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 کتاب اول  مسیح عیسیسفری با 

 هاانسان  ادیّص
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Michael Gibson 
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 تانسدا

 

شیوه ادبی مرتبط  تفاده از هفت نوع  سان با استدااین  .  ستاانسان  با  خدا    رابطه تعاملیان در جهان،  ستدا  ن یتریباورنکردن

مقدس به نگارش درآمده است. این هفت شیوه ادبی به سه گروه تقسیم  با هم، در قالب یک حکایت به نام کتاب  

 ـ اناجیل.۳ـ عهد جدید و ۲ـ عهد عتیق، ۱شوند: می

ه   خداوند، بِحسیم  معرفیگروه    ن یا   ی اصل  هاست.  ماموریت شریعت، انبیاء و نوشته خود متشکل از سه بخشِ  قیعهد عت

.  باشدیسی میع  ه)نامه ها( و مکاشف  هارساله والن،  ساعمال ربخشِ  ه  س  شامل  نیز  دیت. عهد جدسا  عنوان منجی عالم

مت  س، قلیاناجیعنی  آخر،    گروه   .شودحاصل می    که از عیسی   ثمراتی است گروه آشکار کردن    ن ی ا  ی اصل  ماموریت 

که  ی است  اهداف  شامل  واست    عیسی  دهند، که مربوط بهی م  لیرا تشک   کتاب مقدستانِسدا  بخش مرکزیو    اساسی

)پسر    بیان این نکته است که عیسی مسیح خداوند  ،لیاناج  ی اصل  ماموریت تاده شد.  سفر  ن یزمبرای اجرای آنها، به  او  

این دو عهد را در قالب یک تصویر آورده و تحقق   به نحوی که  خدا( حلقه اتصال عهد عتیق و عهد جدید است 

 بخشد.می

 

 

 شریعت 

 انبیاء  عهد عتیق 

 ها نوشته

 اناجیل  عیسی مسیحِ خداوند 

 اعمال رسوالن 

 ها  رساله عهد جدید 

 مکاشفه عیسی مسیحِ خداوند  
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ط چهار  ستو  ،تانسبخش از دا  نی . ایعنی اناجیل است   کتاب مقدس،تانِسدا  اساسیمت  سق  بر روی  کتاب من  تمرکز

بصورت جداگانه، به روایت داستان زندگی  آنها  که    استنوشته شده  ،یوحنا، لوقا و  مرقس،  متی  به نامهای  ،شخص

  باشد دارای بیشترین جزئیات می  متی  لیانج   اند.اند و شخصیت و ابعاد زندگی او را در اناجیل بیان کردهعیسی پرداخته 

  یب زمانِ وقوع وقایع به نگارش درآمده است لوقا به ترت  لی انج   کند.از دید یک یهودی عبرانی بررسی می را    زیو همه چ

ا است وهمانند    لیانج کتاب    ن یاول  یمرقس نویسنده .  سازدآشکار می را    یقابل توجه  روحانی  قیحقا  یوحنا  لینج و 

  دنی از ما قادر به د  کیت که هر  هاساین نویسنده   چشم، گوش و قلبِ  قیاز طر کند.  اناجیل عمل می  اتصال  یحلقه 

 کندی که او اعالم مهستیم   " خوشیخبر  "  شنیدنقادر به  و   انجام داد، عیسی مسیح  قیاز طر  خداوند که    هستیم اعمالی

 باشیم.ریت می او به بش محبتعمق درک قادر به نیز  و

 

 هدف                            

 

  ،کپارچهیتان  سدادر قالب یک    ار  لیانج کتاب  ت که چهار  سا  نی ا  سفری با عیسی مسیح«»بِ  کتمن از نگارش  هدف  

ت که  سا نیدرک کند. قصد من ا   کامالًرا   نیبه زمش  و آمدن  ح سیمعیسی   رامونیپ  عیکنم تا خواننده بتواند وقا  ادغام

  تعلیم   او  اش به وسیلهی فر در زندگس  باو    داریدبر می قدم    یسی مسیح خداوند با عانگار  را بدهم که    ساساح  نیبه شما ا

 . بینیدمی

و درک خواننده گنجانده    یآگاه   ش یافزا   یبرا   ز ین  یگری مهم د  ی های ژگیتان، وسدا  کیدر    ل یچهار انج ادغام  بر    عالوه 

 . تسشده ا

 

 منحصر به فرد  یژگیدو و

 

، آن را انجام دهند.  اشداد تا قبل از بازگشت دوباره   ی تیخود مأمور  شاگردانبه    ،مانسبه آ  صعود ت قبل از  سدر  یسیع

به اسم پدر ، پسر و روح    را  شانیاو    دیازسامّتها را شاگرد    ه، همبروید  سپ"بود:    نیابزرگ عیسی    تیمأمور 

 نک،یو ا  ام حفظ کنندرا که به شما حکم کرده  یامور  هکه هم  دیده  م یتعلآنان  به    و  دی ده  دیتعمالقدس   

  ی که عیسی به شاگردانش داده است، تیمأمور  دراین کتاب پیرو".خواهم بودعالم همراه شما    یمن هر روزه تا انقضا

 . همه دستوراتِ او، با فونت برجسته تایپ شده است
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به  است    ییهاسدر  جزء  کردبیان میشاگردان خود    برای  یسیکه عرا    هاییدستورالعمل  تمام او  شاگردان خود که 

یسی  با ع  یفر»سبا عنوان:    ی آموزش  ه توان در مجموعیم  را   به آنها آموخت  یسیکه ع  سی. پنجاه و شش دردادمی

باشده کتاب  سشامل    یآموزش  یمجموعه این  .  افتی  مسیح« اختمان  »سو    »برداشت محصول«،  «اهانسان  ادیّص»:  می 

 «.معبد

 

                          

 گر ید ی ها یژگ یو                       

 

رخداد  : شماری)کرونولوژی(گاه دادن  روی  درستِ  تاریخِ  شناسایی  و  محاسبه  همه    .هاست   برای 

  با ایجاد  ودر کنار هم    لیانج   چهارهای  روایت  یسهو از مقا باشندمی    آنهاوقوعِ  زمان  بیبه ترت  ،کتاب  نی ا  یدادهایرو

 ت.سحاصل شده اآنها  ی بینهماهنگ

 

یسی  تان عسدا  دررا  ی  زمان   یها کند تا چارچوبیکتاب به خواننده کمک م  نی ا  در   عیوقا  وقوع  خ یتار :  تاریخ نگاری

 کشف کند.  مسیح 

 

و    یزندگ از    «بزرگِ  ی ریتصو»  به خواننده کمک کند  تات  ساشده   مسیتق  بخش   ۱۸کتاب به    ن یا  : هایبند  م سیتق

 .ندیرا بب یسی ع خدمات

 

 . کنداست اشاره می افتادهاتفاق  مسیح  یسیع  یکه در زندگ یخاصّ ی دادهایاز کتاب به رو  بخش هرها:   رفصل س

 

است  آیاتی از کتاب مقدس را که در متن درس مورد استفاده قرار گرفته شده   ها)داخل پرانتز(:ل  رفصس  منابع

 دهد. را به ما نشان می 
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.  اندی نوشته شده معمول  به صورت  ، عبارات مرجع  ای. کلمات  استبخش واقع شده   هر   یدر انتها   ی: منابع پاورقیپاورق

 .  نوشته شده است مورّببه صورت باشد، می سکتاب مقد  منابع آن، که یی هامتسآن ق

 

 ت. ستفاده در متن اسمورد ا ج یاصطالحات را ایاز کلمات   ی فیتعار ای توضیحات ینامه حاو : واژه نامه واژه

 

 ست.ارفته شده گ د یجد عهد قدیم و عهد س،کتب مقد یترجمه  از  آیات : متن س مقد کتاب آیات 

 

 به خواننده خطاب                      

 

مورد    یاریمنابع ارزشمند بسر،  اث   نیا  ه یکتاب موافق نخواهند بود، هر چند در ته  ن یهمه با مواضع ا

شود،    لیاناج  سندگانینو   یفرد  یها  تیروا  نیگزیجا  ستیقرار ن  کتاب  نیا  ،است  گرفته  استفاده قرار

و شواهد     اسنادمختلف بر اساس    ی دادهایرو  خیتار  م ی. تنظرودی ل آنها بکار م بلکه صرفاً به عنوان مکمّ 

  هود یخداوند و آداب و رسومِ قوم    ادیساله آن، اع  ۱۹  یتکرار  یهابا چرخه  یهودی   م یو تقو  یخیتار

و   انددر مطالعه کالم خدا سرسختانه تالش کرده یادیکه مدت ز ی. و از زحمات تمام کسانباشدی م

  ی تشکر و قدردان   حیمس  نام قدوس  دراند،  و آموزش نموده  ی ری ادگی  در جهتِ  یاریبس   ی کمک ها

 کنم.ی م

 

 من  دی ام                        

 

  خوانندگان،  از شما  ک یو هر    ابدیکتاب جالل    نی رش در اسپ  تکریمبا    ،مانست که پدرم در آسا  نی من ا  یقلب   یآرزو 

 . درآییدخداوند  ِحسیم یسی ع شباهت  به
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 قصد نویسنده                       

 

  ی شاگرد بتوانید  ت که به شما کمک کنم تا  سا  ن یامسیح«    یسیبا ع  »سفریبا عنوان    تعلیمی  یمجموعه   هی من از ته  هدف

شما   لیو تما  استهگفت  یسیعکه  آنچه    شما به  تمرِسم  توجهِ. من معتقدم که با  باشیدخداوند    ح سیم  یسیعبرای    ،پرثمر

  د یخواه ، تبدیلسته  او  همانطور که  حقیقتاً  ماش  سشما کامالً دگرگون خواهد شد. پ ی، زندگدستورات او  به انجام

 شد.

 ، طرز تفکرکه  یدر حال  ؛دنصحبت کن   با شما    س،کتاب مقدخودِ آیات    ،ت که اجازه دهمسا  نیمن ا  تعلیم  هدف

ب  م ی، مفاهیینها، آسننبر    هیبا تکشما،    ذهنیت  و  دهد  یقرن اول را به شما ارائه م  یح سیم که    قیعهد عت  یها  نشیو 

 .ابدیی عه م سآن را درک کرده بودند تو یسیع یشاگردان اصل 

  ، اما دهمی را نشان م  سیمو  شریعتبازگشت به    یید که گوسبه نظر بر  یمن طور   تعلیمت  ساوقات، ممکن ا  یگاه

  ح سیم یسیع  قیخدا، از طر  با فیض انیح سیکه م ایمان دارم! من  تیسن نطوریاکه هم را بد نانیاطماین  به شما دیبگذار 

از مردم    یارسیب  یتم که براسآگاه هکامالً    زیحال، من ن  نی . با اسیمو  شریعت، نه با اطاعت از  ابندییخداوند، نجات م

کنند، ی که خود انتخاب م  یرا به روش  یشانتوانند زندگیت که آنها مسا  یمعن  نیبه ا   «بوسیله فیض  افتهینجات  »اصطالح  

  نامشروع و یا   یزندگ   ی، نه برااندشده فراخوانده    س خدابه عنوان قوم مقد  انیح سی! متیس ن  درست  نی ا  و  ادامه دهند

ان.  سبه خدا و ان  محبت  یعنیکنند،    یروح زندگ  شریعتبا    د یض، آنها با. در عو آنطوری که مطابق فیض خدا نیست

 " .داشت دینگاه خواه مرا، احکام دی داربت ساگر مرا دو" : فرمود یسی خداوندع

  ی طراح   یانه ، بلکه به گوباشدنمی  سبر کتاب مقد  گزارش تفسیری  ای  یاثر علم   کبه عنوان ی  ،یسی مسیح با ع  یفرس

  ی ح سیم  کدر زندگی ی   و برکات  دریافت فیض  ی برامجموعه      نی شود. اما می   یزندگ  رییو تغ  تبدیلث  شده که باع

 .کند  تیهدا جمیع راستی  سمت کند تا او را بهیم اعتماد سالقدکه به روح  استمعمولی آماده شده 

  

  ح سیدر م  پرثمر  یزندگ   کی داشتن  جهت  کمک به شما در    یبرا   یدیمجموعه ابزار مف  نی ت که اسا  نی من ا  یدعا

 باشد. 
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 قدردانی                         

 

  ن ی ا  کمکهای او گزارم. بدون  سپاسالها  س  نی در طول ا  او   داریپا  ت یو حما  قیبه خاطر محبت، تشو  یس رم جانساز هم  من

  یسی با ع  سفری  ابهایجلدِ کت  الهام بخشِ   زیبا و  طراحیِ   یاو برا   یها   یی توانا  خواهم ازمی . و  دسیری نم  انیبه پا  اثر

 .قدردانی کنم شتری، بمسیح 

 

 شهادت نامه ها 

 

و این لحظات باعث تغییرات حقیقی در   ،گزارمسپاس  دی( به اشتراک گذاشت شرق هند)شا یکار خدا را در اود  نکهیا   از

کنم. من از مطالعه    ساسو اح  نمیخدا را ببمطلق  قدرت و حضور    تمستوانیشما م  تعلیمدر آموزش و زندگی من شد.  

من از    .دهمیم  ح یتوضدیگر    افراد  شاگردانم و  یرا برا   آنهابرم و  یم  خاصی  شما لذت  یشده   یطراح  یها  ادداشتی

  این   وقف   و   ام را به عیسی سپردهی زندگ   کنم. من  ی تفاده مسخود ازندگی    چالشهای در    ی شما به خوب  یشاگرد  مطالب

 . بسازم ح سیم یسیع ی برایشاگردان ،شایدر اودام که کرده

 در شرق هند  شباناز و س شاگرد .Kartik P شبان

 

به مدت   بهترین دوره های کار آموزی و تعلیمی حضور  از    یاالن بودم، در برخسجوانان و بزرگ  شبانال  س۱۰من 

آموختن مطالب مربوط به شاگردی  داشتم. غرق در بهترین دوره های خدمتی بودم که در دنیا ارائه میشد. پس شروع به  

نمودم و تعالیم عیسی را آموختم. در ابتدا من بی تجربه بودم و مطالبی را که من از طریق مجموعه کتبِ »سفری با  

عیسی مسیح« آموختم هرگز هیچ کتاب، کلیسا، دوره های تحصیلی، سمینار، سخنرانی و یا انجمنی به من نیاموخت.  

می  چه  ما  به  براستی  تغییر کردهمسیح  همیشه  برای  من  چرا.  و  یافته بیدار شده   ،ام  گفت.  دوباره  تولد  بیشتر  ام،  و  ام 

 خواهم! می

Brandon S   .االن سبزرگ وجوانان شبان سابق و  یمال مشاور 
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یاد بگیرید که چگونه همانند   دیخواهی داد. اگر واقعاً م  رییمن را تغ  یزندگ  مسیح«  یسیبا ع  یِ »سفریشاگرد  کتابهای

 حقیقتاً  باشد ومی   مخصوص شما  مطالعه  نی ، ابیاموزید که چگونه شاگرد شویدو    قدم بردارید  ی کنید و زندگ عیسی  

 دهد. رییشما را تغ ی تواند زندگیم

Michelle M .  از س شاگرددار ، مادر و  خانه 

 

  م یکه تصم ی را. من افراد و تکریم خداست ح سیممتمرکز بر عیسی کامالً  آموزشی دوره یک  «یسی مسیح با ع یفرس»

  مجموعه،   نی تفاده از اسبه خواندن و مطالعه کالم خدا با اند،  کن  پیروی  ح سیم  یسیعایماندار، از    ک یبه عنوان  دارند  

 .کنمتشویق می 

Noah G .  سابق مبشر و  نی کارآفر 

 

ام که حتی وقتی در پایان دوره یادگیری بودم،  سازنده را یافته   منبعیو  اکنون من در حال شاگردسازی دیگران هستم  

  ی ایسدر کل  و  ت سا  «یشاگرد»ی  برا  قابل درک  ی وعمل  یراهنما   ک ی  ن یشد. ایوب مسمح برای من بیشتر از یک برکت  

 باشد.مأموریت بزرگ در زندگی هر مسیحی میشروع  یبرا  یعال  شیوه کی   نیت. ا سا  ازیامروز مورد ن

Brandon B .  از سو شاگرد  مشاور امالک 
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 فهرست مطالب 

 یک یکتاب شماره

 خداوند مسیح فری با عیسیس

 ا ه انسان ادیّص

 " گردانم هاانسان  ادیّ تا شما را ص د ییگفت، از عقب من آ شانیبد"۱۹آیه ۴باب   یمت لیانج
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 محبت  ابراز

 

 را بپندارم. دوست داشتنت ی هاراه  بگذار دارم؟ی چگونه دوستت م

 .  ابدیها دست به آن  تواندیم  حمکه رو دارمی دوست م وسعتیو  ژرفا ی تو را به بلند ،من

 

 .د یبخوان را ،همسرش یبرا  نگیرت براونب زابتیغزل عاشقانه ال  نِی آغاز سطرهای همینطور،

 

با محبت  .دهندی پاسخ م  محبتبه    مردم به   افتیهستند. در  یقیموسهمچون  گوش ما    برای  ،جمالت همراه    محبت 

.  میااست ، خلق شده   محبتما به صورت خدا، که    را یکنند ز ی رشد م   محبت  ق ی. انسانها از طردهدی می  ما شاد  ی زندگ

 م.                                 ی اه شد دهیآفر محبتابراز   یاز ما برا کی و هر 

 

 ۱".داشت د ینگاه خواهمرا ، احکام دیدارباگر مرا دوست "

 

خود    محبت  یس یبه شاگردان خود گفت. چند ساعت بعد ع  ش، قبل از مرگ  کلمات را شبِ  نی ، پسر خدا، اح یمس  یسیع

ابراز کرد. اما در    ،داردی بر مجهان    ه را ازکه گنا  ،بره خدا  ،کامل  یقربان  یک  تبدیل شدن بهبا    مه انسانهاه  به را نسبت  

همان    این   و   .نندابراز ک  ورا نسبت به ا  شانمحبت  ندتوانیم   ، آنهاداد که چگونه  ح یبه شاگردانش توض  ی سیع  آن شب

  .کرداستفاده میش،  ابراز محبت ، درخود به پدرش در آسمان یبود که او در طول زندگ یاوهیش

ام و در محبّت او  ماند، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته   دیدر محبّت من خواه  د،یاگر احکام مرا نگاه دار "

 ۲."مانمیم

 

"جا آورندام به را که به شما حکم کرده یامور  هکه هم د یده میرا تعل شانیا"
۳

 

 
 ۱۵آیه  ۱۴اول یوحنا باب  ۱
 ۱۰آیه  ۱۵انجیل یوحنا باب  ۲
 ۲۰آیه  ۲۸انجیل متی باب   ۳
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ت خود را با دقت  کلما  یس یخود گفت. ع  روان یپ  به  ،آسمانبه    ش قبل از صعود  یسیبود که ع   یکلمات  ن یآخر   ن یا

آنها    برای لحظاتیدر نظر گرفته شده بودند.    ماندگار،  تأثیرگذاری  یو برا  حائز اهمیت  مهم،  یکلمات  هاآن  ،انتخاب کرد

 ! دیرا مطالعه کن

 

های  آموختن دستورالعمل   ؟ چراکه انجام دهند  دادرا    فرمانیبه شاگردانش چه    یسیع  ،آیدمی به ذهن    سوال  ، دو مستقیماً

  ، ی سیاست که توسط عسازی    شاگرد  ندیفرآ   ، مرکزسواالت  نی پاسخ به ا  ؟بسیار مهم است  ،برای اجرا  دیگران   عیسی به 

 .بکار برده شده است

 

، کردندی م   یرویکه از او پ  معمولی   زنان  و  مرداناز  ،  نیزم  یدر طول دوره سه ساله خدمت خود بر رو   ،یِ خداوندسیع

  ی کسان»روم به عنوان    ی ، آنها در سراسر امپراتورآسماناو به    صعود سال پس از    ستیبطی  .  ساختقدرتمند    یشاگردان

 شده بودند.  نیزم ی خدا بر رو محبتمظهر  براستی  آنان. دندشناخته ش «دکردن متحوّل که جهان را

 

به شاگردان خود    فهیوظ  کی فقط    یسیع  ،؟ ساده استبگذارندبر جهان  را    یبزرگ  ریتأث  نیچن  چطور شاگردان توانستند

، یسیکه ع  آنچههر    انکار را انجام دهند. آن  نی که چگونه ا  توضیح دادآنها    رایب  قاًیاو دق  .دیبساز  یشتریشاگردان ب  :داد

بود،  اجرا،  برای داده  پیروی کردند  دستور  رروح   او  و  را  ا   یبرا  االقدس  انجام  آنها در  به  و    فرستادکار    نیکمک 

 . ادامه دارد  خ یتار مأموریت او در طول

 

 میو تعل  دیده  دی، تعمدی، موعظه کندی برویابید،    اقتدارتا    د؛ صبر کنیدساده بو  یسیع یِاپنج مرحله   سازیشاگرد  فرایند

  .از اعلی به اقتدار دست یابید که یتا وقت و صبر کنید مانیدب. ۱ .دیده

 . بروید . به کل جهان۲

 . دیکن موعظه خالیق را به همه   لی. انج ۳

 . دیده دیتعم ،اند به نام پدر، پسر و روح القدسآورده   مانیرا که ا ی. کسان۴
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  شده   گفته  ،برای اجرا  عیسی،  را که  چیزیهر    تادهید    تعلیم ،  اندداده شده   دیاند و تعمآورده  مانیکه ا   ی. به همه کسان۵

 انجام دهند.   را

 پاسخ به سواالت متداول 

 

 ؟ به چه معناست شاگرد

 

  ن یچن  بارهدراین    یسیع  .دنپوشا عمل می ی  آموزد، جامه میآنچه را که  هر    او  ،استرنده یادگی  ،، شاگردفیتعر  طبق

گردد    شیاست شاگرد را که چون استاد خو  یکاف  ،برتر  ش ی و نه غالم از آقا  ستیشاگرد از معلّم خود افضل ن"  :گفت

مسیح عیسی  به    شدن  تبدیل شدن و شبیه  ،ح یمس  یسیع  شاگردِ   دف، هنیبنابرا  ۴".خود شود  یو غالم را که چون آقا 

 . تاخدم، اهداف، خواسته ها و تیارزشها، شخص  همان داشتن . یعنیاست

 

 ست؟ یچ یشاگرد

 

  یاددهنده به    هرندیادگ ی از  شدن    لیتبد فرایندِ    نیاست. ا  یسیشدن به ع  هیشب  ندیفرآ  ،ی ، شاگردتیح یمس  دگاهی د  از

برخ تغ  نی ا  ،کنندی م  ادی  روحانی تحول    ای  بلوغ   ، به عنوان رشد  یاز شاگرد  ساها یکل  یاست.  و    رِییشامل  تفکر  طرز 

همشکل    گریو د"  :گفت. پولس رسول  کندمطابقت پیدا می معلم    ر یکه با تصو  نحویبه  شود  ی م  رندهیادگی  عملکردِ

  کو، ین  ۀبود؛ اراد   دیخدا خواه  ۀاراد   صی. آنگاه قادر به تشخ دیبلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شو  د،یعصر مشو   نیا

۵" .و کامل او دهیپسند
 

 

 شود؟ ی م )احیاء(تجدید، فکرچگونه 

 

 

 ۲۵تا   ۲۴آیات  ۱۰انجیل متی باب   ۴
 ۲آیه  ۱۲رومیان باب   ۵



16  

 

کلمه را با نجات خود )توبه و    نیا  انیح ی. اکثر مسصورت گیرد  ۶توبه نخست باید  تازه،    یفکر   بدست آوردن  برای

تغییر دادنِ    توبه به زبان ساده یعنی،  امادانند.  یترک گناهان خود )توبه از گناهان خود( مرتبط م  ای( و  لیبه انج   مانیا

 .طرز تفکر و باور

موضوع    ک ی در مورد    ی جدیداطالعات    ای  ق یبه عنوان مثال، ما حقا  ،دهدی رخ م  اتفاق  نی ا   ، بارها روزمره ما  ی زندگ  در

  عبارت   کی اوقات ما    ی. گاهشودمی موضوع    آن   در مورد  ما فکر  تطرز  که باعث تغییر    ، میآوری خاص به دست م

  ی موارد ما روزانه اطالعات  شتری، اما در بمیشنوی را م   «کردمی فکر نم  ، اینطورمورد آن  رد  ، من هرگز  یوا »مانند    یتعجب

 گذارد. ی م ریما تأث یعموم  باور فرآیند، که به نوبه خود بر میکنی ب م کسرا 

ود هشدار داد که مراقب  به شاگردان خ ی حت یِ خداوند سی ع" .میهست م یشنویمکه آنچه   ریتحت تأث ودی همه ما تا حد

به    دیبا  انیح یگذارد. ما به عنوان مسی م  ریامر بر قلب و ذهن آنها تأث  نی دانست که ایم   رایز   ۷"شنوند باشندیم  آنچه

  ، در شرایطی طانیشوند. شی اداره م  ،کلمات  باجهان    نیا   یها یخدا و هم پادشاه  یکه هم پادشاه  میخاطر داشته باش

اما    .تواند حکومت و مالکیت این جهان بدست آوردو آن را انتقال دهند، می  کنند  باوررا  او  دروغ    سخنانِ  مردم  که

دا  دهند، پادشاهی خ  انتقالبه دیگران  آن را  و    از آن پیروی کنندو    مسیح را باور کنند  کالم عیسیمردم    در مقابل، اگر

 . برندو آنرا پیش می  اند را بر زندگیشان اعالم کرده 

 

. اگر  میشوی م  بسیاری مواجهر طول روز دائماً با کلمات  ، ما د میکن  یم   یدر آن زندگ  هکه امروز   یدر عصر اطالعات

  اند داشته باوررا که به آن  یی دروغها ای ،است که توبه کنند  یببرند، ضرور  ش یخدا را پ  یقصد دارند پادشاه انیح یمس

مراحل  .  ردیگی صورت م  ، نسبت به کالم خدا  ،مانیا  فرایندبا    ینیگز یجااین  کنند.    نیگز یکالم خدا جا  قتیبا حق  را

 : باشدمی سه قسمت شامل  ،کتاب مقدساز دیدگاه  حقیقی مانیاتکامل 

 

 در قلب  قتیحق کالم خدا به عنوانِ کردنِ باور .۱

 گران ید در حضورکالم خدا  به باورمان  عتراف بها .۲

 انجام دادن آنچه خدا در کالم فرموده است  .۳

 

 . دیو به روش خدا شروع کن دیرا به روش خود متوقف کن ی کار نیاانجام   یعنی؛ هسادزبان توبه به   ۶

 ۱۸آیه  ۸و لوقا باب  ۲۴آیه  ۴مرقس باب  ۷
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  ش ی را افزا افکار  تجدید   توان سرعتی ، محرکتیو   ی ری، تصویصوت   شامل:  یریادگی یشیوه   سه   بِیاستفاده از ترکبا  

 داد. 

 دیدهی ، سپس به شخص نحوه انجام آن را نشان م)صوتی(  کار را انجام دهد  ن یکه چگونه ا  دییگوی ابتدا به شخص م 

  ی زمان  بازسازی فکر  یهانهاز نمو  یکی.  )حرکتی(  کار را انجام دهد  نیا   دیدهیبه او اجازه م   در نهایت،و    )تصویری(

سپس    د،انجام ده  را  گرهچگونه    مییگوی م  اوکفش خود را ببندد. ابتدا به    چگونه بند  می موزآیاست که به کودک م

که   یتا زمان ،بارها و بارها و بارها .د هکار را انجام د نیا م یخواهیم اواز   تیو در نها می دهینحوه انجام آن را نشان م

بند  چگونه    که   موزد بیا  گرانی کند که به درشد    ی تا حد  ، در این فرایند یادگیری، کودک  یشود. وقت  او   ملکه ذهن 

  ن یاز ا   شه یهم  یسیاست. عه بود ، او شاگرد  گریبه عبارت د  ایاست  شده معلم خود    هیشبآنگاه  ،  را ببندند  شانیکفش ها

 کرد. ی شاگردان خود استفاده متعلیمِ  برای روش،

 

 است؟  کیستماتیس ،یشاگرد پروسه ایآ

 

  ل: کنند. به عنوان مثای م  تیفرزندان خود را ترب   کیستماتی به طور س  مردم بله است.    ،سوال  ن یمعتقدم که پاسخ ا   من

بال را  سیب  میت  تیر یآنها مدبه    نکه یقبل از ا  یاو  .دهندی به کودکان راه رفتن را آموزش م  ، دنیدو  آموزشِ   ازقبل    افراد

کتاب مقدس    یاست و حت  کیستماتیانسان س  یریادگی  ندیآکل فر  بنابراین،  دهند.ی م  بال را آموزشسیبه آنها ب  اموزندیب

و    ی اندک  نجایا  سطربر    سطرو    سطربر    سطر،    رتبهبر    رتبهو    رتبهبر    رتبه"  فرماید:زیرا خدا می   با آن موافق است.  زین

 ۸" خواهد بود. ی آنجا اندک

 

که او آنها    یداد. از کسانیانجام م   را با فکر،  ینداشت. او هر کار   تصادفی   یکرد یرو  ، یهرگز در شاگردساز  یسیع

  گذاشتها  آن  تیترب  یکه برا را   یزمان و تا  ،آموزش آنها ترتیبتا روش ها و    ،انتخاب کرد  رسول را به عنوان دوازده  

  ی رویبه دنبال پ  مسیح«  یسیبا ع   یسفر »  یالقدس. مجموعه آموزشتوسط روح   به اقتدار   تجهیز شاگردان  ، تادر نهایت  و

 الگو است.  ایناز  

 
 ۱۰آیه  ۲۸اشعیا باب  ۸
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 ست؟ یچ یالقدس در روند شاگردنقش روح 

 

  ی سیاست که ع یل یدال  نیتر  یاز اصل   ی کی  ن ی. ا دیداده شو   می توسط او تعل  دیبا  دیباش  ح ی مس  یسیع شاگردِ  نکهیا  ی برا 

 . اموزدیبه آنها ب ،دی گویم  کالم خدا او در تا آنچه را که ساکن شود انیح یمس  فرستاد تا در القدس را روح 

خواهد کرد    تیهدا  یراست  ع یشما را به جم  د،یآ  یروحِ راست  یعنیچون او    کنیل"القدس گفت:  در مورد روح   یسیع

به   ندهیو از امور آ است سخن خواهد گفت دهیبه آنچه شنبلکه  ،سخن نخواهد گفتخود جانب  از او که   رایز

 ۹"شما خبر خواهد داد.

 

  ی به چند نمونه از باورها   دییا یدارند. ب  یبیعج   یهاده یخود ا   ی القدس در زندگاوقات در مورد کار روح   یگاه  انیح یمس

  ت یالقدس آنها را هداروح  رایز دیگویکه بدانند کتاب مقدس چه م  ستین  یازین  ،ندیگوی م  یبرخ  ؛میاشتباه نگاه کن

از الهام    ۱۰کتب مقدس   یتمام"  :دی گویم  ۱۷تا    ۱۶آیات    ۳باب    موتائوسیت  دوم  رای ز   نیستدرست    نیاو    کندیم

ن  دیمف  پارساییدر    تیاصالح و ترب  ؛هیو تنب  میخداست و بجهت تعل   کو یاست، تا مرد خدا کامل و بجهت هر عمل 

 "آراسته بشود.

 

کار را انجام خواهد    نیالقدس اروح   رایندارند که به آنها آموزش دهد ز  یبه کس  یازین  ندیگویم  انیح یاز مس  یبرخ

  نوان بع  برخی را  دیبخش  ح یمس  یسیع" که    دیگویم  نیکتاب مقدس همچن  اما امر صادق است،    نی موارد ا  یداد. در برخ 

آماده    کار خدمت  یبرا   تا مقَدسین را  ،و معلّم  شبان  برخی را بعوانو    ،مبشّر  برخی را بعنوان  نبی،  ، برخی را بعنوانرسول

  بلندی کامل قامت ، به  دست یابیم و بالغ شده  پسر خدا  شناختو    مانیا  ی گانگیتا همه به    .ح یمس  بدن  یبنا  ی، برا سازند

ن  شا های خدمتبه این افراد و    ،میدا نرسخ  پسر  شناختو    مانیا   یگانگ یما به    همه  نیکه، تا زمانیبنابرا  ۱۱" .میبرس  ح یمس

 . نیازمندیمشده  نییتع که از جانب خدا

 
 ۱۳آیه  ۱۶انجیل یوحنا باب   ۹

 . می باشد "آنچه نوشته شده است" یکتب مقدس به معنا  ۱۰
 ۱۳تا  ۱۱آیات  ۴افسسیان باب   ۱۱
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  ی س یساند. عبرکه الزم است  ییآنها را به جا القدس روح  ،یتالشهیچ  انجامِبدون   که انتظار دارند انیح یاز مس یاریبس

  ی سیکه ع  دیتوجه داشته باش  ".خواهد کرد  ت یهدا  یراست  عیشما را به جم  د،یآ   یروحِ راست  یعنی او    وقتی":  فرمود

تالش    کی  نیخواهد کرد. ا   یی، بلکه آنها را راهنمارساندخواهد    قتیحق  تمامِ  بهالقدس قوم خود را  که روح   نگفت

هداروح ؛  است  مشترک  پ  و  کند یم  ت یالقدس  او  از  خدا  ایم  ی رویقوم  پ  نی کنند.  که  معناست  از    یرو یبدان 

ا  ،القدسروح  ن  مانیبه  از روح خدا    یکسان  ههم  رایز" :  دیگو یم  ۱۴آیه    ۸  باب  انی. رومدارد  ازیو اطاعت  که 

 ".ندیپسران خدا   شوند،ی م تی هدا

 

 شاگرد داشت؟ چه تعدادی یسیع

 

)فرستاده  خود    رسوالنِعنوان  را ب   مرد . از شاگردان خود، او دوازده  داشت  را  بسیاری اعم از  مرد و زن   شاگردان   ،یسیع

تن از شاگردان او   ۱۲۰به آسمان،  یسیع  ده روز پس از صعودِدهد که ی مقدس گزارش م ـتابکخواند. فرا ،شدگان(

هم آمدند. در آن روز    دگر  ،معروف است  کاستیپنطعید  به    سای، که در کلاووعوت(ش)  برداشت محصول   عید در  

جشن آمده بودند.    نیبه ا  گر ید  یهان یصحبت کنند که از سرزم  یافراد  داد تا به زبانِ  اقتدار القدس به شاگردان  روح 

شروع    رسوالن  سپس  افتندی  د یو تعم  ایمان آوردنداو    امیپبه  افراد موعظه کرد. سه هزار نفر    نی را به ا  لیسپس پطرس انج 

آنچه را که    شدندیجمع م ی کوچک  یهادر گروه   ی کهایمانداران و به  کردند  گری دی  خانه  هب   یابه رفت و آمد از خانه 

 دادند.یم تعلیم راداده بود  فرمان ،خداوند یسیع

 

 است؟  ازیمورد نبودن  حیمس یسی ع شاگردِ یبرا یزیچه چ

 

،  یک شخص  آوردن  مانیکه او هم خداوند و هم نجات دهنده است. با ا  آورید  ایمان  یس یع  یدرباره   لیانج   امِیپبه  .  ۱

باور  که تفکر و    آنچه  ، نسبت بهرییتغیعنی    ،مستلزم توبه است  امر  نیا  که  شودیدوباره متولد م  ،در خانواده خدا  او

 . بود اش قبلی 
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و اکنون نجات    شده استدوباره متولد   ،روح خدا یبواسطهکند که  ی شخص اعالم م   ، عمل  نی با ا  ؛بگیرید  دیتعم.  ۲

 ۱۲" .فتایخواهد نجات  گیرد دیتعم و آورد مانیهر که ا": فرمود یسی. عاست افتهی

 .دیباش یسیع  هایالعملدستور افتیدر به مایل. ۳

 . ت بگذاریدوق تعلیم یافتن ی. برا۴

 .دیاموز یبرا  ی سیع هایفرمان. ۵

 .دهید گوید، انجاممی  که او . آنچه را6

به گفته پولس رسول،  دیشو  ت ی. توسط روح خدا هدا7 خدا    پسرانشوند،  ی م  تیکه توسط روح خدا هدا   آنانی. 

 هستند.

 

 استفاده شود؟ فرمتیاز چه  است بهترشاگردسازی   یبرا

 

به  افراد    یفرصت را برا   نیبهتر  د وو رشد هستن  یریادگی   یآل براده یا  هایموقعیتنفره    ۱۵تا    ۵  کوچک  یها گروه

 آورند.ی فراهم م  فیو انجام وظا یریادگی، پاسخگو بودن، گریکد یبا  ن یتمر جهت

 

 کند؟  قطع ایتواند روند شاگرد شدن را خاتمه داده ی م ی شخص ایآ

 

از شاگردان    ی اریاست. بسآمده    ۶۶تا   ۵۳آیات    ۶باب    وحنا یمثال از آن در    ک ی.  باشدمی   ، بله پرسش  ن یا  پاسخ 

را بخورند و    شبدن "  که  از آنها خواسته است  یسیتوانستند باور کنند که عینم  به آسانیآنها    ؛از او جدا شدند  یسیع

 شود. یشناخته م  «عشای ربانی» « یا داوند شام خ»   به عنوان خواسته ن ی، اسای. امروزه در کل"خون او را بنوشند

 

 ؟ شویم شاگرد که  کشدی چقدر طول م 

 

 
 ۱۶آیه  ۱۶انجیل مرقس باب  ۱۲



21  

 

  . اما «مادام العمر است   ندیآفر  ک ی  ح یمس  یسیع  یشاگرد»  : که  میآغاز کن  عبارت  ن یسال را با گفتن ا   نی پاسخ ا  دییایب

. شودحاصل می   مسیحی شدناول پس از    یدر دوره سه ساله   ،روحانیاز بلوغ    یقابل توجه  زانیرسد که می به نظر م

 : دیریرا در نظر بگ  ریموارد ز

 

ع۱ خداوندیِسی.  صرف    ،  را  سال  نمود  شاگردان  تعلیمسه  نظر    تا  ش  از  کاف  روحانیآنها  اندازه  و  یبه  شوند   بالغ 

 کنند. یشاگردساز

او در    فرمودبه شاگردان خود    یسیکه ع  میشو ی، متوجه م۸آیه    ۱رسوالن باب  اعمال  . در  ۲ که آنها شاهدان 

موعظه پطرس در روز    نیخواهند بود. به گفته اکثر مورخان، ب  نیزم  اطنق  نی ترافتاده  و دور  ه، سامر هیهودی ،  میاورشل

که   ی. هنگامطول کشیدده سال    هی صریدر قغیریهودی(  کی )  وسیلرنِبه کُموعظه او    ، تا زمانمیدر اورشل  کاستیپنط

ا  نیبه دورتر  لیانج   پخشگرفت، آغاز    دیغسل تعم  روم  ندهینما  وسیکرنل از  بود.    یثبت شده   ندسَ  نی نقاط جهان 

از سه    کی در هر    ،دوره سه ساله  کی در    ،قابل توجه  روحانیِبلوغ    چندینکه  کرد    چنین استنباطتوان  یم  ،یخ یتار

 آمده است.  دستبه  هیو سامر  هیهود ی،  میمنطقه اورشل

بل از مالقات با  قمسیحی شدن و  پس از    اودارد  ی ، پولس رسول اظهار م ۱۸تا    ۱۵آیات    ۱ن باب  ایغالط . در  ۳

 سه سال را در عربستان و دمشق گذراند.  ،میدر اورشل پطرس

سه سال  مدت  کند که  یم  ی ادآور یس  افسُ   یسایپولس رسول به بزرگان کل  ،۳۱آیه    ۲۸رسوالن باب  اعمال  . در  ۴

 آنها پرداخت.  تعلیمبه 

 

 چگونه است؟  سای در کل ی شاگرد خچهیتار

 

،  شدمیموعظه    لیبود. انج   شاگردی  فرآیند   ، برسایکل  یاصلتمرکز    ،یِ خداوندسیع  زیپس از رستاخ  یسالها   دربالفاصله  

    انجام کار درست را در  مردم ،خداوند را آموخته بودند فرمانهایکه  یو کسان ،افتندیمی دیکردند و تعممی مردم توبه 

شاگردان شدند تا  میو سپس فرستاده    دندیدمی ها آموزش  در خانه   افراداز    یکوچک  یهاکردند. گروهمی   ییراهنما

 بسازند.  یشتریب
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در    گری د  یبا گروهها   ،شانمشترک  مان یا  ق یبودند. آنها از طر  و خودگردان   مستقل  ،مردمِاز  کوچک    یگروهها  ن یا

سال سن    یبودند که حداقل س  یمعموالً مردان  نهای. ا  میشد  آن اعطا  یخ )ارشدان(مشا  به  ،گروه  یارتباط بودند. رهبر 

شناخته   شبانبه عنوان    مشایخ   نی ا  پس از مدتی.  داشتند  پاک و منزهی  یزندگ  ،مقدسکتاب    یارهایداشتند و طبق مع

 . (کردندی که مراقب گله بودند و از آنها مراقبت م یکسان) شدندمی

  ی هماهنگ   ی برا  را   شخص  ک ی شد،  میمنطقه خاص چند برابر    کی تعداد گروهها در    وقتیدوم و سوم،    قرنهای طول    در

آن منطقه    ی گروهها  یو سخنگو  ندهیبه عنوان نما  او  نیهمچن.  کردندمی انتخاب    ، با عنوان اسقفگروهها  نیب  یتهایفعال

 نداشت. یچندان رییتغ ،دی شد هایتیآزار و اذ انیم رد یحت  از زمان،  دوره نی در ا یشاگرد یکرد. روشهامی خدمت 

  ی راه  نیکرد که ا ی تصور م  را یسکوالر کرد، ز   یخود با قدرت جهان  وندیشروع به پ  سا یدر آغاز قرن چهارم کل  اما

پادشاه که  زم  یاست  در  م  نیخدا  کلی برقرار  تمرکز  شاگردساز   سایشود.  توسعه  ی از    یاعتقاد  ستم یس  ک ی  ی به 

  یور ط امپرا  ی رسم  ن یبه د  تیح یتحت الشعاع قرار داد. مسایمان او را  ،  اعتقاد شخصی فرد  .داد  جهت  ریی تغارتدوکس  

کتاب مقدس   دِیعهد جد   قسمتِ.  شدشروع    ییسایکل  احداث ساختمانهای  شدند.  نید  رییشد و افراد مجبور به تغ  لیتبد

 . باشذمی ما  کتاب مقدس ، در مجموعهانوشته  ن یشد. ا بیترک قیشد و سپس با عهد عت  تشکیلمختلف  یهااز نوشته 

  ن یب اد یها پس از مشاجره زبود. اسقف  ش ی( همچنان در حال افزا ح یصح  باور ) یو ارتدوکس یاسیاقتدار س ی برا  مبارزه 

و    هی، اسکندر هی، انطاکهی)روم، قسطنطن  تیح یمس  یپنج مرکز اصل   یهاکردند. اسقف   نیی را تع  ی ارتدوکساصول    ،خود

  گر ید  ی هاسقف مردان قدرتمند ا  ن یا ها بودند.  اسقف   رینسبت به سا  یشتریب  ر اقتدا  ی دارا   ،زیاد  روانیپل  یبه دل  ( میاورشل

ادامه    یینزاع تا جا   نی به آنها ملحق شوند. ا  ،در مورد مسائل مربوط به ارتدوکس  یریگأیرا مجبور کردند تا در ر

با    یاسیروابط س  ی)که دارا  بود  روماسقف  یکی  دو    نیا   از  خود را داشتند.  روانیپ  ،یداشت که فقط دو اسقف اصل 

  ی امپراتور  یبا قسمت شرق یاسیروابط س ی)که دارا  بود هیاسقف قسطنطن دیگری و (بودروم   یامپراتور یقسمت غرب

  ی هاخود را به شاخه  میتقس ن یاول  سایکل نکهیتا ا  افت یادامه   الدیبعد از م ۱۰۵۴دو گروه تا سال  نی ا  نی(. نزاع ببودروم 

 تجربه کرد. یروم و ارتدکس شرق کیکاتول

 

  ساها یاز کل  کیهر    رهبری  یبرا   را  افراد  ، گروهیسای، کلمردم  یارتدوکس و کنترل باورهااصول  به منظور حفظ  

معروف    ونی. آنها به روحانشدند  لیتبدنخبه  طبقه    کیکرده به    لیتحص  از مردان  گروه  نیداد. سرانجام امی آموزش  

به    دهیآموزش د  یروحان  کی فقط توسط    و   ند شده بود  ل یکتاب مقدس تبد  ی به زبانها  ی ونانیو    ن یالت  یبودند. زبانها 
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بوقا  یدرست درک  روحان  .دبل  ظهور  عاد   دیگر  ،یاحرفه   ونیبا  زنان  و  تنهایی  یمردان  کل  به    سازیشاگرد  سایدر 

  ی س یع  واقعی  روانیاز آنکه پ  شتریب   انیح یمساما،  .  کردندواگذار    دهین آموزش د روحانیوبه    را  کار  هاکردند. آنینم

 . شدند بندیپا کسارتدو  یِ، به نظام اعتقادباشند ح یمس

 

  فرمانهای در مورد    رسوالن   تعالیم، دعا و  عشای ربانیشامل مشارکت،  که    هیاول  ی سایکل  یِگروه   یساده   هایگردهمایی 

 ،بود ح یمس یسیع

به    یجا به  شام خداوند  مراسمداد.    مذهبی  یتشریفات پیچیده خود را  نقطه    نیز معروف است،،  عشای ربانی  که  به 

  آن فاسد   یو رهبر فرو رفت  یانحطاط اخالق در    سایکل  ،یقرون وسطشد. در طول    لی ها تبد  ییگردهما  نیا  یکانون

 .وجود داشت  دیام ای از روزنه  ،حوادث پیچ و خم نی با وجود ا اما .گردید

جان   ۱۴۵۴ زد. در سالی را رقم م سایکل ندهیمهم رخ داد که آ دادی اواخر قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم سه رودر 

منجر به    تیدر نها  نیا  و  چاپ کتاب مقدس استفاده کرد  یدستگاه چاپ متحرک در اروپا برا  نیگوتنبرگ از اول

  کا ی قاره آمرکشف    ۱۴۹۲. در سال  گردیدمی به زبانهایشان چاپ    گردید که  گسترده کتاب مقدس توسط افراد  تیمالک

  ، بودند  یمذهب  تیاز آزار و اذ  رهاییکه به دنبال    یمهاجرت کسان  یامن برا   یبه پناهگاه  ،کلمب  ستفیکرتوسط  

سال    شد.  لیتبد مارت  ی آلمان  کیکاتول  ش یکش  کی   ۱۵۱7در  نام  اصالحات  نیبه  آتش  جهان    یلوتر  سراسر  در  که 

 شعله ور کرد.را   ه بودافتیگسترش  تیح یمس

خواستند به  یمآنها    .کردند اعالم  سایکل  عمکردهایاز    یار یبه بس  نسبت  اعتراض خود را  انیح یمس  ،اصالحات  لیبه دل

  ی ماندند و کسان  یباق  کیکاتول  یسایکه در کل  یشدند: کسان  میتقس  دستهمعترضان به دو    نی د. ارسنب  یترصخال  مانیا

  شدند ویا   کشته  یا  آنها،سا را از درون اصالح کنند اما  یکردند کل  یماندند سع   یکه باق  یکه آنجا را ترک کردند. کسان

  و   دنکن  صلح «  روم  کیکاتول  یسایکل»با    نباید  کردیاحساس مکسانی بودند که    ،گرید  دستهت شدند.  وکس  مجبور به

 به پروتستان معروف شده است. ریگروه اخ ن ی . انداز آن جدا شد در نتیجه

خود را به رسم و  به آرامی جای    کتاب مقدس و    خداوند   ح یمس  ی سیساده به ع  مان یا  ، به زمان نیاز داشت.اصالحات

که ما در حال حاضر  این گونه شد  بود،    دیپروتستان جد  یساهایکلکانون  همچنان    ،ارتدوکس  اما  داد  رسومات انسانی  

«  دارد   ایمانشخص به آن    ، که  یکس »آن  هنوز بر  «  اعتقاد شخصی افراد» .  می مستقل دار  یسایصدها فرقه و هزاران کل

 و مردم را تحت کنترل خود درآورد دیبا ،ارتدوکس باورحفظ  یدارد. اکثر اصالح طلبان معتقد بودند که برا یبرتر
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  که انتظار    اینبا    ، ماندند  یباق   ،یاحرفه   ونِ ی، روحانرو  ن یاز ا   دانند.ی را نادان م   غیر از روحانیون  دِ افرا  با این طرز تفکر

 را انجام دهند.   خدمتکار 

بازگردند. مردم    تیح یمس  بنیادی   یهاشه یند تا به رادر تالش   ،سایکلدر داخل    که افراد بسیاری  رسدی امروزه به نظر م

بشناسند! و شاگرد   خداوندیِ سیخواهند عیم بس  یرا  بین    اشتیاقیاست.  شده   باب  های کلیسایی جماعتاز    یار یدر 

مقدس باشند   یخواهند قومیوجود دارد. آنها م  خداوندشانبه خدمت به  لیو تما گریکدیمشارکت با  یبرا انیح یمس

  ی زندگ   یخواهند در دگرگونی و آنها م   باشند   خداوندیِس یخواهند شاگردان عی . آنها میابنداز اعلی به اقتدار دست    و

 . سهیم شوند گرانید

و  محبت کنیم    گریکد یبه  ، میکوچک شرکت کن  یدر گروه ها   د یعمل کنند. ما با دیبا  انیح یوجود دارد، اما مس  دیام

به    دی . دعاها بابه جا آوریمشام خداوند را    دیبا  شویموقتی جمع می .  میبا هم کار کن  افراد  یتحول در زندگ   جادیا  یبرا

داده    فرمان آنها    برای اجرای   خداوندیِ سیکه عرا  اموری    دیبا  انیح یو مس  شود  عرضه   خدا  ی خوشبو برا  ای رایحه عنوان  

 .از آنها پیروی کنندو سپس   اموزند یبرا  است

 

 ست؟ یمجموعه کتاب چ نیاهداف ا
 

 . ح یمس یسیع  یِتداول در مورد شاگردپاسخ به سواالت م ی. برا۱

 . سایو کل ح یمس ی سیع ن یرابطه ب ی . برقرار۲

 . پروسه شاگردسازیدر مورد  آگاهی . ارائه ۳

 . که انجام دهند خواستش از شاگردان  یسیکه ع  زییچ ر ه یبرا تعلیم  یطرح کل کی  گذاشتن اریدر اخت. ۴

 

 شود؟ی چگونه انجام م شاگردسازی ندیفرا
 

 شود.یم  میتقس تعلیمیبه پنجاه و هشت درس  ی . روند شاگردساز۱

فرمان   ۲6۳. در مجموع  دهیممی نشان  را    استه دادش  به شاگردان  یسیکه ع  یعمل  فرمانچند    ای  کی. در هر درس،  ۲

 جداگانه وجود دارد.

