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مقدمھ 

برخی از شما امروز بازدیدکنندگان One Voice Fellowship ھستید. ما خوشحالیم کھ شما را داریم! ما امسال در حال مطالعھ تعلیمات شھر جدید

ھستیم زیرا خالصھ ای عالی از حقایق اصلی ایمان مسیحی است. امروز بھ سوال ١۶ نگاه می کنیم. در بولتن خود خواھید دید کھ بھ زبان ھای مختلف

چاپ شده است. من سوال را می خوانم و سپس پاسخ را با ھم می خوانیم. 

سوال ۱۶: گناه چیست؟

گناه عبارت است از طرد یا نادیده گرفتن خدا در دنیایی که او آفریده است، عصیان کردن علیه او با زندگی
بدون اشاره به او، نبودن یا انجام آنچه در ��یعت خود می خواهد - که منجر به مرگ ما و مت���� شدن

همه خلقت می شود.

امروز یکشنبھ عید پاک است. من در نظر گرفتم برای امروز از کالس آموزشی شھر جدید استراحت کنم. اما ھمانطور کھ دعا می کردم و از خدا می

خواستم کھ مرا راھنمایی کند، بھ پاسخ سوال ١۶ فکر کردم. من ھمچنین بھ آنچھ عیسی روی صلیب گفت فکر کردم. ”خدای من، خدای من، چرا مرا

رھا کردی؟” (متی فصل ٢٧ آیھ ۴۶) ترک بھ معنای رھا شده است. تنھا گذاشتن کسی و بدون کمک. چرا خدای پدر خدای پسر را بر روی صلیب

رھا کرد؟ زیرا وقتی پدر بھ پسر مصلوب خود نگاه کرد، او را در گناه ما پوشیده دید. اما چون پدر عیسی را بر روی صلیب طرد کرد، می تواند ما را

بھ عنوان پسر و دختر پذیرایی کند. این تراژدی و پیروزی عید پاک است. مرگ برای عیسی برای ما بھ معنای زندگی است. و این چیزی است کھ

امروز می خواھم با شما در میان بگذارم. برای شروع، اکنون می خواھم کمی بیشتر از متی 27 بخوانم. اکنون کالم خداوند را بشنو. 



متی فصل ٢٧ آیھ ۴۵ تا ۵٠ 

۴۵ و از ساعت ششم تاریکی تمام زمین را تا ساعت نھم فرا گرفت. 

۴۶ و حدود ساعت نھم عیسی با صدای بلند فریاد زد: «الی، الی، لما ساباکتانی؟» یعنی «خدای من، خدای من، چرا مرا رھا کردی؟» 

۴٧ و عده ای از حاضران چون آن را شنیدند، گفتند: «این مرد ایلیا را می خواند. 

۴٨ و یکی از آنھا فورا دوید و اسفنجی برداشت و آن را از شراب ترش پر کرد و بر نی گذاشت و بھ او داد تا بنوشد. 

۴٩ اما دیگران گفتند: «صبر کن تا ببینیم آیا الیاس برای نجات او خواھد آمد یا خیر.» 

۵٠ و عیسی دوباره با صدای بلند فریاد زد و روح خود را تسلیم کرد.» 

با ھم اشعیا باب ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم:

”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.”

بیا با ھم دعا کنیم 

ای پدر آسمانی، ما بھ سوی تو می آییم زیرا تو منبع حیات و حقیقت ھستی. عیسی، ما تورا می پرستیم زیرا تو سرشار از فیض و عشق ھستی. روح

القدس، لطفاً قلب و ذھن ما را باز کن تا با کالم خدا متحول شویم. آمین 

آیھ ۴۵ بھ ما می گوید کھ تاریکی مرموز از ساعت ١٢ تا ٣ بعد از ظھر بر اورشلیم فرود آمد. آن ساعاتی بود کھ عیسی بر صلیب آویزان بود. حدود

ساعت ٣ بعدازظھر بود کھ عیسی فریاد زد: ”خدای من، خدای من، چرا مرا رھا کردی؟” کلمھ یونانی در کتاب مقدس ما بھ این معنی است کھ عیسی

