
 

  

  محصول  برداشت 
کارگران دیپس، از مالک محصول بخواه"   

۳۸آیه  ۹باب  یمت ل ی انج" محصول خود بفرستد دروِ یبرا   



2 

 

 

  



۳ 

 

 دوم کتاب   مسیح یسفری با عیس

 ل  محصو برداشت

  
  ۹ب با  یمت لی انج "تدس محصول خود بفر دروِ را برای  کارگران دی، از مالک محصول بخواهسپ"

 ۳۸آیه 

 :ندهسنوی

Michael Gibson 

 

 اردالن چاوش  تار:سمترجم و ویرا

 

 

 

 

  یحیان ایرانیسانجمن بین المللی م

www.iranchristians.org 
Instagram ID: masihiat.ici 

Telegram Channel: @masihiat 

  

http://www.iranchristians.org/


4 

 

 تانسدا

 

مرتبط    شیوه ادبیتفاده از هفت نوع  سان با استدااین  .  ستا  ان سانبا  خدا    رابطه تعاملی،  ان در جهانستدا  ن یتریباورنکردن

م  ی این هفت شیوه ادبی به سه گروه تقست.  سبه نگارش درآمده ا  ستاب مقدبا هم، در قالب یک حکایت به نام ک

 ناجیل.اَـ  ۳جدید و عهد ـ ۲، عهد عتیقـ ۱شوند: می

عنوان  ه  ب  ،ِحیسم  معرفی  ،گروه  نی ا  ی اصل  ماموریت   ت.سهاشریعت، انبیاء و نوشته   ه بخشِس خود متشکل از    ق یعهد عت

  ماموریت . باشدمی  یسیع  هها( و مکاشف )نامه  ها الهسروالن،  ساعمال ر بخشِ ه س شامل نیز دی عهد جد منجی عالم است. 

و    ی ساسامت  س، قلیناجاَیعنی  آخر،    گروه   .شودحاصل می   ی سعی  که از   تسا  ثمراتی گروه آشکار کردن    ن یا   ی اصل

برای  که او  است    یاهداف   شامل  و است    ی سعی  دهند، که مربوط به یم  ل یرا تشک  نِ کتاب مقدستاسدا  مرکزی   بخشِ

ر خدا( حلقه  س)پ  یح خداوند سی مست که عیسبیان این نکته ا  ،لیناجاَ  ی اصل  ماموریت تاده شد.  سفر  ن یزم  به  ،هاآن اجرای  

 . بخشدده و تحقق می ن دو عهد را در قالب یک تصویر آور ت به نحوی که ای ساتصال عهد عتیق و عهد جدید ا

 

 

 شریعت 

 انبیاء  عهد عتیق 

 ها نوشته

 اناجیل  یحِ خداوند س می س عی

 والن س اعمال ر

 ها  لهرسا عهد جدید 

 یحِ خداوند س ی مس عی مکاشفه 
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ط چهار  ستو  ،تانسبخش از دا  نی . اتسیعنی اناجیل ا  ، کتاب مقدستانِسدا  اساسی  متسق  بر روی  کتاب من  تمرکز

روایت داستان زندگی    به  گانه،ابصورت جدآنها  که    استنوشته شده  ،یوحنا، لوقا و  سمرق،  تیمَ  به نامهای  ،شخص

  باشد دارای بیشترین جزئیات می  متی  لیانج   .نداهدر اناجیل بیان کرد  یت و ابعاد زندگی او راشخص  ند واه عیسی پرداخت

است نگارش درآمده   به  ،وقوع وقایع  زمانِ  بیلوقا به ترت  لی انج   کند.ی می ساز دید یک یهودی عبرانی برررا    زیو همه چ

همانند    ت وسا  لیانج کتاب    نیاول  ینده سنوی  سمرق.  سازدآشکار می را    یقابل توجه  روحانی   قیحقا  یوحنا  لیو انج 

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

که او  تیم سه  «ی خوشخبر »  شنیدنِ قادر به همچنین    و ،استه انجام داد یح سم ی سعی  قیاز طر وند خداکه  تیمسه اعمالی 

 باشیم.می ریتاو به بش محبتعمق  درکقادر به  نیز و کندی اعالم م

 

 هدف 

 

  ،کپارچهیتان  سدایک  قالب  در    ار  لیانج کتاب  ت که چهار  سا  نی ا  «سفری با عیسی مسیح »بِ  کت  من از نگارشهدف  

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

  تعلیم  او  یلهسبه و اشی فر در زندگس باو  داریدبرمی قدم  مسیح خداوند  یسیبا 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.  اشدوباره   داد تا قبل از بازگشتِ   ی تیخود مأمور  شاگردانبه    ،مانسبه آ  صعود ت قبل از  سدر  یسیع

ر و روح  سم پدر ، پ سبه ا  را  شانی او    دیازسامّتها را شاگرد    ه، همبروید  سپ":  بود  ن یابزرگ عیسی    تیمأمور 

 نک،یو ا  ام حفظ کنندرا که به شما حکم کرده  یامور  هکه هم  دیده  م یتعلبه آنان    و  دیده   دیتعم    سالقد



6 

 

همه    ،استداده   به شاگردان   ی که عیسی تیمأمور   این کتاب پیرودر  ".خواهم بودعالم همراه شما    یمن هر روزه تا انقضا

 .تساشده  ه تایپبرجست با فونت ،ات اودستور

 

به    است  ییهاسدر  جزء  کردبیان میشاگردان خود    رایب  یسیکه عرا    هاییتورالعملسد  تمام او  شاگردان خود که 

  یسی با ع  یفرس»با عنوان:    یآموزش  یه توان در مجموع ی م  را  به آنها آموخت  یسیکه ع  یسشش درو. پنجاهدادمی

 .«اختمان معبد س»و  «محصول برداشت»،  «اهانسان ادیّص»: باشدمی ه کتاب سشامل  یمجموعه آموزشاین . افتی «مسیح 

 

 گر ید  یها  یژگی و                     

 

محاس  : شماری)کرونولوژی(گاه تاریخِبرای  شناسایی  و  رخ  درستِ  به  دادن  همه    .دادهاستروی 

  با ایجاد   و  در کنار هم  لیانج   چهارهای  روایت  هسیو از مقا باشندمی   آنها  وقوعِ  زمان  بیبه ترت  ،کتاب  نی ا  یدادهایرو

 ت.سحاصل شده ا آنها بین یهماهنگ

 

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

 کشف کند.  مسیح 

 

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

 .ندیرا بب ی سیع تاخدم

 

 .کنداشاره می  ،استافتادهاتفاق  مسیح  یسیع  یکه در زندگ یخاصّ ی دادهایاز کتاب به رو  بخش هرها:   رفصل س

 

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

 .دهدبه ما نشان می   را
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. اندی نوشته شده معمول  به صورت  ،عبارات مرجع  ای. کلمات  تساواقع شده  انتهای هر بخش،  در  ی: منابع پاورقیپاورق

 .  استشده  نوشته بمورّبه صورت  باشدمی ،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

 

 .تسارفته شده گ د یجد عهد قدیم و عهد ،سب مقدکت یترجمه  از  آیات : متن س مقد کتاب آیات 

 

 به خوانندهخطاب 

 

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

شود،   لیاناج سندگانی نو یفرد یهات یروا نیگزیجا ستی قرار 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 مکم  

  هود یخداوند و آداب و رسومِ قوم    اد یساله آن، اع۱۹  یتکرار  یهابا چرخه   ی هودی  م یو تقو  یخیتار

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

جهتِ  یاریبس  یهاکمک نموده  یریادگی  در  آموزش  قدوس  دراند،  و  قدردان  حیمس  نام  و    ی تشکر 

 کنم.ی م

 

 من  دیام

 

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

 . درآیید خداوند ِحیسم ی سیع شباهت  به

 

 

 

 

 



۸ 

 

 نده سقصد نوی                            

 

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

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

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

 شد.

 فکرتطرز  ،  که  یدر حال  ؛دنصحبت کن   با شما    ،سکتاب مقدآیات    خودِ  ،ت که اجازه دهمسا  نیمن ا  تعلیم  هدف

ارائه م  یح یسم به شما  اول را  ب  می، مفاهنهاییآ  ،سننبر    هیبا تک  شما  ذهنیت  و  دهد  یقرن  که    قیعهد عت  یها  نشیو 

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

  اما   ،دهمی را نشان م  یسمو  شریعتبازگشت به    یید که گوسبه نظر بر  یمن طور   تعلیمت  س، ممکن ااوقات  یگاه

  ح یسم یسیع  قیخدا، از طر  با فیض انیح یسکه م ایمان دارم! من  تسین نطوریاکه  همرا بد نانیاطماین  به شما دیبگذار 

از مردم    یاریسب  یتم که براسآگاه هکامالً    زی، من نحال  نی . با ایس مو  شریعت، نه با اطاعت از  ابندییخداوند، نجات م

کنند، ی که خود انتخاب م  یرا به روش  شانیتوانند زندگیت که آنها مسا  یمعن  نیبه ا   «یله فیضسبو  افتهینجات  »اصطالح  

  یا   و  نامشروع  یزندگ   ی، نه برااندشده خوانده  فرا  س خدابه عنوان قوم مقد  انیح یس! متس ین  درست  نی ا  و  ادامه دهند

ان.  سبه خدا و ان  محبت  یعنیکنند،    یروح زندگ  شریعتبا    د ی، آنها بادر عوض  .طوری که مطابق فیض خدا نیستآن

 ".داشت دینگاه خواه مرا، احکام دی داربت ساگر مرا دو" : فرمود ی خداوندسیع

  ی طراح   یانه ، بلکه به گوباشدنمی  سبر کتاب مقد  یریسگزارش تف  ای  یاثر علم   کیبه عنوان    ،مسیح   یسیبا ع  یفرس

  ی ح یسم  کی زندگی    در   تا و برک  دریافت فیض  ی برامجموعه      نی شود. امی ما    یزندگ  رییو تغ  ث تبدیلکه باع  شده

 .کند  تیهدا  جمیع راستی سمت کند تا او را بهیم اعتماد سالقدروح که به   استمعمولی آماده شده 

  

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

 باشد

 

 قدردانی                          
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  ن ی ا  کمکهای او گزارم. بدون  سپاسالها  س  نی در طول ا  او   داریپا  ت یو حما  قی، تشوبه خاطر محبت  س یرم جانساز هم  من

  ی س یع  با  سفری  هایباکت  جلدِ  الهام بخشِ   زیبا و  طراحیِ   یاو برا   یها   یی توانا  خواهم ازمی . و  دیسری نم  انیبه پا  اثر

 .قدردانی کنم شتری، بمسیح 

 

 ها  شهادت نامه 

 

حقیقی در   اتو این لحظات باعث تغییر  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.  

برا  آنها برم و  ی م   خاصی  شما لذت  یشده   یطراح   یهااشتدادی از    هم.دی م  ح یتوضدیگر    افراد   شاگردانم و  ی را  من 

  این  وقف  و  پردهس به عیسی ام رای زندگ  . منکنمی تفاده مسخود ازندگی   چالشهایِ در  ی شما به خوب  یشاگرد مطالب

 . ازمسب ح یسم یس یع ی برایشاگردان ،شایدر اودام که کرده

 در شرق هند  شباناز و س شاگرد .Kartik P  شبان

 

به مدت   و تعلیمی حضور  بهترین دوره های کار آموزی  از    ی، در برخاالن بودمسجوانان و بزرگ  شبانال  س۱۰من 

شروع به آموختن مطالب مربوط به شاگردی    س . پدیشدر دنیا ارائه م  کهبودم  ر بهترین دوره های خدمتی  داشتم. غرق د 

سفری با  »  در ابتدا من بی تجربه بودم و مطالبی را که من از طریق مجموعه کتبِ  .ی را آموختمسنمودم و تعالیم عی

به من نیاموخت.  انجمنی    مینار، سخنرانی و یاسدوره های تحصیلی،    کتاب، کلیسا،آموختم هرگز هیچ    «مسیح   عیسی

ما    مسیح  به  می براستی  چ  گفتچه  کردهو  تغییر  همیشه  برای  من  شده ام،  را.  یافته بیدار  دوباره  تولد  بیشتر    امام،  و 

 خواهم! می

Brandon S.  االن  سبزرگ و جوانانسابق شبان و   ی مال مشاور 

 

یاد بگیرید که چگونه همانند   دیخواهی داد. اگر واقعاً م  رییمن را تغ  یزندگ  «مسیح   یسیبا ع  سفری»  یِشاگرد  کتابهای

 حقیقتاً  و  باشدمی   شما  مخصوص  مطالعه  نی ، ابیاموزید که چگونه شاگرد شویدو    قدم بردارید  ی کنید و زندگ ی  سعی

 دهد. رییشما را تغ ی تواند زندگیم
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Michelle M . از س شاگرددار ، مادر و  خانه 

 

  م یکه تصم را  ی. من افراد تس و تکریم خدا ح یسمی سعیمتمرکز بر کامالً  آموزشی دوره یک  «مسیح  یس یبا ع یفرس»

  ، مجموعه   نی تفاده از اسبه خواندن و مطالعه کالم خدا با ا،  ندکن  پیروی  ح یسم  یس یعاز    ، ایماندار  ک یبه عنوان  دارند  

 .کنممی تشویق 

Noah G .سابق مبشر و  نی کارآفر 

 

،  یادگیری بودم   دوره  وقتی در پایان  که حتی  امازنده را یافته سمنبعی  و  تم  سازی دیگران هسشاگرداکنون من در حال  

  ی اسیدر کل  و  ت سا  «یشاگرد»  یبرا  قابل درک  و  یعمل  یراهنما   ک ی  ن یشد. ایوب مسمح بیشتر از یک برکت    برای من

 باشد.یحی میسزندگی هر م مأموریت بزرگ در  شروع  یبرا  یعال  شیوه کی   نیت. ا سا  ازیامروز مورد ن

Brandon B . از سو شاگرد  مشاور امالک 
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 ۱۸ سدر

 ل های پادشاهی ثََم

 

 گروهی:  گفتمان

 شما دارد؟  ی برا  یی و چه معنا تسیمورد عالقه شما چ یتان خانوادگسدا

 

 : مقدمه

پایین  از   سدهد. بالفاصله پی رخ ممسیح    یسیع یقابل توجه در زندگ  دادیرو   نیکوه، چندر  س  یموعظه   انیاز پا  سپ

و    ماریکه ب  یروم نظامی    کی  خادمگردد،  ی به کفرناحوم باز م  سپسهد و  دی را شفا م  ی جذام  کیاز کوه، او    آمدن

جنازه    عییتش  یک گروه برایو در آنجا با    دروی م  نیئبه شهر نا  یس یبعد ع  میدهد. کیشفا م   ت راسادر شرف مرگ  

 نان یاطم یت، برا سدهنده که در زندان ا  دیتعم  ییح یکند.  ی زنده م  مرگرا از   زنی وهیب   رِسپ  در آنجا  شود وی روبرو م

وارد خانه    یسیع  ن،ی از ا  سکنند. پ   و جو  ساو پراز  تد تا  سفری ، شاگردانش را م ستا  او همان مسیحای موعود  نکهیاز ا 

  د یَشوی خود م  یاو را با اشکها   ی پاهاآن زن  .  گرددی م  روروبه گناهکار    ی با زن  جاشود و در آنی م  ،یس یفریک  شمعون،  

 بخشد. ی گناهان او را م  ،زن آن کار  شاگردان از و بحث و جدلِ باوجود خشم  ،یس. عیکندی م تدهینو آنها را با عطر 

. او با رفتن به شهرها  رودیم  تعلیمی  فرس  کیبه    ،ردندکیم   تیکه از او حما  یبه همراه شاگردانش و زنان  یسیع  سپس

  ی ط انبوهسدوباره تو  یسی. در بازگشت به کفرناحوم، عکندی خدا را موعظه و اعالم م   ی اطراف، پادشاه  یتاهاسو رو

کردند. او    طان یش  ریخ سشروع به متهم کردن او به ت  میاز اورشل  (کاتبان )عالمان دینآنجا،  درشود.  می از مردم احاطه  

از  مجموعه   از طریق تعلیمِ اتهامات آنها مقابله م  ،هامَثَلای    ده یها بخشنان آکه همه گناهان    کندی و اعالم م   کندیبا 

 داد.  میتعلرا  شد و هشت مَثَل در مورد ملکوت خدا    قیقا  سوار بر   یس یع  سپس.  سالقدبه روح  ییجز کفرگوبه    شودیم

 دئیای. ابتدا بتسیملکوت خدا چـ ۲و  تسیمَثَل چـ ۱درک شود:  دی با یساسدو مفهوم ا ، یسیع اتمیتعل  قبل از شروعِ

 :تسیکه مَثَل چاین  بپردازیم به

 ت. ستان کوتاه اسدا ای تیروایک مَثَل، . ۱

 آن را درک کنند. کلمه به کلمه یتوانند معنای م  یبه راحت ،شنوندی را م   یلمثَ یمردم وقت .۲

 ت. سا اصول مربوط به آن یا م واهیمف قت،یچند حق  ای کی دارد و شامل  یاصلموضوع  یک مَثَل .۳
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  یگر یدبا موضوع    ،مَثَل  ی اصل  مربوط به موضوعِ  اصولو    م یمفاه  ،قیحقا  یه سیمقا  ،هدفی که یک مثَل دارد  .۴

 ت.سا  دشوارتر ت که درک آن سا

 

 : یبحث گروه 

 . دییو آن را به گروه بگو دیاز سبساده  یک مثَل  ،خود یموضوع اصل .از۱

 . دیکن اشاره ،یاصول  یا  میمفاه ق،یچه حقا هب  دیخواهی م ،مَثَل نی د که در انبزن ستا حد  دیبه گروه اجازه ده.۲

  بفهمانید، را  مَثَلاز طریق    دیخواهی را که م  یاصول  ا ی  میمفاه  ق،یحقاتوانید این  شما می  یاز مدت کوتاه  سپ.۳

 . توضیح دهیدگروه  رایب

ت ستوانی نم  یانسان  چ یزد و هی ه مسپر  انهآزاد             وحشیانه و    که  داشت بزرگی وجود  دِیفس  ب نرِس: ا.مثَل۴

  محبت پرخنان  س  لیب نر کرد. به دلسآمد و شروع به صحبت با ا  گرید   نیرزمساز    یا شاهزاده  روزیآن را رام کند.  

ب نر سا  همانند  ،من  ،: در مَثَلریسوار شد. )تفسآن  بر  ،عمرِاسبروزهای    انیرام شد و شاهزاده تا پا  ،ب نرسا  ،او

از من    تا االنم و او  اه کرد   می لسرا به او ت  م خود  یزندگ  ام و ، تغییر کرده یسیخنان عس  دنیبا شن  که   تمسه  دیفس

 .(تساتفاده کرده سا

 

 ادامه مقدمه: 

  ، درکِ اما.  تس حکومت خدا  یبه معنا   در بیانی ساده،. ملکوت خدا  ی کنیمسبررملکوت خدا را    یمعنا  دییایحال ب

  . کنمبیان    واضح تر  یکم  آنرا  کنمی متالش    بنابراین،  ت.س ار  دشوا   یگاه  ،ملکوت خدا و آمدن آن  تصوّر  از  کامل

 وجود داشته باشد: د ی پنج عنصر با ،یپادشاه یبرا

 ت.سکه پادشاه افردی  ،یک شخص .1

 کند( ی لطنت م س. )چگونه پادشاه است پادشاه پیروان بر فرمانروایی نوع  یک دوره عمل، .2

 . اندمیلسانجام اراده او ت  یتند و برا سپادشاه ه پیروکه مردمی  ،قومیک  .3

 .ابدیی ترش مسپادشاه در آن گ ارات یت که اختسا ی امنطقه  ،مکان کی .4

 کند. ی حکومت م در آن  ت که پادشاهسا یمدت زمان ،زمانی دورهیک  .5
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  پیروانش و    ح یسم  ی سیع  قی از طر ـ  ۳  تساحاکم    که   روح خود  یله سبه و  ـ ۲، پادشاه  وندخدا   ـ ۱توان گفت:  ی م  ن یبنابرا

 کند. ی حکومت م  شهیهم یبرا  ـ ۵ مانسآدر  ـ۴

-یترش م سگ  ، جنگ  قیاز طر  اکثر آنها  معموالً  و  ابندییترش م سگ  ،جنگ  ای  هیهد  قی از طر  ،یپادشاههای  قلمروی

  ، در جنگ  آنها  شدن بر  پیروزمبارزه کنند.    قوم مخالفی  پادشاه  باید با  ،پذیرندمی   را  یپادشاه  کی  ی کهمردم  ابند،ی

 رخ دهد:طریق  ه س  نیاز ا  ی کیتواند به ی م ی پیروزاین ت.  سا یترش قلمرو ضرور سگبه خاطر 

 . ت مخالفحکوم از بازگشتشانو آنها  و وفاداری بیعت  رییتغ در ،مخالف قوممتقاعد کردن  .۱

  ت سممکن ا  خیرهاسها و ت  پیروزی  نوع  نی . )اما در امرگ  ایو  زندان  ،  ارتسا  از طریقمقابل    پادشاهِ  ستشک  .۲

شورش    ی برا  یتند، اما منتظر فرصتسه  دی پادشاه جداز  ند. اگرچه آنها مجبور به خدمت  نک  رییمردم تغ  ی وفادار

 تند(سه

 مردم.  مرگ .۳

 

  ی سیت آوردن آنها، عسبد  یبرا   .کرد  بیان  ۱طانیش  جانباز    یاه ی به عنوان هد  را  جهان   ن ی ا  یها یپادشاه  ح یسم  یسیع

در حال    ،خدا  یگرفت. پادشاهو جنگ در  این کار را نکرد  او  داد.یم  رییتغ  ،طانیخود را از خدا به ش  یوفادار   دیبا

 ، کنندمی   او پیروی  از  که  کسانیو همه    ح یسم  یسیت. عسجهان ا  نیا   یهایحاکم پادشاه  طان،یجنگ با ش  درگیرحاضر  

خدا را در    ی. آنها پادشاهجنگندی م   مخالف،  یهاقدرت و    هاپادشاهی   ،های تاریکینیرو  ،طانیش  ه یعلبر   نیزمر روی  ب

 دهند.ی ترش مسگ نیزم

 

  ی س یع  ک،ینزد  یانده یدهند. در آ  رییخود را تغ  یرسمکند که  ی مخالفان را متقاعد م  ،وندخدا  یپادشاه  ،زمان  نی در ا

  ، الهسهزار    یدوره   نی در ا  ی سیخواهد کرد. ع  یال زندانس کرده و هزار    ریتگسبازخواهد گشت، پادشاه مخالف را د

آن زمان، پادشاه مخالف از زندان    انیارا خدمت خواهند کرد. در پ  وندخدا  ،نیزم  یلطنت خواهد کرد و همه رو س

 
 7تا  5آیات  4و لوقا باب  ۹و  ۸آیات  4متی باب    ۱
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  ی پادشاه  هی، دوباره علستنکرده ا   رییتغ  ،یح خداوندسی مس تابعیت از عی  در جهتِ   ،شانیا قلبه  که  یو مردم  شودی آزاد م

 . خواهد شد رنوشت آنهاسمرگ  و ندنکی خدا شورش م 

  مردمت آورد تا  سمردم را به د  قلب ت که  سا  نی او ا  تهسخوا ت دهد، اما  سخود را شک  ف ی حر  ی تواند به راحتی م   خدا

 ز یاعمال محبت آم خدا  ؛هددی انجام م  «محبت» قیکار را از طر  ن یدهند. او ا  رییرا تغ  انتخابشان  ،خودو خواسته    لیبا م

به قوم مخالف نشان  را  نیکویی پادشاهشان    د یبا  ، یسیع  ندهد. شاگردا ی نشان م  پیروان او  و  ی سیرش عسپ  ق یرا از طر 

  خود را در این راه حتی    و  مخالف است  جنگی شرکت کنند که به نفع قومنها باید در  آ .ندمتقاعد سازو آنها را    دهند

