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روش استفاده از"مژده عیسی مسیح"

و "آغاز زندگی جدید در مسیح"

داستانهای کتاب مقدس

1.هر جلسه را با دعایی کوتاه آغاز کرده،از خداوند بخواهید تا قدرت درک 

داستانها را به شما بدهد.

2.داستانها را برای شرکت کنندگان بخوانید یا اگر نسخه های مشابه دیگری 
موجود می باشد با استفاده از روش غیر مستقیم داستانها را با هم بخوانید.

3.رهبر می بایست در پایان هر داستان سوا^تی شفاهی از حاضران بپرسد.هدف 
از پرسیدن این سوا^ت بــررسی و دوباره نگری برای کمک به درک داستان می 

باشد- نه برای پیچیده کردن بحث یا مناظره.

4.حقایق معنوی را بخوانید.اجازه دهید تا اعضای گروه آزادانه درمــورد هر حقیقت 

معنوی بحث و سوال کنند.مواظب باشید هرگز با کسی بحث و مشاجره.^زم نیست 
در این مرحله شرکت کنندگان حقایق معنوی را بپذیرند یا با آنها موافق باشند.تنها 

این مهم است که آنها حقایق را همانطور که در کpم خدا آشکار شده اند درک 
نمایند.

5.پس از حقایق روحانی ،زمانی را در نظر بگیرید تا هر فرد نیازها و احتیاجات و 
دعای درخواستی اش را با گروه در میان بگذارد.

6.برای هر فرد و یا هر نیاز به طور خاص دعا کنید.همین طور که گروه پیشرفت 
می کند و مردم خداوند را می پذیرند،اجازه دهید تا اعضای گروه در این ساعات 

شفاعت برای یکدیگر دعاکنند.
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مژده عیسی مسیح

از

کریستی ا.براونر

درس اول-"تولد عیسی مسیح"

متی 2-1

"به این ترتیب از ابراهیم پیغمبر تا داود پیغمبر,چهارده نفر و از داود پیغمبر تا زمان 
تبعید یهودیها به باِبل چهارده نفر,واززمان تبعید تا زمان مسیح هم چهارده نفربوده- 

اند".متی1:17

 yمریم,مادرعیسی که درعقد یوسف بود،قبل ازازدواج با او,بوسیله روح القدس آبس
شد.

یوسف که سخت پایبند اصول اخpقی بود،برآن شد که نامزدی خود را به هم زند,اما 
در

نظرداشت این کاررادرخفاانجام دهد تا مبادا مریم بی آبروشود.اوغرق دراین 
افکاربود که

بخواب  رفت،درخواب فرشته ای رادید که به او گفت:یوسف،پسرداود،ازازدواج 
بامریم

نگران نباش کودکی که دررحم اوست،ازروح القدس است.اوپسری 
خواهدزایید،وتونام او

راعیسی(نجات دهنده)خواهی نهاد،چون اوقوم خود راازگناهانشان خواهد 
رهانید.واین همان پیغامی است که خداوندقرنها قبل به زبان نبی 

خود"اشعیا"فرموده بود:بنگرید!



دختری باکره آبسy خواهدشدوپسری بدنیا خواهدآورد،واوراعمانوئیل خواهند 
نامید.چون

یوسف بیدارشد،طبق دستــورفرشته عمل کردومریم را به خانه اش آوردتا 
همسراوباشد،اما

با اوهمبسترنشد تاوقتی که اوپسرش را بدنیا آورد،و یوسف او را عیسی نام 
نهاد.عیسی درزمان سلطنت "هیرودیس"درشهر"بیت لحم"بدنیا آمد.درآن هنگام چند 

دانشمند ستاره شناس از مشرق زمین به اورشلیم آمده،پرسیدند:کجاست آن 
کودکی که باید پادشاه یهود 

گردد؟ما ستاره او را در سرزمینهای دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم تا او را 
بپرستیم.

          وقتی این مطلب به گوش هیرودیس پادشاه رسید،سخت پریشان شد.تمام 
مردم
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شهر نیز از ماجرا آگاهی یافتند.او تمام علمای مذهبی قوم یهود را فرا خواند و 
ازایشان پرسید؛طبق پیشگویی پیامبران،مسیح کجا باید بدنیا بیاید.ایشان پاسخ 

دادند باید در بیت لحم متولد شود.آنگاه هیرودیس از ستاره شناسانی که از مشرق 
آمده بودند پرسید اولین

بارستاره را در چه زمانی دیده اند.وبه آنها گفت،به بیت لحم بروید و به دقت به 
جستجو

آن طفل بپردازید.آنگاه نزد من برگشته،به من خبر دهید تا من نیز بروم و او را 
بپرستم.

         پس از این گفتگو،ستاره شناسان به راه خود ادامه دادند.ناگهان ستاره را 
دیدند که



در پیشاپیش آنان حرکت می کند،تا به بیت لحم رسیده،با^ی جایی که کودک در 
آنجا بود 

ایستاد.وقتی وارد خانه ای که کودک ومادرش مریم در آن بودند،پیشانی بر خاک 
نهاده ،

کودک را پرستش کردند.سپس هدایای خود را گشودند وطp وعطرو مواد خوشبو به 
او تقدیم کردند.اما در راه بازگشت به وطن،ازراه اورشلیم مراجعت نکردند تا به 

هیرودیس گزارش دهند،زیرا خداوند در خواب به آنها فرموده بود که از راه دیگری به 
وطن بازگردند.

پس از رفy ستاره شناسان فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و 
گفت،برخیز و کودک و مادرش را برداشته به مصر فرار کن،و همانجا بمان تا تو را 

خبر دهم،زیرا هیرودیس پادشاه میخواهد کودک را به قتل برساند.یوسف همان شب 
مریم وکودک را برداشت وبسوی مصر رفت،و تا زمان مرگ هیرودیس در آنجا 

ماند.هوشع نبی قرنها قبل درباره این موضوع پیشگویی کرده گفته بود:"پسرخود را 
از مصر فراخواندم".

         وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره شناسان از دستــوراو سرپیچی کرده 
اند،بسیار خشمگین شد و سربازانی به بیت لحم فرستاد تا تمام کودکان دو ساله 

وکمتــررا که در آن شهر و در تمام حومه آن بودند را قتل عام کنند.این رفتار 
بیرحمانه هیرودیس را قبp ارمیای نبی پیشگویی کرده بود.

         پس از مرگ هیرودیس،در مصر فرشته خداوند بریوسف ظاهر شد وبه او 
گفت:برخیز وکودک ومادرش را بردار وبه سرزمین اسرائیل بازگرد،چون کسی که 

قصد قتل کودک را داشت،خودش مرده است.

          به هرحال یوسف بازهم نگران بود زیرا پسر هیرودیس جانشین پدرش شده 
ودر 
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یهودیه حکومت میکرد.پس او به ایالت جلیل رفت ودر شهرناصره ساکن 
شد.بازدراینجا

پیشگویی انبیا جامه عمل پوشید که:"او ناصری خوانده خواهد شد".

سوا^ت شفاهی

1.مریم کیست؟

2.فرشته برچه کسی ظاهرشد و گفت نام کودک چه خواهد بود؟

3.چرا ستاره شناسان ازمشرق زمین به یهودیه آمدند؟

4.چرا هیرودیس می خواست عیسی را پیدا کند؟

5.ستاره شناسان چگونه دریافتند که باید ازراه دیگری به وطن 

بازگردندوازهیرودیس اجتناب کنند؟

6.هرودیس چگونه سعی کرد تا پادشاه موعود یهودیان را بکشد؟

7.یوسف چگونه آگاه شد که باید از کشور فرارکرده و به مصر برود؟

8.یوسف چگونه مطلع شد که برای بازگشy خطری وجود ندارد؟

9.چرا یوسف خانواده خود را بجای یهودیه به جلیله برد؟

1.نام شهری که عیسی مسیح کودکی خود را درآن گذراند چه بود؟ 0
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-درس اول حقایق روحانی

متی 2-1

1.خدا وفاداراست وهمیشه به وعده های خود عمل میکند.اززمان خلقت اولین مرد و 

زن،خداوند وعده داد که نجات دهنده ای روی زمین خواهد فرستاد.در طول 
سالیان ،او این وعده را برای بسیاری از مردم تکرار کرد و اغلب با بیان جزئیات 
بسیاری چگونگی این آمدن را بیان کرد.عیسی مسیح دقیقـاٌ مطابق با پیش بینی 

کتاب مقدس به زمین آمد.به یاد داشته باشید که در داستان حداقل یک پیشگویی با 
تولد عیسی مسیح به تحقق پیوست.

*به همین طریق خداوند به ما وفادارمی باشد.بسیاری ازوعده های مهم 
خداوند در خصوص طرح اوبرای ما درکتاب مقدس آمده است.اوتمام این 

وعده ها ونبوت ها را به انجام خواهد رساند.برای ما خواندن کتاب مقدس و 
پی بردن به وعده های خداوند برای زندگیمان بسیار مهم می باشد.

2.کتاب مقدس کpم خداوند است وتمام محتویات آن حقیقت است.خداوند از 

طریق پیامبران خود از هزاران سال پیش با دادن بسیاری از جزئیات دقیق و 
اطpعات مربوط به تولد وزندگی عیسی مسیح با ما سخن گفت.همه چیز دقیقـاٌ 

همانگونه که پیشگویی شده بود اتفاق افتاد.

3.کنترل همه چیز دردست خداست.او می تواند باعث اتفاق چیزهایی باشد 

که خارج از جهان مادی یا معجزه آسا می باشند.در این داستان چند چیز 
فوق العاده یا معجزه اتفاق می افتاد،حداقل یکی از آنها چیست؟

4.خدا می تواند و با انسان ارتباط برقرار می کند.بعضی ها گمان می کنند 

خدا جهان را خلق کرده ولی برایش مهم نیست اینجا چه اتفاقی می 



افتد.دراین داستان خدا چگونه با انسانها ارتباط برقرار می کند؟خداوند 
امروز نیزبا ما ارتباط برقرار میکند.در طول این مطالعه ما یاد میگیریم چگونه 

می توانیم رابطه ای واقعی با خداوند داشته باشیم.