فریاد زد. عیسی با صدای بلند صحبت نکرد و صدای خود را بلند نکرد. او در این لحظھ از شدت عذاب فریاد زد. متی فصل ٢٧ آیھ ٢۶ بھ ما می

گوید کھ عیسی شالق خورد یا شالق خورد. رومی ھا از شالقی استفاده می کردند کھ قطعات فلزی در آن بود تا بیشترین درد و آسیب را بھ قربانی

وارد کند. اما عیسی در آن زمان فریاد نزد. ھنگامی کھ میخ ھا را بھ بازوھا و پاھای او کوبیدند، نمی خوانیم کھ عیسی فریاد زد. چرا عیسی در این

مرحلھ، در آیھ 46، فریاد می زند؟ بھ خاطر درد جسمی نبود. عیسی فریاد نزد، ”خدای من، خدای من این خیلی درد دارد!” نھ، خود عیسی بھ ما می

گوید کھ چرا فریاد زد. این فریاد یک قلب رھا شده بود. ”چرا مرا رھا کردی؟” 

اعتقادنامھ رسول را قبال خواندیم. می گوید کھ عیسی بھ جھنم فرود آمد. مھم این است کھ جھنم را در درجھ اول بھ عنوان یک مکان فیزیکی یا مقصد

در نظر نگیریم. مردم جھنم بھ شدت رنج می برند زیرا برای ھمیشھ از خدا و از ھر چیز خوب جدا شده اند. عیسی درد وحشتناک آن جدایی وحشتناک

را تجربھ کرد. 

عیسی تا ابد در یک رابطھ نزدیک و محبت آمیز با پدر و روح القدس زندگی کرده بود. بھشت آسمانی بود زیرا پدر، پسر و روح القدس در عشق

کامل با ھم زندگی می کردند. اما وقتی تمام گناھان قوم خدا بر روی صلیب روی عیسی انباشتھ شد، پدر روی خود را برگرداند. قدوسیت کامل پدر

باید از کرم گناھکاری کھ عیسی تبدیل شده بود دور می شد. عیسی تمام قضاوت خدا را بھ جای تمام محبت خدا احساس کرد. عیسی بھشت را از دست

داد و طعم جھنم را در آن لحظھ چشید. و بھ ھمین دلیل فریاد زد: خدای من، خدای من، چرا مرا رھا کردی؟ عیسی وقتی این را گفت، مزمور 22 را

نقل می کرد. 



مزمور فصل ٢٢ آیھ ١ تا ٢ می گوید: 

« ١ خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ 

٢ای خدای من، روز گریھ می کنم، اما تو جواب نمی دھی، و در شب، اما آرامشی نمی بینم.» 

عیسی ھنگامی کھ بر صلیب آویزان بود بھ وضوح بھ مزمور 22 فکر می کرد. او می توانست احساس کند کھ خدای پدر از او دور است. عیسی از

درد نالھ کرد و فریاد زد، اما پدرش پاسخی نداد. مزمور ٢٢ توسط داوود پادشاه، جد عیسی نوشتھ شده است. زمانی کھ داوود سرودھا و دعاھای خود

را در کتاب مزامیر نوشت، در حال نوشتن کتاب مقدس بود. پطرس رسول در اعمال رسوالن فصل ٢ آیھ ٣٠ گفت کھ داوود یک نبی بود. مزامیر

بارھا در عھد جدید نقل شده است، زیرا مملو از نبوت در مورد کار آینده خداوند است. اما مزمور ٢٢ خاص است. این مزمور بیشتر درباره عیسی

است تا درباره داوود. مزمور ٢٢ پر از جزئیاتی است کھ ھرگز برای دیوید اتفاق نیفتاده است. اما آنھا در جریان مصلوب شدن عیسی اتفاق افتادند.

اکنون بھ آیات ۶ تا ٨ مزمور ٢٢ گوش دھید. 

۶ «اما من یک کرم ھستم و نھ یک انسان، کھ مورد تحقیر مردم و تحقیر مردم. 