  .نندآماده کبرای شهادت 

  ن ی و مرگ را دارد. ا   حیاتبود که نشان دهد او قدرت    نی را از مردگان زنده کرد ا  یسی ع  وند،که خدا  یلیاز دال   یکی

از    یسی. عباشدمی خدا    یترش پادشاه سگ  برای    او  یجهت مبارزه   در  ،شاگرد  کی  یبرا   دلگرمی و تشویقبه عنوان  

وعده داده    خدا   ،بخشش  عهد  ترش دهند. در  سدشمنانش گ  یرا برا  بخششتا بتوانند    ،ازدسی م  رانیفس  ،شاگردانش

که تغییر   یانسبه ک  خداوند  ببخشد.  را  ندشاب  منانش در حق او و قومش مرتکب شدهکه دش  ظلمیهر گناه و    ،تسا

 دهد.ی وعده مرا  جاودانی یحیات، نداه بعنوان منجی عالم پذیرفتند و او را اه ند و به عیسی مسیح ایمان آورداهکرد

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

 ۱5تا 4آیات ۸لوقا باب ،20تا ۱آیات 4باب  س، مرق2۳تا  ۱آیات ۱۳متی باب 

                             

 مثل برزگر 

 ۸تا 4 اتیآ۸، لوقا باب ۹تا ۱ اتیآ4باب  سمرق ،۹تا ۱ اتیآ۱۳باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

شد و    سوار  بر قایقی  اوزرگی او را احاطه کرده بودند،  اعت بو جمدر کنار دریا شروع به تعلیم کرد    دوباره عیسی  و  

برایشان    ،هامَثل یاری را به  سچیزهای بعیسی    و  تاده بودندساحل ایسدرحالیکه مردم در    .مت دریا رفتسو به    تسنش

  روزی برزگری برای بذرافشانی بیرون رفت.  ،بنگرید! گوش فرا دهید" گفت:ه آنها می خود ب   میو در تعل تعریف کرد

  ده ینگالخ پاشسزمین  بر    برخی دیگر. و  خوردندآنها را  و  شده، مرغان هوا آمده    خته یبر راه ر  برخی  د،یپاشی م   بذرچون  
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وخت  س همه  برآمد،   خورشید کهو    ، بز شدس  کم عمق بود خیلی زود  ،خاکچون    سپ که خاک چندانی نداشت  شد

. داورین  یکه ثمر  دکر  را خفه  هاشد و خارها نمّو کرده، آن  ختهیخارها ر   انیدر مبرخی نیز  .  و جون ریشه نداشت خشکید

  صد   ی شصت و بعض  یو بعض  یس   ی، بعضاد شدو زی  آورد، نمو کرده و بار  جوانه زد  و  افتاد  کوین  نیدر زم  یو مابق

 " هر که گوش شنوا دارد بشنود."بلند گفت:  ی با صدا عیسی  سپس ".برابر

 

 " ؟ی کنی ها صحبت مل ثَمَ  با چرا با آنها "

   ۱2تا  ۱0 اتیآ4باب  س، مرق۱7تا  ۱0 اتیآ۱۳باب  یمت

 " خدا از جانب ی امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

  ی پادشاه 2اسراردرک خ داد: سپا "؟ییگوی خن م سمردم با مَثَلها  نی چرا با ا": دندیسآنگاه شاگردان نزد او آمده، پر

داشته باشد، و از    فراوانی   داده خواهد شد تا به   شتریبه آن که دارد، ب  رایزت، امّا نه به آنان.  سامان به شما عطا شده سآ

ا یآن که ندارد، همان که دارد ن از  ا   رو  ن یز گرفته خواهد شد.  مَثَلها    شانیبا  امّا   نگرند،ی م :  رایز  م،یگوی خن م سبه 

به گوش  ":  دیگوی که م  ابدیی در مورد آنها تحقق م  اینبوّت اِشَعْ  .فهمندیو نم  شنوندیامّا نم  کنند،ی گوش م  نند؛یبینم

  د یامّا هرگز درک نخواه  د،ید  دیخواهبه چشم خود    د؛ یفهم  دیامّا هرگز نخواه  د،یشن  د یخود خواه

اند، تا مبادا با  ته سگشته، و چشمان خود را ب   نینگس   شان ی خت شده، گوشهاس قوم    ن یدل ا  را یکرد. ز

  شان ی خود بفهمند و بازگشت کنند و من شفا  یبشنوند و در دلها  شانی و با گوشها  نند،ی چشمانشان بب

از    یار یسب  م،یگویبه شما م  ن،یآم  .شنوندی شما که م  یو گوشها  نندیبمی  که  شما  چشمان  حال  به امّا خوشا  ۳"شم.بخ

 .دندیبشنوند و نشن د،یشنوی و آنچه را شما م دند،یو ند نندیبب  د،ینیبی مشتاق بودند آنچه را شما م انیاسو پار ایانب

 
 اند.آشکار نشده  ا ی ده ی، قبالً فهممخفی ی زهایچ ای رازها .اسرار  2

  د ینخواه  امّا درک  ست ینگر  د ی خواه  نهیو هرآ  د یفهم  دی امّا نخواه  د،یشن   دی خواه  بگو البّته   قوم   ن یا  برو و به".  ۱0و    ۹آیات    6اشعیا باب     ۳
خود بشنوند    ی و با گوشها  نندی خود بب  را ببند، مبادا با چشمان  شانیا  نما و چشمان   ن یرا سنگ  شانیا  ی ساز و گوشها  را فربه   قوم   نیا  کرد. دل

تا به آنچه   ،خواندی را فرا م  تی، جمعنمایدها  لثَمَ  تعلیمشروع به   یس یع  نکه یاز ا  ش ی»پ  ."ابندی، شفا  نموده   خود بفهمند و بازگشت   و با دل 

: »هر  دهدخاتمه میجمله    نیکند و با ایآغاز م   ،درک کردن  ای  پی بردن  یبه معنا  «بنگریدگوش دهند. مَثَل اول را با کلمه »   ،دیگویاو م

  نکه ی درک کنند، نه ا  د،یگویم  که   را   آنچه   تا  کشدی م  چالشرا به    یاریعبارات، بس   ن یبا استفاده از ا  ی سیکه گوش شنوا دارد بشنود«. ع

 خبرند. یکند بیدر مورد آن صحبت م یسی داستان را تجسم کنند. اما انبوه مردم از آنچه که ع  ا یکلمات او را بشنوند  آوای صرفاً 
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 دهد   یم ح یرا توض برزگرمَثَل  یسیع              

 ۱5تا  ۹ اتیآ۸، لوقا باب 20تا  ۱۳ اتیآ4باب  س، مرق2۳تا  ۱۸ اتیآ۱۳باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

  ی چگونه مَثَلها   سپ  د؟یکنیمَثَل را درک نم  ن یا   ایآ"گفت:    ه آنها. آنگاه بدندیسمَثَل را از او پر  نی ا یشاگردانش معن

برزگر کالم را  . تست: بذر، کالم خداسا ن یمَثَل ا یمعن . دیشما مَثَل برزگر را بشنو سپ  کرد؟ دیرا درک خواه گرید

 کنند پساما آنرا درک نمی   شنوندی را م  پادشاهی آسمان  تند که کالمسه  یانسک  ،دافتی که در راه م   آنانی.  کاردیم

کاشته شده    ی همچون بذرها  ،بعضی ها  .ابندیآورند و نجات    مانیتا نتوانند ا  د،یربای و آن را از دلشان م  دیآی م  شریر

م سبر   را  آنان کالم  ب  شنوندینگالخند؛  شاد  درنگی و  با  را  ر  رند،یپذی م  یآن  در خود  تنها    شه یامّا چون  ندارند، 

بر خود می   یآزار   ای  یختسکالم،    بب سبه  . آنگاه که  آورندی دوام م  زمانی  اندک   ی ا . عده افتندمی   دم ، دربینندرا 

 ثروت و  یبندگیو فر  ایدن  ن یا   یهایامّا نگران  شنوند،ی کالم را م  ند؛یخارها  انیکاشته شده در م  یهمچون بذرها   گر،ید

  ی همچون بذرها   ایاما عدّه   .دنازسیم  ثمریب  و  دنکنمی  و کالم را خفه    کندی وخ مسدر آنها ر  گرید  هوس چیزهای

برابرِ آنچه کاشته شده،   یشصت و حت  ،یسو    رندی پذی آن را م  ده،یکالم را شن  ند؛یکوین  نیکاشته شده در زم صد 

 " .آورندی مبار

 

 : هافرمان

 !  دی ریگوش گ بنگرید. ❖

 . هر که گوش شنوا دارد بشنود ❖

 .د ی شما مَثَل برزگر را بشنو سپ ❖

 

 : سدر

گوش دهند. مَثَل    دیگویاو م که    خواند تا به آنچه ی را فرا م تی، جمعنمایدها  لثَمَ  تعلیمشروع به    یسیع نکهیاز ا  شیپ

شنوا  هر که گوش  " :  دهدخاتمه میجمله    نی کند و با ایآغاز م  کنید،درک    ای  ببینید  یبه معنا  "بنگرید "اول را با کلمه  

درک کنند، نه    د،یگوی م  را که   آنچه تا    کشدی م  چالشرا به    ی اریسعبارات، ب  ن یتفاده از ا سبا ا  ی سیع.  "دارد بشنود
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در مورد آن صحبت    یسیم کنند. اما انبوه مردم از آنچه که ع ستان را تج سدا  ایکلمات او را بشنوند    آوای صرفاً    نکهیا

 . ، بی خبر بودندردکیم

نها پاسخ داد که کند. عیسی به آصحبت می  با تمثیل  چراعیسی سوال کردند که    این رو  ، ازندمتعجب شدشاگردان نیز  

. او در ادامه توضیح نخواهند فهمید  و برخیها را خواهند فهمید  مَثَل  ،افراد  برخی  زیرا  ، رساندبه تحقق میاو نبوّت را  

قبل    و پارسایانِ   ء که اسرار ملکوت خدا را درک کنند در حالیکه انبیا  استد که به شاگردان این حق داده شده دهمی

          اند، این حق را نداشته از آنها

شاگردان    ،خدا آگاه باشند  ملکوت  مخفیدانش    ایرار  ساز ا  توانستندمیکه    یانستنها ک  ،د یگوی م  یس یع  دسریبه نظر م

  ا یدهد  ی آنها را انجام م  یسچه ک  ،تند بفهمندستوانیاما نم  ،نندیمعجزات را ببتند  ستوانیم  مردمنبود.    نطوریاما ا  بودند

  ن ییپا  یبه حد   ،آنها  تمایلطح  سخنان او را بفهمند.  سند  ساما نتوانت   دند،یرا شن  «شدند. آنها »کالم خدای چرا آنها انجام م

 .تسیکه منظور او چ پرسیدندمی ن یسیاز ع  یبود که حت

ت  سممکن ا  ،وجود داردمثَل    که در آن  محتواییدرک    لیو  ،تسان اسآ  ،لثَمَ  کی   کلمه به کلمه  یاگرچه درک معنا

  اشاره   ،در آن مثل به چه مطلبی  که  میسبپر  ،کندیتفاده مسل اثَکه از مَ  یاز شخص،  تس عاقالنه ا  شهیدشوار باشد. هم

ممکن    شما  ،«دیتسک درخت بلوط هیشما مانند  ». به عنوان مثال، اگر به شما گفته شود که  کند و مفهوم آن چیستمی

از ما بالفاصله    یاریس. بواضح گرددت که  ساما عاقالنه ا  د،یداشته باش  این عبارت  یادر مورد معن  یفور   تصور  کی ت  سا

ت  س. اما ممکن امیتسه  یکه ما قو   استمنظورش این    ،میتسما مانند درخت بلوط ه  دی گوی که م  یسک  میکنیفکر م

  منظور   تسام که ممکن اکرده  تسلیرا    مورد  نی نکته، چند  نی شدن ا  تر   روشن  ی شود. برای نباشد که گفته م   ی زیچ  ن یا

 باشد خنیس چنین

 .دیتست کلفت هسپو ،یشما فرد .1

 . دیخشن دار یشما ظاهر .2

 . دیخم شو یکم دیتوانی نم یکه حت دیتسه  ریشما آنقدر انعطاف ناپذ .3

 . دیکنیفراهم م ی رپناهس ،گرانید  یبرا .4

 

  ی س یملکوت خدا بود. ع  اسرارقفل    گشاییباز  دیکل  نی ا  را یز  ت،سیاو چ  ند منظورسبپر  یسیشاگردان از ععاقالنه بود که  

  د یرا درک خواه  گرید  یچگونه مَثَلها  سپ  د؟یکنی مَثَل را درک نم  نی ا  ایآ"جمله آغاز کرد:    نیخ خود را با گفتن ا سپا
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ت.  سا  ی را بفهمند، درک مَثَل اول ضرور   گری د  یهامَثَل  خواهندی که اگر م   کندی موضوع اشاره م  نی او به ا  "کرد؟

 ملکوت خدا را کشف کنند. قیاو تعمق کنند و حقا کالمبشنوند، در  درایت که با   خواهدی از آنها م یسیع

 

 : یبحث گروه 

  ق ی)ملکوت خدا از طر  ت؟سیچ  ،تسا  صیمَثَل قابل تشخ   نیدر مورد ملکوت خدا که از ا   یاصل  قتیحق (۱

 (ابدیی ترش مسکالم خدا گ  انیب

 ت؟ سیچ  خداوند یسیاز نظر ع  ،ریکلمات ز میتقسم برداشت (۲

 بذر )کالم خدا(  .أ

 مردم(  قلب وضعیتخاک ) .ب

 دشمن(  طان،یپرندگان )ش .ج

 ( جفاها ای هامصیبت) دیخورش .د

 .( گرید یزهایچ سثروت و هو یبندگیو فر  ایدن نی ا  یهای)نگرانخارها  .ه

 ( دیگویو هر آنچه خدا م  ح سیم ی سی)ع ت؟سیکالم خدا چ (۳

اعالم  که کالم خدا را    یستواند شامل هر کیان، اما مسر انسپ  ح،یسم  یسی)در درجه اول ع  ت؟سیک  برزگر (۴

 باشد( زیو ما ن ، انبیاءوالنسر  ،هستندها که نخستین رهبران تورات  پاتریارکاز جمله  ،کندمی

  ده ینام  پراکندنکند،  ی م   فیتوص  ی سیرا که ع  ی شود؟ )با صحبت کردن( روشی چگونه انجام م  بذرپاشی (۵

دهد تا به هنگام پاشیدن و قوسی را به بازویش می دارد  ی اش برمهسیاز کرا  بذر    یمشت  برزگرشود.  یم

از  وسعت  ،بذر رها  را    ها آن  و  پاشاندته شود و سپس بذرها را در هوا می فرا گرف   ،زمین  سطِح  بیشتری 

 کند.یم

 ( )باور کردن( دنیشود؟ )با شنی م  هیتشب یزیافتد و به چه چی کاشت چگونه اتفاق م (6

  د؟ یگوی م  به ما  را   یی هاچه چیز  ، نیکو  نیو زمی که دارای خار است  نیزم  ، ینگالخزمین س  ،تسفمسیر   (7

بذر در همه    ،کاشت بخش پراکندن و  ( در  شودحاصل می در آنجا    یچه کاشت  نکه یان و اسان  قلب   طی)شرا

حال    نیت. با اس ا  فایدهبی  رایز   افشاندنمی  حاصلبی   نیکشاورز عمداً بذر را در زم  اما  شودی م  افشاندهجا  

جاده  ،  افشاندمی ها را  بذرکند و  ی م  یدر مزرعه ط  برزگرکه    یریس. مکرد  کاری توان  ی از آن را نم  یبرخ
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ت که هنوز آماده نشده و معموالً در مجاورت  سا ینیزم  ،تسنگالخ اس ی که دارای. خاکباشدمی فتس

خطوط حصار    یکیمزارع در نزد  یمعموالً در انتها  ،تسا  خاردارای    ی کهنیقرار دارد. زم  نیکوخاک  

 . دشوی م افتی

 ( مزرعه)صاحب  ت؟س یک نیزم  یاز سئول آماده سم (۸

 وجود دارد؟  ییچه راهکارها  مختلف  طیشرا خاک با  یبرا (9

  ی را برا   یمتفاوت  ریسهر بار م  تواندی م  برزگرو    راندآن را شخم زد، پرندگان را    توانی)م  ـ  فتسجاده   .أ

 کند.( یشدن خاک ط فتساز   یریجلوگ

با  ی)م  ـ  نگالخس  خاک دارای .ب به  ،  هانگس  برداشتن   و  کندن زمینتوان  ا آنرا  قابل  تبدسخاک    لیتفاده 

 د.( کر

 کرد.( نیتوان آن را وجی)م  ـت سخارا یکه دارا  ینیزم .ج

. خدا  دیرا بهبود بخش  آن  ، نیزم  بایر ماندن  اجازه دادن به   ای  یتوان با افزودن مواد مغذ ی)م  ـ   نیکو   نیزم .د

 تراحت دهند.(سا ،ال هفتمستور داد تا مزارع خود را در سد لیرائسا  قومبه 

 

 : سنکته در

 .دیرا درک کن برزگرمَثَل 

  



22 

 

 ۱۹درس 

 فهم رشد در 

 

   : گفتمان گروهی

 «، پاسخ دهید کوبیدیر سبه میخ رو » گفتاری: یجمله  این نوع در مورد ریواالت زسبه 

 ( یاشاره کرد  یخوب  نظر ای)تو به نکته  ت؟سیچ ینکته اصل  •

 (  مغزبه  هدایت  تفکرات سالم  یبرا ـ)چکش شود؟ ی تفاده م سا یاز چه ابزار  خ یضربه زدن به م یبرا •

 ( صحبت هایی که کردی) ت؟سیابزار نماد چ ن یا •

 (تفکرات سالم) ت؟سینماد چ میخ  •

 

 : مقدمه

شوند.    ادغام   دیگربا هم  دیو لوقا با  س مرق  ، یمت  لِیه انج سملکوت خدا،    ی هامَثَلاز    یعی سو  د یت آوردن دسبه د  ی برا

آنها را    کرد ومی بیان  در چه مکانی   ، ها را در آن زمانمَثَل یسیعدهد  نشان می که  میابیی را م  ی بیکار، ترت ن ی با انجام ا

 نبودند. برخوردار  یانسکیکه همه از اطالعات   شویممیمتوجه   و دادمی  انی سبه چه ک

مکان    نی. ابودته  سنش  لیجل  یا یدر  یروبر    قیکند، در قای ملکوت خدا م   یهامَثَل  انیشروع به ب  یسیکه ع  یهنگام

و شهر کفرناحوم    هفت چشمه   محل   طاقبه،  نیراه ب  مهیقرار دارد. در ن  ،سرمواِ  کوه  پایینها نام دارد و در  مَثَل  ج یخل

همه    یرا برا  رزگر  مَثَل ب  یعنی  ،مَثَل اول  یسی. عادنددیم  لیاز مردم و شاگردانش تشک  یرا انبوه   شدارد. مخاطبان  قرار

 . دیگویم

 ،دهدخاتمه می   ریستف  هکه او ب  یدهد. هنگامیم  شرح  آنان  رایآن مَثَل را ب  ریسرو به شاگردان خود کرده و تف  سپس

و    چراغ  کی  :شامل  دستورات  نیکند. ای صادر م  ،برزگردرک آنها از مَثَل    ساسبه شاگردان بر ا  را  فرماندو    یسیع

 .دی گویبه آنها م اهیگرشد مَثَل دوم را در مورد   پسسست. ا پیمانه کی

وم را به آنها  ساو مَثَل    به ترتیبدوباره برگشت و با همه صحبت کرد.    یسیبا شاگردان تمام شد، ع  او  صحبت  یوقت

. هیرمایخم  مَثَل، مَثَلِ  نیرانجام پنجمسو    خردل  یدانه   ثَلِچهارم، ممَثَل    سپس.  (گیاه هرز)  کرکاس  گندم و  مَثَلِ  د،یگویم

   کرد. کرا تر تیو جمع کشید دست ،خود میتعل از  یسیدر آن لحظه ع
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دهد. ی در آنجا بحث را ادامه مو  شود  ی م  یا برد، وارد خانهی فقط شاگردانش را با خود م  عیسی  که  ی در حال  ،سپس

به    دهد تای ادامه م  سپسد.  کنی م   تعلیمشروع به    ،به شاگردان  سکرکاگندم و    ی عنیوم،  س مَثَل    تشریح دوباره با    یسیع

  ی تور  مَثَلَ و مَثَل هشتم،    گرانبها  دیل مروارهفتم، مثَ  مَثَلِ  .دیبگو   را  ،در مورد گنج پنهان در مزرعه  ،مَثَل  نیششم  آنان

  . دهداند خاتمه می را درک کرده  هالثَمَ  اینککه    ،ششاگردان  اگفتن بسخن    هب  عیسیشود.  ی انداخته م  ایکه به در است  

را درک    ندهیآ  یزها یچ  نیو همچن  بالً در مورد ملکوت خدا گفته شده آنچه را که ق  ، آنها قادر خواهند بود  اکنون

 . کنند

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

 فهم رشد در  

 ۱۸تا  ۱6 اتیآ۸، لوقا باب 2۹تا   2۱ اتیآ4باب  سمرق

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

   د؟ینهی آن را بر چراغدان نم  ایآ   د؟یتخت بگذار   ایه  سکا  ریتا آن را ز  دیآور ی چراغ را م  ایآ"به آنها گفت:    یسیع

  دارد،   شنوا  گوش  که هر  ۴.ای نیست که معلوم و هویدا نگردد نهفته   زی، و چهیچ چیز پنهانی نیست که آشکار نشود  را یز

شما وزن خواهد    یبرا  د،یکه وزن کن  مانهیبا همان پ  .دیشنوی که چه م  دیباش  مراقب":  گفت  داده،  ادامه  سپس  ".بشنود

ه خواهد  گرفت  زیکه دارد نرا  داده خواهد شد و از آن که ندارد، همان    شتریبه آن که دارد، ب  رایز.  شتریب  یشد، و حت

و روز، چه او در خواب    شب  .افشانَدی بذر م  نیکه بر زم  است   یمرد همانند  خدا    یپادشاه"گفت:    او همچنین    "شد.