5.خداوند از تمام چیزهایی قراراست اتفاق بیافتد آگاهی دارد.اما 

گاهی،درحکمت الهی اش،اجازه میدهد اتفاقات وحشتناک رخ دهد.هیرودیس 
می خواست تا پادشاه
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موعود را بکشد زیرا از سوی او احساس خطرمیکرد.خدا از گناه و شر 
درقلب او 

آگاهی داشت.او میدانست که او صدها کودک درمانده را خواهد کشت.به خاطر 
نافرمانی وسرکشی در قلب او یک اتفاق وحشتناک بوقوع پیوست.امروز،گاهی اوقات 
بسیاری از اتفاقات وحشتناک به خاطر نافرمانی وسرکشی در قلب ما رخ میدهد.آیا 

شما برای مثال شخصی را میشناسید که به دلیل شرارت شخصی دیگر صدمه 
دیده باشد؟

 y6.انسان هرگز نمیتواند برخداوندغلبه کند و پیروزشود.هیرودیس قادر به کش
کودک موعود نبود.تنها کاری که او انجام داد ایجاد یک مصیبت هولناک در زندگی 

بسیاری از خانواده ها بود.امروزه،به کّرات،ما سرپیچی از قوانین خدا و خواست او 
داریم.واین همیشه فاجعه به ارمغان می آورد.اگر برای ما نباشد به کسانی که 

اطراف ما هستند صدمه میزند.آیا میتوانید به زمانی در زندگی خود فکر کنید که به 
خاطر سرکشی شخص دیگری صدمه دیده باشید؟

7.روحانیون و مشاوران مذهبی در مــورد کتابهای آسمانی وپادشاه موعود اطpع 
داشتند،اما به مpقات عیسی مسیح نرفتند.آیا امکان دارد که بسیار مذهبی 

باشیم،در مــورد کتاب مقدس اطpعات کافی داشته باشیم،اما شخصـاً او را در 
قلبمان بجا نیاوریم؟



8.عیسی،خدا با ماست یا عمانوئیل است.فرشته این کلمات را به یوسف بازگو 

کرد،که توسط اشعیای نبی در کتاب مقدس نوشته شده بود.بسیاری از مردم 
میگویند که عیسی پیامبر بود.عده ای میگویند که او یک فرشته یا یک انسان خوب 

بود.اما کتاب مقدس به ما میگوید که او "خدا با ماست".

در شش هفته آینده،سعی ما براین است که به شخصیت واقعی عیسی مسیح پی 
ببریم،و اینکه مژده ای که او برای ما به زمین آورد چه بود.
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مژده عیسی مسیح

از

کریستی ا.براونر

-درس دوم غسل تعمید عیسی مسیح

متی 4-3

از گناهان خود توبه کنید،زیرا ملکوت خدا بزودی فرا خواهد رسید.متی 3:2

مرور

1.نام مادرعیسی___________بود.

2.معجزه تولد عیسی این بود که اوازیک___________ زاده شد.



3.درعهدعتیق کتاب مقدس چیزهای زیادی در مــورد تولد عیسی آمده است،یکی 
ازآنها این است که او عمانوئیل خوانده خواهد شد،که به معنای _____________ 

میباشد.

4.هیرودیس یکی از________یهودیه بود که سعی کرد مسیح را بکشد.او تمام 

کودکان زیردوسال را که در بیت لحم واطراف آن زندگی میکردند را_______.

5.ستاره شناسانی که برای پیدا کردن مسیح آمده بودند بدنبال 

یک________بودند.این مردان زمان برگشy به خانه از مسیری دیگربازگشتند 
زیرا خداوند در_______به آنها در مــورد هیرودیس اخطار داده بود که او میخواهد 

مسیح را________.

6.یوسف همراه خانواده خود به مصرگریخت زیرا خداوند در_________به او گفت 
که هیرودیس به دنبال_______می گردد.

7.یوسف در______متوجه شد که برای برگشy به اسرائیل امن است.اّما او به 
بیت لحم بازنگشت،بلکه بهمراه خانواده خود به شهر________رفت.

8.همانگونه که اودرطول تاریخ به وعده های خودعمل کرده،امروزنیزخدا_______را 

حفظ میکند.  
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9.خدا از درون_____ما با خبر است،حتی اگر شرارت زیادی درآن وجود داشته 

باشد

1.این امکان وجود داردکه شخصی بسیار مذهبی باشد،حتی در مــورد کتاب  0

مقدس زیاد بداند،اّما باز هم هرگز خدا را_______در______خود خود نشناسد.

اینها کلماتی بودند که توسط مردی که میشد اورا دربیابانهای یهودیه یافت موعظه 
میشد.یحیی لباسی از پشم شتر برتن میکرد و کمربندی چرمی به کمر می بست.



مردم از اورشلیم واز سراسر کرانه رود اردن،ودرواقع از تمامی سرزمین یهود به 
بیابان می آمدند تابه موعظه او گوش فرا دهند.ایشان به گناهان خود اعتراف 

کرده،بدست یحیی در رود اردن غسل تعمید می یافتند.اّما وقتی یحیی دید که عده 
ای ازروحانیون متظاهر ورهبران قوم نزد او می آیند تا تعمید بگیرند به ایشان 

گفت:ای افعی زادگان چه کسی به شما گفت که میتوانید از غضب خداوند بگریزید! 
زیرا آنها فکرمیکردند بسیار مذهبی هستند و نیاز به توبه ندارند.

 در آن زمان،عیسی از ایالت جلیل بسوی رود اردن براه افتاد تا در آنجا از یحیی 
تعمید بگیرد.ولی یحیی مانع او شد و گفت،این کار شایسته نیست.این منم که باید 
از تو تعمید بگیرم.اّما عیسی گفت مرا تعمید بده زیرا اینگونه حکم خدا را بجا می 

آوریم.پس از تعمید،در همان لحظه که عیسی از آب بیرون میآمد،آسمان باز شد 
ویحیی روح خدا را دید که به شکل کبوتری پایین آمده وبر عیسی قرار گرفت. آنگاه 

ندایی از آسمان در رسید که این فرزند عزیز من است که ازاوخشنودم.

آنگاه روح خدا عیسی رابه بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه وآزمایش 
کند.عیسی در آن زمان،برای مّدت چهل شبانه روز روزه گرفت.پس درآخربسیار 

گرسنه شد.در اینحال شیطان بسراغ او آمد تا ا او را آزمایش کند.

کتاب مقدس در مــورد سه وسوسه عیسی مسیح در بیابان سخن میگوید.در وسوسه 
اول 
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شیطان به عیسی میگوید،اگر این سنگها را تبدیل به نان کنی،ثابت خواهی کرد که 
فرزند خدا هستی.اما عیسی به او فرمود،نه من چنین نخواهم کرد،زیرا کتاب 

آسمانی می فرماید  نان نمی تواند روح انسان را سیر کند،بلکه فقط کpم خداست 



که می تواند نیاز درونی او را برآورده سازد.سپس شیطان اورا به شهراورشلیم 
برد و برروی بام خانه خدا قرارداد،

و به او گفت،خود را از اینجا بینداز و ثابت کن که فرزند خدا هستی،چون کتاب 
آسمانی می فرماید،خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا تو را از خطر حفظ 

کنند.آنها نخواهند گذاشت که حتی پایت به سنگ بخــورد.عیسی جواب داد بلی،ولی 
همان کتاب نیز میفرماید که خداوند را بی جهت آزمایش مکن.سپس شیطان او را به 

قله کوه بسیار بلندی برد و تمام ممالک جهان و شکوه وجpل آنها را به او نشان 
داد،و گفت، اگرزانو بزنی و مرا سجده کنی،همه اینها را به تو می بخشم.عیسی در 
جواب گفت،تو باید تنها خدا را بپرستی واو را خدمت کنی.آنگاه شیطان دور شد و 

فرشتگان آمدند وعیسی را خدمت کردند.

وقتی عیسی از دستگیری یحیی با خبر شد،از ایالت یهودیه به ناصره در ایالت جلیل 
باز گشت.پس از مدتی،از آنجا به بندر کفرناحوم رفت که در کرانه دریاچه جلیل و 

نزدیک زبولون ونفتالی واقع است.اشعیای نبی این را پیشگویی کرده و گفته 
بود،سرزمین زبولون ونفتالی کناردریاچه،و ناحیه آن طرف رود اردن،و جلیل 

علیا،سرزمین بیگانگان،در آنجا که مردم در تاریکی نشسته بودند،نــورعظیمی  دیده 
شد.بر آنانی که در دیار مردگان ساکن بودند،نوری تابید.عیسی از آن روز به بعد،به 

اعpم پیغام خدا پرداخت و می گفت،از گناهان خود توبه نمایید و نزد خدا 
بازگردید،زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.

سوا^ت شفاهی

1.یحیای تعمید دهنده را توصیف کنید.

2.پیغام یحیای تعمید دهنده چه بود؟

3.یحیای تعمید دهنده با اشخاصی که به گناهانشان اعتراف میکردند چه میکرد؟

4.چرا یحیای تعمید دهنده نمی خواست عیسی را غسل دهد؟
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5.عیسی چگونه غسل تعمید گرفت؟

6.وقتی عیسی از آب بیرون آمد چه اتفاقی افتاد؟

7.چرا عیسی به  بیابان رفت

8.عیسی برای چهل شبانه روز در بیابان چه کرد؟

9.یکی از وسوسه های شیطان چه بود؟

1.بعد از آزمایش چه کسانی برای خدمت به عیسی آمدند؟ 0

1.بعد از اینکه عیسی از دستگیری و زندانی شدن یحیای پیامبر با خبر شد به  1

کجا رفت؟

1.پیغام عیسی مسیح چه بود؟چه کس دیگری این پیغام را موعظه میکرد؟ 2

-درس دوم حقایق روحانی

متی 4-3

1.پیغام یحیای نبی وعیسی مسیح یکی بود.توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک 
است.

.توبه کردن به معنای روی گرداندن از گناه در زندگیست.این بدان معناست 

که کنترل کامل زندگیمان را به دست عیسی مسیح بدهیم.

.گناه از خدا و احکام اوست.



.آیا توبه کردن کاری بسیار سخت برای یک انسان است؟این کلمات برای 

شما چه معنایی دارند؟ درباره مفهوم این گفتار با تمام اعضای گروه بحث 
کنید،اجازه دهیدهر شخص فرصت بیان عقایدش را داشته باشد.
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2.رهبران مذهبی گمان میکردند که آنها بخاطرمذهبشان احتیاج به توبه 
کردن ندارند.آنها گمان میکردند که به اندازه کافی خوب هستند.یحیای نبی 
اینان را افعی زادگان خطاب کرد.آیا کسی در دنیا وجود دارد که به اندازه 

کافی مذهبی یا خوب باشد که احتیاج نداشته باشد تا از گناهانش توبه کند ؟

3 میفرماید:همه گناه کرده اند وهیچکس به آن  :2 3 *کتاب مقدس در رومیان 

کمال مطلوب و پر جpلی که خدا انتظار دارد  نرسیده است.

*آیا کسی در دنیا وجود دارد که  در زندگیش گناه نکرده باشد؟آیا کسی 
وجود دارد که هرگز از دستــورات خدا سرپیچی نکرده واستانداردهای او ر 
از نظر رفتار و نگرش به مبارزه نطلبیده باشد؟کتاب مقدس میفرماید،نه،.آیا 

شما نیز با کتاب مقدس موافقیدکه همه ما در زندگیمان گناه کرده ایم؟از طرف 
دیگر،مهم است که اجازه دهید تا هر فرد فرصت برای به چالش کشیدن ک3م خدا را در 

این موضوع داشته باشد،به عنوان رهبر با کسی مشاجره نکنید و به دیگران اجازه 

ندهید مشاجره کنند،اّما اشکالی ندارد اگر اجازه دهید مردم احساسشان را بیان کنند.

