىو هغیر تا آخش بی گًاه
 و بخؾیذه ؽىد و بشای همیؾه بش هشگ پیشوص ؽىيذ.اایى ـشفت سا بشای ؽاگشداو والعی اػ ـشاهن کشد تا گًاهايؾ

 رنج های هسیح

عذالتی های ايدام ؽذه دس زك هغیر،به عخشه گشـتى دس کتاب همذط ؽاهذ يا 
ؽالق صدو او و تًبیه کشديؼ بىدین.هغیر زتی صخش تماؽای پشیؾايی هادس هًگام او،

عزاب کؾیذو او سا يیض دیذ.او عمیمًا ايذوهگیى بىد .ولتی ـهمیذ که یهىدیاو،هشدهاو 
بعضی اص هتىو عهذ خىدػ،او سا يپزیشـتًذ و هی دايغت که آيها هداصات هی ؽىيذ.دس 

زال هغیر سا به هًگام  55عتیك دس هىسد سيح های هغیر هی خىايین . دس هضاهیش،باب
یاد او ؽشم فلیب سا يیض هتسمل  به فلیب کؾیذيؼ زظ هی کًین.عالوه بش دسد ص

 ؽذ.

 وقایعی  که ختن به صلیب کشیدو هسیح شد

هتًفش بىديذ با هن هماهًگ ؽذه تا هغیر سا يابىد  ـشیغیاو و فذولیاو سهبشاو هزهبی یهىدیاو دس صهاو هغیر بىديذ. ایى دو گشوه اکثشًا با هن اختالؾ يظش داؽتًذ.اها چىو هشدو اص یهىدیاو
که هیچ ايغاو به او گىػ دهًذ و تست تاثیش هعدضات او لشاس گیشيذ هتًفش بىديذ..واضر بىد  عاصيذ.آيها به هسبىبیت،لذست و التذاس هغیر زغادت هی کشديذ.اص ایًکه تعذاد صیادی اص هشدم

لعیت سا ببیًًذ و زغادت و يفشت عادی تىايایی ايدام ایى هعدضات سا يذاؽت و ایى ها يؾايه هایی بىديذ که ثابت هی کشد هغیر پغش خذاعت. اها عشاو هزهبی يمی خىاعتًذ وا
ىيذ و اعتشاك کًًذ.ایى شده بىد . هغیر بشای عیذ پغر دس اوسؽلین بىد . عشاو هزهبی هی خىاعتًذ بذوو عش و فذا او سا دعتگیش کًًذ .لبل اص ایًکه هشدم هتىخه ؽؾمايؾاو سا کىس کچ

غیمايی کؾايذ خایی که هغیر و ؽاگشدايؼ آياو سا به عمت باغ خت شد پیؾًهاد خیايت به هغیر سا به آياو داد.یهىدا گیهىدا اعخشیىطی یکی اص دواصده ؽاـشفت صهايی به آيها دعت داد که 
 (6تا 4،آیات;4دس آيدا تًها بىديذ)یىزًا،باب

ش همکى اعت يذگی یک ايغاو کاهاًل بی گًاه ؼیهغیر دعتگیش ؽذ و يضد عشاو هزهبی آوسده ؽذ .آيها يتىايغتًذ دلیل والعی بشای فادس کشدو زکن هشگ وی پیذا کًًذ . پیذا کشدو گًاه دس ص
 (96،آیه69خذا هغتی یا يه ؟" )هتی،باب ىین ها سا بگى که تى هغیر پغشفت :" تى سا به خذای زی لغن هی گ. دس يهایت کاهى اعظن گ

هام اؽتباه بىد و هغیر کفش يمی گفت بلکه ولتی عیغی هغیر تاییذ کشد که پغش خذاعت او سا به کفش گىیی هتهن کشديذ بش طبك ؽشیعت هىعی هداصات کفش گىیی هشگ بىد .البته ایى یک ات
هیاو وسپًتیىط پیالطظ بشديذ و خىاعتًذ که او هقلىب ؽىد . ایى سوؽی بىد که زمیمت سا يؾاو داد . دس آو صهاو سوهیاو بش اعشائیل زکىهت هی کشديذ .عشاو یهىد هغیر سا يضد والی 