 کند. ی را فراهم م فرماندرک  یزمینه  ،کوتاه تعلیم کی. ۳
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 شود.ی استفاده م  درستأمل در  ی برا ، از سواالتیبحث گروهدر . ۴

 شود.یم  پیشنهاددرس  یهاآموخته  یساز  ادهیپ یبرا  تیفعالیک . ۵
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 ۱درس 

 من بیا  دنبالبه 

 

 : گروهی گفتمان

 رسد؟ یبه ذهن شما م یر یچه تصو «ایدنبال من ب به »کلمات  دنیشن با

 

 : مقدمه

آنها    بیند و از می   را  والدین خود   ،یندی است که کودک برای یادگیریهمان فرآمشابه    ،شدن  ح یمس  ی سیع  شاگرد

عبارتند از: مامان، بابا و نه. کلمات    ردیگی م  اد یاول از همه کودک  معموالً   که  ی اه. سه کلمآموزدمی   و  کندتقلید می 

  ، نیوالدتوسط    «نه»  ی کلمه استفاده از  با  است.  آنان    تحت سرپرستی  کودککند که  ی را مشخص م  یافراد  «مامان و بابا»

. با استفاده  باشدمیاز آن    اطاعت  مستلزمکه    دکنی صادر م  او  یرا برا   یو فرمان  شودمیداده    به کودک نشانر آنها  اقتدا 

 ست. ا« اطاعت» ردیبگ ادی  دیکه با  یدرس نیاول د وشوی آموزش کودک آغاز م است که   کلمه نی از ا

و   «کلیسا»گیرد  دوباره یاد می   که او در آغاز،    ایدو کلمه  ، معموالً«شوددوباره متولد می »اینکه یک شخص    پس از

کلمات    شناسایی کند.  را   او را برعهده دارند   که کفالت  کسانی  ند تاکی به او کمک م  کلمات  این   هستند.  «خداوند »

  ن را به شاگردا فرمان   نی ا  ،م یتعل  ی ابتدادر    ی سیاست. ع  «ا یبه دنبال من ب»به او آموزش داده شود عبارت    دیکه با   ی بعد

  همچنین   که مستلزم اطاعت آنهاست. و  دکنی را صادر م   یفرماناو  کنند و  ی کلمات اقتدار او را ثابت م  نیدهد. ای مخود  

   !کند استفاده «نه»از کلمه   کهند کیفراهم مشاگرد  کی  یفرصت را برا  نیکودک، اول کیمانند 

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

  ، مرقس۹آیه  ۹و باب  ۲۲تا   ۱۸آیات  ۴ی باب ، مت۲۸تا  ۲۷ و  ۱۱تا  ۱آیات  ۵باب  لوقا ،۵۱تا  ۳۵آیات  ۱باب  وحنای

 ۱۴آیه   ۲ و باب۲۰تا  ۱۶آیات  ۱باب 
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 شاگردان   یناول

 ۵۱تا  ۳۵آیات  ۱باب  وحناانجیل ی

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 

چشم دوخت و گفت:   رفت،ی که راه م  ی سیبود. او بر ع  ستادهیبا دو تن از شاگردانش ا   ییح یبار    گری آن روز، د  ی فردا

  د ی گرداند و د  یرو   یسیبه راه افتادند. ع  یسیع  یاز پ  دند،یسخن را شن  نیچون آن دو شاگرد ا  "خدا!   ۀاست بر  نی ا"

پاسخ داد:    "؟یاستاد(، کجا منزل دار  یا یعنی)  ی رَبّ"گفتند:    "د؟ یخواهی چه م"را گفت:    شان ی. اندیآی او م یکه از پ

کجا منزل دارد و آن روز را با او به سر بردند. آن وقت، ساعت دهم از روز بود.   دندیپس رفتند و د  ".دینیو بب  دییایب"

برادر خود    ست،برادر شَمعون پطرس بود. او نخ   اس،یرفت، آندر  یسیع  یاز پ  ییح یسخن    دنیاز آن دو که با شن  یکی

بر    یسیبرد. ع  یسیاو را نزد عو    ".میاافته یاست( آن ’مسح شده‘  یرا )که معن  ح یما مس"و به او گفت:    افتیشَمعون را  

روز بعد،    "آن صخره است(.  ی شد )که معن  ی خوانده خواه  فا‘یامّا ’ک  ،ییوحنایتو شَمعونْ پسر  "و گفت:    ست یاو نگر

به جل  یسیع ف  ل یبر آن شد که  او  او گفت:    افتیرا    پُسیلیبرود.  به  پ" و  ب  یاز  بِ  پُسیلیف   "! ایمن  شهر    دا،یْصِت یاهل 

 امبرانیدر تورات بدو اشاره کرده، و پ  یآن کس را که موس"و به او گفت:    افتیرا    لی و پطرس بود. او نَتَنائ  اسیآندر

او عمی اافته یاند،  اش نوشته درباره   زین ناصره اس  وسف، یپسر    ، یسی!  او گفت:    لینَتَنائ  " !تاز شهر  از    شودی مگر م"به 

چ هم  ب  ی زیناصره  داد:    پُس یلیف  " د؟یایب  رونیخوب  بب  ایب"پاسخ  ع  " .نیو  سو  لینَتَنائ  د ی د  ی سیچون    د، یآی م  ش یبه 

مرا از کجا  "به او گفت:    لینَتَنائ  "!ستین  بیفر  چ یاست که در او ه  یلیاسرائ  یمرد   نیکه ا  یبراست"اش گفت:  درباره 

تو    ،یبود   ریآن درخت انج   ریکه هنوز ز   ی تو را بخواند، هنگام  پُسیلیاز آنکه ف  شیپ"پاسخ داد:    یسیع  "؟یشناسیم

  ن یخاطر همبه   ایآ"در جواب گفت:    ی سیع  " !ی لی! تو پادشاه اسرائیی استاد، تو پسر خدا"پاسخ داد:    لینَتَنائ  " .دمیرا د

سپس گفت:   ".دید  یبزرگتر خواه   یزها یپس، چ  نیاز ا  ؟یآور یم  مانیا   دم،یتو را د  ر یآن درخت انج   ریکه گفتم ز

  د یکه آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حال صعود و نزول بر پسر انسان خواه  میگوی به شما م  ن،یآم  ن،یآم"

   ".دید

 

 

 "ا ی من ببه دنبال من "

 ۱۱تا  ۱آیات  ۵باب  لوقا ،۲۰تا  ۱۶آیات  ۱باب  مرقس ، ۲۲تا  ۱۸آیات  ۴باب ی مت

 " خدا جانبی از امی: پایبه دنبال من ب "   کتاب مقدسآیات از  یادهیگز
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  د ی را د  اسیندر آو برادرش )پطرس(  شمعونبه نامهای  دو برادر ،رفتراه می  لیجل یِای در هنگامی که عیسی در کنار

تا کالم خدا را    بودند  اطرافش ازدحام کرده  یکه گروه  یو هنگامبودند  ماهیگیر    رایز  د،ختناندایم  ایدر  در  تورکه  

که    بود سوار شده، از او خواستکه مال شمعون    قایقاز آن دو    ی کیپس به  س  ،دیرا د  قایق دو  در کنار دریا    بشنوند،  

، به هنگامی که سخنانش تمام شد. و  و به تعلیم مردم پرداخت  نشست  قایقپس در  س.  ندشوددور    یاندک  یاز خشک 

گفت:   یشمعون در جواب و   ".تورها را برای صید ماهی در آب بیاندزو  قایق را به جایی عمیق ببر  "شمعون گفت:  

  ن یچن  وقتی   " .ختاندا  میرا خواهتورها  ،  گوییاما چون تو می   م،ینگرفت  ی زیچ  و   استاد، تمام شب را رنج برده  ی ا"

از این رو از دوستانشان که در قایق دیگر بودند    ! شودپاره    شانهایتور بود    کیکه نزد  کردند  د یص  یماه  آنقدر  کردند،

 عون بود غرق شوند. شم  کیکه نزد  دندپر کربقدری از ماهی  را    قایقهر دو    ند وآمد  آنها.  کمک خواستندبه اشاره  

خود    چون  "!گناهکارم   یمرد  رایخداوند از من دور شو ز   یا"  گفت:  و  افتاد  یس یع  یهابر پا  د،یرا بد   نیپطرس چون ا

شمعون    ک ی که شر  ی پسران زبد   وحنایو    عقوبی   بر همینطور  و    . صید ماهی شگفت زده بودند  و همراهانش از واقعۀ 

خشکی  خود را به    یقهایآنها قا   وقتی  ".شد  یخواه   اد انسانهایص    از این پسمترس.  "به شمعون گفت:    یسیبودند. ع

  گر ی د  دو برادر  ،کمی جلوتر رفت  و از آنجا  گردانم  هاانسان  ادیرا صتا شما      "به دنبال من بیایید":  گفت  ه آنهاب  رساندند

  فوراً   ؛ترمیم می کردندخود را    تورهای    ی زبد شانبا پدر قایق که در    د ید  را  وحنایو برادرش    یپسر زبد   عقوبی   یعنی

 اشتند و به دنبال او رفتند. گذ قایقدر  کارگرانرا با  شانپس پدر. را دعوت نمود  شانیا

 

 شود یشاگرد م  یمت

 ۲۸تا  ۲۷آیات  ۵باب  لوقا، ۱۴آیه  ۲ باب  مرقس،  ۹آیه  ۹ی باب مت

 "خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب " کتاب مقدس از آیات از  یا دهیگز

 

به  "جگاه نشسته بود. او را گفت:  نام، که در خَرا  ۱۳ی الو  د،یرا د  یر یآمد و خَراجگ  رون یاز آن خانه ب  یسیسپس ع

 روان شد. ی سیع یرا ترک گفت و از پ  زیبرخاسته، همه چ یالو ".ایمن ب دنبال

 
عبر   کی  .الوی  ۱۳ معن  ینام  او    ن«وستیپ»  یبه  مردماست.  بین    ی عبر  یکلمه  یترجمه   .بود معروف    متیبه    در 

Matityahuرناحوم بود. او بدون شک  ف در ک  اتیمال  یجمع آور  یمأمور اصل  متی  .«از طرف خدا   هیهد»  ی، به معن

  ی خود را برا  د یکه ص ی، هنگامه بودکرد افت یدر اسیو اندر پطرس، یوحنا ،یعقوباز جمله  ، رانیگیرا از ماه اتیمال
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 فرمان: 

 .ایبه دنبال من ب

 

 : درس

 و همجنین  ، پیروی کنیددستورات شخص یا مقامی  است که ازمستلزم آن    امر  نیا   دشوار است.  ،اطاعت  درسِ   یریادگی

  ی کار   از شما بخواهند که   که   ی هنگام  خصوص به    ستیآسان ن   شه یهم  ن ی . اتسلیم کنید  اراده او   برابره خود را در  اراد

او    شاگرد  دیتوانیآن، شما نم  دونب  و  خواهدی اطاعت شما را م  یسی. عای به انجام آن نداریدعالقه   که   دیرا انجام ده

 . دیباش

، لمس  نندیرا بب  ح یتوانستند مسی ، آنها م کنند  ی رویاو پدستورات  تا از  فراخواند  را  خود    ی شاگردان اصل  ی سیع  یوقت

او را در همه جا دنبال    یکی زیآنها حضور داشت و آنها حضور ف  انیدر م  فیزیکیبشنوند. او از نظر    و  دنیبوبکنند،   

 داد.می  تعلیمنبود که او به آنها  یدرس نی کردند. اما ایم

راهنمایی    هال ثَبا مَآنها را    . اواطاعت کنند  دهد راتعلیم میکه    ایشفاهی دستورات  به شاگردان خود آموخت که    یسیع

نشان داد. او به  را کتاب مقدس نوشته شده بود،   قیکه در قسمت عهد عت شپدر فرمانهایو اطاعت خود را از  کردمی

 کرد.یکرد عمل می آنچه که موعظه م

  ن ی والد  گفتارکنند. کودکان قدرت را در    اطاعت  گفته شده   آموزند که از دستوراتیبه فرزندان خود م   نیز  ن یوالد

  گویندخود می آنچه که    به  نی والدگاهی اوقات  کنند.  یم   یرویپ  بعنوان الگو  خود  نیوالد از    وکنند  ی خود درک م

 . ندیگویکند نه آنچه آنها م   دیتقل  هنددی انجام م   ن یدارد از آنچه والد   لیکودک تما  و ما باید بدانیم که  نندکینم  لعم

به آنها گفت  ،  رساند  انیپا  را به  آنها  تعلیم دادنکه او  یاطاعت کنند. هنگام  یسیگرفتند که از ع  ادی  ۱۴شاگردان   نیاول

بایست از  میبسازند. آنها    یشتریشاگردان بو      تعلیم دهند ،دستور دادهکه او  آنچه    پیروی ازبه    و دیگران را که بروند  

 

شفا داد.  ش را  پسری  سیباشد، که ع  بوده  رناحومف ک  یممکن است مقام سلطنت  نیآوردند. او همچنمی فروش در بازار  

 است.  یمت  لیانج سندهینو نیاو همچن
ع  .شاگردان  نیاول  ۱۴ ا  ی سیرابطه  درک  بود؟  چگونه  شاگردانش  فرد    نیبا  به  منحصر  برا  کیروابط  همه    یالگو 

ید، شاگرد سازید،  برو"دهد:  ی م  فرمانبزرگ    تیبه شاگردان خود در مأمور  یسیع  رای، زباشدمی  آینده  شاگردسازان
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  ز یانگرتیح  ج ی. نتاکردندالگو سازی می  ،به آنها دستور داده بود  عیسیچه  آنانجام    با  دادند و تعلیم می ل ها  ثَمَ  طریق

سرعت    با  سایکل  شاگردان بوده و  نیاطاعت ا   در پیدهد که معجزات  ی بود! کتاب اعمال رسوالن به وضوح نشان م

 . پیدا کرد باالیی، رشد

خواند  می   فرا  است. او هنوز مردم رانکرده   رییو روش او تغ  دارد  یامروز   سایکل  یانتظارات را برا   نیهنوز ا   یِ خداوندسیع

در    ،تولد دوباره  یمعجزه   . در واقعافتداتفاق میاطاعت از کالم خدا    در پیمعجزات    هم   هنوزو  تا به دنبال او باشند  

شنوند، ی م را است موعظه شده  ی سیخدا را که در مورد ع الم افتد. آنها کیشکل اتفاق م  نیشخص به هم کی  یزندگ

به عنوان خداوند  آورندایمان میآن  به   به دنبالکه    یاوه ی. شرندیگی م  دیکنند و تعمی م  اعتراف ، او را    ی سیع  افراد 

از    دنیاست و شن  دنیاز شن  مان یا". پولس رسول گفت:  از آن پیروی کنند   است که کالم او را بشنوند و   ن یا   روند می

  ش خود  و خدا ۱۵" .آورندبجا میشنوند و آن را یکه کالم خدا را م آنانیخوشا به حال " : فرمود یسیع "مسیح.کالم 

به او گوش فرا    ، خشنودم  یمن که از و   محبوباست پسر    ن یا"   صحبت کرد و اعالم نمود:شاگردان    اب  از آسمان

 ۱۶".دهید

 

 : یبحث گروه 

 فرمان: کی  یسه جزء اصل  .۱

 فرمان.  صادر شدن أ(

 فرمان.  دنیشن ب(

 اطاعت از فرمان. ج(

 

 :کنیم اطاعتآن از  اینکه بتوانیم  از ، قبلاست  ازیمورد ندر شنیدن یک فرمان  اصلچهار  .۲

 . دیآن را بشنو  یکی زیبه طور ف دیشما با أ(

 

مقاله را در  ـ  ۲۰تا    ۱۹آیات    ۲۸متی باب    ".ام بجا آورندرا که به شما حکم کرده  یامور  هکه هم  د یده  میرا تعل  شانیا

 با شاگردانش(.  یسیع نسبتِبر   یمرور ) دینیبب ۱۴۶صفحه 
 ۲۸ هیآ ۱۱لوقا باب   ۱۵
 ۵ هیآ ۱۷باب  یمت  ۱۶
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 .ستیآن چ یمعن  دیبدان دیشما با ب(

 .خطاب دستور با شماست که د یبدان دیبا ج(

 که از طرف رهبر شماست.  دیبدان دیبا د(

 

 : الزم است  اصلفرمان، سه  کی از  عملی  اطاعتدر . ۳

 .دیبه اطاعت باش  لیما دیشما با أ(

 .دیمتوقف کن دیدهی را که در حال حاضر انجام م  ی کار دیشما با ب(

 .دیآن را انجام ده دی با در عملشما  ج(

 

فرمان را    کی و اطاعت از    دن یشن  مختلفِ  اصول  ،۱۱تا    ۱آیات    ۵باب    لوقاانجیل  در    و پطرس  یسیداستان ع  در.  ۴

 : میکن ییشناسا

 او به آن پاسخ داد. رایز  دیفرمان را شن نی ا پطرسکه  میدانی ما م أ(

 بود. ریگیماه کی او   رایفرمان به چه معناست ز   نی دانست که ایپطرس م ب(

 او بود. برای   قیقا  رایز  خطاب دستور با اوستدانست که یپطرس م ج(

 .خطاب کردرا استاد  یسی او ع را یز باشدمی  اقتدار  یاست که دارا   یاز طرف کس آن فرمان دانست کهیپطرس م د(

 ولی مایل به اطاعت بود.  بود دلخوراز فرمان او   ی گرچه تا حد ه(

 .کردنصحبت توقف یعنی متوقف کرد،  آنچه که در حال انجامش بود را پطرس  و(

 شد.  قیعم یآبها  ی او راه ن(

 

 رخ داد؟ )معجزه پس از اطاعت پطرس رخ داد.(  یمعجزه ک .۵

 

       :شوندی دچار تزلزل م ح یمس یسیعراه رفتن به دنبال در  انیح یمس چرا  که یلی. دال6

 .گویدمی کتاب مقدس که ندانستن آنچه  ـ  عدم آگاهی أ(

 .گویدمی کتاب مقدس که آنچه   به کار نبردن ـ توجهی یب ب(



32  

 

 هستند. خود  یزندگ  روزمره  یدادها ینگران رو شتریب ـ  سردرگمی ج(

 .خداوندشان  یبه جا گرانیگوش دادن به د ـ اطالعات غلط  د(

 

 نکته درس: 

 . دیگوی خدا م کالم ،یس یو اطاعت از آنچه ع دنیشن

 

 :فعالیت

 شناسمی من آنها را م  دهند؛ی من گوش فرا م  ی گوسفندان من به صدا"را به خاطر بسپارید    ۲۷آیه    ۱۰باب    وحنای.  ۱

 " .ندیآی من م یو آنها از پ

و آن را با گروه به    دیسیرا بنو  ج ی، نتااطاعت کنید  از آن  به شما بدهد تا  یشخص  یک فرمان  د ی. از خداوند بخواه۲

 .دی اشتراک بگذار
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 2درس 

 بینی؟ چه می

 

 : گروهی گفتمان

 کند؟ی م زیافراد را با شما متما یز یچه چ •

 د؟ یده رییرا تغ  گرانید افکار دیکنی م  یچگونه سع •

 

 : مقدمه

خانه را ندارد.    تیاست و امن  ند یناخوشا  برای او   مکان  نی و متفاوت است. ا   بیعج   نوزاد  ، برای هخارج از خان   یایدن

و   ندکنمی   والدینش او را به این محیط وارداست. اما    گانهیناآشنا و ببرای او    یز یچ  رکند، هی م  ه یگر  ینوزاد به راحت

نشست و برخاست  با آنها    آسانی به    نشیکه والد  دآشنا شو  یاطراف و افراد   طیبا مح   د ی او با  ،خصمانه  دنیای  نی در ا

  برد.ی به آنجا م زیخود را ن دی شاگردان جد  یسی. عکنندمی

سه بار    و  هستند  بومی  یهستند. آنها مردم  لیجل  یا یدر  ی، در امتداد سواحل شماللیاز جل  یانیهودی   ،یسیشاگردان ع

  است که  رود اردن  ۀ درّ  قیاز طر   ، آنها  مرسوم  مسیر  خداوند شرکت کنند.  اعیادتا در کنند  ی م  سفر   میدر سال به اورشل

، ۱۷یان سامر  ن یسرزمکنار    ازآنها    ریمس  در طول  است.  زیو حاصلخ   پرآب،  عیه وسدرّ  نی . اکننداز آن  عبور می   یآسانبه  

است    یز یافراد نفرت انگ  یخانه   انیسامر  نی. از نظر آنها، سرزمدنگذرمی قرار دارد،    می آنها و اورشل  یهاخانه  نیکه ب

 ندارند. یبا آنها معاشرت چندان انیهودیشناسند و یرا نم  یواقع یکه خدا 

تا  ی می سیعهمراه  بهار، شاگردان    لی در اوا اورشلرا  فصح    دیعروند  برابرگزار کنند  م یدر    ط یدر مح   ی مدت  ی . آنها 

منطقه    بومی . آنها به مردم  لی اسرائ  نیسرزم  یقسمت جنوب  است،  هی هودیمنطقه    نی مانند. ای م  م یاطراف اورشل  آشنای

 
ها  ی توسط آشور  الدیاز م  شیپ  ۷۲۱در سال    ،لیاسرائ  یشمال  لهی، متشکل از ده قب  لیاسرائ  یکه پادشاه  یهنگام  ۱۷

  ۶۷۷    آشور فرستاده شدند. در حدود   ی شکست خورد، اکثر مردم به اسارت درآمدند و به مناطق مختلف امپراتور

  تخلیه آن را    ی شمال  لهیکه ده قب  ی نیرا به سرزم  امتها   گریآسرحدون مردم د  به فرمان   انی، آشورالدیسال قبل از م

شناخته   یان« سامر»ها به عنوان  ی لیاسرائ  ری شود. آن غ  یریجلوگ  ابانیمجدد آن به ب  لید تا از تبدکرده بودند، آوردن

 شدند.
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  ابند یی حضور م  م یدر اورشلآنها  دوم سال که    عیددوره احتماالً تا زمان    ن یدهند. ای م  دیرا تعم   ی کنند و برخی خدمت م

 شود. ی فصح برگزار م دیهفت هفته پس از ع رایشود زی م دهینام "هاهفتهعید  "جشن   ن یا ادامه دارد. 

  از بار او شاگردان را    نیبازگردد. ا  لیبه جل  ردیگیم  میناگهان تصم  یسیشود. عیگرم م  کم کم  ،هوااواخر بهار است.  

  این   ،ایه درّ  ریبا مس  سهیمقااست. در    سخت و ناآشنا  یکوهها   از میان. سفر  بردره می سام   قیکوتاهتر، از طر  یریمس

  سوخار   ی دارد. آنها در روستا  یو آب کم  هی سا  و  باد شکل گرفته  یسیله بوکه  است  یی  هاتپه   ای باصخره   ،خشک  منطقه

م ا  به سمتآن    یباال  لعنتکوه    ،بالیع، کوه برکت و  میرزجَکنند.  یتوقف  قرار دارد.  چاه    محلِ  ن ِمکان،ی غرب 

  د یآی چاه منزد  که    یبا زن   یس یآن است که ع  زمان   و  ناهار استبرای  استراحت    ، زماناست. ظهر  ارْخ یپَطرِ  عقوبِی

 .یابد ریینسبت به جهان تغ ردانششاگ دید آن است که و زمان برخورد کند

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 آمد  چاه  سامری در کنار یزن

 ۴۲تا   ۱آیات  ۴انجیل یوحنا باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 

ع فَر  افت یدر  ی سیچون  ب  انددهیشن  انیس یکه  ع)  دهدی م  دشانیتعم  افته،ی  پیرو  ییح یاز    شیاو    د یتعم  یس یشاگردان 

  ی از سامِرِه بگذرد. پس به شهر   ستیبای شد. و م   لیبار رهسپار جل  گریرا ترک گفت و د  هی هودی   (نه خودش  دادندیم

در آنجا بود و  عقوبیداده بود. چاه  وسفیبه پسر خود  عقوب یکه  ینیقطعه زم کینزد د،یاز سامِرِه به نام سوخار رس

  ی از مردمان سامِرِه برا  یهنگام، زن  ن یدر ا .  از روز بود  ۱۸خسته از سفر در کنار چاه نشست. حدود ساعتِ ششم  یسیع

شهر رفته بودند.   خوراک به  یۀته  ی شاگردانش برا  را یز   "آب به من بده،  یاجرعه "به او گفت:    ی سیآمد. ع  دنیآب کش

او گفت:   به    ان یبا سامِر  انیهود ی  رایز   "؟ یخواه ی آب م  امی سامِر  یاز من که زن  ،یهست  یهودی چگونه تو که  "زن 

  خواهد، ی که از تو آب م  ستیک  یدانستی و م  یافتیی اگر موهبت خدا را درم"در پاسخ گفت:    یسیکنند. عی مراوده نم

 
 یعنی حدود ظهرساعت ششم   ۱۸
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است،    قیو چاه عم یسرورم، سطل ندار "زن به او گفت:  ".کردی عطا م  ۱۹زنده  ی و به تو آب ،یخواستی تو خود از او م 

  ش یهاچاه را به ما داد، و خود و پسران و گله   نی که ا  یبزرگتر  عقوبیتو از پدر ما    ایآ   ؟یآور ی پس آب زنده از کجا م

او    ه. امّا هر که از آن آب که من ب شودی باز تشنه م  نوشد،ی آب م  ن یهر که از ا "گفت:    یسیع  "دند؟یآشامی از آن م

جوشان    دانیجاو  اتیکه تا به ح  شودی م  یادر او چشمه   دهمی که من م  یدهم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، بلکه آب

گفت:   ی سیع  ".میاین  نجایبه ا   دن یآب کش  یتشنه نشوم و برا   گر یآب به من بده، تا د  ن یسرورم، از ا"زن گفت:    "است.

  ، یکه شوهر ندار  ییگویراست م"گفت:    یسیع  ."شوهر ندارم"زن پاسخ داد:    "برو، شوهرت را بخوان و بازگرد."

ن  ،یاکنون دار و آن که هم   یاپنج شوهر داشته  را یز سرورم،  "زن گفت:    "راست است!  ی. آنچه گفتستیشوهرت 

پرستش کرد   دیکه در آن با ییجا دییگویامّا شما م کردند،ی پرستش م ۲۰کوه  نی . پدران ما در ایهست یکه نب نمیبیم

  د یکوه پرستش خواه  نی که پدر را نه در ا  د یفرا خواهد رس  یزن، باور کن، زمان  ی ا"گفت:    یسیع  "است.  میشلاور

  ۀنجات به واسط   رایز  م،یپرستیم  میشناسی امّا ما آنچه را م   د،یپرستیم  دیشناسی . شما آنچه را نممیکرد، نه در اورشل

امّا زماندیآی فراهم م  هود یقوم   پدر را در روح و    ن،یاست، که پرستندگانِ راست  ده یاکنون فرا رسو هم   رسد،ی م  ی. 

او را در    دیاست. خدا روح است و پرستندگانش با  یپرستندگان  نیچن  یا یپدر جو  را یپرستش خواهند کرد، ز  یراست

  د،ی آن ’مسح شده‘ است( خواهد آمد؛ چون او آ  ی)که معن  ح یکه مس  دانمیم"زن گفت:    "بپرستند.  ۲۱ی روح و راست

همان دم، شاگردان    "همانم.  م،یگویمن که با تو سخن م" به او گفت:    یسیع  "خواهد کرد.  انیما ب  یرا برا   زیهمه چ

چرا با او  "   ای  "؟یخواهیچه م"  دینپرس  کیچ ی. امّا هدیگویسخن م  یو تعجب کردند که با زن  دندیاز راه رس  یسیع

 دینیرا بب  یمرد  دییایب"شت و به شهر رفت و به مردم گفت:  گذا  یبر جا   شی خو  ۀآنگاه زن، کوز  " ؟ییگوی سخن م

آمده، نزد    رونیپس آنها از شهر ب  "باشد؟  ح یاو مس  ستیممکن ن   ایکنون کرده بودم، به من بازگفت. آکه هرآنچه تا 

: گفتبه آنان  یسیامّا ع "بخور. یزیاستاد، چ"گردان از او خواهش کرده، گفتند: شا ان،یم نی روان شدند. در ا یسیع

او    یبرا  یمگر کس"گفتند:    گریکد یشاگردان به    ".دیدانی نم  یزیخوردن دارم که شما از آن چ  یبرا  یمن خوراک"

ا آورم و کار او  خود را به ج ۀفرستند   ۀاست که اراد   ن یخوراک من ا "گفت:   شانیبه ا   ی سیع "خوراک آورده است؟

 
کند تا    یصحبت م دائمیمنبع   کیاز  شترینهر است. ب ایشدن آب از چشمه   یجار یاصطالح به معنا نی ا .اتیآب ح  ۱۹

 شده. رهیآب ذخ

 م یکوه جرزکوه.   ۲۰

 ۳آیه  ۳فیلیپیان باب   ".میو بر جسم اعتماد ندار میکنی فخر م ی سیع حیبه مس" .روح و راستی  ۲۱
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  م، یگوی ؟ امّا من به شما م"به موسم درو نمانده است   شتریب  ماهْ چهار  " که    دی اده یسخن را نشن  نی ا  ایرا به کمال رسانم. آ

و    ستاندی اکنون، دروگر مزد خود را مهم   .درو است  ۀاکنون کشتزارها آمادکه هم   دینیو بب  دییچشمان خود را بگشا

صادق    فتهگ  نی ا  نجایتا کارنده و دروکننده با هم شادمان شوند. در ا  آورد،ی گرد م   دانیجاو   اتیح  یبرا   یمحصول

.  ستیکه دسترنج خودتان ن  د یرا درو کن  ی. من شما را فرستادم تا محصول"دِروَدی م   یگری و د   کاردی م  یک ی"است که  

 هرآنچه تا "شهادت آن زن که گفته بود    یپس در پ  ".دیکن ی و شما دسترنج آنان را برداشت م   دند یمحنت کش  گرانید

نزد    ان یآوردند. چون آن سامِر  مانیا  ی سیساکنِ آن شهر به ع  انِ یامِراز س  یار یبس  "کنون کرده بودم، به من بازگفت،

 مانیسخنانش ا  دنیبه سبب شن  گرید  یاریبسآمدند، از او خواستند نزدشان بماند. پس دو روز در آنجا ماند. و    یسیع

و    میادهیاو را شن  نانخودْ سخ   رایز   م،یآوری نم  مانیخاطر سخن تو اتنها به  گرید":  گفتندی به آن زن م  شانیآوردند. ا

 " عالَم است. ۀدهندنجات ی مرد براست نی که ا میدانیم

 

 فرمان: 

 درو است.  ۀاکنون کشتزارها آماد که هم  دینیو بب دییچشمان خود را بگشا ❖

 

 :درس

به قدرت  ی متعلیم    یسیکه عی  درس در    ی کیزیف  ن یقوان  یری، درک و بکارگدنیبه د  شاگردان  پردازد.ی م  دیددهد 

متفاوت داشته باشند.   ی دیکشد تا د یآنها را به چالش م   ی سیاند. عآنها را احاطه کرده عادت کرده   که    ی عیطب  یایدن

 .کشیده شود به بعد روح آنها دید خواهد قدرت ی او م

دراینجا    ".است  موسم درو  گریکه چهار ماه د   دییگوینم  شمامگر   "  :کندی م  شروع  موضوع  نی خود را با ا  م یتعل  یسیع

اند،  پنبه خود را کاشته  راًیاست، مردم اخ  )اردیبهشت(  یماه مِ  کند، یعنیفکر می   با روندی  دنیویبه مزرعه  شاگرد  

  ی سیع  اما  .محصول استبرداشت    ، ماه)شهریور(  ماه سپتامبر  کشد تا محصول رشد کند وی طول م  گریچهار ماه د

 " درو است. ۀاکنون کشتزارها آماد که هم  دینیو بب دییچشمان خود را بگشا" :دیگویم

،  مزارع  میاندر    اما در دوردست  .نندیبینم  آماده برداشترا    نند، محصول پنبهکی شاگردان به مزارع نگاه م  هنگامیکه

کند،  ی صحبت م  انسانها در مورد    یسی. عدویدندمیآنها    یبر تن کرده و به سو   دیسف  یهاکه لباس  نندیبیرا م  انسانهایی 
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برداشت بزرگ.    نی در آخر  عصر  انیشود، نه در پای آغاز مدر حال حاضر    برداشت.  جان انسانها  برداشتی ازنه پنبه،  

 کند.یتالش م  روحانی ارتباطات  جادیا  برایشاگردان  افکار

. من شما را فرستادم تا  "دِروَدی م   یگر یو د  کاردی م  یک ی"ه صادق است که  گفت  ن یا  نجایدر ا  دهد؛عیسی ادامه می 

 . دیکنی و شما دسترنج آنان را برداشت م دندیمحنت کش گرانی. دستیکه دسترنج خودتان ن دیرا درو کن یمحصول

  یشود. شخصی آن ظاهر م   یبه جا  اه یگ  کی   ،بکارید  نیدانه در زم  کیکنند.  ی شاگردان شروع به فکر کاشت و درو م 

کاشت محصول    یاز بذر را برا   ی مقدارما  هستند.    زیادی   هاینه دا  یحاو   شهیهم  اهانیکند. گی درو م  یکارد و شخصیم

 .آشنا است اریما بس ی برا نهای. همه امیکنی م فادهموارد است ری غذا و سا  یرا برا  هیو بق مینکیم رهیذخ یبعد

  ی س یع  ی مزارع به سو  انیبودند که از م  ده ی را د  انسانهاییکند. آنها  ی کتاب مقدس به ذهن آنها خطور مآیات  آرام آرام  

اشع  این موضوع  ! بله.  دویدندمی نمی شناسی  "  :استگفته شده    ح یدر مورد مس  ایدر طومار  را که  قومهایی  یقین  به 

فراخواهی خواند، و قومهایی که تورا نمی شناسند نزدت خواهند شتافت ، به سبب یهوه خدایت که قدوس اسرائیل  

دارد. فقط   وجود  زین  ایاشعکتاب  در    که  کاشت و دروو بخش    ۲۲".است   است، زیرا که تو را شکوه و جالل بخشیده

، کرده   راب یرا س  ن یزم  بلکه  ،گرددی نماز  آنجا ب  و به   باردی م  از آسمان   و برف  باران   چنانکه"  .در مورد کالم خدا است

  از دهانم   ه ک  من  کالم   خواهد بود  همچنان  بخشد،یم  را نان  و خورنده   بذرو برزگر را    سازد ی را بارور و برومند م  آن

باز   ثمر  ی ب  می شود؛صادر   به    را  آن  آنچه   دربجا خواهد آورد و    خواستم   که را    نچهآ  بلکه   گشت نخواهد    نزد من 

 ۲۳".دشخواهد  کامران  فرستادم انجامش

د  و ، داویموس ،  هاارْخ یآمده بودند، پَطرِ  ح یکه قبل از مس  انیکس.  کنندمی  سخنان عیسی   اکنون شاگردان شروع به درک

را  او و نجات مردم    یپادشاهبذر  ،  ح یکاشتند. آنها با صحبت از آمدن مس  ح یبذر کالم خدا را در مورد مس  آنها  ،انبیاءو  

 کنند. را درو جانها محصول  دی، با ندیآیم ح یکه بعد از مس ی. همه کسانکاشتند

)نجات دهنده و نجات    افرادکنند. و هر دو گروه از  یم  درورا  انسانها  و نجات    پادشاهی خدا،  ح یمسشهادت  آنها با  

 خواهند کرد. یخدا با هم شاد پادشاهی در یابنده( 

 

 

 ۵آیه  ۵۵اشعیا باب  ۲۲
 ۱۱و  ۱۰آیات  ۵۵اشعیا باب  ۲۳
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 : یبحث گروه 

 م؟ ینیتا مزارع آماده برداشت را بب م یپشت سر بگذار دی را با ی. چه موانع ۱

را آغاز    روحانی   یگفتگو  ک ی  شانروزمره   ی افراد در کارها  ن دید  با تواند  ب  یک فرد وجود دارد که    یی ها. چه راه ۲

واالت  از س   کیهر  دنیروز است. پرس  چه زمانی از ندیکند تا ببی به ساعت خود نگاه م یکند؟ )به عنوان مثال: شخص

  ی کند؟ جهان چه زمان   داوری رسد که خدا مردم را  ی م  یزمان  ایآ»  شود.  روحانی   یگفتگو  ک ی  جادیباعث اممکنه    ر یز

 ( «مانده است؟  ی ما باقابد زنده بماند؟ چند سال از عمر تواند تا ی م  کسی ایرسد؟ آی م انیبه پا

  

 :نکته

 .ایجاد کرد  با آنها روحانی  یک رویارویی بنگرید شاید بتوان  خود انیاطراف با دقت به

 

 :فعالیت

  ی گفتگو ک یتا   دیکه ممکن است از آنها بخواه دیفکر کن ی . به موارددیکن شان نظاره روزمره  ی . افراد را در کارها۱

گروه   ی . آنها را در جلسه بعد دیسی بنو را د یاز آنها بپرس دی توانیکه م واالتی را آغاز کنند. مشاهدات خود و س روحانی 

 . دیبه اشتراک بگذار 

  .دعوت کنید سایبه کل توانید او را برای صرف ناهار یا شام، میدیشناسی نم اگر شخصی را کامالً.۲
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 ۳درس 

 د یجد یدگاهید

 

 : گروهی گفتمان

 ؟ و چرا  دارند کیدتأ ی خانوادگ  یاز ارزش ها  کیشما بر کدام   ن یوالد

 

 : مقدمه

از   شیآنها ب.  ندبود  شنیده  از او   وعیسی را دیده    ،. شاگردانرندیگیم  ادیو گوش دادن    کردنتماشا  طریق  از  کودکان

 اند.ه سال با او بود  کی

شود. ی م  ه افکنددهنده به زندان  دیتعم  یحیی،  هچا   درکنارِسامری در سوخار و  زن  مواجه با آن    مدت کوتاهی از   پس از

کند، ی . او موعظه مدهدادامه میخدمت خود  هو در آنجا ب کندیناصره به کفرناحوم نقل مکان م شاز زادگاه یسیع

وقت تمام شد و ملکوت  "است:   نیکند ای موعظه م  یسیکه ع  یامی. پندکی م  رونیرا ب  دیوها دهد و  یرا شفا م  مارانیب

  از مردم   ی جمعیت زیاد  رفت،مکانی که می هر  عیسی، به    ."د یاوریب  مان یا  لیو به انج   دیاست. پس توبه کن  ک یخدا نزد 

 رفتند به دنبال او می  نیز

سدا  حِتیبِ  حوضِ   نزد را    فلج   ک یکه او    ی برد. هنگامیم  می اورشل  به ها  هفته  برگزاری عید   برای شاگردان خود را    یسیع

  ی است، رهبران مذهبدپسر خ  کند کهیادعا م  یسیع  ی. وقتشودمیاو شروع    هیعل  هامخالفت  دهد،یدر روز سبت شفا م

  ، خورندیکنند و میپوست م  ، نندیچی را از مزارع م  های گندمخوشه  وقتیکه شاگردان  ،کند. سپسی م   یعصبان  شتریرا ب

 . شوندی م سبتدر روز  کردنمتهم به کار

  ر غا او از یک  گذراند.  یمدعا  رود و شب را در  ی ( باال ممکان خلوتگاه  )  از کوه ارموس   ی سی، علیبا بازگشت به جل

و او دوازده نفر    ندیآ یم  یس یشاگردان نزد ع  بامدادان .  کندبعنوان سرپناه برای خود استفاده می   تپه  ی جنوب  موقعیت در  

  ی سیعجایی که  آیند  می   کوهپایینِ  در   هموار   به محلی. آنها با هم  شندبا  او  (گان)فرستاد  برد تا رسوالنی از آنها را نام م

 کوه معروف است.  سر به عنوان موعظه  ه، آن صحبتهاامروز که کندمی شروع به صحبت 
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  ی ده فرمان  به خوبی با  و  ستخدا  هخانواد  یدر مورد ارزشها   یسیع  میتعل  نیاست. ا  ح ی مس  شریعتکوه    سر  یموعظه 

  ارائه و  کوه    سرموعظه    رامونیپ  یدادها ی، رومطابقت دارد  داد  لیتحو  لیاسرائ  ،کرد و به قوم خود  افتیدر  یکه موس

 مشابه است.  اریده فرمان بس

این  قبل از وقوع    ی هر دوسی و ع  ی . موسرخ دادها  هفته   عید  بعد ازبالفاصله    ،ده فرمان و موعظه سر کوه  ،دادیهر دو رو 

دعا کنند و    جاآندر    تاروند  ی باال م  یشدند. هر دو از کوهی دنبال م  یادیمعجزه کردند. هر دو توسط افراد ز  هارویداد

ارائه    هستند   کوهپایینِدر    قوم که  زا   یاریخدا را به بس  شریعتتا    ندیآیم  نییگذرانند. هر دو از کوه پابوقت  با خدا  

احکام خود را    یسیدهد. عینوشته شده است، ارائه م  یدو لوح سنگ یده فرمان را که با انگشت خدا رو  یدهند. موس

  ی حاوهر دو  کوه   سرموعظه    . ده فرمان وشوندمینوشته    قوم  هایقلبالقدس بر  با قدرت روح   احکام  و آن  دیگویم

ها  لعنتبرکات و  اعالم  با    ی . موسهستند  لعنتبرکت و    امل . هر دو شباشندمی  صحیح   ی زندگ  ی برا  ییهادستورالعمل

 شریعت دادن    یسی(. ع۲۸  باب  هیتثن)  دهد  نسبت به رعایت فرامین، بر قوم اسراعیل، به شریعت )تورات( پایان می 

 کند.ی ( آغاز مها ی )وا  لعنت( و چهار هاخوشابحال) برکته نُ اعالم خود را با 

  تأمل  او برای، آیدمی پایین ند،منتظر کوه یدامنه در  که انبوه جمعیت سمت  بهارموس را  سراشیبی یس یکه ع ینگامه

  شکل   هارپی   هاچ یدر  نیلگون  ی آبزیبایی رنگ  .  ه استگسترده شدبه سمت جنوب  او    مقابلدر    ل یجل  ی ایدارد. در   وقت

طلوع کرده    یشرق   یهابر فراز تپه  د یخورش  ییطال   ی گو  ،غالب است. در سمت چپ او  منظره بر    )به شکل ساز چنگ( 

از    یسارت با خاک غنیغرب، دشت جنسمت  در    و  ،  قرار داردوخانه ا   کفرناحومسه کیلومتریِ  تقریباً  است. در فاصله

  آلود مه منظره شود که کل ی باعث م  دیتابناک خورش یاز سال، گرما  وقت نی روزها در ا  شتری. در بردمحصول قرار دا

ها فضا  گنجشک  جیک جیک  ی است و صدا  وحشی   یهاو گل   هااز علف   دهیارموس خود پوش  سراشیبیبه نظر برسد.  

 .یخانوادگ  ی در مورد ارزشها یعنی دارند،  ازیآموزش ن ی ، به مرحله بعدفرزنداناست. شاگردان، مانند  ردهرا پر ک

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 ( ها و وای ها حالخوشابه) دیدگاهی جدید
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 ۲۴موعظه سر کوه 

 ۲۶تا  ۲۰آیات  ۶، انجیل لوقا باب  ۱۲تا  ۱آیات  ۵باب  متیانجیل 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 

خوشابحال  .است شانیملکوت آسمان از آن ا رایدر روح، ز نانیخوشابحال مسک  :افکنده، گفتنظر  پس به شاگردان

خوشابحال گرسنگان  خواهند شد.    نیوارث زم  شانیا  رایز  مان،یحل  ابحال. خوشافتیخواهند    یتسلّ   شانیا  رایز  ان،یماتم

تشنگان   زپارساییو  رحم خخواهند شد.    ریس  شانیا   رای،  زوشابحال  ا   رایکنندگان،  رحم کرده خواهد شد.    شانیبر 

خوانده خواهند    داخ   فرزندان  شانیا  رای، زجویان. خوشابحال صلح دیخدا را خواهند د  شانیا   رایخوشابحال پاکدالن، ز

به حال شما   خوشا.  است  شانیآسمان از آنِ ا  یپادشاه  رایز  نند،یبی آزار م   پارسایی  راه  در  که  آنان  حال به خوشا  شد.

در آن .   ندیگوب  شما  علیه  بربه دروغ    یهر سخن بد  و جفا رسانند، و  ندیگو  ناسزاشما را    آنگاه که مردم به خاطر من،

باش نما  دیروز شاد  ا   همینگونهکه    رایز  ،باشدی م  میاجر شما در آسمان عظ   را،یز   د ییو وجد  انب  شانیپدران    رفتار   ایبا 

  د یگرسنه خواه  رایز  رشدگان،یس  ی بر شما ا  ی. وا دیاافتهی خود را    یکه تسلّ  رایدولتمندان ز  یبر شما ا   ی وااما  نمودند.  

  ن یمردم شما را تحس  عیکه جم  ی بر شما وقت  یکرد. وا   دیخواه  هی که ماتم و گر  رایز  دیخندانکنون  بر شما که ا  ی شد. وا

 کردند. دروغین چنین یایبا انب شانیپدران ا نیهمچن  رایکنند، ز

 

 فرمان: 

 د.باشی م  میاجر شما در آسمان عظ  را،یز  دییو وجد نما دیشاد باش ❖

 

 : یبحث گروه 

با ارزش مردم در فرهنگ ما چگونه    سه یذکر کرده است در مقا  «حالبه خوشا»برکت  در هشت    یس یکه ع  یی. ارزشها ۱

 است؟ 

 
اکوهموعظه سر    ۲۴ ا.  بر روی    نیگرچه  به موعظه  از  داردکوه  عبارات اشاره  اما در واقع پس  ع  پایین،    و   ی سیآمدن 

ا   ،مکان هموار  ک یبه  از کوه،    شاگردانش   افتاد. در  برا  «»شریعت  یسیع  نجایاتفاق  را   حیخود توض  روان یپ  ی خود 

 انجام داد.  لیاسرائ ی نا نزد بنیآمدن از کوه س پایینهنگام   یدهد، همانطور که موسیم
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 شود؟ی ما چگونه به مردم آموزش داده م یفرهنگ ی. ارزشها ۲

 : درس

  ی ارزشها: اوالً،  اموزندیرا ب  زیخواهد سه چیاز شاگردانش م  یسیکشد. عی طرز فکر مردم را به چالش م  «هاخوشابحال»

  نکهیاست. و سرانجام ا  ندهی ارزشها در آ   نیا  حفظپاداش    ،دوماً  .ستین  کسانیجهان    یخانواده خدا با ارزشها درون  

 . تیدر صورت آزار و اذ یحت وجد و شادی است ،خانواده خدا نگرش اساسی

  ل ی مردم دال .  باشدمیشادمانی کردن بیش از حد         یبه معنا  به وجد آمدن،.  شادی به معنای خوشحالی زیاد است

بعنوان   نند.ببی  یخوب  طیدر شرارا    شانخود  این است که  بر  یهمه آنها مبتن  و  کنندی م  دایپ  به وجد آمدن  یبرا  یادیز

باشد.    شانفوتبال  میت  یقهرمان  ی تماشا  ای  آزمایی بلیط بختشدن  کار، برنده    حقوق  شی آمدن فرزند، افزا   ایبه دن  مثال:

است که    رفتاری طرز   نی ا  هستند.  سرحال کامالً    یاو  زنند با هیجان فریاد میمعموالً    مردم در حال شادمانی هستند  یوقت

 داشته باشند. گردانش خواهد شایم یسیع

  یا   دشوار طیدر شرا اگر شخصی. اما شوندمی خوشحال حتی ، برارندیگی قرار م خوب و مُرَفحی طِیدر شرا افراد یوقت

  ی مان یا  ،نگاه کند را   طیفراتر از شراچیزی  د یبا او . دارد یو خوشحال یشاد ی برا یخاص  قدرتی نیاز به ، باشد ردناکید

به    دیمستلزم ام  نی. همچنکندمی   او ختم  خیریتبه    را  طی شرا  نیا   خداکه  دهد  را ب  نانیاطمکه به فرد این    الزم است

 است.  یمتفاوت دگاهید ازمندین و این امر نج است تحمل ر ی برا داشتنِ عالقهخدا و  ندهیآ ی هاوعده 

روند نه  ی راه م  مان یا  از طریقمتفاوت که    یبسازد، مردمان  د یجد  خلقتیخواهد  ی کرد که خدا م  ی نیب  شیپ  ،نبی  قوقبَحَ

 :بخوانیددر این مورد را  کتاب حبقوق  پایانی آیهسه  .از طریق دیدن

انج   " ن  ریاگرچه درخت  ها آذوقه  برود، و مزرعه   انیاز م   تون ینشود، محصول ز  افتیدر موها    وه یو م  اورَد،یشکوفه 

نجات    یمن در خداوند شادمان خواهم بود و در خدا  کنی نباشد، ل  هاله یدر طو   یاندهد، گله از آغل منقطع شود، و رمه 

است؛    هوهیوجد خواهم کرد. خداوندگارْ    شیخو من  پاها  میپاها  اوقوّت  م  یرا همچون  بر    گرداند،ی آهو  مرا  و 

۲۵"  .یزه یسازها  یبا همراه ندگان،یساالر سرا یبرا .سازدی بلندم خرامان م یمکانها
 

  اعمال و    اقالمنگران کمبود    انسانهاکند.  ی م   سهیمقا  دیجد  خلقتِ  نگرشِرا با   امور  در  جهاناین   انسانهای  نگرش  ،نبی

ساخته شده    آهو  ای  غزال  کی مانند    دیجد  شوند. خلقتِی، دلسرد م حاصل نشود  زهایچ  نیا  یدست خود هستند. وقت

 
 ۱۹تا  ۱۷آیات  ۳حبقوق باب   ۲۵
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محصوالت    یخراب   ای  ی خال  یهاطویله   نگران  آهوهاکنند.  یم   یزندگ   یدر ارتفاع باالتر   رای دارند ز  یبهتر  دیاست. آنها د 

پوشاند و در  یرا م  آهوهاکرده است. خدا  نخلق    اینگونه  خدا آنها را  رایز  ستندین  انسانها  شرایطنگران    نهاآ.  نیستند

روز    یدر طول گرماو آنها  کند ی آنان را تامین می غذا آب و  . او  کندسرپناهی مهیا می ملجا و    ،شرایط محیطی ناگوار

 کنند. یخنک استراحت م یدر جاها 

 لیدل  وجود دارد.  لیسه دل  "؟ببینندجفا    ح یمس  یسیبه خاطر ع  پارسایاندهد که  ی چرا خدا اجازه م"پرسند:  ی م  یبرخ

است    یکسان  برای  هالکتو    انیح یمس  ینجات برا  یهنشان   نیا.۲۶«خداستاز طرف    یانشانه  این»  است که  نی اول ا

، از  رندیگی قرار م  تیمورد آزار و اذ  خداوند  ِحیمس  یسیع  ایمان به  لیبه دل  انیح یمس  یمخالف هستند. وقت   که با آن

 .کنندحاصل می نانیدر مورد نجات خود اطم خدااراده 

  در اول پطرس   لیدل  ن ینه؟ مرجع ا  ا یهست    حقیقی   که آیا  افراد   مانِیا  ش یآزمااول مرتبط است،    لیدل  بهدوم    لیدل

  : دیوگی مبیان شده است که    ۱۴تا    ۱۲  ات یآ  ۴  باب    در رساله اول پطرس  زیسوم ن  لیآمده است. دل  ۹  تا  ۳آیات    ۱باب  

، قتیدر حق  ".ردیگی، آرام مدانقرار گرفته   تیمورد آزار و اذ   ح یکه به خاطر مس  یخدا بر کسانقوت  جالل و    روح"

 .او و راه نجات متنفرند ح یدهند از خدا، مسی افراد مخالفند و آنها را آزار م   نیکه با ا  یکسان

و جفا رسانند، و هر    ندیخوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من، شما را ناسزا گو"عیسی فرمود: 

اجر شما در آسمان    را،یز   د ییو وجد نما  دی در آن روز شاد باش.  ندیشما بگو   هی به دروغ بر عل  ی سخن بد

  خواهد که ی از شاگردانش م  یسیع    ". رفتار نمودند  ایبا انب  شانیپدران ا  نگونهیکه هم  رای ز  باشد،ی م  م یعظ

  یسیند. عشباخوشحال    جفاهادر  خواهد  یماز آنها  که    ییجا. تا  باشندقرارگرفتن در جفا    یآماده   به خاطر ایمانشان

قرار    جفامورد    اگر»  یبجا  را  «دیریگی قرار م  جفاکه مورد    یهنگام»  عبارت   یدانست. او حتی م   یامر عاد  کی را  جفا  

 به کار برد.  «گرفتید

فقط   ،ساده است  اری. بسابندیرا ب  جفاها  برخورد با  طریق  روانشیپ  دی، باداندمی  برکت  بعنوانرا    جفا  یسیاز آنجا که ع

به    مانِیشود: ایم  دهید  رسوالن  الگو در سراسر کتاب اعمال  نی. ادیکن  خداوند  یِسیخود به ع  مانیشروع به اعالم ا 

 .کردن یشاد شروع کنید به ، سپسدینآیم جفاها، دیاعالم کن  خداوند را ح یمس یسیع
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 : یبحث گروه

 د؟ یرا ابراز کن  یشاد دیتوانی . چگونه م۳

 

 نکته درس:

 گرفت. د یو پاداش خواه ستشما یبرا  خدا خواستِکه این  رای، زدیکن یزندگ  یبا شاد

 

 :فعالیت

  ن ی . احساس خود را در مورد ادیبخوان  رسوالن  اعمالاز کتاب    (یو شاد  جفاموعظه،  )  یِرا از الگو  ریز   تیروا  پنج 

 . دیبگذار  انیو احساسات خود را با گروه در م د یسیبنو روایتپنج 

 

 پطرس و یوحنا. ۱

 (۲6تا  ۱آیات  ۳( موعظه کردند )باب أ

 ( ۲۲تا  ۱آیات   ۴ب( جفا دیدند )باب 

 (۳۱تا  ۲۳آیات  ۴ج( شادی کردند )باب 

 

 رسوالن 

 (۱6تا  ۱۲آیات  ۵( موعظه کردند )باب د

 ( ۳۹تا  ۱7آیات  ۵( جفا دیدند )باب ه

 (۴۲تا  ۴۰آیات  ۴شادی کردند )باب ( و

 

 . استیفان ۲

 (۱۰تا  ۸آیات  6)باب  کرد( موعظه أ

 ( ۵۸آیه  7و باب  ۱۱آیه  6ب( جفا دید )باب 

 ( 6۰تا  ۵۹آیات   7)باب  دکرج( شادی 
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 برنابا. پولس و ۳

 (۴۳تا  ۱۴آیات  ۱۳( موعظه کردند )باب أ

 (۵۰تا  ۴۴آیات  ۱۳ب( جفا دیدند )باب 

 (۵۲تا  ۵۱آیات  ۱۳شادی کردند )باب ج( 

 

 . پولس و سیالس۴

 (۱۸تا  ۱۱آیات  ۱6( موعظه کردند )باب أ

 (۲۴تا  ۱۹آیات  ۱6ب( جفا دیدند )باب 

 (۳۴تا  ۲۵آیات  ۱6ج( شادی کردند )باب 
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 4درس 

 درخشنده  چراغهای

 

 : گروهی گفتمان

: دیرا از گروه بپرس  ر یز  والس سپس  حرکت کنند.    اتاق چند    ا یاتاق  یک  با چشمان بسته در    دیگروه بخواه  ی از اعضا

 «کرد؟ جادیدر شما ارا  ی چه احساس ن یتمر نی ا»

 

 :قدمهم

کند و اعالم  ی به آنها نگاه م ماً یدهند. او مستقی ت گوش مدهد، شاگردان با دقّی کوه ادامه م موعظه سر به یسیع یوقت

آنیم ع  جهاننمک    ناکند که  نور جهان هستند. سپس  اشاره می ت راست خود  دس  با  یسی و   کند.به سمت غرب 

سیزده    در فاصله  شود کهیم   رهیخ«  فات زِ»شهر    به  تپه  یآنها به باال  چشمان  نکهیتا ا  ،نگرندبه آن سمت، می  شاگردان

 ".بنا شود، نتوان پنهان کرد یکه بر کوه  یشهر "  :دیگو  یبه آنها م  یسیع حال  هماندر  .ستاآنج  یکیلومتر

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

 درخشنده  یچراغها 

 موعظه سر کوه 

 ۱۶تا   ۱۳آیات  ۵انجیل متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 

  ی به کار   گر یساخت؟ د  نی آن را باز نمک  توانی را از دست بده چگونه م   تش ی. امّا اگر نمک خاصدیشما نمک جهان"

بنا شده، نتوان    یرا که بر فراز کوه   ی . شهردیشما نور جهان"  "مردم گردد.  مالِیشود و پا  ختهیر   رونیجز آنکه ب  دیآینم

تا نورش بر    گذاردیچراغدان مبنهد، بلکه آن را بر    ۲7ی ا کاسه   ریتا آن را ز  افروزدیچراغ را نم  کسچ یپنهان کرد. ه

 
 سبد. یا مانهیپ  ۲۷
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و پدر شما را که در    نندیرا بب  کتانین  ینور شما بر مردم بتابد تا کارها  دیپس بگذار اند، بتابد.  آنان که در خانه   ۀهم

 "بستایند.آسمان است، 

 

 فرمان: 

 . ندینما دیپدر شما را که در آسمان است تمج   ده،یشما را د یکو ینور شما بر مردم بتابد تا اعمال ن دیبگذار  ❖

 

 : یبحث گروه 

 د؟ ناخوی م  جهانشاگردان خود را نمک  یس یبه نظر شما چرا ع.۱

باشند که خدا با مردم عهد   ای در جهاننشانه  دیشد. شاگردان بایاستفاده م با خدا، مانینمک به عنوان نشانه عهد و پ أ(

 بسته است.

