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رویداد صلیب
از مجموعه مطالب جلسات هفتگی مطالعه کتاب مقدس

تدوین و تالیف :سازمان رازگاه
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‘صلیب برای انسان،
یعنی رها شدن
از گناه ،آمدن به
سرزمین نور،عضویت
خانواده الهی ،و فرزند
خواندگی خداوند’
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خداوند از مرگ هیچ کسی خشنود نمیشود ،به
همین دلیل او پسر خود را به این دنیا فرستاد تا
مصلوب شود و بدین وسیله مردان و زنان گناهکار
هالک نشوند بلکه حیات داشته باشند.

گفتگوی اولیه
از گروه بخواهید که پاسخهای خود به سواالت زیر را با سایرین به اشتراک گذاشته و در صورت تمایل در مورد آنها با هم
بحث و گفتگو کنند.
•وقتی به خدا فکر میکنید اولین چیزی که به ذهن شما میرسد چیست؟
•اولین تصوری که از خدا در کودکی داشتید چه بود؟

بازتاب
رومیان فصل  11-8 :5را بصورت گروهی بخوانید.
هیچ کس قادر نیست با سعی و تالش خود نجات پیدا کند ،نه با عبادت و نه با ریاضت و نه با انجام کارهای خیر .از اینرو
خدا خودش برای نجات ما اقدام کرد و با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود؛ عدهای فکر
میکنند که خدا به خاطر کارهای خوب ماست که ما را دوست دارد ولی در این آیات میگوید وقتی که ما حتی هنوز گناهکار
بودیم خدا ما را دوست داشت .خواست خدا سعادت و خوشبختی ماست ،خواست خدا این است که به ما یک زندگی
عالی بدهد تا از حیات و زندگی خود لذت ببریم .خواست خدا این نیست که ما برده قوانین مذهبی شویم .خواست خدا
این است که ما آزاد باشیم و از آزادی خود و از مشارکت با خدا لذت ببریم این چیزی است که کتاب مقدس به ما میگوید.
از گروه بخواهید کمی در سواالت زیر تامل کرده و سپس در صورت تمایل در مورد آنها به صورت گروهی گفتگو کنید.
•آیا فکر میکنید دنیا چگونه محبت خود را نشان میدهد؟
•خانواده شما چگونه محبت خود را به یکدیگر نشان میدهند؟
•محبت خدا به ما در آیه  8چگونه بوده است؟
ما در انجیل متی فصل  51 :27میخوانیم که در هنگام مصلوب شدن مسیح ،پرده معبد پاره شد؛ و بدینسان مسیحیان،
بواسطۀ قربانی شدن مسیح برای گناهانشان ،آزاد هستند که در هر زمان به حضور مقدّس خداوند وارد شوند و با او مالقات
و معاشرت داشته باشند (عبرانیان .)۲۰-۱۹ :۱۰
به سواالت زیر پاسخ داده و در صورت لزوم با هم بحث و گفتگو کنید.
•درباره پاره شدن پرده معبد و نتیجه آن ،چگونه فکر میکنید.
•پاره شدن پرده معبد چه تاثیری در زندگی شما خواهد داشت.

کاربرد
دید عیسی مسیح نسبت به صلیب ،اطاعت کامل او از خدای پدر بود .و این اطاعت باعث این شد که نجات و رستگاری
را برای ما به ارمغان بیاورد .امروز دیدگاه ما به صلیب باید همانند نگرش مسیح باشد ،تا بتوانیم بر اساس این دیدگاه،
همانند مسیح زندگی کنیم ،آنوقت میتوانیم مطمئن باشیم که در راه جلجتا درست در حرکت هستیم و باعث خشنودی
خدا خواهیم بود و کلیسای مسیح را برکت خواهیم داد.
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عیسی مسیح میدانست که در اورشلیم چه چیزی در انتظار اوست ،اما با وجود این ،خواست خدا را انجام داد و به سوی
صلیب حرکت کرد.
در مورد سواالت زیر فکر کرده و در صورت تمایل ،با هم بحث و گفتگو کنید.
•آیا ما امروز از خداوند در تحت هر شرایطی اطاعت میکنیم؟ چرا؟
•فکر میکنید چگونه میتوانیم سبب برکت کلیسا و دیگران باشیم؟
عیسی مسیح آمد تا تاوان گناهان بشر را بپردازد و با مرگش بر روی صلیب ،ما را با خداوند آشتی بدهد .عیسی مسیح با
داشتن چنین نگرشی نسبت به صیلب از ما دعوت میکند تا ما نیز صلیب خود را برداریم و او را پیروی کنیم.
به سواالت زیر بصورت گروهی پاسخ دهید.
•تا چه اندازه از مسیح پیروی میکنید؟
•آیا درک کاری که مسیح انجام داد میتواند در پیروی شما مؤثر باشد؟
حاال در مقابل این همه اطالعات ،باید چه کاری انجام دهیم؟ در مقابل آنچه که امروز گفته شد ما باید چه واکنشی نشان
دهیم؟ باید تصمیم گرفت ،دانستن این حقایق به خودی خود باعث نجات کسی نمیشود .برای دریافت این نجات باید
قلب خود را بسوی عیسای مسیح باز کنیم؛ و او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته و از او پیروی کنیم.
در واقع کتاب مقدس میگوید اگر به زبان خود و در نزد دیگران اقرار کنید که عیسی مسیح خداوند است و در قلب خود
ایمان بیاورید که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت ،نجات خواهید یافت .این نجاتی است که خداوند بواسطه محبت و
فیض عظیم خود برای ما آماده ساخته است.