اقه، ست  س: نخ دهدی بار م  خودی به خود   نی زم  رایز.  داندی. چگونه؟ نمکندیو نمو م  شودی بز مسدانه    دار،یباشد چه ب

فصل درو    رایز  رد،یگی کار مرا به   سدا  درنگی د، برزگر ب سچون دانه بر.  آنگاه خوشه پر از دانهو    هً سبزخوش  سپس

 "ت.سا  دهیسر فرا

 

 

 : هافرمان

 
 .نشد ده یفهم ا ی . مکشوف شدنآمدن نزد نور ظهور آمدن.به  4
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 .هر که گوش شنوا دارد، بشنود  ❖

 .دیشنوی که چه م دیباش مراقب ❖

 

 : قسمت اول درس 

. مانهیپ  یگر یمربوط به چراغ و د  یکیکند.  ی اضافه م  مثَل، دو  برزگرمَثَل    تشریح   انیاز پا  سپ  یسی، عسمرق  لیطبق انج 

 د یمراقب باش"و    "هر که گوش شنوا دارد، بشنود."عبارتند از:    که  کندی او دو فرمان صادر م  ،هامثَل  نی در ارتباط با ا

 ت.سآن مرتبط ا تشریح و   برزگربه مَثَل  ها فرمانو هم   مثَل ها هم  ".دیشنوی که چه م

،  سداشته باشد: کتاب مقد یاشکال مختلف تواندی ت. اصطالح »کالم خدا« مسکالم خدا  ،، بذربرزگر  مَثَل  تشریح   در 

کند که »کالم خدا« به کدام  ی نم  یت. فرقسگفته ا  شخص دیگری  قیکه خدا از طر  باشد  پیغامی  ای  ح یسم  یسیعخود  

 .حقیقت را دربردارد ،هافرمانو  ها لمثَشکل آمده باشد، اصول موجود در 

شوند. مثَل چراغ می شاگردان متوجه  سپس    ت.سفراهم کردن نور ا  ،که هدف چراغ  دیگوی به شاگردانش م   ی سیع

در    راًیاخ  یسیدارند که ع  ادیبه    نی. آنها همچنشودی آشکار م  رار ملکوت خداسا  از دیگری  سپ  شاگردان یکیبرای  

  ی برا   " .هستندآنها نور جهان  " گفت:    ی سیع  زمان . در آن  ودتفاده کرده بسا  یاز کلمات مشابه  کوه  رس  بر  هنگام موعظه 

که    «کالم خدا »با آشکار کردن    دیاند. آنها باکنند که به آن فراخوانده شده یم  ینقش  افتنیبار شاگردان شروع به    نیاول

  تسین  اینهفته  زِچی چ ینشود و ه  آشکارکه    تسین  یپنهان  زِچی چ یه":  با گفتن  یسیع  باشند.  جهان  ت، نورسملکوت خدا

 دهد که آنها نور جهانند. کامل را به شاگردانش می ناطمینا  "نگردد. هویدا معلوم و  که

فکر کنند زمان   کهوقتیتا دارند نگه می  همچنان مخفی  کنند و آنها رای با ارزش را پنهان م یزها یمردم چ گاهی اوقات 

  م سموو در    استو پنهان شده   کاشته  ن یت که در زمسا   یبذر همانند    . این است  رسیده فرا    آنها  تفادهًسا  ی ب براسمنا

آن را آشکار کند.    دیکه نور خورش  یتا زمان  تسیو آنچه که به بار خواهد آورد معلوم ن  بذر. ارزش  دیایب  رونیخود ب

صرفاً    یسیعپارند.  سببه او    رااین اسرار    دنکنند که بتوان  دایرا پ  یسکه ک  یتا زمانکنند  یرا حفظ م   اسرار  نیمردم همچن

  ن یا   ان یت. او در پاسا  «کالم خدا»اکنون زمان آشکار کردن  تند و  سکه آنها افراد مورد اعتماد ه  دیگوی به شاگردان م 

 ".هر که گوش شنوا دارد، بشنود": کندی را صادر م فرمان
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که با گوششان  ی  کلمات.  ردیگی به خود م  یا تازه  یروین  ،فرمان  نیاند، ادهیشن  یکه شاگردان به تازگ  برزگرمَثَل    ساسابر

 یبرا  یشتریکنند و کلمات بیکلمات رشد م  سپسدلشان بماند.    زیحاصلخ   کاشته شود و در خاکِ  دیشنوند بایم

 . شودی م دیتول گر ید  یهاانسان کاشت در قلب 

به   ".دیشنویکه چه م  دیمراقب باش"  :دهدی هشدار م  یس یت، عسا  زیحاصلخ   ، خاکشاگرد  کی قلب  به خاطر اینکه  

هر    رای. چرا؟ زدیبمانند، انتخابگر باش  یکاشته شوند و در قلب شما باق  دیدهی که اجازه م   ییزهایدر چ  گر،یعبارت د 

آمدن کلماتی  بوجود  باعث زمانیکه اخواهد کرد ت دو چه بد رش نیکماند، چه ی شود و در دل می که کاشته م یخنس

 رشد کند، چند برابر خواهد شد. دیکه اجازه دهرا   یزی. و هر چخواهید آوردبه زبان شما  شود کهیم

 

 : یبحث گروه 

  اگر   دیتند. نور خورشسه  ی رشد ضرور  یگذارد؟ )هر دو برا ی م   ریچگونه بر رشد تأث  ،و آب  دینور خورش .1

باعث    ،نداشته باشد  ی آب کاف  اهیکه گ  یدر صورت  دینور خورش  وجود  اما  کند.ی بذر رشد نم  باشدکم    خیلی

 برد.( ی م ن یرا از ب اهیگ ،کردن خفهبا  ادیشود. آب زی رفتن آن م ن یپژمرده شدن و از ب

 (جفا ای مصیبت) ت؟سینماد چ ،دینور خورش .2

 ( ۳9 تا ۳7آیات 7باب  وحنایمطابق  سالقد)روح  ؟ستینماد چ ،آب .3

 (انآسم) د؟ یآیاز کجا م  ،و آب دینور خورش .4

 

 : قسمت دوم درس

 کند. ی روشن م را    ت  سحاکم ا  یپادشاه یِهامَثَل گر ید را که بر درکِ ی قواعد نیهمچن  برزگرمطالعه مَثَل 

 ت. سملکوت خدا، حکومت خدا موضوع هر مَثَلِ •

تند به  سکه تحت حکومت او ه  یانسک  همه  ایفرد    کیتوان در مورد  ی مربوط به حکومت خدا را م   قیحقا •

 کار برد.

 کند.ی م انیرا در مورد ملکوت خدا ب ی نکته اصل ک یمَثَل هر  •
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این حقایق آشکار    ،و از طریق مثَل  تسمربوط به حکومت خدا  قیو اصول به کار رفته در مَثَل، حقا  میمفاه •

  ن یا   قیحقا  نی از ا  یک ی  ،بعنوان مثالبرد.      گرید  پادشاهی  به مَثَل  یمَثَل پادشاه  کی توان از  ی د. آنها را مشومی

 کنند.یم دیتول بسیاری را  اناهیگ ،هادانهت که سا

را   ینساکی  خاص و  معنی  ،نیز  یپادشاه  گرید  یها مَثَلدر    ،استیک مثَل بکار برده  در  یسیکه ع  ایکلمه هر   •

 تند. سه  خدا کلماتهمیشه به معنای  ،ها. به عنوان مثال، دانهدارد

 

 مَثَل  یشود. نکته اصلی آشکار م  یشتریب  قیحقا  د،یگویدر حال رشد را م  اهیگ  به شاگردانش مَثَل  یس یهمانطور که ع

م   نیکند. ایت که ملکوت خدا رشد مسا  نیا به صورت فردی رشد را  مَثَل،   گروهیو    یتوان  مشاهده کرد. طبق 

از ای که در دل کاشته م  یاکلمه بر   نکهیشود، قبل  بلوغ  رشد    ،تشخیصقابل    یمرحله ه  سکند و در  ی م  دد رشسبه 

  ی انسمراحل رشد مربوط به ک  ن ی. ادارد  در خوشه  رسیده   هایِو دانه   ه خوش  ،قهسا  اشاره به  رشد،   یمرحله   سهکند.  یم

ه مرحله را فرزندان، جوانان و پدران  س  ن یاله خود ا سر نی ول در اولسر  ی وحنایاند. ت که کالم نجات را باور کردهسا

 افتد.ی مثل اتفاق م دِیشود و تولی م لیتشک دی که بذر جدت سا  وغداند. در زمان بل یم

 

 : یبحث گروه 

 ت؟ سیت آورد چسدر حال رشد به د اهیگ توان از مَثَلی را که م یگرید قیقتحپنج 

ابتدا ه .أ ا  کی وجود ندارد که    یمدرک  چ یدر  بنابرا سکلمه در حال رشد  از طرف    اعتماد  به   ازین  ن یت، 

 خواهد شد.  نیت تا باور کند که چنسا برزگر

به صبر   ازیت، نسکرده ا  انیکه ب  یکلمات  یمشاهده ثمربخشی  دارد، برا   ازیکه رشد به زمان ن  ییاز آنجا .ب

 .باشدمی برزگراز جانب 

 .ابدیی شود و در کل دوره رشد ادامه می از کاشت بذر آغاز م س بالفاصله پ یاریآب .ج

 شود. ی وارد عمل م اقهس ظاهر شدناز    ستنها پ دینور خورش .د

 کرد. زیرا از هم متما اه یافتد که بتوان هر دو گونه گی اتفاق م ی زمان نیوج .ه

 

 : سنکته در



27 

 

 .دیشنوی که چه م دیمراقب باش

 

 :فعالیت

 :دیگروه آماده کن در ر یز مَثَلاز پنج  یکی کوتاه در مورد   توضیحی ارائه یخود را برا  ،یه بعد س جل در

 دانه خردل  •

 خمیر مایه  •

 مزرعه گنج پنهان در  •

 گرانبها دی مروار •

 ا یتور به در انداختن •

 

  گروهی   ا ی  انفرادی  به صورت  تواند  می   ل  ثَمَ  ن یا   که چگونه   دیبحث کن  س پس.    ات اصلی و حقایق مثَل ها را بیابیدنک

 به کار رود.

  



2۸ 

 

 20 سدر

 ملکوت  شتر یب  قیحقا
 

 : مقدمه

   جمعیت به  را  در مورد ملکوت خدا    گریه مَثَل دست، او  س اته  ساحل نشسدر کنار    قیقا   کیدر    یسیهمانطور که ع

  ی اکند و وارد خانه ی را ترک م  تیجمع  سپس.  هیما  ری، دانه خردل و خمر(مضّ  هرز و   گیاه)  سکرکا: گندم و  دیگویم

را به    گریه مَثَل دسو    دهدیم  ح یشاگردانش توض  یرا برا  سکرکاکه در آنجا بود، او مَثَل گندم و    یشود. هنگامیم

 . شودی انداخته م  ا یکه به در یگرانبها و تور دی: گنج در مزرعه، مروار دیگوی آنها م

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

 ۳4تا  ۳0آیات  4باب  س، مرق52تا  24آیات  ۱۳متی باب 

 

 س هاکرکا  مَثَل

 ۳0تا  24آیات  ۱۳باب  متی

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

، است که در مزرعه خود بذرِ خوب پاشید  یمرد   همانند  مانسملکوت آ"  گفت:  و  دیگری نیز برایشان آورد  عیسی مثَل

که   ی رفت. و وقتکاشت و  6س کرکا، ها گندم  انیدر م  و دشمنش آمده  5مردم در خواب بودند   هنگامی که اما

 
اطالع    یاز آنچه در حال رخ دادن است ب  انسانها که    خواهد این مفهم را به ما برساندمیاین جمله    ،که مردم در خواب بودند  ی هنگام 5

 .ندندار  به آن یتوجه ایهستند 
 کند، یدرباره آن صحبت م  یسیکه ع  ییهاکرکاسبود.    جیرا  می قد  یدشمن در زمان هازارهای  در گندم    کرکاسکاشت    ،کرکاس   6

. طبق  ستندین  صیظاهر شوند، از گندم قابل تشخ  خوشهها در هنگام بلوغ در  که دانه   یتا زمان  ند،ایسم  دوسر و  هستند که  علفهایی ریشه دار

قد د  کرکاسها،  یمیگفته  ن  یگر ینوع  نوع  ست، یاز دانه  فقط  باعث کاهش محصول گندم  کرکاس  است. کاشت  فاسد    گندم   یبلکه 

  ی جداساز  ی کشاورز برا  شتریتالش ب  ازمند ین  ن یدر خاک دارد. همچن  ی به خفه کردن گندم و جذب مواد مغذ  لیتما  کرکاس  رایشود، زیم

 است. کرکاسگندم از 



2۹ 

 

  ی ا گفتند: و  نزد او آمدندحب خانه صا  غالمانِ س. پندظاهر شد زین  ها س، کرکاندآوردو خوشه  سبز شدند  ها گندم

غالمان  ت.  سدشمن ا کارِ  ن یا در جواب گفت   ؟ آمده ساز کجا کرکا س پ ؟ یانکاشته  اتمزرعه در  کو ین بذر آقا مگر 

جمع کنید، ممکن  گفت: نه! اگر بخواهید کرکاس ها را    ؟ را جمع کنیمخواهی برویم و آنها  از او پرسیدند: آیا می 

آن زمان به و در  با هم تا فصل درو رشد کنند    ،ر کنید. بگذارید که هر دوی آنهابریشه    ها را نیز با آنها ازگندم   است

  و  جمع کنند  ها راسپس گندم   ،ددسته کنند تا سوزانده شورا جمع کرده،   س هااوّل کرکا که  گران خواهم گفتدرو

 "در انبار ذخیره کنند.

 

 دهد  یم  حیرا توضها  س کرکا  مَثَل  یسیع

 4۳تا  ۳6آیات  ۱۳متی باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

مثَل کرکاسِ "سپس عیسی آن جمعیت را ترک کرد و به داخل خانه رفت. آنگاه شاگردانش نزد او آمدند و گفتند:  

کارد، پسر انسان است. مزرعه،  شخصی که بذر خوب در مزرعه می "ت:  او در پاسخ گف "مزرعه را برای ما شرح بده.

کارد،   شریرند؛ و دشمنی که آنها را می فرزندانِ  پادشاهی آسمانند. کرکاس،ن جهان است؛ و بذر خوب، فرزندان  ای

کرکاس ها را جمع کرد، در آتش    یان این عصر است؛ و دروگران، فرشتگانند. همانگونه کهابلیس است. فصل درو، پا

  سوزانند، در پایان این عصر نیز چنین خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر چه را که می

آتش خواهند افکند،    یشود و نیز تمام بدکاران را از پادشاهی او جمع خواهد کرد و آنها را در کوره گناه می   باعث

بود.   خواهد  ساییدن  دندان  به  دندان  و  گریه  که  خود،  جایی  پدر  پادشاهی  در  پارسایان  همچون  آنگاه 

 "هر که گوش شنوا دارد بشنود. 7.خورشید خواهند درخشید

 

 شود   یگفته م مردم که به   یگرید یها مَثَل

 ۳4تا  ۳0آیات  4باب  س، مرق۳5تا  ۳۱آیات  ۱۳متی باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

 
   ".دیآفتاب خواهند درخش پارسایان همانند" .۳آیه  ۱۲دانیال باب   7
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اش  آن را گرفت و در مزرعه   یست که کسا  ی خردل  ۀمان همچون دانسآ  یپادشاه"آورد:    گر ید  یآنها مَثَل   یبرا   یسیع

  ی باغ شده، به درخت اهانیگ  ۀبزرگتر از هم دیَروی ت، امّا چون مسها کوچکتر ادانه  ۀخردل از هم ۀدان نکهیبا اکاشت. 

  ی مَثَل   شانیبرا   سپس  ۸" .ازندسی م   انه ی آش  ش ی هاشاخه   ر د  آمده،  مان سآ  پرندگان  که چندان  شود،ی بدل م

آرد مخلوط    سه بزرگکیه  سبرگرفت و با   یت که زن سا  یا ه یرمایمان همچون خمسآ  یپادشاه"آورده، گفت:    گرید

  نگفت.   چ یکرد و بدون مَثَل به آنها ه  انیبجماعت    یمطالب را با مَثَلها برا  نی ا  ۀهم  یسیع  "آمد.وَر  ریکرد تا تمام خم 

دهان خود را به مَثَلها خواهم گشود، و آنچه را که از  "د که گفته بود: سبه انجام ر یواقع شد تا کالم نب نیا

 ۹" خواهم کرد.  انیت، ب سمانده ا  یآغاز جهان مخف

 

 52تا  44آیات  ۱۳متی باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

کند و از  سپس دوباره پنهانش می یابد،  زمین که شخصی آنرا می نهان در دل  پادشاهی آسمان همچون گنجی است پ

 .خردفروشد و آن زمین را می رود و آنچه دارد، میشادمانی می

 

یابد،  س چون مروارید بسیار با ارزشی می . پهای نفیسجویای مروارید  همچنین پادشاهی آسمان مانند تاجری است 

 . خردید را می فروشد و آن مرواررود و آنچه دارد، می می

 

گردد. هنگامی که شود و همه گونه ماهی داخل آن می د توری است که به دریا افکنده میو باز پادشاهی آسمان مانن

نشینند و خوبها را در سبد جمع می کنند، امّا بدها را دور می اندازند.  . سپس میکشندشود، آنرا به ساحل میتور پر می

  چنین خواهد بود. فرشتگان خواهند آمد و بدکاران را از میان درستکاران بیرون خواهند کشید. در پایان این عصر نیز  

            جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود. ،افکند  آتش خواهند یو آنها را در کوره 

 
  ".سازندیم انهیآش شیهاشاخهپرندگان آسمان آمده، در " .2۳آیه  ۱7حزقیال باب   ۸
خواهم    ان یمانده است، ب  ی دهان خود را به مَثَلها خواهم گشود، و آنچه را که از آغاز جهان مخف " .  2آیه    7۸مزامیر باب    ۹

   ".کرد



۳۱ 
 

 

  ی مِ دین  که درباره پس هر عالِ"عیسی فرمود:    "ه! بل"را درک کردید؟ پاسخ دادند:  این مطالب    یپرسید: آیاهمهسپس  

     " آورد.کهنه بیرون می  و ای است که از خزانه خود چیزهای نوعلیم گرفته باشد، همچون صاحبخانهپادشاهی آسمان ت

 

 فرمان: 

 . هر که گوش شنوا دارد بشنود ❖

 

 : سدر

گوش شنوا    سهر ک "اند.  سر یم   انیبه شاگردانش به پا  یبا صدور فرمان  سکرکااز مَثَل گندم و    ،خود را  تشریح   یسیع

  سکرکامَثَل گندم و    رای، زبا قاطعیت درک کنند     د یگویاو م   را که  آنچه  ،خواهدی از شاگردانش م  یسیع  "دارد بشنود.

   بینش و هدایت   نی. همچنکندی کمک م   ند،یآی ت مسبه د  ، در حال رشد  اهِ یو گ  برزگر  یِهاکه از مَثَل   ی قیحقا  اثباتبه  

 کند.می فراهم  ی پادشاه گرید یها مَثَل درک   یرا برا  یشتریب

است تا  بینشی متمرکز شده ارائه بر  نیز سدر نیت، ا سکرده ا تشریح  را سکرکاقبالً مَثَل گندم و  یسیکه ع ییاز آنجا

دی  همانند مر  مانسملکوت آ":  شودی جمله آغاز م   نی. مَثَل با اروشن سازد  ،آن  اصطالحاتِ  مفهوم  ازدرک شما را،  

 ت آورد:سرا به د  ریزمشاهدات  توان ی م و ا بیاناتاز  ۱۰."کاشت است که بذر نیکو در مزرعه خود

ت. کلمه  سا  به کار رفته   یمت  لیر انج سراست و در  س ملکوت خدا  بیان  گرِید  ینحوه مان«  سآ  ی »پادشاه  عبارت .1

مراسم    کیبه عنوان    ،خود  اتیدر ادب  «خدا»کلمه    کردن   تفادهسشد تا از ا  نیگز یجا  انیهود ی  طستو  مانسآ

 کنند. زیپره مذهبی 

  از   نسلیهر  یتواند به معنای م ن یا  ،یاللفظتحت  ی کند. در معنای م  ریان« تعبسر انسان« را به »پسکلمه »ان یسیع .2

 اتی، آ7فصل  ال،یکتاب دان درشود، همانطور که یتفاده مسا زین ح یساصطالح به عنوان م نی، ااامّآدم باشد، 

 ت. سشده ا اشاره ۱۳-۱۴

کند. ی م  ریسملکوت خدا تف  را فرزندانِ  کوین  بذر   ی سیتند. عسکلمات ه  انگریها ببذر که    میآموخت  برزگر   مَثَل از   .3

م را  فرزندان  پی اصطالح  عنوان  به  نوادستوان  ا  زین  اوالد  ای  گان ر،  از  که کالم خدا    میابیی درم  نجایخواند. 

 
 ۲۴آیه  ۱۳متی باب    ۱0
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.  به کالم خدا ایمان آورد ان سقلب انکه  آیندبوجود می یزمان  فرزندان نیکند. ای م  خلق ،پسندخدا یفرزندان 

 کاشته شود.  گرید یتواند در قلب ها یکنند که می م دیتول یشتر یکنند و بذر بیآنها تا زمان بلوغ رشد م

 خلقت   معنای کلِبلکه به    ت،سین  نیزم  یبه معنا  ن یت. اسا  »کاسماس«  جهان  یونان یت. کلمه  سجهان ا  ،مزرعه .4

کاسماس    یبخش  نیزم  .باشدمی قوان  واناتیح  اهان،یگ  ،یمانسآ  اماجس  ت.سااز  غ  کیزی ف  نیو    ز ین  رهیو 

 تند.سه نطوریهم

 . شیطانه ت نسان اسر انست، متعلق به پسگوناگون ا ی خاکهاشامل که  ییایدن .5

 

  گندم  انیدر م و دشمنش آمده مردم در خواب بودند هنگامی که  اما"ت: سآمده ا  نیمَثَل چن یبعد یطرهاسدر 

از اظهارات او   "کرکاس نیز ظاهر شد. ند،و خوشه آورد سبز شدند  ها که گندم یرفت. و وقتکاشت و  س کرکا، ها

 ت آورد:سرا به د  ر یتوان مشاهدات زیم

از آنچه در حال    هاان سانت که  سا  نیگفتن ا   یبرا  ی راه   فقط  «،در حال خواب بودند  مردمکه    هنگامی»   عبارت .1

 .ندندار  به آن یتوجه  ای ندهستن خبری ب ،تسرخ دادن ا

  شریراست    (شاکیمتهم کننده) معنای    به   شریرت. اصطالح  سا  شریر  ،انسانرِسپ  کند که دشمنِ ی اعالم م  یسیع .2

 .کندمخالفت می با عیسی و پیروانش  که   ندیگو یم زین طانیرا ش

آن    یدرباره   یسیکه ع   هاییس بود. کرکا  ج یرا  م یقد  یهادر زمان   ،دشمن  یارهازم در گند  سکاشت کرکا .3

قابل    ها  ، از گندمهادر خوشه ها  دانه   بلوغِ  که تا زمان  هستند  یمدو سر و س  ،دار  شه یر  یگیاهِان  کند،یصحبت م

مهلک و    گندمِ  یبلکه فقط نوع  ت،سیاز دانه ن  یگر ینوع د  سکرکا  ها،یمیقد  ی. طبق گفتهتندسین  صیتشخ 

گندم    به خفه کردن  ل یتما  سکرکا  رایز  شود،یباعث کاهش محصول گندم م   ست. کاشت کرکاسا  سمی

 سگندم از کرکا  ی از سجدا  ی کشاورز برا   شتریتالش ب  ازمند ین  نیدارد. همچنرا  خاک  در    یو جذب مواد مغذ 

 ت.سا

تفاده  سا  »سخن گفتن«پسر انسان، یعنی    کاشت بذر خود از همان روش  ی برا   سابلی که   م یابییمَثَل درم   ن ی از ا .4

که    ی. هنگامکندتباه می ا کاشت بذر خود  ب  را   ت سا  ساخته شده آن    در ان  سکه ان    ینیزمدر  ابلیس،  .  کندیم

تری شیکلمات ب  ،شود. فرزندان شیطانیم  دیتول  طانیاز ش  یشود، فرزندانی اور مبان  سدر قلب ان  طانیخنان شس



۳۳ 

 

تند که باعث  سه  یان سک  طانیش  فرزندان"  ،یسیکاشته شود. به گفته ع  گری د  یها انسقلب ان  تا در  سازندرا می 

۱۱".تندسه یک شریعت شانخود  جانباز که  یانسشوند و کی م گرانیلغزش د
 

آن زمان به دروگران  و در  بگذارید که هر دوی آنها با هم تا فصل درو رشد کنند  "  ت:سصورت ا  نیمَثَل به ا  یانیطر پاس

ودر انبار    سپس گندمها راجمع کنند  دسته کنند تا سوزانده شود،را جمع کرده،    س هااوّل کرکا»که    خواهم گفت

 ت آورد: سبه د را  ریز  نظرات توانیم یسیع  جمالت این از   "ذخیره کنند.