مردم را    زندگی  بایستمی  شاگردانکند.  ی م  ی ریجلوگ  ا  غذ و فساد    هیاز تجزماده نگهدارنده است که    کی نمک    (ب

 باشند.خطا از   یو عار ،حفظ کرده و به آنها کمک کنند تا از فساد گناه پاک

  گران ید   یزندگ  به  ،برکت دادن  لهیبه وس  بایستمی  شاگردانبخشد.  ی طعم م  یاست که به زندگ   یاینمک چاشن  (ج

 . ندبده ارزش

  

 ؟دهداش را از دست می مزه چگونه نمک .۲

 شود.ی مزه م یآن ب یدهد، اما فقط سطح خارجی با هوا از دست م ی مدتتماس طوالن بواسطهنمک طعم خود را أ(

در خاک قلب پنهان    دی شاگردان با  دهد. منبع نمکِ ی دست نمشود طعم خود را از  ی م   ینگهدار   نی که در زم  ینمک(ب

 شود. 

 ده یفرد قرار دارد. نمک در قلب با گفتن کلمات پاش  کیست که در درون  خدانمک در قلب نشان دهنده حکمت    (ج

نشانه  دهد تا  ی م  دیتعمشان  دهان   ایلب   یاز کودکان را با قرار دادن نمک رو  یار یهنوز بس  کیکاتول  یسایشود. کلیم

 ساکن است. انباشد که حکمت خدا در درون آن ن یا

 

 است؟  نایکه ناب دیاطالع ده یبه فرد  دیتوانی چگونه م.۳



48  

 

 

 ست؟ یدهد چیکه نور انجام م ییاز کارها  ی. برخ۴

 برد.ی م  نیرا از ب  یکینور تار ( أ

 کند. ی م آشکارپنهان را  یزها ینور چ( ب

 هماهنگ کنند.شان  یازهایبه ن یابیدست  یرا برا یشانتهایفعال و نندیسازد تا ببی نور افراد را قادر م( ج

 دهند.  صیرا تشخ  ی مختلف زهایکند که چی نور به افراد کمک م( د

 

 : درس

. ردیگی در ذهن آنها شکل م واالتیس و  دهندی گوش م ، شاگرداندیگوی ت را درباره نور مالمج  نی که ا ی سیع یوقت

نور بتابد تا مردم بتوانند خدا    ن یتوانند اجازه دهند ا ی دارند؟ چگونه م   ی نامد؟ چه نور یآنها را نور جهان م   ی سیچرا ع

یادگیری  با پیشرفت  شاگردان  کند؟یصحبت م  یزیچه چ  ددر مور  یسیجالل دهند؟ عآسمان  را در   پاسخ   به  ،در 

 .دیابنیدست م  واالتشانس

  آنها  که  ی که تنها نور  افتندیاشاره کرد. شاگردان در  «نور شما»به    او   داد،می   شفرمان را به شاگردان  نی ا  ی سیع  یوقت

در آغاز کالم بود و کالم  "  خود نوشت.  لیانج   نی آغاز  جمالتباره در    نی رسول در ا  یوحنا یبود.    یس یداشتند، خود ع

 چ یآمد، ه  دیآمد، و از هرآنچه پد   دیاو پد  ۀبه واسط  زیهمه چبا خدا بود و کالم، خدا بود؛ همان در آغاز با خدا بود.  

  ی ک یو تار   درخشد ی م  یکینور در تار   نی بود. ا  انینور آدم  ات،یبود و آن ح  اتینگشت. در او ح  داریبدون او پد   زیچ

نامش    آمد  ی . مردافتیآن را درن از جانب خدا فرستاده شده بود؛  برا   ییح یکه  او  برا   یبود.    ی شهادت دادن آمد، 

آورند. او خودْ آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور    مانیاو ا ۀشهادت بر آن نور، تا همه به واسط

در   یسیکه ع را  مطالبی همچنینرسول   ی وحنای  ".آمدیبه جهان م یبراست  بخشد،ی م ییروشنا ی که به هر انسان یقیحق

من نور جهانم. هر که از من  "  بار با مردم سخن گفته، فرمود:  گرید  ی سیسپس ع  :ثبت نمود  کرد  انیمورد خودش ب

۲۸". برخوردار خواهد بود یبلکه از نورِ زندگ مود،یراه نخواهد پ  یک یکند، هرگز در تار یرویپ
 

 
 ۱۲آیه  ۸انجیل یوحنا باب  ۲۸
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. پولس رسول دینور جهان نام  آوردند و راه نجات را اعالم کردند  مانیبه او ا  که  لیدلبه این  شاگردان خود را    یسیع

 :دهدیم وضیح ت شتریب انیپی لینکته را در نامه خود به ف ن یا

  ی نسل   ن یدر ب  د،یخدا باش  بیعی و فرزندان ب   ش، یآالی و ب  ه یرایپی تا ب  د، یرا بدون غرغر و مجادله انجام ده  ی هر کار "

را استوار نگاه    اتیهمچنان که کالم ح  د،یدرخشی جهان م  نیهمچون ستارگانْ در ا   انشانیرو و منحرف که در مکج 

 ۲۹" .امدهیو عبث محنت نکش دهی ندو هودهیکنم که ب هاتمبا ح یدر روز مس توانمی صورت، م  نی. در ا دیاداشته

  نی ا  و  نندیآنها را بب  نیک  اعمالبتابد که مردم    یااجازه دهند نور آنها به گونه   دیبه شاگردان خود گفت که با   یسیع

  رت یبه بص از ین ؟ ستیچ نیک اعمال   نکهیدرک ا  کنند. شی شود که مردم خدا را ستایبه نوبه خود باعث م اعمال نیک

 . شوند نه خدابخاطرش ستوده می  هستند که آنها دهند، جامخود را ان نیک اعمالاگر مردم  را یدارد، ز 

نزد    یمرد  یروز ":  شود  یم  افتی  ۱7تا    ۱6آیات    ۱۹باب    ی، در متستیچ  نیک  اعمال نکهیدرک ا  یسرنخ برا  نیاول

  کو یکار ن  ۀچرا دربارداشته باشم؟« پاسخ داد:    دانیجاو  اتیانجام دهم تا ح  ییکوی: »استاد، چه کار ندیآمد و پرس  یسیع

  ی سیع   ".آور  یاحکام را به جا  ،یابیراه  اتیبه ح  یخواه ی . اگر م کوستین  یکی است که  تنها  ؟یکنی از من سؤال م 

 . انسانهادهد نه یهستند که خدا آنها را انجام م  آنهایی نیکو اعمال، نی داند! بنابرایم  یکیخدا   بارا فقط  یویکین

مزمور    آیه از   است! دو   نیکی مطلق یا پارسایی  ، نیا   و  کنندی عمل م  ونیککنند،  ی خدا را اعالم م  ی کارها  ی وقت  انسانها

م  ن یا کامالً روشن  را  ن"  :دیگویم  ۲۸آیه    ۷۳  مزمورکند.  ی نکته  مرا  امّا  خدا    کوست یو  به  باشکه    . م نزدیک 

آنها  "  کند:اعالم می   ۴آیه    ۷۸مزمور  و    "  .مبازگویتو را    ی کارها  مهم تا هارا پناهگاه خود ساخته   هوهی  گارخداوند

  نسل آینده باز خواهیم گفت؛ همچنین   خداوند را، به   بلکه کارهای ستوده  ،کرد  میپنهان نخواه  شانیاز فرزندان ا را  

 " رسانده است.هایی را که به انجام و شگفتی  قدرت او را،

 م یچه کن"    ،دندیپرس  یسیاز ع  کثیری  تیشود. جمعی م  افتی  ۲۹تا    ۲۸آیات    ۶باب    یوحنا  انجیلدر    ییسرنخ نها

او    ۀخدا آن است که به فرستاد  ۀدیدر پاسخ گفت: »کار پسند  یسیع  م؟یخدا را انجام داده باش  ۀد یپسند  یتا کارها

و اعالم آنچه خدا  خداوند    ِحیمس  یسیبه ع  مانیا  :شامل  اعمال نیک دهد که  ی کتاب مقدس نشان م    ".دیآور  مانیا

 .باشد، می انجام داده است

 
 ۱۶تا  ۱۴آیات  ۲فیلیپیان باب  ۲۹
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  مانان یای ب   یعصر ذهنها  نیا   ی خدا"  .خالصه کرد  ۶تا    ۴آیات    ۴باب    انیدوم قرنتنکات را در    نی پولس رسول ا

  ی سیبلکه ع  م،یکنی ما خود را موعظه نم   رای. زنندیرا که صورت خداست، نب  ح یجاللِ مس  لِیرا کور کرده تا نورِ انج 

به عنوان خداوند موعظه م   ح یمس به  م،یکنی را  تنها  از خودْ  به عنوان خادم شما سخن    ،یسیخاطر عو  و آن هم فقط 

تا شناخت جالل خدا    دیانما تاب  یبتابد،« نور خود را در دلها   ی کیتار  انیخدا که گفت: »نور از م  نهما  را ی. ز مییگویم

  خود را اعالم کردند. آنها   خادمیِ خود را اعالم نکردند، بلکه فقط    اعمال  رسوالن   "د.ساز  منّور ما را    ح،یمس  ۀ در چهر

 . دیکردند، نور درخشموعظه  یرا به عنوان خداوند موعظه کردند و وقتمسیح،  یسیع

 

 : یبحث گروه 

نور   انیح یمس  ایتواند پنهان شود. آیکه نور م  این احتمال را دادخود با شاگردان درباره نور،    یدر گفتگو  یسیع.  ۵

 (۱۲تا  ۱۱آیات   ۲۴باب   امثال سلیماناست ، چرا؟ ) نیکنند و اگر چنی خود را پنهان م

را    یک یبلکه تار  ندیآ ینور نم  طرف  کند که مردم بهی اعالم م  ی سی، ع۲۰تا    ۱۸آیات    ۳باب    یوحنا   انجیل. در  6

  افسسیان )  ست؟یچ  نور یا چراغشما به عنوان    فیاو، وظا  هایگفته آنها بد است. با توجه به    اعمال  رایدهند زیم  ح یترج

 ( ۱۲تا  ۱۱آیات  ۵باب 
 

 نکته درس: 

 شود. ی م  درخشندهشما  نور ، دهیدبشارت می  گرانیرا به د  یِ خداوند سیع یوقت
 

 :یتلفعا

آنچه را  تا بفهمد کور است.    دیکمک کن  یبه کس  ایوخداوند است    ،ح یمس  ی سیکه ع  دی شهادت ده  .دیباش  نمکنور و  

 . ، گزارش دهیدافتاد اتفاق  گروه یدر جلسه بعد که
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 ۵درس 

 های انبیاء عیسی، تکمیل کننده شریعت و نوشته

 

 : گروهی گفتمان

 : مطرح کنیدگروه  در را  ر یز  سواالت

مختلف    یبرخ • انواع  ببر  قوانین از  نام  یا علمی،  عتیطب  نی )قوان.دیرا  اخالقی  قوانین  ،  نیوالد قوانین  ،  قوانین 

 خدا( قوانین و  یحکومت

 هستند(  یا اقتدار که صاحب قدرت  یکند؟ )کسانی را وضع م   نیقوان یچه کس •

ارائه    نییتع  ی)برا  م؟ی دار  نیبه نظر شما چرا ما قوان • اداشتن توافق در  ،  هادستورالعمل مرزها،    ی من یاجتماع، 

 (ی خداپرست ج یشهروندان و ترو 

 آن چه بوده است؟  جهیاست نت   نیو اگر چن دیاپا گذاشته  ر یرا ز  یتا به حال قانون ایآ •

 ( سبرفتار نامنا  دیبأت   نظم و ترتیب  و  برقراری  به دلیل دارد؟ )وجود    مجازات  ،نی نقض قوان  ، برایبه چه دلیل •

 

 مقدمه: 

کند یصحبت م  یزیدر مورد چه چ  یس یع  نکهیدرک ا  یبرا  بنابراین  اند.بزرگ نشده   یهودی  باور و ایماناکثر مردم در  

  تعلیم خود را کوه موعظه سر در  ی سی. عاست ازین هیاطالعات اول  ی، به برخ چه برداشتی از سخنان او دارندشاگردان  و

 .میاز آنجا شروع کنبگذارید  د. دهی م ادامه  انبیاء هاینوشته و عتیبا صحبت درباره شر

دو    نی شده است. ا  میشامل شصت و شش کتاب است که به دو قسمت تقس  میشناسیکه ما امروز م   یمقدس  کتاب

ی  امجموعه  و  و هفت کتاب است  ستیشامل ب  دیشوند. عهد جدی شناخته م  دی و عهد جد  قیقسمت به عنوان عهد عت

  ی ، شورایالدیم  ۳۹7. در سال  ستشده ا  جادیا  یسیهفتاد سال پس از مرگ ع  مدت  درکه    است  مختلف  یهانوشته   از

 کرد.  بیبه عنوان کتاب مقدس تصوهم را   دیعهد جد ،کارتاژ

شده    جادیا  نطی یازده قردر  است و  مختلف    یهااز نوشته   ی ا  مجموعه  که.  باشدمیو نه کتاب    یشامل س   قیعهد عت

هر   و  بود  سکتاب مقد  در مجموع    و نه کتاب،  یس  نیادر زمان عیسی،  د.  وشمی شروع    یموس توراتِ  با    که  است

 . ردکی اشاره م قی ، تنها به عهد عتردکیاز کتاب مقدس صحبت م)در زمان عیسی( د یعهد جد  در سندهینو
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  است.  ـ کتوویم۳ـ نوییم و  ۲ورات  ـ ت۱د. این سه قسمت شامل:  کنن  یم  میکتاب مقدس را به سه قسمت تقس  انیهودی

  کتاب مقدس  یده دهن لیاز حروف اول سه قسمت تشک یمخفف که شودی م دهینام خ«»تن کتاب مقدسدر زبان عبری 

 است.

اسفار پنجگانه    ای  یاست. تورات شامل پنج کتاب موس  موسی«  شریعت»  یو به معن  کتاب مقدسقسمت اول    ،تورات.  ۱

 ( است.هیثن، اعداد و تَانی، الو، خروجشیدای)پ

،  عوشَ ی)  یخ یتار  ی بخش شامل کتابها  ن یاست. ا   «انبیاء»کتاب    ی است و به معنکتاب مقدس  قسمت دوم     ،نوییم   .۲

، یوئیلع،  )هوشَ  ر یصغ  انبیاءو  (الیزقو حِ  ایرم، اِایشع)اِ  کبیر  انبیاء  پادشاهان(،و دوم  اول    و   لیسموئ  اول و دومداوران،  

 . است(یالکو مَ ای، زکریجَّ، حَیانفَقوق، صَبَوم، حَاح، نه کای، مونسی، اید بَوموس، ععا

  غزلِ ستر،  ، اِترو  ،جامعهپنج طومار )  ها،در نوشته   است.  ها«»مکتوبات یا نوشته   یدسته سوم است و به معن  م یتووکـ  .۳

آمده    ( الیو دان  امثال سلیمان،  ری، مزاموبی، اایمِحزرا، نِ، عِخ یتواراول و دوم  نوشته ها )  ری( و ساارمیا  مراثیِها و  غزل

 است.

منفی برای    رد، قانونپنج موو شصت و    صد یسکه  .  باشدمیقانون    زده یشامل ششصد و س  (موسی  )شریعت   ۳۰تورات 

سال مطابقت    کی  یروزها  ایبدن    هایسیاهرگظاهراً با تعداد    نی، ا یهودی   ی. طبق گفته خاخام هااست  نهی کردن

بدن مطابقت دارد.   ی هاوجود دارد که با تعداد استخواندر آن  و چهل و هشت قانون مثبت    ست یدو  و همچنین  دارد

در خون    حیات"و    باشدمی  خون حمل  ها  سیاهرگ   هدفِ   و بدن است.    اندام برای    ساختار   یکجادِیها ا هدف استخوان 

کند    یزندگ  روز در سال  ۳6۵  که بتواند  ایوهیش  اب  فردبرای    ،با همرا    بدن  اندام  و ساختار  حیات  ،خدا  نی. قوان"است

  ن ی)قوان ی( و مدن دامربوط به خ  ن ی)قوان رسومات مذهبیشوند: ی م  میتقس ی به دو دسته کل نیقوان ن یکند. ای فراهم م را 

  ۱آیات   ۲۰باب  خروجکند و در ی را خالصه م نیقوان ن ی(. ده فرمان همه اگریکدینسبت به مربوط به رابطه انسانها 

 آمده است. ۱۷تا 

نوشته شده بود، ارائه کرد. پنج فرمان بر    ی دو لوح سنگ  ی، ده فرمان را که رو آمد  پایین  نایاز کوه س  ی که موس  یهنگام

( پنج قانون اول به رابطه  دی درس مراجعه کن نیا انتهایدو لوح در چیدمان به هر لوح نوشته شده بود. ) ی رو

 
»شریعت رسیدن به هدف است در حالیکه گناه هدف از دست دادن هدف    یدر مقاله   ۸7صفحه    کامل به مقاله  حیتوض   یبرا  .تورات   ۳۰

 . دیکن مراجعهاست«  
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  ن ی از بزرگتر  ینزول  بیبه ترت  ییپردازد. هر مجموعه پنج تایم   گریکدیبا    هاانسان با خدا و پنج قانون دوم به رابطه انسان

پا    ریاحکام را ز   نِ یکوچکتر  یکه اگر شخص  بود   نوع لیست گذاری این  نی ا  دلیلشده است.    لیست  نی به کوچکتر

 شود. ی فرمان م  نیکه منجر به شکستن بزرگتر ردیگی قرار م ی ریبگذارد، در مس

  ر یآن فرمان را ز  یاگر شخص  ".نما  پدر و مادر خود را احترام "است:    نیفرمان ا  نی، پنجمییپنج تا  یمجموعه   نیدر اول

خود    نیبه والد   یاگر کس  زیرا  "نباشد.  از من   ریغ  گرید  انیتو را خدا"شود:  یفرمان م  نیپا بگذارد منجر به شکستن اول

و خود را خدا    شده   خواه خود  را یز   گذاشته است احترام ن  نیز  به خدا  است احترام نگذارد، او   کرده  مقررکه خدا بر او  

 داند. یم

 "مکن  باشد، طمع دیگری از آن  که ی زی چ چ یه به "است:  ن ی، فرمان دهم ا ییمجموعه دوم پنج تا در

  ی وقت.  قرار است  نی از اماجرا  .  "قتل مکن"شود،  ی پا بگذارد، منجر به نقض فرمان ششم م  ریآن فرمان را ز  یاگر شخص

توان  می   در این مورد   مثال  کی   به عنوان   . زندی م  یکار   ر ه  به دست    هدف خودبدست آوردن    یبرا  ،کندی طمع م   یفرد

طمع    نیست،  صاحب آنکه    یز یچ  به  کشد. او یرا م  یصشخ   مسلحانه  سرقتِ   نیکه در ح  اشاره کرد،سارق بانک    به

،   چیز  ن آنبدست آورد  برای  ،کسیرساندن  قتل  به    با  دزدد و سرانجامیخواهد می، و سپس آنچه را که مورزدمی

 .رساندبه پایان می  اش را نقشه

کدام    شریعتدر    هافرمانبزرگترین  که    کردنداز عیسی سوال می   یدو فرمان خالصه کرد. وقت  درتوان  ی م   ده فرمان را

  خداوند   ".  ۱۸آیه  ۱۹باب   انیو الو ۵آیه  ۶باب   هیتثنکتاب مقدس پاسخ داد: آیه از  با استناد به دو  او  ،است

  ن یو بزرگتر  ن ینخست  نی ا  ".فکر خود محبت نما  ی جان و با تمام  ی دل و با تمام ی خود را با تمام  ی خدا

  . "محبت نما شتن یرا همچون خو  اته ی همسا"مهم است:  ن،یهمچون حکم نخست  زیحکم ن ن یحکم است. دوّم

 است.  امبرانیپ یهاو نوشته  ی موس عتیشر یدو حکم، اساس تمام ن یا

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 اء ی انب یو نوشته ها  عتیکننده شر لیتکم  ،یسیع

 سر کوه    هموعظ

   ۲۰تا   ۱۷آیات  ۵انجیل متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز
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بلکه    م، ینما  ۳۲  باطل  آنها را   تا  ام امده ی. نسازمرا باطل    ۳۱پیامبران   یهانوشته   تورات وام تا  که آمده   دیگمان مبر

از تورات   یانقطه  اینشود، همزه    لیزا  نیتا آسمان و زم  م،یگوی به شما م  آمین،  رایز  ۳۳تحققشان بخشم. تا  ام  آمده 

 
)  ییزهایبه همه چ  ی سیع  .  اءیانب  یهانوشته  ای  عتیشر   ۳۱ بود  پدرش وضع کرده  آنچه پدرش مشریعتکه  و همه  وقوع    خواستی(  به 

  یرفتار  یالگو  کیآن،    از  شی خداست ، اما ب  از سوی  تربیتو    میتعلشریعت به تعریف ساده،   .  کردرجوع می (  اءیانب   یها)نوشته بپیوندد

  ردیگیم میکه او تصمای  وه یکند، شی م  فیخود خدا را توص  «یرفتار  ی الگو»   نی همچن  . است  ن یزم  یبر رو  یزندگ  ی برا  ی اله  یتعیین شده 

نه تنها اراده خدا را انجام  میکنیم  منظمدستورات تورات    در پیخود را    یکه ما زندگ  یبا خلقت خود ارتباط برقرار کند. هنگام ، ما 

  وه یش»   :هاخاخام . به قول  میکنیم  منتقل  یکیزیف/یانسان  شرایط با خلقت را به    یو رابطه اله  میکنیم  دی تقل  ز یاو ن  «رفتار» ، بلکه از  میدهیم

کار را انجام دهند،    ن یدهد که ایدستور م  گرانیاست که او به د  نی گوشت و خون ا  شیوه   .ستین   )انسانی(  گوشت و خون   وه ی خدا مانند ش

، همان چیزی است که خود او انجام  کنند  تیکه انجام دهند و رعا  دیگویم  قومشبه  خدا  آنچه را که    کند.یکار را نم  نیاما خود او ا

مثال(؛  /pdf17098chabad.org/media/pdf.)  «.دهدمی ا"  ۶تا    ۳  آیات  ۱باب    وحنایاول    برای  از  را    م یدانیم  ن یو  او  که 

  . ستین  یراست یو احکام او را نگاه ندارد، دروغگو است و در و شناسمیاو را م دیکه گو  یکس .میاگر احکام او را نگاه دار م،یشناسیم

که، در    دیهرکه گو.  میهست   یدر وکه    میدانی م  نیکامل شده است و از ا  یمحبّت خدا در و   واقعدر  که کالم او را نگاه دارد،    یلکن کس

 .(سلوک کند د یبا  زیاو ن نمود،یکه او سلوک م یقیطر ن یبه هم مانم،یم یو

کلمه و هم به   یواقع  یبرم )هم به معناب ن ی( از بنیامدم ) نم، ( سرنگون ک نیامدم ) از هم بپاشانم، ( نیامدم، )کنم باطل( کامالً  نیامدم). باطل  ۳۲

باز    وغ ی(  نیامدم (، ) یصورت استعار ای آن را   به طور کنایه   نیامدم تا   نیگله. همچن   وان یح  ا ی  ی اسب سوار  کبی لگام کردن ی،  کنمرا 

  ی و حقوقی بدهم. شکال حکومتاَ  به آن ،  بی ارزش سازم   را   خدا  ی نهادها  ، کامروایی نمایمسلب  ،    جلوه بدهم  هودهی ، بکنمسرنگون  

 (. biblehub.com/lexicon/matthew/5-17، دور انداختن.( ، ) کردن ، لغو  منسوخ کردن،  روین  سلب)مترادف: 

رسانیدن  ۳۳ انجام  شود  .  به  اطاعت  کاری  )باید  ناگهان  یا  بالفاصله  کردن(مانند  با  ترک  که    باشد   دیهمانطور 

(biblehub.com/lexicon/matthew/5-17)   (یی حیبه اُرْدُن نزد    لیاز جل  یسیآنگاه ع":  ۱۵تا    ۱۳آیات    ۳باب    متی  برای مثال  

  ی در جواب وعیسی    ؟ییآیو تو نزد من م ابمی  دیدارم که از تو تعم  اج یاو را منع نموده، گفت، من احت  یی حیامّآ   .ابدی  د یآمد تا از او تعم

باب    حزقیال  برای مثال)"(  را واگذاشت.  او . پس  میرا به کمال رسان  پارساییمناسب است تا تمام    نیچناینکه ما را    را یگفت، اآلن بگذار ز

 شما طاهر خواهم   ی بتها  واز همه   نجاسات  شد. و شما را از همه   دی و طاهر خواه دی پاش  شما خواهم بر   پاک  و آب ": ۲۷تا    ۲۵آیات    ۳۶

  ، دلشما دور کرده   پیکر را از    ی سنگ  . و دلنهاد  شما خواهم   در اندرون   تازه   داد و روح  شما خواهم   به  تازه   دل و    .ساخت

  تا احکام   دیگردان  خواهم   خود سالک   ض یفرا  نهاد و شما را به  شما خواهم   خود را در اندرون   روح داد. و    شما خواهم   به  نی گوشت

 ( ".میبه روح هم رفتار کن م،یکن  ستیاگر به روح ز ": ۲۵آیه  ۵باب  (  و  )غالطیان ".دی، آنها را بجا آورداشته مرا نگاه 
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  را   ۳۵احکام  ن ی ا  نِ یاز کوچکتر  ی کی  ۳۴فسخ کند یا   لغوه  پس هر کهمه واقع شود.    اینکه  تا   ،نخواهد شد  لیهرگز زا 

 و  ۳۶این احکام را اجرا کند  د. امّا هر کهشخواهد  شمرده    نیدر ملکوت آسمان کمتر  دهد،   میتعل  نیچن  نیز  و به مردم

 

کردن.    ۳۴ کردنفسخ  کردن ،   لغو  )یکم  کردن  اعالم  اعتبار  بی  تصم  ک.   ،   (، یرسم  جهینت  ای  میتوافقنامه 

(biblehub.com/lexicon/matthew/5-19) ; (باطل   مانیرا به ا عت یشر ایپس آ": ۳۱آیه  ۳باب  رومیان  برای مثال

گناه    عتیکه بدون شر  یآنان   رایز  ...":۱۲آیه    ۲باب    )رومیان (.  ".میداری را استوار م  عت یشرحاشا! بلکه    م؟یسازیم

 ( "حکم خواهد شد. شان یبر ا عتیگناه کنند، از شر عت یشرکه با  ی هالک شوند و آنان ز ین عت یشر ی کنند، ب
 فرمان   شما  به  آنچه  که هر  د یده  میبه آنان تعل"  :۲۰آیه    ۲۸باب    متی  برای مثال.   تعاریف شریعت کتاب مقدسیِ مشابه  ۳۵

انجام،  :  دادن   فرمان        ".آورند  جا به   ،امداده به  امر   ا ی  هی دوستانه، توص  ای  میسرزنش مال  حکم کردن، دستور دادن، 

نگه داشتن،  :  آورن   جابه،  (/htm20-28biblehub.com/lexicon/matthew.)  ،انگارییا سهلهشدار در برابر خطا  

کردن،  حفاظت  کردن،  مراقبت  و  نگهداری  پیوسته   ، کردن  -biblehub.com/lexicon/matthew/28)   رعایت 

۲۰.htm) .    خود را دوست    یخدا  هوهیکه    دهمی امروز به شما فرمان م  رایز":    ۲۰تا    ۱۱آیات    ۳۰باب    تثنیه  برای مثال)و

و بر شمارتان افزوده    دیتا زنده بمان  د،یاو را نگاه دار  نیو قوان  ض یفراو فرمانها و    دیاو گام بردار  یهاو در راه   دیبدار

ده فرمان  ابتدا به ما داده شد که در  یاله شریعت به قول خاخام ها( ) :ضیفرا   " شما را برکت دهد. تان یخدا هوه ی و گشته،

  ( جوهر   یعنینوشته شده)  حروف    یجنس ماده شود،  ینوشته م  یزیچ  یوقت  بودند.حک شده    ی به دست خدا در دو لوح سنگ  و

، حروف  گریاز طرف د  (.پوست یعنی کاغذی از جنس  )اند  شده   حکآن    رویاست که بر    ایجنس ماده جداگانه از    ت یماه  کی

این  ،  طور  نی. به همباشدمی  هاحروف   از  و سنگ   هستند   سنگاز    حروف هااست:  جا و فرم گرفته   ،سنگ در آن   ی حک شده رو

شود  ی م  ختهی، احساسات ما توسط آن برانگمی کن  ی شده است. ما آن را درک م  »مرکب«که در روح ما    باشدمیاز تورات  نمودی  

تورات   در  عدبُ  کیاما    ماند.یم  یخودمان باق  یاضاف  هایی زیشود. اما چیما م  «ت یشخص»  یحت  ای  ی«سبک زندگ»به    لیتبد  و

  نیکند و ایم  ان یبا خدا را ب  وندیبعد تورات وجود دارد که پ  کو یاست که در وجود ما حک شده است    احکاموجود دارد که  

روح   ذات  -chabad.org/parshah/article_cdo/aid/2832/jewish/Reasoning-The)  است ایماندار    کیهمان 

tone.htmS) ،  (آیات    ۳باب  دوم قرنتیان  ،  ۳۳آیه    ۳۱باب    ارمیا ،  ۱۶آیه    ۳۲باب  خروج    ،۱۸آیه    ۳۱باب    خروج  برای مثال

 ( ۹تا  ۳

عم   ۳۶ اجراکردن(.  به  دادن،  )انجام  آوردن  دادن    ایساختن  ل  برخ  یروی پ.  انجام  ب  ی از  در  اعمال    ان یروشها  وسیله  به 

، انجام قانون، برآوردن  کردن  عمل   حیصحبه طور  کند:  یم  ف ی، نحوه عمل را توصی؛ به طور کلیو افکار ذهن  احساسات

، تحمل ماندنکردن،  برقرار  بودن، موافقت کردن،    بندیپاکند. )مترادف:  یامر م  که قانون  ییآن، )انجام( کارها  یخواسته ها

 (.biblehub.com/lexicon/matthew/5-19)  ، (ری متعهد شدن بدون تاخ، موجب شدنکردن، 
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شما   ۳۷پارسایی تا    م،یگوی به شما م  رایز  خوانده خواهد شد.  او در ملکوت آسمان بزرگ  ،ه دیگران بیاموزدآنها را ب

 شد.  دینخواهافزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل   انیسیکاتبان و فر پارساییبر 

 

 فرمان: 

بلکه تا به انجام    م،ی تا باطل نما  امامده ی. نرا باطل سازم  اءیانب  یهانوشته   ای  عتی ام تا شرکه آمده   دیگمان مبر ❖

 .برسانم

 

 : یبحث گروه 

جمله    ن یاز ا   هستند. شما  ضی ف  زیربلکه    ستند،ین  عتیشر  زیر  گرید  انیح یکه مس  ندیگویم   سایدر کل  یار ی. امروزه بس۱

 ؟کنیدچه چیزی برداشت می 

 

 : درس

تا    گذاردی کنار م  را  داده شده است  تعلیم را که به آنها    یی زها یشاگردانش فکر کنند که او همه چ  خواهدی نم  یسیع

و   حکمتخواهد آنها در یم پدر و مادر نسبت به فرزندان،  کند! اما مانندی کار را نم نی کند. او ا سیستأ خود را  آیین

 .رشد کنندفهم  

 
)بعد   خداونداست که    یزی(؛ اشاره به آن چ "یاله د ییتأ"خدا ) د ییتأ، عهد جدیددر    (؛ د یی)حکم تا ییقضا  د یی تا  ،یبه درست  .پارسایی ۳۷

.  نیکی مطلق باشد،  همانطور که او هست  دیکه با یکس  ت یوضع ; شود  ی م دیی آنچه در نظر او تأ یعنی، داند ی درست م ( آزمودن آن از 

شدن شرط   خدا  مقبول  راه    ;نزد  در  برداشتن  مطلقگام  انسا  نیکی    ،پارسا  یا  ،صالح  ن معادل 

(biblehub.com/lexicon/matthew/5-20);  ( میکتب از الهام خداست و بجهت تعل  یتمام"  ۱۶آیه    ۳باب    دوم تیموتائوس  برای مثال  

   ۲۹آیه    ۲باب    اول یوحنا  برای مثال) صالحانه داشتن    یکردن، زندگ  عمل نیکو(،  "است  دیمف  نیکی مطلقدر    ت یو اصالح و ترب  ه یو تنب

  ۷آیه  ۳باب   اول یوحنا(،  "از او زاده شده است. ،آوردی عمل مرا به ییپارساآن که  د یدانیکه او پارساست، پس م دیاافته یاگر در"

"   ۱۰آیه    ۳باب      اول یوحنا"  ، چنانکه او پارساست.پارساست   کند،یعمل م  انهپارسای  که شما را گمراه نسازد. هر  یکس  فرزندان،"

است آن که برادر خود   نیو چن  ست،ی از خدا ن ،کندی عمل نم انهی پارسا: آن که شوندی آشکار م گونه ن ی ا سیفرزندان خدا و فرزندان ابل

  یبرا و    میریگناهان بم  ی بر دار حمل کرد، تا برا  ش یاو گناهان ما را در بدن خو"    ۲۴آیه    ۲باب      اول پطرس"  .کندیرا محبت نم

شبان و ناظر    یسوامّا اکنون به   د،یگشته از راه بودگم   یهمچون گوسفندان  رای. زدیاافتهیشفا    شیهمان که به زخمها  ،میکن  ست یز  ییپارسا
 ".دیابازگشته  تانیجانها
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  قوانین شریعت   مورد از   چند در مورد   فقط   کرد، اوی صحبت م  ،ءایانبهای نوشته و    عتیدر مورد شر  یسیکه ع  یهنگام

کرد. اشاره  ی در کتاب مقدس نوشته شده بود صحبت مکه  آنچه    کل او در مورد    بلکه  کردی منصحبت    هانبوت و  

بود  ییزهایچ  تمامبه    یسیع پدرش وضع کرده  که  همه چعتی)شربود  و  م  ییزهای(  پدرش  وقوع    تخواسی که  به 

 آنها را برآورده خواهد کرد! ست کهاعالم کرد که تنها او یسی . و ع(اءیانبهای نوشته)بپیوندد

بودند ظاهر شد.  که در راه عِمائوس    ی دو تن از شاگردان خود در حال  در مقابل   از مردگان،ش  زیاز رستاخ  پس عیسی  

  ح یتوض  شانیاو گفته شده بود، برا  دربارۀ  مقدّس کتب  یآغاز کرد و آنچه را که در تمام  ایانب  ۀو هم   یسپس از موس"

نوشته شده بود را به طور کامل انجام دهد،  که در کتاب مقدس    توانست تمام آنچه ی نم  یانسان معمول  چ یه  ۳۸".داد

 . باشدمی   خداوندیِسیع  یعنی خدا، خود او،  م، کاله استکه کتاب مقدس در مورد او شهادت داد  یکس تنها

 

م با خدا بود و کالم،  بود و کال  المک  آغازدر  شود. »ی آغاز م  یسیعاز  شهادت    نیرسول با ا  یوحنا ی  تیبه روا   لیانج 

،و از هر آنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار  همان در آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمدخدا بود؛  

 .دریابیمآنها را  میکن یسع دییایدرک آن دشوار است. ب اماهستند،   یاز معن  سرشار یوحناکلمات  ۳۹نگشت.

چطور    به یاد دارید .  "دیرا آفر  ن یآسمانها و زم  خدادر ابتدا  "شود؟    ی کتاب مقدس چگونه شروع م  دیدار   ادیبه    ایآ

خداست.    «»کالم   ی سیع  وحنا،ی   به گفتهوجود آمد.  به    با کالم او  زی. همه چخدا گفت و آنها هستی یافتندشدند؟    آفریده 

همه چیز را به وجود  خداست. او    یهاو برنامه   کاراز اف  کی پشت هر    خلق کننده  یروین  یس یکه ع  دییممکن است بگو

 خدا خلق کرد.  کالمپسرش،  قی را از طر  زی! خدا همه چآورد

دارد که آنها را تحقق    یخدا بستگ  کالم  به   ن یا   و   در آسمان است  ،پدر ما  یآشکار شده   یهاو نقشه   افکار کتاب مقدس  

آ  شوی  ای  یسیداده شد، ع  وه اب  تولد   هنگام که در    ی خدا را با نامکالم    نشده است. ما   ده یاز او آفر  ریغ  یز یچ  رایبخشد. ز

خدا به عنوان  کالم    به  نیز. قوم خدا  باشدمی  «خدا  اتِنج »  ای  «من نجات هستم»  اسم  این  ی. معنامیشناسی م   جاشوآ  ای

است. او پسر خداست،    لیعمانوئ   ای  یس یعفقط    ،فراتر از  ی زیخدا چ  مکال  اما  کردند.یاشاره م   «خدا با ما »  ایل  یمانوئع

 . باشدمیپدرش. او مظهر تمام آنچه خدا هست  یعنی با ،برابر است و با خدا  زیخالق همه چ

 

 ۲۷آیه  ۲۴لوقا باب  ۳۸
 ۳تا   ۱آیات  ۱انجیل یوحنا باب  ۳۹
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. نها از هم جدا شدنی نیستندکرد؟ آ  از هم جدا  توان آنها رای هستند، چگونه م   یکی خدا و پدر    کالم که    یی آنجا  از 

 یسیع  ۳۴آیه  ۴باب  وحنایانجام دهد. در   جز اراده او یکارتواند نمی با پدر هماهنگ است و  شهیخدا هم کالم

 " .فرستنده خود را انجام دهم و کار او را به انجام برسانم یاست که اراده  نی من ا ی غذا" :دیگوی به شاگردان خود م 

. و چون ما به میشد   دهیخدا آفر  به شباهتما    رای، زکندمیبه انسان منتقل  را    یو هماهنگ  اتحاد  ،یگانگی مفهوم    نیاو  

آفر او  نم  م، یاشده   دهیشکل  بگو ی خدا  دروغ  ما  نابودی    ، . دروغمییخواهد که    ی گانگ یو    اتحاد  ،یهماهنگموجب 

بله  "که به آنها گفت:    ی، زماناز آنها خواسته استکه  انجام دهند  را    یکار   د شدار دابه شاگردانش ه  یسید. عشومی

  چ یکند. هی دار م، چهره خدا را خدشهکنداز دستورات خدا اطاعت نمی   یشخص  یوقت   ۴۰" .شما بله باشد و نه شما نه

 ندارد.  یگفتار او با اعمال او همخوان رایوجود ندارد ز با خدا در آن شخص یو هماهنگ اتحاد ،یگانگی

  ز ی که همه چ  یتا زمان   عتیدهد که شر ی م  نانیدهد، به شاگردان خود اطمی به صحبت خود ادامه م  ی سیهمانطور که ع

  که  دیفکر کن  نیهستند. به ا   ک یمقدس و ن  ،یروحان   عتی نخواهد رفت. همه احکام در شر  ن ی، از بیابدحقق نتدر آن  

و  ،  نیکوست  که آنها را داده است   یی خداپس    ،نیکوست  نی اگر قوان  «ست؟ یمردم خوب ن  یبرا  نیاز قوان  کیکدام  »

 کند. ی آنها را حذف نم

دهد،    میتعل  ن یفسخ کند و به مردم چن  ایاحکام را لغو  نی ا  نِ ی از کوچکتر یکیپس هر که ":  دیفرمای در ادامه م  یسیع

او در ملکوت آسمان بزرگ    د،ده   م یتعلآنرا  و    کندعمل    آن   شمرده شود. امّا هر که به   ن یدر ملکوت آسمان کمتر

نکته جالب  ایآ   ".خوانده خواهد شد او  باشد    آسمانتواند در ملکوت  ی شخص میک  د،  یمشاهده کرد  یدر سخنان 

احکام شرط    ت یعدم رعا  ای   تیرعا  بنابراین   ،اده استد  میتعل   نیچن  زین  گران ی به د  یو حت  رده نک  ت یاحکام را رعا  بااینکه

 ۴۱کند. ی م نییتعملکوت آسمان شخص را در  رتبه،  آنها تیرعا اما .ستینآسمان ماندن در ملکوت 

و کاتبان  انیسیفَر  ییشما برتر از پارسا ییتا پارسا  م،یگوی به شما م رایز"  !مثل یک بمب صدا کرد  یسیع  یبعد  اظهار

و شریعت    نیتوان با حفظ قوانی ورود به ملکوت آسمان را نم  ".افتی  دیآسمان راه نخواه  ینباشد، هرگز به پادشاه

 
 ۳۷آیه  ۵متی باب   ۴۰
»پادشاه   ۴۱ انج  ی اصطالح  در سراسر  معنا  ی مت  لیآسمان«  به  و  رفته  کار  بس  ی »پادشاه  یبه  است.  از    ی اریخدا« 

 جایگزین مترادف    کیآن از    یبه جا  نیکنند، بنابرایاستفاده نم  "خدا"از نام    ینیدیک فرضیه  به عنوان    انیهودی

 بر قومش است. خدا  تیحاکم ایخدا  فرمانروایی یبه معنا ی. ملکوت خدا به سادگمیکننداستفاده 
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را    عتیشرقانون  کردند هر  یم   یکه سع  ،انیسیبزرگتر از کاتبان و فر  پارساییِگفت که    یسیع  احکام به دست آورد.

   ؟به چه معناست پارسایی ن ی. اباشدمیکنند، الزم  تیبه طور کامل رعا

به   م یابراه   د؟یگوی کتاب چه م را ی ز"دهد. ی سؤال پاسخ م ن ی به ا ۹و  ۳آیه  ۴باب  انیرومپولس رسول در 

که خدا وجود دارد، بلکه    ایمان داشتنه تنها   میابراه  ".شمرده شد  یی او پارسا یبرا نیآورد و ا  مان یخدا ا

به خدا و کالم    میکالم خداست. ابراه  یسیآورد. ع  مانیخدا ا  کالمبه    می . ابراهایمان داشت زیبه آنچه خدا گفته بود ن

شمرده    یی پارسا  به عنوان  میابراه   یبرا   مانینامند. »ایم  مانی را ا نانیاطم  ایاعتماد، باور   نی اعتماد کرد. ا  (پدر و پسر)او

 شد«.

 

 نکته درس: 

الزامات وارد ملکوت    نیفرد با انجام ا  کی.  نمودرا برآورده    ءایانب  نوشته های  و  عتیتمام الزامات شر  ح،یمس  یسیع

 شود.یکالم خدا، به ملکوت آسمان وارد م  ح،یمس یس یبه ع توکل ایمان وشود، بلکه با  یآسمان نم

 

 :فعالیت

  ، را داشتید،یگریدشخص    ایخدا    عمل، برای  ی، انگیزه روی محبت را که شما از    موردیگروه، هر    یدر جلسه بعد 

 گزارش دهید. 

 ده فرمان 
 

 به خدا  محبت . ۱لوح 

 

 "نباشد. از من ریغ  گرید ان یتو را خدا".۱

  ی در آبها   ا یو    نیبر زم  نییپا  ا یخود مساز، خواه به شکل هرآنچه باال در آسمان باشد و    یبرا   ی اده یلِ تراشیتمث  چ یه".۲

  رات یتقص  یکه جزا   ورم یغ  یی تو، خدا   یخدا   هوه ی من،    رای . در برابر آنها سَجده مکن و آنها را عبادت منما؛ ز نیزم  ر یز

را که مرا دوست بدارند و    ی اما کسان،  انمرسی پدران را به فرزندان و پشت سوّم و چهارمِ آنان که مرا نفرت کنند م

 " .کنمی را حفظ کنند، تا هزار پشت محبت م  میفرمانها
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ناشا  ت یخدا  هوه ی نام  ".۳ به  ز  یستگیرا  کس  رایمبر،  ناشا  یخداوند  به  را  او  نام  که  ب   یستگی را  نخواهد    سزای بَرَد 

 "گذاشت.