3.عیسی مسیح غسل تعمید گرفت،با اینکه به عنوان خداوند هرگز گناه 

نکرد.این به ما می آموزد که غسل تعمید آیین مذهبی نیست که بتواند باعث از 
بین بردن گناهان از زندگی یک شخص بشود.اگر مقصود از غسل تعمید پاک 
کردن گناهان بود،عیسی مسیح نمیتوانست غسل تعمید شده باشد،زیرا او به 

عنوان خداوند هرگز گناه نکرد.



4.وقتی عیسی از آب بیرون می آمد،روح القدس به شکل کبوتری بر او قرار 
گرفت و خداونِد پدر از آسمان ندا کرده  فرمود،این فرزند عزیز من است که از 

او خشنودم.در اینجا ما سه بُعد از تثلیث را میشناسیم.آنها چه کسانی 
هستند؟

 

خداوند پدر،خداوند پسر،و خداوند روح القدس.

5.عیسی به بیابان برده شد تا شیطان او را آزمایش کند.شیطان واقعیست.او 

روحی است که در جهان وجود دارد،همراه با بسیاری از پیروان او به نام شیاطین،و 
او می تواند با رهبری ما به نافرمانی از خدا زندگیمان را تخریب کند.همانطور که 

عیسی آزمایش شد،شیطان ما را نیز وسوسه میکند.اّما کتاب مقدس به ما می آموزد 
که ما،بر خpف مسیح،همچنین با شرارتی که در قلبهایمان وجود دارد کارهایی 

انجام میدهیم که باعث نافرمانی از خدا و گناه می شود.
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6.اشعیای نبی پیشگویی کرده وگفته بود عیسی درکنار دریاچه زندگی خواهد کرد 
و چراغی برای مردمی که در تاریکی زندگی میکنند خواهد بود،بر آنانی که در دیارِ 

مردگان ساکن بودند.

همه ما،بدون مسیح،در تاریکی هستیم،اّما شاید شما یا کسی که شما او رادوست 
دارید در سایه مرگ زندگی کند.بعضی ها خود را به خاطرمواد مخدر در آنجا می 

یابند،بعضیهای دیگر بخاطر داشy روابط نا مشروع،وبعضیهای دیگر قربانی 
خشونت.این آیه به ما میگوید عیسی مسیح برای روشنی دادن به زندگی آنانی که در 

تاریکی می زیستند آمد،و اوست که میتواند ما  را از زندگی در سایه مرگ آزاد 
سازد.

*در ساعات دعای امروز،بیایید برای آنانیکه دوستشان میداریم و در سایه مرگ 
زندگی میکنند دعا کنیم.



مژده عیسی مسیح

از

کریستی ا.براونر

-درس سوم معجزات عیسی مسیح

متی 9-4

بدنبال من بیایید،و من به شما نشان میدهم که چگونه مردم را برای خدا صید 
کنید.متی  4:19

مرور

1.چه کسی در مــورد آمدن عیسی به یوسف خبر داد،وچه کسی به او گفت که اسم 

او عمانوئیل یا خدا با ماست خواهد بود؟این به ما می آموزد که عیسی _______با 
ماست.
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2.چه کسی می خواست این کودک {عیسی} را بکشد؟ چرا؟ عیسی زنده  ماند برای 

اینکه آنها به___________گریختند.

3.چه کسی عیسی را غسل داد؟این واقعیت که عیسی مسیح غسل تعمید گرفت به 

ما میگوید که انجام مراسم غسل تعمید _______را از زندگی ما پاک نمیکند.

4.وقتی عیسی از آب بیرون آمد،چیزی شبیه کبوتراز آسمان پایین آمد،و صدایی 
ازآسمان در رسید.کبوتر که بود و صدای چه کسی از آسمان بگوش رسید؟

5.فریسیها گمان میکردند که احتیاج ندارند تا از گناها نشان توبه کنند زیرا بسیار 
مذهبی بودند.آیا ممکن است کسی به اندازه کافی مذهبی باشد که گناهانش را پاک 

کند؟



6.کلمه"توبه"به چه معناست؟

7.گناه چیست؟

8.چه کسی عیسی را در بیابان آزمایش کرد؟

9.بعد از اینکه عیسی از بیابان بازگشت به کجا رفت؟

همانطورکه عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم میزد،دو ماهیگیر را دید،او ایشان را 
خوانده گفت،بدنبال من بیایید ومن به شما نشان می دهم که چگونه مردم را برای 

خدا صید کنید.آنها بی درنگ تــورها را رها کرده،به دنبال او رفتند.در آن روز 
عیسی چهار شاگرد اول خود را انتخاب کرد:پطرس،اندریاس،یوحنا،ویعقوب.تمامی 

اینها ماهیگیر بودند.

عیسی در سراسر جلیل می گشت ودرعبادتگاه یهودیان تعلیم میداد،وبه هرجا 
میرسید مژده ملکوت خدا را اعpم میکرد وهرنوع مرض وبیماری را شفا میداد.او به 

هرجا که قدم میگذاشت،انبوه جمعیت بدنبالش براه می افتاد.

یک مرد جذامی خود را به عیسی رساند،ودر مقابل او زانو زده او را سجده کرد وبا 
التماس گفت،ای آقا اگر بخواهی،میتوانی مرا شفا بخشی.عیسی فرمود،البته که 

می خواهم،شفا بیاب!وفــوراً جذام او ازبین رفت.
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یک مرد رومی نزد اوآمد و از او خواهش کرد که خدمتکار او را که در خانه افتاده و 
از درد به خود می پیچید را شفا دهد.او به قدرت شفا بخش عیسی ایمان 

داشت.عیسی به او گفت،این را به شما بگویم که عده زیادی از قومهای 
غیریهود،مانند این افسر رومی،از سراسر دنیا آمده،در درگاه خداوند همنشین 

خواهند شد،خدمتکاراوهمان لحظه شفا یافت!  



یکباردیگر،در طرف دیگردریاچه،دودیوانه زنجیری به ایشان برخــوردند.این دو دیوانه 
در قبرستان زندگی میکردند وآنقدر خطرناک بودند که کسی جراَت نمیکرد از آن 

منطقه عبور کند.

تا چشمشان به عیسی افتاد،شروع کردند به فریاد کشیدن که، ای فرزند خدا با ما 
چه کار داری؟آیا آمده ای تا قبل از وقت،ما را عذاب دهی؟

از قضا در آن حوالی گله خوکی می چریدند.پس ارواح ناپاک ازعیسی خواهش 
کرده گفتند،اگر می خواهی ما را بیرون کنی،ما را به درون جسم این خوکها 

بفرست.عیسی به آنها گفت:بسیار خوب،بروید!ارواح ناپاک از وجود آن دو نفر بیرون 
آمدند وداخل خوکها شدند.ناگهان تمام گله،دیوانه وار بطرف پرتگاه دویدند وخود را 

به دریاچه انداختند وخفه شدند.

خوک چرانها با دیدن این صحنه،وحشت زده به شهرفرارکردند وتمام ماجرا را برای 
مردم نقل کردند.در نتیجه تمام مردم شهر بیرون ریختند تا عیسی را ببینند واز او 

خواهش کردند که ازآنجا برود وایشان را را بحال خودشان بگذارد.

او با قایق آنجا را  ترک کرد،وبه شهر خود بازگشت.بعدازآن عیسی متی را مpقات 
کرد،متی برای دولت کار میکردوکارش جمع آوری باج وخراج بود.عیسی به او 

گفت:بیا و مرا پیروی کن.متی فــوراً برخاست وهمراه او رفت.

یک روز عیسی وهمراهانش در خانه متی بر سر سفره غذا نشسته  بودند.عده ای از 
باجگیران واشخاص بدنام شهر نیز مهمان متی بودند.وقتی روحانیون این را 

دیدند،اعتراض کنان به شاگردان عیسی گفتند،چرا استاد شما با این قبیل افراد 
نشست و برخاست میکند؟

عیسی در جواب به ایشان گفت:به این دلیل که افراد سالم احتیاج به پزشک 
ندارند،بلکه بیمارانبه پزشک نیاز دارند.سپس اضافه کرد،بروید کمی در مــورد این 

آیه کتاب آسمانی فکرکنید که میفرماید:من از شما هدیه و قربانی نمی 
خواهم،رسالت من بازگرداندن گناهکاران به سوی خداست،نه آنانی که فکرمیکنند 

عادل و مقدس اند. 
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سوا^ت شفاهی

1.شغل اولین شاگردان عیسی مسیح چه بود؟

2.وقتی عیسی مسیح از آنها خواست او را پیروی کنند آنها چه کردند؟

3.عیسی هرجا میرفت عده کثیری به دنبال اومیرفتند.او چه کارمیکرد که این همه 

توجه را به خود جلب میکرد؟

4.اولین مــورد شفا دادن که در انجیل متی آمده است چه بود؟

5.مشکل خدمتگذار افسر رومی چه بود؟

6.مردانی که گرفتار روح های پلید بودند کجا زندگی میکردند؟آنها چگونه 

انسانهایی بودند؟

7.وقتی ارواح ناپاک عیسی را دیدند چه کردند؟

8.چه اتفاقی برای ارواح ناپاک افتاد وقتی از آن مردان خارج شدند؟

9.چه برسرخوکها آمد؟

1.برخــورد صاحبان خوکها چگونه بود؟ 0

11.متی چگونه انسانی بود؟ 

1.عیسی با چه افرادی سر سفره شام بود؟ 2

1.فریسیان دراینباره چگونه فکر میکردند؟ 3

1.عیسی چه جوابی به فریسیان داد؟ 4

-درس سوم حقایق روحانی

متی 9-4
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1.عیسی هیچ فرقی بین مردم نمی گذاشت.

.اولین شاگردان عیسی ماهیگیر بودند،انسانهایی ساده و بدون هیچگونه 

تحصیpت رسمی.

.مرد مبتp به جذام کسی بود که ازجامعه ترد شده بود زیرا بیماری پوستی او را 

بی ریخت و منفور ساخته بود.

.خدمتکارافسر رومی فردی بود که نه پول داشت و نه موقعیت اجتماعی.

ً̂بسیار ثروتمند،ولی دزدی فاسد. .متی یک باجگیر بود.احتما

.مردانی که گرفتارارواح ناپاک بودند از طرف مردم آن دیار آنچنان منفور بودند که 

آنان خوکهای سpمت را بر ایشان ترجیح میدادند،در حقیقت آنان میان قبرها 
زندگی میکردند.