 بدو    نیککه    د، اشاره به این واقعیت دارد  رشد کنن  یکدیگربا    سکرکاگندم و    اینکه اجازه دادن به  ینکته .1

 جهان با هم وجود دارند. نی تا زمان برداشت در ا

  آوران  امیپ ن یت. اس ا آورپیام یفرشته به معنا هشوند. کلمیم ف یان توصسان فرشتگانِپسرِ دروگران به عنوان  .2

 . یانسان باشند هم یمانسآ هم توانندیم

تفاده  سجهان ا  ای  عصر  یکه برا   یونانی. کلمه  ستعصر )جهان( ااین    انیپا  ،برداشت محصول  ،فرمود  یسیع .3

 ت.س اخلقت  وجود از   یات. نشان دهنده دوره سا  »اَین« شودیم

به بلوغ    است،کاشته شده    انسد که کالم خدا که در دل انسری م   انیبه پا  یزمان  ،یا دوران  عصر،  عبارتیبه   .4

شناخته    «تولد دوباره»به عنوان    ی ح یسم  تداللساشود و در  ی م  ید یمنجر به خلقت جد   نی شود. ا  د و درو سرب

 شود.یم

را همانطور که    ید ی جد  ن یمان و زمسآ  ،د که خداوندسری م   انیبه پا  یزمان  یا دوران  عصراین    ،کلی  به طور .5

  د یرا نبا  داد یرو   نی کند. ا  جادیا   را   تساداده   ح یتوض  ۱آیه    ۲۱و باب    ۱۵تا    ۱۱آیات    ۲۰باب    در کتاب مکاشفه

 اشتباه گرفت.  اتفاق خواهد افتاد را ال قبل از آنسکه هزار  ح سی م یسیبا بازگشت خداوند ع

 

مثَلی که   در مجموع  نظر گرفتن هشت  در  تشریح کرد  ی برا  یس یع  با  د مردم  ملکوت خد  یعی سو  دگاه ی،  شکل    ا از 

در حال رشد( و    اهیکند )گی (، چگونه رشد مبرزگرشود )ی شروع م  کاشت  دهند که چگونهی . آنها نشان م گیردیم

(  هی ما  ری)خم  باطنی)دانه خردل( و هم    ظاهریبه صورت    مه   یپادشاه(. رشد  سکرکاد )گندم و  سریم   انیچگونه به پا

 
 ۴۲تا  ۴۰ اتآی ۱۳متی باب    ۱۱
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  ر ی نظ  یشود )گنج پنهان در مزرعه( اما ارزش آن بی نم  دهید  یدهد. ارزش ملکوت خدا به راحت ی زمان رخ م   کیدر  

 (. شودی انداخته م ایکه در در ی)تور مانندی م یباق تندسعیب هبی پاک و  آنانی که گرانبها(. و تنها دیت )مروار سا

 

 :گرید یهامَثَل

.  شودپس از رشد بزرگ می  اما باشدمیکوچک  اریسب در آغاز ،ملکوت خداشروع دهد که ی دانه خردل نشان م مَثَل

درخت را    ک یظاهر    ترتیب  نی و به ا  رشد کند  )سه متر(  اً تا ارتفاعِ پانزده فوتتقریب  تواندیخردل م  اه یگ  ل،یرائس در ا

  ی هاشوند و در واقع در شاخه ی خردل م اهیگ ت که پرندگان جذبِسشناخته شده ا تیواقع  کی نی. اگیردی م خودبه 

 کند. ی اشاره م  یگر ید زیبه چ ی سی، عاماازند. سیآن النه م 

به    طانیت، شسملکوت خدا به صورت بذر ا  یبودند. وقت  طانیش  بیانگر ، پرندگان  برزگرکه در مَثَل    دیداشته باش  ادی  به

 بالغ کند و  رشد می بذر )ملکوت خدا(    یوقت  ،دهدیتواند آن را ببلعد. اما همانطور که درخت خردل نشان میم   یراحت

تواند خانه خود را در  ی طان میش  اما در این مرحله نیز،  ببرد.  نیتواند آن را از بینم  (شیطانپرندگان )  گرید  شود،می

  ا یدرخت    ی هاخود را در شاخه   ی هاببلعد. پرندگان معموالً النه  را   شودی م   دیط آن تولس که تو  ی اازد و دانه سآنجا ب

توان  یرا م  طانیدهد شیرخ م  اسیدر کل  اختالف و تفرقهکه    زمانی   ازند.سیم  ،شودی م  لی تشک  ید یکه شاخه جد  ییجا

 .افتی

از    یاریسدهد. بی م  رییتغ  را  باشد  ارتباطکه با آن در    یز یهر چ  ذات  ،ملکوت خدادهد که  ینشان م  هیرمایمَثَل خم

  دهنده  رییعامل تغیک   هیرمایوجود دارد. خم یترق یدق دگاهی ، دامات. سمعرف گناه ا ،ه یرمایمعتقدند که خم انیح یسم

ت و به  سدان  هیرمایخم  همانندرا    میتعل    یسیدهد. عیم  رییرا تغ  ،شوندترکیب میبا آن  که    ییزهایهمه چ  و ماهیت  تسا

  ذهن ،  تعلیم آنها خواه درست و خواه نادرست  ۱۲".دیبرحذر باش  انیو صدوق  انیسیفر  یه ی امریاز خم"شاگردان گفت:  

 .چه برای خیر و  چه  برای شردهد، ی م رییتغ اید سرا فا

ت.  سشده امخمّر  ت که  سا  یزینشان دهنده کل چقسمت    ه س.  شودترکیب می آرد  از    قسمت  هسبا    هیماریمَثَل، خم  در

مثَل قصد   نی با ا یسیع (است. یا«و برابر سه »سِ واحد اندازه گیری خشک باستان است یک »افه«عبری واحد    زباندر )

 
 ۱۲تا  ۱۱ اتآی ۱6متی باب   ۱2
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ملکوت  )  هیرمایکه خم  ی. هنگامجسم، نفس)جان( و روحت:  سشده ا  لیتشک  جزءه  س از    انسان  نشان دهد  دارد که

 کند. ی م رییتغ (انسان) آرد  تی، تمام ماهشودمی وارد  اجزاء انسان() قسمت از آردهر در   ،(خدا

چیز با ارزشی    ینشان دهنده   ،کند. گنج ی خدا آشکار م  را در مورد ملکوتِ  یشتریب  قیحقا  ، گنج پنهان در مزرعه   مَثَلِ

در    . گنج است  قلب انسان  مزرعه، و خاک    دنیا  ینشان دهنده   ،مزرعه  و  ایمان به عیسی مسیح استکه همان    ،است

بود  خاک مزرعه  این حقیقت دارد که    پنهان  به  انسان،اشاره  قلب  به عیسی مسیح وجود    در  مَثَل، .  داشتایمان  در 

از کشف   س ت. پسان اسر انسپ ح،یسم ی سیع یدهنده نشان ،شخص نی کرد. ا کشفبه دنبال گنج بود، آن را  شخصی

 .بدست آوردرا  ایداد تا دن همه چیز او بود را را که   اشسپس زندگی دوباره آن را پنهان کرد.  گنج،

گنج را    نی ا یسیت. عسزنده ا  یر خداسپ  ح،یسباور بود که او م  نیها به دنبال آن بود، اان سدر دل ان  یسیکه ع  یگنج 

  ح، یسخ داد که او مسپا  سپطر   "تم؟ سه  ه به نظر شما من ک":  دیساز شاگردان پر  یوقت  کند می کشف    سدر قلب پطر

را بر تو    نی م و خون اسج  رایز   شمعون پسر یونا!   ی بحال تو ا  خوشا"به او گفت:    یسیع  سپست.  سزنده ا  یر خدا سپ

  ح یسکه او م  ندینگو  یسبه شاگردان گفت که به ک   یوقت  یسیع  ۱۳" .تسمان اسکشف نکرده، بلکه پدر من که در آ

 گنج را پنهان کرد.  نیت، دوباره ا سا

تواند  یم   یست که هر کسا  یز یچ  نی با ارزش تر  ،کند که ملکوت خدای را ثابت م  قتیحق  نیا   ،گرانبها  دی مَثَل مروار

ت و ارزش  سا  شخصی فهمیده  کند. اوی و فروش امرار معاش م  دیخر طریق  ت که از  سا  یسک  ،داشته باشد. تاجرآنرا  

  برای بدست آوردن آن   تواند مالکش شود،یابد که می میرا    یز یچ  ارزش تریناو با  یداند. وقتی خود را م  یهاکاال

   شود.اش می های دیگر در زندگی ه فروش دارائی حاضر ب

  به همراه مبادله  یبرا  یزیچدیگر  ، او کشددست می کار از   خرد و پس از خرید آن،گرانبهاترین مروارید را می ،تاجر

  ت؟سیچ کم ارزش تری دها یمروار  مجددت آوردن سبه د ی برا ،متیگران ق دیمروار فروش معنی ندارد. 

تلزم  ستصاحب ملکوت خدا م  یت. برا سا  اشی زندگ  در  ارزش   با  یزها یبه دنبال چشخصی است که    نمایانگر  ،تاجر

  یپادشاه  دیبا  یسچرا ک  بنابراین  .ست بکشدداش  در زندگی    با ارزش دیگریزِی، از هر چآن  یت که فرد در ازا سآن ا

 ت آورد. سبه درا   ت سا هرا که قبالً داشت ییزها یخدا را کنار بگذارد تا چ

 
 ۱7ه آی ۱6متی باب   ۱۳
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  ی ت. پادشاهسخدا  یپادشاه  ،تاجر  ،وینارس  نی. در ارا به همراه دارد  مهمی  ینکته  زیگرانبها ن  دیل مروار ثَدوم از مَ  تشریح 

به    اسیت گفته شود که کلس ممکن ا  نیشود. بنابرایم  انیب  اسیکل  ق یاز طر   یشکل به عنوان کار   نی امروزه به بهتر  ،خدا

ت آورد. در  ستوان به دیت که مسا  یزیچ  انگریمان  ،گرانبها  دیت. مروار ستملک ا  ای  یگذار ه ی رماس  یبرا  یزیدنبال چ

  گفتارش را در خالل  خود  خ  س پا  ایلخانی  وبیا  ت؟سیچآن  به دنبال آن باشد.    دیبا  اسیت که کلسواقع آنقدر ارزشمند ا

از  ":  دیفرمایم   ۱۸  هی دهد. در آی مارائه  دارد،    را به همراه   خودِ او  که نام    ایوب کتابِ  ۲۸باب    در مورد حکمت در

گرانبها    د یت؛ مروار سا  واضح   هیتشب  ن یا  ".ور ذکری به میان نتوان آورد؛ بهای حکمت از لعل فزونتر استو بل  مرجان

ترس خداوند   ،حکمت  نک یا"  .اندسری م  انیبه پا  تسچی  حکمتاینکه    فیگفتار خود را با تعر   وبی ت! اسا  ت«حکم»

۱4" .است، و فهم، دوری جستن از شرارت
 

مردم    نمایانگر   یماه   ،مَثَل. در  تسین  یانتخاب  ، عصر  ن یدهد که ملکوت خدا در ا ی نشان م  ،ایبه در   انداختن تور  مَثَل

  ی سیت. عست آمده اسبه د  وحنای و    عقوبی،  سیا، اندر سپطر  ر،یگیاز چهار ماه  یسیاز دعوت ع   تنتاجسا  نی ت. اسا

از   ،امروزه ،است  نشان داده شده که یشکل نیبه بهتر دا،خ یخواهند کرد. پادشاه صیدرا   هاانسان  سپگفت که از آن 

 کشاند.یخود م سمت مردم را بهر قشری از ه و کندی کار م  اسیکل قیطر

احل  سکه تور به  یتا زمانو    ندیببکرده    دیرا که ص  ی زیتواند چی نم  ریگیشود، ماهی م  دهیآب کش  داخل تور از     هنگامیکه

  پاک که    ییکردند، آنهایم   میسخود را به دو گروه تق  دیص  انیهودیکرد.    نییرا تع  یتوان نوع ماهینشود، نم  دهیکش

  س بودند که هم فل   یآنهای   ،پاک  انی. ماهشدندریخته می دور    و   بودند  ناپاککه    یی و آنها  دن بودند رو قابل خو بودند  

  دورانِ بودند. قبل از آمدن   های ژگیو نی از ا یکیبودند که فاقد  ییهاآن ،اپاکن یانکه ماه یداشتند و هم باله، در حال

به ملکوت خدا    گیرد کهی صورت میافراد   ییآشکار خواهد شد، جدا   دی جد  ن یمان و زمسکه در آن آ  بعدی   عصر

 کنار گذاشته خواهند شد. گناهکارانحفظ خواهند شد و   ایان سپارد شد. نخواه دهیشک

 

 : سنکته در

 .افزایش دهیدملکوت خدا   اسراراز    را  درک خود

 

 :فعالیت

 
 ۲۸آیه  ۲۸باب  ایوب ۱4
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 . دیاور یب  گروهبعدی  ه  سبه جل  ی بحث کل  یبرا   م یاکه قبالً مطالعه کرده   د یملکوت خدا دار  لمَثَدر مورد هشت    یؤالس  هر

  



۳۸ 

 

 2۱ سدر

 برداشت  برای  هرفتن به مزرع
 

 : گفتمان گروهی

  است و   کاشته شدهدر آن  که محصول    یادارد؟ )مزرعه   یی شما چه معنا  ی برا  «برداشت  ی مزرعه »اصطالح   .1

   ت(سآماده برداشت ا

 ت( سکه بذر کاشته شده و آماده برداشت ا ییت؟ )هر جاسمزرعه برداشت کجا .2

شدن به غذا    لیت: آماده تبدسا  بالغ و کامل  ت؟ )محصولسداند که مزرعه آماده برداشت ایان از کجا مسان .3

 (شتریمحصوالت ب دیتول یکاشت برا ای

 ( رهیتحکام و غسا ،دیدن آن:  شیآزما از طریق دهد؟ )یم صیمحصول را تشخ  بلوغ چگونه فرد .4

 شود(ی م  رهیذخ  ندهیتفاده در آ سا  یافتد؟ )محصوالت برداشت، انباشته و برایم  یهنگام برداشت چه اتفاقدر   .5

 

 : مقدمه

  شان یآنها در زندگ  تِ یمامور  ن یت. ا سا  آماده کرده   ،مردمزندگی    خدا در  ملکوت   برقراری  یشاگردان خود را برا   یسیع

  ها آشکار کرد. لثَتفاده از مَسرا با اخدا  ملکوت    ق یحقا  مورد از   چند  یسیکه ع  مید ید  ی قبل  س  ه درس خواهد شد. در  

 :میخالصه کن نجایآنها را در ا دییایبه کار برد. ب  ی فرد ای  گروهیافراد به صورت  یتوان برا یرا م   قیحقا ن یا
 

ت  س قلب ممکن ا  ت یوضع  مطابق باشود.  یمردم کاشته م  یکالم خدا در زندگ  از   گفتن  خنسبا    ،ملکوت خدا •

   (برزگر لثَد. )مَسنر ا ید سبه بلوغ بر

( و در  ی)جوان  خوشه  سپس(،  ی)کودک  ساقهکند: ابتدا  ی رشد م  حلهمر  چند  یمردم ط  یخدا در زندگ  ملکوت •

( حاصل جفا)  دی( و نور خورش بناکنندهتعلیم  )  ی ار یآب  قی)بلوغ(. رشد از طر   در خوشه   رسیده   یدانه   تینها

 در حال رشد( اهیگ لثَمَشود. )یم

قرار    ر یرا تحت تأث  خدا   ی، پادشاهکنندمی  یزندگ  بدون شریعت   و   تندسه  لغزش  موانع  جاد یکه باعث ا  یانسک •

 (سکرکاگندم و  لثَمَدهند. )یم



۳۹ 

 

o   و  عدم آنها ضروراعتنا  به  قلب  چرا  تسا  یتوجه  ا   ،که  آن  به  که  را  آنچه  باشد  مانیهر    ، داشته 

  .دهدپذیرد و پرورش می می

o و   تندسلغزش ه  موانع  جادیباعث اکه    یان سک  ،دیگر  د،یسر  کامل  به بلوغ  ملکوت خدا  که  یهنگام  

 نخواهند داشت. خدا  ی بر پادشاه یریتأث ،کنند ی م  یزندگ  بدون شریعت

  حکمت ـ    روحانی )بلوغ    باطنیو هم  اعداد( و    ـ   عینیکند )شواهد  ی رشد م   ظاهریبه صورت  هم  خدا    ملکوت •

  (هیرمایدانه خردل و خم لثَمَ(. )بصیرتو 

 گنج در مزرعه( لثَمَت. )ساکشف نشده  اییمزا یخدا دارا  ملکوت •

 گرانبها( د یمروار لثَمَتواند داشته باشد. )یم یس ت که هر کسا یزیچ ن یخدا گرانبهاتر ملکوت •

از   نیکبین  ،ییجدا یک سپسکه کامل شود، و  یصورت ادامه خواهد داشت تا زمان نیخدا به هم ملکوت •

 ت(س انداخته شده ا  ایکه به در یتور لثَمَ. )اتفاق خواهد افتادبد 

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

، لوقا  20   تا ۱ آیه 5 باب و   4۱تا  ۳5آیات  4باب  س، مرق۳۸تا  ۳5آیات  ۹و باب  ۳4تا   2۳ و۱۸ آیات ۸متی باب 

 ۳۹تا  22آیات  ۸باب 

 

 کند یرا آرام م ا یدر یسیع

 25تا   22آیات  ۸، لوقا باب 4۱تا  ۳5آیات  4باب  س، مرق27تا   2۳ و  ۱۸ آیات ۸متی باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

به  "  به شاگردان خود گفت:  او   .او رفتند یاز پ  زیشد و شاگردانش ن  یقیوار قا س  عیسی  د، یسآن روز چون غروب فرار

 گر ید  قیکه بود، با خود بردند. چند قا  یقیرا در همان قا  ی سیرا ترک گفتند و ع  تیآنها جمع  ".می برو  ایدر  یوسآن  

از آب پر    بود  کیکه نزد  خوردی برم  قیت. امواج چنان به قاسبرخا  دیشد  یناگاه تندباد  .کردی م   یاو را همراه  زین

آیا برایت  تاد،  سا"کردند و گفتند:    دار ینهاده و خفته بود. شاگردان او را ب  یر بر بالشس  ق، یدر عقب قا  یسیشود. امّا ع

آنگاه باد    " اکت شو! آرام باش!س"  فرمود:  ا یزد و به در  بیت و باد را نهسبرخا  ی سیع  "م؟ یشو  هالک که    تسمهم نی
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حکم  فرو کامل  آرامش  و  گفت:    سپسشد.    افرمنشت  خود  شاگردان  ا"به  هنوز  د؟یانستر  ن یچنن یچرا    مانیا   آیا 

 " !برندی هم از او فرمان م  ایباد و در یکه حت تسیک نی ا": گفتندی م گریکد یان شده، به  سهرا  ار یسآنها ب " د؟یندار 

 

 شوند می  دیوها وارد بدن خوکها                     

 ۳۹تا  26آیات  ۸، لوقا باب 20تا  ۱آیات  5باب  س، مرق۳4تا  2۸آیات  ۸متی باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

از    که گرفتار روح پلید  بود،  یمردشد،    ادهیپ  قیاز قا  یسیچون عرفتند.    جدریان  یۀبه ناح  ا،یدر  یوسبه آن    سپس

ر س  نکرده بود، بلکه در گورها به   یزندگ  یاو در خانه   دهینپوش  سلبا  یرگاهیکه د  .برخورد  و بدو  گورستان بیرون آمد

  ن یو پابندِ آهن  ریزنج   با بارها او را    رای ز  در بند نگاه دارد.  ریبا زنج   یرا توان آن نبود که او را حت  ی سک  گریو د    .بردیم

شب و روز رام کردن او نبود.     یارایرا    کس  چ یته بود. هس را شک  نیآهن  یو پابندها  ختهیسرا گ  رهایته بودند، امّا زنج سب

دوان دوان   د،یرا از دور د  یس یچون ع.  کردی م   ینگ خود را زخم سو با    آوردی برم  ادیها فر گورها و بر تپه   انیدر م

ت؟ تو را  سمتعال، تو را با من چه کار ا  یر خدا سپ  ،یسیع   ی ا" زد:    ادیبلند فر  یبا صدا کرد،    میدر برابر او تعظآمد و  

آنگاه    " !آی در مرد به  ن یاز ا  د، یروح پل  یا " به او گفته بود:    یس یع  را یز   " !یکه عذابم نده   دهمی وگند م س به خدا  

کرد که    اریسب  سالتما  یس یو به ع  ".میار یسب  رای ز  ت؛سا  ۱5ون یلِژنامم  "خ داد:  سپا  "ت؟س ینامت چ":  دیساز او پر  یسیع

ناح از آن  را  تپه  نکند.  رونیب  هیآنها  بزرگِ  ،یآن حوال  یهادر  بود.  هاخوک   گله  پلید  در حال چرا    ی سیاز ع  ارواح 

  د یارواح پل  س اجازه داد. پ  یسیع  ".میتا وارد آنها شو ت؛ بگذار  سبفر  ۱6خوکها ما را به درون  "خواهش کرده، گفتند:  

 درون به  ۱7تپه   یبیراشسکه شمار آن حدود دو هزار خوک بود، از    یاآمدند و به درون خوکها رفتند. گله   رونیب

 رونیکه مردم بتا بازگفتند، چندانسواقعه را در شهر و رو  نیو ا  ختندیهجوم برد و در آب غرق شد. خوکبانان گر  ادری

بود،   ونیگرفتار لِژ  شتریکه پ  وزدهیآن مرد د  دندیآمدند و چون د  یسیع  زدآنها ن.  نندیآمدند تا آنچه را رخ داده بود، بب

بودند، آنچه را   دهیکه ماجرا را به چشم د انیسک .کردند وحشت  ت،سا نشته آنجا در عاقل  و کرده تن  اکنون جامه به

 
 گروه سواره نظام بود.  کینظام و  اده یپ 6۰۰۰متشکل از  ،یروم ونیلژ کی ،یسیدر زمان ع .ونیلِژ   ۱5

 هستند.   نجس واناتِیح .خوکها  ۱6

 . یکوچک کورس یروستا کیمطابقت دارد، نزد فیتوص نیوجود دارد که با ا لیجل یایدر  روی مکان  کیتنها  .تپه  یبیسراش ۱7



4۱ 
 

را    شانیا  نیرزمسخواهش کردند که    یسیآنگاه مردم از ع  مردم بازگفتند.  یو خوکها گذشته بود، برا  وزده یبر مرد د

اجازه    ی سیامّا ع  برود.  یبود، تمنا کرد که همراه و  وزده ی د  شتریکه پ  یمرد  شد،ی م  قیوار قا  یسیچون ع  .دیترک گو

چگونه بر تو رحم نموده  تو چه کرده و    ی خود برو و به آنها بگو که خداوند برا  شانیبه خانه، نزد خو"نداد و گفت:  

او کرده بود، آغاز کرد و مردم همه    یبرا   یسعی  آنچه به اعالم هر  ،سیدِکاپول  نیرزمسآن مرد رفت و در    سپ  "ت.سا

 .شدندی در شگفت م

 

 بشارت 

 ۳۸تا  ۳5آیات  ۹متی باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از   سکتاب مقدآیات از  یا دهیگز

 

 زییپا لیتان / اواساواخر تاب الد،یاز م بعد 2۹

و هر درد   کردی را اعالم م   یو بشارت پادشاه  دادی م  میآنها تعل  یهاهسیتاها گشته، در کنسشهرها و رو  ۀدر هم  یسیع

 شبان،یب  یفندانسهمچون گو  رایوخت زسدلش بر حال آنان    د،یو چون انبوه جماعتها را د  .دیبخشیرا شفا م  یماریو ب

محصول زیاد است اما کارگران اندک. پس، از مالک محصول    گفت:  گردانش به شا  سو درمانده بودند. پ  حالشانیپر

      بخواهید کارگران برای دروِ محصول خود بفرستد.