را انجام بده، اما روز    تیکارها  ۀداشته باش و آن را مقدس شمار. شش روز کار کن و هم  ادیروز شَبّات را به   ".۴

و   انت،ینه چارپا  زت،یکن  ایدخترت، نه غالم    ایکار مکن، نه تو، نه پسر    چ یتوست. در آن ه  یخدا   هوهیهفتم، شَبّاتِ  

را با هرآنچه در آنهاست    ای و در   نیخداوند در شش روز آسمان و زم  رایتوست. ز  یها که درون دروازه   یبینه غر

 " فرمود. سیرو، خداوند روز شَبّات را برکت داده، آن را تقد  نی. از همافتیبساخت، اما روز هفتم فراغت  

 " دراز شود. تی روزها بخشد،ی به تو م تیخدا هوه ی که  ینیدار تا در سرزم  یپدر و مادر خود را گرام ".۵

 

 همسایه به   محبت . 2لوح 

 

 " .قتل مکن" .۶

 " زنا مکن" .۷

 " دزدی مکن." .۸

 "مده  دروغ  خود شهادت نوع(همهمسایه )بر " .۹

 دیگر او،   ی زیچ  ر هیا    ،گاو و االغش   یا  ،زش یو کن  غالم   یا  ،اته ی همسا  زن   مورز، و به   خود طمع  یۀهمسا   ۀخان  به ".۱۰

 " دار.م طمع
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 6درس 

 فرونشاندن خشم

 : گروهیگفتمان 

 ؟ و فصل میشد اختالفات در خانواده شما چگونه حلو رشد شما  در طول زندگی

 

 مقدمه: 

تواند  ی ده فرمان خالصه کرد، که به نوبه خود م   بهتوان  یرا م   یموس  شریعتبود.    شریعتدرس قبل مربوط به    مقدمه

  ک ی   در توان تنها  ی را م  شریعت. در واقع کل  محبت کنخود را    ه یو همسا  محبت نما: خدا را  تجزیه شود  بخش به دو  

  .محبت، نمود خالصه کلمه 

  ی ا" دهد.  ی م  ارائه   انیبا عنوان غالط  ی ادر رساله   ضیو ف  عت یخود در مورد شر  سخنانرا در    نظریه  ن یرسول ا  پولس

آزاد  ،شمابرادران فرصت  ی آزاد  ا امّ  د؛ یاخوانده شده فرا  ی به  را  مسازید،  خود  نفس  ارضای  برای  محبّت،    ا ببلکه  ی 

را چون    ات ه یهمسا  ،و آن اینکه  شودی م  خالصه  حکم   ک یدر    عت یشر  یکه تمام  رای . ز دی را خدمت کن  گر یکدی

دریدن یکدیگر ادامه دهید، مواظب باشید که بدست یکدیگر از میان  و    ن دیگزبه    اگرولی  .  نما  محبّت   شتن یخو

خالف روح    رب  نفس  تمایالت  را ی. زکه تمایالت نفس را بجا نخواهید آورد  د،یبه روح رفتار کن  م،یگوی امّا م  .نروید

،  د یخواهی م   را که  آنچهتوانید هر    دیگر نمی که    ایگونه ب  اند،ر ضد هم دو ب  نی ؛ و انفسخالف    رروح ب  تمایالت  است و

 ۴۲" .خواهید بودن  عتیشر ر یز  دیگر د،ی شد تیاگر از روح هدا  اامّ بجا آورید.

  ی وحنا ی هستند.    یک یو    برابر. آنها  محبتکند، روح و  ی به هم مرتبط مدو کلمه را    ماًیمستق  در این آیاتپولس  همچنین،  

  د یبای م   پرستندگانشو    خدا روح است":  فرمایدی م  ۲۴  آیه  ۴باب    وحنای  لیانجموافق است.    نظریه  نی رسول با ا

  ، کندیکه محبّت نم  یو کس":  دیگوی م  نیمچناو ه  ۸  هیآ  ۴باب    وحنایاول  در    "بپرستد.  یروح و راست  او را در

 " .خدا محبّت است را یز  شناخته است،خدا را ن

 

 
 ۱۸تا   ۱۳آیات   ۵غالطیان باب   ۴۲
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  محبت خدا پر شدند! آنها پر از  روح  کردند. از    افتیروح القدس را در   ،از مردگان، شاگردان  یسیع  زیپس از رستاخ

  را یکردند ز   افتیرا در  القدسحکومت خدا آمده بود تا در دل انسانها ساکن شود. آنها روح   ا یبودند! ملکوت خدا  

به    ۱۶تا    ۱۵آیات    ۴باب    وحنا یاول  را در    نی رسول ا  ی وحنای پسر خداست.    (خدا  )کالم  یسیاعتراف کردند که ع

  ی محبّتو ما  ساکن است و او در خدا.    ی پسر خداست، خدا در و  ی سیکه ع  کندی هرکه اقرار م"  :کندی م  اختصار بیان

. خدا محبّت است و هرکه در محبّت ساکن است در خدا  میادانسته و باور کرده   ،ما نموده است    در حق را که خدا  

 ".یساکن است و خدا در و 

. همانطور که  زندگی کند  در محبت رود که  ی م      انتظار    او از    کندرا دریافت می   القدسروح بعد از آنکه شخصی  

او تحت    و   ستیبر او حاکم ن  ، یفرد نیقوان  و از آن به بعد دیگر   ."دی شو  ت یتوسط روح هدا":  دیگوی پولس رسول م 

شود. او ی خدا در او ساکن م   محبت  و  کرده  افتیرا در   ضیبلکه تحت حکومت خداست. او ف  ست،ین  یموس  عتیشر

 روح است!  شریعت حتت

ی  قانوناز هیچ  که    ینادرست و گمراه کننده است. شخص  گفته  کی  ستند،ین  شریعت  زیر  انیح یمس  شودگفته می   نکهیا

آنچه را که در نظر خودش    و   باشدمیگذار    خودش قانون  ی او برا گریاست. به عبارت د  یاغیفردی ،  کندتبعیت نمی

خواهد شد و محبت مردم    شتریب  شرارت   ،آخر  یهشدار داد که در روزها    خداوند یِسیدهد. عی درست است انجام م

  یاغی   طانیهالکت است. ش  که پسرِ  کردخواهد    ظهور  شریر  یشخصسرد خواهد شد. و پولس رسول هشدار داد که  

  ن، ی، بنابراباشندروح    شریعت  زیر  دیبا  انیح یفرزندان او هستند. مس  کنندی م  شرارتکه    یاست و کسان رانگریاو و  بود

 رفتار کنند. با محبتمتعهد هستند که 

دهد. او آنچه را  ی خود با صبر و حوصله به شاگردان خود مانند کودکان خردسال آموزش م  موعظه در سراسر    یسیع

که    خواهد ی از آنها م   یسیکنند. ع   یبررس   یترق یسطح عمشود که آن را در  ی و باعث م  داندفهمند را می آنان می که  

  اد یخواهد که گوش کنند و  ی او از آنها م  ست؟ یآن چ  زهیانگ  ایروح    شریعتِ .  است  عتیپشت شر  چه چیزی   بفهمند

 شوند. لیتبد محبتبه الگو و ارائه دهندگان  تا ،رندیبگ

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

   فرونشاندن خشم
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 سر کوه    هموعظ
  ۲۶تا   ۲۱آیات  ۵انجیل متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 

  م، یگومی   شما  به  من  امّا  “.بود   خواهد  محاکمه  سزاوار  کند،  قتل  که گفته شده، ”قتل مکن، و هر  انینیشیکه به پ  دیادهیشن

سزاوار محاکمه در    د،گوی  ۴۳“راقا”  خود  برادر  به  که سزاوار محاکمه است؛ و هر  رد،گی   خشم  خود  برادر  بر  که هر

بر    اته یهد   مید، سزاوار آتش جهنم بُوَد. پس اگر هنگام تقدگوی  ۴۴احمق  خود  برادر به  که حضور شوراست؛ و هر

را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود    اته یهد  به دل دارد،  ی زیکه برادرت از تو چ  یآورد   ادیمذبح، به

  ،یدر راه هست  ی با و  ز تا هنو  برد،ی خود که تو را به محکمه م   یِ با شاک  نما.  م یرا تقد   اته یو هد   ایکن و سپس ب  یآشت

  که تا   میگویبه تو م  ن،ی. آمینگهبان دهد و به زندان افت  لیتو را تحو  یسپارد و قاض  ی ، مبادا تو را به قاضصلح کن

 آمد. ی در نخواهاز زندان به   ،یآخر را نپرداز قِران

 

 فرمان: 

 . نما میرا تقد اته یو هد  ایکن و سپس ب یرا بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشت   اته یهد ❖

 . صلح کن ،یدر راه هست ی تا هنوز با و برد،ی خود که تو را به محکمه م یِبا شاک ❖

 

 : یبحث گروه 

 شود؟یشما م  تیباعث عصبان یزی. چه چ۱

 د؟یمانیم  ی . معموالً چه مدت عصبان۲

  ، یفرزندخواندگ  طریق   از  ویاتولد  طریق  از    چه ،  هستند که  ی . )برادران کساندیچند مثال بزن  ؟ هست  یسکچه  . برادر تو  ۳

 (، دارای پدر یا مادر یکسانی هستندروحانی  از نظر ایو  فیزیکیاز نظر 

 

 
 . ")به هیچ دردی نخوردن(ناالیق" ای "ارزش یب" .راقا  ۴۳

 ۱آیه  ۱۴باب  ریمزام ".ستین  ییخدا": دیگو  یاست که در دل خود م یاحمق کس  دیگو یکتاب مقدس م .احمق  ۴۴
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 : درس

:  د یگوی فرمان م  نی معتقدند که ا  افراداز    یکند. برخیآغاز م  "مکنقتل  "درس را با استناد به فرمان ششم،    نیا   یسیع

  ن ی ا  ی. اگر فردستین  مجاز  یگر یگرفتن جان د  در  یکه کس  کنندیم  ریمعنا تفس  نیو آن را به ا  «یبکش  آدم  دی»نبا

  ی از کلمات متفاوت  دیو جد  قیعت هر دو عهدِ  در  ، کتاب مقدساماندارد.    یخودش داشته باشد اشکال  یرا برا  دیدگاه

است که توسط دولت اجرا    ی مشمول مجازات  و   است  یعمل عمد  ک یکنند. قتل  ی استفاده م  نظریهدو    ن یا   بیان  ی برا

اگر برای  عمد است.  غیر  قتل    ست،ین  عمد   قتل   شخصی  تصادفی  باشد. کشتنِ  مرگ   شود. مجازات ممکن است خودِیم

  ی دفاع از خود است. جنگ به خود ست،ین  عمد ، قتلِدفاع از خود یا خانواده یا داراییتان مجبور به کشتن کسی شوید

 . اتفاق بیافتددر چارچوب جنگ   ،قتل کسی کهممکن است  ط،یشرا با توجه  اما. ستین  خود قتل

فرد    کی   یهازه یکند که اعمال و انگی . او اعالم مبخشدمی  وسعترا    ،یفرد  تِیمفهوم مسئول  یسیع  ،درس  نی در ا

مراحل ارتکاب    ی الگو   یس یعدر این درس  مجازات خاص خود را دارد.    ،شریرانهو اعمال    ردیگی مورد قضاوت قرار م

  ،یتدستورابیان  کند. سپس با  ی آشکار م  فرد  کی « را در  روح و    نفْس جسم،  »  سه جزء بدن، یعنی  بر  اتشریقتل و تأث

 دهد.ی م انیپابه درس  ،از قتل ی ریجلوگ یبرا

به دلیل احساسات    قتل  ،موارد  یاست. در برخ  کسانی  شهیشده است. مراحل ارتکاب قتل هم   یطراح   شیاز پ  شهیهم  قتل

؛ و چون شخص فرصت کمی برای تامل و بررسی عواقب کار خود برای  فتدای اتفاق م  عی سر  اریبس  ، قاتلتعصبی شدیدِ

 ،در نتیجه  کنندی م  فی« توصتعصبی  تیبه عنوان »جنا  را این نوع قتلها معموالً دادگاه   انصراف از قتل را داشته است،

به عمدگرید   برخی موارداست. در    ترگیرآسان در حکم خود    دادگاه معموالً قاتل  قبلی  و   ،  انجام    باآگاهی  قتل را 

  ررسی عواقب کار خود فرصت بیشتری برای تامل و ب؛ و چون شخص رودی م  شیپ یبه کندانجام آن روند  دهد و می

 شود.ی برخورد مبا او  یشتریبا شدت ب  شود وی محسوب م «قتل عمد »در دادگاه  ،را داشته

مراحل ارتکاب    شخص در همان فرصت کوتاه،شود،  یم  فیتوص  "تعصبی  تیجنا"که به عنوان  یدر ارتکاب قتل  یحت

از  آن    به این معنا که .  دید  م یکرده است، همانطور که خواهخودداری ن  ارتکاب آن   کرده است، اما از   حساب قتل را  

 شده است. یز یقبل برنامه ر

  ۵باب  ی مت  را در   مراحل  از آن   کی هر   خداوند یِ سی. عمیکنشود نگاه یکه منجر به قتل م ی ندیبه مراحل فرآ  دییایب 

مغلوب شدن در    آن  یجهیو نت  وجود دارد  قتل  ندیهر مرحله از فرآ  در  ایکند. عالئم هشدار دهنده ی م   یمعرف  ۲۲آیه  

 .است  گناه برابر
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شروع    در بدن   «جسم» از    زی است. همه چ  یک شخصنسبت به    تیعصبان  ،ندیفرآ   ن یعالمت هشدار دهنده در ا  نیاول

شما   انیاز کجا در م"   دیگوی که م   ۳تا    ۱آیات    ۴باب    عقوبیطبق  بر    .جسمانی  خواهش  کییعنی  شود،  یم

  د، یخور ی را م  یزیحسرت چ ۲مشغولند؟ زهیشما به ست یکه درون اعضا التانینه از ام ایآ  د؟یآی م  دیجنگ و جدال پد

. جنگ و جدال بر پا  دیرسی نم دیخواهی امّا باز به آنچه م   د،یشوی . از طمع مرتکب قتل مدیآوری امّا آن را به دست نم

  را یز   د،یابیینم  د،یکنی که درخواست م  ز یآنگاه ن  ۳!دیکنیاز آن رو که درخواست نم   د،ی آوری امّا به دست نم  د،یکنیم

  ه ی را توج  شخص  ک ی که خشم    ای جداگانه   ل یدال  ".دیخود کن  ی هایتا صرف هوسران  دیکنی بد درخواست م  تیّبا ن

به  یم اما    نیرنگ  یها رنگ  تعداد کند    خواهم ی : »من آنچه را که مشودی خالصه م  در یک نکتهکمان متنوع است. 

 باشم«. ی ندارم، پس حق دارم عصبان

از اصطالح    یسیکند. عیم  ریرا تحق ی گرید  ی،عصبان که فردِ است ی زمان  ، برایبرای قتل دهنده عالمت هشدار نیدوم

حرص در    قیاز طر   قتل  ی. وسوسهاست  کنم«یم  ری»تو را تحق  ای  کنم«ی ف م»به تو تُ  یا« استفاده کرد که به معناق»را

  برتر  یتیخود را در موقع با افکار نفسانی، ،نیسروکار دارد. شخص خشمگ »نفس« در بدن  با و آیدچشمان بوجود می 

  ۶آیه  ۴باب  عقوبیکند.  ریرا تحق  یگر یاو حق دارد که د نی . بنابراندیبیم یگرینسبت به د باالتر یگاهیادر ج ای

  ض یامّا فروتنان را ف  ،ایستدیم   متکبّران  در برابر  خدا  د،یگویم  نیبنابرا"کند.    یموضوع صحبت م  نی در مورد ا  ۱۰و  

 ".دیتا شما را سرافراز فرما د،یشو در حضور خدا فروتن. بخشدیم

را به احمق    یگرید  ناسزاگو،  و  نیاست که شخص خشمگ  یزمان  دهنده برای قتل،ارهشدعالمت    نیو آخر  نیسوم

  د ی گوی است که در قلب خود م  یبلکه کس  ست،ین  نادانفرد    کیاحمق فقط    کند. طبق کتاب مقدس،یبودن متهم م

شود. ی م  دهینام  یو غرور زندگ   دی آیم  « روح»   جانبقضاوت از    ایمتهم کردن  وسوسه برای    ۴۵وجود ندارد.   ییخدا

نقش خدا را بر عهده      و ناسزاگو،  نی. شخص خشمگکندمیکننده تبدیل    به متهم    را  که برادران  است  طانیش    گناه  نیا

  ۴باب    عقوب یرا اجرا کند.   یتواند حکمی م  یکند. سپس به عنوان قاض می ها قضاوت  انساندر مورد قلب  و    ردیگیم

او را محکوم    ایو    د ی. هر که از برادر خود بد گودیمکن  ییبدگو   گری کدیبرادران، از    یا " :  دیگوی م  ۱۲تا    ۱۱آیات  

  ، ی نه مجر  گرید  ،یرا محکوم کن  عتیرا محکوم کرده است. و هر گاه شر  عتیبد گفته و شر  عتیکند، در واقع از شر

 
 ۱آیه  ۱۴مزامیر باب   ۴۵
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  ی ست یهالک کند. پس تو ک ای اندو داور هست، همان که قادر است بره  عتگذاریشر  کی ! امّا تنها  ی بلکه داورِ آن هست

 " !یخود را محکوم کن   یۀکه همسا

در    ،گرانیفرونشاندن خشم د  یبرا   باید  رساند. آنهایم  انیشاگردانش به پا  دنیخود را با به چالش کش  ریتفس  یسیع

خواهد که آنها  ی م  یسی. عانجام دهند  را  موثر  عملکردی صحیح و،  شاگرد است  کوتاهی  ،تیکه علت عصبان  زمانی

 را اصالح کنند. خود  باهاشت نیخواهد که به سرعت صلح کنند و همچنی از آنها م  باشند. و در سازش

به دل    یزیکه برادرت از تو چ  یآورد  ادیبر مذبح، به  اته ی هد  می پس اگر هنگام تقد"است:    نیا  یسیدستور ع  نیاول

  منظور   ".نما  می را تقد  اتهی و هد  ایسپس ب  ،کن  یرا بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشت  اته یدارد، هد 

 .دیاست صلح کن یکه از دست شما عصبان یاز آمدن به حضور خدا با کس  شیپ که  است ن یا

صلح کن، مبادا تو    ،یدر راه هست  یتا هنوز با و   برد،ی خود که تو را به محکمه م  یِبا شاک"است که:    ن یدستور دوم ا 

  ، ی آخر را نپرداز   قِران  که تا  میگوی به تو م  ن،ی. آمینگهبان دهد و به زندان افت  ل یتو را تحو  ی سپارد و قاض  ی را به قاض

  ارزش با  شما    یبرا  ، صلح صورتهر    در  نکهیا  ـ۱کند:    یم  اشارهبه سه نکته    یسیع  ".آمد  یدر نخواهاز زندان به 

با    تصحیح   ـ۲  ،بودخواهد   عصبان  ،شخصی  یاراده اشتباه  فروکش کردن  ا  تیباعث  برا  جادیو    ی دوست  یفرصت 

ت  که او برنده قضاو   یزمان  یکند و حتیفرد فروکش نم  تی، عصبانکشیده شوداگر موضوع به دادگاه  اما  شود.  یم

او   نیکند، بنابراینم  داوریو    ریشخص شما را تحق  ت،یبردن علت عصبان  نی با از ب  ـ۳. شد  دیشود، دوست او نخواه

 . دیا را از گناه باز داشته

 

 

 

 :فعالیت

شود ی شود و قضاوت موجب اتهام میم  ریشود، غرور موجب تحقی باعث خشم م  حرص زدناست.    واضح قتل    یالگو

به   منجر  عصبانگرددی م   قتلکه  با  قتل  م  تی.  توصی شروع  مقدس  کتاب  با    یاساده   یعمل  ی هاه یشود.  برخورد  در 

 دهد.ی ارائه م عصبانیت
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 خود را در دام   و جان   بیاموزیاو را    ی هامبادا راه ،  مباش  همراه   خلقکج   ، و با شخصمکن  با مرد تندخو معاشرت  .۱

 (۲۵تا   ۲۴آیات  ۲۲باب  امثال. )ی گرفتار ساز 

 ( ۱آیه  ۱۵باب  امثال. )انگیزدمیر را ب  ضبغ ندتاما سخنِ  گرداند،ی را برم  خشم  نرم . جواب ۲

 ( ۱۱آیه  ۱۹باب   امثال . )او درچشم پوشی از خطاست لجال دارد،یم  بازاو را  خشم انسان  عقل .۳

آیه    ۲۱باب    امثال)    .نشاندفرو می   را  سخت  ، غضبزیر قبا  ی ا و رشوه   نشاند،یرا فرو م  خشم   نهان،در    ی اه یهد.  ۴

۱۴) 

افسسیان  . )دیرا مجال نده  سیابل و مگذارید روزتان در خشم به سر رسد  ؛کنیدگناه م اما  گین باشیدخشم .۵

 ( ۲۷تا  ۲۶آیات  ۴باب 

 

 . دیگزارش دهرا و نحوه برخورد با آن  شدید تیمجبور به عصبان در آن را که  یتیگروه، هر موقع  یجلسه بعد  در
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 7درس 

 وفادار بودن 

 

 مقدمه: 

  ی و موضوع بعد  دهدی خانواده در ملکوت خدا ادامه م  یارزش ها خود در مورد    تعلیمبه  سر کوه    موعظه  در   یسیع

 کند.بیان می  طالق و زنا   دو مورددر قالب خود را 

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 وفادار بودن 

 سر کوه    هموعظ

  ۳۲تا   ۲۷آیات  ۵انجیل متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب" کتاب مقدس ازآیات از  یادهیگز

 
 

  با   خود  دل  در  دم بنگرد، همان  زنی  به  شهوت   با  که هر  م،یگوی امّا من به شما م  ".زنا مکن"که گفته شده،  دیادهیشن

تو را بهتر آن است که    رایز  ۴۶، آر و دور افکندر آن را به   لغزاند،ی اگر چشم راستت تو را مست. پس  ا  کرده  زنا  او

آن را    لغزاند،ی اگر دست راستت تو را مو    نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود.  ت یاز اعضا  ی عضو

نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ    تیاز اعضا  ی تو را بهتر آن است که عضو  رایز  ۴۷، افکنقطع کن و دور 

امّا من به    "هد.بد   ی ابه او طالقنامه   د یکه زن خود را طالق دهد، باهر "گفته شده که    نیافکنده شود. »همچن

 که و هر  گردد؛یطالق دهد، باعث زناکار شدن او م  ییدر زناشو  انتخی  علتبه   جز  را  خود   زن  که هر  م،یگویشما م

 . کندی زنا م رد،یبگ یداده شده را به زنق طال زن

 

که مال تو    یزیچ  ی )آرزو    ".دیدست از حسادت بردار"  .آر و دور افکندرآن را به   لغزاند،ی اگر چشم راستت تو را م   ۴۶

 ( ست ین

 ( ست ی که مال تو ن  ی زی)گرفتن چ  ".دیبردار  ی دست از دزد".  افکنآن را قطع کن و دور   لغزاند،ی اگر دست راستت تو را م    ۴۷
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 : درس

در حقیقت طرز تفکر بسیاری از    .، درک درستی از مطالب کتاب مقدس در مورد زنا ندارنداز مردم  یاریامروزه بس

اگرچه   «کند.ی برقرار م   یرابطه جنس  ست،یکه همسر او ن  یگر یفرد متاهل با د  کی»افراد در مورد زنا اینگونه است:  

 .ر از این عبارت را داراستمفهومی فرات گوید، آنچه که عیسی می، اما قطعاًباشدمی درست  طرز تفکر نیز ن یا

آموزه    مرکزتنقطه    نیکه ا  مینیبی. و ما مباشدمی  پیوند زناشوییشکستن    یاست و به معنا  «ئوفن»  ،زنا  یبرا   یکلمه عبر

ز عیسی   پ  ماًیاو مستق  رایاست  با طالق  را  زنا  زناشوییشکستن    آن هم دهد، که  یم   وندیموضوع  زنا باشدمی   پیوند   .  

 است.   هدع  کیشکستن  شامل و دشوی مرا شامل نادرست  ی از روابط جنس  ترفرامفهومی 

  ی ک یدارد که ازدواج  یانواع مختلف عهد و پیمانبرقرار باشد.  «عهد و پیمان»  ک یقبل  از  باید قبل از وقوع زنا،  نیبنابرا

در عهد    انیح یو مسعتیق  در عهد    هودیقوم    ،کندیدر عهد با خدا صحبت م  مردم از    نیاز آنهاست. کتاب مقدس همچن

 اند.شده  لیتشکمختلفی  اصول ها ازعهد   ،که دید  میهخوا در درس بعد ۴۸. دیجد

کند ی ازدواج استفاده م  امر  از زنا در  یسیع  نیهمه قابل درک است. بنابرا  یبرا   یاست و به طور کل  ج یرا  یازدواج امر

ارتکاب زنا را تشر  هرشود و شکستن  ی شکسته م  عهدتا نشان دهد که چگونه   او مراحل    ح ی عهد معادل زنا است. 

 .دکنشاگردان عمل  یبرا ،کند تا به عنوان عالئم هشدار دهندهیم

رابطه   کی که زنا در    یتواند رخ دهد. هنگامی م  زین  روحانیدهد، در رابطه ی رخ م  ییزناشوهمانطور که زنا در رابطه 

و   الیزقحِ  ا،یرماِ   یهابه نام  ی. سه نبندیگویم  یبت پرست  ای  برگشت از ایمان،  «ارتداد»دهد به آن  ی رخ م   روحانی

  ن ی به هم  زین  انیح یمس  عقوبی. و در کتاب  شدند  نا زمرتکب  با خدا  شان  عهد  در   لیاسرائی ع اعالم کردند که بنهوشَ

دوست    خواهدی خداست؟ پس هرکه م   یدشمن  ا،یدن  یِکه دوست  دیدانی نم  ایآ  ،زناکاران  یا "اند.  موضوع متهم شده

  (۴ آیه  ۴باب  عقوبی)".گرددمی باشد، دشمن خدا  ایدن

 . مینداز یباین عهد شکستن   یبه عهد ازدواج و چگونگ  ترق یدق ینگاه دییایب

 
توان در    یدر آن را م  انیحیو نحوه مشارکت مس  دیتر به عهد جد  قیعم  ی« است. نگاه  Brit Hadashah»   د«ی »عهد جد  ینام عبر  ۴۸

 .افت ی« پیش رفتن« و »درک بهتر ۱۰۱ تی حیمن با عنوان »مس یکتاب ها
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  روحانی و    ی عاطف  ، یاز نظر جسم  ،زن و مرد  شدنِ   ی کی  ،عمل  نی است. ا  یکی شدن   از   یعموم   نامهعهدیک    ، ازدواج

و در اتحاد با    گذارند ی م  عهیه ود ب   گریکد یرا به شان  یاست. آنها زندگ  فرد   دو  ن یا   ن یعهد ب ا یتوافق    ک یشامل و    است

  شاهد بر آن    خداعهد است و    ای  قول ،  تعهدد. ازدواج مستلزم  وفادار خواهند بو  گر یکد یکنند و نسبت به  یم   یهم زندگ 

 است.

انجام    .بودند  شدهیکی که در ازدواج  است    نفری   دو  یزندگ  اتمام  ای  ییبر جدا   یمبن  یعموم   ینامه عهد  نیز یکطالق  

  ، دیگر آنپس از وقوع    نیدهد که زوجی نشان م  و   است  بودن  ی کی  ت شکس  و  ازدواج  شکست  از  طالق آخرین مرحله 

 .وفادار نیستند گریکد ینسبت به  ای کنند  ینم یدر کنار هم زندگ

کند، آن شخص مرتکب زنا شده است. طبق  میبرقرار    یرابطه جنس  ستینش  که همسر  ی گر یبا د  یمتاهلشخص    یوقت

  ی ماده خارج   ک یبا     پیوند  درنجس کردن    ایکردن    ریفاسد کردن، تحق  یبه معنا  زناکردنفرهنگ لغت وبستر، لغت  

هرگاه    ای پس  است.  زوج  یکیپست  شر  ریغ  نیاز  د  کیاز  با  شود    یگر یخود   ازدواجْ همبستر 

طالق وجود  برای    یانهیزم ،  و پاک نیست  هیدر حالت اول  گریکه ازدواج د  ییشود. از آنجای م   نجس  ای  ناهمگون

ازدواج به    ستیکنند، الزم ن  ی آشت  گر یکدی و زن و شوهر با    ببخشد را    گر یطرف د  ،رنجیده شده  دارد. اما اگر طرفِ

 . باعث شکست ازدواج آنها نشده است طالق  است وبه حالت اول بازگشته  طالق ختم شود. ازدواج آنها 

به حساب    زنا  زین  طالق گرفته باشد  رابطه جنسی  خیانت در  از   ریغ  ی لیدلهر  به    با فردی که  ازدواج مجدد  یسیاز نظر ع

داشته    ادیشود. به  ی و نجس م  حقیرفاسد،    ؛پست  ای  خارجیماده    پیوند بابا    دیجد   ازدواج  گر،ی. به عبارت دآیدیم

گفته  همچنین  : »فرمود  یسی. عاستو نجس شده    ریفاسد، تحق  از قبل ازدواج  آنگاه  د،  اشطالق بدلیل  اگر زنا    د،یباش

  زن  که  هر  م،یگوی امّا من به شما م  " بدهد  یابه او طالقنامه   دیکه زن خود را طالق دهد، باهر " شده که  

  به   را  شده  داده  طالق   زن   که و هر  گردد؛ی طالق دهد، باعث زناکار شدن او م  یی در زناشو  انتخی  علت به   جز   را  خود

  زنی  که  هر  زیکند، زنا کرده است، و ن  اریاخت  گرید  یرا طالق دهد و زن  شی که زن خوهر "  ۴۹.«کندی زنا م  رد،یبگ  زنی

 ( ۱۱آیه   ۱۰، مرقس باب ۱۸آیه   ۱۶لوقا باب )" .مرتکب زنا شده است رد،یبگ یطالق داده شده را به زن

 
 ۳۲تا  ۳۱آیات  ۵متی باب   ۴۹
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در مورد آن سؤال کردند. آنها    یس یآگاه بودند و از ع  دکرایفا می   زنا  موردطالق در    ی که از نقش  یبه خوب  انیسیفر

  ۱۰باب    مرقس در    یسیاست؟ شرح کامل پاسخ ع  مشروعاصالً طالق مرد از همسرش    ایخواستند بدانند که آ یم

اجازه    یموسگفتند:  "به شما داده است؟ یچه حکم یموس" :گفتخ پاس عیسی در   وشود. »ی م افت ی ۱۲تا   ۳آیات 

 .«و زن خود را رها کند سدیبنو  ی اطالقنامه داده که مرد 

   لباس  ـ ۲  غذا  ـ ۱  کوتاهی کردن در تأمیناول    موردطالق وجود دارد. سه    یبرا  لیچهار دل  یموس  عتی: طبق شرتوجه

به آن  در ازدواج  یهودی    نی است که زوجبندی    چهار  نی. ا است  زنا کردنـ  ۴  آخر  مورد  و  باشدمی   ییزناشو  محبتـ  ۳

 بود. ج یرا    خداوندیِسیزمان ع  در جوامع  شتریچهار مورد در ب نی ا و ند.شوی ممتعهد 

را   شان ی ا  خدا  خلقت،  نوشت. امّا از آغازِ  تانیحکم را برا   ن ی شما ا  یسبب سختدلبه   یموس "  به آنها فرمود:  یسیاما ع

و  وست،یخواهد پ  شیه، به زن خوکرددر و مادر خود را ترک  پمرد    همین رو  از  و  . دیمرد و زن آفر

ن  گریاز آن پس د  ن،یبنابرا.  تن خواهند شد  کیآن دو   م   کی   بلکه  ستند،یدو  را خدا  باشندیتن  . پس آنچه 

  یسیسوال کردند. ع  یسیموضوع از ع  نی ا  ۀ دربار  بار گریانسان جدا نسازد.« چون در خانه بودند، شاگردان د   وست،یپ

از    یکند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. و اگر زن   اریاخت  گرید  یکه زن خود را طالق دهد و زنفرمود: »هر

ا   " .کند، مرتکب زنا شده است  ار یاخت  گرید  ی و شوهر  ردیخود طالق گ  رشوه اول  را در    دگاهید  ن یپولس رسول 

 .بخشداستحکام می  ۱۶ تا  ۱۰آیات   ۷باب  انیقرنت

عمل    آوردند.  یسیشده بود نزد ع  گرفتار  ۵۰زنا   حین عملرا که در    یزن   انیسیآمد که علما و فر   شیپ  یجالب وقتنکته  

  ن یگر چنا  ا امّ  .ه استبود  یبا مرد   یرابطه جنس ریمتاهل بوده که درگ  یباورند که او زن  ن یبر ا   شتریچه بود؟ ب  ی آن زنا

  ن یمحتمل تر  ۵۱.وجود داشت  قانون  ن یا  لیدر اسرائ  را ی، زمیشدسنگسار    اسرائیلباید طبق قوانین بنی   زیآن مرد نبود،  

. ه استمجرد بود   یمردبا  مجدد  و در حال ازدواج    زن احتماالً از شوهر اول خود طالق گرفتهآن     که  است   ن یا  ویسنار

 شد. دستگیر، به زنا خیانت در حال، یعروس  مراسم قبل از امّا

 با آن رفتار کرد. یسیافتاد و چگونه ع یچه اتفاق مین یبب دییایداستان به همان اندازه جالب است. ب نی دوم ا قسمت

 
 ۱۱تا  ۱آیات  ۸یوحنا باب    ۵۰
 است   ده یخواب  با زن   که  یمرد  یعنیهر دو    باشد، پس   همبستر شده   ی شوهردار  با زن   شود که   افت ی  یاگر مرد  ۲۲آیه    ۲۲تثنیه باب      ۵۱

 . یادور کرده  لیرا از اسرائ ی بد شوند. پس  ، کشته و زن 
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گفتند تا او را    را  ن ی و ا  ؟یی گوی زنان سنگسار شوند. امّا تو چه م  ن یدر تورات به ما حکم کرده است که چن  ی موس"

 ".نوشتی م  ن یزم یانگشت خود بر رو  اافکنده، ب ریسر به ز  یس یامّا ع  بیازمایند و موردی برای متهم کردن او بیابند.

 (۶تا  ۵آیات  ۸یوحنا باب  انجیل)

  را یز " را مورد خطاب قرار داد؛ لیاسرائکرد و کل   بیان  را  این سخن نبی    از زبان ارمیا   یس یع  به همین دلیلشاید  

 ( ۲آیه  ۹ارمیا باب ) ".اندپیشه انتیخ زناکار و جماعت شان یا ی همگ

 

  که   کس  آن  هر  شما،  میان  از "   :گفت  بدیشان   و  کرد  بلند  سر   عیسی  کردند،می   الیسو  او   از   همچنان  آنها   چون   ولی

تا   ۷آیات  ۸یوحنا باب ) .میآلنوشت زمین  بر  افکنده، زیر   به  سر  باز و " .بزند او  به  را  سنگ نخستین است،  گناهبی

۸) 

بیان    عبَتشِپس از ارتکاب زنا با بَ  ه، رانوشته شد  د پادشاهوداو از زبان  که   ۱آیه    ۳۲باب   مزمور یسیع  دیسپس شاو  

 ".دی گرد دهیشد، و گناهش پوشان دهیآمرز  انشعصی  که آن حال به خوشا"  ؛کرد

 

تنها به جا ماند، با آن زن که   یسیشروع کرده، آنجا را ترک گفتند و ع  نیاز بزرگتر  ک،ی کایسخن، آنها    نیا  دنیبا شن

تو را محکوم نکرد؟« پاسخ    کسچ یه  ند؟یکجا  شان یزن، ا  ی بود. آنگاه سر بلند کرد و به او گفت: »ا  ستاده یا  انیدر م

یوحنا باب  )  مکن.«  گناه  گر یو د. برو  کنمی به او گفت: »من هم تو را محکوم نم  یسیسرورم.« ع   ی ا  کس،چ یداد: »ه

 ( ۱۱تا  ۹آیات  ۸

دهد اما  یم  رییتغ  کلیبرسد که او موضوعات را  ی. به نظر مپردازدمی زنا  موضوع  از موضوع قتل به    بالفاصله  یسیع 

  ی آرزو   و طمع یعنی:  باشدمی   طمع  یعنی ،  غضب و زنا  یشه یر  آن سر و کار داشته،او با    موضوعی که   .گونه نیستنیا

منجر  است که    یگر یبه د  نامشروع  لیتما  ن یا  رایکند زی صل ممتطمع را به زنا    یسی. عستینکه مال شما    یزیچ  داشتن

 شود.ی م یکی بودن  ایازدواج   به طالق، شکست

 

 فرمان: 
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 .آر و دور افکندر آن را به  لغزاند،ی اگر چشم راستت تو را م ❖

 .افکندور  آن را قطع کن ولغزاند،ی راستت تو را م  دست اگر ❖

 

 

 : یبحث گروه 

 د؟ یدار  چه تعهداتی نسبت به آن  د،یاازدواج کرده . اگر ۱

 ست؟یچ  ، ممکنه چه عواقبی را داشته باشدشکستن ازدواج. ۲

 

 : درس

ریشه    خواهدی از شاگردانش م   ی سیمربوط به زنا پرداخته شد. اما ع  حقوقیاز مسائل    ی به برخ   ،درس  ن یمقدمه ا در  

بَو. داستان دا را بیابند  شودمی   دادن زنارخ عواملی که موجب   و مسائل    سازدی را روشن م  این علل   ع بَتشِود پادشاه و 

 است. آمده داستاناین ی خالصه  ،دهد. در ادامه ی قرار مبا هم زنا را در تقابل   یو حقوق ی اخالق

کار را منع نکرده است. سپس    نی ا  شریعت تماشا کرد.    هل و در حال استحمام بود راکه زنی متأ  ع رابَتشِبَ  ،د پادشاهوداو

  ه بط ا، رشریعتکردند و او باردار شد. طبق    رابطه جنسی برقرار. بعد هم  نمود  ویبا    فیزیکی  تماس  ود شروع به ودا

  ی برا   ی راه  و ا  گرکودک متولد نشده را پنهان کند. ایعنی  کرد عواقب گناه خود،    ید سعوزنا ممنوع بود. داو  یجنس

 . شودسنگسار  امکانش بودو   یشدیمداده طالق  ادیبه احتمال ز و یشد م رسواع بَتشِبَ، کردنمی  دایخروج از مخمصه پ

د از  وبازگردد. داو  م یبه اورشلرا  ع، که فرمانده ارتش و دور از جنگ بود،  بَتشِشوهر بَ  ا،یتا اور  دیکش  یاد نقشه وداو

ته باشد تا به نظر برسد  داش یع رابطه جنس بَتشِبا بَ بردبه سر میارتش در خانه  یکه او در مرخص یخواست تا زمان ایاور

  درصورتیکه   شد   د متوجهو. داوبرقرار ننمود  ی بتشبع رابطه جنس  با  ای، اور امااست.  اوریمال    ی که در شکم اوست که نوزاد

 . شده استمرتکب زنا او   که خواهند دانستهمه  با او ازدواج کند ودوو دا، طالق بگیرداز بتشبع  ا یاور

دستور داد که اجازه    یگری را به جنگ بازگرداند و به فرمانده د   ایکرد. او اور  یرا طراح  یدوم  نقشه  ودودا  نیبنابرا

به نظر می   در جنگ کشته شود.  ایدهد اور  اینصورت  او را نکشت  دوداوکه    رسیددر  شرایطی    نی. همچنه استواقعاً 

، خدا از  .اماش مرده بود و او طالق نگرفته بودشوهر  چرا که  داشت   را  ع بَتشِبَبا    ازدواج حق    دوکه داو  آمدبوجود می 

 قرار داد. داوریو او را مورد  بود د آگاه وداو دل تنیّ
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مورد  که  همانگونه  عیسی مراحلی،  کندمی   برخوردقتل    موضوع  در  م  الگوی  به طالق  منجر  ارائه    شودی که  نیز  را 

  ی سی. سپس عباشدی م   هشدار  کی به عنوان    زیاز مراحل ن  کیهر  و  .  شودختم می   ازدواج  پیوند  شکستن  که به   ،دهدمی

است. و   عهدبه    ییوفا   یب  یعنا کند. ارتکاب زنا به می غلبه بر وسوسه در هر مرحله صادر م  ی را برا ییدستورالعمل ها 

  شود.ینگاه شروع م  کی با  زیهمه چ

، او  است کرده  زنا  او   با خود  دل  در دم بنگرد، همان زنی به  شهوت  با که  که هر د یگویم  ی سیع  ۲۸آیه  ۵ی باب در مت

در وهله    ،استاز همسرش طالق گرفته  ای  متاهل است  یگذارد. اگر مرد یگناه زنا را کامالً بر دوش مرد م  تیمسئول

بخواهد  اینکه قبل از  مرد مجرد اًیرا به عنوان همسر خود انتخاب کند. ثان ی گریباشد که زن د  نیبه دنبال ا او نباید اول 

  ن یاو آزاد است از ب  یا مطلقه است.  و  کرده  ازدواج   ای  است  متاهل  آیا آن زن  که  با زنی ازدواج کند باید تحقیق کند

 انتخاب کند. زنی برای خود   ،که همسرشان فوت کرده است یزنان  ایاند که هرگز ازدواج نکرده  یزنان

تمایل  ،  آیدمی طمع    ای  تدا حساز  گناه    نی. ادی آیشهوت چشم م  قی از طرشود  می گناه زنا    ای که منجر به انجاموسوسه 

  ی م   نگاه  ی گریبه د   شخص  کی ه  ای کنحوه   که از  .متعلق به دیگران است و حق او نیستکه    یکس  ا ی  ی زیچ  داشتن

از حسادت    ش چشما»   گویندکه می.  مینگاه دار  نوع    ن ای  ی برا  یاصطالح   آمریکایی . در جامعه  گیردسرچشمه می ،  کند

دهد که چشم    ی دهد. او به آنها دستور می م  ت انگیز از نگاه شهو  یر یجلوگ یبرا   یحلبه شاگردانش راه   ی سیع  «.زهسب

باعث    اورندیب  رونیراست خود را ب اگر  ب  لغزشو  اندازندیآنها شد آن را دور  به    آرامیک«»عبارت در گویش    نی . 

 «.دیطمع را کنار بگذار  ایحسادت » :این معناستبه  یسادگ

تو را بهتر آن است که    رایافکن، ز آن را قطع کن و دور   لغزاند،ی اگر دست راستت تو را م " :  دیگوی در ادامه م  یسیع

در اختیار   ارتکاب زنا شامل   یگام دوم برا   ".نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود  ت یاز اعضا  ی عضو

  ی س یاست. ع  انی نفسشهوت    ک ی   نی افتد. ایم   اتفاقنامناسب    سیلم   ق یاز طر  ن یاست. معموالً ا   گریشخص د گرفتن  

  ن ی را قطع کنند. ا  شانآنها شد دست راست خود  لغزشباعث    دست راستشان  که اگر   دهد ی به شاگردانش دستور م

  زنا یعنی   کنند کهیم   تصورزنا هستند،    ریکه در مس  یاست. اکثر افراد  «ی برداشتن دست از دزد»  ی اصطالح به معنا

 اند. دزد ندانسته ا یحسود  ید. آنها هرگز خود را فرشتننامشروع دا یاز همسر خود رابطه جنس  ریغ یبا فرد
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در    زنااز    ریغ  یلیخواهد که به هر دلی از شاگردانش م   یس یزناکارانه است. ع  یجنس  زشیآم   ،مرحله و هشدار  نیآخر

  از قبل  عهد ازدواج راخود خودبه  گری شدن با شخص د  یک یبا   همسر مورد  نی رابطه، همسر خود را طالق ندهند. در ا

 شکسته است.

 

 آیات کتاب مقدس:مطالعه 
 

 دهد یم  تعلیمدرباره طالق  یسیع

   ۱۲تا  ۱آیات  ۱۰، مرقس باب  ۱۲تا  ۱آیات  ۱۹متی باب 

 "خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از  آیات از  یا دهیگز

 

آمد.    ه یهودی   یرود اردن به نواح  یرا ترک گفت و از آن سو  لیجل  د،یرسان انیسخنان را به پا  ن یا یسیکه ع  یهنگام

. آنان  ندیازماینزدش آمدند تا او را ب  ان یسی. فَردیرا در آنجا شفا بخش  شانیاو روانه شدند و او ا   یدر پ  یانبوه   تیجمع

که    د یامگر نخوانده "در پاسخ گفت:    ی سیع  "طالق دهد؟  یاست که مرد زن خود را به هر علت  زیجا   ایآ":  دندیپرس

مرد، پدر و مادر خود را رها کرده،    همین رو  از و  دی آفر  52را مرد و زن   شانیا  ،جهان در آغاز  ۀنندیآفر

بلکه    ستندیدو ن  گریاز آن پس د  ن،یبنابرا   ؟خواهند شد  53تن   کیدو    آن  وخواهد پیوست    شیبه زن خو

که مرد به    امر فرمود  یپس چرا موس"گفتند:    ی به و  "انسان جدا نسازد.  وست،ی. پس آنچه را خدا پباشندی تن م  کی

شما اجازه داد که    یبه سبب سختدل  یموس"را گفت:    شانیا  ۵۴" ؟کند  او را رها  دهد وبطالقنامه  زن خویش  

  یی در زناشو  انتیاز خ  ریغ  یهر که زن خود را به علت  م،یگو ینبود. به شما م  نیامّا در آغاز چن  د،یزن خود را طالق ده

  ن یاگر وضع مرد در قبال زن خود چن" شاگردان به او گفتند:    " کند، زنا کرده است.  اریاخت  گر ید  ی طالق دهد و زن

  شان یکه به ا  یمگر کسان  رند،یکالم را بپذ  نی ا  توانندیهمه نم"گفت:    یسیع  "است، پس ازدواج نکردن بهتر است!

باشد. ز از شکم مادر چنخواجه   یبعض   رایعطا شده    به دست مردم   گر ید  یاند؛ بعضمتولد شده   نیاند، از آن رو که 

 
   دیرا مرد و زن  آفر شانیا. ۲۷آیه  ۱پیدایش باب   ۵۲

 . خواهند بود تن  کیو   وست یخواهد پ ش یخو ، با زنکرده  مرد پدر و مادر خود را ترک  سبب نیاز ا. ۲۴آیه  ۲پیدایش باب   ۵۳

 ؟ زن را طالقنامه دهند و جدا کنند. ۴تا   ۱آیات   ۲۴تثنیه باب   ۵۴
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بگذار    رد،یرا بپذ   نی ا  تواندیهر که م   پوشند.از ازدواج چشم می   یخاطر پادشاهبه   زین  یاند؛ و برخ النسل گشته مقطوع

                                        "ند.ک نیچن

 

 ادامه درس: 

به آنها    ایکند  ی م  نگاه  گری د  ان یکند. در مرحله اول، شخص به خدای م  یرا ط   ریمس  ن یهم  زیبا خدا ن  روحانی   یزنا

که  عمل را ارتداد    نی کند. ای م   دعاآنها    نزد سوم    در مرحلهکند.  ی م  خدمت را  دوم آنها  مرحله  کند. در  ی م  تمایل پیدا 

. آنها  نمود  زنا   ل ینامند. در کتاب مقدس به ما گفته شده است که اسرائی م  ، خداستجدا شدن از   ا یدور شدن  به معنی  

                          خدمت کردند. را آنها  رفتند و  گانهیب انیبه دنبال خدا 

  ی قوم   جایگزین نکردناو با    وجود   ن یبا ا  ۵۵حکم طالق داد.   ی شمال  یبه پادشاه  ی و حت  خشنود نبود  لیخدا از اسرائ

  خدا او بازگردند.    ی به سو  بود که  ی صبورانه منتظر روز  و ماند.    یوفادار باق  یشوهر  آنها  یبرا بجای اسرائیل،    گرید

  ی ، پولس در مورد وفادار ۱۳تا    ۱۱آیات    ۲باب    موتائوسیشوهر وفادار نشان داده است. در دوم ت  کی خود را به عنوان  

 کرد.   م یهم خواه  ستیبا او ز   م،یمرد   یاگر با و  ،که  است  در خور اعتمادسخن    ن یا"  :سد ینوی م  خداوند  ح یمس  یِسیع

 وفای ما را انکار خواهد کرد. اگر ب  زیاو ن  م،یکرد؛ و هرگاه او را انکار کن  م یبا او سلطنت هم خواه  م،یو اگر تحمّل کن

 در روابط است.  یعشق وفادار و روش  راه ".از آن رو که خود را انکار نتواند کرد ماند،  وفادار خواهداو  م،یشو

 

 : یبحث گروه 

 جامعه ما در تضاد است؟  یهادگاه یبا د ،درباره زنا یِ خداوندسیع می. چگونه تعال۳

 

 درس:  نکته

 .دی زیبپره شهوت انگیزنگاه  از

  

 
 (پردازد یموضوع م نیبه ا  جامعبه طور  زین  هوشعکتاب ) ۸آیه   ۳ارمیا باب    ۵۵
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 8درس 

 ها وفای به وعده

 

 : گروهی گفتمان

 ؟ چه احساسی در این مورد داشتید را بگویید و استعمل نکرده به آن   و داده  ایاگر کسی به شما وعده 

 

 مقدمه: 

  یهم در ازدواج و هم در وفا   «ییوفا  ی ب»  اشاره به . او با  بردی م  به پیش   قسم خوردنرا از زنا به    بحث  ی به آرام  یسیع

 دهد.ی م وندیدو موضوع را به هم پ نیبه عهد، ا 

  با مرتبط    اصطالحات  از   یبرخ درک  کند،  ی درس درباره آن صحبت م  نی در ا  یسیعکه  بهتر آنچه    یادگیری   ی برا 

 خواهد بود. ضروری ،کتاب مقدس

 

 ف یتعار

 

 است.  راستی ای قتیشهادت دادن به حق ا ی گفتن یبه معنا  «سوگند خوردن ». ۱

 است.  یزیچ بخشیدن ای  کاری انجام ی خوردن برا سوگند  یبه معنا «وعده دادن». ۲

 . برای انجام وعدهقول دادن  به معنای «تعهد دادن». ۳

  داده شده است.   به شخص دیگر  وعده  ای  عهدو پیمان و  در ازای  که  است  بارز یا مشهود  یک چیزِ  به معنای  «روگِ».  ۴

برای    ، یک مثالوام  قه گذاشتن برای گرفتنیوث).باشدی به عهد عمل م  یوفابرای    وثیقه   ای  ضمانتبه عنوان    گرو

 درک این مطلب است.( 

  عدد   به  زین  بیعتبرای    یعبر  زباندر  .  شودمی داده    یارزشمند  زیچ  برایاست که    یقول  عهد یا  به معنای  «بیعت»  .۵

که در    یز یچ  یعنی دهد.  یم   وند یپ  قسمشود و او را با مفهوم  ی محسوب م  وندخدا  عددِ،  . هفتدشواشاره می   هفت
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نشده است، بلکه    گفته  یا سهل انگاریکه با عجله    منظور این استاست.    یدهکمال رسو    تمام  و بهضرب شده    هفت

 هفت بار تکرار شده است. 