*اّما تمامی این افراد برای عیسی مسیح بسیار مهم و با ارزش بودند.شما ازنظر 
خداوند یک فرد با ارزش و پرارج می باشید.گذشته شما،دارائیهای شما،ظاهرشما 

وموقعیتتان در جامعه در نظر خداوند هیچ ارزشی ندارد.

2.عیسی مسیح قدرت درمان بیماریهای ما را داشت.در داستان نمونه هایی از 

مردمی که شفا یافتند چه بود؟

3.عیسی مسیح  بر تمام شیاطین تسلط داشت.انسانهایی وجود دارند که گرفتار 

ارواح یا شیاطین می شوند،در بسیاری از موارد این بدان خاطر است که آنها سعی 



بر انجام کارهای خوب را دارند.اّما قبل از اینکه این افراد بفهمند چه اتفاقی 
برایشان افتاده،این شیاطین بر زندگی آنان غلبه می کنند.آنها توسط این شیاطین 

تعقیب شده و آزارمی بینند
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وآنها را تنها نمی گذارند.این اشخاص هیچگونه قدرتی برای رهایی یافy از این 
شیاطین را ندارند.عیسی مسیح قدرت وتسلط بر تمامی این شیاطین را دارد.ما 

تنها بوسیله عیسی مسیح میتوانیم از دست این روح های شریر خpصی پیدا کنیم.

4.عیسی مسیح تمام مردم بد آوازه را دوست دارد.او تمام گناهکاران را می 

پذیرد.عیسی مسیح انسانها را محکوم نمی کند،بلکه خواسته او آوردن انسانها به 
توبه و بخشش واقعیست.

5.مرم مذهبی یا فریسیان،از گناهانشان توبه نکردند،زیرا گمان میکردند آنها از 

دیگرگناهکاران که با عیسی غذا میخــوردند بهترند.چه چیزی بهتر است:گناهکار 
بودن و بخشیده شدن،یا یکنفر با تعدادی گناه که از توبه کردن سر باز میزند؟  

.بهتر است گناهکار بزرگی بود که بخشیده شده است.

عیسی مسیح ما را همانگونه که هستیم می پذیرد ودست میدارد.برای او مهم نیست 
اگر ما گناهکاری بزرگ باشیم،اگر فقیر باشیم،اگر تحصیpت کمی داشته 

باشیم،اگر مشکpت بسیاری داشته باشیم یا اگر بیماری فیزیکی داشته باشیم.از 
دید او همه ما یکسانیم.مسئله مهم برای ما توبه کردن و پیروی از اوست.

مژده عیسی مسیح

از

کریستی ا.براونر



-درس چهارم تعالیم عیسی مسیح

متی 16-10
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"من قربانی وهدایای شما را نمی خواهم،آنچه از شما می خواهم رحم و محبت 

است.متی 12:7

مرور

1.عیسی از زنی یهودی به نام______متولد شد.

2.ستاره شناسانی که از مشرق زمین آمده بودند قادربه یافy عیسی مسیح شدند 

زیرا یک_________را دنبال میکردند.

3.ستاره شناسان پیش هیرودیس بازنگشتند زیرا خداونددر__________به آنها 

اخطارداد که از راه دیگری به منزلشان باز گردند.

4.یحیای پیامبر در بیابان میزیست وموعظه میکرد وآنانی را که به گناهانشان 
اعتراف میکردند را__________میداد.

5.کلمه"توبه"به چه معناست؟

6.وقتی عیسی مسیح غسل تعمید گرفت،_________بشکل کبوتری براو 
فرودآمد،ندایی از آسمان در رسید.این برای ما سه اُقنوم ازخداوند یکتا را نمایان 
میکند:خداوند_____،خداوند______،خداوند_______.ما به این تثلیث میگوییم.

7.دربیابان عیسی مسیح توسط________آزمایش شد.

8.اولین شاگردان عیسی مسیح_________بودند.



9.عیسی مسیح با دومرد که گرفتارارواح شریربودند مواجه شد.او چگونه به این دو 

مرد کمک کرد؟عکس العمل مردم شهردرمقابل این عمل عیسی چگونه بود؟

1.عیسی با چه اشخاصی سر یک سفره غذا میخــورد که باعث انتقاد فریسیان  0

شد؟

1.آیا بهتر است گناهکار بزرگی بود که توبه کرده،یا اینکه انسانی باگناهان کم  1

ولی قلبی توبه نکرده؟

عیسی دوازده شاگرد خود را فرا خواند،به این منظورکه به او نزدیک باشند واو آنها 
را تعلیم دهد.او به آنها قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنندوهرنوع مرض 

وبیماری را شفا دهند.او به آنها گفت مفت گرفته اید،مفت هم بدهید.یهودا 
اسخریوطی نیز همراه   
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ایشان به ماموریت فرستاده شد.

عیسی آنها را بمنظور فراخواندن یهودیان به توبه وپیروی ازاو به چهارگوشه 
کشــوراسرائیل فرستاد.و به آنها این پیغام را داد،"اگر کسی نزد مردم اعتراف کند 

که به من ایمان دارد،من نیزازاو نزد پدرآسمانی خود ازاو تعریف خواهم نمود.ولی 
اگر کسی پیش مردم مرا رد کند،من هم نزد پدر آسمانی خود،او را رد خواهم 

نمود". 

و خود عیسی هم به تمام نقاط جلیل رفته،موعظه میکرد وبیماران را شفا می 
̂نی را با آنها گذرانده بود پیام او را رد  بخشید.اما مردم جلیل که او مّدت طو

کردند.شهر کفرناحوم،جایی که او خدمات عمومی خود را درآنجا آغاز کرد او را 
نپذیرفتند.و با دیدن این ،عیسی رفت تا با پدرخود صحبت کند و این سخنان او بود:

"ای پدر،مالک آسمان و زمین،شکرت میکنم که حقیقت را از کسانی که خود را دانا 
می پندارند پنهان ساختی و آن را به کسانی که همچون کودکان ساده دلند،آشکار 
نمودی.بلی ای پدر،خواست تو چنین بود.پدرآسمانی همه چیز را بدست من سپرده 
است.فقط پدر آسمانی است که پسرش را میشناسد و همینطور پدرآسمانیست که 



پسرش را میشناسد و کسانی که پسر بخواهد او را به ایشان بشناساند.ای تمام 
کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید،نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم 
داد.یوغ مرا بدوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم،چون من مهربان و فروتن 

هستم،و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید.زیرا باری که من بر دوش شما 
میگذارم،سبک است".

در یکی از آن روزها،عیسی با شاگردان خود ازمیان مــزرعه های گندم 
میگذشت.آنروز، 

شنبه بود و شنبه روز مقدس و تعطیل مذهبی یهودیان یا َسـبَت بود.شاگردان عیسی 
که گرسنه بودند،شروع کردند به چیدن خوشه های گندم و خــوردن دانه های آن.

ولی بعضی از فریسیان وقتی این را دیدند،اعتراض کنان گفتند،شاگردان تو قانون 
مذهبی ما را می شکنند.آنان روز شنبه خوشه می چینند.عیسی در جواب گفت:شما 

هنوزهم مفهوم قوانین خداوند را نمی دانید زیرا خداوند در کتاب مقدس 
میفرماید:من از شما هدایا و قربانی نمی خواهم،بلکه دلسوزی و ترّحم می خواهم.

سپس عیسی و همراهانش به عبادتگاه یهود رفتند،ودرآنجا مردی را دیدند که 
دستش از کار افتاده بود.آنگاه عیسی از آن او خواست که دستش را دراز کند،واو 

درمقابل چشمان  
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فریسیان او را درروز َسـبَت شفا داد.

فریسیها گردآمدند و توطئه چیدند تا عیسی را بگیرند وبکشند.اّما عیسی از نقشه 
آنها با خبر بود.وقتی از کنیسه بیرون آمد،عده زیادی بدنبال او رفتند.او تمام 

بیماران را شفا بخشید،ولی ایشان ر قدغن فرمود تا درباره معجزات او با کسی 
سخن نگویند.

و عیسی برای مدت بیشتری در این منطقه به کار خود ادامه داد و به آنها تعلیم 
̂نی وبدون خــوردن  داده،امراضشان را شفا بخشید.دو مرتبه،مردم به مدت طو



چیزی به دنبال رفتند و به تعلیماتش گوش فرا دادند.و هردو بار،عیسی با کمتر از 
هفت تکه نان و چند ماهی به بیشتر از پنج هزار نفر غذا داد.

از آن پس،عیسی آشکارا به شاگردانش می گفت که او به اورشلیم خواهد رفت و 
درآنجا سران قوم یهود و علمای مذهبی او را آزارداده،خواهند کشت،اّما می گفت 

که روز سوم زنده خواهد شد.

سوا^ت شفاهی

1.عیسی چه ماموریتی به شاگردان خود داد؟

2.عیسی گفت چه برخــوردی با کسانی که او را بپذیرند وآنانی که او را رد کنند 

خواهد کرد؟

3.عکس العمل ساکنان شهر کفرناحوم،همانند بسیاری دیگر از شهرهای ایالت 

جلیل در قبال معجزات عیسی چگونه بود؟

4.عیسی به کسانی که زیر یوغ سنگین،زحمت می کشیدند گفت،نزد من آیید.او عهد 

کرد چه کاری برای آنها انجام دهد؟

5.چرا عیسی و شاگردانش در مــزرعه گندم توقف کردند؟

6.چرا فریسیان از چیدن گندم توسط عیسی و شاگردانش انتقاد کردند؟

7.چرا فریسیان با شفای مردی که دستش از کار افتاده بود مخالف بودند؟
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8.فریسیان به چه منظور گرد هم جمع شدند؟ !   !

9.عیسی به شاگردانش دقیقـاً گفت که چه اتفاقی برایش خواهد افتاد.پیشگویی او   

چه بود؟



-درس چهارم حقایق روحانی

متی 16-10

1.هر کس نزد مردم اعتراف کند که به عیسی ایمان دارد،او نیز نزد پدرآسمانی 

خود از او تعریف خواهد کرد.ولی کسانی او را پیش مردم رد کنند،او نیز نزد پدر 
آسمانیش آنها را رد خواهد کرد.

2.بسیاری فقط برای اینکه ازعیسی معجزه میخواستند بدنبال او میرفتند،و 
خواستارارتباط 

با او نبودند.آنان نمی خواستند ازکpم اواطاعت کنند.ایشان نمی خواستند از 
گناهانشان توبه کنند.اینان تنها می خواستند از بخشش او سود ببرند.امروزه نیز 

اینچنین مردمان زیاد هستند.آیا شما چنین اشخاصی را می شناسید؟

3.تنها کسانی که به خداوند پدردسترسی دارند عیسی مسیح وکسانی هستند که 
بوسیله او بدرگاه خداوند راه می یابند.هیچ شفاعت کننده دیگری جزعیسی مسیح 
نزد خدا وجود ندارد.تنها یک خدا وجود دارد،وکتاب مقدس به ما می آموزد که تنها 

راه رسیدن به خدا عیسی مسیح است.