دستاورد
در پایان جلسه ،وقتی را برای دعا کردن در نظر بگیرید و چنانچه مایل بودید دعا را با یک سرود آغاز کنید.
از خداوند و عیسای مسیح بخاطر این محبت عظیم خود نسبت به ما ،شکرگزاری کنید.
برای افراد گروه دعا کنید که روحالقدس به آنها قوت پیروی از مسیح را بدهد.
اگر کسی هنوز در پیروی و تسلیم نمودن خود به خداوند دچار تردید است ،بصورت گروهی برای او دعا کنید.
برای گروه دعا کنید تا بتوانند سبب برکت کلیسای مسیح باشند.
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فیض خداوند
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عهد جدید کامال بر اساس فیض استوار است ،و به ما،
و به اعمال ما ،و به اطاعت ما ،هیچگونه بستگی ندارد.
عهد جدید هدیهای است به ما برای بخشش گناهان،
مقبول خدا واقع شدن ،و دوستی ابدی با او در آسمان.
عهد جدید از فیض خداوند و یک هدیه رایگان برای
همه میباشد.

گفتگوی اولیه
کلیساها امروز با مشکالت زیادی روبرو است .اگر بتوانید بر یکی از این مشکالت تأثیر بگذارید ،آن مشکل چه خواهد بود
و چگونه میخواهید آن را تغییر دهید؟
برای مثال اعضای گروه میتوانند در مورد آزار و اذیتی که مسیحیان امروزه در سراسر جهان با آن روبرو هستند ،یا ممنوعیت
دعا یا تخریب آثار تاریخی مسیحیان صحبت کنند .یا حتی در مورد کلیسایی که میروند.
به عنوان مدیر جلسه ،اطمینان حاصل کنید که این موضوع به یک بحث سیاسی تبدیل نشود که گروه را جدا کرده ،افراد را
عصبانی کند یا افراد خجالتی را از صحبت باز دارد .شما باید بسیار مراقب باشید که چگونه از افراد گروه خود سوال میکنید
و چگونه پاسخهای آنها را تفسیر میکنید تا همه بتوانند از درگیریهای بی معنی اجتناب کنند.
بازتاب
کولسیان فصل  23-20 :1را بصورت گروهی بخوانید.
خدای پر جالل ،که نقشه نجات بشریت را از ازل طرح کرده بود ،میدانست روزی خواهد آمد که فرزند عزیزش بر صلیب
جان خود را خواهد داد .این واقعه برای خداوند پر بهاء و دردناک بود .چون او بهترین و عزیزترین خود را برای نجات
انسانهایی داد که الیق آن نبودند .انسانهایی که میبایست در تاریکی روحانی تا به ابد میماندند ،توسط محبت خداوند به
سرزمین نور آورده شدند.
در مورد سواالت زیر ،با هم بصورت گروهی یا در گروههای کوچکتر ،بحث و گفتگو کنید.
•ما از طریق فیض نجات پیدا کردهایم ،به چه مفهوم است؟
•چرا خداوند چنین نقشهای را برای نجات ما طراحی کرد؟
صلیب از دیدگاه خدای پدر یعنی نمایان شدن فیض او .و فیض او یعنی ترکیبی از محبت و عدالت خداوند.
محبت به این خاطر که او انسانهای خطاکار و گناهکار را دوست دارد و برای نجات آنها قبل از اینکه درخواستی کنند ،وارد
عمل شده است .اول یوحنا « 16 :3از این امر محبّت را دانستهایم که او جان خود را در راه ما نهاد ».اول یوحنا « 10 :4و
محبّت در همین است ،نه آنکه ما خدا را محبّت نمودیم ،بلکه او ما را محبّت نمود و پسر خود را فرستاد تا کف ّارة گناهان
ما شود».
عدالت یعنی اینکه خدا با گناه سازشی ندارد و جریمه گناه باید پرداخت شود .انسان به علت گناهکار بودن قادر به پرداخت
جریمه نبود .خدا خودش جریمه را پرداخت کرد .رومیان « 25 :3که خدا او را از قبل معیّن کرد تا کف ّاره باشد به واسطة
ایمان به وسیلة خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد».
فیض به این خاطر که :انسانها الیق دریافت چنین نجاتی نبودند اما خدا آن را به آنها هدیه داد .و هدیه یعنی چیزی که
رایگان بدست میآوریم .رومیان « 24 :3اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد میسازد ،بطور
رایگان ،نیک محسوب میشوند».