بشگشدايذ.بیى هیشودیظ و پیالطظ باس هدشهیى سا هداصات هی کشديذ.اها پیالطظ هیچ خشهی بشای هغیر يیاـت . ولتی ـهمیذ که هغیر اص ؽهش هیشودیظ آهذه اعت او سا يضد هیشودیظ 
 ( 45،آیه56ذ :"دس هماو سوص پیالطظ و هیشودیظ با یکذیگش هقالسه کشديذ صیشا لبل اص او دس هیايؾاو عذاوتی بىد" )لىلا،بابدیگش سوابط دوعايه بشلشاس ؽ

( پیالطظ هی 55و48و 47،آیات 56يیاـتًذ .)لىلا،بابظ هی دايغت که هغیر بی گًاه اعت .او  همیؾه به یهىدیاو هی گفت که يه خىد و يه هیشودیظ هیچ خشهی بشای هغیر طپیال
اطىسی سم خىاهذ بىد پظ آصاد کشدو او دايغت که یهىدیاو به خاطش زغادتؾاو خىاعتاس هشگ هغیر بىديذ،به پیالطظ گفتًذ چىو هغیر ادعای پادؽاهی داسد پظ تهذیذ بضسگی بشای اهپش

ظ هغیر سا طکؾیذ.عظین تشیى يا عذالتی. پیال يام بشابا آصاد ؽىد و پادؽاه صيذگی سا به هشگ بی وـایی  به اهپشاطىسی اعت پیالطظ علی سلن هیل باطًی اػ تغلین ؽذ و اخاصه داد لاتلی به
هغیر دخالت داؽتًذ و يمؾه خذا اص اصل يدات به دعت عشباصاو سوهی داد تا او سا به فلیب بکؾًذ.دسدياکتشیى و صخش آوستشیى هشگ تاسیخ . بًا بش ایى هن سوهیاو هن یهىدیاو دس هشگ 

ده هغتسکن و پیؾذايی خذا ها  تىعط ـشصيذػ بىد و هی دايغت که ایى ؽشیشاو ایًگىيه بشخىسد هی کًًذ بعذ ها پطشط سعىل به یهىدیاو گفت :" ایى ؽخـ چىو بش زغب اساايغاو 
 (56،آیه5فلیب کؾیذه و کؾتیذ".)اعمال،باب تغلین ؽذ ،ؽما به دعت گًاه کاساو بش 

;تا  9،آیات 55هضاهیش ،باب  

عتهضا اها هى کشم هغتن و ايغاو يی ،عاس آدهیاو هغتن و زمیش ؽمشده لىم.هشکه هشا ببیًذ به هى ا
هی کًذ.لب های خىد سا باص هیکًًذ و عش های خىد سا هی خًبايًذ.بش خذاويذ تىکل کى،پظ او سا 
خالفی بذهذ.او سا بشهايذ چىو که به وی سؼبت هی داسد.                                                           

                                                                                                         49و  48،آیات55هضاهیش،باب
لىت هى هثل عفال خؾک ؽذه و صباين به کاهن چغبیذه و هشا به به خاک هىت يهاده ای صیشا 

  عگاو دوس هشا گشـته ايذ خماعت اؽشاس هشا ازاطه کشده،دعت ها و پاهای هشا عفته ايذ.
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 هیچ راه دیگری نبود

گفت که هی خىاعت که لقذ پذس اص آوسدو او دس ایى ديیا،آوسدو سعتگاسی بىد . دس طىل صيذگی اػ کاهاًل هطیع پذس بىد زتی دس صخش ها و هشگؼ به فلیب.هغیر  هغیر هی دايغت
"ای پذس اگش باس دس دسگاه پذس دعا کشد 6، تساو ؽذ ها( دس باغ ختغیمايی ولتی هغیر با اطاعتؼ 67،آیه 7:"خىاهؼ ـشعتًذه خىد سا به عمل آوسد و کاس او سا ايدام دهذ " یىزًا،باب

( اگش همکى بىد خذا پغشػ سا اص ایى دسد سهایی هی داد اها تًها ساه همیى بىد.ولتی 77تا  >6،آیه 59همکى اعت ایى پیاله اص هى بگزسد،لیکى يه به خىاهؼ هى بلکه به اساده تى" )هتی ،باب
 7،آیه:4( کاسی که خذا به او هسىل کشده بىد سا به ايدام سعايیذ. یىزًا ،باب63،آیه>4گفت "تمام ؽذ" )یىزًا،بابؽذ  که هغیر بش سوی فلیب به هشگ يضدیک هی