*شاید به شما آموخته باشند که درهنگام دعا بسوی خداونداز شفاعت کننده های 

دیگری غیرازمسیح سود بجویید.این شفاعت کنندگان چه کسانی هستند.آیا اینان 
خدایان،انبیا،یا انسانهای خوب گذشته هستند؟کتاب مقدس میگوید،شاید آنها خوب 
بوده باشند اّما خدا نیستند.آیا نیز با کتاب مقدس که میگوید تنها یک شفاعت کننده 

بین خدا و انسان وجود دارد و آن عیسی مسیح است موافقید؟

4.عیسی می خواهد نگرانیها و بارسنگین ما را بدوش بکشد.اوقلبـاً فروتن ومهربان 

است.
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او می خواهد ما را از بارسنگینی که حمل میکنیم رهایی بخشد.اگر یوغ او را 
بردوش بکشیم او به جانهای ما راحتی خواهد بخشید،بعبارتی دیگراگر او را بعنوان 

خداوند و رهبر در زندگیمان برگزینیم.

5.عیسی نگران نیازهای جسمی ماست.شاگردان او گرسنه بودند،وعیسی برای 

آنها غذا فراهم کرد،با اینکه می دانست با اینکار فریسیها را عصبانی کرده وآنها 
را برای شکنجه او تحریک میکند.خداونِد خالق جهان برای نیازهای جسمی یکایک 

ما نگران میباشد. 

"من از شما هدایا وقربانی نمی خواهم،بلکه محـبّت و بخشش می خواهم.کلمه 

قربانی برای شما به چه معناست؟آیا رهبران مذهبی به شما آموخته اند برای خدا 
قربانی نمایید؟شاید برای گرفy چیزی یا بخشیده شدن گناهانتان!آیا باوراین 

مطلب که خداوند از شما نمی خواهد برای ثابت کردن چیزی برایش قربانی بدهید 
برایتان سخت است؟این دومین باری بود که عیسی سعی داشت تا به فریسیان 

توضیح دهد که خداوند ازقربانیهای انسانی ما خشنود نیست.ولی برای مردمی که 
بسیارمذهبی هستند پذیرفy این حقیقت بسیار سخت است.تمامی مذاهب به 

انسانها می آموزند که برای دوری از خشم خدا و یا برای کسب منفعتی ازاوباید 
برایش قربانی کنیم.بسیاری ازمردم برای بازپرداخت وعده هایشان،یا به خاطر 
گناهانی که در گذشته مرتکب شده اند،ویا به سادگی برای نشان دادن به خدا 
مجبور به تحمل سختیهای بسیاری می شوند.اّما این چیزی را برای خدا ثابت 

نمیکند.اومیخواهد با ما ارتباط برقرارکند.او می خواهد رحمتش را به نشان 
دهد،اوهدایا وقربانیهای ما را نمی خواهد.عیسی میدانست که رنج های زیادی 

کشیده و سپس می میرد.اّما بعد از سه روز از مرگ برخواهد خواست.این جزئی از 
نقشه خداوند بود.او سعی بر توضیح این مسئله برای شاگردانش را داشت،اّما آنها 

نمی توانستند درک کنند چرا او باید بمیرد ودوباره زنده شود.

*در سه درس آخراین مطالعه،سعی ما بر درک اهّمیت مرگ و دوباره زنده شدن 
عیسی مسیح میباشد.این رویداد منحصر به فرد، تاریخ جهان را برای همیشه تغییر 

خواهد داد.این تنها رویداد،قدرت برای رهایی دادن ما از بندگی گناه و 
تغییرزندگیمان را داشت.  
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مژده عیسی مسیح

از

کریستی ا.براونر

-درس پنجم خیانت به عیسی

متی 26-20

در راه اورشلیم،عیسی دوازده شاگرد خود را به کناری کشید وبه آنها گفت که در 
اورشلیم چه سرنوشتی درانتظاراوست،او فرمود:مرا که مسیحم را خواهند گرفت 
ونزد رئیس کاهنان وعلمای مذهبی خواهند برد و به مرگ محکوم خواهند کرد.آنان 
نیز مرا به رومی ها تحویل خواهند داد.ایشان مرا مسخره کرده،شpق خواهند زد 

وبه صلیب خواهند کشید.اّما من روز سوم زنده خواهم شد.متی 19-20:17 

مرور

1.عیسی از مادری باکره به نام_______متولد شد.

2.پدر خاکی او________،در رؤیا از طرف خدا دریافت که باید به مصرفرار کند 
زیرا هیرودیس پادشاه قصد________عیسی را داشت.

3.یحیای نبی در بیابان میزیست و موعظه میکرد وآنانی را که به 
گناهانشان______ میکردند را غسل تعمید میداد.

4.عیسی هیچ_______نکرده بود،اّما ازیحیای پیامبرخواست تا اوراغسل تعمید 

دهد.

5.کلمه "توبه" به چه معناست؟ 



6.وقتی عیسی تعمید گرفت،____________به شکل کبوتری براوفرود آمد واز 
آسمان ند دررسید که این____________من است که ازاوخشنودم.

7.عیسی توسط__________در بیابان آزمایش شد.

8.عیسی درراه با دومرد که گرفتار______ ______بودند مواجه شد.

9.عیسی نشان داد که قدرت________ارواح شریــررا دارد.                               
24________________________________________________

1.کدام یک بهتراست،گناهکاربزرگی بودن وتوبه کردن ویا اینکه چند گناه کوچک  0

داشت وهرگز توبه نکرد؟

1.عیسی گفت اگرکسی نزد مردم اعتراف کند که به او ایمان دارد،او نیزنزد  1

_______درآسمان از او_______خواهد کرد.

1.بسیاری از مردم جلیل،همانند مردم شهرکفرناحوم کpم خدا  2

را_______کردند،آنها

تنها برای این بدنبال او میرفتند،زیرا اومعجزات زیادی انجام میداد.

1.آنها نمی خواستند از گناهانشان توبه کنند.یکباردیگر،کلمه"توبه"به چه  3

معناست؟

1.عیسی فرمود ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید،نزد من آیید  4

زیرا من به شما_______خواهم داد،زیرا______که من بردوش شما می 
گذارم______ است.

1.فریسیان نمی خواستند عیسی مردی را که دستش ازکارافتاده بود را شفا دهد  5

زیرا آنروز______بود واین خpف قوانین آنها بود اگر کسی درروز______کار 
میکرد.

16.فریسیان برای_______عیسی نقشه کشیدند.



1.عیسی میدانست که فریسیان نقشه قتل او را می کشیدند،بااینحال او به انجام  7

معجزات خود ادامه داد.ازجمله زیاد کردن دو قطعه_____وچند______برای 
سیرکردن مردمی بیش ازچهارهزارنفر.

    عیسی وشاگردانش از جلیل به اورشلیم سفر کردند.همانطور که نزدیک اورشلیم 

میشدند،عیسی دو نفر از شاگردانش را به داخل دهکده فرستاده وفرمود:به محض 
ورود به ده،ا^غی را با کّره اش بسته خواهید دید.آنها را بازکرده و نزد من 

بیاورید.اگر کسی عّلت کار را جویا شد،بگویید استاد ^زمشان دارد.آنگاه آن 
شخص اجازه خواهد داد.
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عیسی سوار برا^غ شده وبه شهر وارد شد.

     او با شکوه وفاتحانه وارد شهر شد.ازمیان مردم،عده ای رداهای خود را در 
مقابل او،روی جاده پهن میکردند و عده ای هم شاخه های درختان را بریده،جلوی او 

روی جاده می انداختند.مردم از جلو واز پشت سرحرکت میکردند و فریاد 
میزدند:خوش آمدی، ای پسر داود پادشاه!متبارک باد کسی که به نام خداوند می 

آید.خدای بزرگ او را متبارک سازد.

وقتی اووارد اورشلیم شد،تمام شهربه هیجان آمد.مردم می پرسیدند.این مرد 
کیست؟جواب

می شنیدند:اوعیسای پیامبراست از ناصرۀ جلیل.

در آنجا عیسی به داخل خانه خدا رفت وکسانی را که در صحن خانه خدا خرید 
وفروش میکردند را،بیرون نمود و میزهای صّرافان و کبوترفروشان را برهم 

زد.عیسی به ایشان گفت:کتاب آسمانی میفرماید که خانۀ من خانه خداست.ولی 
شما آنرا خانه دزدان ساخته اید.در همان حال،نابینایان و افلیجان نزد او به خانه 

خدا آمد واو همه را شفا داد.



     بعد ازاینکه عیسی چیزهای زیادی به مردم تعلیم داد وبعدازانجام بسیاری از 
نشانه ها و شگفتی ها در معبد،کاهنان اعظم و رهبران روحانی گردهم آمدند تا 
تصمیم بگیرند که چگونه او را بکشند.ولی تصمیم گرفتند اینکاررا به هنگام عید 

نکنند تا آشوبی براه نیفتد.آنگاه یهودا اِسخریوطی که یکی از دوازده شاگرد عیسی 
بود،نزد کاهنان اعظم رفت و گفت،چقدر به من می دهید تا عیسی را به شما تحویل 

دهم؟آنان سی سکّۀ نقره به او دادند.ازآن هنگام،او بدنبال فرصتی مناسب بود تا 
عیسی را به ایشان تسلیم کند.

      درروز اّول عید،شاگردان طبق دستــورعیسی شام مخصوص عید را تدارک 
دیدند.شب،عیسی با دوازده شاگرد خود سر میز نشست.هنگام خــوردن شام او به 

ایشان گفت،یکی از شما به من خیانت خواهد کرد.همه ازاین سخن غمگین 
شدند،وهریک با اندوه زیاد پرسیدند،آی من اینکار را خواهم کرد؟

عیسی جواب داد،آنکه دستش را اول با دست من بسوی بشقاب دراز کرد،همان 
کسی است ه به من خیانت میکند.البته من باید طبق پیشگویی ها رحلت کنم،اّما وای 

بحال کسی که مرا به مرگ تسلیم کند.بهتر بود که اصpً این شخص بدنیا نمی 
آمد.یهودا نیز که بعداً به او خیانت کرد،ازاو پرسید استاد،آیا آن شخص منم؟عیسی 

جواب داد، بلی خودت گفتی!
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وقتی شام می خــوردند،عیسی یک تکه نان برداشت و شکرنمود،سپس آنرا تکه تکه 
کرد و به شاگردان داد و فرمود،بگیرید بخورید،این بدن من است.پس از آن،جام را 

برداشت وشکرکرد،و به آنها فرمود،هریک از شما از این جام بنوشید.چون این خون 
من است که با آن،این پیمان جدید را مهر می کنم.خون من ریخته می شود تا 

گناهان بسیاری بخشیده شود.