۶

www.razgah.com

در مورد سواالت زیر فکر کرده و در صورت تمایل بصورت گروهی درباره آنها با هم گفتگو کنید.
•در مورد کاری که خداوند بواسطه مسیح انجام داد ،چگونه فکر میکنید؟
•فکر میکنید ما چگونه میتوانیم کاری را که مسیح انجام داد جبران کنیم؟
کاربرد
خداوند به صلیب اینگونه نگاه میکند که او همه چیز را برای ما آماده کرده است تا به سوی او بازگشت کنیم .او تنها پسرش
را فرستاد تا به جای ما مجازات شود و حاال ما آزاد هستیم .صلیب برای خداوند به ارزش پر بهائی مهیا شد .ارزش خون
فرزند عزیزش عیسی مسیح تا ما آزاد باشیم.
صلیب عیسای مسیح فیض خداوند است و بواسطه آن ما در زیر فیض قرار داریم یعنی مسیح ما را از لعنت شریعت آزاد
کرد .و برای دسترسی به آن تنها چیزی که نیاز است ایمان به کار مسیح بر روی صلیب است.
•زیر فیض قرار داشتن به چه مفهوم است؟
صلیب جایی است که انسان دست از تالش مذهبی بر میدارد و هدیه حیات ابدی را رایگان دریافت میکند.
صلیب جایی است که انسان ،از آنجا شروع به تبدیل شدن میکند و به شباهت خدا در میآید.
صلیب جایی است که ما از آنجا به معاشرت و مشارکت با خدا دعوت شدهایم نه فقط برای چند روز بلکه برای همیشه.
خون مسیح بر باالی صلیب ،نجات ابدی را برای همه آنانی فراهم میسازد که ایمان خود را بر او قرار دادهاند و این جوهر
و اساس عهد جدید است.
پس صلیب جایی است که در آن انسانهای گناهکار قدم جلو گذاشته و ایمان خود را به نمایش میگذارند .و با ایمان،
شخص گناهکار مورد پسند خدا قرار میگیرد.

دستاورد
در پایان جلسه کمی وقت بگذارید تا افراد در مورد فیض خداوند و کاری که انجام داده است کمی فکر کنند .میتوانید
از یک سرود یا یک آهنگ مالیم به عنوان پس زمینه در این مدت استفاده کنید.
حضور روحالقدس و لمس او را بطلبید .برای اعضای گروه دعا کنید تا به درک عمیقتری از کار خداوند دست پیدا کنند.
به اسم برای هم دعا کنید تا افراد گروه نیز بتوانند همانند مسیح به دیگران فیض و محبت نشان دهند.
اگر شخصی بطور خاص به دعا نیاز دارد ،بصورت گروهی برای او دعا کنید.
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بخشایش خداوند
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در صلیب عیسی مسیح مکانی وجود دارد که رحمت و
بخشش بر قضاوت پیروز است و ما میتوانیم به عنوان
فرزندان خداوند در آن قدم بگذاریم .در تحت ایمان به
مسیح همه ایمانداران از کوچک و بزرگ بطور مساوی به
خداوند دسترسی دارند ،برای اینکه خداوند همه آنها را
بخشیده است.

گفتگوی اولیه
از گروه بخواهید در مورد سواالت زیر فکر کرده و اگر تمایل داشتند در مورد آنها با دیگران بحث و گفتگو کنند.
•چه زمانی مجبور شدید که از شخصی بخواهید که شما را ببخشد؟ آیا شخص به راحتی شما را بخشید یا اکراه داشت؟
واکنش آنها چه احساسی در شما ایجاد کرد؟
•زمانی را توصیف کنید که میخواستید شخص دیگری را ببخشید.