 

 : هافرمان

 . میبرو  ایدر یوسبه آن بیائید  ❖

دروِ محصول خود  یکارگران برا  دی، از مالک محصول بخواهست، امّا کارگر اندک. پسفراوان امحصول   ❖

 . تدسبفر

 

 : سدر

او از   کند.مسیح آنها را ارائه می   یسیع  هستند که  معجزاتیها و  نشانه  کند،می اعالم  را  خدا    یپادشاه  که  اصلیبنیاد و  

خود   معجزات ق یرا از طر  خدا یت. و او قدرت پادشاهس چگونه ا خدا که ملکوت دهد، تعلیم می شیهامَثَل  قیطر

  ده یسخدا به شما ر یکه پادشاه دیبدان نیقی کنم،یم رونیرا ب وهایروح خدا د ۀطسوا امّا اگر من به" . دهدی نشان م
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باب  )مت  "ت.سا مَثَل۲۸آیه    ۱۲ی  ه  ی شفاه  سخنان  ،ها(  ملکوت خدا  معجزاتسدرباره    قابل رویتِ   تجلی  ،تند. 

   تند.سملکوت خدا ه

به  را    یریسم  ها،ق یقا  گروهی از   به همراه شاگردانش و  ملکوت خدا،  یها مَثَلخود در مورد    می تعل  انیاز پا  سپعیسی  

 کردند. ن ییتع ،انیجَدَر  ناحیه در  اچه یدر مت شرقِس

،  یپمپ  ،یبود. ژنرال روم   سوهیپّبود که تحت کنترل شهر    «ده شهر  اتحادیه »   ای  سیاز دِکاپول  ی بخش  ،اچهیدر  یضلع شرق

  ی را تسیهلن ـ  یتسپر بت شهر  حقوقکرد و به آن  سیستأ الدیقبل از م 6۳ال سدر  هی ورسرا در بازگشت از   سیدِکاپول

مردمان    یبه معنا  »جرجاشیم«    یدر زبان عبرکه  بود.    انی رفتند جَدَریمت آن مسکه آنها به    یاعطا کرد. منطقه خاص

از آن    وشعیکنعان بود که    ی از هفت قوم بوم  یکی  ،انیرجاشج  ن یرزمس  هود،ی   روایاتت. و طبق  سا  شدهبیرون رانده  

  .کرد شانرونیب نیرزمس

همه آنها را نابود کند.   نزدیک بودشوند که  ی روبرو م  یدیآنها با طوفان شد  ،تر(کیلوم  ۸)  مایل  ۵  تقریباً  فرسدر طول  

به    دنیس. گروه با رشوددهد که آرام  ی فرمان م  ایشود و به طوفان و دری م  داریاز خواب ب  ،ط شاگردانستو  یسیع

  ی س یکند. عیم  یزندگ   قبرها  انیکه در م  دشونی زده روبرو مدیو   ی با مرد  ،یس کور  یتاسرو  ی کیدر نزد  یاحل شرقس

  ی گله   ،دیوهاط  ستو  شدن  ریخ ساز ت  سپ  .  دهدانتقال میها  به گله خوک  بودند،  تا  6۰۰۰حدود    که  را  مرد  دیوهای

  کنند.ی غرق م  اچهیرا در در  شانو خود بردندهجوم می  نییپا به سمت تند یبیشراسها از خوک

 : یبحث گروه 

 بروند؟  اچهیدر ی وس ت شاگردانش به آن سخوای م  یسیچرا ع دیکنیم فکر .1

احتماالً شاگردان را در    اینشان دهد    طانیش  پادشاهی    مقابلخدا را در  پادشاهی  ت قدرت  سخوای او م  دی)شا

 مشاهده کنند(   ختس ط یشرا به هنگامقدرت خدا را عملِ قرار دهد تا بتوانند  دشوار یهاتیموقع

  آیا هنوز "و    "دیانستر  نیچنن یچرا ا "به شاگردانش گفت:    یسیبه نظر شما چرا ع  ا،یباد و در  نهیباز    سپ .2

خود اقتدار داشته    طیداشته باشند و بر شرا  مانیکه به خدا ا  دیکشی )او شاگردان را به چالش م  " د؟یندار   مانیا

نشان داد، اما    ارواح پلیدو    نیبر زم  ش راان، قدرتسر انس، به عنوان پتشخدم  یتمام دوره   در  یسیباشند. ع

 نشان نداد.( ش راها قدرتان سهرگز بر اراده آزاد ان

 د؟یستری خدا به مناطق ناشناخته م یپادشاه امغیاز بردن پ ایآ .3

 



4۳ 

 

 :سادامه در

در    سپس.  دهدداشت را شفا می   یزیال خونر سدوازده    به مدتکه    را  ی زن  اچه،یدر  یاحل شمالساز بازگشت به    سپ 

  ی شود مردی م   موجبگرداند و  یرا باز م نابینادو مرد    یینایب  .کندیدختر بچه را از مردگان زنده م  ک یهمان روز، او 

ش تسدگذاشتن    را با    ماریبه زادگاه خود ناصره بازگشت و در آنجا چند ب  یسی. از آنجا عخن بگویدست  سا  اللکه  

 شفا داد.  بر روی آنها

کنند. آنها  ی م  رفتار  شبانبدون    فندانِسشود که مردم مانند گویمتوجه م،  برایِ موعظه  خود  بعدی  ۱۸فر سدر    یسیع

  ی کیآنها را    ،دشمنان  همچنین،  برندی رنج م  ی ماریو ب  مرضتند و از هر نوع  سرگردان هسو بدون هدف    مقصدبدون  

بت به آنها  سن  یسیداده شود و از آنها محافظت شود. ع  جهت مراقبت شود، به آنها    ااز آنه  دیبرند. بای م   نیاز ب  یکی

 خواند. یدعا فرا م  رایرا ب ششاگردان ت،سیکه قادر به مراقبت از همه آنها ن دیکرد و فهم یوزسدل

 

 : یبحث گروه 

از خود نشان    یچه رفتارت  سا  نید و اگر چنننک  رفتار   شبانبدون    فندانِسکه مانند گو  دیسشنای را م   انیسک  ایآ .4

  چنین برند، همیرنج م  یمار یو ب  مرض تند و از هر نوع  سرگردان هسو بدون هدف    مقصدد؟ )آنها بدون  ندهیم

 برند.( ی م نیاز ب   یکی  یک یآنها را  ،دشمنان

 شتر؟یببرزگران    یدعا کنند و نه برا  یشتریب  کارگرانِ  یبه شاگردانش گفت که برا  یسیچرا ع  دیکنیم  فکر .5

  (.دارد ازین یشتریبه افراد ب نسبت به کاشت بذر محصول )برداشت

 

 : سدر نکته

 . دیکار برو رسو   دیکن دا یبرداشت را پ مزرعه

 

 :فعالیت

 تد. سمحصول خود بفر را برای دروتا کارگران  دیدعا کن خداوند   محصولِی روز برا  هر

  

 
 .الدی از م بعد ۲9تا اکتبر سال  لیاحتماالً آور  ۱۸
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 22 سدر

 بشارت
 

 : گروهیگفتمان 

 کند؟ی به ذهن شما خطور م تصوراتی چه  ل«یکلمه »انج  دنیبا شن
 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

 ۱6تا  ۱آیات   ۱0باب و  6تا  ۱آیات  ۹، لوقا باب ۱۳تا  7آیات  6باب  س، مرق ۱5تا   ۱آیات  ۱0متی باب 

 

 شوند ی تاده مس فر   خبرخوش بشارت یدوازده نفر برا

 6تا  ۱ اتیآ ۹، لوقا باب ۱۳تا  7 اتیآ 6باب  س، مرق ۱5تا   ۱ اتیآ ۱0باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

کنند و هر درد و    رونیرا ب  دیتا ارواح پل  دیدوازده شاگردش را نزد خود فراخواند و آنان را اقتدار بخش  یس یآنگاه ع

  عقوب ی ؛سایو برادرش آندر  س ت، شَمعون معروف به پِطرُسول: نخ سدوازده ر  ی نامهااین است    را شفا دهند. یماریب

و    وریشَمعون غ  ؛یو تَدّا  ی ر حَلْفاسپ  عقوبی  ر؛یخراجگ  یتوما و مَتّا  ما؛و بَرتولْ  سپُیلیف  وحنا؛یو برادرش    یر زِبِدسپ

  ان یهودی  رینزد غ"تاد و به آنان فرمود:  سدوازده تن را فر  نی ا  یسیدشمن کرد. ع  میلسرا ت  یسیکه ع  یوطیَخرساِ  یهودا ی

که    یهنگام  .دیبرو  لیرائسقوم ا   ۀفندانِ گمشد سبلکه نزد گو  د،یداخل مشو  انیامرس  یاز شهرها   کی  چ یو به ه  دیمرو

مردگان را زنده    د،یرا شفا ده  ماران یب  ۱۹.تس شده ا  کیمان نزدسآ  ی پادشاهکه    دیرا موعظه کن   امیپ  ن یا   د،ی رویم

  س م   ا ینقره    ایطال    چ ی. هدیهم بده  به رایگان  د،یاافته ی  به رایگان.  دیکن  رونیرا ب  وها ید  د،ی ازسرا پاک    هایجذام  د،یکن

نبر  تانیدهادر کمربن برا   دی با خود  کارگر    رایز  د؛یبرندار  یتسچوبد   ا یکفش    ای  ی اضاف  راهنیپ  ایبار  فر، کوله س  یو 

آن    زمان  تا و  دییبجو تهسیشا یفرد د،یشوی که داخل م ییتاسرو  ایبه هر شهر ت. سا شیخو حتاجیتحق ماسم ترک 

 
 "کند.یو اکنون حکومت م ستنجایخدا ا"گفتن،  یبرا یگریراه د .شده است  کی آسمان نزد ی پادشاه  ۱۹
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الم شما سباشد،  تهسیشا اگر آن خانه  20. "بر شما سالم"  دییبگو  د،ییآی درم یاون به خانه چ .دیاش بماندر خانه  محل

هنگام ترکِ ، بهنسپردخنانتان گوش  سبه    ایو    ردیشما را نپذ  یس. اگر کبه شما بازمی گردد  و اگر نه  ردیگمی  بر آن قرار  

  ، یداوردر روز    م،یگوی به شما م  ن،یآم  تا شهادتی باشد بر ضد آنها.  ،دیخود را بتکان  های شهر، خاک پا  ایآن خانه  

 " آن شهر. یانتر خواهد بود تا براسآ 2۱و غَمورَه سدوم یتحمل مجازات برا 

 ال هفتاد نفر سار                          

 ۱6تا  ۱ اتیآ ۱0، لوقا باب  24تا   20 اتیآ ۱۱باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یا  دهیگز

 

تاد که  سفر  یاریبه هر شهر و د  ،خود  شیشاپ یپ  ،دوبه آنها را دو فرمود و    نییتع  زیرا ن  گرید  نفراز آن، خداوند هفتاد    سپ

  د ی، از مالکِ محصول بخواهسپت، امّا کارگر اندک.  س محصول فراوان ا"گفت:    شانیبدقصد رفتن بدانجا داشت.  

 ۀ سیک  .تمسفری گرگها م  انیها به مرا چون بره   شمامن  اینک   22  ;د یبرو  تد.سدروِ محصول خود بفر  یکارگران برا

ت  سنخ   د،یشوی که وارد م   یابه هر خانه   2۳. دییالم مگوس را    ی سدر راه ک و    د،یری کفش برمگ  ایبار  کوله   ایپول  

  ؛ الم شما بر او قرار خواهد گرفتسالم باشد،  ساز اهل صلح و    یساگر در آن خانه ک  خانه باد.  ن یالم بر اس:  دییبگو

تحق  سکارگر م  رایز  د،یاشامیو ب  د بخوری  دادند،  شما  به   چه و هر   د یدر آن خانه بمانخواهد گشت.  وگرنه، به خود شما باز 

  رفتند، یپذ  یگرمو شما را به   دیشد  ی چون وارد شهر  .دینقل مکان مکن   گر ید  ۀبه خان  یااز خانه  ت.سا  شیتمزد خوسد

شده    ک یخدا به شما نزد  یپادشاه:  دییو بگو  دیآنجا را شفا ده  ماران یب.  دبخوری  گذاشتند،  شما  دربرابر  چه هر

خاک شهر    یما حت:  دییو بگو   د یآن شهر برو  یهابه کوچه   رفتند،یو شما را نپذ  دیدرآمد  یامّا چون به شهر  24.تسا

 
صحت،    ت،یموفق  ،یسالمت  ،بلکه رفاه   رساندرا می  نه تنها مفهوم صلح   شالوم . کلمه  «بر شما باد»سالم    ای  خم«ی»شالوم عل  .سالم بر شما   20

 کند.یم ان یب زیرا ن  وکمالتمام  و راحتی

 کرد. رانیآن را و ششرارت ساکنان  لیبه دل  میدر زمان ابراه خداکه  ،مرده  ی ایدر یجنوب یدر انتها  یامنطقه .سُدوم و غَمورَه  2۱

 برو.  ام تو اختصاص داده که به   ی به شهر .دیبرو  22

 . دیمتوقف نشو هوده یب  یشرکت در گفتگو یبرا .دیی را سالم مگو یدر راه کس   2۳
تا    میاشما آمده   نزد: »ما به دستور خدا، تحت فرمان او، با قدرت او،  گفتندیدر واقع آنها م  .شده است  ک ینزد   خدا به شما  ی ادشاهپ   24

 .«میهدف او را به انجام برسان
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به    یسیآنگاه ع  " ت.سشده ا  کی خدا نزد  یکه پادشاه  دی. امّا بدانمیتکانی ت، بر شما م س ما نشته ا  ی شما را که بر پاها 

ا   یی رزنش شهرهاس با  ان  شترِیب  نکهیپرداخت که  آنها  بودند.  معجزاتش در  نکرده  توبه  بود،  ا   یوا جام شده  تو،    ی بر 

مردم   داد،ی م  یرو  دونیکه در شما انجام شد در صور و ص  یاگر معجزات  رای! ز دایْصِ  تیب  یبر تو، ا  ی! وا ن یخورَز

ل مجازات  تحمّ  ،یکه در روز داور   دیبدان  نیقیامّا    د.کردنمی توبه    نشستند ومی  رتسو خاک  سدر پال  شیآنجا مدتها پ

کرد؟ هرگز،    یمان صعود خواه ستا به آ  ایکَفَرناحوم، آ  یشما. و تو، ا  یانتر خواهد بود، تا براسآ  دونیصور و ص  یبرا

تا به امروز بر جا    داد،یرخ م دومسُکه در تو انجام شد در    یاگر معجزات  رایز.  هاویه نزول خواهی کرد  اعماق بلکه به

امّا  ماندیم که به شما  هر   تو.  ی انتر خواهد بود، تا برا سدوم آسُ  ی تحمل مجازات برا  ، یبدان که در روز داور  ن یقی. 

  ۀ تندسفر  رد،نپذی  مرا  که ت؛ امّا هرسا  رفتهیمرا نپذ  رد،نپذی  را  شما  که هر  وت؛  سگوش فرادهد، به من گوش فراداده ا

 ت.سا  رفتهیمرا نپذ

 

 ها: فرمان

 . دیرون انیهود یرینزد غ ❖

 . دیشونداخل  انیامر س یاز شهرها  کیچ یو به ه ❖

 . دیبرو لیرائس قوم ا ۀ فندانِ گمشدسنزد گو ❖

   .یدبرو  میایب، من تسکه قرار ا یهر شهر  به ❖

 ت.«سا  کیمان نزدسآ ی»پادشاه: دییو بگو دیموعظه کن د،یروی که م  همانطور ❖

 د  یرا شفا ده مارانیب ❖

 «ت.سشده ا کیخدا به شما نزد یپادشاه»: یدآنها بگو  به ❖

 د  یمردگان را زنده کن ❖

 .دیرا پاک کن انیجذام ❖

 ید کن رونیرا ب  وهاید ❖

 .دیهم بده رایگان د،ی ادریافت کرده  به طور رایگان ❖

 . دیبا خود نبر تانیدر کمربندها سم  اینقره  ایطال  چ یه ❖

 برندارید. بارفر، کوله س یبرا ❖
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 . دیبرندار  یاضاف  راهنیپ ❖

 . دیبرندار  کفش ❖

 .دیبرندار  یتسچوبد ❖

 . دییالم مگوسرا   یسدر راه ک ❖

 .دییبجو تهسیشا یفرد د،یشوی که داخل م ییتاسرو  ایبه هر شهر  ❖

 . دیبمان خانه آن در تا زمانی که بروید  ❖

 . دیگذاشتند، بخورهر چه در برابر شما  ❖

 ".الم بر شماس" دییبگو ،شوید وارد می  ی اخانه وقتی به  ❖

 . ردیگقرار   هاالم شما بر آنس دید(، بگذار نباش و سالم صلح  اهل) د نباش تهسیآن خانه شااهل اگر  ❖

 .از خواهد گشتالم شما بر شما بس د(نباشنو سالم   اهل صلح  آنها) ،تسین شایستهخانه  اهل اگر ❖

خود را   یهاشهر، خاک پا ایهنگام ترکِ آن خانه ، بهتوجه نکردخنانتان سبه  ا یو  فتریشما را نپذ  یساگر ک ❖

 . دیبتکان

به نشانه اعتراض،  ت،  سما نشته ا  یخاک شهر شما را که بر پاها   یما حت :  دییو بگو  دیآن شهر برو   ی هابه کوچه  ❖

 ت.س شده ا کیخدا نزد  یکه پادشاه دی. امّا بدانمیتکانیبر شما م

 

 : یبحث گروه 

 بود؟  ترین شخصرگذاریتأث ح یسم عیسی  از یرویپ ی شما برا میدر تصم یسک چه .1

 آن شخص با شما چه بود؟ رابطه .2

 گذاشت؟  ریانجام داد که بر شما تأث  یشخص چه کار آن .3

 ت. سکرده ا جادیدر شما ا یس اسکه آن شخص چه اح دیکن فیتوص .4

 گفت؟  هبر شما چ یرگذار یتأث یشخص برا  آن .5

 

 : سدر



4۸ 

 

  ، مردم  به  یدگیسر  یبرا  ،را خود    رانیفسبزرگ« دو بار    تیقبل از دادن »مأمور   یسیکه ع  کندیم  انیب  سکتاب مقد

  قوم   یفندان گمشده سگو  یشش ماهه فقط برا تقریباً    25ی دوره زمان  ک ی  یول را برا سبار او دوازده ر   نیتاد. اولسفر

   که   دیارهاییشهرها و  به تمام    ه،دو ماهتقریباً    26دوره زمانی   یرا برا   گریاو هفتاد شاگرد دتاد. چند ماه بعد  سفر  لیرائسا

 خاص بود. اریسو ب انسکیاً ساسکه او به هر دو گروه داد ا هاییتورالعملستاد. دسفر رود،ب قرار بود 

دروِ محصول    ی برا را    بسیاری  کارگران   ت کردند کهس. همه از خدا درخواگرفتدعا انجام می   ، قبل از فرستادن سفیران

  از   ،خن خداستا هر    ،تادس. آنها را دو به دو فربخشید  اقتدار  را  رفتندی م  به این سفر  که  یانسک  ،یسیع  انگاه  تد.سبفر

  یکه پادشاه  ننداعالم ک  . و کنند  27توبه   دیمردم با  زیرا  موعظه کنند  چند شاهد ثابت شود. او به آنها گفت  ایدهان دو  

 . تسا 2۸ک ینزدخدا 

  ن ی به ا یسینباشد، بلکه با قدرت خدا از باال. ع گفتارو او به آنها گفت که مردم را شفا دهند، تا شهادت آنها صرفاً در 

  ان یهودی   یرا فقط براتن    «دوازده »را شفا دهند. او    یماریو ب  مرضکنند و هر نوع    رونیرا ب   وهایقدرت داد تا د  رانیفس

را به    «بزرگ   تیمأمور»که او    ی. هنگامکند  2۹د یبازد  جاآن  قرار بود از  تاد کهسفر  دیارهاییشهرها و  را به  تن    «هفتاد»  و

 شد.یرا شامل م  نینقاط زم دورترین امره وس ه،یهود ی م،ی اورشل  مناطقِ شاگردانش داد،

 موقعیت   کی   با   که  د یسریبه نظر م   میشد، ه  داد   دیارها شهرها و  فر به  سدر مورد    ی سیع  از طرف   که   ییهاتورالعمل سد

به  فر  س  ی برا  دی. آنها نباداشته باشندفر  س  ی برا  یمسر  یگونه آمادگ  چ یقرار نبود ه  . شاگردانش  مواجه بود  اضطراری 

ی صحبت  سبا ک  ریسنبود در طول م  ار. و آنها قرکردندآماده می  غذا   ای  کوله،  سمانند پول، لبا  یز یخود چ  حمایت  قصد

 
 . الدیاز م بعد  لیآور ۳۰اکتبر تا  ۲9احتماالً از   25
 .الدی از م بعد  ۳۰احتماالً اکتبر و نوامبر   26
،  که  شودیگفته م  ی)به سادگ دی قلب داشته باش  رییتغ  ، دیده  رییخود را تغ   فکر  باشد، یعنیمی  «etanoietem»   ،یونانی  . در زبان  توبه   27

 (.د یو آن را به روش خدا انجام ده  دی کار را به روش خود انجام نده نیا

  ندیگوی م  اًیکند. ثانیو اکنون حکومت م  ست نجایکند که خدا در ایاول، اعالم م  .کندمورد اشاره می  دوبه  است    نزدیکخدا    پادشاهی   2۸

 وجود دارد.  درسانیم ان یبپیام ملکوت خدا راکه   یآن در درون شخص اقتدارقدرت و  رایاست، ز کینزد  خدا ملکوت

آن زمان  . دردیایدهد تا خداوند بیرسالت شاگردان را به همه جا گسترش م  آن،بزرگ است.    ماموریت  زمینه   ش یپ  ،دوم  ماموریت   2۹

از   نده یدر آ ای ،ممکن است در آن زمان یسی باشد که ع  یهر شهر  یتواند به معنای م نی، ااماشد.  یم هیهود یسامره و  ل،یجل ی شامل شهرها

 کند.  د یآن بازد
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:  کندی م   یادآور ی  رانیفسرا به    ۱۳  باب   اول پادشاهان  تانِسدا   ،تورالعملسد  ن ی. اداشته باشندِ  هوده یب  ی گفتگو  ا ی  خودمانی

  ی تیبه مأموربود،    بین راهسرزمینی  در    ،وردن نان و نیاشامیدن آبنخ بر    یمبن  که  خاصهای  تورالعملسرا با د  اینبیخدا  

 کرد و بالفاصله مرد.  یتاد. او نافرمانسفر

در آن    شان،در مدت اقامت  بیابند ورا    ۳0«باشد  هل صلح ی که اسک»  شدقرار      ،شهرهر  از ورود به    سپسفیران عیسی  

بر  الم س» ای  خم«یعل شالومبا » دیبا ،هر شخصٰ   ّیاز ورود به خانه  ساو بخورند. پ  یدر خانه او بمانند و از غذاو شهر 

  ،صداقت  ت،یموفقرضایت،    ،یالمتس  ،ایمنیه تنها مفهوم صلح بلکه رفاه،  ن  «شالوم»الم کنند. کلمه  س  آنهابه    «شما باد

خود را بر   لطفو  صلح  ،خداشود، آنگاه ی تاده مسدرود فر نیکه ا  یهنگام .کندی م انیب ز یرا ن وکمالتمام  ، وآسایش

 .کندصرف نظر می صلح و لطف خود از ط آن خانه طرد شوند، خدا  ستو یسیع رانیفس. اگر فرستدی اهل آن خانه م 

تند  سرا شفا دهند. آنها توان  یمار یو ب  مرضداد تا هر نوع    اقتدارخود، به آنها    رانیفسبه    دنیاعتبار بخش  یبرا   یسیع

ب  دیوهاها را پاک کنند و  ی جذام خدا    یپادشاه"کردند:  یبه آنها اعالم م  دی با  افراد  دادناز شفا    سکنند. پ  رونیرا 

  ا یمجاز به گرفتن پول    ،یسیع   ران یفسبه وجود آمد.    زین  یگر ید  تیلئوسشفا دادن، م  قدرتِ  همراه با  " ت.سا  کینزد