٧ ھمھ کسانی کھ مرا می بینند، مرا مسخره می کنند. آنھا بھ من دھان می گشایند. سرشان را تکان می دھند. 

٨ «او بر خداوند توكل دارد، بگذار او را نجات دھد، او را نجات دھد، زیرا از او لذت می برد!» 

من می خواھم بھ شما نشان دھم کھ مزمور ٢٢ چگونھ در گزارش ھای انجیل عھد جدید تحقق می یابد. با من بھ متی فصل ٢٧:آیات ٣٩، ۴١-۴٣ نگاه

کنید. 

«٣٩ و کسانی کھ از آنجا می گذشتند سرھای خود را تکان می دادند او را مسخره می کردند 

۴١ ھمچنین سران كاھنان با كاتبان و مشایخ او را مسخره كرده، گفتند: 

۴٢ «او دیگران را نجات داد، او نمی تواند خود را نجات دھد، او پادشاه اسرائیل است، بگذارید اکنون از صلیب فرود آید و ما بھ او ایمان خواھیم

آورد.

۴٣ او بر خدا توکل دارد. اگر او بخواھد، اکنون او را نجات دھد. زیرا او گفت: ”من پسر خدا ھستم.” ” 

آیا تا بھ حال بھ خاطر کاری کھ انجام داده اید احساس شرمندگی می کنید؟ آیا مردم بھ شما خندیده اند کھ شما مرتکب اشتباه شده اید یا کار احمقانھ ای

انجام داده اید؟ وقتی حدود ١٢ سالھ بودم، در تیم بسکتبال بازی می کردم. من یک بسکتبالیست وحشتناک بودم. اما در یک بازی دقیقا زیر سبد ایستاده

بودم. پسر صاحب توپ نمی خواست توپ را بھ سمت من پرتاب کند، اما من باز بودم. من شوت واضحی بھ سبد داشتم. بنابراین او توپ را خیلی

سریع بھ سمت من پرتاب کرد. وحشت کردم. من اردک زدم توپ روی سرم پرواز کرد. و ھمھ در باشگاه خندیدند. ھم تیمی ھایم عصبانی بودند. اما

جمعیت فقط بھ من می خندیدند. من دیگر ھرگز بازی نکردم. خیلی شرمنده و خجالت کشیدم. 

مردم بھ عیسی خندیدند. او حاضر بود برای کارھای شرم آور ما بمیرد. نھ مثل اردک زدن زیر توپ بسکتبال. این فقط احمقانھ بود من در مورد اعمال

بد و وحشتناکی کھ با خود و دیگران انجام می دھیم صحبت می کنم. چیزھای شرم آور، کھ عیسی مایل بھ جذب آنھا بود. عیسی ھرگز در زندگی خود

کار شرم آور انجام نداد. اما او بھ خاطر من و تو مورد تمسخر، خندیدن و شرمساری قرار گرفت. تمام شرم و گناه ما با عیسی بھ صلیب میخکوب شد.

او احساس درد روحی، عاطفی، رابطھ ای و جسمی می کرد. برای ما. بیایید ببینیم مزمور ٢٢ چگونھ عذاب فیزیکی مصلوب شدن را توصیف می

کند. 



١۴ من مانند آب ریختھ شده ام و تمام استخوان ھایم از ھم جدا شده اند، قلبم مانند موم در سینھ ام ذوب شده است. 

١۵ نیروی من مانند سفال خشک شده است و زبانم بھ آرواره ھایم می چسبد. مرا در غبار مرگ قرار دادی.» 

در طول مصلوب کردن، شانھ ھای قربانی از مفصل بیرون کشیده می شود. آویزان شدن توسط بازوھا نیز تنفس را بسیار سخت می کند. ریھ ھای شما

خیلی سخت کار می کنند و بھ قلب شما فشار می آورند. درد و تالش آویزان کردن بر صلیب قربانی را بسیار تشنھ می کند. ببینید مزمور فصل ٢٢ آیھ

١۵ چگونھ در یوحنا فصل ١٩ آیھ ٢٨ تا ٣٠ برآورده می شود. 

