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مقدس تحقق   ، برای آنکه کتبهمه چیز به پایان رسیده استآنگاه عیسی آگاه از اینکه "

 در آنجا ظرفی بود پر از شراب ترشیده. پس اسفنجی آغشته به  یابد، گفت: »تشنه ام.«

   اب را چشید، عیسی شر، پیش دهان او بردند. چون شراب بر شاخه ای از زوفا گذاشته

   30-28:  19یوحنا سر خم کرد و روح خود را تسلیم نمود."   سپس .«یدبه انجام رسگفت: »

         "عیسی به ایشان گفت: »خوراک من این است که ارادۀ فرستندۀ خود را به جا آورم و

   4:34.«" یوحنا کار او را به کمال رسانم
 

 انجام رسانید عیسی بر روی صلیب چه چیزی را به  
 

 انجام رسانید به  نوشتۀ کتاب مقدس را  -1

م؛ اینکه تمام آنچه در  است که وقتی با شما بودم، می گفت آنگاه به ایشان گفت: »این همان"

.«  باید به حقیقت پیونددتورات موسی و کتب انبیا و مزامیر دربارۀ من نوشته شده است، 

د کتب مقدس را درک کنند. و به ایشان گفت:  ن سپس، ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوان

   »نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوم از مردگان بر خواهد خاست، 

و شروع آن از اورشلیم   همۀ قومها موعظه خواهد شدو به نام او توبه و آمرزش گناهان به 

 47-44: 24لوقا  خواهد شد." 
 

 احکام شریعت را به جای آورد -2

، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود،  شریعت قادر به انجامش نبودچون آنچه "

به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا »قربانی گناه«  خدا به انجام رسانید. او پسر خود را 

تا آنچه شریعت   باشد، و بدین سان در پیکری بشری، حکم محکومیت گناه را اجرا کرد.

         ، در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار در ما تحقق یابد ، مطالبه می کند

   4-3: 8رومیان " می کنیم.

آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود،  "

   14:2کولسیان باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت." 

   4:10رومیان زیرا مسیح غایت شریعت است تا هر که ایمان آَوَرد، پارسا شمرده شود." "
 

 جریمۀ مرا پرداخت   -3

   14:1کولسیان که در او بازخرید شده ایم، یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم." "

برای گناهان ایشان قربانی داد."     یک بار برای همیشهآنگاه که خود را تقدیم کرد، "

   27:7عبرانیان 

آنجا که اینان آمرزیده باشند، دیگر جایی برای قربانی گناه باقی نمی ماند."                    "

    18:10عبرانیان 

 

 بر گناه و مرگ پیروز شد  -4

زیرا اگر به واسطۀ یک انسان، مرگ از طریق او حکمرانی کرد، چقدر بیشتر آنان که فیض  "

بیکران خدا و عطای پارسایی را دریافت کرده اند، توسط آن انسان دیگر، یعنی عیسی مسیح،  

   17:5رومیان در حیات حکم خواهند راند." 

او با مرگ خود، یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرد و در حیات کنونی خود برای خدا "

  10:6رومیان زندگی می کند." 

از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود،  "

ندگی ِ ترِس از  ، و آنان را که همۀ عمر در بصاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کشد

   15-14: 2عبرانیان مرگ به سر برده اند، آزاد سازد."  

   پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیلۀ جالل پدر، "

 4:6رومیان از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم." 

 

 شیطان را شکست داد -5

      ، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیلۀ صلیب یاستها و قدرتها را خلع سالح کردهر"

   2:15کولسیان ." بر آنها پیروز شد

پسر عزیزش منتقل ساخته است."   پادشاهیو به  رهانیدهزیرا ما را از قدرت تاریکی  "

   13:1کولسیان 

 

 نرسیده   وز به انجام رسانید، ولی کار ما هن   انجام عیسی کار خود را به  

اما جان را برای خود بی ارزش می انگارم، تنها اگر بتوانم دور خود را به پایان رسانم و  "

خدمتی را که از خداوند عیسی یافته ام، به کمال انجام دهم، خدمتی که همانا اعالم بشارت  

 24:20اعمال رسوالن  فیض خداست." 

 

 هفتۀ آینده:  
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