آن را    دی آنها با  ن،ی، بنابراه بودند کرد  افتیاز جانب خدا در   گانیرا را  این عطایاآنها    رایشفا نبودند، ز  یغرامت برا 

به    ی نب  شعِی. الاندازدی م  ۵  باب  از دوم پادشاهان  ،یجذام  تان نعمانِ سدا  ادیرا به    رانیفسامر    نی. ابخشیدندمی   گانی را

  افت یشفا در  ی غرامت برا  یتا مقدار   دی به دنبال نعمان دو  شع،یال  خادم  ، یحزینعمان را از جذام شفا داد، اما ج  رایگان

 گذاشت. یحزیجذام نعمان را بر ج ،شعیال جه،یکند. در نت

و گرد  رفتندی م هابه کوچه  دی با یسیع  رانیفس د،یورزیخنان آنها امتناع مستوجه به  ای رفتن یاز پذ   ،یشهر ایاگر خانه  

  های شهر شما را که به پا خاکِ ی گفتند: »حتیکردند، میکار را م  ن یا  ی . وقتتکاندندمیخود   یپاها  یو غبار را از رو 

ت.«  سشده ا کیخدا به شما نزد یکه پادشاه دیمطمئن باش  ن ی. اما از اکنیمپاک می ، اعتراض ید را به نشانه ننشییما م

  را پاک  غبار نا  ل،یرائسا  نیرزم س( و بازگشت به  های هودی ری)غ  هاامت ی ازشهر  قبل از ترک  انیهودی   ،یخ یاز نظر تار 

  که آن   بگویند  اند،را رد کرده  آنهاکه    یانسبه ک  ،خواهدی م  رانشیفساز    یسی. عتکاندندمیخود    یپاهااز  م  سمطابق ر

مفهوم در اعمال    نی . اخواهند بود  یهود یر یآنها غ  یبرا   سپ   ن یاز ا  پذیرندنمی کالم خدا را  و    تندسه  ی هودی   نی کهکسا

 
)خداترس(.    قائل است  یادیخدا احترام ز  یبرا  شود واطالق مینواز  مهمان  و  متواضع  یاست که به فرد  یاصطالح.  که اهل صلح باشد  یکس  ۳0

 باشد.  یحیمس ا ی یهودی دی بودن لزوماً نبا  طیواجد شرا یاو برا
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مردم  وقتی    شود.ی مطرح م  زیخون ن  برائتمفهوم    ،فرمان  نی . همراه با اه استنشان داده شد  ۵۱آیه    ۱۳باب    والنسر

 یبر مردم  خدا  وتند،  سه  از داوری  مبرااند،  را موعظه کرده   کالم  که آن  یانسکآن دسته از    ند،کنی کالم خدا را رد م

 ت.سنشان داده شده ا 6آیه   ۱۸باب  والنس مفهوم به وضوح در اعمال ر ن یکند. ایم  ی که او را رد کردند، داور

 

 : سنکته در

 .دیبشارت ده دیبا ت کهسا طریقی  نی ا  ،یِ خداوندسیعمطابق سخن 

 

 :فعالیت

 تد. سدروِ محصول خود بفر  یتا کارگران را برا  دیدعا کن خداوند   محصول یروز برا  هر •

گفته  برای انجام،    یسیعه که  به آنچ   دیکن  یعس  دیموعظه کن  پیش روهفته    فر درن  کی را حداقل به    لیانج  •

 باشد. ک ینزد ، تسا

  



5۱ 
 

 23 سدر

 ان و کبوتر انمار

 

 : گفتمان گروهی

 کنند؟ی مو عدم صالحیت  ستر ساسبت به بشارت احسن انیح یسبه نظر شما چرا م

 

 : مقدمه

  ط یمح   کیورود به    یخدا، آنها را برا   یپادشاه  امیاعالم پ  ی تور دادن به شاگردانش در مورد چگونگساز د  سپ  یسیع

  ، حتی تا مرز کشتن آنها، او  پادشاهی  امیتد که با پسفریم   یمردم   در بینکند. او شاگردان را  ی آماده م   گرسرکوب

   .کنندمیمخالفت 
 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

 ۳آیه  ۱0، لوقا باب   2۳تا  ۱6آیات  ۱0متی باب 

 

 ماران و کبوتران 

 شوند ی تاده مس فر   خبرخوش بشارت یدوازده نفر برا

   2۳تا  ۱6 اتیآ ۱0باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

از مردم  اده.س  کبوتر  مانندو    باشید  اریهوشمار    همچون  سپ   تم؛سفری گرگان م  انیم  بهفندان  سگو  همانند  شما رامن  

به خاطر من شما را نزد    .خواهند زد  انه یتاز  خود  یا یسه هو در کن  آنان شما را به محاکمه خواهند سپرد  د،یبرحذر باش

تسلیم کنند،   چون شما را   اما و در میان قومهای جهان شهادت دهید.    تا در برابر آنان  والیان و پادشاهان خواهند برد 

  بگویید به شما عطا خواهد شد. زیرا گوینده شما نیستید  آنچه باید در آن زمان نگران  نباشید که چگونه یا چه بگویید.

د کرد  خواه تسلیم مرگ  فرزند را    پدر،برادر، برادر را و      روح پدر شماست که به زبان شما سخن خواهد گفت.  ،بلکه

از  به خاطر نام من    قتل آنها را فراهم خواهند آورد. همه مردموجبات   و م  خواهند خاستخود بر  ن یو فرزندان بر والد
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به    چون در شهری به شماآزار رسانندپایدار بماند، نجات خواهند یافت.    اما هر که تا به پایان د.بوخواهند    متنفرشما  

پسر انسان    شهرهای اسرائیل بروید،  یآمین به شما می گویم، که پیش از آنکه بتوانید به همه   شهری دیگر بگریزید.

 خواهدآمد 

 

 نفر  ال هفتادسار

   ۳آیه  ۱0باب  لوقا

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

 .تمسفری م  هاگرگ انیم بهها ره من شما را چون ب اینک، ۳۱! دیبرو

 

 ها: فرمان

 .هادس کبوتر مانندو  باشید اریهوش مار همچون  سپ تم؛سفری گرگان م انیم بهفندان سگو همانندمن شما را  ❖

 دیز مردم برحذر باشا ❖

در آن زمان آنچه باید بگویید به شما  زیرا    ،دییچه بگو  ا یکه چگونه    نگران نباشیدکنند،    میلس امّا چون شما را ت ❖

 د شد خواه عطا

 چون در شهری به شما آزار رساندند، به شهری دیگر بگریزید. ❖

 

 :سدر

 ی درباره خانواده   یس یع  ،یقبل   س تد. در درسفریم  انگرگ  انیم  به   ،انفند سگو  مانندبه شاگردان گفت که آنها را    یسیع

  ی زیچ  ،دیمعنا بود که آنها نبا  نیتور به اسد  نی ا  ۳2".دیدهن  انگست به  سا  سآنچه مقد"ها به آنها گفته بود. گفت:  گس

آنها    گر،ی( بدهند. به عبارت دانگسرا رد کرده بودند )  خداکه قبالً    یانسبه ک  ،تس( اسکه از جانب خدا )مقد  را

با آنها    برخورداز    ،ماندن  آرام  باشند و با  هوشیار  مارمانند    دیمردم موعظه کنند. شاگردان با  نی را به ا  یپادشاه  امیپ  دینبا

 
 ام. که به تو اختصاص داده  یبرو به شهر .بروید  ۳۱

 " .دیمقدس است به سگان مده آنچه از " .6آیه  7باب   متی    ۳2
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  ، ساده و مالیم  ماهیتی  دیبا  نیباشند. آنها همچن  دی حال دور از د  نیاجتناب کنند، آرام و هدفمند حرکت کنند و در ع

  مشاجره که باعث ایجاد    رفتار کنندنباید طوری    ند،بدهاز خود نشان    خوبرفتار    د یداشته باشند. شاگردان با  مانند کبوتر

 .شودجفا  انیح یسم بر که ای عمل کنندبه گونه  نه و  دبین افراد شو

تند  سه  از این گروه  که   افرادیشناخت     ، نیباشند، بنابرا   گرگ صفتاشخاصِ  که مراقببه شاگردان گفت    یسیع

  ی ، خجالتبا هم متحد شوند  جمعدارند در    لیمشترک دارند. آنها تما  یژگی و  نیچند  انشود. آنها مانند گرگی مهم م

و معموالً درباره    کنندیحمله مفرد    ن یتر  ف یضعگروه به    کی دارند، به عنوان    یقو  ی ، رهبر ندسریبه نظر م

در بعد    نکهیا   ی به جاـ  ۱:  دیسبشنا  شانیهاوه یها را از مآن   دیتوانی به شاگردان گفت که م   ی سیکشند. عیزوزه م  یزیچ

فرزندان    سقوطِ  باعثِ  ،  گرانی به د  دادنشانتعلیم    درـ  ۲  د،خود غرق هستن   در بعد جسمانیِراه بروند،    با محبتروحانی  

 .دارند او های طریق از خدا و تی و شکا لهگِ  ـ۳ و دنشومی خدا 

اجتناب کنند.   یریگفت که شاگردان قادر نخواهند بود از هرگونه درگ  یسیع  ،یاطیاقدامات احت   نی انجام ا  رغمیعل

پ  یبرخ محاکمه    امشانیبه خاطر  دادگاه  ع  مورد جفاو  در  آنها    ی سیقرار خواهند گرفت.  مورد    که   ،داد  امید به  در 

.  ندیکه چه بگو کند آگاه می  را   آنها سالقدروح   رایز ،، نگرانی نداشته باشنددر زمان محاکمه ،دفاع از خود یچگونگ

 . بگریزند دیگری فوراً به شهر  د یقرار گرفتند، با جفامورد  یشاگردان در شهر  چنانچه

  ی شود و شاهد برایداده م  یبه شخص  ح یسکه شهادت م  ی کند. هنگام یصدق م  یامروز  انیح یساصل در مورد م  ن یا

ت که هر  سبلکه در واقع موظف ا  اورد،یآن فرد ب  یبرا   یگر یشهادت د  دیاو نبا  رد،یگی قرار م  مورد جفاآن شهادت  

 . داندیمقصر نم ،شخصشاهد را به خاطر خون آن  خدا  رد،یدر گناهان خود بماو از او دور شود. اگر   عتریرسچه 

  براستی   رایز"کند:  یم  انیرا ب   یجالب  جمله  خدا،  یخود در مورد موعظه پادشاه  هایتورالعملسداز    ، عیسیمرحله  نی در ا

خود را    آمدنِ  اًساساو ا  ".مدان خواهد آنسر اسپ  د، یبرو  لی رائسا  یشهرها   ۀ به هم  دیاز آنکه بتوان  شیپ  م یگوی به شما م

دشوار   بشارت فهیوظ انجام ،یمتماد یالها س ی. براداندیم  یکسان لیرائسر اسراسدر  لی انج  بشارتبا  ،برای دومین بار

  گر یبار د  کی  لیرائس، ا۱9۴۸ال  سرا نداشتند. در    نیرزمس بودند و کنترل    ۳۳پراکنده ها  امت  انیدر م  هودیقوم    رایبود، ز

 
 .لیاسرائ نیخارج از سرزم  ان،یهودیریغ انیدر م  انیهودی یپراکندگ «Galut» ، یعبرتبعید در زبان  کندگی قوم یهود.پرا  ۳۳
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خالف    را یت ز سدشوار ا  لیرائسدر ا  لیانج   بشارت. هنوز هم  دیسر  ان یبه پا  ۳4«هاامتزمان  » شد و    ل یتبد  «ملت   کی »به  

برا ت،  سا  ونقان با  ان یح یسم  یاما  و  اصلی  این  موضوع  »ملکوت خدا«اغیپ  به اعالم  ت که سااهمیّت  در    ان یهودی به    م 

 ادامه دهند. شاننیرزمس

 

 : یبحث گروه 

درو    دیاآنچه را که کاشته  دیتا بتوان  کشد بشخص چقدر طول    کی قلب  کاشتن »کالم خدا« در    ،دیکنیفکر م .1

ت،  سا "مقبولزمان " نک،یا  د،یگوی م ۲آیه  6باب  انیقرنت دوم. ترین زمان ممکندر سریع  تقریبا) د؟یکن

خداوند    ".دیآیم  ی امیا   نک،یا ":  گویدمی   ۱۳آیه    9باب    سدر عامو  نی. همچن"تسروز نجات ا"   نک،یا

 (".دیسخواهد ر دروکننده  به شخم زننده وقتی"، گویدمی

ابرها    به   و آنکه  اشتکنخواهد    کند،ی م  باد نگاه  به  آنکه "ت؟  سبه چه معنا  ۴آیه    ۱۱باب    جامعه  ،نظر شما  به .2

ت،  سا  دلخواه  طیکه به دنبال شرا  انیسهراکه شخص    دیگوی به ما م  هی آ  ن ی)ا  ".درو نخواهد کرد  د،ینظر نما

حاصل  ی ب ،نیدر زم مرات باد بذر سممکن ا ـ۱ت:  سصورت ا نی آنها به ا هیتوج. کند و نه درویم کِشتنه 

-یبرداشت خراب م   ن یت باران ببارد. بنابرا سدهند که ممکن ایابرها نشان م   ـ2و    تباه کنم را    بذرها و    ببرد

 ود.( ش

تواند ی م   اولی. به عنوان مثال، در مورد  شطرز فکر  ریی؟ )با تغنماید خود غلبه    ستواند بر تری فرد م  کی   چگونه .3

 کند.( جادیپوشش محصوالت خود ا  ی برا یدهد و تدارکات رییخود را تغبذر  ریختنِجهت 

  از کار   تسد  خود را بکار و شامگاهان  بذر  بامدادان "ت؟ )سا  یکاشت کالم خدا چه زمان  یزمان برا  نیبهتر .4

  جامعه  " خواهند بود ، این یا آن. یا آنکه هر دو به یکسان نیکوثمر خواهد داد کدام ی دان  ی تو نم را یدار ز نباز 

 (.6آیه  ۱۱باب 

 
  بعد   ۱۳۵-۱۳۱)  تا شورش بارکوخبا  افتند یاجازه    ان یهودی کردند،    ران یو  ی الدی م  7۰را در سال    میاورشل  ان یروم  نکه یپس از ا  ها.زمان امت  ۳4

  ۸شهر تا    ن ی. ایافت    رییتغ  نایتول یکاپ  ا یآل  نام آن بهرانده شدند و    م یاز شهر اورشل  الد یبعد از م  ۱۳۴( در آنجا بمانند. آنها در سال  الد یاز م

صادر شد که    یاه یاعالم  ۱9۸۰ماند. در سال    ی( باقهاامت)  یکه در جنگ شش روزه از اردن آزاد شد، تحت کنترل خارج  ۱967ژوئن  

 اعالم شد. لیاسرائ تیشهر متحد تحت حاکم کی م یبر اساس آن اورشل
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درو    فریاد شادی  با   کارند،ی آنان که با اشکها م" دارد؟    ییشما چه معنا  ی برا  6و    ۵آیات    ۱۲6باب    ریمزام  .5

و بافته  گشت  خواهد    فریاد شادی بازبا    برد،ی م  اَفشاندن یو بذر برا  رودی م  رونیب  گریانخواهند نمود. آنکه  

 " را خواهد آورد. های خود 

 ت.ساشک نشان دهنده زمان کاشت ا .أ

 ت سشده ا ی اریآب یو به خوب هموار  نیزم .ب

 مال شما باشد.   ای  یگریتواند مال د یم اشک .ج

 نوع اشک وجود دارد:  شش .د

 (۴آیه   ۳۳باب  شیدای)پ یشاد (۱

 ( ۵آیه  ۲۰باب  )دوم پادشاهان مصیبت (۲

 (۳و  ۱آیه  ۴باب  ترس)ا و ماتم سأی (۳

 ( ۱۴آیه  ۴۲باب  ای)اشع مانیمانند زا  ،و رنج  درد (۴

 ( ۱۳و   ۱۲آیات  ۲باب  لیوئی) توبه (۵

 (۳۵آیه  ۱۱باب   وحنای) وزیسو دل شفقت (6

اما خرد  ":  دیگویم   ۱۸و    ۱7آیات    ۳باب    عقوبی.  کاشتن در صلح )  ت؟سیکاشت بذر چ  یبرا  شیوه حکیمانه .6

دب و مالیم؛ حاضر  یبعد صلح جو و مو   ، واول پاک و نجیب است یحکمتی که از آسمان باشد،در وهله   و

  به گفتگو با دیگران و پذیرش نظرات ایشان است؛ لبریز از دلسوزی و اعمال نیک بوده، صمیمی و بی ریا و 

 (".کنند درو می یکی خیر باشد. آنانی که صلح جو هستند، بذر صلح می کارند و نبی پرده می 

 انیقرنت  دوم.  دیدرو کن  د یخواهیدارد که شما چقدر م  ن یبه ا   یتگسب  ن ی)ا   د؟یانجام ده دیچه مقدار کاشت با  .7

  که آند و  خواهد کر  هم درو   کم  د،  کم بکار  بذر  که کسی    هر   به یاد داشته باشید:"  د، یگوی م  6آیه    9باب  

 ( ".دخواهد کر درو محصول فراوانکارد، ب بسیار

ا  د،یمده  بیخود را فر ")  ؟یدکاری م  چیزی ه  چ .8 را  انسان هر چه را که  که    رایکرد. ز   توانی تهزاء نمسخدا 

 ( "، همان را درو خواهد کرد.بکارد
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 : سنکته در

 . دیباش حکیم  لیدر نحوه اعالم انج 

 

 :فعالیت

 تد. سدروِ محصول خود بفر  یتا کارگران را برا  دیدعا کن خداوند   محصول یروز برا  هر •

  ، ت سگفته ا  یسیعکه  آنچه  انجامِ  به    تا  دیکن  یع س  دیموعظه کن  پیشرو  نفر در هفته   کی را حداقل به    لیانج  •

 د.یباش کینزد
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 24 سدر

 تصمیمات هوشیارانه 

 

 : گفتمان گروهی

 چرا و چرا نه؟  د؟یشو دیشه ح یسم ی سیع ی برا دیخواهیم ایآ

 

 : مقدمه

  شهادت   ایشاهد  »  یبه معنا  ، ادهس  این در بیانیت.  ساشهید، »مارتس«    زبان یونانی، معنای کلمهبه    سکتاب مقد  در

ت.  سمرتبط ا  یز یبه چ  شهادت دادنبا    شهید  ،سرار کتاب مقدس. در  اندسرنمی مرگ را    معنیت و لزوماً  سا  «دادن

  ی که برا   جاییتا    ،دانمعتقدخود    شهادتِ  درستی به    ،هستندکه شاهد    ی انسک  رایز  باشدمرتبط می   د یمرگ با کلمه شه

م  .بپذیرند  خود، مرگ را حاضرند   ایمان به عنوان  گفتار و    قیاز طرو    میکن  یزندگ  دیشه  ه صورتب  دیبا  یح یسما 

 شهادت دهیم.  یح،سم در را خود  زندگیتغییرات   مان،کردار
 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

 ارانه ی هوش  مات یتصم

   42تا  24 اتیآ ۱0باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

تاد خود شود و غالم ست که مانند اسا  یشاگرد را کاف  و نه غالم از ارباب خود واالتر.  تسیتاد خود برتر نسشاگرد از ا

  ن، ی بنابرا    افراد خانه را چه خواهند خواند؟  ریاسخانه را بَعَلزِبول خواندند،    سیرا که همچون ارباب خود گردد. اگر رئ

به    ی کیآنچه در تار نگردد.   ان یکه ع تسین  دهیپوش  زِچی چ ی که آشکار نشود و ه  تسین  نپنها زِچی چ یه  .دیساز آنان متر

فراز  و آنچه در گوشِ  دیکن  انیب  ییشما گفتم، در روشنا از  نماتان گفته شد،  اعالم  از کدییبامها  را  س که ج  ی انس.  م 

م شما را در جهنم هالک  سو هم ج   جانهم    تسکه قادر ا  د یسبتر  از او  ؛دیسمتر  تند،سین  جانامّا قادر به کشتن    شندکُیم

ت پدر شما به  سبدون خوا  زی گنجشک ن  کی  یحت  همه، نی با ا  شند؟فروی نم  اهیسپول    کی دو گنجشک را به    ایآ  .کند
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از هزاران گنجشک    شیارزش شما ب  رایز  ،دیسمتر  سپت.  س شمرده شده ا  تمامی ر شما بهس  یموها   ی . حتافتدی نم  نیزم

  که  ت، او را اقرار خواهم کرد؛ امّا هرسمان اسدر حضور پدر خود که در آ  ز ینزد مردم مرا اقرار کند، من ن  کههر ت.  سا

که    دی گمان مبرت، او را انکار خواهم کرد.  سمان اسدر حضور پدر خود که در آ  زنی   من  کند،  انکار   مردم  نزد   مرا

ر را بر پدر،  سپ"ام تا:  آمده   رایز!  اورمیب  ریبلکه تا شمش  اورم،یصلح ب  ات  امامده ی. ناورمیب  ۳5ن یزم  برصلح  ام تا  آمده 

عرو  و  مادر  بر  را  مادر  سدختر  بر  برانگ  را  اهل    .زانم ی شوهرش  خودش    36ۀ خان دشمنان شخص، 

را   وددختر خ ای رسپ که من نباشد؛ و هر ۀتسیت بدارد، شاس از من دو شیمادر خود را ب  ایکه پدر هر  " خواهند بود.

  من نباشد.   ۀتسیشا  د،یایمن ن   ی و از پ  ردیرا برنگ  ۳7خود  ب صلی  که هر  من نباشد.  ۀتسی ت بدارد، شاساز من دو  شیب

  بدهد،   تسد  از   من  خاطربه   را  خود  جان  که هر  و  داد  خواهد  تسد  از  را   آن  کند،  حفظ  را  خود  جان  بخواهد  که هر

  که  ت. هرسا  رفتهیمرا پذ  ۀتندسفر  رفت،یکه مرا پذ   یسو ک  رفتهیمرا پذ   رد،بپذی  را  شما  کههر   .کرد  خواهد  حفظ  را  آن

رو که  را از آن   اییسپار  که خواهد کرد، و هر  افتیرا در  امبریپاداش پ  رد،یت بپذسا  امبریرو که پرا از آن   یامبرپی

  ی جام یند، حتهستن  من گردرو که شاکوچکان، از آن  نای   به که  ا را خواهد گرفت. هرسپاداش پار رد،یت بپذساسپار

دوازده شاگرد از آنجا رفتند تا در شهرهایشان تعلیم و   نخواهد ماند. پاداشی ب م، یگویبه شما م ن،یرد بدهد، آمسآب 

موعظه کنند. آنها موعظه کردند تا مردم توبه کنند و بسیاری از دیوها را اخراج کردند و بسیاری از بیماران را با روغن  

 مسح کردند و آنها را شفا دادند.