٢٨ پس از این، عیسی چون می دانست کھ ھمھ چیز بھ پایان رسیده است، (برای تحقق کتاب مقدس) گفت: تشنھ ام. 

٢٩ کوزه ای پر از شراب ترش در آنجا ایستاده بود، پس اسفنجی پر از شراب ترش را روی شاخھ ای زوفا گذاشتند و آن را بھ دھان او گرفتند. 

٣٠ چون عیسی شراب ترش را دریافت کرد، گفت: «تمام شد» و سر خود را خم کرد و روح خود را تسلیم کرد. 

بعد، می خواھم مزمور فصل ٢٢ آیھ ١۶ را با شما ببینم. 

١۶ زیرا سگ ھا مرا احاطھ کرده اند، گروھی از بدکاران مرا احاطھ کرده اند، دست ھا و پاھایم را سوراخ کرده اند. 

آیھ ١۶ آنچھ را کھ در صلیب اتفاق افتاد بھ وضوح توصیف می کند. گروھی از سربازان رومی و جمعیتی از اسرائیلی ھای خشمگین عیسی را

محاصره کردند. سپس سربازان دست و پای او را با میخ سوراخ کردند تا بدن او را بھ صلیب ببندند. 

اکنون بھ مزمورفصل ٢٢ آیھ ١٧ نگاه کنید. 

١٧ می توانم تمام استخوان ھایم را بشمارم. 

در حالی کھ بدنش از بازوھایش آویزان بود، پوست سینھ عیسی را محکم کشید. ھمھ می توانستند دنده ھایش را ببینند کھ در حالی کھ نفس سنگین

می کشید، روی پوست فشار می آورد. مردم بھ بدن رنجور او خیره شده بودند. رم می خواست ھمھ ببینند جنایتکاران و شورشیان چگونھ مجازات می

شوند. 

بھ یاد داشتھ باشید کھ مزمور 22 1000 سال قبل از تولد عیسی نوشتھ شده است. اما جزئیات این مزمور فوق العاده خاص است. دوستان من می توانید

کتاب مقدس خود را باور کرده و بھ آن اعتماد کنید. این کالم واقعی و زنده خداست. 

بھ مزمورفصل ٢٢ :١٨ نگاه کنید. 

١٨ جامھ ھای مرا بین خود تقسیم می کنند و برای لباس من قرعھ می اندازند.» 

«قرعھ انداختن» بھ معنای قمار است. برای پرتاب تاس یا چیزی برای اینکھ ببینیم چھ کسی برنده جایزه می شود. آیھ ١٨ را با آنچھ یوحنا در یوحنا

فصل ١٩ آیھ ٢٣ تا ٢۵ گزارش می کند مقایسھ کنید. 

٢٣ چون سربازان عیسی را مصلوب کردند، جامھ ھای او را برداشتند و بھ چھار قسمت تقسیم کردند، یک قسمت برای ھر سرباز و ھمچنین لباس او.



٢۴ پس بھ یکدیگر گفتند: «آن را پاره نکنیم، بلکھ برای آن قرعھ بیندازیم تا ببینیم کیست.» 

این برای تحقق کتاب مقدس بود کھ می گوید: «لباس ھای مرا بین خود تقسیم کردند و برای لباس من قرعھ انداختند». پس سربازان این کارھا را انجام

دادند”

ما دیدیم کھ مزمور فصل ٢٢ آیھ ١ تـا ١٨ چگونھ مصلوب شدن و مرگ عیسی را توصیف می کند. فکر می کنم این آیات بعدی صبح عید پاک را

توصیف می کند. عیسی مرده نماند. جان او از قبر نجات یافت. 

مزمور فصل ٢٢ آیھ ١٩ تا ٢٢. 

١٩ «اما تو ای خداوند، دور نباش، ای یاور من، بھ سرعت بھ کمک من بیا. 

٢٠ جان مرا از شمشیر رھایی بخش، جان گرانبھای من را از قدرت سگ! 