درخواست    یعنیکردن    تشود. لعنیم  گذاشته  و بیعت  گرو،  تعهد  ،وعده  ،سوگند  ای تحکیمِ  بر    ،«یا جزاها  لعنتها».  6

 از خدا که در 

  ن یاز ا   ی انمونه  "لعنتت کنه  خدا". کلمه  نازل کنددهد  یکه وعده م  یرا بر سر فرد   بالییبه وعده،    ی وفا  عدمصورت  

یا با پیشنهاد خود شخصی که    شود،ی که به او وعده داده م   یفرد لعنت یا جزا با درخواست  موارد است. ممکن است  

 باشد  دهد، )در صورت انجام نشدن وعده(یک وعده را می 

 چند نفر است و ممکن است شامل همه موارد فوق باشد.  ایدو   نیب یرسم  توافق نامه ک ی  ،«یا پیمان عهد». 7

 

  :میکن یمراجعه م  ۳۳تا  ۲۲آیات  ۲۱باب  شیدای پدر  ی، به داستاناصطالحات باال  دیدن کاربرد یبرا

با توست. اکنون در   ،یکنیگفتند: »خدا در هرآنچه م   میسپاهش، به ابراه  ۀفرماند  کول،یو ف  مِلِکیدر آن زمان، اَب"

بلکه چنانکه من به تو محبت کردم    ؛ینکن  انتیکن که به من و فرزندان و نوادگانم خ  ادی من به خدا سوگند    یبرا  نجایا

.« آنگاه  خورمی گفت: »سوگند م   م ی.« ابراهیگونه رفتار کنهمان   ،یاده یکه در آن غربت گز   ینیبا من و سرزم  زیتو ن

  دانم ی گفت: »نم  مِلِکیرا سرزنش کرد. اَب  مِلِک یاز او غصب کرده بودند، اَب  مِلِکیکه خادمان اَب  ی چاه آب  ۀ دربار  م یابراه

گوسفندان و    میابراه  ، یاربودم.« ب   ده یرا نشن  ن یو تا امروز ا   ی نگفت  ی زیکار را کرده است. تو به من چ  ن یا   ی چه کس

اَب اَب  ۀ هفت بر  م یبستند. ابراه  نمایداد، و آن دو با هم پ  مِلِک یگاوان برگرفت و به  به    مِلِکیماده از گله جدا کرد، و 

تا    ر، یماده را از دست من بپذ  ۀ هفت بر  ن یاو پاسخ داد: »ا   ست؟«یچ  ،یماده که جدا کرد   ۀهفت بر   نی گفت: »ا  م یابراه

بر    یشهادت ا  نیاباشد  نامچاه را کنده   نی که من  بِئِرشِبَع  را  برا  رایز  د،یام.« پس آن مکان    ی که آن دو مرد در آنجا 

پ  گر یکدی آن  بستن  از  پس  خوردند.  اَب  مانیسوگند  بِئِرشِبَع،  فرماند   مِلِک یدر  خو  ۀ با  سرزم  کول،یف  ش یسپاه    ن یبه 

ابراه  انینیفلسط بِئِرشِبَع درختچ   میبازگشتند.  را خواند. و   ،یسرمد   یکاشت، و در آنجا نام خداوند، خدا  یگز  ۀدر 

  "کرد. اریغربت اخت انینیفلسط ن یدراز در سرزم یمدت م یابراه

 

 : یبحث گروه 
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هستند؟   کیداستان استفاده شده است، کدام   نیداده شد در ا   ح یتوض  پیشترکه    ی. چهار اصطالح از هفت اصطالح۱

 (گروو  بیعت ،یا پیمان  ، عهدسوگند)

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

   به وعده ها  یوفا 

 سر کوه    هموعظ

  ۳۷تا  ۳۳آیات  ۵انجیل متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز
 

  به خداوند وفا کن. خود    یهاقسم به  قسم دروغ مخور، بلکه  گفته شده است که،    پیشینیانکه به    دیاده یباز شن

زیر    کرسی که    چون  نیو نه به زمکه عرش خداست،     رای نه به آسمان ز   ،دی هرگز قسم مخور  م،یگوی من به شما م امّا  

  حتی   که  را یکن، ز م  ادیقسم  نیز  به سر خود    و  .است  بزرگپادشاه    آن  شهرکه    رایز  ،میست، و نه به اورْشلاوپای  

 است.  از شریر  ن،ی افزون بر ا  رایز "   نهِ شما نه " و "همان بله باشدبلهِ شما " سپ کرد. یتوان ی نم اهیس ای  دیرا سف  ییمو

 

 فرمان: 

 .  دیهرگز قسم مخور ❖

 شما نه باشد و نهِ بلهِ شما همان بله ❖

 

 : درس

 ند یگوی بر آنچه مردم م   خداشت.  پندارا ساده    هاآن  دیو نبا  ندتهسمقدس    دادن  تعهدو    وعده دادن  سوگند خوردن،

  د یی را تأ قتیحق نی کند ایصحبت م انیسیکه با فر یهنگام  یسیخواهند شد. ع یبا گفتارشان داور  آنان است و شاهد

مردم برای هر سخن پوچی که بر زبان    که  میگویبه شما م  ":  کندی اعالم م   ۳7تا    ۳6آیات    ۱۲باب    یکند. در متیم

د  یم خواهوحکم  ان خودسخن  با و    تبرئه خواهید شد   سخنان خود  با  را یز   برانند، در روز داوری حساب خواهند داد.

 " .گردید

  مربوط   ندهیآدر  ی انجام کار  به   نهای. همه ا دهندب  تعهد  ایوعده  ،  یاد کنند  سوگند  دیکه نبا  دیگوی به شاگردان م   یسیع

عمر    ما چقدرداند که  ینم  خدا جز    کس  چ ی. ههستندبر غرور    یو مبتن  خودسرانه تعهدها،    و  هاوعده . سوگندها  شوندمی
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این    شکل  نیبه بهتر  ازدواجدر  دات  تعه.  یا نه  داشت  یمخود را خواه  یهاعده تحقق و  یمنابع الزم برا   ایکرد    یمخواه

 که مرگ ما را از هم جدا کند«.   یشوند: »تا زمان  یجمله ختم م  نی ا  هب    ازدواج تعهدها در  اکثر    هد.دی م   ننشا  موضوع را

متعلق به خداست،    زها یچ  نی ا  را یکنند، ز   ادیسوگند    میاورشل  ای  ن یبه آسمان، زم  د یکه نبا  دیگوی به شاگردان م   یسیع

  ی قهیرا به عنوان وث یگرید داراییکس حق ندارد    چ ی. هدهد می   ارائه یا گرو  وثیقهبه عنوان  را  آنها   هک  یکس   راینه ب

 عرضه کند.  خود

تواند  ی گوید که بر خدا قدرت دارد و م ی در واقع مو    کند  ونی مدخواهد او را  کند، مىیم   ادیکسى که به خدا سوگند  

  کوتاهی به آن    ی از وفا  خورده  شخصی که سوگند را انجام دهد. اگر    ش خود  یکه اراده شخص  مطالبه کند از خدا  

اعتبار    یب  ا شاگرد با خدا ر  کی شکل فقط رابطه    نی سوگند خوردن به ا  ؟وصول کندآن را  چگونه از خدا    یگریکند، د

 .سازدمی  اعتباررا بی  ح یمس یس یع یدرباره  خود  خود عمل نکند، شهادت سوگندکند و اگر او به  یم

که این قسم    ی. کسکندی به نام خود استفاده م قسم  نشان دادن    ی« برا قسم به سرِ خوداز اصطالح »  ی سیبعد ع  جملهدر  

با   اقتدار حداقل از نظر قدرت و  ایکند که خداست  ی . او اعالم مکندمی ئه ارا وثیقه به عنوان  خود راجان خورد، ی را م

وعده    میکه خدا به ابراه  یهنگام مده است. » آ  ۱۳آیه    ۶باب    ان یعبراندر    این نوع قسم   از  ی ااو برابر است. نمونه 

 .«از خودش نبود که به او سوگند خورَد، پس به خود سوگند خورد  یداد، چون بزرگتر 

کسى که این گونه سوگند یاد کند، اگر به سوگند خود وفا نکند، مدیون دیگرى است و باید به او خدمت کند نه  

  ف یضع  یتدر واقع  در حالی که  ستند،یها خدا نکند که انسانی را پنهان م   قتیحقاین    ،خودجان  به    خوردن   خدا. سوگند

کند و به سوگند خود عمل نکند، شهادت او    ادیسوگند    بیترت  نی به ا  ی دارند. اگر شاگرد  ازیهستند و به کمک او ن

 قرار خواهد گرفت. دیدر شک و ترد زیاو در نجات مردم ن ییو توانا ح یمس ی سیدرباره ع

کند که از شاگردانش انتظار دارد به قول خود عمل کنند! تا  ی اعالم م  ی سیگفتن »بله شما بله باشد و نه شما نه«، عبا  

شوند و  ی . اگر شاگردان به قول خود عمل نکنند به عنوان دروغگو شناخته م را انجام دهند  اندوعده داده را که    یکار

  آنها   که  ی لیانج   امیبه پچگونه  مردم    . پسندهستاعتماد    مورد   ا ی  ندیگوی آنها حساب کرد که راست م   ی توان روینم

ست. او  نیکوخدا پس  "ست.نیکو قولشبه اندازه  مرد": د نیگوی که م هابه قول قدیمی ؟ بیاورند مانیکنند ای موعظه م 

 .دهدکه وعده داده است را انجام می را  ی کار شهیهم

 

 : یبحث گروه 
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 دهند؟ی . چرا مردم قول م ۲

 ست؟یشکستن قول چ جهی. نت۳

 بر کودکان دارد؟ یر یچه تاث قولها عدم انجام دیکنی. فکر م۴

 ؟ انجامش دادیدآیا چه بود؟  آوریدمی  ادیب دادید و آن را که  ی قول نی. آخر۵

 ؟ ، کدام استهبودشرایط   نی سخت تربا  انتیانجامش برا  ای دیدادی هرگز نم دیکردیکه آرزو م ییاز قول ها یکی. 6

 خدا مورد عالقه شماست و چرا؟   یهااز وعده  ک ی. کدام 7

 

 نکته درس: 

 .دییکه دروغ بگو  دیقرار نده ی تیخودتان را در موقع

 

 :فعالیت

و نحوه برخورد با آن را گزارش  شدید رابیان کنید  مجبور به قول دادن    در آن  را که  یتیگروه، هر موقع   یجلسه بعد   در

 .دیده
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 9درس 

 از حقوق خود  دنیدست کش

 

 : گروهی گفتمان

 د؟ یکن لیسترا  دی کشورتان دار در  شهروندیک که به عنوان  را یاز حقوق  یبرخ

 

 مقدمه: 

  ی موضوع بعد در  .  کندی خداپسندانه را به شاگردانش منتقل م  ی خانوادگ  یهاهمچنان ارزش   ی سیکوه، ع  سردر موعظه  

دندان در برابر  »و    «چشم در برابر چشم»ت  اپردازد. آن را با عباری م  یشخص  یهابیآس  مربوط به   حقوقِ  حق واو به  

آیه    ۱۹باب    ه یو تثن  ۲۰آیه    ۲۴باب    ان ی، الو۲۴آیه    ۲۱باب    خروج  ت دراعبار  نیکند. ای م   یمعرف  «دندان

 شود. یم  افتی ۲۱

  برای انتقام  ،یشخص  رساندنِ  بیآس  تواند به دنبالیفرد م  ه کت اینگونه است  ا برداشت ما از این عبار  ،یغرب  فرهنگدر  

  یی هات یمحدود  اًدهد. او صرفی نم  مجازاتدستور    خدادهد که  ی ، به وضوح نشان مدر متن کتاب مقدس،  اامّباشد.  

  گرید فرد    صدمه چشم خود را بر اثر    یکند. مثالً اگر شخصی م  ن ییتعرا  است انجام شود   الزمکه   ی مجازات  زانیم  ی برا

را    ندارد از دست بدهد، حق   به او صدمه زده  باید      مجازات،  شریعت. طبق  ردیاو را بگ  اموال بکشد و  شخصی که 

 .، باشدشده آسیب وارد میزان هب محدود

اما در  وارد کند   را همان صدمه  آسیب رسانده،و را که ا یبه فرد  تواندب ،شخصی که چشمش آسیب دیده فرض کنیم

  ؟ توانیم برسیمخوب و درستی می  یدو نفر به چه نتیجه این صورت با از دست رفتن چشمِ

ـ  ۳،  کشیدن  دردـ  ۲  ،ـ خسارت دیدن۱کرد:  می غرامت صادر    ،آسیب متفاوت  نوعپنج    یبرا   هودیدادگاه    ،یبه طور کل 

، منصف و  خوببود که    نی . هدف قانون ا قرار گرفتن  نی توهمورد    ـ۵  و   کار  برای   از دست دادن زمانـ ۴  شدن  درمان

 .میباش درستکار

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
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 از حقوق خود  دنی دست کش

 سر کوه    هموعظ

   ۳۰تا  ۲۹آیات  ۶لوقا باب  - ۴۲تا  ۳۸آیات  ۵متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

  

در برابر   م،یگوی .“ امّا من به شما مدندان به عوض دندانچشم به عوض چشم و که گفته شده، ”  د یادهیشن زین

و هر گاه    او بگردان.  ی به سو  زیرا ن  گر ید   ۀگونزند،   یلیراست تو س  ۀ به گون  ی . اگر کسدینکن  ی ستادگیا ریشخص شر

  ک ی مجبورت کند  ی. اگر کسبه او واگذار زیرا ن تیعبا  رد،یرا از تو بگ تیقبا ده،یبخواهد تو را به محکمه کش یکس

که از تو   یکس ازو بخواهد، به او بده  یزیاز تو چ یاگر کس. همراهش برو لیدو م ،یبا او برو متر(  ۱۴7۸)معادل لیم

 . مگردان ی قرض خواهد، رو

                                      

 

 ها: فرمان

 . دیمکن ایستادگی ر یشرفرد  دربرابر ❖

 .او بگردان  یبه سو  زیرا ن  گرید گونه ❖

 . بدو واگذار زیرا ن عبایت ❖

 . همراه او برومیل دو  ❖

 .، بدو ببخشچیزی بخواهدهر کس از تو   ❖

 .خود را مگردان ی که قرض از تو خواهد، رو ی از کس ❖

 

 : یبحث گروه 

 گذرد؟ ی ذهن شما م از  یداد، چه افکار  میتعل یس یع که آنچه دنی. پس از شن۱

 

 درس: 
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  ب یدر مورد آس  عبارتیبیان  با    واردشده،  یشخص  آسیب  برای  عادالنهمورد جبران خسارت    رد  تعلیم خود را  یسیع

برابر»  ،یانجسم به چالش میمشروع    «چشم و دندان در مقابل دندان  چشم در  کشد تا ی کند. سپس شاگردانش را 

  به شاگردانش بیاموزد که  خواهد ی م  ،یشخص  های بیآس  از   نوع چهار    اشاره به   با   یسیداشته باشند. ع  یمتفاوت  دگاه ید

 . کنندیکه حقوق خود را مطالبه نم یباشند، کسان سخاوتمند ی افراد

امّا من  ":  فرمود  یسیشود. عی م   افتیشاگرد در  ک یاست که توسط    «یو روان  احساسی  ی ها  بیآس»مورد اول شامل  

به    زیرا ن  گرید  ۀزند، گون  یل یراست تو س  ۀبه گون  ی. اگر کسدینکن  یستادگیا  ریدر برابر شخص شر  م،یگویبه شما م

دهد که دعوا  ی متفاوت هستند. مشت گره کرده نشان م  زی مشت گره کرده دو چ  کیو   یلیس  کی   "او بگردان.  یسو

  ا ی  یکس  ریتحق  ی برا  و  دشومی   به شخص   نی توه  باعث  و  شودی با دست باز انجام م  یل یسولی  در حال وقوع است.  

شروع  را    درگیری یا خصومت» یبه معناگونه،  چرخاندن  در گویش »آرامیک«    .دشوی دعوا استفاده م  ختنیبرانگ

براباشدمی   «دینکن اگر    ، یا خصومت  درگیری  ی .    نزاعی   ، دیگر نکند  یتالف   آسیب دیدهشخص  دو نفر الزم است. 

 ن، از آپس  ؛است  آب  ی رخنه  همچونآغاز مشاجره  ":  دی گوی م  ۱۴آیه    ۱۷سلیمان باب    . امثالآیدبوجود نمی

دوری از نزاع، عزّت آدمی است اما  ":  دیگوی م   گرید  امثال در جایی  ".یانجامدب  ه نازعم  به   آنکه   پیش ازدست بردار،  

  پارسایان   خدانظر کنند.  ف  که از حق خود صر  خواهد ی از شاگردانش م  یسیع  ۵۶" خارد!هر نادان برای مجادله می   تن

 .                                                 داردی م  را محفوظ

تو را به    خواهدب  یگر کسو هر":  فرمود  یسیع  .«شودیم  جادیشاگرد ا  کیاست که توسط    یبیآس»مورد دوم شامل  

غرامت    در پی  دهید  بیمورد، شخص آس  نی در ا  ".محکمه کشیده و قبایت را از تو بگیرد، عبایت را نیز به او واگذار

که    دیگوی به شاگردان م  یس یاست. ع  ردهآن به دادگاه مراجعه نک  افت یدر  ی است، اما هنوز برا  بیآس  یشده برا  تعیین

  دهید  بیآسشخص    هب  محبت  این طریقی، برای  زیرا  بدهند.  را  از آن  شتریب  یکنند و حت  تهیهرا    غرامت خواسته شده

  ی به کس  یکه وقت  خواهدی از شاگردانش م  یسیع  ۵۷. نمود  انیکوه ب  سررا قبالً در موعظه    استدالل  نیهم  یسیاست. ع

دادگاه کشیده شود، صلح  )قبل از اینکه موضوع به    کنندپوشی  چشم   حمایت قانونی شخصی،  از حق اند،  ظلم کرده 

 . به انجام رسیده استکه عدالت  داندمی خدا. کنند(

 

 ۳آیه  ۲۰امثال سلیمان باب   ۵۶
 ۲۶تا  ۲۵آیات  ۵متی باب   ۵۷
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هرگاه  »  :فرمود  یسیاست. ع  انشاگرد  خدمات ارائه شده توسط  و غرامت، در برابر  مزد  شامل عدم پرداخت   مورد سوم

انجام    یاست و به معنا  رایج عبارت   ک یدوم میل .« رفتن همراه او برو  میل سازد، دو  رمجبو میل ک ی  یتو را برا  یکس

استفاده از    به خاطرحق غرامت مزد و دریافت  ازکه  خواهدی از شاگردانش م یسی. عباشدمیاز آنچه الزم است  شیب

 خواهد داد.   پاداش خداوقت و استعداد خود صرف نظر کنند. 

کار نسبتاً    نی . در ظاهر ادهدمی ،  طلبدی که آن را م  یبه کس  و   دارد  شاگردکه  است    یزیچ آن    قرض دادنِمورد چهارم  

  قت یحق  ۳۰آیه    ۶باب    لوقا.  رسانداز این موضوع را به ما نمی   کامل  یتی درکم  لیا انج رسد، امّی آسان به نظر م

  ن ی ا  «.از تو بخواهد به او بده، و اگر مال تو را غصب کند، از او بازمخواه  یز یچ  یاگر کسکند. »ی موضوع را اعالم م 

 است. شاگرد یی دارا رفتنشامل از دست  

  ۵۸: دیآیم هیاز کتاب تثن تعلیم نی ا  نهفته در یاصل  درک

خود از   یداد، ول  دیقرض خواه  اریشما را چنانکه گفته است، برکت خواهد داد؛ و شما به اقوام بس  تانیخدا   هوهی  را یز

شما،   انیبر شما حکم نخواهند راند. »اگر در م  شانیراند، اما ا  دیحکم خواه  اریگرفت؛ بر اقوامِ بس  دیقرض نخواه  یکس

باشد، دل خود را سخت   ازمندیاز برادرانتان ن  یکی  بخشد،یشما م  هب  تانیخدا  هوهیکه    ینیسرزم  یاز شهرها   یکیدر  

دارد به    از یهرآنچه ن  ت،یبه قدر کفا  ،یدستبلکه با گشاده   د، ی خود مبند  ازمند یبرادر ن  یرا به رو  ش یو دست خو  د یمساز

  کینزد  یسال بخشودگ  یعن یکه، ”سال هفتم،    ابَدیبه دل شما راه ن  ستیفکرِ ناشا  نیکه ا  د ی. به هوش باشدیاو قرض بده

برآورد،   ادیو او از دست شما نزد خداوند فر  د،یبه او نده  یز یچ  سته،یخود با خساست نگر  ازمندیاست،“ تا بر برادر ن

  تان یخدا  هوهی و دل شما در دادنش خساست نورزد، تا    دیبه او بده  قهیمضای ب  دی گناه محسوب شود. بلکه با  تانیبرا  نی و ا

شما رخت نخواهد    نیاز سرزم  ازمندین  رایبرکت دهد. ز  د،ی گذاریو هرآنچه دست بر آن م  تانیها کار  ۀشما را در هم  زین

 ند، یشما  ن یخود که در سرزم  ازمندیو ن  ریرا بر برادران فق  شی : ”دست خومیگوی رو، شما را فرمان داده م   نی بست. از هم

   !“دییبگشا

 است.  زیمالک همه چ خداخواهد که از حق استرداد اموال خود صرف نظر کنند. ی از شاگردانش م یسیع

به    دی آنها با  گر،ی انجام دهند. به عبارت د  است الزم    از آنچه  ش یکه ب  خواهدمی از شاگردانش    یس یدر هر مورد، ع

  یشاگردانش مانند پدرشان در آسمان، سخاوتمند و مردم  خواهد ی م   یسی. عبرسانندبرکت    ای  بخشش کنند  گرانید

 

 ۱۱تا  ۶آیات  ۱۵تثنیه باب   ۵۸
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،  مجادله کنندخود    حقوقحق و    برای دریافت  ای  داشته باشندجهان را    نیا   یزها یچطمع    د یباشند. آنها نباگشاده دست  

 پاداش خواهد داد. آنانپدرشان در آسمان به  را یز

 

 : یبحث گروه 

 کنند؟ی م یچه فکر مردمدهند بانجام را  استشده از آنها خواسته که از آنچه  شیب ، یسی. اگر شاگردان ع۲

 گذارد؟ یم ریتأث گرانیچگونه بر د گونه،ح یرفتار مس نی . به نظر شما ا۳

 رد؟یگی ها چگونه شکل م ی. دوست۴

 

 نکته درس: 

 .دیاز آنچه الزم است انجام ده شیب

 

 :فعالیت

 . دیرا گزارش ده  دیاز حقوق خود سخاوتمند باش  دنیبا دست کش  دیکه مجبور بود  یتیگروه، هر موقع   یدر جلسه بعد
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 ۱0درس 

 محبت کنیددشمنان خود را 

 

 : گروهیگفتمان 

 دارد؟  ییشما چه معنا  یبرا محبتکلمه 

 

 : مقدمه

: است  استفاده شدهت  محبّ  فی توص  یبرا   ی اصل  از دو کلمه  که به زبان یونانی بوده  دیعهد جد  قسمت  کتاب مقدس  در

 ـ آگاپه  ۲ ـ فیلئو۱

ا  ز یمتما  یدو کلمه معان  ن یا از کتاب مقدس    ک یدر    ،دو کلمه  نی از ا  ک یکدام    نکهیدارند. دانستن  قسمت خاص 

 است.  یمتن ضرور  درست  فهم ی، براهداستفاده ش

را نشان    چیزی  به  داشتن   عالقه  فیلئو،  است!  تمحبّاحساس  و ابراز    پردازد.یم  تمحبّ  احساسفیلئو به  یونانیِ    یکلمه

 عبارتند از:   موضوع کیبه  . چند نمونه از عالقهدهدمی

 ت مادر نسبت به فرزندش.. محب۱ّ

 ت شوهر نسبت به همسرش.. محب۲ّ

 ت دارند. محبّ گر یکدی. برادران و خواهران نسبت به ۳

 دوست داشتند که در بازار از آنها استقبال شود.  انیسی. فر۴

 . مردم پول را دوست دارند.۵

 

و   کنداشاره می   نیکانجام کار  به    آگاپهاست!    تمحبّ  خدمت  نیپردازد. ایم  تمحبّ  روحبه    آگاپهیونانیِ    یکلمه

 :کندی م مکشوفزیر و اعمال   تیخود را در شخص این کلمه .است  نیکوکاریکلمه  هیشب
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استفاده   از کلمه آگاپه  ۵۹ "است  تمحبّخدا  ":  دیگویم  آنجا که  خداست. در کتاب مقدس  خودِ  تیآگاپه شخص  .۱

 شده است. 

 کند. ی م ح یرفتار آگاپه را تشر ۱۳ باب ان،ینترِبه قُ رساله  یناول  درپولس  است. آمیز تمحبّ رفتارِ نحوهآگاپه  .۲

 

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

 د ی محبت کندشمنان خود را 

 سر کوه    هموعظ

   ۳۶تا  ۲۷آیات  ۶لوقا باب  - ۴۸تا  ۴۳آیات  ۵متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 

که    میگوی امّا من به شما م  کن.  ت دشمنیو با دشمن  خود را محبّت نما  هی همساکه گفته شده است،    دیادهیشن

او برکت    یهر که شما را لعن کند، برا و    دیکه از شما نفرت کنند، احسان کن  یبا کسانو    دییرا محبّت نمادشمنان خود  

با شما رفتار    دیخواهی که م دیگونه رفتار کنبا مردم همان   ،دیکن  ریخ دعای  دهد  آزارتان که   را کس هر  برای   و  دیبطلب

خود  و باران  تاباند  یم  کانیآفتاب خود را بر بدان و ن  او  رای ز  ،باشید  فرزندانپدر خود را که در آسمان است  تا    کنند.

  پاداشی خواهید  چه ند،ینمایکه شما را محبّت م  دییرا محبّت نما ی هرگاه آنان رای. زباراندی م بدکارانو پارسایان بر را 

  د؟ یدار برتری بر دیگران  چه    د ییسالم گو  خود را  برادران تنها    اگر   و  کنند؟ی نم  نیچن  ۶۰خراجگیران   حتی   ا یآ  ؟شتدا

  د؟ ی دار  یچه برتر  کنند،ی م  یک یکه به شما ن  دیکن  یکین  یو اگر فقط به کسان  کنند؟ی نم  نیچنپرست  مگر حتی اقوام بت 

  د یخواه  یچه برتر د،یعوض از آنان دار   دیکه ام دیقرض ده یو اگر فقط به کسان .کنندی م  نیچن زیگناهکاران ن یحت

 

 ۱۶و  ۸آیه  ۴اول یوحنا باب  ۵۹

نبودند. آنها مردم    افراد خوبی  انیهودی  از دیدشدند،  یشناخته مگیرافراد که به عنوان باج  نیا  .(اتیمال   کنندگان  جمع).  خراجگیران  ۶۰

کردند منصف یم یکه از مردم جمع آور یپول زانیاوقات آنها در م شتریبودند. ب یانروم یبرا اتیمال  یبودند که مأمور جمع آور یمحل

 نبودند.
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ت  را محبّ  دشمنانتان  امّا شما،  .رندیعوض بگ  شانیاز ا  یتا روز  دهندی به گناهکاران قرض م  زیگناهکاران ن  یداشت؟ حت

  خداوند   فرزنداناست، و    می پاداشتان عظ  را یز   ، دیقرض ده  شانیبه ا   عوض،  دِیو بدون ام  د،یینما  ی کیو به آنها ن  دیکن

چنانکه پدر شما که در آسمان   دیباش  ۶۱  کامل  باید  پس شما.  بود، چه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است  دیخواه

 است. کامل است 
 

 : ها فرمان

 .دییدشمنان خود را محبّت نما ❖

 .دیکه از شما نفرت کنند، احسان کن یو با کسان ❖

  .دیبرکت بطلبکنند، برای کسانی که شما رو لعنت می ❖

 .دیکن ریخ ی دعا دهندمی که آزارتان  آنانی یبرا ❖

   .دیقرض ده شانیعوض، به ا دِیو بدون ام د،یینما یکین ❖

 .با شما رفتار کنند دیخواهی که م دیگونه رفتار کنهمان ❖

 .دیکامل باش باید پس ❖

 

 درس: 

با ا  م یتعل  یسیع و با    خود را محبّت نما  ه یهمساکه گفته شده است،    د یادهیشن"کند:  ی جمله آغاز م  نی خود را 

نفرت از دشمن    ق،یعهد عت  یکجا  چ یفقط بخش اول نقل قول از کتاب مقدس است. در ه  ".کن  دشمنیدشمن خود  

 دادند.ی م  تعلیمرا   برداشت نی ا یس یاز رهبران در زمان ع  یآموزش داده نشده است. ظاهراً برخ
 

 است.   ۶۲آگاپه و این نحوه رفتار ت کنندمحبّدهد که دشمنان خود را ی به شاگردان خود دستور م یسیع

 
 . "بالغ کامالً"  ای "تمام و کمال"کامل.   ۶۱

  مستلزم که    متمایزی  مهر"  کی   -شده است    مشخصتوسط خدا    شه یهم  ،دهدیم  ح یانجام دادن فعاالنه آنچه خداوند ترج  .  آگاپه   ۶۲

و   عنوان  https://biblehub.com/lexicon/matthew/5-44.htm)  "است  برگزیدنانتخاب  به  صرفاً   فیتعر  محبتی(. 

مردم،    یکه خدا، در فراهم آوردن نجات برا  عطوفتی  یعنیدهد )یت م آنچه را که الزم اس  ت،آنچه خواسته شده اس  ی شود که به جایم

خدا را    د،ینمایکه محبّت نم  یو کس "،  ۸آیه    ۴باب    وحنا ی  اول  است.  نمایان کرده او به مرگ    تسلیم کردنبا فرستادن پسرش نزد آنها و  

نمودم؛ در    محبّت شما را    زینمود، من ن  محبّتهمچنان که پدر مرا  " ،  ۱۰و  ۹آیات    ۱۵باب    وحنا یو    ". است  خدا محبّت  رایز  شناسدینم
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  ست، ی«. عالقه به آنها الزم نرفتار کنند  به درستی دشمنان خود    با »  د یکه شاگردانش با  کندی م  اعالم   ، خداوند  یسیع

 دهد: یرا شرح م ناندشمبه  کردن تمحبّ یبرا  یسپس شش راه عمل کند و کفایت می فقط رفتار خداپسندانه 

 .دی خدمت کن را . دشمنان خود۱

 بد. اعمالانجام بده، نه   اعمال نیک خودت  دشمن برای .۲

 با تو رفتار شود.  یهمان گونه رفتار کن که دوست دار  خودت . با دشمن۳

 .دیکن نیاو را تحس ای دیخوب صحبت کن د،ی. او را برکت ده۴

شود مربوط به خوب صحبت کردن در  ی استفاده م  نجایکلمه برکت که در ا   یاصل  ی معنارسد که  ی به نظر م  (أ

 کند. ی م  نیمورد دشمن خود است که شما را نفر 

 «. است خم کردن زانو ایکلمه برکت »زانو زدن  یواقع  ی، معنااامّب(

 بر دوشش گذاشته شود.   یتا بار   دیآی به زانو در م   یاست که شتر  نی ا  شودیم  انیکلمه ب   ن یکه در ا  ی ریتصو  (ج

 .دی بخوان ۳۴تا  ۲۱آیات  ۲۲باب  مثال االغ بلعام را در اعداد (د

 .دیاو دعا کن ی. برا۵

 بازپرداخت کند. نخواهد  ا یاگر نتواند  ی حت د،یدارد به او قرض ده ازی. آنچه را که ن6

 

کند ی م  اعالمتا مانند پدر خود در آسمان شوند. او    کندآنان را ترغیب می  شاگردان خود  دنیبا به چالش کش  یسیع

 تمحبّ.  باراندمی   شو باران   تاباند  را می   شآفتاب  بر هر دو  کند. اوی م  ی کیو هم به بدکاران ن  پارسایان هم به    خدا که  

  رییثابت است و تغ  شهی. همگرید  یابه گونه   گرید  یبرخ  یکند و برا  رفتار  یا به گونه  ی اعده   یبراآنطور نیست که  

دشمنان   یاست که ما زمان  دینکته مف  نی ا  یادآوری،  باشند  تا شاگرد خدا  اندکه فراخوانده شده   یکسان  یکند. براینم

 . میخدا نسبت به ما، اکنون دوستان او هست پایدار ابدی تِمحبّ لی. اما به دلمیاو بود

 

 : یبحث گروه 

 کند؟یشخص را دشمن شما م کی  یزی. چه چ۱

 

ام و در محبّت او  ، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته ماند  دی من خواه  محبّت در    د،یگر احکام مرا نگاه دارا. دیمن بمان   محبّت
 ( «.شما کامل گردد  یمن در شما باشد و شاد یرا به شما گفتم تا خوش  نیا .مانمیم
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 شما سخت است؟ یدشمنان برا ت کردنمحبّ ی . از چه جهات۲

 ت کنیدمحبّدشمنان خود را  دیتوانی که م دیرا فهرست کن کاربردی. چند راه ۳

 

 نکته درس: 

 . کن یک یبه همه ن

 

 :فعالیت

آن    جهیو نت  دیگزارش ده  را   خود محبت کنیددشمن  ه  بشدید تا  مجبور    درآن  کههایی را  تیموقع  گروه،  ی جلسه بعد  در

 چه بوده است 

 ۱۱درس 

 

 رضایت افتیدر
 

 : مقدمه

انجام کار    ،محبّت  ذاتِ  ست.ا   یمحبّت واقع   ،خدا  تیصحبت کرد. شخص  تمحبّخود در مورد    یقبل   میدر تعل  یسیع

. و متفاوت نیست  ،چه خوب و چه بد  یکس  ربا ه  یواقع  تمحبّ عملکرد  است.    گرانیبه نفع د  محبت  عمالست و اِنیکو

 .باشند رییکه در معرض تغ ستین یبر احساسات یمبتن

.  انجام دهند  و به صورت متوالی  وقفهبی   ،اصلبه عنوان یک  آنرا    شاگردان باید  کهکند  صحبت می تی  محبّاز  عیسی  

هستند. مسئله    هیمسائل ثانو نهای، ا اماروزه.  ـ ۳دعا و  ـ  ۲صدقه،  ـ  ۱:  کندرا در سه مورد بیان می عمل محبت آمیز  عیسی  

دهد و از  ی ز را انجام میت آماعمال محبّ   ن یروح پشت اعمال است. چرا انسان ا نیت یا  پردازد،  ی که او به آن م  ی واقع

 ؟کندرا دریافت می  رضایت  یچه کس

 

 آیات کتاب مقدس:مطالعه 
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 رضایت دریافت  

 سر کوه    هموعظ

   ۱۸تا  ۱آیات  ۶متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز
 

وگرنه نزد پدر خود    ،نندیقصد که شما را بب  ن یبه ا   د،یاوریمردم به جا م   دگان یخود را در برابر د  ییپارساکه    دیآگاه باش

  هاسه یدر کن  اکاران ی، چنانکه ر جار مزن  ،یدهی که صدقه م  ی پس هنگام"داشت.    دینخواه  ی که در آسمان است، پاداش

. پس تو چون  اندافته ی  یپاداش خود را به تمام  نانیا   م،یگوی به شما م  ن،ی. آمندیتا مردم آنها را بستا  کنندیها مو کوچه 

تو در نهان باشد؛ آنگاه   ۀتا صدق آگاه نشود، کند،یکن که دست چپت از آنچه دست راستت مچنان  ،یدهی صدقه م

در    دارند ی که دوست م   شمبا   اکارانیهمچون ر  ،یکنی که دعا م  ی هنگام"  " تو، به تو پاداش خواهد داد.  نِیبپدرِ نهان 

  ی پاداش خود را به تمام   نانیا   م،یگوی به شما م   ن،ی. آمنندیدعا کنند تا مردم آنها را بب  ستاده،یها او سَرِ کوچه   هاسهیکن

. آنگاه  به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن  یکنیکه دعا م  ی. امّا تو، هنگاماندافتهی

به تو پاداش خواهد داد.  نِیبنهان پدرِ   اقوام  آن  د،یتکرار مکن  یتوخال  یعبارات هنگام دعا،    ن،یهمچن"  "تو،  گونه که 

پدر    را یز   د،یمباش  شانی. پس مانند اشودی مستجاب م  شانیگفتن، دعا  ادهیبه سبب ز   پندارندی م  رایز  ،کنندیپرست مبت

پدر ما که در    یا":  دیدعا کن  گونهن ی پس شما ا  ".داندیشما را م   یازها ین  د،یاز آنکه از او درخواست کن  شیشما پ

نان   به انجام رسد. زین نیبر زم شود،ی تو، چنانکه در آسمان انجام م ۀ. اراددیایتو ب ینام تو مقدّس باد. پادشاه ،یآسمان

. و ما را در  میبخشی قرضداران خود را م  ز یما را ببخش، چنانکه ما ن  یو قرضها  ما را امروز به ما عطا فرما.  یروزانه 

اگر    را یز   ".[نیو قدرت و جالل، تا ابد از آنِ توست. آم  ی پادشاه  رایده. ]ز  مانییرها  ریاز آن شر  هبلک   اور،یم  ش یآزما

 ز یپدر شما ن  د،یمردم را نبخش  ی . امّا اگر خطاهادیشما را خواهد بخش  زیشما ن  یِپدر آسمان  د،یمردم را ببخش  یخطاها

  ۀ آنان حالت چهر   رایز  د،یتُرشرو مباش  اکارانیر  دمانن  د،ی ریگی که روزه م  یهنگام".  دیشما را نخواهد بخش  یخطاها

.  اندافته ی  ی که پاداش خود را به تمام  م،یگوی به شما م  ن،ی . آمندیدار بنماتا نزد مردم، روزه   کنندی خود را دگرگون م 

بلکه بر   نباشد،  انیتو بر مردم ع  ۀروزتا    6۳ی بشوبه سر خود روغن بزن و صورت خود را    ،یریگی امّا تو چون روزه م

 " .تو، به تو پاداش خواهد داد نِیبپدر تو که در نهان است، و پدرِ نهان 

 
  ی مواقع شاد  یگذارند. فقط برایخاکستر بر سر خود م  یهنگام روزه دار  انیهودی.    ی به سر خود روغن بزن و صورت خود را بشو     ۶۳

 .زنندیسرشان روغن م یرو
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 ها: فرمان

 .نندیقصد که شما را بب نیبه ا  د،یاوریا مبج مردم  دگانی خود را در برابر د ییپارسا ❖

 . جار مزن ❖

   .آگاه نشود کند،ی آنچه دست راستت م از  دست چپتچنان کن که  ❖

 . مباش اکارانیهمچون ر ❖

   .به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن ❖

 .کنندیپرستان مگونه که بت آن  د،یتکرار مکن یتوخالعبارات  ❖

 .دیتُرشرو مباش اکارانیمانند ر ❖

 .نباشد انیتو بر مردم ع ۀتا روز ی به سر خود روغن بزن و صورت خود را بشو  ❖

 

 درس: 

 :مشترک است اصلوزه شامل پنج و ر دعا، صدقهکتاب مقدس در مورد مسائل  اتیآ

 دهد.ی م یاز مسائل دستورات خاص  کی در مورد هر  یسیع .۱

 و روزه.  دعا، صدقهشود: انجام    کیاعمال ن .۲

 . نباشد یریاکار با . ۳

  . در برابر دیدگان مردم نباشد۴

 .دهدمی  پاداش ندیب  ی م تو را که در نهان  یپدر .۵

 

با دادن پول به فقرا  ،  است  رحمتبخشش و    ،کلمه صدقه  یپردازد. معنای دادن مصدقه   کِی عمل نتشریح  ابتدا به    یسیع

فرد اهدا شود    کیبه    ماًیتواند مستقی که متعلق به خداست اشتباه گرفت. صدقه م  یکیده آن را با    دیهمراه است و نبا

 د.گرد ع یفقرا توز نیشود تا ب ی آورصندوق جمع  کیدر   ای

کار را به    نی خواهد که ایدهند. او از آنها مرا در خفا انجام    صدقه دادندهد که  ی به شاگردان خود دستور م  یسیع

 شه یهم  رد،یگی صدقه م   شناسدی که م  ی گرید   فرد  از   یشخص  ی متوجه آن نشوند. وقت  انگر ید  انجام دهند که   یاگونه 
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که    کسیتنها  او در برابر  ناشناخته باشد،    ریفق  ی بخشنده برا  فردِ   ی . وقتفرد داردآن  نسبت به    ی احساس بدهکار  ک ی

 خداست. ،کند شکرگزاری تواندیم

  ، بودنداز غرور  پر  که    یافراد ثروتمند  ،یسیع  زمان. در  دینزن  جار،  دادن  صدقه  در هنگام  است که  نی دستور دوم ا

این نکته  به  یسیع  هستند. یر یّخ یهاکه انسان  کردندمی تظاهر  و ندزدمی  آن را جار  عمالًقبل از صدقه دادن،   معموالً

دست "کند:  یم  تیخود تقو  یرا با دستور بعد  استدالل  ن یو ا  کنند.علنی  خود را    بخشش  دیمردم نباکه  کند  ی اشاره م 

است که دست چپ نداند دست راست    رممکن یکه غ  میدانی ما م  ".آگاه نشود  کند،یچپت از آنچه دست راستت م 

 . میرفتار کن  اطیاست که با احت نی ا  منظورکند، اما ی چه م

 

کاربرد از این    نیاول  نیکند. ای جلب م  ی«ریاکار »   موضوعرا به    ما  یتوجه   ،ک یدر مورد اعمال نبحث خود  مدر    یسیع

تا بتوان    دبه دست آور  را  یدرک روشن   باید از مفهوم آن  ن،ی. بنابراشده است  ثبت  کلمه است که در کتاب مقدس  

او    است.  غیر واقعی  تیشخص  کیتحت    کردن،نقش بازی    ،یریاکار به کار برد.    بعدی  محتوایدر    یآن را به درست

 .است  یساختگ و  ستین حقیقت بینیمکه از بازی آنها می آنچه و  نقش است یفایدر حال ا

  ی عموم  یها مکان  ر یو سا  ساهایدر کل  نی. آنها همچنافتی ها  ابانیها و خسه یتوان در کنی را م  ریاکاران   ، فرمود  یسیع

  ی هستند که رو   یگرانیشود. آنها بازیم  شروعها  آننقش آفرینی  د،  نشویجمع م  بانیشوند. هر زمان که مخاطیم  افتی

 ند.مردم هست تحسین منتظرکنند ی م یکه باز  ینقش یکنند. و برای اجرا منقش  یصحنه عموم

به    لیا معملکردش    ی برا چقدر خوبم« و    ید، من نی: »ببدیگوی م او  وجود دارد.    غرور   شخص ریاکار  یک  یدر انگیزه 

 . گرانی دهد نه دیانجام م ،به خود  تمحبّ یخود را از رو  نیکوی  اعمال ریاکارشخص . است  اعتبارتحسین و   افتیدر

که از مردم دور    د یگویم  آنهااو به    .کردن است  دعا   کندیی را که عیسی برای شاگردان بیان می وکیعمل ن  نیدوم

خواهند  یم   رایز  کننددعا می   یعلن  ،ریاکارانشنوند.  نشما را    یدعا   تا مردم   دیو در را ببند  دی برو  خود  ی به اتاق ها  ،دیشو

 است.  ی خودن انسان و خدا یب یخصوص  ی گفتگو کی  ،هستند. اما دعا  آنان پارسامردم فکر کنند که 

  عبارات و    مرثیه  ، زیرااستفاده نکنند  یتکرار   عبارتهای  از  پرستاقوام بت   که مانند  دیگوی به شاگردان م  نیاو همچن

ب یاامت  د یارزش است. شای آنها  م ایمانداران  غیر  ها  در آن لحظه خدا    د یشا  یا  شنودی که خدا خوب نم  کنندیفکر 

ممکن   ای  .تکرار کنند  وردهای خود رامجبورند    نیبنابرا  ،توجه او را جلب کنند   دیو با  دهدی گوش نمو یا  خواب است  

آنها را مستجاب کند؟ در    ی دعا  درخواست خسته کنند تا  نیباشد که بارها و بارها او را با هم  نی آنها ا  زهیاست انگ
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 از آنکه  ش یداد، و پ خواهم  جواب  بخوانند من  از آنکه  و قبل"آمده است:  ۲۴  هی، آ۶۵باب  ،ینب  یایشعاِکتاب 

 ".دیشن خواهم  من  ندیگو سخن

از غذا    زیپره  روزه به مفهومکنند که  ی. اکثر مردم فکر مشودمربوط می به روزه    ، در مبحث عیسی،کار نیک  نیسوم

  ت یرعا  راچهار شرط  باید روزه محسوب شود ،شخصی عمل نکه یا  ی. برا ستیکلمه ناین   یواقع  ی معنا ن ی، اامااست. 

  ی کار   رساندن  انجاممنظور به به صرفاً    ـ۴  یمدت  یبرا  ـ۳  ستوا  میلمورد    ای  مطلوب  که  ـ۲    را  یزیچ  ـ۱  شخص    آن.  کند

  . مرجع ستین  ۶۴غذا   یبراصرفاً    نی ا  ی نب  یایشعاما به گفته اِ  رند،یخواهد قومش روزه بگیخدا م   .دهدانجام نمی بزرگتر  

 :باشدمی ۱۴تا  ۶ آیات ۵۸باب  ا یاشع  آن در

مظلومان را آزاد   ؟یرا باز کن  وغی یو بندها ،ییرا بگشا یعدالتی ب ریکه زنج  ستین نیا پسندمی که من م  یاروزه  ایآ"

و    ؟ یآور  شی خو  ۀ را به خان  خانمانی ب  رانِیو فق  یکه نان خود را با گرسنگان قسمت کن ؟یرا بشکن وغی و هر    ،یساز

همچون فجر  آنگاه نور تو   ؟یگوشت تن توست، خود را پنهان نساز   زو از آن که ا  یاو را بپوشان  ،ینیب  یاچون برهنه 

و جالل خداوند از    د،یتو خواهد خرام  شیشاپیپ  اتیی پارسا  د؛ییخواهد رو  یزودطلوع خواهد کرد، و صحت تو به 

  او و    دیطلب  یخواه   یار یکرد و خداوند تو را اجابت خواهد نمود؛    یپشت نگاهبان تو خواهد بود. آنگاه دعا خواه 

  یاگر تمام  ؛یز یبپره  ییو از بدگو  ،یستم و انگشت اشاره را از خود دور کن  وغیحاضرم!“ »اگر    نک یخواهد گفت: ”ا

و شبِ   دیخواهد درخش  یک یآنگاه نور تو در تار   ،یساز   ر یرا س  دگان یو جان ستمد  یمّ خود را وقف گرسنگان کنهَ

  ریسوزناک س  ابانیخواهد کرد، و جان تو را در ب  ت یداتو را ه  وستهیروشن خواهد بود. خداوند پ  مروز یتو همچون ن

که آبش کم نشود.   یاو چشمه  راب یبود س  یخواه   یو تو چون باغ  د،یقوّت خواهد بخش  تیخواهد نمود؛ به استخوانها

  ی وارهایسَلَف را بر پا خواهند داشت. و تو را بنا کننده د  امیا   یانها یکهن را بنا خواهند کرد، و بن  یهارانه یقوم تو و

  ی و در روز مقدس من خشنود   ی پا ننه  ر یها به جهت سکونت. »اگر شَبّات را زگر کوچه شکسته خواهند خواند و مرمت

اگر آن را حرمت    ،یو روز مقدس خداوند را محترم بخوان  یبشمار   یخوش  یۀاگر شَبّات را ما  ،یاوریخود را به جا ن

آنگاه لذت تو در خداوند   ، یبر زبان نران هودهیو سخنان ب  ییاگر لذت خود را نجو ،یخود رفتار نکن  یو به راهها ینه

که دهان    رایز   د؛«یرا به تو خواهم خوران  عقوبیپدرت    راثیسوار خواهم کرد، و م  نیزم  ی های خواهد بود؛ تو را بر بلند

   ".م کرده استخداوند تکلّ

 
 ( پور یک  روزبار در روز کفاره بود. ) کی یاعالم کرد سال خدا که  ییتنها روزه غذا   ۶۴
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دانستند می . مردم  ختندیریو خاکستر بر سر م  دندیپوشیم  پالساز روزه داشتند.    یبزرگ  شیمردم نما  یسیدر زمان ع

  ی اکه چهره   گفتبه شاگردانش    یسیعامّا  برند.  یرنج م، داوطلبانه  مورد لطف خدا قرار گیرند  بخاطر اینکهکه آنها،  

 به خواندن حاالت چهره هستند.  ادراست که مردم ق ن یامر ا  نیا  لی. دلترشرو یا غمگین یانه چهره  ،شاد داشته باشند

شوند.  ی م   ایآن را جو  لیدل  عتاً یطب  نندیبی م  غمگین   ی امردم چهره   یرنج است. وقت   اینشان دهنده غم و اندوه    ترشروچهره  

را به  مردم   یتوجه     رم«یگیآن روزه م   ای نیجمله که »آه من به نفع ا   نیکند تا با گفتن ای م  دایپ  یفرصت  ریاکارسپس  

. به نظر  داندآن را روسیاهی می ا خدا کنند، امّ نیاو را تحس  یهاممکن است تالش مردمخود جلب کند.  یحالت فروتن

  ی نشان دهنده   نیهمچن  غمگینالزم است. چهره    او  ی، فروتنخدا بر سر فرد  دست پر لطفِ  ار گرفتنِقر   یرسد که برایم

 ست. او ایمان ندارد که خدا در این شرایط عمل خواهد کرد. به خدا فرد طمینانِو عدم ا یدیناام

است    نانیو اطم  د یسرشار از ام  شاد  فردکند.  ی ش م راو است که از درون ت  لذتی   یدهنده چهره شاد نشان   گر یاز طرف د

فرد شاد است.    کی بدانند که چرا    دوست  دارندمردم    نیخواهد کرد. همچن  عمل   طیشرا  نیدر ا   خدا  و ایمان دارد که

تا هرکه سبب    دیباش  آماده  وستهیپ"  باشد  ۱۵آیه    ۳در اول پطرس باب    پطرس رسول  نصیحت  دلیل  تواندی امر م   ن یا

 " .ه نرمی و احترامب امّا  د،ید، او را جواب دهیپرساز شما  د یرا که دار  یدیام

به آنها  بین است  نهان   پدرشان که  رایرا در خفا انجام دهند ز  وکیاعمال ن  ن یکه همه ا   د یگوی به شاگردانش م  یسیع

  زه ی، انگریاکار  شخص  برخالفِخواهند کرد.    افتیخود را از او در  تحسین، جالل و  رضایتپاداش خواهد داد. آنها 

او بر اساس    پارسای. و اعمال  شودتمجید می   خدا که    ندیاست بب  ل یاست. او ما  فروتنی  مبنای   بر  و کیاز اعمال ن  شاگرد

 است.  گران یبه خدا و د  تمحبّ

  ز یچ  ایوقت است و در روزه غذا    دعادر صدقه پول است، در    که  دارد  یک قربانیبه    از ین  شهیهم  اعمال نیکانجام  

مردم و    تحسین  ریاکار   یکسى است که آن کار را انجام دهد. برا  برای  ، پاداشاعمال نیکنهایى انجام    ه. نتیج گرید

 شده است. رهیاو ذخ  یبرا  آسماناست که در   یشاگرد گنج  یبرا

 

 : یبحث گروه 

 مورد توجه هستند؟  اریدر جامعه بس گرانی . چرا باز۱

 .کندمی جادیدر شما ا  یچه احساس دیی و بگو دیکن فیتوص دینکمی  افتیرا که در رضایتی نوع  .۲
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 نکته درس: 

 . دیریبگ یخود پاداش بهتر ک ین اعمال  یبرا

 

 :فعالیت

 . دیینگو یو آن را به کس دیانجام ده  نیکو عمل کی حداقل  ی قبل از جلسه بعد
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 ۱2درس 

 دعا
 

 : گروهی گفتمان

 د؟ ی روایآنها را به خاطر ب دیتوانی م ا یو آ ایددعا کرده ا یآ یدر دوران کودک

 

 : مقدمه

  ریاکاران به شاگردانش گفت که چگونه بر خالف    یسیبود. ع  دعا  میکه به آن پرداخت  یاز موضوعات   یکیدرس قبل    در

  ی »دعا  ا یپدر ما« ای دعای دهد که به » ی را به شاگردانش م  دعایی عا کنند. در بحبوحه بحث دعا، او د  ایمانداران غیرو 

  ی سیعو    است  غیر ایمانداران  یروش دعا  رخالف بشود که  منتقل می   یمیمفاهدر دعای ربّانی،  .  معروف است«  انیربّ