 

 ها: فرمان

 . دیساز آنان متر ن،یبنابرا ❖

 .دیکن انیب ییبه شما گفتم، در روشنا یکیآنچه در تار  ❖

 . دییآنچه در گوشتان گفته شد، از فراز بامها اعالم نما ❖

 
 همه انسانها.  ن یبرقرار کند، نه صلح ب  را انسان و خدا  نیآمد تا صلح ب  یسیع .نیزم  بر صلح   ۳5

خودش   ۀ. دشمنان شخص، اهل خان زانمیبرانگپسر را بر پدر، دختر را بر مادر و عروس را بر مادر شوهرش " .6آیه  7میکاه باب   ۳6

 " .خواهند بود 
 شود. یرنج و مرگ او م موجبکه  یزیچ.  خود بیصل  ۳7
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 .دیسمتر تند،سین جانامّا قادر به کشتن   کشندی م را مسکه ج ی انساز ک ❖

 .م شما را در جهنم هالک کندسو هم ج جانت هم  سکه قادر ا دیسز او بترا ❖

 .دیسمتر سپ ❖

 .اورمیب ریبلکه تا شمش اورم،یتا صلح ب امامده ی. ناورمیب نیام تا صلح بر زمکه آمده  دیمان مبرگ ❖

 

 : سدر

به آنها   کردبیان می  را  قتی. او حق کردی نم  هرگز اغراق  ،در شاگردانش   زهیانگ  جادیا  یبرا  گرا بود وعمل  کی  یسیع

جفایی که در راه   اعالم  به غیر ازقرار خواهند گرفت.  جفامورد  شارت پیغام عیسی،بو  شانمانیبه خاطر ا که  گفتمی

ی که  ستر  از مواجهه شدن با ،  با پیروی از آنهاکه    ردکیصادر م  نش شاگردا  یرا برا   یمتعدد   ی هافرمان   یسیع  ،بود

 .گذشتندمی  به سرعت ،ردندکی م ساساح

شاگردان    یبا صدور فرمان  اوند.  سخدا بترند، بلکه از  سدهد که از مردم نتری م  فرمانبه شاگردانش    در حقیقت، عیسی

به   باشند    رندیگی م  م یآنها تصم  ایکند. آیم  انتخابِ یک تصمیم،را مجبور  فرمان خدا    لیاتشان؟ دلساساح  ایتحت 

  چ یزنده نخواهد ماند. اما آنها ه  تا ابدکه به هر حال    یبدن  شند،را بک  مس جتوانند  یم  انهاسانت.  ساده اس  ،انتخاب خدا

از    ستر  سقدرت را دارد. پ  نیخواهد ماند. فقط خدا ا   یباق  شهیهم  یندارند، که برا   روح بردن    نیاز ب  یبرا  یقدرت

 ت.سابهتر  ترس از انسان، نسبت به ،خدا

مشارکت خواهد داشت، به شاگردان    دادنشهادت    ، به هنگاماز آنها  کیاو به طور فعال با هر    نکهیبا گفتن ا   یسیع

  یی به شما گفتم، در روشنا  یک یآنچه در تار "کند.  ی م  ییراهنما  ،گویندمی   که   دهد. در واقع او آنها را در آنچهی م  لیست

اشاره    نی مورد چند  نیبا آنها ارتباط برقرار خواهد کرد. در ا  اهایو رو  هاخواب   قی که از طر  دیگویم  یسیع  ".دیکن  انیب

 وجود دارد: 

 آنگاه   ،شب  ی اهایاز رو  افکارِ پریشانِ ناشی   میانِ  . دردزمزمه ای از آن شنی  شمو گو  د،یسر  من   به   در خفا  یخنس"

لرزه بر تمام استخوانهایم افتاد.  رعب و وحشت بر من مستولی شد، و    ود،شمی  غالب  آدمیان  بر  نینگس  خواب   که

موی بر تنم راست شد. آنجا ایستاد، اما قادر به تشخیص سیمایش نبودم. شکلی    روحی از پیش روی من گذشت، و

 (۱7تا  ۱۲آیات  ۴)ایوب باب " .دمیشن ی آواز  آنگاه بود و یخاموش  بود؛در برابر دیدگانم 
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د و جوانان  خواهند کرران و دختران شما نبوّت  سو پ  ختیخواهد بود که از روح خود بر تمامِ بشر خواهم ر  نیچن"

 (۱7آیه  ۲و اعمال باب  ۲۸آیه   ۲) یوئیل باب  ".دیشما خوابها خواهند د رانیو پ اهایرو شما

به مقدونیه  بیا و ما را مدد  کند که  ایستاده، به او التماس می  که مردی مقدونی در برابرش   هنگام پولس رویا دبدشب"

کن.« چون این روُیا را دید، بی درنگ عازم مقدونیه شدیم، زیرا اطمینان یافتیم که خدا ما را فراخوانده است تا بدیشان  

 ( ۱۰و  9آیات  ۱6)اعمال باب  "بشارت دهیم.

مورد،    نیدر ا  ".دییاعالم نما  ۳۸از فراز بامها را  ،  هگوشتان گفته شدآنچه در  ":  دیگویبه شاگردانش م  نیهمچن  یسیع

  ج یرا  ار یسب  ن یدر گوششان. ا  یاارتباط برقرار خواهد کرد، مانند زمزمه   ی«دار یشن»که با آنها به صورت    دیگوی م   یسیع

ورزند و  یخدا امتناع م  یصدا  دنیاز شن  انهاساناز    ی. برخاستمیکردهصحبت    انسانت. خداوند از زمان باغ عدن با  سا

 کنند.یم ینافرمان  گرید یبرخ

  بشنو "مهمترین حکم این است:  "  خ داد:سپا  نیت، او چنسفرمان کدام ا  ن یکه بزرگتر  دندیسپر  ی سیاز ع  یوقت

  ی تمام  با  دل و  ی تمام ا خود را ب  یت. و خداوند خدا سای یکتاخد ، ما یخداوند خدا ! لی رائس ا یا

  ین حکم  ت. و دوّمسا  نی که اوّل از احکام ا  "کن.قوّت خود محبّت    یتمام  با  و  فکر   یتمام  با   جان و 

  س )مرق   .تسین  یدُو، حکم  نی بزرگتر از ا  ".کنمحبّت  خویشتن    ونچهمرا    اتسایههم " ت که  سمثل اوّل ا

 (۳۱تا  ۲9آیات  ۱۲باب 

  ی صدا  دنِیبا شن  ،او را  ت داشتنِسدو  خدات.  سا  محبتو به دنبال آن    دنیشن  فرمان  نیاول  د؟ی به آن توجه کرد  ایآ

احکام    د،یت دار ساگر مرا دو"کند:  ی م  د ییرا تأ  ن یا   ی سیاز اظهارات ع  گر ید  ی کی داند!  یم   یک برای اطاعت کردن یاو  

 ( ۱۵آیه  ۱۴)یوحنا باب " .دیمرا نگاه دار 

 ت:سه اشدط شاگردان ستو یس یع یصدا  دنیتنها چند اشاره به شن ریدر ز 

و    خواند،ی را به نام م  شیفندان خو ساو گو  دهند؛ی او گوش فرام  صدای فندان بهسو گو  دیگشای دربان، در بر او م"

ب را  بسگو  ۀ. چون همبردی م  رونیآنها  را  پ  رونیفندان خود  برم  شِیشاپیبَرَد،  از پسو گو  داردیآنها گام  او    یفندان 

 
ها  که خانه   یی. از آنجاشدندیمردم در آنجا جمع م  بود،  هوا مطبوع  یکه هنگام  که   ،داشتندمسطح    یهاسقف  ،هاپشت بام   ل،یدر اسرائ   ۳۸

 کنند.  اعالمبداهه   مخاطبانِ یبزنند و برا   ادیاز پشت بامشان فر توانستندیبودند، مردم م کیبه هم نزد
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را    گانگان یب  یصدا   را یز   زند،یگری بلکه از او م  روند،ی نم  گانه یب  ی از پ. امّا هرگز  ندسشنای را م  ش یصدا   رایز  روند،یم

 (۵تا  ۳آیات  ۱۰)یوحنا باب  ".ندسشناینم

آیه    ۱۰یوحنا باب  )  ".ندیآی من م  یو آنها از پ  مسشنایمن آنها را م  دهند؛ی من گوش فرام  یفندان من به صداسگو"

۲7 ) 

 (۳7آیه    ۱۸یوحنا باب )" دهد.من گوش فرا میس که به حقیقت تعلق دارد، به ندای هر ک"

خداوندا  وی پاسخ داد:    ؟یرسان چرا مرا آزار می   ول،ئشا  ی ا   :گفت  خطاب به او  که    دیشن  صداییافتاده،    ن یزم  او بر و  "

گفته    آنجا به تو   . در به شهر بروبرخیز و  ،  حال.  ینرساآزار میتم که تو بدو  سه  ی سیمن آن ع"  پاسخ داد:  ؟یتسیتو ک

 ( 6تا  ۴آیات  9)اعمال باب  ".نیک دیچه با خواهد شد

 ( 7آیه    ۳عبرانیان باب ) ".دیشنوی او را م ی صدا آیاامروز، " :فرمایدکه روح القدس می همانگونه  سپ

                                                               

 : یبحث گروه 

صلح و سالمت بر  ":  شوندی شروع م  ۱۴آیه    ۲باب    لوقااز    یک عبارت  با  سم سیکر  یهااز کارت   یاریسب .1

ام تا صلح که آمده   دیگمان مبر"  :گویدمی   یسیبا آنچه ع  دگاهید  نی ا  "مردمانی که بر زمین مورد لطف اویند! 

باب  لوقا    ترقیدق  ری)تعب  ؟مطابقت دارد چگونه    "اورمیب  ریتا شمش    بلکه  اورم،یتا صلح ب  امامده ی. ناورمیب  نیبر زم

به عبارت دیگر    "مورد لطف خدا هستند.ت که  س ا  ی انسک  انیفقط در م  ن یصلح در زم"  ت:سا  ن ی ا  ۱۴آیه    ۲

صلحی  بود که    نیا  ،ی سیع  یهدف اصلی است که خدا از آنها راضی است.  صلح در زمین فقط در میان کسان

کند مردم را از هم  ی ت که آنچه او اعالم مسدانی . او منیزم  برصلح    آوردن، نه  ایجاد کند بین انسانها و خدا

 او.(  مخالف ایتند سطرفدار او ه ای ،کند. آنهای جدا م

 ت؟ سا باتریرز قرمز کدام ز  ای دیفس سوسن .2

 . دیسبر یگروه میتصم کی و به  دیت کنس هر کدام را فهر  یها  یژگیو .3

 

 :سدر ادامه
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نشان دادن   یرا برا   هاییمبلسداد و  صیرا تشخ   خداوند ح یسم یسیفرد در مورد ع کی  شهادتِ تیاهم هیاول یاسیکل

-نشان  نی بود. ا  نیسمقد  کی اعمال ن  بیانگربود که    دیفس با رنگ    ،صحراسوسن  د.  اد کرج یا   شهادت   هر دو حالت

بیانگر   قرمز بود کهبا رنگ    ، شارون  زِربود. گل       حیاتشدر زمانِ  ،انهاسانفرد در برابر    کی  دادن  شهادت  یدهنده 

تند. سبود. هر دو گل معطر ه  رگش م   از طریق   خدا   پیشگاهفرد در    ک یشهادت    یکه نشان دهنده   خون شهدا بود

 خدا باشد.  باعث خشنودی دیبا ردیچه زنده باشد چه بم ،هم  یح یسم کی ت، سا ندیگلها خوشا  حهیهمانطور که را

. او در  بود  در چالش معضل    نیبا هم  زیول نسر  سپول  ؟یر یبم  مانتیا  یبرا  ،ایت  سبهتر ا  یکن  یزندگ  مانتیا  یبرا

در    ، یالدیم  6۲ال  سدر    ،اله خودسدر زمان نوشتن ر  سپردازد. پولیموضوع م   نی به ا  انیپیلیاله خود به فسفصل اول ر

  ا ی  باشدزنده    مایل بود که  بود. او  ح سیم  یسیع  لیاعالم انج   یبرا در روم بود و در انتظار صدور حکم    یخانگ  سحب

 ؟ مایل بود که بمیرد

ات و  یدر ح  چه  افت،یدر بدن من جالل خواهد    حی سم  زیاآلن ن  شه،یهم  مثل»  :گفت  هچ او    بدید کهگوش  

به   این، مکه در جسم زندگی کن قرار باشدچنانچه . ح استیمس ،و مرگم زندگی کردن  برای من دلیلِ .چه در مرگ

ر  تحت فشا   به شدت  ،دو  ن یا   انیم  در   وکنم    نتخابکدام را ا  دانمی نممن  .  خواهد بود  ،مثمر ثمر  ی کار  انجام   معنای

  مفیدتر شما    یبرا    من،ماندنِ  مسدر ج  همچنینت.  سا  مفیدتر  اریسببرای من      نیا   رایباشم، ز  ح یسبا م  . من مایلمتمسه

  س لو.« و پدرجهت برکت در ایمان و شادیتان با شما خواهم ماند و ادامه خواهم داد،  من اطمینان دارم که  زیرات.  سا

گذراند.    ، تیمأمور  یحوزه را در    گریال د ساز زندان آزاد شد و چهار  ،  السادامه داد. او اواخر همان    حیات خودبه  

 . دیسبه شهادت ر شمانیبه خاطر ا یالدیم 6۸ ای 67ال سمجدداً به زندان افتاد و در 

ای  او از همان لحظه نبود.    یشخص  و زیان   ضرر  ویا از مرگ   ستر  ،ردیبم  ایت زنده بماند  س بهتر ا  ایکه آ   سپول  میتصم

 شده بود.    در مورد این موضوع، مصمّمآورد،  مانیبار ا  نیاول ی برا که

چه زنده    ابد،ی  جاللدر بدنش    حیسگرفت که م  میتصم  سپول  .«سبر »نتر  یمبن  یسیع  هایتورالعملسداز    یرویبا پ

 باشد. یح یسهر م یهدف زندگ  اید انتخاب وب نی . اردیباشد و چه بم

 تفاده کرد: سا معیارو مرگ از دو  ی در مورد زندگ یریگ  میکمک به تصم ی برا سپول

برای من دلیل زنده ماندن،  مسیح است و دلیل مرگ، بودن با  ؟ )خودم ینه فقط برا  ،تسجالل خدا ی برا  ایآ •

 ت(اوس



6۳ 

 

 دانم(  یرا مهمتر از خودم م  گرانیمن؟ )من د برای   نه فقط ،تهم هس گرانی د  ترین منفعت برایبه نی ا ایآ •

 

 : یبحث گروه 

 ( د؟ی دار  ایمان ح یسدر مورد م تانخود امیبه پ واقعاً ای)آ د؟یسنتر ،که از مرگ کنیدانتخاب می  ایآ .4

 ( ؟یت دار سدو  یلیرا خ  ایدن  ن ی ا  یزها یچ  ا ی)آ  د؟ی سنتر  جیزی یا کسی،  کنید که از دست دادنِ می انتخاب    ایآ .5

 خدا؟( ای دیکنی م یزندگ  انهاس ان تمجید یبرا آیا ) د؟یسنتر ،جفا  که از دیکنی انتخاب م ایآ .6

 

 : یپاورق

  افت یرا در  ی کی ایمانداریشود. هر  ی تفاده م سا  پیروزی بافتن تاج    یقرمز برا   هایرز  چنین از و هم  دیفس  ی هان سوساز 

 .سازدمغلوب می  ،از طریق مرگشان یا و  شانیزندگ  از طریقآنها را  ایمانشان، ،ت کهسا  یانسخواهد کرد، که نماد ک

 

 : سنکته در

 شود.یبه خدا برطرف م مانیان با ا ساز ان ستر

 

 :فعالیت

 تد. سدروِ محصول خود بفر  یتا کارگران را برا  دیدعا کن خداوند   محصول یروز برا  هر •

 د.یباش کینزد ، تسگفته ا یسیع  ه کهآنچ تا به  دیموعظه کن پیشرو،هفته در نفر  کیرا حداقل به   لیانج  •
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 2۵درس 

 د یخدا باش یبه دنبال راه حل ها 

 

 : گروهیگفتمان 

 د؟ یکنیدهد، چه میانجام م آسامعجزه  یی دارد و کارهایهادهد و نشانه یم میکالم خدا را تعل یسکه ک دیاگر بشنو

 

 : مقدمه

 40دا یص  تِ یآنها را با خود به ب  ی سیبازگشتند، ع  ۳۹سخود در اواخر ماه مار  بشارتی فر  س  ن یاز اول  ،که شاگردان  یهنگام

امابردیم بنابراشتندا هم  که وقت غذا خوردن    بود  زیادآنقدر    داصی  تِیبدر    خدمت  هایکار  .  به آنها    یسیع  نیند. 

  ، دیوها   اخراج  ، اما  .بروند  مکان آرام  ک یبه    ، و آرامش  ت تراحسا  ی کمیشوند و برا   ق یوار قاسکه    کندیم  شنهادیپ

در امتداد    دنی شود. مردم با دوی م  تیباعث جذب جمع  کارهای شگفت انگیز،  انجام  و ها  نشانه   داشتنمردم و    یشفا

  ی س یند. عسریم  به آنجا   مردم  ،رسیدن قایق به ساحل قبل ازکنند و  ی را دنبال م قیقاحرکت    ،از مقابل اچه،یاحل در س

 کند.سپری میآنها   تعلیم اروز را ب هیو بق کندرفتار می  تیجمع  با با دلسوزی، خود  یتگسخ رغمیعل

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

 6۱تا  ۱آیات  6، یوحنا باب ۱7تا  ۱0آیات  ۹، لوقا باب  46تا   ۳0آیات  6باب  س، مرق2۳تا  ۱۳آیات  ۱4متی باب 
 

 والن س بازگشت ر

 4تا  ۱ اتیآ 6باب  وحنای، ۱۱تا  ۱0 اتیآ ۹، لوقا باب ۳4تا  ۳0 اتیآ 6باب  س، مرق ۱4تا  ۱۳ اتیآ ۱4باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 
  ک ینزد  انیهودیفصح    دیدهد که عیگزارش م  ۴آیه    6باب    وحنای  رایباشد ز  حیصح  یزمان  ٰ  دوره   ،رسد اواخر ماه مارسیبه نظر م   ۳۹

 . افتاده بود لیآور ل یدر اواتاریخ آن که شده بود. 
که    ییجا  ل،یجل  یایدر  یدر ساحل شمال شرق  ،شرق کفرناحوم کیلومتری   پنج بود که در حدود    یشهر   « یریگی»خانه ماه  یا  دا صیتیب   40

   بود. لپُس ی، پطرس و فاندریاسزادگاه  دا صیت یب واقع شده بود.  زد،یری رود اردن به آن م



65 

 

با من  "او باز گفتند. عیسی بدیشان گفت:  تعلیم داده بودند به    و  آنچه کرده از  اما رسوالن نزد عیسی گرد آمدند، و    و

نان خوردن هم    آمد و رفت مردم چنان بود که حتی فرصت  )چون   ".و اندکی بیارامید  به خلوتگاهی دورافتاده بیایید

امّا به هنگام عزیمت، گروهی بسیار ایشان  .  که بیت صیدا نام داشت  پس  با قایق عازم مکانی دور افتاده شدند  (نداشتند.

پیش از ایشان به آنجا رسیدند. چون   وشهرها پای پیاده به آن محل شتافتند    ی. پس مردم از همه را دیدند و شناختند

عیسی از قایق پیاده شد، جمعیتی بیشمار دید و دلش بر حال آنها به رحم آمد، زیرا همچون گوسفندانی بی شبان بودند. 

کسانی را که احتیاج به  و  از پادشاهی خدا برای آنها سخن  گفت  به تعلیم آنان پرداخت و  نان را پذیرفتعیسی آ  پس

 (، پسَخفَصَح )  و باشاگردان خود در آنجا بنشست. اکنون  را شفا بخشید. سپس عیسی به کوهی برآمده    درمان داشتند

 که عید یهود بود نزدیک بود. 

 

 مرد  5000خوراک دادن به 

 ۱6تا  5 اتیآ 6باب  وحنای، ۱7تا  ۱2 اتیآ ۹، لوقا باب 46تا  ۳5 اتیآ 6باب  س، مرق 2۳تا  ۱5 اتیآ ۱4باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

تاها و مزارع اطراف بروند و  ستا به رو  مردم را روانه کن"دند و گفتند:  ، آن دوازده تن نزدش آمغروب  نزدیکو  

شما   مردم بروند.  تسین  یازین"به آنان گفت:    یسیع  "ت.س دورافتاده ا  یمکان  نجاای  که چرا  ابند،یب  یرپناهسخوراک و  

چون    "تا بخورند؟  میو به آنها بده  می نان بخر  نارید  تسیو دو   می برو  یخواه ی م  ایآ"گفتند:    ".دیخوراک ده  شان یبه ا

  "بخورند؟  نهایتا ا  میاز کجا نان بخر"گفت:      سپُیلیف  به  ند، یآی م  سویش  به  اریسب  یکه گروه  دی و د  تسینگر  یسیع

نان    نار ید  ت سیدو"خ داد:  سپا   سپُیلیچه خواهد کرد. ف  ،تسدانی م  به خوبی خود    را یبه او گفت، ز  شی آزما  یرا برا   ن یا

از   گرید یک ی "؟د یچند نان دار دین یو بب دیبرو"فرمود:  "بخورند. یفقط اندک کیاگر هر  یحت کند،یکفافشان نم زین

دارد،    ی که پنج نان جو و دو ماه  تسنجایا   یرکسپ"بود، گفت:    س  که برادر شَمعون پِطرُ  ،سایشاگردان به نام آندر 

مردم را  "به شاگردان خود فرمود:  و    ".دی اوریآنها را نزد من ب"گفت:    او  "کند؟یم  تی گروه را کفا  نی کجا ا  نی امّا ا

  ی ها ته سدر د  م مرد  گونهنی بد  کردند و همه را نشاندند.  نی شاگردان چن  ".دیبنشان  برای خوردن  یپنجاه نفر  ی هادر گروه 

خوراک را برکت و    تسی مان نگرسرا برگرفت، به آ  یآنگاه پنج نان و دو ماهتند.  سنش   نیبر زم  یو پنجاه نفر  ،صد

همه خوردند و  و  کرد.    میسهمه تق   انیم  زیرا ن یدو ماه  مردم بگذارند.  شیآنها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پ  ،داد
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  ی هاه و از خرد  "هدر نرود.  یزیتا چ  دیرا جمع کن  ماندهیباق   ینانهاپاره"شدند، به شاگردان گفت:    ریسچون  .  شدند  ریس

مردم با    بود.  4۱پنج هزار مرد جز زنان و کودکان،  شمار خورندگان، به .  آوردند بدِ پر گردسدوازده    ،ینان و ماه 

چون    یسیع ".دیایبه جهان ب  ستیبای ت که مسا اینبی  که او همان  یتسبرا"گفتند:    ،از عیسی مسیح  معجزه  نی ا  دنید

شوند و    ق یقا  بر   وارس  شاگردانش خواست تااز    درنگ  یب   پادشاه کنند،  اجبار  به دارند او را  قصد    مردم،  که   افتیدر

  ، وداع با آناناز    سپ.  فرستادجمعیت را می خود،  ، در حالی که  بروند  ایدر   ی وسدر آن    42دای  صِ  ت یباز او به    شیپ

 و او آنجا تنها بود. د یسدعا کند. شب فرار یی به کوه رفت تا به تنها عیسی
 

 : هافرمان

 .دییتراحت نماسا  یو اندک دییایدورافتاده ب ی شما به خلوت، به جا ❖

 . دیخوراک ده شانیشما به ا ❖

 ! د یچند نان دار دینیو بب دیروب ❖

 . دیاوریآنها را نزد من ب ❖

 .دیخوردن بنشان یبرا  یپنجاه نفر یهامردم را در گروه  ❖

   .هدر نرود یزیتا چ دیرا جمع کن  ماندهی باق ینانهاپاره  ❖

 

 : یبحث گروه 

 د؟ یتراحت کنسا  خدمتی ی از انجام کارها دی با ، شمابار کیهر چند وقت   .1

  

 : سدر

ا  ی برا   ، دیجدی  خدمت   سدرو شده  گرفته  نظر  در  طول  سشاگردان  در  بر    ، شاگردان  ،خدمتی  یفرهاست. 