٢١ مرا از دھان شیر نجات ده! تو مرا از شاخ گاوھای وحشی نجات دادی! 

٢٢ نام تو را بھ برادرانم خواھم گفت. در میان جماعت تو را ستایش خواھم کرد» 

پس از رستاخیز، عیسی بھ زنان مقبره گفت کھ بروند بھ برادرانش بگویند کھ او زنده است. و سپس عیسی خود بھ دیدن برادران خود رفت. با

شاگردان خورد و نوشید. عیسی برای آنھا توضیح داد کھ چگونھ عھد عتیق مملو از پیشگویی ھا در مورد مسیح است. 

رستاخیز عیسی مھمترین رویداد تاریخ بشر بود. این شروع کلیسای مسیحی بود. ھمھ چیزھایی کھ باور داریم، ھر کاری کھ انجام می دھیم، ھر آنچھ

در مورد بھشت پیش بینی می کنیم، ھمھ بر اساس رستاخیز عیسی است. اگر ھنوز در مورد قیامت شک دارید یا سردرگم ھستید، لطفاً بھ من بگویید.

من دوست دارم با شما چای بخورم و در مورد آن صحبت کنم! این برای نادیده گرفتن تردیدھا یا سواالت شما بسیار مھم است. خدا از شما می خواھد

کھ بھ حقیقت این چیزھا اطمینان داشتھ باشید، زیرا زندگی شما را برای ھمیشھ تغییر می دھد. 

پس از رستاخیز، عیسی چھل روز را با شاگردان بر روی زمین گذراند. سپس بھ آسمان عروج کرد. قبل از رفتن، عیسی این را در اعمال رسوالن

فصل ١ آیھ ٨ بھ شاگردان گفت. 

٨ «وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قوت خواھید گرفت و شاھدان من خواھید بود و در ھمھ جا درباره من بھ مردم بگویید، در اورشلیم، در

سرتاسر یھودیھ، در سامره و تا اقصی نقاط جھان.»

آیا گسترش جغرافیایی انجیل شرح داده شده در آیھ ٨ را می بینید؟ این دقیقاً ھمان چیزی است کھ در کلیسای اولیھ اتفاق افتاد. وھمچنین درمزمور فصل

٢٢ حدود ١٠٠٠ سال پیش از وقوع آن شرح داده شده است. بیایید بھ این آیات از مزمور داوود نگاه کنیم. بھ دنبال ارجاعات جغرافیایی باشید کھ

عیسی در اعمال رسوالن فصل ١ آیھ ٨ در مورد آنھا صحبت کرد. 

مزامیر فصل ٢٢ آیھ ٢٣ و آیات ٢۶ تا ٢٨. 

٢٣ ای شما کھ از خداوند می ترسید، او را ستایش کنید، ای فرزندان یعقوب، او را جالل دھید و ای فرزندان اسرائیل از او ترسیده باشید. 

٢۶ مصیبت خورده خواھد خورد و سیر خواھد شد. کسانی کھ او را می جویند، خداوند را ستایش خواھند کرد! 

باشد کھ قلب شما برای ھمیشھ زنده بماند! 

٢٧ تمامی اقصی نقاط جھان خداوند و تمامی قبایل امتھا را بھ یاد خواھند آورد و بھ سوی او خواھند رفت پیش تو عبادت خواھد کرد 



٢٨زیرا کھ سلطنت از آن خداوند است و او بر امت ھا حکومت می کند.» 

من آیھ ٢٧ را دوست دارم، زیرا آنچھ را کھ ما در اینجا در One Voice Fellowship تجربھ می کنیم را توصیف می کند. «تمام خانواده ھای امت ھا

در حضور تو عبادت خواھند کرد.» عیسی زندگی کرد و مرد تا افرادی مانند من و شما را از ھر گوشھ کره زمین بھ یک خانواده خدا بیاورد. 