 رد.خاص از آن تمرکز دا  یجنبه  در یک  ویژهبه طور 

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 دعا

 سر کوه  ه  موعظ

   ۱۵تا   ۹آیات  ۶متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 

ا »ادیدعا کن  گونهن ی»پس شما  ب   ینام تو مقدّس باد. پادشاه  ،یپدر ما که در آسمان  ی:  تو، چنانکه در    ۀ. اراد دیایتو 

ما را ببخش، چنانکه    یو قرضهاروزانه ما را امروز به ما عطا فرما    نان  به انجام رسد.  زین  ن یبر زم  شود،یآسمان انجام م

و قدرت    یپادشاه  رایده. ]ز  مانییرها  ریبلکه از آن شر  اور،یم  ش یآزما. و ما را در  میبخشی قرضداران خود را م  زیما ن

. امّا  دیشما را خواهد بخش  زیشما ن  یِپدر آسمان   د،یمردم را ببخش  یاگر خطاها  رای.[ زنیو جالل، تا ابد از آنِ توست. آم

 .دیشما را نخواهد بخش یخطاها  زیپدر شما ن د،یمردم را نبخش یاگر خطاها 

 



99  

 

 

 

 

   :یگروه بحث 

 م؟یکنی استفاده م  ی تکرار وردهای  از    ایمانداران   ر یمانند غ  ز ی، ما نربّانی    ی دعاکردنِ    تکرار زیاد  در    دیکنی فکر م  ای. آ۱

 ؟ بله یا خیر

 

 : فرمان

 دیدعا کن اینگونه شما ❖

 

 درس: 

  ندیگوی را که م  یکلمات  نهفته در  یروحان   معانیکه    خواهدی دهد. او از شاگردانش میدر مورد دعا آموزش م   یسیع

  عالی   روشیمؤثر است،    یدعا  کی  نکهیعالوه بر ا  ربّانی  ی. دعاستین  ی کلماتمعنی تکرار ب  یدرک کنند. دعا به معنا

  کردن   درخواستو  کردن    شیستا  ،مخاطب ساختنشامل  که    کندی فراهم م  زین را  شدن به خدا    کی نزد  یبرا

 .است

قرار داده    خدا را بعنوان پدر مخاطب   ،با گفتن »پدر ما«است.   مخاطب ساختننوعی    نیا   ، "یپدر ما که در آسمانای  "

مانند  یاکه هر شاگرد رابطه  کندتصدیق می  . وقرار دارد در یک خانواده روحانی که شخص دهدنشان می  و شودمی

شود، وقتی برای برادران و خواهران دعا می .  او هستندن  برادران و خواهرا ایمانداران،  سایر  دارد و  با خدا    فرزند   ک ی

  ان شاگرد  یتوان آن را با پدر انسان ی نم  از این رواست و    یپدر آسمان  مستقیماً  اطبخ م  شود.می واقعی، نشان داده  ت  محبّ

پدر  و  خالق    خدا،که    کندتصدیق می  همچنین  کنند.  یم   یزندگ  نیزم  یاز آنها هنوز رو  یبرخ  رایاشتباه گرفت ز

 اوست. شایستهو اطاعت  عزّتآنهاست و 

سخن، شاگردان    نیاست. با گفتن اگناه  و بیپاک    یبه معنا    مقدساست.    شیستااین عبارت    "نام تو مقدس باد"

بدانند    دی هستند، با  خدافرزندان    یی که آنها از آنجا  و  است  یکنند که نام خدا پاک و منزه از هر گونه ناپاکی اعالم م

 . آیدزندگی کردن با این نام می  تیمسئولبه همراه آن،  بر خود دارند که  نام او را
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  درخواست این عبارت اولین    ".انجام رسدبه   زین  نی، بر زمرسدبه انجام می تو چنانکه در آسمان    ه. اراد دیایتو ب  پادشاهی"

تشخ است.   اراده   دهندی م  صیشاگردان  بر رو   یکه  نم  ن یزم  یخدا  م  شودی انجام  او  از  زم  خواهندیو  با    نی که  را 

 ( .داده خواهد شد آموزش   ۱۸س از ملکوت خدا در در یترقیعم  یبررسبرکت دهد. )  خود حکومت کامل گسترش 

و    نفس   یبرا   بخششبدن،    ی : غذا براکنند  درخواسترا از خدا    گری د  زیدهد که سه چی سپس به شاگردان دستور م

  برای   یاین درخواستست.ا  هادرخواست   نی مورد از ا  نیاول  "عطا فرماما را امروز به ما    یروزانه نان  "روح.    یبرا   هدایت

هر    دیبا   ربّانی  یدعا  کند کهبه این نکته اشاره می   »امروز«  هبا استفاده از کلم   یسیع  ،ان استشاگرد  حیات  کل مدت

 بدن است.  نیاز مهیاکنندهخدا که کند ی م تصدیقدرخواست  نی انجام شود. ا  روز

  «قرض» کلمات    است.  یدرخواست بعد  "م یبخشی قرضداران خود را م  زی چنانکه ما ن  ،ما را ببخش  یو قرضها "

در    «قرضداران»و   رفته  کار  عبارت،  به  گوناگونی  تواند  می این  که مفاهیم  مفاهیمی  برساند.  استفاده    قرض   ی برا   را 

از  منظور  گناه.    ای  توهین   ر،ی، تقصسقوط،  منحرف شدن،  تخلف ،  تجاوز  ، گمراهی  ،فساد  ،شوند عبارتند از: لغزشمی

 مدیونِ رو    ن یاز ا   ،شودی است که باعث ضرر م  یشود. بدهکار کسی م  بیاست که باعث آس  ی زیچ  «، آن قرض»  کلمه

 رساند. یم  بیشود که به او آسی م یکس

دعا، دوباره    خودِ  انیپس از پاعیسی  درباره دعا است.    یس یع  دستوراتدر    ای مهم و اساسی، مرحله درخواست  نیا

  ده یبخش  خود را  قرضداران  قبالً همه  دیگوی به خدا م  شاگرد»  :کندی معطوف م   عبارت در دعا   نیتوجه شاگردان را به ا 

 اینانحَ  ، دروغ گفتن به خدا در مرگ دو شاگرد  ت ی. جدّدی گوی خدا دروغ م  به باشد    دهیپس اگر آنها را نبخش  «،است

 نشان داده شده است.  ۱۱تا  ۱  اتیآ ۵باب  کتاب اعمال رسوالن در  هریفو سَ

ما را    یهاقرض  م،یبخشی خود را م  قرضداران: »همانگونه که ما  از آیه باال اینگونه برداشت کنندممکن است    یبرخ

های ما را  قرض خدا  یک برداشت، . در است  ، گرفتار، شاگرد همچنان در دام سخنان خوداین کار در انجام  «.ببخش

برداشتی  در  کند خدا خواهد بود.  هنگامی که شاگرد عمل می پس  .  ببخشیم  دیگران راهای  قرض   ما  اگرخواهد بخشید  

به همان    خدا  ،برداشت  نی. در ا را خواهد بخشید  ما  خدا  ،خواهیم بخشید را    گرانید  ما  که  ایبه همان اندازه   دیگر،

 . دینخواهد بخش زی اگر شاگرد نبخشد، خدا ن ن،ی. بنابرابخشدمی  شاگرد یشیوه
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را نبخشد،    گرانیدشاگرد  اگر  ، خواند. نکته همان استیرا م   این آیات کتاب مقدسفرد چگونه    کیکه    ستیمهم ن

کل    را یانجام دهد، ز   برای او  یگر یتواند کار دیم   چگونهوقتی خدا شخصی را نبخشد،  .  دیخدا او را نخواهد بخش

  به بخشش   حاضر  ما  ایحاضر است ببخشد، اما آ  شهیاست؟ خدا هم  مصالحهبر اساس بخشش و    ح یمس  یسیع  لیانج 

 ؟هستیم

  که از درخواست سوم است    شیپ،  دعای ربّانیخود  در    ووجود دارد    برای بخشش  درخواست  ی درگرید  مهم  ینکته

  را ی ز ،دهد رهایی  یرتواند شاگرد را از شری خدا نم ".ده ییما را رها ریبلکه از شر اور،یم  شیا ما را در آزم ": دیگویم

نمپس  بخشد  ینم  شاگرد را  او  زمانی خدا  تا  فقدان    .شدنبخ او  که    یبخشد  از شریر،  بردن کلیساها  رنج  اصلی  دلیل 

   بخشش است

شریر رهایی  دور نگه دارد و آنها را از    یرقادر است شاگردان را از شر   خدااذعان دارد که    نیدرخواست همچن  نیآخر

 ند.کن گران یبخشش د  شروع بهآنها  نکهیا شرط ، به بخشد

قدرت و جالل تا ابداالباد از آن توست.   ی،پادشاه  رایز"است.    هاضاف  جملهدو    شاملکتاب مقدس    یهااز ترجمه   یبرخ

و قادر    جاودان ،  و او حکمران مطلق  ستخدا  کنند،ی دعا مکه    یکسبا    کنندی اول، شاگردان اذعان م  جملهدر    "نیآم

 آنهاست.  یهابه برآوردن خواسته 

ها بخشد و جالل او انسان یگناهان را م ش  کند، قدرتی روزانه را فراهم م  خوراک  را بر عهده دارد،او    ی که پادشاه  خدا،

ی،  خدا در جمله قبل یبه جا  محبّتکلمه    ینیگزی. با جابخشدی م  یر رهاییکشاند، بلکه آنها را از شریرا به وسوسه نم 

کشاند، بلکه نمی   بخشد و انسان را به وسوسهیرا م   گناهان  ند،کی روزانه را فراهم م  یغذا   محبّت  :خوانیماینگونه می 

 دهد؟ ی شاگرد در ملکوت خدا م  کی درباره هدف  استداللیبه شما  نیا  ای. آدهدرهایی می یر  آنها را از شر

 .است یقیحق ا ی قطعی امر  بدان معنا کهرسد.   یم  انیبه پا «نیآم» بیان دعا با

 

 : یبحث گروه 

 ؟چرا   دییو به گروه بگو دینام ببر د یاده ینفر را که نبخش کی. ۲

 

 درس:  نکته

 . دیکن نیرا روزانه تمر  ربانی  یدعا



102  

 

 

 :فعالیت

نبخش  ینام هرکس بنو  تکه    کی  یرو  دی اده یرا که  آنها.  دیسی کاغذ  کاغذ را  آن تکه  و سپس    ببخشید  را  تک تک 

که    یفاصله دارد حمل شود. سپس با درک سخنان  مغربکه مشرق از    ییتا جا  بسپارید. خاکستر را به باد  دیبسوزان

 .دیرا بخوان  ربّانی  یدعا  د،ییگویم
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 ۱۳درس 

 به دست آوردن گنج

 

 : گفتمان گروهی

و از گروه    دیاور یآن را به جلسه ب  دیدار   ی نفیسااگر صندوقچه.  رندیبگ  ادی  بهتر   کند تایبه افراد کمک م   فکری   تجسم

  ست؟ یچ  یبرا  گنج صندوقچه    دیشد از گروه بپرس  ییشناسا  یبه درست  نکهی. بعد از ا است  چه چیزی   درون آن  که  دیبپرس

 «و چرا؟  بود؟  ی زیچه چ شما ییدارا  نیتر  با ارزش یدر دوران کودک»: دیسؤاالت را بپرس نی سپس ا

 

 : مقدمه

 دهد.یکوه را ادامه م سر موعظه  یسیع

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 دعا

 به دست آوردن گنج 

   ۲۳تا  ۱۹آیات  ۶متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

بلکه گنج خود .  کنندیو سرقت م  زنندیو دزدان نَقْب م  رساندی م   انیو زنگ، ز  دیکه ب  ییجا  ،دیندوزیگنج م  نیبر زم

هر جا    رای. زکنندی و سرقت نم  زنندی و دزدان نَقْب نم  رساندی نم   انیو زنگ ز  دیآنجا که ب  د،ی ندوزیرا در آسمان ب

ن بود.    زیگنج توست، دل تو  ، تمام وجودت   6۵باشد  )بسیط(بدن است. اگر چشمت سالم  راغچشم، چآنجا خواهد 

 
 نظر او باز باشد، مبارک   که   یشخص: » دیگویم    ۹آیه    ۲۲باب    امثال»سخاوتمند بودن« است.    آن  یمعن.  باشد(  نیک )  بسیطچشم     ۶۵

 .«دهدیمفقرا  خود به  از نان  که  رایخواهد بود، ز
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که در    ی، تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت. پس اگر نور66  روشن خواهد بود. امّا اگر چشمت فاسد باشد

 خواهد بود!  یمیمت باشد، چه ظلمت عظتوست ظل

 

 

 : هافرمان

 . دیندوز یم گنج  نیبر زم ❖

 . دیندوزی ب خود را در آسمان بلکه گنج  ❖

 

 : یبحث گروه 

 هستند؟ چه جاهایی   کرد رهیتوان ذخی که گنج را م ی  . با توجه به متن کتاب مقدس دو مکان۱

 زمین  (أ

 ب( آسمان

 

 کرد؟ رهیذخ ن یزم ی توان روی که م دی را نام ببر نهی. چند گنج ۲

 طال  (أ

 نقره  ب( 

 جواهرات گرانبها  (ج

 پول (د

 ه( پوشاک

 و( خانه

 ز( ماشین

 ح( اسباب منزل

 
  داند ی و نم شتابد یم دولت  ینظر در پ مرد تنگ : » دیگویم  ۲۲آیه  ۲۸باب   امثال بودن« است.  سی »خس آن یمعن. چشم فاسد است    ۶۶
 .« افت یاو را درخواهد  ی ازمندین که
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 . مختلف نیمردان و زنان در سن یبرا  هر نوع وسیله بازیی( 

 

 قسمت اول درس: 

به    آنگاهو    بردیم  یترقیسپس شنونده را به سطح عم  کند،ی شروع م  ییاو از سطح ابتدا   ،ی کهسیع  میتعالاکثر  مانند  

جمله او گوش    ن یهمانطور که شاگردان به اول  کند.، این تعلیم نیز از این الگو تبعیت میپردازدی موضوع ماصلی  ی  هسته 

  رساندی م  ان یو زنگ، ز  دی که ب  یی جا د،یندوز یگنج م  نی»بر زم   آن را درک کنند.  یتوانند معنایم  ی دهند، به راحتیم

 . کنندی و سرقت م زنندی و دزدان نَقْب م 

صحبت    عادی  یازها ی. او در مورد نیمعمول  یزهایگرانبها، نه چ  یزهایکند، چیدرباره گنج صحبت م  یسی، عدرابتدا

و زنگ آنها را از    بید  ن یشوند. بنابرای استفاده م و دائمی  به طور منظم    یمدار  ازیکه ما ن  ییزهایچ  ،یکند. به طور کلینم

مثال،   ی. براکنندریسک نمیگرانبها نیستند  که    ییزهایبردن چ  ی. و دزدها معموالً برانیستند  استفادهبِال   رایبرد زینم  نیب

 .دارندبر نمی شما را  وشپریشوند و پول بدزدند، اما ز خانه شما دزدها ممکن است وارد 

 

 : یبحث گروه 

 تالش کند؟  دیبه دست آوردن گنج چقدر با ی . انسان برا۳

 است؟  ی. چقدر کاف۴

 

 قسمت دوم درس: 

آنجا   د،ی ندوزیبلکه گنج خود را در آسمان ب"  تر فکر کنند.قیعم  یکند تا کمی شاگردان را وادار م  ،یسیع  یفرمان بعد

 ".کنندیو سرقت نم زنندی و دزدان نَقْب نم  رساند ی نم انیو زنگ ز دیکه ب

پس از  گرفته تا فرعون،    ی، از مردم عاد گذشته  در چندین نسل   .آوردبوجود می   چالش راچند  آیه برای شاگردان    نیا

مانده است. پس    ی باق  نیتا به امروز در زم  نهاآ. اما همه  کردندی دفن م  نیز با ویرا  ی او  گرانبها  های ایشا  ، هرکس  مرگِ

 ؟بردی مآسمان  و بهرتپَبصورت  آنها را  خدا ایبه آسمان خواهند برد؟ آ ن یخود را از زم یها چگونه شاگردان گنج 

کهدوم  چالش م  ی  ذهنم  است کهی به  این  اول  رسد  م  نیدر  نظر  به  شاگردان  خواست  ینم  عیسی  که  دیرسیفرمان 

اما    ینده کن  رهیذخ  ایکننده  انباشته باشند،  اینگونه برداشت  خواهد.  اکنون، در گفتارش، دقیقا همان چیز را میگنج 
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چه    آسمان به. اما طال، نقره و جواهرات گرانبها در  شود که او  به مکانی که گنج باید درآن ذخیره شود اشاره داردمی

 داشته باشند.  ی ارزش ابد  دی بهشت با  یهانهی. گنج موارد باشد  نی از ا  فراتر  چیزی  د یبا  یسی ع  منظور  ؟ مطمئناًآیندکار می 

اول    دررساله خود    نیاشاره شده است و پولس رسول آنها را در اول  یابد   یهانهیگنج   ن ی در سراسر کتاب مقدس به ا

محبّت    ینشانامّا بزرگتر  "و محبّت.  دیام،  مانیاماند:  می  یباق  زیسه چ  نیحال او  "کند.  یم   بیان  ۱۳آیه    ۱۳باب    انیقرنت

شود. یم  هیطال با آتش تصف  ثلم  مانیشده است. ا  هیتشبجواهرات گرانبها   به    محبتبه نقره و    دیامبه طال،    مانیااست.  

با  دیام نقره  ب  د یمانند  از  و  ناخالصیبردن    نیبا  اندازه   محبّتها پاک شود.  ها و ها، شکل مانند جواهرات گرانبها در 

 وجود دارد. ی گوناگون هارنگ 

 

 : یبحث گروه

 .دی دارند را نام ببر مانیبه ا  از یکه ن یاز اعمال ی. برخ۵

 . دیدارند نام ببر دیبه ام از یکه ن یاز اعمال ی. برخ6

 . دیرا نام ببر  دارندت محبّ  به  از یکه ن یاز اعمال ی. برخ7

 

 قسمت سوم درس: 

  ان یبه پا  سخن  ن یرا با ا   ("دی ندوزیآسمان ببلکه گنج خود را در  "  و  " دیندوز یگنج م  نی بر زم")دو فرمان    نی ا  یسیع

شخص حق   هر  شاگردانش بفهمند که  خواهدی او م  ".در آنجا خواهد بود  زیهرجا گنج تو است، دل تو ن":  رساندیم

 خواهد کرد.  عملآن  طبق   دارد. و هر کدام را که انتخاب کند، بر خروی راا ای  یو یدن یزهایچ  یانتخاب برا

نقره و جواهرات    ، است از طال  جاودانی   شهیکه هم  محبّتو    دیام  ،مانیمانند: ا  ییزهایکه چ   ندیتواند بب  ی انسان م  ایآ

است   نیک که آیا فرد دارد کی  دیدبه نوع  یبستگ نیا ،ی سیدارند؟ به گفته ع یشتریهستند ارزش ب یگرانبها که ماد

ارزش قائل    شی که قلب برا  ندیبیرا م   یزیچ  چشم.  تاریکی مطلق  ای  روشنایی مطلق است  بد،  ایاست    خوب،  شر  ای

 است! 

، تمام وجودت روشن خواهد بود. امّا اگر چشمت    بدن است. اگر چشمت سالم باشد  راغچشم، چ"در عبارت    یسیع

باشد به    برای   «سالم»چشم    از  "، تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت.  فاسد  استفاده شخص سخاوتمند  اشاره 

».  کندمی ا  «فاسدچشم  اما  ا یم  امثالاست. در کتاب    صیحر  ای  لیاست که شخص بخ   نی نشان دهنده  به    ن ی توان 
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مبارک خواهد بود، چراکه از نان    زیدست خود نشخص گشاده ":  فرمایدی م  ۹آیه    ۲۲  بابموضوع اشاره کرد. در  

 شتابد،ی ثروت م  یچشم در پ تنگ مرد  ":  دیگوی م  ۲۲  آیه  ۲۸  بابدر    ب،یترت  نیبه هم  ".دهدی م  انینوا یخود به ب

 " .در انتظار اوست یدستکه تنگ  خبریب

  است:   ازین  ، سه چیزیسخاوتمند  ی. برا شودیم  موجب   بودن او را  لیبخ   ایکند، سخاوت  یرا کنترل م  فردکه    روحی 

  است   ریفق  یکه فرد   یزمان  ژهیبه و  موارد  نیاست. ا   گرانی به د  محبّتـ  ۳و    یابد   یهابه پاداش  دیامـ  ۲به خدا،    مانیاـ  ۱

  اهدا کرد و   معبد  به خزانه   ناچیزکه دو سکه    کندمی اشاره    ریفق  زن   وهیب  کی به    در ادامه، عیسی   .شوداثبات می بیشتر  

 ثروتمند بود. مان یا در  شیدر حضور خدا  اوچون  داده است. چرا؟ هدیه  هیاز بق شتریب او  گفت که عیسی

 

 نکته درس: 

 . دیکن رهیو در مکان مناسب ذخ دیانتخاب کنگنج خود را  

 

 :فعالیت

 . دیرا بخوان ۱۵تا   ۱۰آیات  ۳باب  انیقرنت اول

 

به    ازین  که  عملی  دارد و  دی به ام  ازینکه    عملیدارد،    مانی ا   به  ازیکه ن  دیرا انجام ده  عملی  ،ی گروهقبل از جلسه بعد

 .دی گروه به اشتراک بگذار یو در جلسه بعد کنید یادداشترا    سپس آن اعمال دارد. محبّت
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 ۱4درس 

 ترازوی عدالت 

 

 : گفتمان گروهی

 ؟ در گروه گفتگو کنید د یشد مانیپش بعد و دیکه گرفت میتصم ک ی  راجع به

 

 : مقدمه

بر شما حکم نشود.  دیحکم مکن" با درون   نی ا  "تا  بر شنوندگان ع  کی مانند  مایه سرزنش،  جمله  فرو    یس یتُن آجر 

اقابل هضم نیست  یاریبس  یکتاب مقدس باشد که برا  یهاقسمت   ترینچالشیاز    یک ی  دیشا  نی د. اریزیم   ن ی. اگر 

  م یتصم  ی زیدر مورد چ  دیهرگز نبا  انیح یمس  :شوداین نوع طرز تفکر ایجاد  ممکن است ،  استفاده شود  یی به تنها   جمله

درباره دو موضوع مختلف صحبت   یسیع  بینیم کهرا می   یآیات  ،این عبارت  یادامه در  زیرا    ستین  نیچن  نیا  امّا.  رندیبگ

 «و سپس انجام اقدامات مناسب. بد   یاز چیزها  نیک چیزهای صیتشخ و  گرانی قضاوت در مورد د» کند: یم

مطرح خواهیم  را    بد  و  نیک  ص یتشخ   رس بعدی،د  و  پرداخته خواهد شد  گران یدرس به موضوع قضاوت د  نیدر ا 

 .  کرد

طرفانه در مورد شخص    یقضاوت منصفانه و ب  یبرا  مینیبب  دییایب  گران،یدرباره قضاوت د  ی سیع  ریقبل از پرداختن به تفس

 :الزم است  یچه عناصر یگرید

 ی. قاض۱

 . قانون. ۲

 . شاکی. ۳

 . متهم.۴

 .شاهدان. شهادت ۵

 . حکم.6

 .کردن رأی در صورت لزوم صادر .7
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 ح یمس  یس یاگردان عبرای شکه    یکند. سؤال  نییرا تع  یقاض   دیبا   یالهاقتدار    با  روحانی  ،حقوقی  ،یمرجع قانون   کی

طبق کتاب   ؟«یاست توسط چه کس  نیو اگر چن  دیامنصوب شده   یشما به عنوان قاض  ایاست: »آ   نیا  شودمطرح می 

. کتاب  ستا  ح یمس  یسیمنصوب شده است و آن ع  داوری   یوجود دارد که از طرف خدا برا   یک شخص  ،مقدس

 :  دیگوی م ۴۳تا  ۴۲آیات  ۱۰باب  اعمال رسوالن

که خدا او را مقرر فرموده تا داور زندگان و    میو شهادت ده  میرا به قوم اعالم کن  قتیحق  نی او به ما فرمان داد تا ا"

آورد، به نام او آمرزش گناهان خواهد    مانیکه هر که بدو ا  دهندی او شهادت م  ۀدربار   یجملگ  امبرانیمردگان باشد. پ

 ." افتی

  ک یوجود دارد که توسط    یاد یز  نیقانون وضع کند. قوان  د یبا  ی اله  اقتدار  با   روحانی  ،حقوقی  ، یمرجع قانون  کی

  عت یو شر  یموس   شریعتخدا،    قانون  ،کشوراست: خانواده،    ر یموارد ز  مربوط بهاین قوانین  مرجع وضع شده است و  

کدام قانون است.    زیر نظراو    میمهم است که بدان  کنیمطرح    اینامهاتهام   علیه یک متهم،برای اینکه بتوانیم بر  روح.  

صادر کند. به    یا عادالنه  حکمتا بتواند    رفتار نمایدآن    حریمِکامل داشته باشد و در    یاز آن قانون آگاه   دیبا  یضقا

حکم صادر کند. او   یاسالم  نیمتحده نامناسب است که طبق قوان  االتیا در    یشهردار   یقاض   کی  یعنوان مثال، برا

 .رفتار نماید آن حریمتواند در یمطمئناً نم وندارد،  یاز قرآن اطالعو  انجام آن منصوب نشده است  یبرا

در    ،او  تعصب  لیبه دل  زیرا باشد!    یقاضخود،  تواند  یبرساند. او نم  مربوطه مرجع    یِپرونده خود را به قاض  دیبا  شاکی

م کند.  حکورا م  متهم  یتواند از نظر قانونینم  شاکی  شود.و عدالت اجرا نمی   وجود نخواهد داشت  یطرف یب  پرونده

 کنند. مشخص را  یرسمات  اتهام او  بر علیه توانندی دارند مرا بر متهم  اجرای حکم  یقانون  تیکه صالح یفقط کسان

به نقض    ،محکوم کردن متهم  یبرا  ایقانع کنندهمدارک    دیبا  شاکیمنصفانه باشد،    ،طرفی محاکمه ب  کی  نکهیا  یبرا

  ۱۳باب    انیدوم قرنتاست. طبق گفته پولس رسول در    شاهدین. معموالً شواهد به صورت شهادت  اوردیقانون ب

 ".ود ش دییسه شاهد تأ  ایبا شهادت دو  دیبا حقیقتیهر "، ۱ آیه

 .، نه شاکیصادر کند متهم رامجرم بودن  ای یگناه یتواند حکم بی است که م یتنها کس ،یقاض

مجازات مناسب    ییبه تنها  یباشند. اگر متهم مجرم شناخته شود، قاض   بند یپا  قاضی  میبه تصم  دیو هم متهم با   شاکی هم  

  یمجاز به اجرا   شاکیسپارد.  یم  مجری اجرای احکامرا به    مجرم  یکند. سپس قاضیم  نییرا تع  شده  جرم ارتکاببا  

 ،این صالحیت را دارند. اندشده  ن ییتع یقاض به وسیله که یفقط کسانبلکه  ست،یحکم ن
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انسانها را م  لیدل  نی فرمان را به ا  نی ا  یسیع  دیشا   یگرید  نندیبیم  یوقت  انسانها  شتریشناخت. بی صادر کرد که قلب 

، شاهد و جالد عمل  شاکی  ،یخواهند به عنوان قانونگذار، قاض ی م  آید،یدر نظرشان اشتباه م  و  دهد،ی انجام م   یکار

 رفتار کنند.  وهیش  ینبا آنها به هم گرانیخواهند که دیآنها نم اکثرولی  کنند،

 

 : یبحث گروه 

 ؟ چیستدرس  نی در مورد مقدمه ا نظر شما. ۱

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 دعا

    عدالت یترازو 

   ۴۲تا  ۳۶آیات  ۶، لوقا  ۵تا  ۱آیات  ۷متی باب 

 " خدا از جانبی امی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 

»  میچنانکه پدر شما رح  ،دیباش  میپس رح بر شما داور  67  دینکن   یداوراست.  بر  .  نشود  یتا  به همان گونه که  زیرا 

تا    دیبده  .دیتا بخشوده شو  دییببخشا.  دیتا محکوم نشو   دیمحکوم نکندیگران داوری کنید بر شما داوری خواهد شد.  

با    د،یکه بده  یامانهیبا هر پ  رایخواهد شد! ز  ختهیدر دامنتان ر  زیپُر، فشرده، تکان داده و لبر  یامانهی. پبه شما داده شود

  ا یشود؟ آ گر یعصاکش کور د تواندی کور م  ا یآورد: »آ شانیبرا  زیمَثَل را ن نیبه شما داده خواهد شد.« و ا  مانهیپ مانه

به کمال رسد، همچون استاد    تشیو ترب  میامّا هر که تعل  ست،یهر دو در چاه نخواهند افتاد؟ شاگرد، برتر از استاد خود ن

پَرِ م  مرا در چش   یکاهخود خواهد شد. »چرا  از چوب   ،ینیبی برادرت  چگونه    ؟ی غافل  یکه در چشم خود دار   یامّا 

  ی ا  ؟ینیبی چوب را در چشم خود نم  ی کاه را از چشمت به در آورم“، ول: ”برادر، بگذار پَرِ ییبه برادرت بگو  ی توانیم

 .یکن رونیب رادرتکاه را از چشم بتا پَرِ د ید یآنگاه بهتر خواه  نخست چوب را از چشم خود به در آر، اکار،یر

 

 

 
 . میکن ی قضاوت درست میکه بتوان میباش میعاقل و فه یافراد دیکه ما نبا ستیبدان معنا ن نیباش. ا جو مبیع. دیمکن یداور   ۶۷
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 : هافرمان

 .دیباش میرح ❖

 .نشود  یتا بر شما داور  دیکنن یداور  ❖

 .دی م نشووحکتا م دیکننم وحکم ❖

 . دیشو بخشوده تا یدایببخش ❖

 .تا به شما داده شود دیبده ❖

 . به در آرچوب را از چشم خود نخست  ❖

  

 : ت اول درس قسم

 استحکام بخشیدن، شروع به  "نشود  یتا بر شما داور  دیمکن  یداور "خود،    نیآغاز   پی  جمالت پی درپس از    یسیع

  ن ی عدالت خدا را ا  ستمیبخش از س نیاولو . دهدتوضیح میخدا را  خانوادهدر  عدالت سیستم او کند.ی خود م مواضع

ب کن  همانگونه  رایز"کند:  ی م  ان یگونه  قضاوت  قرار خواه  د،یکه  قضاوت  د  "گرفت.  د یمورد  عبارت  نحوه    گر،ی به 

 . باشدی تعیین کننده نوع قضاوت خدا نسبت به خودش می گر یدنسبت به قضاوت شاگرد 

-استداللاز    ی برخ  م،یریگی قرار مقضاوت  مورد    ،میکنیم   قضاوت را    گرانیکه د  یا وهی به همان ش  زیکه ما ن  یی از آنجا

که    خواهمی م  عتیبر اساس کدام شر»باشد:    نی ممکن است ا  استدالل  یک  خطور کند.  ما  به ذهن  دیبا  منطقی  ایه

باشد:    ن یممکن است ا  گری د   استدالل  «ست؟ ا  ی آزاد  شریعتکه    روح  شریعت  ای  ،یموس  شریعت کند،  داوری  خدا مرا  

گوش    غیرازبه    دارم خدانانتظار    مگر  ؟  و هم خودش را به جای متهم بگذارد  من باشد  یِهم قاض   خدا  خواهمیمن  مگر»

به   اعتبار آن شاهدان را بررس  نیستم  مگر امیدوار؟  گوش دهدنیز  شاهدان    ریبه سا  ،شاکیدادن  مگر  کند؟    یکه او 

 ! داشته باشیم  گرانید  بارا    حسن نیت  نیهم  دیآن وقت شا  «؟ باشدفراهم    م، برایمدفاع از خود   یبرا  یفرصتتا  اهم  خونمی

زیرا به همان گونه که بر دیگران داوری کنید بر  "   :دهدی م  ح یتوض  نگونهیعدالت خدا را ا   ستمیبخش دوم س  یسیع

است که از    ی همان حکم  د،یکنی صادر م  گران ید   یکه برا   ی و حکم  رای   گر،یبه عبارت د    "شما داوری خواهد شد.

نشو  دینکن  محکوم"کرد.    دیخواه  افتیدر   خدا ببخشادی تا محکوم  برسیع  انشاگرد  ".د یتا بخشوده شو  دیی.  باید    ی 
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خواهم  ی م  ایمرا ببخشد؟ اگر او مرا محکوم کند، آ  ایخواهم خدا مرا محکوم کند  ی م  ای . آکندتأمل    یشتریسؤاالت ب

 سخت؟  ایباشد   میمال  ممجازات

  ی امانهی تا به شما داده شود. پ  دی بده"  د،ی گویکه م  ی، زماندر حال اجراست  که قانون کاشت و درو  دهدی نشان م  یسیع

  ن ی کند، بلکه چند ی را که بکارد درو م  یز یانسان نه تنها چ  "خواهد شد!   ختهیدر دامنتان ر  ز یپُر، فشرده، تکان داده و لبر

  بذر و هم    دهدی و هم نان را به خورنده م  کندی م  دیتول  یاد یز  ی هاک دانه دانه یگردد. همانطور که  یبرابر به او باز م

 است.  نیچن زین ایدن نیانسان در ا   یهاقضاوت  ؛برزگر ی را برا

 

 : یبحث گروه 

 کرد؟  دیرا قضاوت خواه گرانیچگونه د  د،یاآموخته  یکه به تازگ یی زهای. بر اساس چ۲

 

 : درس دوم قسمت

  بدیهی   ل را با دو سؤالثَدهد. او مَی م  ادامه  گرانیدکردنِ  درباره قضاوت  تعلیم خود    به  ،ل ثَمَیک  با گفتن    یسیعسپس،  

  " هر دو در چاه نخواهند افتاد؟  ایشود؟ آ  گریعصاکش کور د   تواندی کور م  ایآ"کند.  یآغاز م  دنبه پاسخ ندار  ی که نیاز

 رساند.ی م انیبه پا  "نخست چوب را از چشم خود به در آر "و سپس آن را با دستور 

  ی گر یقضاوت د  یکه در پ را    کسی   ،یسیع  اول اینکه گرفت.    جه ینت  نی توان چندی م   یسیع  مبحث  محتوایل در  ثَمَ  ن ی از ا

  ی اجازه دارد که    چوبیاست که در چشم خود    نی او ا  یینایعلت ناب  دوم اینکه.  داندیبرابر م    نایناب  فردیبا    ،است

  سازی شاگرد  ای  یت، رهبریرا هدا   یکس  دیکند نبایرا قضاوت م  یگریکه د  ی، کسسوم اینکه.  دهدنمی   دیدن به او  

  د یکند، مسلماً نبایرا قضاوت م  ی گر یکه د  ی ، کسچهارم اینکه.  ندیخود را به وضوح بب  نیست مشکل قادر    رایکند، ز

 دیبا  نای، هر دو ناباینکه  افتند. و پنجمی دام م  کیهر دو کور هستند و در    رایکند، ز  یرویمانند خودش پ  شخصیاز  

 کند.   یتا آنها را رهبر  شدداشته با دقیقی  یینایکه ب ابندیرا ب یفرد

به کمال رسد،    تش یو ترب  م یامّا هر که تعل  ست،یشاگرد، برتر از استاد خود ن" است:    نیا   یسیدوم ع  جمله

کند ی را قضاوت م  گران یمعلم او د  ایشاگرد، مهم است که بداند آ   ک ی  یبرا   " همچون استاد خود خواهد شد.

  را یز"   نشده است.  ستادهفر  یکس   داوری  یبرا  یسیرسول، ع  یوحنا یشود. به گفته  یم  ستاد خودا  هیشاگرد شب  را ینه، ز   ای

  مان یکه به او ا هر    .دنابینجات    او  یه طساو  تا به  فرستاد  ، بلکهجهانیان را محکوم کند  جهان نفرستاد تا  بهخدا پسر را  
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  مان یخدا ا  یگانه یپسر    زیرا به نام   است،م شده  وحکم  ایناکهم   ،رددا ن  مان یابه او  امّا هر که    ،شودمی م نوحکم  رد،دا

 ۶۸" .است اوردهین

از   تی. تربندیکامالً آموزش بب دی شاگرد با کیکه   میشویمتوجه م م،یکنیتمرکز م یسیدوم ع مبحثهمانطور که بر 

 ک ی.  کردن  و اطاعت  دنیشن   گریبه عبارت د  ای  ،آن چیز  بکارگیری و    یک چیز  یریادگیشده است:    لیدو بخش تشک

توان به شاگرد  ی. و نماست  برزمان   ن دیآموزش دفرایند    دهد.  جامهر دو بخش را ان  نکهیمگر ا   ندیبیفرد آموزش نم

  ن ی ا  مدنظر قرار دهند،  دیبا  انیح یکه مس  یا . نکتهدانسته استقبالً آن را نمی   معلمخود  آموخت که  را  از معلمش    یزیچ

شده    یبرادران معرف   شاکیکه در کتاب مکاشفه به عنوان    طانیخواهند: شیرا به عنوان معلم خود م  یچه کس   است که

 جهان؟  یناج ح،یمس یسیع  ایاست 

 کند: ی م انیب نگونهیل را ا ثَمَ ی انیقسمت پا یسیع

به برادرت    یتوانی چگونه م  ؟ی غافل  یکه در چشم خود دار  یامّا از چوب  ،ینیبی برادرت م  مرا در چش  یکاهچرا پَرِ"

نخست    اکار،یر  یا  ؟ینیبیچوب را در چشم خود نم  یکاه را از چشمت به در آورم“، ول : ”برادر، بگذار پَرِ ییبگو

آیات    ۷ی باب  مت)  ".یکن  رونیب  رادرتکاه را از چشم بتا پَرِ  دید  یچوب را از چشم خود به در آر، آنگاه بهتر خواه

 (۵ تا ۳

هم    به عنوان خواهر و برادر  ، هر دو نفراول اینکه.  تعالیم و نگرش های او را درک کنند  خواهد شاگردانشی م  یسیع

به شاگردان    کند،یها در خانواده خدا بحث مدرباره ارزش   یسیکه ع  ییاز آنجا  مشترک دارند. و    والدین. آنها  هستند

 د. ندار قبولکه خدا را به عنوان پدر  کندی صحبت م ی انکس تمامکه او درباره  شودی م دهدا نانیاطم

مشکل خواهد   ی گرید در چشمکاه پَرِ  کی دن ید یدر چشم خود داشته باشد، مطمئناً برا چوبی  یفرد اگر  ،دوم اینکه

نگاه کند   یبه سخت دیبا او ن یهمچن ،دباشی م ن قادر به دیدناو  در اصلو  کندی او را مسدود م  دیچوب دچون داشت. 

دیگری    زیبه دنبال چ  شک او ، بدون ردینظر بگ  ر یزیک  نزد  ازبرادرش را    دیاو با پس  .  ندی بب  یگر یدر چشم درا  کاه  تا پَرِ

 است.

 
 ۱۸و  ۱۷آیات  ۳یوحنا باب   ۶۸
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  ی گر یکاه را در چشم دخود، پَرِ  یی نایدر چشم داشت، تنها بر اساس ب  چوبکه    یفرد  د ی، جالب است بدانسوم اینکه

شود. سپس آن  ی م   درد آنمتوجه    یگر یس دک  کاه در چشم خود دارد قبل از هرکه پَرِ  یکشف کرد. معموالً فرد 

 . کنددرخواست می  یگری از د   انجام آن مشکل دارد رخودش د اگراحتماالً   ای  آوردپر کاه را درمیشخص خودش 

در چشم   چوبی تواند متوجه  ی شود. چگونه م ی دارد مطرح م خود  در چشم  چوب که  یدر مورد فرد  ی متعدد سواالت 

است،    حسبیحد    نیشود؟ و اگر او تا ایشده است که متوجه آن نم  حسبیاو آنقدر نسبت به درد    ایخود نشود؟ آ

؟  ستا  فردی حساس  به  ازیکار ن  نیانجام ا   ی برا  چونست،  خوا  خواهدکمک    کاهپَرِ  درآوردن   یاز او برا   یکس  ایآ

  پیدا کرد آنها را درآورد   را ها  کاهپَرِپس از آنکه    قادر است  یاو حت  آیا  است؟  در نیاورده  چوب را از چشمشچرا  

در چشم خود توجه نکرده است،    چوبکه او به    ییدشوار است؟ و از آنجا  اریبس  شیبرا  هاچوب  درحالیکه درآوردن

 دهد؟  صیتشخ  گران یرا در چشم دها  کاهپَرِتواند ی مواقعاً د که وتوان مطمئن بی م ایآ

 

 : یبحث گروه 

 دست یابیم: ی روحان   از این مثل، به بینش چند سؤال دنیبا پرس میتوانیم .۳

  به خاطر پیدا کردن کرد؟ )ی نگاه م  مانش یبه هم ا  کی از نزد  نقدر یکه چوب در چشمش بود ا  یچرا کس  الف(

 ( از او  رادیا

  ی گر یبر د  اید  نارزش کرا بی طرف مقابل    نکهیا  ی )برا  رد؟ یبگ  رادیا  یگر یخواهد از دی م  ایماندار   کی چرا  ب(  

 کند.( دا یقدرت پ

.  پردازندآنها برای اینکه ارزش خودشان را افزایش دهند به قضاوتِ دیگران می ند؟ )دار  یها چه مشکالت جوبیع  (ج

.  کنندمحسوب می  یفیدهد و او را عدالت خواه ضع یانجام م   فرزندپروری را  فهیوظ  خداکه    ندارند  باورآنها واقعاً  

رو آنها خود را به عنوان    نی از ا  د،کننی م  یانجام شود داور   دیدر مورد آنچه با  ،بهتر از خدا  ،که  باورند  نی آنها بر ا

 شود.( یم یامر از غرور ناش  نیا  یعلت اصل که  کنندی منصوب م یقاض

 ؟ شر ا یاست   خیر یگریقضاوت در مورد د ی اصل  یانگیزه د؛یریبگ میخودتان تصم (د

 نکته درس: 

 .ستمین آن قاضی وجود دارد و من  ی قاض کیفقط 
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 :فعالیت

را که در    یش یهر آزما  یتا در جلسه بعد  دی. آماده باشدی را قضاوت نکن  یگریتا د  دیداشته باش  با وجدانی آگاه، سعی

 .دییبه گروه بگو  دی شویتالش با آن مواجه م  ن یا
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 ۱۵درس 

 صیقوه تشخ رشد

 

 : مشارکت گروهی 

را به گروه نشان  آن  که  یو در حال  دی اوریبه جلسه گروه باست را  کتاب مقدس     آن، جلدجلدِ  که فقطرا    کتابی •

 است.( «کتاب مقدس ک ی» ،پاسخ  ادی)به احتمال ز ؟، بپرسید که چیستدیدهمی

 باز کنند. کتاب مقدس خود را در  ۲۴ هیآ  7باب  وحنای دیهمه بخواه  از •

 . را داراستکتاب مقدس   جلدِ فقط ی کهاز کتاب  سطرخواندن چند  به دیکنشما شروع  ، از آن پس •

 .، را بیابندهکه در جلسه رخ دادبا آنچه    ۷باب    وحنایدر  ۲۴ارتباط  آیه که  دیسپس از گروه بخواه •

 

 : مقدمه

  ن یرا قضاوت نکنند. چند  گرانیگفته شد که د  یسیمطرح شد. به شاگردان ع  گرید  افرادِ  درس قبل مبحث قضاوتِ  در

چنین    انیاول از کتاب رومآیات  کرد.    م یمرور خواه  نجای کند و ما آنها را در ا ی م   دییرا تأ   مطلب  نی ا  د یدر عهد جد   هیآ

   :گویدبه ما می 

ا" م  یگریکه د   یآدم  یتو  را    یگریکه د  یدر هر مورد  رای. زیندار  یعذر   چ یه  باشی  که هر  ،یکنیرا محکوم 

  م یدانی. ما میدهی خودْ همان را انجام م  ،یکنی م  یچون تو که داور   ؛یارا محکوم کرده  شتنیخو  ،یکنیمحکوم م

  ی داور   گرانیکه بر د  یآدم  ی است. پس تو ا   حق بر  دهند،ی اعمال را انجام م  گونهن یکه ا   یخدا بر کسان  ی که داور

  یی بایشک  ،یمهربان  نکهیا   ایرست؟     ی خدا خواه  یکه از داور   یکنی گمان م  ایآ   ،یدهیو خودْ همان را انجام م   یکنیم

  و امّا ت  روست که تو را به توبه رهنمون شود؟خدا از آن   یکه مهربان   ی و غافل  یشماری او را خوار م  میو تحمل عظ

  ی که در آن داور   یروز  ،یاندوز ی روز غضب م  یکارت، غضب را نسبت به خود، براو دلِ ناتوبه  یسبب سرسختبه

  6۹" .داد خواهد   سزا اعمالش  مطابق  کس  به هر  خدا آشکار خواهد شد. خدا  ۀعادالن

 
 ۶تا  ۱آیات  ۲رومیان باب   ۶۹
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ه  کار بناتوبه   ی دل  دارای   سرسخت و  ی کنند، به عنوان افرادی قضاوت م  ار   گران یکه د  یکسان  ، رسول  در واقع، پولسِ

 کنند. ی م  رهیخود ذخ ی. آنها خشم را براآوردی م شمار

 آمده است:  چنین  انیدر کتاب روم یگر ید آیهدر 

مربوط است. و او    شیافتادن او به آقافرو   ایاستوار ماندن    ؟یکنی حکم م  گرید  یکه بر خدمتکار شخص  یستیتو ک"

" .خداوند قادر است او را استوار گرداند رایاستوار هم خواهد ماند ز
پس  " :دهدی ادامه م  مورد  نی پولس رسول در ا ۷۰

  ی ما در برابر مسند داور ۀهم را یز  ؟ ینگری م ریتحق ۀد یو چرا به برادر خود به د ؟یکنیتو چرا برادر خود را محکوم م 

  یی خودم سوگند که هر زانو  ات ی : به حدیگومی  خداوند » :  است  شده  نوشته  که شد. چرا  میخدا حاضر خواه

از ما حساب خود را به    کی .« پس هر  خواهد کرد  ربه خدا اقرا  یدر برابر من خم خواهد شد و هر زبان

 71" .داد خواهد خدا باز

تأکید    گرانیدنکردن  به مسئله قضاوت    خودشتحت نام    ای در رساله   م،یاورشل  یسایکل  رئیس برادر خداوند و    عقوب،ی

او را محکوم کند،    ا یو    دی. هر که از برادر خود بد گو دیمکن  یی بدگو   گر یکدیبرادران، از    ی ا ":  دیگوی د. او م کنمی

بلکه   ، ینه مجر گرید ،یرا محکوم کن  عتیرا محکوم کرده است. و هر گاه شر عتیبد گفته و شر عت یدر واقع از شر

که   یستیهالک کند. پس تو ک  ای  ند و داور هست، همان که قادر است برها  عتگذاریشر  کی! امّا تنها  یداورِ آن هست

:  دیگوی که م  ، وقتیکندمی تأکید    نکته را   نی ا  گری رساله خود بار د  در اواخر   عقوب ی  ۷۲" !یخود را محکوم کن  یۀ همسا

  ن ی از ا  ک یهر    ۷۳".است  ستادهی’داور‘ بر در ا   راینشود، ز  یداور   زیتا بر شما ن  د،ینکن  ت یشکا  گریکد یبرادران، از  "

  د یی. ببخشادیتا محکوم نشو  دیمحکوم نکن. نشود یتا بر شما داور  دینکن ی داور "کند: یم  پیروی  یس یع میاز تعالآیات  

 " .دیتا بخشوده شو

نکرده است. در کتاب اعمال    نییتع  یخدا آنها را به عنوان قاض   رایرا قضاوت کنند ز  گرانید  دی نبا  یسیشاگردان ع

مردمان در هر جا حکم    یکنون به همه ا  پوشید. امّاچنین جهالتی چشم می   خدا از   در گذشته،"    رسوالن آمده است:

به واسطه مردی که تعیین کرده است، جهان را عادالنه    را مقرّر فرمود که در آن   ی روز  رای. زکند که توبه کنندمی

 
 ۴آیه  ۱۴رومیان باب   ۷۰

 ۱۲تا  ۱۰آیات  ۱۴رومیان باب   ۷۱

 ۱۲و  ۱۱آیات  ۴یعقوب باب   ۷۲

 ۹آیه  ۵یعقوب باب   ۷۳
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 انیکتاب روم  نطور  یهمو    ۷۴" .همه را از این امر مطمئن ساخته است  با برخیزانیدنش از مردگان،  داوری خواهد کرد، و

   ی رازها   کنم،بنابر انجیلی که من اعالم می   که خدا  ی به وقوع خواهد پیوستدر روز این  "  :دکنی م  را تصدیقنکته    نیا

 ۷۵".مسیح به محاکمه کشد  یسبه توسط عی ن انسانها را هان

  انتقام از آنِ من است؛ من  :»استفرموده که  میشناسی م  او را رایز" شود:اینگونه بیان می نیز انیکتاب عبران در و

  ی خدا  یافتادن به دستهاآری    «.دکر  خواهد  یخداوند قوم خود را داور   و نیز:  ،د خواهم دا   سزا   هستم که  

۷۶" .هولناک است  یزیزنده چ
 

  ص یرا تشخ   ی روحان  قیرا قضاوت کنند، اما از آنها انتظار دارد که حقا  گران یشاگردانش د   خواهدی نم  ی سیاگرچه ع

. در واقع کلمه  ندسته  همبه    هیشب  اریبس  میو تصم  صی. سه کلمه: قضاوت، تشخ رندیبگ  میتصم  بدو    نیک  نیدهند و ب

محتوای    کاربرد آن در  با بررسیو تنها    شدهدر سراسر کتاب مقدس استفاده    میو تصم  ص یتشخ   یبارها به جا  قضاوت

 .افتیآن دست   یواقع  یتوان به معنای م جمالت است که 

بررسی    را  ،دیگوی به نام شمعون م  ی را به مرد یمَثَل   ی سیکه ع  یزمان   ۴۳تا    ۴۱آیات    7باب    لوقا  لیانج بعنوان نمونه در 

  ی ز ی. امّا چون چناریپنجاه د  ی گریاز د   نار،یپانصد د  یکی از دو تن طلب داشت: از    یشخص":  گفت  یسعی  :کنیممی

شَمعون    دوست خواهد داشت؟  شتریاو را ب  کی. حال به گمان تو کدامدیهر دو را بخش  ینداشتند به او بدهند، بده 

»به گمانم آن که بده ا "   .« ی»درست گفت  :تگف  یسیشد.« ع  دهیداشت و بخش  ی شتریب  یپاسخ داد:  مورد    ن یدر 

 داد. ص یرا تشخ   یروحان قتیحق  کی  یرا قضاوت نکرد، بلکه به درست گرید فردشمعون 

  ا ی  یزیدر مورد چ  قتیکشف حق  ،  .ساختنآشکار  ای فهمیدن  ،بردنپی:  باشدی معانی زیر می ا دار  دادن«  صیتشخ »

 ، دوشمی   آشکاردر مورد موضوعی   قتیکه حق  ی. هنگامشکل دهد  یک فرد را   یشخصنظر  تواند  می  که  است  یکس

د که مستلزم صدور  ان گردگرید  قضاوتِبه    منجر  ستی. اما الزم نشودموضوع  آن    راجع بهباعث اقدام فرد  ممکن است  

شرح   کند،ی م  انیشاگردانش ب  یکه بعداً برا   ایجملهمفهوم را در    نی ا  یسیباشد. ع  آنان  ضد  بر   رایتصویب    ا ی  حکم

 
 ۳۱و  ۳۰آیات   ۱۷اعمال رسوالن باب  ۷۴
 ۱۶آیه  ۲رومیان باب  ۷۵
 ۳۱و   ۳۰آیات  ۱۰عبرانیان باب  ۷۶
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  باشید   درایت(  )بااریهوش  مار  همچونپس    فرستم؛یگرگان م  انیم  بهمانند گوسفندان  ه  ، من شما رادقت کنید"  :دهدمی

 ۷۷ "(.بدون قضاوت)کبوتر سادهمانند و 

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

 ص ی قوه تشخ رشد

 سر کوه    هموعظ

   ۶آیه  ۷متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"  کتاب مقدس آیات از  یادهیگز
 

کنند و    مال یمبادا آنها را پا  ۷۹،دی اندازمی  خوکان  پیشخود را    ی دهایمروارو    ۷۸د یمقدّس است، به سگان مدهآنچه  

 رند. دَ برگشته، شما را بِ

 

 : هافرمان

 .دیآنچه مقدّس است، به سگان مده ❖

 . یدندازایم خوکان ش یپخود را  یدها ی مروار ❖

 

 : یبحث گروه 

 
 ۱۶آیه  ۱۰متی باب   ۷۷

همانند سگها احمق در نظر گرفته  «وجود ندارد: »خدا  ندیگویکه در دل خود م  یکسان  . دیدهم  ان آنچه را که مقدس است به سگ    ۷۸

حماقت خود    زیگردد، احمق ن  ی باز مهمانطور که سگ به استفراغ خود  ":  کندنیز به این نکته اشاره می  ۱۱آیه    ۲۶باب    امثال  شوند.می
آنها به هر حال اعتقاد ندارند    رای ز  ، درمیان نگذارید  به احمقها   ند به خدا هست  ربوط را که م  ییزهایچاست که    ن ینکته ا ".کند  یرا تکرار م

 که خدا وجود دارد. 