     پس از آن سرود مخصوص عید را خواندند و بسوی کوه زیتون رفتند.در آنجا 
عیسی به آنان تعلیماتی داد که بعضی ازآنها درمــورداتفاقاتی بود که قراربود به 

زودی ُرخ دهند.



     پس عیسی ایشان را به بیشه ای آورد که آنرا ِجتسیمانی می نامیدند،آنها قرار 
بود تمام شب را به دعا سپری کنند.عیسی پطرس و یعقوب و یوحنا را با خود برد 
ودر حالیکه غم واندوه تمام وجود اورافرا گرفته بود،ازآنها خواست که با اوبمانند 

وبیدارباشند.

سپس کمی دورتر رفت وچنین دعا کرد:

"ای پدر،اگر ممکن است،این جام رنج وعذاب را از مقابل من بردار،اّما نه به 
خواهش من بلکه به خواست تو."

سوا^ت شفاهی

1.عیسی سوار بر چه حیوانی وارد اورشلیم شد؟

2.همانطور که عیسی وارد شهرمی شد مردم چگونه از او استقبال کردند؟

3.یهودا اِسخریوطی چگونه به عیسی خیانت کرد؟

4.مردم برای  چه عیدی در شهر آماده می شدند؟

5.عیسی چگونه به یهودا اِسخریوطی اخطار داد که میداند به او خیانت خواهد کرد؟

6.عیسی هنگام عشای ربّانی در مــورد شراب چه گفت؟

7.بنابه گفتۀ عیسی مسیح،برای چه ^زم بود تا خون او ریخته شود؟
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8.عیسی شاگردانش را برای دعا همراه خود به باغ جتسیمانی برد.چند نفرازآنها 

قادر به بیدارماندن تا صبح ودعا شدند؟

9.دعایی که عیسی در شبی که به او خیانت شد کرد چه بود؟



-درس پنجم حقایق روحانی

متی 26-20

1.کنترل همه چیز در دست خداوند است.فریسیان سعی داشتند تا عیسی را با 

حیله دستگیر کنند.ولی خداوند،در تمام مّدت،از آنها برای انجام خواسته خود 
استفاده می کرد.این خواسته خداوند بود تا عیسی مسیح بر روی صلیب کشته 

شود.

2.زمانیکه دیگران ازدرون قلب ما بی خبرند،خداوند ازهمه چیز در قلب ما با خبر 
است.عیسی در تمام مّدت میدانست که شاگرد او یهودا اِسخریوطی به او خیانت 

خواهد کرد.

3.عیسی مسیح ما را دوست دارد،وحـتّی زمانیکه اورا رد کرده ونپذیریم نیز ما را به 

همان اندازه دوست می دارد.عیسی با چنان عشقی با یهودا برخــورد می نمود که 
هیچیک از شاگردان باور نمی کردند او کسی است که به او خیانت می کند.به همان 
ترتیب عیسی ما را نیز با اینکه در بسیاری از مواقع به او خیانت می کنیم وخواسته 

های او برای زندگیمان را رد می کنیم ونمی پذیریم را دوست میدارد.

4.خون عیسی مسیح ریخته شد تا گناهان بسیاری بخشیده شود.شاگردان،دراین 

زمان،این حقیقت را که چرا عیسی می بایست کشته شود را درک نمی کردند.آنها 
درک نمیکردند که خداوند از هرکس می خواهد که تاوان گناهانش را 

بپردازد،وپرداخت این تاوان تنها با ریخy این خون میّسر می شد.آنها نمی دانستند 
که عیسی آنها را دوست می دارد و گناهانشان بخشیده شده است.اّما آنها نیاز به 

زمان بیشتری برای فهمیدن ودرک این مسئله داشتند که عیسی  بهای بخشیده شدن 
گناهانشان را با ریخy خون خود پرداخت کرد.
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*بسیاری از مردم می دانند که گناهانی در زندگیشان دارند.بعضی حـتّی شاید 
داستان زندگی عیسی مسیح را شنیده باشند،واینکه او آنها را دوست می دارد.اّما 

اندک کسانی درک می کنند که خداوند برای تاوان گناه خون طلب می 
کند.عیسی،چون خداست،تنها کسی است که درروی زمین زیست و حـتّی یک گناه 

ازاوسر نزد.و به خاطرعشق وافرش به ما،تصمیم گرفت تا زندگیش را قربانی کند تا 
بهای گناهان ما و گناهان تمام جهانیان را بپردازد.و به خاطراین قربانی است که 

ما فرصت بخشیده شدن گناهانمان و زندگی با صلح و صفا در کنار خداوند را 
بدست آوردیم.

هفته بعد،نگاهی بر جزئیات به صلیب کشیدن عیسی مسیح خواهیم داشت.

مژده عیسی مسیح

از

کریستی ا.براونر

-درس ششم مصلوب شدن عیسی مسیح

متی 27-26

عیسی جواب داد:بلی،هستم ویک روز مرا خواهید دید که در دست راست خدا 
نشسته ام و سوار برابرهای آسمان به زمین باز می گردم.متی 26:64

 

مرور

1.عیسی از مادری باکره به نام_________متولد شد.

2.همانگونه که از قبل در کتاب مقدس آمده بود،عیسی درشهر__________بدنیا 

آمد.



3.همانطور که کتاب مقدس میگوید،عیسی از سرزمین_________بیرون آمد.زیرا 

از هیرودیس پادشاه می گریخت.
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4.________ پدر خاکی عیسی،خوابی دید که درآن دریافت که می تواند به 

اسرائیل بازگردد،زیرا هیرودیس پادشاه مرده بود.اّما یوسف،هنوزازپسرهیرودیس 
که بعد از پدرش پادشاه شده بود می ترسید،به ایالت__________رفته ودرشهری 

به نام ناصره ساکن شد.

5.عیسی خدمات خود را با غسل تعمید گرفy از_______ _______آغاز کرد.

6.هنگامی که عیسی از آب،____________به شکل کبوتری براو فرود آمد،وندایی 

از ________شنیده شد که گفت،این همان فرزند من است که از او خشنودم.

7.عیسی مردم بسیاری را شفا داد،و_________بسیاری را بخشید.

8.حـتّی بعد ازدیدن معجزات بسیار،بیشترمردم ایالت جلیل پیغام عیسی 

را________،

ونخواستند که از گناهانشان توبه کنند.

9.کلمه"توبه"به چه معناست؟

1.وقتی که عیسی وارد شهراورشلیم شد،جمعیت کثیری ازمردم اوراهمراهی می  0

کردند.وعیسی سواربریک___________ وارد شهر شد.

1.در شب اول عید پَِسح،عیسی به شاگردانش گفت که یکی از آنها به  1

او_________ می کند،درآنزمان هیچکدام نمی دانستند که چه کسی این کار را 
خواهد کرد.

1.عیسی در مــورد شرابی که با هم نوشیدند صحبت کرده گفت،این خون من است  2

که برای بخشیدن گناهان_________ریخته خواهد شد.



1.شاگردان این سخنان عیسی را شنیدند اّما هنوز نمی دانستند او قرار است به  3

خاطر گناهان آنان________کشته شود.

1.بعد از شام،همه آنها به کوه زیتون وبعد به باغ جتسیمانی رفتند.عیسی تمام  4

شب رادعا کرد در حالی که همه شاگردانش________بودند.

1.عیسی چنین دعا کرد،پدراگر ممکن است این جام رنج وعذاب را ازمقابل من  5

بردار،

اّما نه به خواهش من،بلکه به_________خود.
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سخن عیسی هنوزتمام نشده بود که یهودا،ازراه رسید.همراه اوعده ای با شمشیر و 
چوب و چماق تیز آمده بودند. آنان از سوی سران قوم یهودا فرستاده شده 

بودند.یهودا بسوی عیسی رفته و گفت ، سpم استاد ! و صــورت او را بوسید.عیسی 
در جواب گفت، دوست من،برای چه آمده ای ؟ 

در این لحظه یکی ازهمراهان عیسی شمشیرخود را کشید و با یک ضربه،گوش غpم 
کاهن اعظم را برید.عیسی به او فرمود، شمشیرت را غpف کن،وگوش غpم را شفا 

بخشید،وبه شاگردش گفت، که اگراوبخواهد،هزاران فرشته آماده کمک وجنگ 
میباشند. اما تمام اتفاقاتی که قرار است بیافتد بنا به خواست خدا و به انجام 

رسیدن پیشگویی های کتاب مقدس می باشد . 

دراین گیرودار،تمام شاگردان او را تنها گذاشته فرار کردند.پس آن گروه،عیسی را 
به خانه قیافا،کاهن اعظم بردند.در آنجا تمام سران یهود جمع بودند تا او را 

استنطاق کنند.

       کاهنان اعظم،ودرواقع تمام اعضای شــورای عالی یهود جمع شده بودند وبه 

دنبال شاهدانی می گشتند که به دروغ به عیسی تهمت بزنند،ولی با این که چند 
نفــررا یافتند تا شهادت دروغ بدهند،سخنان ایشان با هم یکی نبود.آنگاه کاهن 

اعظم برخاست و به عیسی گفت،به نام خدای زنده ازتومی خواهم جواب بدهی،آیا 
تومسیح فرزند خدا هستی یا نه؟



عسیی جواب داد،بلی،هستم ،ویک روزمرا خواهید دید که دردست راست خدا 
نشسته ام وبر ابرهای آسمان به زمین بازمی گردم.

ناگهان کاهن اعظم لباس خودرا درید وفریاد زد،کفر گفت!دیگر چه احتیاجی به 
شاهد داریم؟آنگاه به صــورتش آب دهان انداخته،او را زدند.بعضی نیز به او سیلی 

زدند و با ریشخند می گفتند،ای مسیح تو که پیغمبری ،بگو ببینیم چه کسی تو را 
زد؟

     چون صبح شد،کاهنان اعظم وسران قوم،عیسی را دست بسته به 

پیpطوس،فرماندار رومی تحویل دادند وبه او گفتند که عیسی ادعا می کند که 
پادشاه یهود است.

     در این هنگام پیpطوس ازاو پرسید،آیا توهمان مسیح موعود هستی؟عیسی 
جواب داد همینطور است که می گویی.پیpطوس نتوانست دلیلی برای به صلیب 
کشیدن عیسی پیدا کند.همچنین،همسرش نیز از او خواست تا با عیسی کاری 

نداشته باشد،چون شب قبل به خاطراو خوابهای وحشتناکی دیده بود.پیpطوس می 
دانست که سران قوم یهود عیسی را از روی حسادت دستگیر کرده بودند،ولی نمی 

دانست با او چه کار کند،چون ممکن بود
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مردم شــورش به پا کنند.