 چرا هسیح هرد

هی کًین . ها همه گًاه کاسین پظ همه ا دسیاـت آدم گًاه کشد پظ هشد.هشگ هداصات گًاه اعت و ایى لايىو خذاعت.دلیمًا همايطىس که بعذ اص کاس هضد هی گیشین ،پظ بعذ اص گًاه يیض هشگ س
 الیك هشگ هغتین.

باعث هشگ او ؽذ. اگش هغیر بش سوی فلیب يمی  هغیر بش سوی فلیب هشد تا گًاهاو ديیا اص سا اص بیى ببشد .ایى اساده پذس بىد و هغیر تا هشگ اص او اطاعت کشد.اگشچه ـًا پزیشی اػ يیض
هی خىايین که "هغیر  48آیه  7.دس عبشايیاو بابًاو همايًذ ها وعىعه ؽذ و زتی دس بعضی هىاسد بغیاس بیؾتش اص ها ،اها هشگض گًاه يکشد يىعی دیگش هی هشد.هغیر همچ به هشد چًذی بعذ

 آصهىده ؽذ دس هش چیض به هثال ها بذوو گًاه"

هغیر هشد تا "غتى لايىو خىد "هضد گًاه هشگ اعتاو سا اص هشگ بشخیضايیذ بذوو ؽکاگش چه هغیر رات ـايی آدم سا داؽت اها الیك هشگ يبىد چىو کاهاًل بی گًاه بىد . بًابشایى خذا 
 ىس ایى ـشفت سا بشای ها يیض ههیا کًذ.طعتگاسی خىد سا بذعت آوسد و همیى س

 

 

 

 

 

گاه بىد که اگش بی گًاه بمايذ پذس او سا پظ که هىاـك بىد به همیى خاطش گًاه يهغیر با پذس دس هىسد هضد گًا شد .او هی دايغت که تًها ساه ؼلبه بش هشگ ؼلبه بش گًاه دس خىد اعت وهمیى طىس آ
هی گىیذ :" صیشا هیذايین که چىو  >آیه  9به هغیر راتی خذیذ داد.راتی همايًذ خىد که لادس به گًاه يیغت و هشگض يمی هیشد.سوهیاو باباص هشگ بش خىاهًذ خیضايذ.پظ اص سعتاخیضػ،خذا 

 هغیر اص هشدگاو بشخاعت دیگش يمی هیشد و بعذ اص ایى هىت بش او تغلطی يذاسد"

 ها چطور ؟

( ایى يکته دس هىسد هشگ 45اعشائیلی بشه ای سا کؾته و خىو آو سا بش عشدس خايه های خىد هی صديذ تا اص هشگ يدات یابًذ.)خشوج هغیر دس صهاو عیذ پغر هشد .دس پغر اولیه هش خايىاده 
يی لابل لبىل خىد سا داد ( خذا لشبا>4،آیه4ىد) اول پطشط،بابب يمـاو همايًذ بشه ای بی عیب و بی او یک لشبايی لابل لبىل بىد  (:،آیه 8هغیر يیض فذق هی کًذ. )اول لشيتیاو،باب

( . بغیاس لبل اص هیالد هیالد هغیر اؽعیا يبی گفت :" و زال آيکه به عبب تمقیش های >5،آیه4که گًاه خهاو سا بش هی داسد" )یىزًا،باب عته اعتماد داؽتًذ هغیر " بشه خذا بشای کغايی ک
وی آهذ و اص صخن های او ها ؽفا یاـتین. خمیع ها هثل گىعفًذاو گمشاه ؽذه بىدین و هشیکی اص ها به ساه خىد بشگؾته بىد  ها هدشوذ و به عبب گًاهاو ها کىـته گشدیذ و تادیب عالهتی ها بش