بازتاب
یوحنا فصل  18-16 :3را بصورت گروهی بخوانید.
بخشش اساس ارتباط با خداوند است .و برای این بخشش ،ما شکر گزار مسیح هستیم که بواسطه قربانی شدن به عنوان
کفاره بر روی صلیب ،گناهان ما را فقط یک مرتبه و برای همیشه از میان برداشت و نجات ابدی را به ما عطا نمود.
در مورد سواالت زیر با هم بحث و گفتگو کنید.
•بخشش از محبت خدا سرچشمه میگیرد .آیا بخشش خدا به شما انگیزه میدهد که نسبت به او وفادارتر باشید؟ چرا؟
•چرا وقتی کسی را نمیبخشید ،ارتباط شما با او تیره و یا قطع میشود؟
خداوند گناه ما را دیگر بیاد نمیآورد زیرا مسیح متحمل تاوان گناهان ما شده است .ما بخشش را دریافت کردیم و گناهان
نوشته شده ما محو و پاک شده است وچون ما بخشیده شدهایم ،پس به حضور خداوند پذیرفته میشویم.
باالترین ثمره مصلوب شدن مسیح و عظیمترین نتیجة عذاب و مرگ مسیح به خوبی در کتاب رومیان  1 :8به تصویر
کشیده شده است « :پس هیـچ قصـاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند».
در مورد سوال زیر تامل کرده و آنرا با دیگران به اشتراک بگذارید.
•شما دیگران را به چه شکل میبخشید ،بطور مشروط یا همانند خداوند؟
•آخرین باری که کسی را بخشیدهاید به چه شکل بوده است؟
•دوست دارید دیگران شما را به چه شکل ببخشند.
هیچ کس برای خداوند آنقدر حقیر یا ضعیف الحال نیست که نجات نیابد ،هیچ کسی آنقدر گناهکار نیست که خداوند
نخواهد او را نجات بدهد.
اگر هر کس مایل به نجات است فقط کافی است با ایمان به صلیب مسیح نگاه کند .جایگاه ما در مسیح ،آرامی روحانی،
بخشش روحانی و پیروزی روحانی میباشد .صلیب مکانی برای بخشایش است.

۸

www.razgah.com

کاربرد
صلیب جایی است که انسان بخشش گناهان خود را دریافت میکند .وقتی او قدم ایمان را بر میدارد و زندگی خود را به
عیسی مسیح واگذار میکند ،از آمرزش گناهان بهرهمند میشود.
خون مسیح فرق بین مرگ و زندگی است.
خون مسیح انسان را از گناه ،اسارت و ترس آزاد میسازد.
در خون عیسی مسیح قدرت و نجات برای همه کس نهفته است.
عیسی جریمه و تاوان تمامی گناهان ما را پرداخته است؛ بخشش الهی داستان شاه پریان یا بر آورده کننده آرزوها نیست،
بلکه بر صخرهای محکم نهاده شده است ،یعنی بر واقعیت تاریخی قربانی نجات بخش عیسی مسیح.
در مورد سواالت زیر با هم بحث و گفتگو کنید؟
•نجات چه تاثیری در تصمیمات شما میگذارد؟
•آیا تا به حال احساس گناه کردهاید ،چطور و چگونه؟
وقتی یک گناهکار نام خداوند را میخواند تا نجات یابد و شخصا عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود میپذیرد ،خون
عیسی کاری عمیق و کامل انجام میدهد ،شخص را از تمامی گناهانش پاک میسازد ،دیگر کابوس جهنم و داوری در میان
نیست؛ گذشته و خطاهای ما از بین رفته و خدا آنها را دیگر بیرون نمیآورد ،خداوند هرگز آنها را بیاد نمیآورد .خداوند گناه
ما را دیگر بیاد نمیآورد زیرا مسیح متحمل تاوان گناهان ما شده است.
درک عمیق صلیب عیسی مسیح یعنی اینکه بدانیم او به چه علت مصلوب شد و حاال صلیب در زندگی من چه نقشی دارد.

دستاورد
در انتهای جلسه ،زمانی را به دعا و پرستش اختصاص دهید.
برای کلیسای مسیح دعا کنید تا همواره آماده حمل صلیب و پیروی از مسیح باشد.
همینطور دعا کنید که روح توبه و فروتنی در یکایک ایمانداران جاری شود تا همه ایمانداران به یکدل و یک رای در کنار
هم به شباهت مسیح برسند.
برای استحکام ایمان اعضای گروه به مسیح دعا کنید.
چنانچه کسی در مورد بخشایش خود ،دچار شک و تردید است بطور خاص برای او دعا کنید.
دعا کنید تا نجات دیگران نیز برای شما از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