رسم فرماندار بر این بود که هرسال درعید پسح،یک زندانی را به در خواست مردم 
آزاد کند.در آن سال زندانی مشهوری به نام باراباس در زندان بود.وقتی مردم آنروز 

صبح اجتماع کردند،پیpطوس به ایشان گفت،کدامیک از این دو نفر می خواهید 
برایتان آزاد کنم.باراباس یا عیسی را که مسیح شماست؟اّما فریسیان مردم را 

وادار کردند که از  پیpطوس آزادی باراباس را بخواهند.

       پیpطوس پرسید پس با عیسی که مسیح شماست چه کنم؟مردم یکصدا فریاد 
زدند،مصلوبش کن.



وقتی پیpطوس دید که ممکن است شــورشی به پا شود،دستور داد کاسۀ آبی حاضر 
کنند ودر مقابل چشم مردم دستهای خود را شست و گفت،من از خون این مرد بری 

هستم،هر اتفاقی بیافتد شما مسئولید.وباراباس را برای ایشان آزاد کرد،وعیسی را 
فرستاد تا بر روی صلیب اعدام شود.

      سربازان ابتدا عیسی را به حیاط کاخ فرماندار بردند وتمام سربازان دیگر را 

دور او جمع کردند.سپس او را مسخره وشکنجه نمودند.سپس لباس او را در آوردند 
و شنل ارغوانی رنگی بردوش او انداختند،وتاجی از خارهای بلند درست کرده بر 

سر او گذاشتند،یک چوب به نشانه عصای سلطنت به دست او دادند و پیش او 
تعظیم میکردند و با ریشخند میگفتند،درود بر پادشاه یهود!پس از آن به صــورتش 

آب دهان انداختند و چوب را از دستش گرفته وبر سرش زدند.

بعد از اینکه از مسخره کردن او خسته شدند،شنل او را برداشته و لباس خودش را 
به او پوشانیدند،و او را به مکانی به نام ُجل ُجـتّا یا جمجمه سر بردند تا او را اعدام 

کنند.

         عیسی در آنجا مصلوب شد و سربازان این نوشته را نیز با^ی سر او نصب 

کردند،این است عیسی پادشاه یهود.عیسی در میان دو دزد به صلیب کشیده شد.    

آنروز، از ظهر تا ساعت سه بعد ازظهر،تمام دنیا تاریک شد.نزدیک به ساعت 
سه،عیسی فریاد زده گفت:ایلی ایلی َ�ا َسـبَقـتَنی،یعنی خدای من،خدای من چرا مرا 

تنها گذاشته ای؟کمی  بعد عیسی فریاد بلند دیگری بر آورد و جان سپرد.

در آن لحظه،ناگهان پرده خانه خدا که در مقابل مقدس ترین جایگاه قرار داشت از 
سر تا
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 پا دو پاره شد وچنان زمین لرزه ای رخ داد که سنگها شکافته، و قبرها بازشدند و       
بسیاری از مقدسین خدا که مرده بودند،زنده شدند و پس از زنده شدن عیسی،از 

قبرستان به اورشلیم رفتند و بسیاری ایشان را دیدند.



سوا^ت شفاهی

1.چگونه به عیسی خیانت شد؟

2.یکی از شاگردان عیسی برای دفاع از او دست به کاری زد.این اقدام چه بود و    
عکس العمل عیسی مسیح چه بود؟

3.در زمان خیانت به او تمام شاگردان او چه کردند؟

4.سربازان عیسی را از باغ به کجا بردند؟

5.با اینکه شاهدین دروغیِن بسیاری وجود داشتند،در نهایت آنها چگونه عیسی را به 
کفر گویی محکوم کردند؟

6.چون صبح شد،رهبران یهود عیسی را به کجا بردند؟

7.پیpطوس بعد از بازجویی ازعیسی فهمید که عیسی بی گناه است،ولی از مردم 
ترسید و بنابراین انتخاب را بر عهده مردم گذاشت،و انتخاب مردم چه بود؟

8.سربازان با عیسی چگونه برخــورد کردند؟

9.بعد از سه ساعت تاریکی،عیسی فریاد زده و چیزی به خداوند گفت،ترجمه این 
جمله چیست؟

1.اتفاقاتی که در زمان مرگ عیسی بوقوع پیوست چه بودند؟ 0
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-درس ششم حقایق روحانی

متی 27-26



1.عیسی کیست؟فرزند خدا که در دست راست خدا نشسته و بر ابرهای 

آسمان به زمین بازمی گردد.این جوابی بود که در نهایت او را بر روی صلیب 
فرستاد.این جوابی بود که آن مردم نمی توانستند بپذیرند.اما،هر شخص 

دیگری نیز باید با این سوال دست و پنجه نرم کند.واقعـاً عیسی کیست؟زیرا 
اگر واقعـاً عیسی دردست راست خدا بنشیند و سوار بر ابرها از آسمان 
بیاید،هرکدام از ما باید تصمیم بگیریم که چگونه به او پاسخگو باشیم.

2.عیسی به جای باراباس که یک جنایتکارمنفوربود به صلیب کشیده 

شد،وباراباس

به جای او آزاد شد.

*شاید من یک جانی منفور نباشم،ولی همانند باراباس،من نیز یک گناهکارم 

و در مقابل خداوند من هم به مجازات مرگ محکومم.کتاب مقدس در 
6 می فرماید،دستمزد گناه مرگ است.این بدان معناست که همه  :2 رومیان3
ما به خاطر کارهای بدی که انجام داده ایم مستحق مرگیم.مهم نیست اگر ما 
در زندگیمان همانند باراباس گناهان زیادی داشته باشیم،یا اگر یک شخص 

نسبتـاً خوب باشیم،مثل برخی از شاگردان عیسی مسیح.

3. عیسی مسیح شکنجه،قضاوت و کشته شد،برای اینکه تاوان گناهان 

زندگی ما را بپردازد.این دلیلی بود که عیسی بخاطر آن بروی زمین آمد.اومی 
خواست که ما قادر باشیم با گناهان بخشیده شده در مقابل خداوند 
بایستیم.بعضی از مردم می گویند که عیسی یک شهید یا یک پیامبر 

است.اما طبق گفته خود عیسی مسیح این درست نمی باشد.او ادعا کرد که 
خود خدا می باشد و به زمین آمده تا بخاطر گناهان ما کشته شود.



4.عیسی روح خود را تسلیم کرد.عیسی در هرزمانی میتوانست از روی 

صلیب 
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پایین بیاید.او می توانست تمام کسانی را که او را مسخره کرده بودند را 
تنها با یک کلمه بکشد.اّما،به انتخاب خود او،عیسی تحقیر را تحّمل کرد وتا 
ساعات مقرر شده برروی صلیب ماند.سپس در زمان خود،روحش را تسلیم 

کرد.او مرگ را انتخاب کرد،زیرا می خواست تاوان گناهان ما را 
3 میفرماید :زیرا او بقدری مردم  :1 6 بپردازد.کتاب مقدس در انجیل یوحنا 

جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او 
ایمان آورد،هpک نشود،بلکه زندگی جاوید بیابد.

*در درس بعدی،ما در مــورد رستاخیزعیسی مسیح مطالعه می کنیم،زیرا 
واقعیت اینست که مسیح نمرده است.بلکه زنده است و می خواهد امروز وارد 

زندگی ما شود.او می خواهد قلب شما را از گناه و ناپاکی تمیز کند،و 
زندگیمان را کامpً دگرگون سازد.

مژده عیسی مسیح

از

کریستی ا.براونر



-درس هفتم قیام عیسی

متی28-27 

  

نترسید،می دانم بدنبال عیسی مصلوب می گردید،او اینجا نیست!همانطور 
که خودش گفته بود،زنده شده است. متی   28: 6-5    

مرور

        

1.عیسی از باکره ای به نام_________متولد شد.
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2.عیسی خدمات عمومی خود را زمانی آغاز کرد که توسط مردی به نام 

یحیای تعمید دهنده ____________گرفت.

3.در هنگام غسل تعمید او___________به شکل کبوتری براو فرود آمد،و 
ندایی از آسمان به گوش رسید که گفت این است _______عزیز من که از او 

خشنودم.این واقعه سه شخصیت تثلیث را به ما نشان میدهد. 

خداوند_______،خداوند_________،و خداوند__________.

4.عیسی بیماریهای بسیاری را شفا داده و________بسیاری را بخشید.

5.حتی دیدن معجزاتی بسیار،اکثر مردم ایالت جلیل پیام او را رد کردند و 

نخواستند تا از گناهانشان________کنند.

6.کلمه"توبه"به چه معناست؟



7.عیسی فرمود که این شراب خون من است که برای 

بسیاری_______میشود

تا گناهان بسیاری________شود.

8.فریسیان عیسی را در باغی که در آن مشغول دعا بود دستگیر کردند،و او 
را به منزل________اعظم که نامش قیافا بود بردند.

9.کاهن اعظم از عیسی پرسید،آیا تو_________هستی،وعیسی در جواب 

گفت

،بله،هستم.در این هنگام مردم به صــورت عیسی ____ _____انداختند و او 
را ________،بعضی نیز به او________ زدند.

1.در هنگام صبح،فریسیان عیسی را پیش فرماندار رومیکه  0

نامش________

بود بردند.

1.پیpطوس دریافت عیسی بیگناه است،اما اجازه داد تا او را مصلوب  1

کنند،زیر می ترسید مردم ________ کنند.

1.سربازان رومی عیسی را شکنجه کردند،آنها از خارهای بلند تاجی  2

درست کردند و آنرا بر سرش گذاشتند،و با_______که به او داده بودند 
برسرش زدند.

1.بر صلیب و با^ی سر او نوشته ای نصب کردند با این مضمون،این است  3

عیسی،__________یهود.

14.آن روز،از ظهر تا سه بعد از ظهر،تمام دنیا_________شد.



       مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود،به 

حضورپیpطوس رفت و از او جسد عیسی را خواست.پیpطوس دستور داد 
جسد 

______________________________________________36

را در اختیار او قراردهند.یوسف جسد را گرفت و در کتان پیچید،و در مقبره 
ای که به تازگی برای خود از سنگ تراشیده بود،جای داد.سپس سنگ بزرگی 

در مقابل قبر قرار داد و رفت.

     روز بعد،کاهنان اعظم و فریسیان نزد پیpطوس رفتند زیرا بیاد داشتند که 
عیسی گفته بود بعد از سه روز از مرگ بر خواهد خواست.پس از او خواستند 
تا قبر را تا سه روز زیر نظر داشته باشد.پس پیpطوس اجازه داد تا هر طور 

که میدانند از قبر محافظت کنند.پس آنها به محل رفته و قبر را مهر کردند 
ونگهبانانی

گماشتند تا کسی به قبر نزدیک نشود.

      یکشنبه صبح زود،مریم مجدلیه و آن مریم دیگر بر سر قبر رفتند.ناگهان 
زمین لرزه ای شدید رخ داد،زیرا یکی از فرشتگان خداوند از آسمان پایین 

آمده،بسوی سنگ قبر رفت وآن را به کناری افکند و برآن نشست.نگهبانان با 
دیدن او بشدت ترسیده،لرزان شدند و همچون مرده بر روی زمین افتادند.