 ( 9و 8،آیات86و خذاويذ گًاه خمیع ها سا بش  وی يهاد " )اؽعیا،باب

او وـات یاـت .صیشا یًهغیر بشای بیذ ذ:" صیشا هًگاهی که ها هًىص ضعیؿ بىدین ،دس صهاو هعیىدس هىسد عؾك خذا بشای ـذاکشدو ـشصيذػ بشای گًاهکاساو هی گىی ;تا  9،آیه 8سوهیاو ،باب
کًذ اص ایًکه هًگاهی که ها هًىص گًاه  بعیذ اعت که بشای ؽخـ عادل کغی بمیشد ،هش چًذ دس ساه هشد يیکى همکى اعت کغی خشات کًذ که بمیشد.لیکى خذا هسبت خىد سا دس ها ثابت هی

 "ن هغیر دس ساه ها هشدکاس بىدی

 عؾك هغیر به کغايی که صيذگیؾاو سا يدات داد سا يؾاو هی دهذ : 46،آیه48یىزًا،باب

 "کغی هسبت بضسگتش اص ایى يذاسد که خاو خىد سا به خهت دوعتاو خىد بذهذ"

شد.هغیر اص صيذگی اػ بخاطش ها گزؽت .ها بایذ دسک کًین که گًاه کاسین و هستاج غشػ هش کاسی هی تىايغتًذ دس زك ها ايدام داديذ .خذا یگايه ـشصيذػ سا بشای ها لشبايی کپخذا و 
 يدات هغتین . ـمط صهايی اسصػ ـذاکاسی هغیر و کاس بضسگ خذا سا دسک هیکًین که هتىخه ؽىین چمذس گًاهکاسین.

 

 ها همه هیمیشین :

سا داسا هغتین و همه گًاهکاسین. همه رات ـايی آدم  

 هغیر اص هشگ بشخیضايذه ؽذ :

 هغیر رات ـايی ادم سا يیض داؽت اها گًاه يکشد.
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 هصلوب شدو هردم را به خدا نسدیک کرد

ص طشیك ـذاکاسی هغیر بخؾیذه هی ؽىيذ.بًا بش ایى هايع هیاو ها و خذا اص بیى سـته اعت و ها هی تىايین به او يضدیک ؽىین . دس کتاب گًاه بؾش سا اص خذا خذا هی کًذ .گًاهاو ها تًها ا
شاس کًین.دس دوم يام بشده ؽذه اعت.و اص ایى طشیك هی تىايین تىعط عیغی هغیر که هیايدی ها دس آعماو اعت با خذا سابطه ای خاؿ بشل ه همذط ایى عمل به عًىاو هقالس

قالسه هیاو خىد و گًاه کاساو اعت. ایى پیؽام هقالسه تىعط سعىالو تعلین داده هی ؽذ پىلظ سعىل کاهاًل يؾاو هی دهذ که خذا تىعط ـشصيذػ دس زال بشلشاسی ه >4،آیه 8لشيتیاو،باب
 ا بذیؾاو هسغىب يذاؽت و کالم هقالسه سا به ها عپشد":" یعًی ایًکه خذا دس هغیر بىد و خهاو سا با خىد هقالسه هی داد و خطایای ایؾاو س

ین  صلیب خود را برهی دار

اعت اص خايب خذا به  هقلىب ؽذو دس للب ايدیل اعت و هًبع افلی سعتگاسیغت که تىعط عؾك خذا ـشاهن ؽذه و تىعط عؾك ـشصيذػ اهکاو پزیش ؽذه اعت .بخؾؼ هذیه ای
 ایماو تعمیذ به عمت خذا هی آیًذ:کغايی که اص گًاهاو خىد تىبه کشده و با 

 (;6،آیه5"تىبه کًیذ و هش یک اص ؽما به اعن عیغی هغیر به خهت آهىصػ گًاهاو تعمیذ گیشیذ و عطای سوذ المذط سا خىاهیذ یاـت " )اعمال،باب

 خىد سا بشداؽته ،هشا هتابعت يمایذ." اها چیضی ـشاتش اص تعمیذ يیاص اعت .هغیر گفت: "هشکه خىاهذ اص عمب هى آیذ خىیؾتى سا ايکاس کًذ و فلیب