  صحیح  یریگ  میتصم الزم برای  ییتواناو    ،خردهستند که فاقد    یکسان  خوکان.  یدندازایپیش خوکان م  را   ی خوددهایمروار   ۷۹

است که به    نی.« نکته ااست  خوکدر پوزه    یی مانند حلقه طال  ،است  خردبیکه  زیبایی    زن: » دیگویم    ۲۲آیه    ۱۱باب    امثال  هستند.  

 دانند با آن چه کنند.ی به هر حال نم رایز د،ی نده یبا ارزش زیدهند، چیاز خود نشان نم  درایتی چیکه ه یزنان
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 ؟ چیستخوب و بد  بین  صیتشخ  یبرا  ی شماارهایمع. ۱

 

 درس: 

القدس، روح  یایاز عطا   یکی باشند. در واقع،    و هوشیار  عاقلکه    شوندی م  قیدر سرتاسر کتاب مقدس، شاگردان تشو

 نیک   صی. تشخ کندمی کمک    ،بد  یزیاست و چه چ  نیک  یزیچه چ  نکهیا  نییدر تع  سایبه کل   کهارواح است،    صیتشخ 

آموزش    قی از طر  صیبلوغ در تشخ   ۸۰است. برای تشخیص  حواس    آموزشمستلزم    انیکتاب عبران  سندهیاز نظر نو   بدو  

  ی، ریگم یقبل از تصم.  استچند شاهد الزم    ای، قبل از صدور حکم، دو  بعضی مَحاکم  . درشودحاصل می   ن،یو تمر

 :باشند در یک راستا دیبا  مورد هر سه و را در نظر گرفت.  زیر   موردسه  دیبا ،بدو  نیک صحیح  صیتشخ  یبرا

 فرد  کردار ای اعمال. ۱

 فرد  سخنان. ۲

 خدا. کالم ۳

 

  ی را تنها از رو   بدو    نیکتوان  ینم  ، پس«ردجلد آن قضاوت ک  یکتاب را از رو   کیتوان  ی نم»،  دهمانطور که گفته ش

باشد.   تنها معیار تواند  ی مهم است، اما نم  صیدر تشخ   وضعیت،  ک ی  ی رونیب  نمای  ایفرد    ک یاعمال    .داد   صیظاهر تشخ 

  نادرست   ای  درست  صیتشخ   ی برا  یاطالعات کاف  ،گرفتهنشانه    یگر یرا به سمت د  اسلحه  یفرد  ببینیمبه عنوان مثال، اگر  

  ل یبه حاکمان اسرائ  قیدق  صیدر مورد تشخ   موسیقودیبار ن  ک ی  ،میدار  از ین  یشتری. ما به اطالعات بمیبودن آن ندار 

  ابد ینخست سخن او را بشنود و در  نکهیبدون ا  کندی را محکوم م  یما کس  عتیشر  ایآ"گفت:    وقتی کهکرد    یادآوری

۸۲ ".کنمیم  یداور  امدهیچنانکه شن"گفت:  زین یسیع ۸۱" .چه کرده است؟
 

نیتِ هر عمل   روح   ینشان دهنده   کلمات  .در قلب وجود دارد  برای درک آنچههستند    یشاخص مهم   ،کلمات   و 

سخن    از آن لبریز است،  دل  آنچه  زبان از   را یز"د.  نکمی موضوع اشاره    نی به ا  انیسیهنگام صحبت با فر  ی سی. عباشدمی

 
 ۱۴آیه  ۵عبرانیان باب   ۸۰
 ۵۱آیه  ۷یوحنا باب   ۸۱
 ۳۰آیه  ۵یوحنا باب  ۸۲
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 ".یبد  ،دل خود  بد   یاز خزانه ،  بد  شخصو    آوردیبرم  نیکویی   دل خود   یکو ین  یاز خزانه  کین  . شخص دیگویم

 .خدا مهم است یها برا زهیانگ۸۳

که    یو روزه. افراد  دعا: صدقه،  را بیان کرد  کی ن  یانجام کارهااز    نمونه ه، سه  سر کو  در موعظه  یسیع  ن،یاز ا   شیپ

دادند، پاداش خود را  یانجام م  در نهانکارها را    نیکه ا   یکردند. کسان ی م  افتیدادند پاداش در ی کارها را انجام م  نیا

و    تحسین  مردم  جانب  دادند، از ی عام انجام مدر مالء  شدن  دهید  یکارها را برا   ن یکه ا   یکسان ند.  نکمی   افتیاز خدا در

دانست. در کتاب امثال آمده است: ی آنها را م   زهی. او انگکردخطاب    اکاریربه عنوان  آنها را    یسی، اما عدندشتمجید می

 ۸۴". دیآزمای انسان در نظر خودش راست است، اما خداوند است که دلها را م یهاراه   ۀهم"

  بد و    نیک  ص یدر تشخ   ییعامل نها،  استشده   نازل  القدسروح   ای  کتاب مقدس  قی همانطور که از طر کالم خدا،  

کالم خدا    رایز" :  دیگویم  انیها با کالم خدا مطابقت دارد؟ کتاب عبرانزه یظواهر و انگ ا یو گفتار    اعمال  ای. آباشدمی

نیز جدا    را  استخوان  و مفاصل و مغز  ،نَفْس و روح  چنان نافذ که  دم و  دو  ریاز هر شمش  ترو برنده   است    زنده و مقتدر

کنند،  ی استفاده م   از کتاب مقدس  ص خود یکه در تشخ   ی کسان  یبرا   ۸۵" .است  دل   یتهایّافکار و ن  سنجشگر، و  کندمی

. پولس نیاز است  در مورد کتاب مقدس  آنها  سطحی  یفراتر از آگاه  شناختیبه    کار مهم است و    نیا  ح یانجام صح 

  ی خدمتکار   خت بکوش تا مقبول خدا باشی، همچونس"کرد.    قیکتاب مقدس تشو   طالعهرا در م  موتائوسیرسول ت

۸۶".بنددبکار می  یبه درستحقیقت را  و کالم او را سببی برای شرمساری نیست که
 

  و بد   نیک  صیکند که مستلزم تشخ ی دو فرمان به شاگردانش صادر م   ص،یخود درباره تشخ   میدر بخش اول تعل  یسیع

است. مناسب  اقدامات  انجام  سپس  مده"  و  سگان  به  است،  مقدّس  مروار   دیآنچه  پ  یدها یو  را  خوکان    شیخود 

پا  د،ی اندازیم بِدَرند.  مال یمبادا آنها را  را  برا   انشاگرد  ییتوانا   هافرمان  نیا  "کنند و برگشته، شما    کتاب درک    یرا 

دیگر هیچکس    ،لوحسادهفرد    کی   ایکودک    کیجز  ب  ،عامیانه   ی. در معنازندمحک می   آن  قیدق  یریکارگمقدس و ب

  ، دانندیرا نم  گرانبها  ایمقدس  های  چیزارزش   واناتیکند. حینم  حتی فکر هم کند  یاشاره م یسیع که  مثالی به انجام  

 
 ۳۵و  ۳۴آیات  ۱۲متی باب  ۸۳

 ۲آیه  ۲۱امثال باب  ۸۴
 ۱۲آیه  ۴عبرانیان باب  ۸۵
 ۱۵آیه  ۲دوم تیموتائوس باب  ۸۶
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آنها    خوراکشان بهکه    کندی حکم م  می. عقل سلمیبده  گرانبها  دی مروار  ایمقدس    یزهایپس چرا در وهله اول به آنها چ 

 .داده شود

آنها درک  باشد.  می   عامیانه  ریتعب  یک  از  شتریب  یزیچ  منظور عیسیکه    شوندیمتوجه م  هافرمان  دنیاکثر مردم با شن   ،اامّ

  بنابراین   را به شاگردان برساند.  یتر   قیعم  روحانی  قتیتا حق  کرده  استفاده    ،فرماناز تمثیلی برای دو    یسیکنند که عیم

  تری داریم که درک عمیق   به  نیاز  آن، ق یدق ، انجامکند و سپسی م  تصحب یز یدرباره چه چ یسیع  نکهیدانستن ا برای 

 شود اً در مَثَل مشاهده می مستقیم درک مفهومی است که از  شیب

شد کی سال طول م   ن یکنند، اما چندی کودکان بالفاصله شروع به استفاده از حواس پنج گانه خود م   ،یعیطب  یایدر دن

ارتباط با حواس    ی برقرار  ی کلمات برا   یر یادگی  به  ازین  ، یعیبلوغ طب  ندِ یفرآ  ن یا درها به طور کامل رشد کنند.  تا آن

برا   هاایده و    هااندیشه که    رند یبگ  ادی  دی با   نیاست. و کودکان همچن به هم مرتبط    خردمندانه  یهایریگم یتصم  یرا 

. به عنوان مثال، ستندیخود پاسخگو ن  ماتیکه به سن بلوغ نرسند در قبال تصم  یتا زمانجوامع، کودکان    شتریکنند. در ب

بچه دوازده    کیغذا بدهد، اما    به جای  به خوکرا  جواهرات مادرش    کهکند    یکودک سه ساله ممکن است سع  کی

دوباره  در ملکوت خدا تولد    یشخص  وقتیصادق است.  نیز  شاگردان    یاصل برا   نیکند. همی به آن فکر نم  یساله حت

کتاب طریق  د و از  نآموزیم   را  کالم،  ارتباط  یبرقرار   برای  و آنهاکند،  ی مشروع به رشد  او    روحانی، حواس  یافته است

 کند.یخدا استفاده م  مفاهیم کالمو  هااندیشه   پرورش یمقدس برا

  ی از مشاهدات کل   ی، با برخچیست  ینظر روحاناز    دو فرمان  نی از صدور ا  خداوند  یس یعمنظور    میبفهم  نکه یا  یبرا

 .میکنیشروع م

 

  ی کار  ن یبه انجام چن یفرد بالغ در وهله اول حت کی  را ی، زشوندصادر می نابالغ  انشاگرد ، بیشتر مخصوصهافرمان. ۱

 کرده است.  تیو بد ترب نیک صیتشخ  یکند. انسان بالغ حواس خود را برا یفکر نم

 است.  واناتیغذا دادن به ح ی نشان دهنده تالش برا انداختن  ایدادن  در این مَثَل . ۲

  ک یغذا دهنده  مورد    نیدهد ندارند: در ا ی غذا مبه آنها  که    یبا کس  یکسانی  ذاتهستند. آنها    وانیحخوک    . سگ و۳

 باشند. ح یمس یسیبه عان دارایمان سمبل توانندینم حیوانات  نی. بنابرااست شاگرد

 وقف اوست.  ای  خدااست که متعلق به  یزی. کلمه »مقدس« نشان دهنده چ۴

 آن است. مالک دهدی م خوراککه  یاست که فرد یبا ارزش زینشان دهنده چ «شما یدها یمروار ». اصطالح ۵
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که به    ی مانند سگ"ها اشاره شده است:  امثال به سگ  به سگ است. در کتاب  مقدس   یز یاول مربوط به دادن چ  فرمان

  ک یکه  میشوی متوجه م آیه ن یا  قی از طر ۸۷" .است که حماقت خود را تکرار کند یگردد، احمق یاستفراغ خود برم

است که   ینادان است. او کس ای ابلهفرد  کی  از شیشده است. و احمق طبق کتاب مقدس ب هیاحمق تشب  کیسگ به 

در مثل، سگ    ".ستین  یی که خدا  دیگوی احمق در دل خود م"  :دیگو  ی م  ۱آیه    ۱۴مزامیر باب  ندارد.    مانیبه خدا ا 

آن را  و    اندداشته   سهمیاز آن    ا یاند  است که خورده   یزی گردند، که شامل چ  یو احمق هر دو به استفراغ خود باز م

 اند.رد کرده 

و   کنندی م  ریتحق  ای  گذارندی پا م  ر یز  دندهی به آنها م  انآنچه را که شاگرد  حیوانات که    گویدمی   میتعل  این  در  یسیع

 هر که "موضوع در کتاب امثال آمده است:    نیبه ا   یارا نابود کنند. اشاره   آنهاتا    گردندان بر میشاگرد  سویسپس به  

بیند. استهزاکننده را  وبیخ کند، بد می را ت  ریشر  مرد  که ، و هررودمی حرمتی  بی   به استقبال  ،کند  ب یرا تأد   استهزاکننده 

کسی که تمسخر    ۸۸".خواهد داشت  تو را دوست   که   کن،  وبیخ را ت  می، اما مرد حکتوبیخ مکن، مبادا از تو نفرت کند

را که متعلق به   یزیاست که »چاین مثال وجود دارد این   در مورد که ینکتههستند.  یک یهر دو احمق فرد و کندمی 

به کس موارد  و    ،خودتان  ،روحانی  عطایای   ،یربان  ی عشا  مثل. )د«یندهخدا را رد کرده است    از قبلکه    یخداست 

 (دیگر

  ق ی حقا  ایبا حکمت    دی که مروار  میآموزیاست. از کتاب مقدس م  خوک  جلوی  دیمروار  ختناندافرمان دوم شامل  

امثال  در کتاب    ".باالتر است  دیسب حکمت از مروار ک  و ":  دیگویم  ۱۸آیه    ۲۸باب    وبیگرانبها مرتبط است. کتاب ا

  ( گرازخوک)در پوزه    ییاست، مانند حلقه طال  خردیکه ب  ییبایزن ز"اشاره شده است،    خوکبه    ۲۲آیه    ۱۱باب  

 ".است

باشد. او مردم    فهم  ای  بصیرت،  اخالق ،یشیاند، مصلحتذکاوت،  منطق،  درک،  سلیقهاست که فاقد    یزن ،خردبیزن  

 نابخرد  زن "  آمده است.  ۱۸تا    ۱۳آیات    ۹باب    امثالاو در کتاب    تیاشاره به شخص  نیکند. ای را به گناه وسوسه م

ه  است  ، جاهل است  گواوه ی م  در خانه   بر  و  داند،ینم  چ یو  نقطه یبر کرس  ند،ینشیخود  باالترین  در  و   ،شهر  یای 

  عقالن گویید لوحان، بدین سو آیید! وبه کم : ای ساده روندی م خود راه  به مستقیم را که  آنان ،دهدرهگذارن را ندا می 

 

 ۱۱آیه  ۲۶امثال سلیمان باب  ۸۷
 ۸و   ۷آیات  ۹امثال سلیمان باب  ۸۸
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 شدگانشند، و دعوت یدر آنجا  مردگان  که  ندندای م« اما ن.ذیلذشود  خورده    ی که پنهان، و ناناست  ن یریش  ده ی دزد  »آب

  ا ی کند تواند آن را درکی که نم یبه کس حکمت را " که  است نیا گراز مَثل ینکته  ".گورق اعما در او 

 ( ۱۰آیه  ۹باب امثال آغاز حکمت است، خداوند (احترام) ۸۹ترس که  دیداشته باش ادی)به . "ندهبفهمد 

 

 خالصه:

مس  یاریبس اطراف  ی اخداپسندانه  یزها یچ  خواهندیم   راستین  انیح یاز  به  دارند  که  به    ی سیع  اما  بدهند.  نیز  انشانیرا 

دادن    دهدی م  دستورشاگردانش   در  ارزشمندبرخی چیزهاکه  و  ربانی، حکمت،  ی مقدس  انجیل، عشای  قبیل  از   ،

از مردم نه تنها آنچه را که    یکه برخ   اذعان نمود. او  باشند  عاقل و هوشیار   گرانیبه د  ها و عطاهای روحانیدستورالعمل 

. گردانندبرمیشاگرد  سمت  و به    کنندیم  ریبلکه در واقع آن را تحق  کنند،ی به آنها بدهد را رد م   خواهدیم  شاگرد

خواهد  ی او آنها را دوست دارد و م  رایکنند، ز  یزندگ آن حدودکند تا در ی م نییتع ییشاگردانش مرزها  یبرا  یسیع

 .ئیمنمااو اطاعت   هایفرمانو از  میاو توجه کن  هایبه هشدار دی از ما با کی کند. پس هر  حفاظت نهااز آ

 

 :فعالیت

 ح یخود را توض  یهاپاسخ   لی . به طور خالصه دال دیپاسخ ده  ریو به سؤاالت ز   دیبخوان  را  ۳۰تا    ۲۴آیات    7باب    مرقس

 .دیده

  

 ایمان زن غیر یهودی 

   ۳۰تا  ۲۴آیات  ۷، مرقس ۲۸تا  ۲۱آیات  ۱۵متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 
 کالم خدا را باالتر از همه کلمات دیگر نگه دارید.   ترس از خدا. ۸۹
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آنجا، نزدش آمد   یاز اهال ۹۱یکنعان ی زن  یکناره جست. روز  دونیو ص ۹۰صور  ۀآنجا را ترک گفت و در منطق یسیع

  غیریهودی زن  آن "شده است. وزدهیپسر داوود، بر من رحم کن! دخترم سخت د یسرور من، ا"گفت:  ادکنانیو فر

  و   آمدند و از او خواهش کرده او    شیپ  ،شاگردان  نکهی نداد، تا ا   یپاسخ   چ یه  یسیامّا ع  دبو  سوریه  از  ۹۲هیّقینیاهل فو  

فرما، ز   او"گفتند:   پ  ادزنانیفر  رایرا مرخص  م  یاز  پاسخ گفت:    ".د یآی ما  برا"در  تنها   ۀگشتگوسفندان گم   یمن 

او در جواب    "کن!  یاریسرور من، مرا  "د و در مقابل او زانو زد و گفت:  امّا آن زن آم  ".امفرستاده شده   لیاسرائیبن

پ"گفت:   و  فرزندان را گرفتن  ن  ۹۳سگان   شینان  روا  ن"زن گفت:    یول  ".ستیانداختن  امّا سگان  از    زیبله، سرورم، 

است! خواهش تو   می تو عظ  مان یزن، ا یا "گفت:   یسیآنگاه ع  " !خورند ی م  افتد،ی م  نصاحبشا  ۀ که از سفر  ییهاخرده 

 .افتیدر همان دم دختر او شفا  "برآورده شود!

 

  افت یدر   ی سیداد و رفت تا آن را از ع  صیبود؟ )نه، او ارزش را تشخ   خرد()بی   یک گراز همانند    ،هیّقینیزن اهل ف  ای. آ۱

 کند.( 

 

به او    زن ، اما  نسبت داد  انسگ  هزن را بآن  در ابتدا    یسی بود؟ )اگرچه ع  )احمق(  سگ  ، همانندهیّقینیزن اهل ف  ای. آ۲

 است. ایماندار  ک یثابت کرد که 

 داشت.  احتراماو خدا را شناخت و   (أ

 و رحمت خداوند را فراخواند.  نیکویی او ب( 

 او فرزندان خدا را شناخت و به آنها احترام گذاشت. (ج

 . رفتیاو آن را پذ  یانتخاب ها  ،ناخت، با تواضع و احترام به خداخود را ش گاهیو جاا د(

 .(گرداندبرنمی و به او  ردیپذی دست او م  ازرا    یزیداد که هر چ نانیاطم  یسیاو به ع(ه

 
 رناحوم است. فک  یشمال غرب کیلومتری ۵6حدود .  ترانهیمد یای( در ساحل دری)لبنان کنون ه یقیواقع در فن  یشهر صور  ۹۰

 نیدر سرزم یزمان قوم  نی. اباشند  غالماناز  ینژاد  خطاب شدند تاکه  قرار گرفت آنانلعنت بر  نوحبوسیله نوادگان کنعان که  کنعان   ۹۱

 را داد، رانده شدند.  نیسرزم نیا لیاسرائیبه بن خداکه   یساکن بودند، اما زمان لیاسرائ

 شده بود آمده بود.  ه یسور یپادشاه مجذوبکه   هی قیفن ه یکه از ناح شخصی هیّقینیف  ۹۲

 در اینجا منظور حیوانات خانگی است نه سگهای وحشی  سگها.  ۹۳
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 . دیآنچه شن وسیله  چگونه قضاوت خود را انجام داد؟ )به یسی. ع۳

در   رای من عادالنه است، ز ی و داور کنمی م یداور  شنومی کرد، بلکه بنا بر آنچه م   توانمی نم یمن از خود کار  (أ

 (۳۰آیه  ۵یوحنا باب ) .خود را خواهانم ۀفرستند ۀ بلکه انجام اراد  ستم،یانجام خواست خود ن یپ

  یی کویدل خود ن  یکوین  ۀاز خزان  ک،ی. شخص ندی گوی است، سخن م  زیزبان از آنچه دل از آن لبر  رایز  ب(

  زبان هر سخن پوچ که بر    ی که مردم برا   میگوی . امّا به شما میبد دل خود، بد  ۀو شخص بد، از خزان  آوَرَد یبرم

  د یشد و با سخنان خود محکوم خواه  دیبا سخنان خود تبرئه خواه  رایحساب خواهند داد. ز  یبرانند، در روز داور

 (۳۷تا  ۳۴ ات یآ ۱۲باب  یمت) .دیگرد

 .شودی شمرده م میفه دارد،ی آن که دهانش را بسته نگاه م شمارند،ی م  مشیاگر خاموش بماند، حک  زینادان نج( 

 ((.۲۸  یه آ ۱۷باب   امثال)
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 ۱6درس 

 زیستن تا ابدچگونه 

 

 : گروهیگفتمان 

را که پس از    یاست، مراحل   نیاگر چن  د؟ یاگم شده   دیمقصد جد  ک یبه    دن یرس  ی تالش برا  به هنگام  ،تا به حال  ایآ

 . دیشرح ده دیبه مقصد انجام داد  دنیرس  یگم شدن برا 

 

 : مقدمه

قبل  در به    یسیع  یدرس  مورد    تعلیمشروع  در  آنها    «یروحان  صیتشخ »شاگردانش  از  او    ق ی که حقا  خواستکرد. 

دهند که چگونه  صیتشخ  روحانی دهد تا از نظر ی م تعلیماو آنها را  ،درس نی. در ارندیو به کار گ دریابندرا  روحانی

 .حیات ابدی داشته باشند

 

حیاتی   شامل این. چگونگی نجات و رفتن یک فرد به آسمان استفراتر از چیزی  «جاودانی  زندگی»  ای  ابدی« حیات»

برطبق فرهنگ    .ندیبیرا چگونه م  حیاتخدا    باید دید  گذراند،می   ابد  خود را تا  زندگی شخص  کیدر آن    است که

  را یت خدا داشته باشد، ز عزّ خوردر    اییزندگ  دی با  کشدمیس  فَنَکه    ی دارد. و مادام  اتیس دارد حفَنَتا  انسان    عبری 

  آسمان   که به  ی و زمان  ،کندی م  یزندگ   یابه گونه   نیزم  یکه انسان رو   تصور  ن یاوست. ا  اتیخالق و نگهدارنده ح  خدا

 وجود ندارد.در فرهنگ عبری  ،گرید  یابه گونه  دوریم

برادر،    هبنسبت  خشم    نداشتن)  چگونه است«  یجاودان  حیات»  زندگی کردن در  به شاگردان که  تعلیمپس از    یسیع

  م، یگوی به شما م  رایز"  گردد.ی خود باز م   یبه موضوع اصل  ،(رهی، دعا کردن، بخشش و غبودنبله    وفادار بودن، بله شما
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  ی سیع ۹۴"افت ی  دیآسمان راه نخواه  ینباشد، هرگز به پادشاه  انیسیو فَر  نید   یعلما  ییشما برتر از پارسا  ییتا پارسا

 .ددهمی ۹۵آسمان در مورد ورود به ملکوت ییهاسرنخ ش شنوندگان  به که کندی صادر م یمتوالپنج فرمان 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 

 تا ابد  ستنیچگونه ز

 سر کوه    هموعظ

   ۱۴تا  ۷آیات  ۷متی باب 

 " خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 

گشوده خواهد شد.    تانیکه در به رو   ،دیبکوب  افت؛ی   دیکه خواه  ،دییبجوکه به شما داده خواهد شد؛    ،دیبخواه

از    کیگشوده شود. کدام   شیو هر که بکوبد، در به رو   ابد ی  د،ی هر که بخواهد، به دست آوَرَد و هر که بجو  را یز

حال اگر شما   بخشد؟یبه او م   یبخواهد، مار   یاگر ماه  ای  دهد؟ی به او م  یشما اگر پسرش از او نان بخواهد، سنگ

پدر شما که در آسمان    شتریچقدر ب  د،یبده  کو ین  یا یبه فرزندان خود هدا   د یکه با  دیدانی م  تان،ی رتیبدس  ۀ با هم

با    دیخواهی که م  دیگونه رفتار کنپس با مردم همان .  دیخواهد بخش  کو ین  ی ایاست به آنان که از او بخواهند، هدا

فراخ است آن در و    رایز   ،دیاز درِ تنگ داخل شو . »ایانب  یهاتورات و نوشته   ۀاست خالص  نیا  کنند.  فتارشما ر

. امّا تنگ است آن در و سخت  ارندیشوندگانِ به آن بسو داخل  شودیم  یاست آن راه که به هالکت منته  ضی عر

   اند.آن کم  ابندگانیو  شود،ی م یمنته  اتیاست آن راه که به ح

 

 : هافرمان

 .که به شما داده خواهد شد د،خواهیب ❖

 . افتی دیکه خواه د،ییبجو ❖

 
 ۲۰آیه  ۵متی باب  ۹۴

  ی به معنا یاستفاده شوند. هر دو به سادگ گریکدی یتوانند به جا یهستند و م کسانی «خدا »پادشاهیو  آسمان« یپادشاه» اصطالحات  ۹۵

 است.  ۱۸در مقدمه درس   آسمانملکوت  ایخدا  پادشاهیتر در مورد   قیاست. بحث عم «کندیدر آن حکومت م  خدا که یمکان» 
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 . گشوده خواهد شد تانیکه در به رو  د،یبکوب ❖

 . با شما رفتار کنند دیخواهی که م دیگونه رفتار کنپس با مردم همان  ❖

 .دی از درِ تنگ داخل شو ❖

 

 

 درس:

درباره سه موضوع   یس یرسد که عی به نظر م خوانیم،را می  ، ۱۴تا  ۷آیات  ۷ی باب مت انجیل   وقتی برای اولین بار

کمی  پس از    اامّ  ۹۶شود.یم   یمنته  حیاتکه به  تنگ    در  داخل شدن از   و  ،ییطال   حکمکند: دعا،  یمختلف صحبت م

.  «کنند یخدا زندگ  دید از   دیمردم چگونه با »  نکهیاست از ا   تصویری و آن شود.ی م انیبزرگتر نما  ریتصو ک ی، ملیتا

 مقصد دارد.  ک یو   ریمس کینقطه شروع،  کی  ،ابدتا  ستنیچگونه ز

بنابراین یک مثال برای شما    شود.می   روحانیمثال    ک ی، باعث درک آسانتر  روزمرهمثال    استفاده از یکاوقات    یگاه

 آوریم:می

بعد مسیرهای  .  کنندی م  آدرس  درخواست  اند، ابتدا بروند که قبالً به آنجا نرفته  یشخص  ه خواهند به خانی مردم م   یوقت

و   ،برندی م نقشه همراهشان  برای جلوگیری از گم شدن یا سردرگمی افراد ی. برخکنندمی  رسیدن به مقصد را بررسی

 .زنندر می د ندرد ش وا برای ، مقصد رسیدن به  هنگامبه  تی! و در نها دارندبرمیتلفن همراه خود را  بعضی

که    ی که کس  ردک  اعالمسپس    و  .خواهیم ب  ییاست که راهنما نیا   تا ابد  ستنیچگونه ز یبرا   قدم  نیاول  ،گفت  یسیع

دهد که هر که از خدا  یم  نانیبه شنوندگان خود اطم  یسی پدر. عیعنی  ،  ستخدانیم  کراهنمایی  درخواست    از او  دیبا

  زین  ۵آیه    ۱باب    عقوبی  ".که به شما داده خواهد شد  ، خواهیدب"ست.  نیکوخدا    رایخواهد کرد، ز  افتیدر   بخواهد

به    مندانه بدون مالمتسخاوت  که   ییکند از خدادرخواست  ،  بی بهره از حکمت است  ی اگر از شما کس":  دیگویم

 " .شد داده خواهد یوو به  کند،ی عطا مهمه 

 
 شود.  یموضوعات پرداخته م نیبه ا تک به تک گریدر دروس د  ۹۶
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از    ، ممکن است حیات جاودانی  رسیدن به فرد برای  نه بصورت جامع، که    است، امااشاره شده  به این نکته    نیهمچن

از    یی. درخواست راهنماوجود دارد دو مقصدو  دردو ، دو راه به همین خاطر ،بخواهد یی راهنما  ،از خدا ریغ یشخص

 .خداست یهاوعده و وابسته به  مانیسرشار از ا که  یاست، قلب پاک یقلب یدارا   شخصدهد که ی نشان م  خدا

  دن ی»راه« رس  ا ی  رهنمودها   یسی. عدیبه مقصد باشرسیدن    هایراه  ای  ،  پیروی از رهنمودها است که به دنبال    ن یا   دوم   قدم

با شما رفتار    دیخواهیکه م  دیگونه رفتار کنپس با مردم همان":  دکنمی  سترس بیاندقابل  و  آسان  به مقصد را کامالً  

ا   ی دارا  شخصشود که  ی ثابت م  گرانیرفتار با د  طرز   ن یا  بوسیله   ".ایانب  یهاتورات و نوشته   ۀاست خالص   نیکنند. 

  ی سیاست! ع  کی بار  ی، راه راه  نیشود. ایداند و غرور مانع او نمیم  یساورا با خود م  گران یداو  است،    صحیحتفکر  

  آن را  ،باشد  ک یراه بار  افتنی  ای  رهنمودها  نی از ا  یرویکه به دنبال پ  یکه هر کس  دهدی م  نانیبه شنوندگان خود اطم

 ".افتی  دیکه خواه د،ییبجو". یافتخواهد 

توانند  یدر وجود دارد که افراد م   ایدهد که دو دروازه  ینشان م   یسی. عدیوارد شو  ح یصح   در  است که از  نیا   آخر  قدم

به    یسی. عهالکتسوی  به    دری است  یگری، دشودمنتهی می  یابد  حیاتبه  که    دری است  یکیاز آنها عبور کنند.  

صورت    نیا  ریوارد شوند، در غ  تنگ  درِاز    دیبا  زندگی جاودانی داشته باشندخواهند  یکه اگر م   دیگوی شاگردانش م

آن و  د.  عبور کنآن  از    تواند  یم   شخص  کی  ،است و هر بار  انسان  کی فقط به عرض    تنگ  درِخواهند شد.    هالک

من در هستم! هر که از من داخل گردد،  "کند:  یاعالم م   یسیع ۹آیه  ۱۰باب  وحنای  انجیل دراست!  یسیع ،در

  بِ که در   یهر کس  "چراگاه خواهد یافت.خواهد رفت و    رونیبن خواهد آمد و  آزادانه به دروو    یافت،دخواهنجات  

 .در به رویش باز خواهد شد د،بکوب را   یسیع

الوه روح  تِیتمام  و  پسر  راجاودانی    یزندگ   به مردم    رساندن  در القدس  پدر،  راه  پدر  دارند.    دهد، یم  نشان   نقش 

به خدا    ـ۱ساده است:    جاودانی  یزندگ  مسیر رسیدن به.  دیگشایکند و پسر در را می م  تی را هداما  راه  در  القدس  روح 

به نام    یاکار، خدا نقشه  نیتر کردن اآسان   ی. برادیبرو  یس یع  قیاز طرـ  ۳و    دیکن  یرویالقدس پاز روح  ـ۲  توکل کنید

را در    یافراد   نی. او همچنبرگردند  به راه صحیح   بتوانند   ، آنهاافرادگم شدن    در صورت تا    کندی ارائه مکتاب مقدس  

  مان ، شبانان و معلمبشران  ا،ی . آنها رسوالن، انبشوندی خارج م  راهکه از    یکسان  ریمس  رییتغ  ی براکند  ی مستقر م  ریطول مس

  ن ی کند، بنابرا  ی القدس را فرستاد تا در درون قوم خود زندگروح     ، خداوند برای تکمیل هدایت فرزندانشند. و  شبایم

 با او خواهند داشت.  میخط ارتباط مستق ک یآنها 
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-ییراهنما  یاگر شخص  این است که  ،به دست آوردجاودانی    یدرباره زندگ   ی سیاز درس ع  توانی که م   یگرید  هج ینت

  .خواهد کرد  پیدا   ،است  زندگیراه    معتقدند  گران یکه درا    صرفاً چیزی  سد،نپر  از پدر   کردن را   یزندگ   یالزم برا   ی ها

توانند  یندارند، پس چگونه م   ی ابد  ی چشم انداز  ند و اجهان را خلق نکرده  ن یاند، ا ه دائمی نداشت  ی زندگ دیگران  مطمئناً  

 .)راه هالکت(آسان است  پیدا کردنش  و عریضند؟ راه آنها انراه را بشناس

اما آنا  چوپانبه دنبال    و علوفه  یتامن  برایهستند. مانند گوسفندان،    دنبال کنندگانمردم    ن همچنینخواهند رفت. 

  ت یو هدا  یرهبر   یالقدس را برا ست و روح نیکواو شبان    فرمود  ی سی. عتا ذبح شوند  دننبز را دنبال ک   کی   ممکن است 

ند. از کارشان باشکمک  راه    نیا   رداد تا د  به آنها  شناس راخدا  خود و مردمِ  هایفرمان  نیگله خود فرستاد. او همچن

 کند.ی آنها استفاده م  بیفر  یبرا  نیمعلمان دروغ  امبرانیو از پ  را بروند  ایراه دن  ،مردم  خواهدی( مطانیبز )ش  گریطرف د

(  ب)در  در تنگگفت که او    ی سی. عدیآ یبه دست م  ضی عر   ا ی  تنگ ،  دراز دو    ی کی با وارد شدن به    حیات جاودانی، 

که   آن و  ؛دی من آ نزدد، بخشهر آنچه پدر به من "گفت:  ی سیع  ۳۷آیه  ۶باب  وحنای گوسفندان است. و در  برای 

 غیتبل  یشود، به خوبی ممنتهی    هالکتبه    ضیعر  درِ  گر،ی د  یاز سو   ".دراننخواهم    هرگز از خود  او را  د،یمن آ  نزد

 زمان از آن عبور کنند. کی توانند در ی م یاد یشود و افراد زی م دا یپ یشود، به راحتیم

ا   ای هسیاقم   هالکت که به    دری.  ببینیم  میکنیم   یکه در حال حاضر در آن زندگ   یی ایدندر  توان  ی را م  دردو    ن یاز 

 ت یکرد. جمع  شبیهت  یورزش  هایمسابقه و    یح یتفر  یهاپارک  نما،یس  یهاسالن   یورود  هبتوان  ی شود را می ممنتهی  

  دری   گرید  یزمان وارد شوند. از سو کیتوانند در  یم  یار یو بس  وندآورند تا وارد شیاست، مردم فشار م  ادیز  اریبس

در صف    چکسیکم است، ه  تیکرد. جمع  هیها تشبخانه  یتوان به ورود ی شود را م یم   یمنته   یجاودان  حیاتکه به  

 شود.ی داخل م ی کی  یکیو معموال   ستدیاینم

  عده کمی  شود کوچک است وی م یمنته هالکتکه به  دریبا  سهیشود در مقای م یمنته یجاودان حیاتکه به  دری

وارد شوند.    یدر مدت زمان طوالن   درِ تنگ  کیتوانند از  یاز مردم م  یاریحال، بس  نی. با اابندیی هستند که آن را م

 شود   ترشلوغ   تواندیمدر    ،د ندهی نشان م  گرانیرا به د  دربه   دنیراه رساین  اندبار وارد آن شده  کیکه    یکسان  یوقت

 .گردد دایتر پو راحت 

 

 : یبحث گروه 

 گذارد؟ ی از خود به جا م ییهاشود چه سرنخ ی فرد گم م ی. وقت۱
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 ست؟ یروند چی راه را اشتباه م  ایاند که گم شده  ی. پاسخ شما به افراد۲

 را نجات دهد؟  یشتری انجام دهد تا بتواند افراد ب  یچه کار دی. به نظر شما خدا با ۳

 د؟باشیمؤثرتر  برای گمشدگان در یافتن راه حیات جاودانی  ،شما تاتواند انجام دهد ی م ی . خدا چه کار۴

 

 نکته درس: 

 . دیاند دنبال کنرا که قبالً آنجا بوده  یکسان  یدستورالعمل ها دیبرس یدی به مقصد جد دیخواهیاگر م

 

 :فعالیت

به گمشدگان موثرتر    جاودانی  یدر نشان دادن نحوه زندگ   تا  ،دیدار  ازیخدا نطرف  که شما از    یز یچدریافت آن    یبرا

 . دیدعا کن باشید،
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 ۱7درس 

 بررسی میوه 
 

 : گروهیگفتمان 

 د؟یکنیم  یآن را بررس تیفیو چگونه ک ستیمورد عالقه شما چ وهیم

 

 : مقدمه

 نیک  نیتفاوت ب  ،کند کهیم  هیهمچنان به شاگردانش توص  ،شودنزدیک می   کوه  سرموعظه    انیپابه    یسیکه ع  یهنگام

بدانند  بدو   آن   را  دهند  را  و  م تشخصیص  آنها هشدار  به  او  پی .  مراقب  نحوه    ن یدروغ  امبران یدهد که  باشند. سپس 

 دهد.ی م ح یرا توض آنها درست و غلط  صیتشخ 

  ی عیطبماوراء عطایای    یکند. آنها معموالً دارا ی اعالم مخدا را به مردم    است که اراده  یشخص   در تعریفی ساده،  امبر،یپ

  عطایای از    یکید.  نکنی م  استفاده  شانمردم در مورد صحت شهادت  یبرا   ،عجایبو    هابه عنوان نشانه  از آن  هستند که

. از  هدته شگفی)غیبگو(  رو بارها به آنها رائ  نی است. از ا  ندهیآ   یدادها یرو  ییشگویپ  یالعاده برا خارق   یی، توانارایج 

از    ی شوند. برخ  یبندتوانند در کنار معلمان طبقه ی آنها آشکار ساختن اراده خدا است، م  ی اصل  تیکه مسئول  ییآنجا

 هستند.  دروغین یو برخ  ،راستینو معلمان  امبرانیپ

اند  فرستاده شده   عطایا  همراه  آنها   را یو معلمان او توجه کنند، ز   امبرانیخواهد که به پیاز مردم می یکتای حقیقی  خدا

دروغ    ایآ   نندیتا بب  ندیازمایرا ب  امبرانیگفته شد که پ  لیاسرائ  قوم ، به  اماکنند.    یار پارسایی یراه    پیمودن  تا مردم را در 

وجود    شی. دو آزما افتی  هی و هجدهم کتاب تثن  زدهم ی س  ی هابابتوان در  ی ها را مآزمودن   نی . اریخ  ای  ندیگویم

 .دشمی امبریپ مرگ به  منجر ش،ی هر دو آزما  موفقیت درو عدم  شتدا

، اتفاق اعالم کرد  امبریهمانطور که پ  عجایبی  ای  نشانه  اگر  ینام خداوند بود. حت  در  سخن گفتنشامل    شی آزما  نیاول

 . است  دروغینپیامبری او  د،نکن  عبادترا   گرید انیکه خدا   دی به مردم بگو اگر اما بیافتد،

اما    د،یایبه نام خداوند نزد مردم ب  یامبریاگر پ  ید. حتنکی م   انیخود را ب  سخنانکه    است  یامبریدوم شامل پ  ش یآزما

 . است پیامبری دروغگو او محقق نشود،  ،گفته  او آنطور که عجایب  ای نشانه

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
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 ۴۹تا  ۴۳آیات  ۶، لوقا باب ۲۹تا  ۱۵آیات  ۷متی باب 

 

 اه وه یم  یبررس

 سر کوه    موعظه

 ۴۵تا  ۴۳ اتیآ ۶، لوقا باب ۲۰تا  ۱۵ اتیآ ۷باب  یمت

 " خدا ی از جانبام ی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 

اند. آنها را از  امّا در باطن گرگان درّنده   ند،یآی آنان در لباس گوسفندان نزد شما م  .دیبرحذر باش   ن یدروغ  امبرانیاز پ

ن  چ یه  شناخت.  دیخواه  شانیهاوهیم به   ۀو یم  کو،یدرخت  نمبد  م  چ یو ه  آوَرَدی بار  بد،  هر    .دهدی نم   کوین  ۀویدرخت 

از   کیتمشک، انگور! شخص ن  ۀو نه از بوت   د،یچ  ریانج   توانی خار م  ۀ نه از بوت  شناخت. توانی م   اشوه یرا از م یدرخت

  ز یزبان از آنچه دل از آن لبر  رای. زیبدِ دل خود، بد   ۀو شخص بد از خزان  آورد،یبرم  یی کویدل خود ن  یکوین  ۀخزان

  شان یهاوه یآنان را از م  ن، یبنابرا  .شودی و در آتش افکنده م  ده یخوب ندهد، بر   ۀ ویکه م  یهر درخت  .دیگوی است، سخن م

 شناخت.  دیخواه

 

 ادامه موعظه سر کوه  

 ۴۹تا  ۴۶ اتیآ ۶، لوقا باب ۲۹تا  ۲۱ اتیآ ۷باب  یمت

 " خدا ی از جانبام ی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یادهیگز

 

پدر مرا که در آسمان    ۀ بلکه تنها آن که اراد  ابد، یآسمان راه    ی نه هر که مرا ’سرورم، سرورم‘ خطاب کند به پادشاه

به نام تو   ایآ  م؟یبه نام تو نبوّت نکرد ا یمرا خواهند گفت: ”سرور ما، سرور ما، آ ی اریاست، به جا آوَرَد. در آن روز بس

هرگز شما  صراحت خواهم گفت، ”امّا به آنها به  م؟“یانجام نداد  ار یمعجزات بس  وبه نام ت  ایآ   م؟ینراند  رونیرا ب وهاید

سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون    ن یپس هر که ا   97“ ! بدکاران  ی ا  د،یام. از من دور شورا نشناخته 

و بر آن خانه زور    دی وز  اروان شد و باده  لهایو س  دیخود را بر سنگ بنا کرد. چون باران بار  ۀاست که خان  ییمرد دانا

 
است.    شریعت  تخطی از  ای  شریعت بدون    یزندگ  یبه معنا  نجای در ا  قانون شکنی  . ۲۶الویان باب      ".دیاز من دور شو ی بدکاران  ا"   ۹۷

 . شریعت، روح واالتر  یزندگیک  استاندارد ح، یروح مس شریعتِ .دهستن شریعتهنوز تحت   ح یمس یسیع روانیپ
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 ی سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادان  نی بر سنگ بود. امّا هر که ا  ادشیبن  رایآورْد، خراب نشد ز

  ران یو بر آن خانه زور آورْد، و  د یروان شد و بادها وز   لهایو س  د یخود را بر شن بنا کرد. چون باران بار  ۀ است که خان

با   را یاو در شگفت شده بودند، ز م یردم از تعلم د، یرسان انیسخنان را به پا ن یا  یس یبود! چون ع می عظ اش ی رانیشد، و و

 . شانیا  نید ینه مانند علما داد،ی م  میاقتدار تعل

 

 : فرمان

 .دیبرحذر باش ن یدروغ امبرانیاز پ ❖

 

 : درس

داده شد تا نبوت کند و    سای به کل  ی از مردگان، قدرت  یسی ع  ز یپس از رستاخ  کاستیالقدس در روز پنطروح   ی اعطا  با

  ، آگاهی عدم    درکند تا  یفراهم م  نیو معلمان دروغ  پیامبران  یرا برا   یفرصت  نی، ااما.  به عمل آورد  را  عجایبها و  نشانه

کرد و به شاگردان هشدار داد که در    ینیب  شیرا پ  بیفر  زمانِ  ن یا  یسیکنند. ع  ودناب  راآنها  و    دهیخزقوم خدا  به درون  

قادر خواهند    یبرخ   نکهیبا علم به ا  یسیرا گمراه خواهند کرد. ع  یار یخواهند آمد و بس  ن یدروغ  امبرانیآخر پ  یروزها

  ی خود دستور داد تا از روش سوم  ان، به شاگردبه عمل آورندرا    عجایبیها و  و هم نشانهسخن گویند  نام او    دربود هم  

 ۹۸" شناخت. دیخواه هایشانمیوه آنها را از " .ها«»بررسی ویژگیو معلمان استفاده کنند:  پیامبران شی آزما یبرا

آورند اما در باطن  یدر م  یسیگله ع  یآنها خود را به عنوان اعضا   رایدشوار است ز   ن یدروغ  امبرانیپ  نیا  صیتشخ 

اند و  ه که در قلب خود خدا را رد کردهستند    ی ها کسانسگ  در مَثَل،  که  م یمتوجه شد   یدرس قبل ند. از  ادرنده   گرگان

 دانمی م " افسس صحبت کرد. ی سایبا کل اشخاص  نی ا وردها هستند. پولس رسول در ماز خانواده سگ  ی بخش گرگها

  ان یاز م  یشما خواهند آمد که به گله رحم نخواهند کرد. حت  انیدرّنده به م  یبعد از رفتنم، گرگها

خود   ی رویخواهند کرد تا شاگردان را به پ   گرگونرا د  قت یبر خواهند خاست و حق  یشما کسان   خودِ

  ی ژگیسه و  نیو معلمان دروغ  پیامبرانرسد که  یبه نظر م  ۱۱  هیآ  هودایبر اساس کتاب    ۹۹"از راه به در کنند.

 

 ۲۰و آیه  ۱۶آیه  ۷متی باب   ۹۸
 ۳۰و  ۲۹آیات  ۲۰اعمال رسوالن باب  ۹۹
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بَلعام گرفتار آمده و در   یسود، به گمراه ی اند و در پکه به راه قائن رفته  رایز" : دیگویم  هودای مشترک دارند. یاساس

 " .اندورَح هالک گشته قُ انیطغ

شناختند، سخنان او را  ی م کی از آنها خدا را از نزد کیدارند. هر  گریکدیمشترک با  زی چ نیح چند ورَلعام و قُبَ ،قائن

.  یی ارائه کردندایاو هدا  ی. هر کدام خدا را عبادت کردند و براداشتندبرجسته قرار    یدر مقام  خدا  یو از سو   دندیشنیم

به روش خود،    ییخواستند با انجام کارهایاز آنها طمع بود و م  کیهر    زهیانگد.  نبوراضی    از آنها  کی  چ یهخدا از  اما  

 از آنها مسئول مرگ قوم خدا بودند.   کیخدا غلبه کنند. و هر   اقتداربر 

از خدا، عواقب  نکردن    آدم و حوا در اطاعت  سقوطزن و مرد بود. او داستان    کی  متولد شده از   اولین فرزند  ۱۰۰قائن

نسبت به پدر و مادرش آگاه بود، آنگاه که   خدااز آمرزش و رحمت   همچنین او دانست. ویرا م  ن یبر زم لعنتآنها و 

که خدا لعنت کرده    ی نیکه از محصول زم  ی زمان  حال، قائن  نی . با امهیا ساختآنها    یبرهنگ  یرا برا   یی هاپوست   خدا

را رد    قائن  هدیهخدا    اما  ردی مورد لطف خدا قرار گخود    یشانیو عرق پ  کرد با اعمال دستان  یآورد، سع   هدیهبود،  

 . رفتی، پذه بودرا آورد   شیهاگله  زاده نخست که  ،لیبرادر کوچکترش هاب هدیه  وکرد، 

  افت یاو در انجام کارها اعتماد داشت. او در  ی اقتدار خدا احترام قائل بود و به روشها  ی. او برا ددا  جاللخدا را    لیهاب

حاصل شده است.   داده  خدا  هایی کهنعمت  از   یشکرگزار  به خاطربلکه  امده،یبا تالش انسان به دست ن خدا که لطف 

  د ی . او فقط بااوردیخود را ب  هیکه خدا لعنت کرده بود کار کند تا هد  ینیزم  یخود رو   یشان یمجبور نبود با عرق پ  لیهاب

  ی تالش   چ یرا فراهم کردند. سپس، بدون ه  لیو لباس هاب  یدن یکرد. آنها غذا، نوشی خدا را به خاطر گوسفندانش شکر م

به مورد  قائن    چوناو افزودند.    یی و بر دارا  افتندی  شی افزاخدا    برای هدیه به   یعیگوسفندان به طور طب  ل، یهاب  ی از سو

 او را به قتل رساند.  طمع ورزیدبرادرش  لطف قرارگرفتن

 

لعنت    ایکند، و قدرت برکت دادن    ییشگویرا پ  ندهیبشنود، آ  راخدا    یصداکه دقیقاً  خدا بود. او قادر بود    ینبّ  ۱۰۱،لعامبَ

 را داشت. قومکردن 

 
 آمده است  ۸تا  ۱آیات   ۴باب  شیدایپ در قائنداستان  ۱۰۰

  ۲باب   مکاشفه ن یآمده است. همچن ۱۶آیه  ۳۱و باب  ۳تا   ۱آیات   ۲۵، باب ۲۱تا  ۱آیات   ۲۲باب  اعداد داستان بلعام در  ۱۰۱

 . دینیرا بب ۱۴آیه 
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اما    لعنترا    لیکرد تا اسرائ  ریبلعام را اج  ان،یباالق، پادشاه موآب بلعام  نخست،  داشت.  کار باز  نی او را از ا  خدا کند. 