فرشته به زنان گفت:نترسید،میدانم به دنبال عیسای مصلوب می گردید،او 
اینجا نیست!همانطور که خودش گفته بود،زنده شده است.جلو بیایید و جایی 
که جسد او را گذاشته بودند به چشم خود ببینید.حا^ زود رفته،به شاگردانش 

بگویید که او زنده شده است و به جلیل می رود تا ایشان را درآنجا 
ببیند.فراموش نکنید این پیغام را به نها برسانید.

       زنان با عجله از قبر خارج شدند و در حالیکه هم می ترسیدند و هم 
بسیارخوشحال بودند،فوری بسراغ شاگردان رفتند تا پیغام را به ایشان 

بدهند.در همان که می دویدند،ناگهان عیسی را در مقابل خود دیدند!او گفت 



سpم! زنها به پای او افتادند و او را پرستش کردند.عیسی به ایشان 
گفت:بروید به برادران من بگویید هر چه زودتر به جلیل بروند تا مرا در آنجا 
ببینند.زنان هنوز به شهر نرسیده بودند که چند نگهبان از سر قبر خود را به 

شهــررساندند وبه کاهنان اعظم جریان را گفتند.سران قوم یهود تصمیم 
گرفتند به نگهبانان پول زیادی بدهند تا بگویند وقتی در خواب بودند،شاگردان 

عیسی جسد را شبانه دزدیدند.در ضمن به نگهبانان گفتند،اگر این موضوع 
به گوش فرماندار برسد،ما جوابش را خواهیم داد تا مشکلی برای شما ایجاد 

نشود.نگهبانان رشوه را گرفتند وخبر دروغ را شایع کردند،بطوریکه هنوزهم 
که هنوزاست یهودیان این قصه را باور دارند.

پس یازده شاگرد عیسی به جلیل رفتند وبر سرکوهی که عیسی گفته 
بود،گردآمدند. 
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وقتی عیسی را در آنجا دیدند،او را پرستش کردند،ولی بعضی از ایشان 
شک داشتند که او همان عیسی باشد.

آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود،تمام اختیارات آسمان و زمین به من 
داده شده است.پس بروید وتمام قومها را شاگرد من سازید وایشان را به 

اسم پدروپسر و روح القدس غسل تعمید دهید،و به ایشان تعلیم دهید که تمام 
دستــوراتی را که به شما داده ام را اطاعت کنند.مطمئن باشید هرجا که 

بروید،حتی دورترین نقطه دنیا، من همیشه همراه شما هستم! آمین.

سوا^ت شفاهی

1.یوسف اهل رامه از پیpطوس چه درخواستی کرد؟



2.چرا فریسیان می ترسیدند در روز سوم اتفاقی برای جسد بیافتد؟

3.چه کسانی در روز یکشنبه برای دیدن عیسی بر سر قبر رفتند،وقتی این 

زنان به قبر رسیدند چه دریافتند؟

4.زمانیکه آنها داشتند پیش شاگردان عیسی میرفتند تا ماجرا را تعریف 
کنند،با چه کسی برخــورد کردند؟

5.عیسی به شاگردانش گفت که او را در محلی دیگر کنار اورشلیم مpقات کنند،نام 

آن مکان چه بود؟

6.در کوه،عیسی دستور بسیار مهمی به شاگردانش داد.سعی کنید جاهای خالی 
را با  گفته های عیسی مسیح پر کنید.پس بروید وتمام قومها را_______من 
سازید،وآنها را در نام پدر،پسرو_________ ________ دهید،و به ایشان تعلیم 
دهید که تمام دستــوراتی را که ب شما داده ام را اطاعت کنند.مطمئن باشید هر جا 
که بروید،حتی دورترین نقطه دنیا،من همیشه همراه شما هستم!
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-درس هفتم حقایق روحانی

متی 28-27

1.عیسی زنده است.عیسی انسان نیست که بتوان او را زندانی کرد و کشت.او 

خداوند ابدی است.او بدون آغاز و بدون پایان است.نقشه خداوند از آغاز خلقت دنیا 
این بود که به شکل و فرم انسان و خدمتکاری عذاب کش به زمین بیاید.این خواست 



خود او بود که درآن روز و آنگونه مصلوب شود.نقشه او نمی تواند نا امیدانه باشد،و 
نه کسی می تواند بر او غلبه کند.او هیشه خدا خواهد بود،تنها خدای واقعی زنده.

2.فریسیان به هدف او ایمان داشتند زیرا نگهبانانی جلوی قبر او گماردند،زیرا او 
وعده داده بود که در روز سوم از مرگ قیام  کند.آنها به حرف نگهبانان ایمان 
داشتند وقتی به آنها گفتند چه اتفاقی افتاده است.آنها حتی به سربازان رشوه 
دادند تا در مــورد این رویداد دروغ بگویند.همین سربازان زمان غسل عیسی توسط 
یحیای تعمید دهنده حاظر بودند،و صدای خود خداوند از آسمان تاکید کرد که او چه 
کسی بود.این مردان شاهد بسیاری از معجزات عیسی مسیح بودند.آنها حتی 
زمانیکه او مردی را که دستش از کار افتاده بود را شفا بخشید از او عصبانی 
شدند زیرا او اینکار را در روز َسـبَت انجام داده بود.آنها او را زمانیکه ارواح شریر 
را ازجسم مردمی که در عذاب بودند خارج می کرد دیده بودند. آنها شاهد بودند که 
او گناهان مردم را می بخشید.تقریبـاً هیچکس بیشتر از فریسیان در مــورد زندگی و 
پیغام عیسی مسیح اطpعات نداشت.اما همین گروه از مردم عشق خداوند را که به 
آنها پیشنهاد شده بود را نپذیرفتند.آنها از گناهانشان توبه نکردند.آنها اختیار 
زندگیشان را بدست عیسی مسیح نسپردند.ارتباط با عیسی مسیح بیش از یاد 
گیری و باور واقعیتهای زندگی اوست.این بیش ازیک مذهب جدید و متفاوت 
است.عیسی مسیح از ما می خواهد تا از گناهانمان توبه کنیم،و به او ایمان 
بیاوریم،و زندگی هایمان را به او بدهیم.او می خواهد خداوند ورهبر زندگی ما 
باشد.او می خواهد در هر روز از زندگیمان ما را کنترل کند. 

3.عیسی کیست؟

 عیسی از یک باکره متولد شد.

 عیسی ادعا کرد که او خداست.

 عیسی معجزات بسیاری انجام داد وگناهان مردمی راکه توبه میکردند 
رامیبخشید.           
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 عیسی بر روی صلیب کشته شد تا تاوان گناهان زندگی ما را در برابر 
خداوند عادل پرداخت کند.

 عیسی از مرگ برخاست وامروز زنده است.

 عیسی از من نیزمی خواهد تا از گناهانم توبه کنم و زندگیم را به دست او 
بسپارم.

کتاب مقدس می آموزد که عیسی کشته نشد تا یک مثال باشد،او به جایگزینی من و 
شما که بخاطر تمام کارهای اشتباه زندگیمان مستحق رو در رویی با خدا 
هستیم،کشته شد.

کتاب مقدس می فرماید"پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد را،نجات 
خواهد داد."رومیان 10:13

 این بدان معناست که صرفنظر از گذشته من،من می توانم از عیسی بخواهم 
وارد زندگی من شده و گناهانم را ببخشد و درمن زندگی کند.

 این بدان معناست که ازهمان لحظه ای که عیسی مسیح وارد زندگی من می 
شود، تمام گناهان گذشته گناهان حال و گناهان آینده من،در مقابل خداوند 
بخشیده شده است.واین به این خاطر نیست که من کار خوبی کرده باشم.این 
به این خاطر نیست که من مذهب خوبیرا انتخاب کرده ام.این به این خاطر 
نیست که من تبدیل به یک انسان با اخpق شده ام.این به این خاطر نیست که 
والدین من منسوب به گروه قومی یا طبقه خاصی هستند.این تنها به این 
خاطر است که من فدیه ای را که عیسی مسیح قبpً بر روی صلیب پرداخته را 
قبول کرده ام.

 این بدان معناست که از این لحظه،من دوباره یک انسان پاک در نظر خداوند 
هستم،بی گناه.کتاب مقدس می گوید،دستمزد گناه مرگ است،ولی تنها مرگ 
عیسی مسیح برای خلق موجودی جدید کافی است.اگر من انتخاب کنم که از 
او پیروی کنم!



اگر شما هم همین حا^ بخشش خداوند را در زندگیتان می خواهید،و می 
خواهید به پیروان عیسی مسیح بپیوندید،می توانید از او بخواهید تا دراین لحظه 
به قلب شما وارد شود.حتمـاً ^زم نیست تا در مکان مذهبی مشخصی باشید،^زم 
نیست تا کلمه ای مخصوص و جادویی را به زبان آورید.تنها این مهم است که در 
مقابل خداوند اعpم کنید که به عیسی مسیح ایمان دارید و می خواهید که او 
خداوند و گرداننده زندگی شما باشد.
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شاید بخواهید دعایی اینچنین بکنید:

پدر،من میدانم که یک گناهکار هستم.من ایمان دارم که عیسی مسیح برروی 
صلیب کشته شده و دوباره از مرگ برخاست تا مرا نجات دهد.من از گناهانم 
توبه می کنم.به زندگی من بیا ومرا بخاطر گناهانم ببخش.من زندگیم را به دست 
تو می سپارم.بخاطر عشقت نسبت به من ازتو سپاسگزارم.در نام مقدس عیسی 
مسیح .آمین

4.و من  همیشه با شما هستم،حتی در دورترین نقطه دنیا.

3 می فرماید،نزد پدرمن خدا،جا بسیار  - 1 4 :2 کتاب مقدس در انجیل یوحنا 
است.من می روم تا آن جا را برای شما آماده کنم.وقتی همه چیز آماده شد،باز 
خواهم گشت و شما راخواهم برد.تا جایی که من هستم شما نیز 
باشید.اگرغیرازاین بود،بطور واضح به شما می گفتم.

عیسی مسیح به ما وعده داده است که هرکس که زندگیش را به او بسپارد،در 
جایی به نام بهشت بهمراه وی زندگی ابدی خواهد داشت.بهشت منزل خداوند 
پدر است.هر زمان که ما عیسی مسیح را در زندگیمان بپذیریم،تا ابد با عیسی 
خواهی بود.این بدان معناست که عیسی مسیح درروی زمین با ما خواهد بود،اما 
زمانیکه ما می میریم تا ابد در کنار او در بهشت خواهیم زیست.

       عشقی که عیسی به ما دارد ابدی است.



      

  

  

                                                                                

 


