
  آالم يسوع المسيح

 دراسة كتابية لكل األسرة

 الذي لنا وأعطانا الذي لهأخذ  ..يسوع: الدرس الخامس

 ..اقرأ بصوت مسموع

وهذا أغضب . ليقول ويفعل أي شيء يريده اهلل( الصالحية)حتى اآلن، تعلَّمنا أن يسوع هو اهلل، وبالتالي لديه السلطان 
 .يقتلوه الفريسيين جًدا؛ حتى أنهم أرادوا أن

وألن الفريسيين لم يكن لديهم سلطة الحكم . كان اليهود يخضعون للحكم الروماني في الفترة التي عاش فيها يسوع على األرض
وطالبوا بقتل يسوع صلًبا، وهي أكثر العقوبات . على أحد بالموت، فقد أقنعوا الحكومة الرومانية بتنفيذ حكم الموت على يسوع

 .نظام الرومانيعنًفا وتعذيًبا في ال

اشترك اليهود والرومان في قتل يسوع، لكن يسوع كان يعرف هذا مسبًقا، وبإرادته سمح أن ُيسفك دمه ويتحمل عذابات بشعة 
 .لقد اختار يسوع أن يموت حتى ال تفصلنا خطايانا عن اهلل. ويموت على الصليب

 (..3: 35إشعياء )موع، ولنقرأ أيًضا بصوت مس( 22: 2رسالة بطرس األولى )لنفتح الكتاب المقدس ونقرأ 

 .وبموت يسوع، أصبح بمقدورنا أن نعيش إلى األبد مع اهلل كأفراد في عائلته! بجراح يسوع ُشفيت عالقتنا باهلل

يعلِّمنا الكتاب المقدس أننا حينما . أال تفرح ألن يسوع هزم الموت؟ نحن الذين نؤمن به سنختبر الموت، ولكن لجزء من الثانية
وأن الموت يشبه النوم في السيارة، وعندما تستيقظ تجد نفسك في سريرك، ألن والديك حمالك وأنت . وت سنكون مع الربنم

 .نائم ووضعاك هناك

لقد أخذ . لقد كان موت المسيح على الصليب من أجلك ومن أجلي(.. 02 -01: 01؛ 22: 9؛ 27: 7عبرانيين )لنقرأ 
لماذا؟ ألن يسوع أصبح الذبيح األعظم؛ إذ قّدم نفسه مرة واحدة من . ائح حيوانية بعد اآلنمكاننا، ولسنا بحاجة إلى تقديم ذب

 .أجل جميع الناس

أنه بسبب موت يسوع المسيح على الصليب وقيامته في اليوم الثالث، نستطيع أن ( 01: 3رومية )يعلِّمنا الكتاب المقدس في 
دس أن خطايانا ُغفرت بالكامل، وأصبحنا جزًءا من عائلة اهلل، وأننا سنحيا مع اهلل كذلك يعلِّمنا الكتاب المق. نقيم عالقة مع اهلل

 .إلى األبد

 !هذه أروع أخبار يمكن أن يسمعها بشر  

 ..ناقش اآلتي
 هل تؤمن أن يسوع مات عن خطاياك على الصليب؟ هل تؤمن أن يسوع قام من األموات في اليوم الثالث؟ -0

 من أجل الخالص الذي قدمه لك؟هل تريد أن تصلي لتشكر اهلل  -2

 صالة مقترحة
 ..إلهي الحبيب

 ..أشكرك من أجل إرسالك ابنك يسوع المسيح إلى عالمنا هنا على األرض



 ..أشكرك من أجل أن يسوع بإرادته سفك دمه وقدم حياته من أجل خطاياي
 ..أشكرك ألن يسوع قام من الموت

 ..مخلصيمن كل قلبي أريد أن يكون الرب يسوع هو 
 ..أشكرك من أجل عطية الخالص الرائعة

 ..أشكرك من أجل غفرانك لخطاياي، وامتياز أن أكون أحد أفراد عائلتك
 ..أحبك وأريد أن أعيش من أجلك كل أيام حياتي

 !آمين
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