را برکت دهد. اما بلعام   لیخدا فقط به او اجازه داد که اسرائ  نکهیتوسط االغ خود مورد سرزنش قرار گرفت و دوم ا

پادشاه را برای نابودی اسرائیل راهنمایی  مورد،    ن یاز اراده خدا در ا یآگاه   رغم یپادشاه طمع داشت. بلعام عل  یبه طال 

قلب مردان را به پرستش و خدمت   بایستمی بفرستد. زنان لیاسرائ  دانمر بیفر یزنان موآب را برا دیپادشاه با کرد.

نقشه   نیکه خدا قوم خود را به خاطر گناهشان نابود کند. ا  شدندی باعث م  بیترت  نیو بد  گرداندندی موآب برم   انیخدا

 .از بین رفتندقوم خدا افراد از  یار یشد و بس یعمل

بود    قَهات   لهیکردند. او متعلق به قبی خدمت م  اناو به عنوان کاهن  لهیبود که قب  یالو  نسل بود. او از    ی لیاسرائ  ۱۰۲قورح 

  مه یدر خ  پرستش  یکه برا  ی و ظروف مقدس   هیحمل اثاث  ی خدا آنها را برا  رایبرخوردار بودند ز   یادیاز احترام ز  که  

  له یوسرا که خدا به   یهمه معجزات  شناخت،ی انتخاب کرده بود. قورح رهبر قوم خود بود. او خدا را م  دشیاستفاده م

  نمود   طغیانحال او    ن یبود. با ا  ده ی انتخاب کرده بود، د  قوم  یرهبر   یرا برا  یموس   خدا  نکهیانجام داده بود و ا   یموس

  گر ی رهبر د  پنجاهو  ستیاش و دوهالکت خود، خانواده ش او منجر به داشت. شور  یطمع به قدرت و اقتدار موس را یز

 آنها شد. یهاو خانواده  لیاسرائ

بوده است.    شانخود  بر روی جاللها  آن   یکه تمرکز اصل  میشوی مردان، متوجه م  نیا   یکوتاه زندگ  یپس از بررس

 به خدا و انسان.  تمحبّبوده است نه  یآنها منفعت شخص زهیدهد که انگی اعمال آنها نشان م

  مجزای   بخشسه    در  آنها  نادرست     هایِزه یانگ  هستند که  ییهاعنوان نمونه به بلعام و قورح    ،قائن  ،در کتاب مقدس

   ( روی داد.روح  و نفْس، جسم) انسان

نامقدس در    یزندگ  ـ۱  از طریق  است و  جسمانی  الیام  ی شود. ارضای ممربوط به بخش جسم از بدن    قائنراه  

  به وسیله نفس  الیام  یارضا  او   گمراهی شودس از بدن می فْ ط به قسمت نَو راه بلعام مرب . مشهود است اقوم خد انیم

مربوط به قسمت  قورح    راه  .مشهود است  باشدمیکه موجب سقوط قوم خدا    یمیتعال   ـ ۲  از طریق  طمع است و

  ـ ۳از طریق    و اوست.    هایراه و    شرهبران   ،از خدا  تیو شکا  گلهغرور و    طغیان قورح،شود. اساس  ی م  از بدنروح  

 مشهود است.  خدا قومتفرقه در  جادیا

 
 . آمده است ۳۵تا  ۱آیات   ۱۶اعداد باب  در قورح داستان   ۱۰۲



138  

 

  شود که دلیل بر آن نمیخداوند است،    یسیع  کندی که اعالم م  یکه هر کس   دیگویبه وضوح به شاگردانش م  یسیع

دهد. طبق  یرخنه خواهد کرد، هشدار م   سایمربوط به نجات که به کل  یدارد. او به شاگردانش در مورد خطا به او تعلق  

  ؟ دیگوی چه م "است.    شده  داده  ح یتوض    راه نجات  ۱۱تا    ۸آیات    ۱۰باب    انیرومگفته پولس رسول در کتاب  

 م، یکنیاست که ما وعظ م  مانیهمان کالمِ ا  نیا  ۱۰۳.تو، در دهان تو، و در دل توست  کِ یکالمْ نزد  ن یا  نکه یا

که خدا او را از مردگان    ی داشته باش  مان یخداوند است« و در دل خود ا  ی سی»ع  یکه اگر به زبان خود اعتراف کن

و با زبان است که    شود،یو پارسا شمرده م   آوردی م  مانیدل است که شخص ا   در  رای. زافت ی  ینجات خواه   د،یزانیبرخ

 " : »هر که بر او توکل کند، سرافکنده نشود.دیگوی چنانکه کتاب م .ابدیی و نجات م کندی اعتراف م

به سادگ به درست  ی پولس رسول  ب  یو  را  اما  ی م   انیراه نجات  را منحرف خواهند کرد. در    قتیحق  ن یا   انسانهاکند. 

آنچه را که پولس رسول    ،ناپایدارو    جاهلدهد که افراد  یرساله خود، پطرس رسول به شنوندگان خود هشدار م   نیدوم

هالکت    و این موجب  ،کنندچنین می  های مقدّسهمانطور که با دیگر نوشتهخواهند کرد،    فیتحر  را  دهدی م  میتعل

را از    یشانداریپا  شوند و  دینان گمراهراه بی ه مراقب خود باشند مبادا به  ک  هددی م  اخطارآنها  به  پس  سد.  شوآنها می 

رشد    ح یمس  یسیخداوند و نجات دهنده خود عشناخت  و    ضیکند تا در فی م  قی آنها را تشوبعد از آن،    .دست بدهند

 ۱۰۴. کنند

که    تیواقع  نی به ا  نگرش،طرز  است.    ح یمس  یسیع  الوهیتکند مربوط به  یکه پطرس در مورد آن صحبت م  یانحراف

بر می  خداوند است  یسیع به سادگگیردرا در  م   "خداوند است  یسیع"کلمات    ی. مردم  و معتقدند که    ندیگوی را 

.  است  شده  لیتبدرفتن به آسمان    برای  طیلبیک  به    ای  ییجادو   طلسم  کیبه    این جملهآنها    ی. براافتینجات خواهند  

کند  یم  انیاست، در واقع ب  خداوند   یسیکند که عیاعتراف م  یشخص  یاست که وقت  نی ماجرا ا  قتیکه حق  یدر حال

عمل نکند نشان    فرمان خداوندشانسان به    یانجام خواهد داد. وقترا  دهد    فرمانبه او    خداوندشرا که    یکه هر کار

او را آشکار    تیاو شخص  عملکرد.  دهدانجام می را  ی  گرید   زیو چ  دیگوی م  را  یزیاست، چ  ریاکار   شخصی  دهد کهیم

دهد.  یرا انجام م  د یگویم  ی سیعکه  خداوند است وگرنه آنچه    ی سیکند. او واقعاً در قلب خود باور ندارد که عیم

 " .بدون اعمال مرده است مانیا ": دیگوی در رساله خود م یعقوبهمانطور که  

 

 ۲۰تا  ۱۱آیات  ۳۰تثنیه باب   ۱۰۳
 ۱۸تا  ۱۶آیات  ۳دوم پطرس باب  ۱۰۴
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  ل یکه انج   یکسان  ۱۰۵".دیاز من دور شو  بدکاران  ینشناختم! ا هرگز شما را  ":  دیگوی م  یکند وقتی م  دییرا تأ  نیا   یسیع

آنها    یبرا   نی. اکنندعمل می   اند،ض یفزیر  بلکه    ستند،ین  عتیشر  زیر  گری د  نکهیبا اعالم ا   ، کشانندبه انحراف می را    ضیف

انحراف است. در    ک ی ن ی، که ا کنند یزندگ توانند  می کنند انتخاب که  ی هر شکل به و آزادند  آنها معناست که  دین ب

است صحیح  شان  که در نظر  یتوانند هر کار یو م  وجود نداردالتر از خودشان  با  اقتداری  چ یکه ه  ندیگوی اصل آنها م

 .نیستآنها  یزندگدر  خداوند به عنوانکس  چ یانجام دهند. هرا  

  زیر  گر ید  ح یمس  یسیع  روانیکند که پی م  اعالم،  ۱۵و    ۱۴  ات یآ  ۶  باب  انیرومپولس رسول در رساله خود به  

شود که شاگردان  ی م  دهیشود، فهمی کل رساله خوانده م  محتوای  که  یهستند. هنگام  ضیف  زیربلکه    ستند،ین  عتیشر

  هستند.   روح  شریعتاز    یرویملزم به پ  هاخدا آن   فیض  وسیله  . اما بهستندین  یموس  عتیاز شر  یرویملزم به پ  گرید  یسیع

محبت به خدا و  انگیزه  بادهد،  ی و انجام م  دیگوی که شخص م  یزیهر چ  است که  نیا ،  روح  شریعت  زندگی تحت

 باشد.  گرانید

  ان یغالط کند. در  ی موضوع را روشن تر م   ان،یغالط  هدر رساله خود ب  ح یو روح مس  یموس  عتی پولس رسول با تقابل شر

. اما او به ستین  عتیشود تحت شری م  تیکه توسط روح القدس هدا   یکند که شخصی م  انی، او ب۱۸آیه    ۵باب  

جسم خود شخص.    ای  کندی م  ت یاو را هدا  القدسروح   ایدهد که آ ی او نشان م   ی کند. اظهارات بعدی جا بسنده نم  نیهم

و نزاع و   هایو دشمن  یو جادوگر  یپرستو فجور، و بُت  یزنا و فسق و ناپاک   یعنیاعمال جسم آشکار است،    اکنون"

چنانکه    دهم،ی که شما را خبر م   نهایو لهو و لعب و امثال ا   یو بدعتها، و حسد و قتل و مست   نفاقو خشم و تعصّب و    نهیک

  ی و سالمت ی روح، محبّت و خوش  هثمر  کنی. لشوندی خدا نم وت کارها وارث ملک نیدادم، که کنندگان چن ن یقبل از ا 

 ۱۰۶" .ستیکارها ن نیمانع چن  یعتیشر چ یاست، که ه یزکار یو تواضع و پره مانیو ا  ییکویو ن یو حلم و مهربان

ا  یسیع   ی برا  شخصکند. هر دو  یآشکار م   خانهدو    سازنده  را در مَثَل خود از  لیانج سوءبرداشت از    نی به وضوح 

برابر طوفان خانه از خود در  نشان دهنده خشم    ییهامحافظت  تنها  رایت ز خداس  داوری  ایساختند. طوفان  به    ییاو 

  خدا   داوری  ایاز خشم  توسط آن    انسانها   که  ستند ه  ی الهیها نشان دهنده وسکند. خانهی را کنترل م  عت یطب  یروهاین

  د یاست. ام یسیسخنان ع دنیشنفقط بود، که معادل  شن یا ماسه یپایه بر از آنها  یکی (نجات) یخانه . ابندییم نجات

 

 ۲۳آیه  ۷متی باب   ۱۰۵
 ۲۳تا  ۱۹آیات  ۵غالطیان باب  ۱۰۶
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 انجام   هم   و  دنیهم با شنبود، که    صخره  هیبر پا  گریشخص د  (نجات)  یخانهرفت.    نینجات از ب  یبرا   شخص  نیا

 بود.  ی کاف نجاتبه  فرد ن یا دیکند. امی م یبرابر  یسیسخنان ع

سخنان مرا بشنود، امّا   یر کسگو ا "کند. ی را تکرار م قتیحق ن ی ا ی سی، ع۵۰تا  ۴۷آیات  ۱۲باب   وحنای لیدر انج 

ام تا آنها را نجات  کنم، بلکه آمده   یداور   انیتا بر جهان  ام امده ین  را یز  کنم؛ی نم  یاز آن اطاعت نکند، من بر او داور 

او    نیکه گفتم در روز بازپس  یهست؛ همان سخنان  گر ید  یْداور   رد، یکه مرا رد کند و سخنانم را نپذ  یکس  ی برا  بخشم.

  م ی که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگو   یام، بلکه پدر من از جانب خود سخن نگفته   رایز  کرد.  واهد را محکوم خ

است    یزیچدرست همان   میگوی است. پس آنچه من م  دانی جاو  اتیکه فرمان او ح  دانمی و من م   و از چه سخن برانم.

 " .میکه پدر گفته است تا بگو 

 

 نکته درس: 

 .دیکن ی را بررس  آن سخن یبلکه ثمره یا میوه ، دیرا باور نکن  گویدمی  یکه کس سخنیهر 

 

 :فعالیت

دهند و بدون قضاوت    صیخوب و بد را تشخ ،  سخنان دیگران  یرسی ثمره با بر  که  خواهدی از شاگردانش م   یسیع

 امبرانیپ  صیشروع به تشخ   میتوانی استفاده از کتاب مقدس م. با  برگزینندخود    یآنچه را که خوب است، برا  گران،ید

 .میکن نیو معلمان دروغ

 .د یبخوان ی کی ی کی بیاز کتاب مقدس را به ترت ر یز اتی. آ۱

 یهودا  (أ

 ۱۱تا   7آیات  ۱دوم یوحنا باب ب( 

 ، ۵تا  ۱آیات  ۵، و باب 6تا  ۱آیات  ۴، باب ۲۳تا  ۱۸آیات  ۲اول یوحنا باب  (ج

 ۲۲تا   ۱آیات  ۲پطرس باب دوم  د(

 .دیکن ییدر هر قسمت از کتاب مقدس را شناسا نیدروغ  و معلمان امبرانیپ ی . رفتارها۲

مطابق  ورح ق ایبلعام   ئن،قا که  ،روخانی( ی )جسمانی، نفسانی وتیشخصهای سه ویژگی ی از کی زیر   را. هر رفتار  ۳

 .دیکن را لیست  ،آن رفتار کردند
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 قوم خدا(  انینامقدس در م  یزندگ  و انیجسم هایخواهش) ئنقا طریق

 کنند. ی م لیتبد  فجورما را به  ی خدا  فیضکه  خدانشناس. افراد ۱

 کنند.یم نجس . بدن را ۲

 .به فکر خودشان هستند. ۳

 روح هستند.  فاقدو  یوی. آنها دن۴

 . خواهد شد تباهراه حق   انآن خاطرو بآنها به دنبال هوای نفسانی خود هستند . ۵

 کنند.یفاسدش غرق م الیرا در ام جسم. 6

 شمارند.یم  مسرتدر روز را  عیاشی. 7

 . دنشوی از گناه بازداشته نم و  پر از زنا دارند ی. چشمان۸

 .کنندمی را ترک  میراه مستق. ۹

 .دهندفریب می  ینفسان الی. با ام۱۰

 

 شود(یکه باعث سقوط قوم خدا م یمی تعال و )طمع بلعام گمراهی

 کنند. ی را انکار م ح یمس یس ی. تنها استاد و خداوند ما، ع۱

 . کنندمنفعت، چاپلوسی دیگران را می به خاطر کسب کنند، ی. متکبرانه صحبت م۲

 کنند. ی نم اقراررا که در جسم آمده است  ح یمس یسی. ع۳

 .ستندین پایدار ح یمس می. در تعل۴

 دهند.یرسوالن گوش نم سخن . به ۵

 کنند. ی را انکار م  یسیبودن ع ح ی. آنها مس6

 پسر خداست.   یسیکه ع ایمان ندارند. آنها 7

 . آورندمی مهلک  یها. در خفا بدعت ۸

 استفاده خواهند کرد.دروغ از شما سوء  سخنانطمع خود با بخاطر . ۹

 . کشندی به دام مهای ناپایدار را که با طمع تربیت شده و نَفْس  دارند  یقلب .۱۰
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 .دهندمی  ی، وعده آزادبرندبه سر می که در فساد  ی. در حال۱۱

 

 شود( ی غرور باعث تفرقه در قوم خدا م او.  طریقاز خدا، رهبران و  تی و شکا گله) قورح طغیان

 .امتناع کردن از اقتدار. ۱

 گویند. ناسزا می. عظمت فرشتگان را ۲

 کنند.یم یی جو بی و ع مندان هستندهگل اینان. ۳

 شهوات ناپسند خود. در پی هستند ی. مسخره کنندگان۴

 شوند.ی که باعث تفرقه م  ی. کسان۵

 مانند.ی نم  یباق سای. آنها در کل6

 کنند. ینم  تیخدا را رعا  هایفرمان. 7

 . شمارندخوار می را   اقتدار. ۸

 . هستند . جسور۹

 .هستند خودخواه . ۱۰
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 با شاگردانش  یسی ع  نسبتِبر  یمرور        

 

آیه    6، مرقس باب  ۵۵آیه    ۱۳)متی باب  .  "عقوبی ":  دیرساله عهد جد  مولف .  یسی: برادر ع(جیکوب * )عقوبی.  ۱

۳) 

 

 ( ۳آیه  6، مرقس باب ۵۵آیه  ۱۳باب )متی . "هودا ی": د ی رساله عهد جد مولف. یسی: برادر ع (جودا)* هودای. ۲

 

، باب ۴۰آیه    ۱۵)مرقس باب  باکره، سالومه    میپسر خواهر مر   ،یسیع  خاله: پسر  (جیکوب* ) ی پسر زبد  عقوب،ی.  ۳

، مرقس  ۲۲تا    ۱۸آیات    ۴)متی باب    شود.  یشناخته م  "پسران رعد"از    یک ی  "بوآنِرجِس"به عنوان    نیهمچن(.۱آیه    ۱6

 (۱7آیه  ۳، مرقس باب ۱۱تا  ۱آیات  ۵،  لوقا باب ۲۰تا  ۱۴آیات  ۱باب 

 

.  (۱آیه    ۱6، باب  ۴۰آیه    ۱۵)مرقس باب  باکره، سالومه    می پسر خواهر مر  ، یسیع  خاله: پسر  (وهانانی* )  وحنای.  ۴

عنوان    نیهمچن باب    "پسران رعد"از    یکی  "بوآنِرجِس "به  »شاگرد(۱7آیه    ۳)مرقس  ع  ی،  را دوست    یسیکه  او 

تعمید دهنده.    ییح یسابق  شاگرد    (،۲۰آیه    ۲۱، باب  7آیه    ۲۱، باب  ۲6آیه    ۱۹، باب  ۲۳آیه   ۱۳)یوحنا باب  داشت«  می

،  ۲۲تا    ۱۸آیات    ۴)متی باب  و »مکاشفه«.    وحنا«ی  سوم »  وحنا«،ی»دوم  وحنا«،ی»اول    وحنا«،ی  لی»انج   د یعهد جد  نگارنده 

 (۱7آیه  ۳، مرقس باب ۱۱تا ۱آیات  ۵لوقا باب ، ۲۰تا  ۱۴آیات  ۱مرقس باب 

 

تا    ۱۳آیات    ۲۴)لوقا باب    کْلِئوپاس  وسف،یپسر برادر    ،یسیع ی: پسر عمو ("جیکوب"* )یپسر حلف   عقوب،ی.  ۵

قبر    بر سرو    یسیمصلوب شدن ع  هنگام  "گرید  می مر"به عنوان    نی( بود. او همچن"ماریام")  میمر  )همسر کْلِئوپاس   (.۳۵

به عنوان    نی. همچن(۱۰و    ۹آیات    ۲۴، لوقا باب  ۱آیه    ۲۸، باب  6۱آیه    ۲7)متی باب    -شود.    یشناخته م  شده  گشوده

آیات    ۱، مرقس باب  ۲۲تا    ۱۸آیات    ۴)متی باب  شود.  ی( شناخته م"کْلِئوپاس")  حلفی پسر    یعقوب  ایکوچک  یعقوبِ  

 (۱۱تا  ۱آیات  ۵، لوقا باب ۲۰تا  ۱۴
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 میمر  )همسر کْلِئوپاس(.  ۳۵تا    ۱۳آیات    ۲۴)لوقا باب    کْلِئوپاس  وسف،یپسر برادر    ،یسیع  یپسر عمو  *:یتدّ.  6

. دشوی شناخته م  گشوده شدهقبر    بر سر و    یسیمصلوب شدن ع  هنگام  " گرید  م یمر"به عنوان    نیاو همچن.  ( بود"ماریام")

نه    هودای   ای  عقوبیپسر    هودایبه نام    نی. همچن(۱۰و    ۹آیات    ۲۴، لوقا باب  ۱آیه    ۲۸، باب  6۱آیه    ۲7)متی باب    –

 شود. ی شناخته م ی وطیخراس

 

 م یمر  )همسر کْلِئوپاس(.  ۳۵تا    ۱۳آیات    ۲۴)لوقا باب    کْلِئوپاس  وسف،یپسر برادر   ی،سی ع  ی : پسر عموشمعون*.  7

. دشوی شناخته م  گشوده شدهقبر    بر سر و    یسیمصلوب شدن ع  هنگام  " گرید  م یمر"به عنوان    نی( بود. او همچن"ماریام")

 شود.  یشناخته م وری به عنوان غ نی. همچن(۱۰و  ۹آیات   ۲۴، لوقا باب ۱آیه  ۲۸، باب  6۱آیه  ۲7متی باب ) –

 

  ، یسیع  خاله: با دو پسر  نام داد(  ر ییرس« / »صخره« تغط / »پ  «  پیتربه »  ی  سی شمعون* )که توسط ع.  ۸

. شوندی م  کی شر  یریگیماه  کسبر و  کا   کی، در  اسیاندرباکره، و برادر    می خواهر مر، پسران سالومه،  یوحناو    یعقوب

: »اول پطرس«  دیجد  عهد یرساله ها  مولف. (۱7آیه  ۱6)متی باب  شود  یشناخته م ونای شمعون بن به عنوان  نیهمچن

 (. ۱۱تا ۱آیات  ۵، لوقا باب ۲۰تا  ۱۴آیات  ۱، مرقس باب ۲۲تا  ۱۸آیات  ۴)متی باب  و »دوم پطرس«.

 

( «  )»پطرس  برادر شمعون  و   باکره  می، پسران سالومه، خواهر مریوحناو    یعقوب  ،یسیع  خاله: با دو پسر  *اسیاندر.  ۹

،  ۲۲تا    ۱۸آیات    ۴)متی باب  .  شوندی م  کیشر  یریگیماه  کار و کسب  کی در    ،تعمید دهنده  ییح سابق یشاگرد  و  

 (.۱۱تا ۱آیات  ۵، لوقا باب ۲۰تا  ۱۴آیات  ۱مرقس باب 

 

  پطرس ،  یوحنا  ،یعقوباز جمله    ران،یگیرا از ماه  اتیرناحوم بود. او بدون شک مالفدر ک  باجگیران  سی: رئ*یمت.  ۱۰

ممکن است    نی. او همچننمودمی   افتیآوردند، درمی فروش در بازار    ی خود را برا  یدهایکه ص  ی، هنگاماسیو اندر

عهد    مولفشود.  ی شناخته م  " الوی"عنوان    هب  نیپسرش را شفا داد. همچن  یسیکفرناحوم بوده باشد که ع  یمقام سلطنت

 (۳۲تا  ۲7آیات  ۵، لوقا باب ۱7تا  ۱۳ات آی ۲، مرقس باب ۱۳تا  ۹آیات  ۹)متی باب . "یمت لیانج "  دیجد
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ی  هودای*، توما* و تلمایپسر  ،برتولما*، سپیلیندارند: ف یسیبا ع نزدیکی ثبت شده  رابطه چ یه ماندهی شاگردان باق

 .  *ی وطیاسخر

 ۱6تا  ۱۲آیات  6، لوقا باب ۱۹تا  ۱۳آیات  ۳، مرقس باب ۴تا  ۱آیات  ۱۰متی باب  *

 »تورات« تعاریف 

 که گناه به هدف نزدن است  یبه هدف زدن است در حال عتیشر ـ۱

 ؟ راه رفتن با خدا به چه معناست ـ۲

 بدکاران  یاـ ۳

 است   به هدف نزدنِ  ،که گناه ی به هدف زدن است در حال عتیشر

 

 ی از زبان عبر  هاییبینش

 

  شه یهم  ای. اما آ ندبیم دارآن را دوست ندارند و از آن    انیح یاز مس  یار یکه بس  یاکلمه  ، دشواریکلمه    نین! چشریعت

  ، چرا پولس(  ۱7۴،    77  ،  7۰آیات    ۱۱۹، باب  ۲آیه    ۱)مزامیر باب  برد؟  می لذت    عت«ید از »شر وبود؟ چرا داو  نطور یا

نشده   سخنانش  که   یرسول درک  می ،  بود  درست  چیزی  انسان"؟  گویدچنین  شر   یباطن  تیّبرحسب  خدا    عتیبه 

به ما کمک   تواندی کتاب مقدس م ی اصل ی خط ی ها. مطالعه کلمات ساده در نسخه(۲۲آیه   7)رومیان باب  ".خشنودم

 . میدرک کن ید یخدا را در نور جد شریعتکند تا 

 

در نسخه ها  ی اکلمه به    ،ما  فارسی  یکه معموالً  م  "شریعت"از کتاب مقدس    زبان اصلی عبری شود در  ی ترجمه 

 شده است: گرفته  "Yarah" کلمه  شه یاست و از ر "تورات "

 

 tôrâh  - ּתורה  - H8451 ی عبرکشف اللغات شماره 

 .شریعت :کتب پنجگانه موسی ای ده فرمان موسی  ژهیاساسنامه، به و ای  قاعده کی ;H3384  از
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 قانون، جهت، دستورالعمل( -Brown-Driver-Briggs  یعبر  واژه نامه)

 yârâh –ירה  – H3384  ی عبرکشف اللغات شماره 

  قراردادن   غیرمستقیم  ؛ به طورباشدمی   باران(  ی بارشعنی)  ی به عنوان آب جار   مستقیمطور  به    ؛کلمه شریعت  اصلی  شهیر

نشانه گرفتن    استعاریبه صورت    و  کردن(.  ک یشل  یعن ی  ر،یت  کی پرتاب کردن )مخصوصاً    ای با  )مثالً  اشاره کردن 

شلیک    ن، ، نشان دادگذاشتنآموزش،    ،یاطالع رسان   ،راهنمایی  ،کردن  پرتاب   تیرانداز،)+(    – دادن:    تعلیم انگشت(،  

 .بواسطه است، تعلیم(، معلم)تعلیم دادن  ،کردن

 ( جاری شدن ، کردن، پرتاب کردن کی، شل انداختن  -Brown-Driver-Briggs  یعبر  واژه نامه)

 

شود که تورات و کلمه  ی، مشخص م  BDBی  واژه نامه عبر و  ی  اللغات عبرکشف ارائه شده در    فیبه تعار   ی با نگاه

پرتاب  "  یمرتبط است، بلکه به معنا  معانی  نیو دستورالعمل« مرتبط است. و نه تنها به ا   راهنماییبه »  Yarahآن    شه یر

 آورده شده است:  ریدر ز " Yarah" است. چند نمونه از کاربرد کلمه " هدف گرفتن" ا ی "ریت کی

  کند. یی راهنمان  خود نزد یوسف فرستاد تا او را به جوشِ  اپیشباری،یعقوب یهودا را پیش  ۲۸  آیه   ۴۶پیدایش باب  

(H3384)  

  ام.هدفی را نشانه گرفته   ییگو   کرد خواهم  پرتاب  سنگ  آن    کنار به    ریو من سه ت  ۲۰آیه    ۲۰اول سموئیل باب  

(H3384) 

 ( 3384H)به ناگاه مجروح خواهند شد.و  فکنداخواهد   شانیبر ا رهایامّا خدا ت ۷آیه   ۶۴مزمور باب 

 . آموخت  خواهم   توبه    ییبگو  دیبا  چهآنبود، و هر    خواهم   با زبانت  برو و من  حال  پس   ۱۲  آیه  ۴خروج باب  

(H3384) 

باب   که   ی ض یفرا  ۀهم  و   ۱۱آیه    ۱۰الویان  به  را  بنی   یموس  ی واسطه   خداوند  آنان  به  به  است،  گفته  اسرائیل 

 ( 3384H).بیاموزید

 ( 3384H) .ایداده   تعلیم مرا  خودکه تو را یز م،گردانمی نی تو رو قوانیناز  ۱۰۲آیه   ۱۱۹مزامیر باب  
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با آن ارتباط  باشد و  می که در کتاب مقدس    یگر یبه کلمه د  دیاجازه ده  م،ی کرد  یتورات را بررس  یکه معنا   ییاز آنجا

  " گناه"ما از کتاب مقدس به عنوان    فارسی  یهاکه معموالً در نسخه   ی. کلمه ا"گناه"کلمه    .میدارد نگاه کن  کینزد

 شده است: گرفته " Chatta"کلمه  شهیاست و از ر  "Chattaah" ی شود در عبری ترجمه م

 

 

 chaṭṭâ’âh –חּטאת   – H2403  ی اللغات عبرکشف شماره 

)به طور    نیکفاره. همچن  ای  ی، قربانفرصت جستن( و مجازات،  معمولیاوقات گناه    یجرم )گاه   کی  ;H2398  از

 (.قربانی گناه، گناهکار) تجسم گناه(، گناه ) ری)گناه(، تطه مجازاتِ -مشخص( مجرم: 

 ( قربانی گناه ،گناهکار، گناه -Brown-Driver-Briggs  یعبر  واژه نامه) 

 

 ’châṭâ-חטא  – H2398  ی کشف اللغات عبرشماره 

دادن،  تاوان  با استنباط    ;کردن  ( گناهیو کل   غیرمستقیمرو )به صورت    ن یاز دست دادن؛ از ا  طور مستقیمبه    ؛اصلی  شه یر

  سرزنش کردن، پاک کردن، مرتکب   -گمراه کردن، محکوم کردن:  (  از روی انگیزه، توبه کردن، )دادنفقدان، کفاره  

گناه،  ، قربانی برای  متخلف ساختن()تخطی کردن  است، ضرر، از دست دادن،    داشته که  ی  بیآس  ر،ی]گناه[، با تقص  شدن

 (، متجاوز. ،گناه نمودن )گناهکار (کردن گناه، گناه  مسبب، )مصالحه کردن)خود(،  ریتطه ،پاک کردن

متحمل گناه  ،  اشتباه رفتن،  راه  گم کردنگناه کردن، از دست دادن،    -Brown-Driver-Briggs  یعبر  واژه نامه)

 (یاز ناپاک ، تاوان دادن، تطهیر نمودنشدن

 

و    Chatta’ah، واضح است که    BDB  ی و واژه نامه عبر  ی ارائه شده در کشف اللغات عبر  فی به تعار  ی با نگاه

  ر ی در ز  ی. مثالدارد  "به هدف نزدن"  داللت بر  کهمرتبط است.    "رفتن  راههیبو  شده  گم" به    Chattaآن    شهیکلمه ر

 شده است:  ارائه

توانست ایشان می از    کیهر    که   بودند  دست  چپ   یمرد برگزیده هفتصد    در میان این همه،  ۱۶آیه    ۲۰داوران باب  

 ( H2398) بزند. فالخن  مویی را بی آنکه  خطا کند با سنگ

 عت یگناه و شر بین رابطه
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ناه زندگی  کس در گهر"  ۴آیه    ۳اول یوحنا باب  )  شریعت در نامه اول خود، گناه = شکستن    وحنای  ح یتوض  طبق

 ( "با شریعت است. تکند، گناه به واقع مخالفکند، برخالف شریعت عمل می می

 

  ی « است، »گناه« به معناتعلیم دادن« و »راهنمایی کردن»هدف گرفتن«، » «،ی راندازی»ت ی« به معناشریعتکه » یحال در

  ی رانداز ی»تورات« ت  م،یریدر نظر بگ  یر یرا به صورت تصو  استدالل  ن یرفتن« است. اگر ا  راههی»ب  ای»از دست دادن«  

اگر    ."زندنمی هدف    به "است که    راندازیهمان ت  «گناه که »  یدر حال  ،و به هدف میزند  ردیگی را نشانه م  ی است که هدف

 .میافتی به »گناه« م جهیو در نت میرا از دست بده هدف میتوانی م م،یرینگ نشانهدستورات کامل خدا را 

 Key2Changes.comتوسط  مطالعه کالم 

 

 راه رفتن با خدا به چه معناست؟ 

 

اصلی   یمعن  ،رقص استیک    شبیه  توان گفتمی   آیا  ،نیست  روم  یمن با خدا راه م   به معنای  راه رفتن با خدا در اصل

   ست؟یآن چ

 

کلمه    در  شریعتمعنی   همان  رفتن"تورات  حقوق  کی  چ یه  به  هودی  شریعتاست،    "راه  اصطالحات    خطاب   یاز 

بر اساس کتاب مقدس    دیرا آنگونه که با  مان یا  ماهیتما    نجایدر ا   د.شبای م  «قدم زدن »  به معنی  هود ی  عتیشود. شرینم

 .یستن استز  انهدر عمل است، بلکه وفادار ی نه تنها زندگ مانیبا ا ی. زندگمیکنی، کشف مکنیم یدرک و زندگ

  . تشکیل شده است  "ی وفادار"  Neeman، "نی تمر"  Emun که از دو بخش  ،است Emunahکلمه (  مانیا  شه یر)

  ی رابطه واقع یک  عهد است.    ماهیت  ن ی کند، ای م  ت یرابطه زنده با خدا هدا  ک یما را به سمت    یکتاب مقدس   مانیا

از صمیم  خدا،    ااما راه رفتن ب  وجود دارد  فراز و نشیب  لحظات دوری و  ،که در آن لحظات صمیمی  است  ایپو  ایرابطه 

  " دگاه ید "  این  ما خودمان را با  و  .بچشیمرا    نیکویینهایت    م،ی. ما دوست دار ستبا خدا  رابطه  »وفادار« بودن در  قلب

  ی زها ی. چمیها را ندارپاسخ   یقدم. ما همه   کیهر بار  ،  شودی آغاز م  راه رفتنو سپس    می کنی جهت هماهنگ م  یکدر  

 .می را بردار یقدم بعد بتوانیم شود تا ی به ما داده م  یبه اندازه کاف  شهیاما هم  ،وجود دارد یادیز  اسرارناشناخته و 

شده    لیتشک  بخشاز دو    ل«یکلمه »اسرائ  « است، امامبارزه»  ل«یکلمه »اسرائ  معنی.  مینگاه کن  "لیاسرائ"به کلمه    دییایب

  ، یمشیندیب  دیگویبه ما ماین کلمات  در مورد آنچه  بیایید  پس    ،می داررا  »خدا«    بخش بعدیو    م«ی»مستق  یکیاست،  
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  و   م،یقرار ده  خدا رادیدگاه    مان را در مقابلخود  "دگاهی د"  است که  نیا  ست؟یچ  لی اسرائ  مانِیبر اساس ا   یزندگ

  مان یارزش ها و ها  آرمان سطح    نیتری به ملکوت خدا، عال ما  چشمانمان  م،یدار   ریمس  کی ، ما حرکت کنیم  "میمستق"

،  خود را یزندگ شود(منحرف نمیکه تمرکزش به چپ و راست با تمرکزی مثل لیزر) ،شوندی نم تباهاست که هرگز 

 .ببریم شیپ "میمستق"

  ی که چگونه در روزها  میدار  ییدها یاست، ما کل  «چیره شدن»مبارزه و    لیاسرائ  فیمبارزه است، و تعر  ایدن  نیا  نیاز  شیپ

و    میشوی م  دهیما به چالش کش.  ستاداده شده به ما    ه یهد  عنوان به    و این کلیدها  .میشو  چیره و    میسخت استقامت کن

  ی از اهداف اساس  یک ی  ن یا  رسدی و به نظر م   گیریمتحت فشار قرار می خود و فراتر از آن    یها   ت یمحدود  ی تا انتها

که    نجاستیهدف ا  دیشوم، شاباز آنچه هستم    شتریب  باید  در مبارزه من  .میفراتر از خودمان رشد کن  که  است  یزندگ

  " دیبخشبتجسم    ا مبارزه ر  یا  د یمبارزه را در آغوش بکش"  لئیاست که اسرا  لیدل  نی. به همم رشد کنیمیاز آنچه هست  شتریب

با    ی. زندگرسیدیم  نظربه تر  یبزرگتر و قو   ،آییدبیرون می   انه پیروزمند   و  دیشوی م  چیره در مبارزه    ی، وقتشودی م  دهینام

اما  اورد، یدوام ب  ستیقرار ن  ایمانی که  ،"ایمان دارممن  ":  دیی بگو   اتفاقی یا ظاهریبصورت    دیکه بتوان  ستین  یزیچ  مانیا

مبارزه   این  و در د،یکنی مبارزه مدر جهت خدا  با خودو  نبا جها ،جنگیدمی ، شما با جهان یکتاب مقدس "مانِیا " در

قرار است به ما ضربه بزند و    یزندگ   یهاچالش  ;دیکنیخود را کشف م   باطنیارزش    و همچنین  تیشخص  وقدرت  

 ،قابل درک  ز،یبرانگ  نیتحس  ف،یشر  یتوان کاری م  ،یزندگ  سختیهایبا    مقابلهاما در    د، یآیاز دست ما بر نم  یکار

  این نور    دیتوانین مبارزه مای در    است.  لیاسرائ  نورِ  کهنجا،  هما  .درست انجام دادو    مفید  درتمند،، قپرجالل  سته،یشا

که    ستین  متعال  یروینیک  متقاعد کردن خود به وجود    یبرا  یتالش  مانی. اتابانیدرا به جهان ب  زیشگفت انگ  یعطا

است.   یمشکل علم  کیحل    یبرا   کردیرو   نیاست، ا  مانیاظاهری از    کردیرو  کی  ن یا  .  داشت  مانیبتوان به آن ا

  ی کنم و از وفادار ی م  زندگیبه خدا    عشقبا   من  که خدا را دوست دارم،  ایمان ندارم کهمن    دانشمند نبودند.  امبرانیپ

خدا با ما عهد  .  عهد  کی  است.  محبتبه    عمل  درمتعهد    یزندگ   ک ی  مانیشود. ایم  جادیا   یتر   قیو عملم، رابطه عم

به    ایمان   کلمه   شه یر  ،خود  ی ، وفادار بودن در زندگکردارمتعهد بودن در عمل، در  .  تعهد است   ک یعهد    بندد.یم

  شریعت   .وجود دارد  خطابیدر درون همه ما  ،  شماست  ای که دری درون   صدایاست، وفادار بودن به    "ی وفادار"  یمعنا

 .مینگاه کن داخل بهو  میاگر آن را باز کن استخدا در قلب ما نوشته شده 

  ک ی ، بازگشت به  بودرابطه    ک ی بازگشت به    نی و ا  افته،یسازمان  مذهب «، دور شدن از  یک خطابچه داشت، »  م یابراه

تصور    توانی که م  یآرمان  نیبا باالتر  ،با خدا  ییدر همسو  یراه رفتن و زندگ   ،سادهو    قلبی پاک  بابا خدا«    راه رفتن»
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 یتی، با شخصاست  یزندگ  محرکه  یرویبه عنوان ن  محبت  ایمانی که در آناست.  یکتاب مقدس  مانِیا  آن  کهرد،  ک

  کرد. مبارزه  لیاسرائ  نیو فتح سرزم یروز یپ یبرا، که وشعی  ی مثلشجاعتبا و  ریناپذتزلزل

شروع به هدف    سرانجامی نیکو  به دنبالخود، و    مسیر  ن یتری عال  پی، و در  واالتر  نیکویی  ی به سو  یکه وقت   میدانیما نم

  ی زمان  ،میابیی مدر  را  یزندگ  یکه معنا  آنجاست.کنیممی  کسب  یدر زندگ   جدیدقدرت  چه میزان    ،میکنی م  یریگ

رخ خواهد    نیکویی اتفاقات    ،می خود قدم بردار  ی با آرمان ها  با خدا   همسو   و   میرا آغاز کن  تیبا شخص  ی همراه که زندگ

 .  یافت میبرکت خواهو  داد

زندگی    هستید.  "متعهدید "شد، اما    د یموفق خواه  ی اهر پروژه   ایکه شما در هر تالش    ستین  یمعن  ن یبه ا   شهیهم  ن یا

داشت،    دیهدف، برکت خواه  رسیدن به این  پیکند که هر روز در  ی م  نیتضم، که  "راه رفتن با خدا"   در کنار  "متعهد"

خود را سپری    یزندگ   دقصد دار  داشته باشد که چگونه  یاستراتژ   کی  دیهر کس بااگر هدف هرگز محقق نشود    یحت

  یمعنا   نیا .  "خدا  همراه  میمستق"  ر،ی سازش ناپذ  یراه رفتن  است،اینگونه    "یکتاب مقدسو راه رفتن    یاستراتژ"  کند،

 است:  یکتاب مقدس  هایوعده ترقیعم

سرانجامی    داشتنمتعهد به    یزندگ  در  ( اگرکه  یمعناین  )به    "خواهد شد  متبارکرا برکت دهد،    لیکه اسرائ  یکس"

راه رفتن با    تیماه  ن یکرد، ا  د یخود جذب خواه  یرا به زندگ  نیکویی   د،یباش  ونیمتعهد به ساختن صه  و  د،یباش  نیکو

. در سمت راست خود  می دار  نیکو  ی سرانجام. ما عهد و تعهد به  به سمت خدا  گام زدندر    کردن  ی. زندگ باشدمیخدا  

دادن به    تیاست که بدون اهم  نی ا  یکتاب مقدس  مانیو ا  م،یدار  ها راو در سمت چپ خود شک  میدار  را  هاوسوسه 

 به پادشاه است.  یوفادار  ماهیت نی. ا میهمسو باش)راه رفتن با خدا( دید و رویابا آن  ،آنها

از  است که    نبوت  کی   نی ا  ند یگو یم  اشتباهبه    است؟معنبه چه  شود.    ی قلب ما نوشته م  بر  شریعت  ست،یچ  یمرحله بعد

در    .است. قلبت را باز کن  امیغپیک  این  در نسل ما محقق شود.    د ی، باتحقق یابددوباره    دیاست، با   تحقق یافته  قبل

اگر   م،یرا بشنو  صدای آنخواند، و اگر همه ما    یفرا م  واالتر  ودموج  کیکه شما را به  وجود دارد  چیزی  ادرون شم

  هودا ی   یها. از کوه یماه گرد آورده شدآن    درکه همه    می کنیم  یرا متجل  یسرنوشت مشترک  م،یکن  یهمه با آن زندگ

  خواهد   هاآنهمه    یبرا  ی، که برکتهاامتهمه    یدعا برا   یبرا  ی اسرنوشت است، خانه   کی کلرادو، مانند    یگرفته تا راک

با تورات او  کند.    ت یهدا  یینها   ی نبو  دید و رویایما را به آن    راه رفتنمان  د یبا خدا«، با  راه رفتن   ی»برا   ن،یبود. بنابرا

 . دیشده جد یبازساز میتا اورشلراه را  یهمه  م،ی قلب با خدا قدم بردار تمامیباشد که همه ما با  م،یهمسو باش

 " تورات" از  یکتاب مقدس فیدر مورد تعر یهودی خاخام  کی ی از آموزش صوت یا ده یگز 
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 بدکاران   یا

 ۲۳تا  ۲۱آیات  ۷متی باب 

 " خدا ی از جانب امی: پ ایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از   یا ده یگز

 

پدر مرا که در آسمان    ۀ بلکه تنها آن که اراد  ابد، یآسمان راه    ی نه هر که مرا ’سرورم، سرورم‘ خطاب کند به پادشاه

به نام تو   ایآ  م؟یبه نام تو نبوّت نکرد ا یمرا خواهند گفت: ”سرور ما، سرور ما، آ ی اریاست، به جا آوَرَد. در آن روز بس

صراحت خواهم گفت، ”هرگز شما را  امّا به آنها به   م؟“یانجام نداد  اریمعجزات بس  وبه نام ت  ایآ  م؟ینراند  رونیرا ب  وهاید

 107بدکاران!“  یا  د،ی ام. از من دور شونشناخته

  یی اعتنا  ی ب  ؛یقانون  یب  ;بدون قانون   :ترجمه صریح   (– anomia  Strong’s No. 458ترجمه :  )  شکنیقانون  

  آوَرَد،ی هرکه گناه را به عمل م"،  ۴آیه    ۳باب    وحنایاول  (.  کالم مکتوب و زنده اوخدا )  شریعتکامل به  

  «، یرانداز یت»  ی« به معناشریعتکه »  ی .« در حالاست  عتیشر  شکستنگناه    را یز   کندی عمل م  عتی برخالف شر

 رفتن« است.    راههی»ب  ای»از دست دادن«   ی« است، »گناه« به معناتعلیم دادنکردن« و » راهنمایی»هدف گرفتن«، » 

است که    یرانداز یتخدا(  دستورالعمل و  م یتعل) "تورات"  م،ی ریدر نظر بگ ی ویررا به صورت تص استدالل  ن یاگر ا

اگر    ."زندنمیهدف  به  "است که    یرانداز یهمان ت  «گناه که »  یدر حال   ،و به هدف میزند  /ردیگی را نشانه م  یهدف

به   جهیو در نت  میرا از دست بده  نشانه  مکن استم  م،ی ریرا هدف نگ(  "تورات")  کامل خدا  هایدستوالعمل

 (. شریر مرد ،۲باب  انیکیتسالون دوم به عنوان مثال). میفتبی»گناه« 

خداوند است، در واقع به او تعلق    یسیع  کندی که اعالم م  یهر کس  صرفاً  دیگوی به وضوح به شاگردانش م  یسیع

 دهد.ی رخنه خواهد کرد، هشدار م   سایکه در کل ینجات ی ندارد. او به شاگردانش در مورد خطا

دوم   در( و هم پطرس )"اطاعت نکردند   لیاما همه از انج "  ،۲۱تا    ۸آیات    ۱۰باب    ان یرومدر  هم پولس رسول )

ربوده    شریران  یکه مبادا به گمراه  دیمراقب باش"در این زمینه هشدار می دهند  ،  ۱۸تا    ۱۶آیات    ۳باب  پطرس

 
است.    شریعت تخطی از  ای شریعتبدون    یزندگ  یبه معنا  نجای در ا  قانون شکنی.  26الویان باب  ".  د ی از من دور شو  بدکاران  یا  "   ۱۰۷

 .شریعت، روح  واالتر یزندگیک  استاندارد  ح،یروح مس شریعتهستند. . .  شریعتهنوز تحت   ح یمس یسیع روانیپ
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این خط  فقط    که  د،یصحبت کن  ح یمس  یسیع  تی، در مورد ربوبیگمراه  نی ( در مورد ا".دیفتیخود ب  یِدار یشده، از پا

خداوند    یسیع" کلمات    یسادگ. مردم به  گیرددر بر می یابند  آن نجات می   و با گفتن  خداوند است  یسیعرا که    فکری

رفتن به    طیلببه    ای  ییجادو  طلسم  کی به    جمله   نی آنها ا  ی. برا افتیو معتقدند که نجات خواهند    ندیگوی را م   "است

حال.  استه د ش  لیتبدآسمان   حق  یدر  ا   قتیکه  که    ن یماجرا  م  ی شخص  ی وقتاست    ی سیکند که عیاعتراف 

دهد انجام خواهد    فرمانبه او    خداوندش را که    ی کارکند که هر  یم   انی است، در واقع ب  خداوند

  ز یو چ  دیگوی م  ی زیچ  کی است،    ریاکار  شخصی  دهد که  ی عمل نکند نشان م  فرمان خداوندشانسان به    یوقت  .داد

خداوند    یسیکند. او واقعاً در قلب خود باور ندارد که عیاو را آشکار م   تیاو شخص  عملکرد.  دهدی انجام می گرید

  مان یا" :  دیگو یم(  ۱۷آیه    ۲باب    عقوبی  در)  یعقوب دهد. همانطور که  ی را انجام م   گفته   یسیاست وگرنه آنچه ع

 ".بدون اعمال مرده است

 

 کند:ی را تکرار م قتیحق نی ا  یسی، ع۵۰تا  ۴۶آیات  ۱۲باب  وحنایدر 

سخنان مرا بشنود، امّا از آن    ینماند. اگر کس  یک یآوَرَد، در تار مانیام تا هر که به من ابه جهان آمده  یمن چون نور "

ام تا آنها را نجات بخشم.  کنم، بلکه آمده   یداور   انیتا بر جهان  امامده ین  رایز  کنم؛ینم  ی اطاعت نکند، من بر او داور 

او را    نیکه گفتم در روز بازپس  یهست؛ همان سخنان  گرید   یْداور  رد،ینپذکه مرا رد کند و سخنانم را    یکس  یبرا

  م ی که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگو  ی ام، بلکه پدرمن از جانب خود سخن نگفته   رایمحکوم خواهد کرد. ز

است    ی زیچ  مان درست ه  می گوی است. پس آنچه من م  دانیجاو  اتیکه فرمان او ح  دانمی برانم. و من م  و از چه سخن

 " .میکه پدر گفته است تا بگو 

 ۱۴۵-۱۳6در صفحات  وه،یم بررسی: ۱7از درس  ییها دهیگز 

 

  یبه چه معناست و چگونه در زندگ  و،دهد که انجام دهیم ی تعلیم می چبه ما   یس یکه ع م یاموزیب

 ! گام بر میداریم روح  به وسیلهرود، همانطور که  ی ما به کار م یامروز
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درس اول را که او به شاگردانش    ۱7کند و  یآشنا م  ح یمس  ی سیرا با موضوع شاگرد شدن ع  انیح یمس،  اهانسان   ادیّص

داد م  تعلیم  پوشش  با  ی را  »  یمبنفرمانش  دهد.  منبه    بر  مدییآ   دنبال  آغاز  ع  شود،ی «  از    مستحکمی  هی پا  یسیو 

 . گذاردی در درون افراد م ح یمس تیرشد شخص را به جهتها دستورالعمل 

 

 ( .M.Mمن را کامالً متحول کرده است. ) ی زندگ یس یع م تعالی •

 ( . J.G. ) دیاموزیو از او ب دی کند که با او راه برو ی شما را دعوت م یسیع •

  ساها یبودم. چرا کل  دهینشن  یزیچ  نیروم و قبالً چنی م  سایسال است که به کل  ۳۰از    شیمن ب  •

 ( .J.Rدهند؟ ) ی نم تعلیم را  نیا

 

خواست که او را در  ی م  یبه شدت از کس  ،یسالگ  ۳۳در سن    ح یمس  یسیآوردن به ع  مانیپس از ا   بسونیگ  کلیما

   شاگرد و سپس معلم کالم خدا شد. او او کسی را پیدا نکرد، اما شاگرد کند.  مانیا

 

  د ی ده  میرا تعل  شانی. ا..دهید  دیعمآنان را ت.  ..سازید. شاگرد  ..یدبروتوجه او را جلب کرد، »  ژهیوصورت  به    این آیات

  ن ی بعد، او اول( از آن به  ۲۰و    ۱۹آیات    ۲۸ی باب  مت.« ) کنند  تیام رعارا که به شما حکم کرده   ی امور  ه که هم

  ن یاست و در ع  روایت کی  ر د لیاز چهار انج  یا( نوشت، که مجموعه ۱۹۹6در سال« را )د ییآ دنبال منکتاب خود، »

، او  سپسکند.  ی برجسته م  را   دهد   ی م  م یداده و تعل  فرمانبه شاگردانش    یسیکه ع  یدستورالعمل  ۲6۳از    کی حال هر  

  ایمانداران  زیرا نوشته است که به تجه گرید یهاکتاب یاریو بس «مسیح  یسیبا ع ی»سفر ،یسه قسمت تعلیمیمجموعه 

 . کندی انجام کار خدمت کمک م  یبرا
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