که او سا خؾًىد عاصین . بایذ بشای هتىلؿ کشدو گًاه خمله " فلیب خىد سا بشداؽته " به هعًی ایى اعت که بایذ هش سوص خىد سا لشبايی کًیذ .اگش لقذ پیشوی اص هغیر سا داسین بایذ يه خىد بل
خغن سا با هىط ها و ؽهىاتؼ هقلىب عاخته ايذ" گی تاصه لذم بشداسین .پىلظ سعىل هی گىیذ :" و آيايی که اص آو هغیر هی باؽًذ تمام تالؽماو سا ايدام دهین و همشاه هغیر دس صيذ

 ايی يکًذ.( خغن سا هقلىب کشدو به هعًای اص بیى بشدو تمام خىاعته هایی اعت که باعث گًاه هی ؽىد.بایذ تالػ کًین که گًاه بش صيذگیماو زکمش57،آیه8)ؼالطیاو،باب

 پند هایی از هصلوب شدو

ها و صؽتی و گًاه سا  هقلىب ؽذو هغیر یک اتفاق وزؾتًاک بىد. عمل صؽت ايغاو ها سا دس به فلیب کؾیذو یگايه ـشصيذ خذا سا يمایاو کشد.هقلىب ؽذو خباثت ايغاو -4
 يؾاو هیذهذ.

 سعىل هی گىیذ :همیًطىس عؾك ـشاواو خذا به ؽاگشداو والعی هغیر سا يؾاو هی دهذ. پىلظ  -5

 65،آیه;"او که پغش خىد سا دسیػ يذاؽت ،بلکه او سا دس ساه خمیع ها تغلین يمىد چگىيه با وی همه چیض سا به ها يخىاهذ بخؾیذ ؟" سوهیاو،باب
سعىل دس ياهه ای به ایمايذاساو هی گىیذ: "صیشا هی هضیًه صیادی پشداخت ؽذ تا ایمايذاساو والعی صيذگی خاوداو بیابًذ.به لیمت اص بیى سـتى یک صيذگی کاهاًل پاک بىد.پطشط  -6

چىو خىو بشه بی عیب و بی داغ یعًی خىو دايیذ که خشیذه ؽذه ایذ اص عیشت باطلی که اص پذساو خىد یاـته ایذ يه به چیض های ـايی هثل يمشه و طال ،بلکه به خىو گشاو بها 
 >4و ;4،آیات 4هغیر"        اول پطشط،باب

 خىب بشای سـتاس کشدو به ها داد .هغیر یک هثال  -7

 56تا  54،آیات 5او هشگض دس همابل زشؾ های ؽشیشايه هشدم بدهت زك به خايب بىدو خىد اعتشاك يکشد.        اول پطشط،باب 

 67،آیه56کغايی که او سا به فلیب کؾايذيذ سا بخؾیذ         لىلا،باب 

 64تا  :5،آیات 56و لىلا،باب :5و  59،آیات >4کش هی کشد .    یىزًا،باببا وخىد ایًکه دس صخش و دسد بىد اها باص به بمیه ـ 

 .او با اعتماد کاهل دس همه چیض پذس سا هطابعت کشد 

 خالصه

 ها همه گًاه کاسین و الیك هشگ -4

 خذاويذ دس عؾك خىد یگايه ـشصيذ خىد سا لشبايی گًاهاو ها کشد. -5

 هین ؽذ.عیغی هغیر با اص بیى بشدو صيذگی خىد دس کاس پذس ع -6

 خذا هغیر سا اص هشگ بشخیضايیذ چىو بی گًاه بىد و الیك هشگ يبىد . خذا به او صيذگی خاوداو داد. -7

 .به واعطه ـذاکاسی هغیر گًاهاو ها يیض هی تىايذ بخؾیذه ؽىد. پظ هی تىايین دس اهیذ به یاـتى صيذگی خاوداو دس پادؽاهی خذا ؽشیک باؽین -8

 تىبه کًین و تعمیذ بگیشین و با هغیر دس ساه صيذگی تاصه لذم بشداسین.ها بایذ به گًاهاو خىد پی بشده  -9
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 دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس                                                       

مرگ مسیح -جدهمه درس  

 آیاتی بشای هطالعه

 ;،آیه 8سوهیاو،باب

 48،آیه8دوم لشيتیاو،باب

 4،آیه8دوم لشيتیاو،باب

 4اول پطشط،باب

 

 