ما این پیغام را با صحبت در مورد چگونگی نقل قول عیسی مزمور فصل ٢٢ آیھ ١ آغاز کردیم. او ھمچنین پایان مزمور ٢٢ را می دانست. فکر

می کنم دو آیھ آخر توضیح می دھند کھ چرا عیسی مایل بھ تحمل این ھمھ رنج بود. بیایید اکنون بھ دو آیھ آخر مزمور ٢٢ نگاه کنیم و سپس آموزش

امروز را بھ پایان برسانیم. 

٣٠ «آیندگان او را خدمت خواھند کرد و از خداوند بھ نسل آینده گفتھ خواھد شد. 

٣١ آنھا خواھند آمد و عدالت او را بھ قومی کھ ھنوز بھ دنیا نیامده اند اعالم خواھند کرد کھ او این کار را انجام داده است.» 

آیندگان یعنی نسل ھای آینده. این آیات پیش بینی می کرد کھ بسیاری از مردم در آینده «عدالت او را اعالم خواھند کرد». آنھا بھ نسل ھای آینده می

گفتند ”او این کار را کرده است.” او چھ کرده است؟ عیسی بھ گناه و مرگ پایان داد. این کاری است کھ او انجام داد. این دلیلی بود کھ عیسی مایل بود

تا این ھمھ درد جسمی را تحمل کند. عیسی از جدایی از پدرش رنج می برد و انزوای جھنم را احساس می کرد، زیرا می دانست کھ این تنھا راه برای

انجام مأموریتش است. بھ آنچھ یوحنا در مورد مرگ عیسی در یوحنا 19:30 گزارش می دھد، نگاه کنید. 

٣٠ چون عیسی شراب ترش را دریافت کرد، گفت: «تمام شد» و سر خود را خم کرد و روح خود را تسلیم کرد. 

عیسی مأموریت زمینی خود را بھ پایان رساند، ھرچند کھ بسیار دردناک بود. خواندن مزمور ٢٢ و فکر کردن بھ تمام آنچھ عیسی تحمل کرد،

دردناک است. اما مزمور با آن سخنان باشکوه امید بھ پایان می رسد: ”او این کار را کرده است.” ”آن تمام شده است.” وقتی امشب از کلیسا بیرون

می رویم، می خواھم آن را بھ خاطر بسپارید. فردا بھ سر کار، بھ مدرسھ، بھ یک ھفتھ دیگر زندگی در این دنیای سقوط کرده برمی گردیم. مردم

نسبت بھ ما بی مھری خواھند کرد. ما نسبت بھ افراد دیگر نامھربان خواھیم بود. ما اشتباه خواھیم کرد و از درگیری و بیماری رنج خواھیم برد. گناه

و شکستگی ھمچنان مشکل است، زیرا عیسی ھنوز برنگشتھ است. اما ما می توانیم صبور باشیم و ببخشیم. ما می توانیم توبھ کنیم و اجازه دھیم روح

القدس ما را تغییر دھد. ما می توانیم با امید و شادی در این ھفتھ زندگی کنیم. زیرا ما از طریق کار تمام شده مسیح نجات یافتھ و دوباره متولد شده ایم.

”او این کار را کرده است!” 

بیایید اکنون بھ نام عیسی، نجات دھنده ما کھ مرد و دوباره زنده شد، دعا کنیم تا ما را نجات دھد و زندگی جدیدی بھ ما بدھد.

پدر آسمانی، درک عشق تو بھ ما سخت است. اما صلیب بھ ما کمک می کند تا بفھمیم. وقتی در مورد پسر محبوب شما بر روی صلیب فکر می کنیم،

عمق عشق شما بھ ما را درک می کنیم. لطفا بھ ما کمک کنید تا این ھفتھ آن را بھ خاطر بسپاریم. وقتی شیطان ما را بھ ناامیدی وسوسھ می کند و گناه

و شرم را بھ ما یادآوری می کند، صلیب را بھ ما یادآوری کنید. بھ ما کمک کن بھ حقیقت بچسبیم کھ «تمام شد. ”او این کار را کرده است!” بنابراین،

ما آزادیم، بخشیده می شویم، و فرزندان شما را برای ھمیشھ دوست دارید. ما این را بھ نام عیسی دعا می کنیم. آمین
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