با انجام   ،درو به آنها داده بود متمرکز شده بودند. اکنون آنها  یدر مورد رفتن به مزرعه   یسیکه ع  ییهاتورالعمل سد

 اند. مواجه شده  ،غیرمنتظره تیموقع کیدر   یخدمت

 
 نفر باشد.  ۰۰۰.۲۰از   شیب  دتوان یم یدر آن روز به آنها غذا داد به راحت یسیکه ع  یتعداد کل افراد . پنج هزار مرد  4۱

 بود. لپُسیپطرس و ف  اس،یکفرناحوم که خانه اندر یکیدر نزد یشهر . دای  صِتیب  42
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  ی سی. عکندختی وادار نمی س به  . او قوم خود را  تسین  ختگیرسکاری  صاحبکه خدا    مینکته شروع کن  ن یبا گفتن ا   دییایب

  از افراد   یاریستراحت کنند. بسا  کمیتور داد که  سداد و به آنها د  صیتراحت و آرامش را تشخ سش به اانشاگرد  ازین

 کنند.یتراحت نمسا را یز کنندوده می سفردر واقع خود را  ،اسیکلکردن به خدمت در 

  خدا که   یباشد که آنها معتقدند خدمت  لیدل  نی ت به اسشود. ممکن ای ت آنها معموالً به موضوع غرور مربوط م سشک

  کار را آن  که    تسین  یگرید  سک  چ یه  ای(.  تکبّر)  شودبدون آنها انجام    قهیدق  کی  ، حتیتواندیت نم سبه آنها داده ا

  خشنودی مورد    ،تندسه  کار خدمتکه در حال انجام    یان فقط زم  دیشا  ای(.  تسا  عنایت نکرده  خداانجام دهد )  بتواند

 (. تسختگیراسکاری خدا صاحب ) رندیگیقرار م  خدا

را در    یادیت که او موارد ز سا  لیدل  نیکار باشند. به هم  دائماً در قومش هم    خواهدیاما نم   رد،یپذی را نم   ی تنبل  خدا

 تراحت کرد:سبه ا ملزمکرد که آنها را  جادیا سکتاب مقد

 روز در هفته.   کی •

 ال. سدر هر  لیروز تعط هفت •

 ال: سهر در   التیتعط بار هس •

o ،فر سروز به اضافه زمان   ۸ بهار 

o فرسزمان  اضافه روز به  ۲ تان،ستاب 

o فرسروز به اضافه زمان  ۸ ز،ییپا 

 ال.سهفتمین  هر در  لیال تعطس تمام •

 ال.س نیهر پنجاهم لیال تعطستمام  نیهمچن •

 بودند! ضروری تراحت سا یهاو آنها فقط دوره 

 

 : یبحث گروه 

 د؟ یدهیچگونه واکنش نشان م د،ی شویمواجه م دیشد از ین سِاسبا اح یوقت .2

 :سادامه در

  ک ینزد   یسیخود به ع  یهای شوند، با نگران یآگاه م  هستند  تعلیم  در حال   که   یافراد   جاتااحتیکه شاگردان از    یهنگام

خود را    یازهاین  اجازه دهند تاو به آنها    بفرستندمردم را    ،که  شان این استراه حل  نیاول  مثل بسیاری از ما،شوند.  یم



6۸ 

 

 «خود باشند.  متعلقاتبه خود باشند و مالک    یهمه متک  دیاجازه ده»ت.  سا  منطقیو    تاطانهمح   دهی ا  کی  نیکنند. ا  نیتام

 .میخواه بنام  یرا روش جمهور  نی ت اسممکن ا کا،یدر آمر

او از    ".دیخوراک ده  شانی شما به ا"دهد:  ی تور مسکند. او به شاگردانش دیرا متوقف م  دهیا   نیبالفاصله ا   یسیاما ع

  ی نه یر یؤال دس    احتمالً این پاسخی بود برای. و  رندیافراد را بپذ  ن یا   یازهاین  تیئولسمشخصاً  خواهد که  ی شاگردان م

بود    بر این باور  بطور واضح ،  خود  واکنشِ  عیسی در   (.  9آیه    ۴باب    شیدای)پ  "؟تمسه  برادرم  بانسپا  من  مگر"  ،  آنها

 . ودشی م انیب ازمندانیکمک به ن  ، بامحبتطریقِ که 

آنها  راه حل  مانند بسیاری از ما،  کنند.  ی ارائه م   ی سیبه ع  جایگزین   ی راه حل  ،خود  یشخص  تیئولسم  رش یشاگردان با پذ 

  د ییایت. بسا  منطقیو    معقول  دهیا کی نی. مطمئناً امیمردم خرج کن  یازها یرفع ن یپول خود را برا   از  ت کهسا  ن یانیز  

بپذ  ی اجتماع  تیئولسم مقدار  می ریرا  برا   ی و  کن  یپول  صرف  آمریآن  در  ا  کا، یم.  اسممکن  روش    نی ت  را 

 .میبنام 4۳کیدموکرات

که    یی. از آنجاپذیردیز نمی را ن  دهیا  نی امنطقی فکر کنند و    ت،یمورد وضع  خواهد که در می شاگردان    از  ی سیاما ع

 :گویدیم گر یبه عبارت د "؟بخورند  نهایتا ا میاز کجا نان بخر"د: سپری تند، مسه  ای دور افتاده ناحیه ط سآنها و

 ت؟ سوقت ا رید آیا متوجه هستید که •

 ؟ دبروی کجا  دقصد داری ،نان هی ته یبرا  م،یتسمکان دور افتاده ه کی که ما در  ییآنجا از •

 ؟ دیشهر برو ن یبه چند  دی با ای دیکن هیشهر ته ک ی  ، ازهمه مردمخوراک   یبرا  ینان کاف د یتوانیم ایآ •

 ؟ دی روی کدام شهرها م به •

 ؟ دیکن یینان گدا یبرا  خانه  خانه به دیبا ا یوجود دارد  فروشگاه موادغذاییدر شهر  ایآ •

 که شما به شهرهای مختلف بروید؟  گیرد، اگرمی را  شپول  یسچه ک، دینان بخر اگر •

 ؟ نتقل خواهید کردم نجایچگونه نان را به ا سپ •

 

 

امر به    نی. اکنندیرا برطرف م  گرانید  یازهایکه مردم ن  دهندی را نشان م  یاصل  مورددادند، دو    یسیکه شاگردان به ع  ییهاحلراه   4۳

ب  یاسیوضوح در نظام س   ی ها جمهوراست که دموکرات  ن یا  ، آن  جهیمشهود است. نت  کایآمر  یتحت سلطه دو حزب  ،کمیو    ستیقرن 

 کنند.ی متهم م عقلها را به نداشتن دموکرات خواهان  یخواهان را به نداشتن قلب و جمهور 
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کفافشان    زینان ن    44ر ناید  تسیدو"دهد:  یخ مسکند و پای را درک م  تیوضع  نی ا  یبحرانشرایط      سپیلیرانجام، فس

در اختیار    را که   ی، او حاضر بود تمام پولسپیلیقلب فبرکت بر    "بخورند.  ی فقط اندک  ک یاگر هر    یحت  کند،ینم

از خرج کردن پول، آنها    س. پدی د  هودهیب    را  دهیا  نیا  با این حال   مردم خرج کند، اما  یازها یرفع ن  یبرا   ، راداشت

 را برآورده کنند.  ندهیآ  یازها ین ایرا ارتقا دهند    خدمتکنند، کار  حمایت شان را ند خودستنواتینمدیگر 

یک    این راه حل   دهد.ی راه حل خود را ارائه م گران،ی د  یازها یبرآوردن ن  ی برا   انشاگرد  ی هاراه حل   دنیبا شن  یسیع

 : دهد، زیستن با ایمانالگوی آشنا را شرح می 

از  یا کالمی    یشخص  مکاشفهیک  :  شودنامیده می   «مایر »  نیا   از جانب خدا.  یکالم  ای  مکاشفه  یبرا   ـ  بطلبید •

 ت.  سخ اسپا یت کمک و انتظار برا سمانند درخوا این .یتیدر موقع ی به فرد خداجانب 

o "به خوبی خود    را یبه او گفت، ز  امتحان  یرا برا   ن یا و    چه کند.  بود،قرار  او  ت که  سدانی م   یسیع  

 ".چه خواهد کرد تسدانیم

 .بگویید را به دیگران آن، همراه با منابع الزم برای انجام  خدا نقشه ـ  بجوئید •

o "دیچند نان دار  دینیو بب دیروب !" 

o "دیاور یآنها را نزد من ب. " 

o " دیخوردن بنشان یبرا  یپنجاه نفر یهامردم را در گروه  شاگردانش گفت:و به." 

، به  انیدسر  خواهدبه انجام  شما    برای را  گفته  ش  کالم   خداوند آنچه را که در که  نیبا اعتماد به ا  کوبید ـ  ب •

 .دیخدا عمل کن نقشه

o خوراک را   و تسی مان نگرسرا برگرفت، به آ یپنج نان و دو ماه وا"و  .اش شکر کنی خدا را به خاطر روز

  ".برکت داد

o دیت انجام دهس را که او به شما گفته ا  یکار . 

همه   انیم  زیرا ن  یدو ماه  مردم بگذارند.  شیها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پنو نا" ▪

 " .کرد میستق

 
 خود داشتند.  «موجودی صندوقاست که آنها در »   یمقدار پول نیمشخصاً ا  44



70 

 

دوازده    ،ینان و ماه  یهاو از خرده   هدر نرود.  یزیتا چ  دیرا جمع کن  ماندهی باق  ینانهاپاره " ▪

 " .آوردندبدِ پر گرد س

 

  ش خود به شاگردان  هایفرمان  ق یاز طر  زیرا ن  گر یاز اصول د  ی برخ  ازها، ین  ن یتأماصلی    یعالوه بر نشان دادن الگو   یسیع

  ی که وقت  کندی او اشاره م  "! د یچند نان دار  دینیو بب  دیبرو" :  گفت  ی سیع  ی. وقتمیکن  یس آنها را برر  دییای. بآموزدیم

 . دینگاه کن تسفراهم کرده ا از قبل خاص  از یرفع ن  یبرا  خدا که  یبه منابع دیآی م شیپ یازین

عنوان  او به   اورند،یشاگردانش منابع خود را نزد او ب  خواهد ی که او م  دی گویم   یسیع  ".دی اور یآنها را نزد من ب"گفتن:    با

 چند برابر کند. ازشانیرفع ن  یمنابع را برا نی ترکوچک یحت تواندی م  ،نیمان و زمسآ خداوندِ

در خدمت    ،قیعهد عت  یاز الگو  یرویبه پ  یپنجاه و صد نفر  هایبه گروه   مردان را  نی ت که اساز شاگردانش خوا  یسیع

هر    یو برا   ه است بود  نفر  هزاران  یا  ، صدها وهاها، پنجاهده اعضای آنها    ،هایبندگروه در  کنند.    بندیگروه به مردم  

به مردم خدمت م  ک یگروه     و   میشد   سیس تأ  هسیکن  شد،یم  دا یپ  شخص ده    یکرد. مثالً وقتیرهبر وجود داشت که 

 .شدیمنصوب م ارشد عنوانه شخصی ب

 یو پنج نان و دو ماه"  .میکن  یپاگزار سد  سری به نظر م  زیکه هر چند ناچ   ایی به خاطر روز  خدات از  سا  تهسیشا  شهیهم

 45" .و خوراک را برکت داد تس یمان نگر سرا برگرفت، به آ

کاشت و  »از قانون    نیداشت چند برابر شد. اکه  آنچه    ،کرد و با بخشش  ،آنچه داشت  دنیشروع به بخش  یسیع  سپ

 . دیآ یم «درو

  خواهد شد!ریخته    در دامنتان  ای پر، فشرده، تکان داده و لبریزمانهیپ  رای. زبه شما داده شودتا    دیبده" •

 ( ۳۸آیه  6)لوقا باب " با همان پیمانه به شما داده خواهد شد. ،بدهیدکه  یامانه یپ هر   ابکه  را یز

فراوان هم بر    ،اندک هم خواهد دروید، و هرکه فراوان بکارد  اندک بکارد،  که   ت، هرسا  نیامّا خالصه ا " •

 یخدا بخشنده   قصد کرده است، نه با اکراه و اجبار، زیرا  در دل  ،خواهد داشت. هر کس همان قدر بدهد که

شادمان را دوست می دارد. و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره  

نوشته  . چنانکه  ، به فراوانی داشته باشیدو برای انجام هر کار نیکو  نیازهایتان برآورده شود  یهمه 

 
 .دهدیبرکت ماش یروز به جهت یزارگشکر  قیاز طر خدا ابد،یی( هرگز برکت نمخوراک رزق ) حقیقت،در   45
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و او    ".با گشاده دستی به نیازمندان بخشیده، نیکو کاری اش جاودانه پاینده است"  :تسا  شده

سازد، بذرتان را مهیا ساخته، فزونی خواهد بخشید و  ورز ونان را برای خوردن فراهم می که بذر را برای کشا

ساخت. آنگاه از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی     خواهدمحصول پارسایی شما را فراوان  

انجام این خدمت نه تنها    ما به سپاس خدا خواهد انجامید.  یسخاوتمند باشید، و این سخاوت شما بواسطه 

 ".شودسَرریز می    سازد، بلکه بصورت سپاسگذاریهای بسیار حتی به سوی خدا های مقدسین را برآورده مینیاز

 ( ۱۲تا   6آیات  9)دوم قرنتیان باب 

 .دیبخش ،داشترا که ه  آنچ  همه  یسیع د،یتوجه کن •

 

باق  یسیرانجام عس را که  ا  یبه شاگردانش گفت که آنچه  او مسمانده  بدا  خواهدی ت جمع کنند.  نند که  شاگردان 

  آن لحظه   اگر آنها در  ی. حتاصراف کنندنباید  او را    نعمتهای    س. پیلی خلق  کرده استچیزی را به دال هر  خداوند  

 .دارد ندهیدر آرا    یهدفاین  .داشته باشندرا نچیز   آن مازاد   به ضروری ازین
 

 : یبحث گروه 

 (۱۸آیه  ۴باب  ؟ )لوقاخورانیدبه آنها  یز یبودند و او چه چ یانسچه ک یسیع  انیاطراف .3

 «(خبر خوش) داد را   لیانج بشارت » به فقیران •

 «نموداعالم  را آزادی » یران سبه ا •

 «نموداعالم یی را نایب »کوران به  •

 «اعالم نمودرا  رهایی  »  گانستمدیدبه  •

 تند؟ سه یانسشما چه ک انیاطراف .4

ت  س به شما د  یسا سچه اح  د،یجهان دار   ی ازهایکمک به ن  ی برا  یا ژهیو  عطایای که    دیشو یمتوجه م  یوقت .5

 دهد؟ یم

 

 : سنکته در

 تفاده کند. سبرکت دادن به مردم و جالل نام او ا یخواهد از شما برا ی خدا م
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 :فعالیت

 .دیخدمت کن تندسشما هاطراف  افرادی که به 

  



7۳ 

 

 26 سدر

 !سنتر

 

 : گفتمان  گروهی

خ مثبت س؟ اگر پادباششما دشوار    یکه اطاعت از آن برا   ،دیرا انجام ده  یت که کارس هرگز به شما گفته ا  خدا  ایآ

 .دیرا شرح ده  هاآن رویدادت، سا

 

 : مقدمه

تند او را پادشاه  سخوایو پنج نان غذا داد، مردم شگفت زده شدند. م  یفقط با دو ماه  ،به پنج هزار مرد  یسیع  یوقت

دعا به کوه    یکه او برا   یو در حال  ،شده  قی وار قاسموضوع فوراً به شاگردانش گفت که    نیتن اسبا دان  یسیکنند. ع

 بازگردند. ۴6دا صی  تیبه ب ،رودیم

  در پارو زدن    یبرا در حال تالش    که  ندیت ببسدورد  ازرا  ت شاگردان  ستوانیم  ،تپه  ی خود در باال  دِیاز نقطه د   یسیع

برابر    ،خود  قیقا دریا  47بادنهیب  در  پ  و  چهارم  س بودند.  حال  از   4۸س پا  نیدر  در  رو   یشب،  قدم  آب    یکه 

 نزد آنها رفت. 4۹،داشتبرمی

 

 
که   ییجا ل، یجل یایدر یشرق کفرناحوم در ساحل شمال شرق  کیلومتری پنج بود که در حدود  یشهر  «یریگی»خانه ماه یا  دا صی  ت ی ب  46

 بود.   لپُسی، پطرس و فاندریاسزادگاه  دا صی ت یبواقع شده بود.   زد،یر یرود اردن به آن م

بر رو  یها در زمان  ی مختلف  ی بادها  47 تابستانیم  اچه یدر  ی مختلف سال  بادِ  ،وزد. در  تابستان را خنک    یگرما  ،بعدازظهر  یِ غرب  وزش 

رسد اواخر یشود. به نظر میخطرناک م  یناگهان  ی اغلب باعث طوفان ها    یشرق  بادِ   ، کند. در زمستان و بهارینم  جاد یا  یکند، اما طوفانیم

  ل یشده بود. که آن سال در اوا  کینزد  انیهودیفصح    د یدهد که عیگزارش م  ۴  ه یآ  6باب    وحنای  رایباشد ز  حیصح  یماه مارس دوره زمان

 افتاده بود.  لیآور

 صبح. ۰۰:6صبح تا  ۰۰:۳ساعت  نیب   4۸

  ک یپارو زده بودند.  ریت پرتاب ۳۰تا   ۲۵حدود  د،ی ایآب نزد آنها ب ی در حال راه رفتن رو یسیع نکهیقبل از ا رسول، ی وحنایبه گفته   4۹

 بود.  کیلومتر ۵فاصله حدود  نی. بنابراباشدمی متر ۱۸۵معادل  است که حدوداً طول یریگاندازه  واحد  ریتپرتاب
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 :سکتاب مقد مطالعه آیات 
 

 2۱تا  7۱آیات  6، یوحنا باب 52تا  47ات آی 6باب  س، مرق ۳۳تا  24آیات  ۱4متی باب 
 

 

 رود یآب راه م یرو یسیع

 2۱تا  ۱7 اتیآ 6باب  وحنای، 52تا  47 اتیآ 6باب  س، مرق ۳۳تا  24 اتیآ ۱4باب  یمت

 " خدا جانب ی از  امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

بادِ مخالف    رایتخوش تالطم امواج بود، ز سشده و ددور      50ر یت  پرتابتعداد زیادی  به  احل  ساز    ق یهنگام، قا  نیدر ا 

  ی زنان بر رو گام   ،او زنندیزحمت پارو م که شاگردان به   ددی   5۱،چهارم از شب  سپادر حدود    عیسی   ،دیوزی بر آن م 

گمان    دند،یبر آب د  رفتنت از کنارشان بگذرد. امّا چون شاگردان او را در حال راه  سآنان رفت و خوا   یوس  آب به 

  آنان با    درنگیب  یسیوحشت کرده بودند. امّا ع  اریساو ب  دنیاز د  رایبرآوردند، ز   ادیفر  یهمگ   ست. پسا  یکردند شبح 

  ی مرا بگو تا رو   ،یی، اگر توخداوندا"خ داد:  سپا  سپِطرُ  " !دیستم. مترسمن ه  د،یدار   یدل قو "خن گفت و فرمود:  س

وفان  طراه افتاد. امّا چون  به  ی سیع  ی وس  آب به   یآمد و رو   رونیب  ق یاز قا  سآنگاه پِطرُ  "! ایب"فرمود:     " .میایآب نزد تو ب

ا  ت خود ر سد  درنگ ی ب  یسیع  "، نجاتم ده! خداوندا"برآورد:    ادیفر  رفت، ی که در آب فروم  ی و در حال  دیسد، تریرا د

  اندازه ی ب  آناننشت.  شد و باد فرو  قیوار قا سو با آنها    "یچرا شک کرد  مان،یاکم   یا"دراز کرد و او را گرفت و گفت:  

که در    انیسک  سپ  خت شده بود.سه دلشان  بلک  بودند،  نکرده  درک  را  نانها  معجزه  که چرا  ،زده شده بودند  شگفت

 " !یی ر خداسکه تو پ یتسبرا"گفتند:  کرده،تش ساو را پربودند   قیقا

 

 : فرمان

 .دیستم. مترسمن ه د،ی دار یدل قو ❖

 

  یسیع  نکه یقبل از ا  رسول،   یوحنا ی. به گفته  باشدمی  متر  ۱۸۵معادل    است که حدوداً  طول   یریگاندازه  واحد   ریتپرتاب  کی  .ر ی تپرتاب  50

 پارو زده بودند. کیلومتر( ۵حدود ) ریتپرتاب ۳۰تا  ۲۵حدود  د،یاینزد آنها ب 

 صبح.  ۰۰:6صبح تا  ۰۰:۳از ساعت  .پاس چهارم از شب   5۱
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 : یبحث گروه 

 د؟ یکردیم یچه فکر  ،آب یدر حال راه رفتن رو  یس یع با دیدن د،یبود ق یاگر با شاگردان در قا .1

 ت از کنار آنها بگذرد؟ سخوای م  یسیچرا ع دیکنیفکر م .2

 : سدر

ما ،  تانسدا  نی ا  عِی وقا  در که  دارد  وجود  درس  بیاممی  چندین  را  آنها  انجام   اطاعت  ،دمور  نیاول  زیم.وتوانیم    و 

  م داشته باشی  ازیدرخواتش ن  لیتکم  یبراما  آنچه را که    راو ه  ،این کار  دادن  با انجام.  باشدمی مسیح  درخواستهای عیسی  

 . مینداز یتان بستر به داقیدق  ینگاه دییای. بدسازمهیا می  را

در آن    داصی  ت یاو به ب  شی شاپیخود شوند و پ  قیوار قاس  دیگوی به شاگردان م  ی سیکه ع  شودی شروع م  یزمانداستان  

او اطاعت کردند و حت  اچه یدر   یوس از  باد ودر شرایطی که    ی بروند. آنها فوراً  ت  خ س  شانیبرا   دریا، کار را  نهیب 

تالش شاگردان، در جهت پیروی از  کرد. او  می   هده آنها را از باال مشا  پیشرَویِ  ی سیع  ، به رفتن ادامه دادند.بودهکرد

با راه    گیرد تابرای آنها تصمیم می   با دلسوزی  . اوکندبرای ما عمل می که او    یهمانطور درست    ،دیدمی دستوراتش را  

 دهد.ب  ی به آنها دلگرم ،تقالیشاندر بحبوحه  ،اچهیدر روی   از  رفتن

ند. معجزه راه رفتن  سشد تا او را بشنا  کیبه آنها نزد  یبه اندازه کاف   یسیع  نیبنابرا  52بود،  کی تار  اچهیدر  یآن شب رو

طور  همان   د،ی: »به راه خود ادامه دهبفهماند  خواست به آنهااو می   ،در حقیقتبود.    شاگردان  امیدواری   یبرا   ، آب  ی رو

بدانند که او از مشکالت  شاگردان  خواست،  عیسی می   ،غیرمنتظره  مالقات  نی ا  با.«  نمیبیم  دا صی  ت یکه گفتم، شما را در ب

 برند. اچهیدر  یو سکه با وجود موانع به آن  دارداما از آنها انتظار   ،آگاه است

  شبحی او وحشت کردند و فکر کردند که    یرمنتظره یغهور  متفاوت بود. شاگردان از ظ   یزیانگبه طرز شگفت   جهینت  اما

  شان یهاها را فراموش کرده بودند و دل انشد که معجزه ن  جادیا   لیدل  نی به ا  ستر  ن ی، اس اند. طبق کتاب مقدده یرا د 

از   ت یرا در حما ی عیماوراء طب یهنوز کارها   یسیکه ع اندده از ما فراموش کر یار یسخت شده بود. شاگردان مانند بس

 .دهدی قوم خود انجام م 

 
عبور    بدون نور ماه   ای  نور کم ماه اول ماه با    کیتوانستند نزدیدهد. آنها میدر ماه کامل رخ م  ایماه    مه یکه در ن  ، بود  کیفصح نزد  دیع   52

 کرد. یم  تار شتریب ی. طوفان آن را حتکنند
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 : یبحث گروه 

 ؟ دادیدواکنشی نشان می چه رود،ی آب راه م یرو   بر دیدید که در کنار شماعیسی را می  شما، اگر .1

 ت؟ساشما انجام داده  یدر زندگ  ی اخداوند معجزه  ایآ .2

 .استه آنها چه بود نسبت بهکه آنها چه بودند و واکنش شما  دیی، به ما بگو استانجام داده اگر .3

 

 :سادامه در

به کل دا  همانطور  این   ما می   ، در کلمیکنیتان نگاه م سکه  ببینیم که    ی زندگدر    است که   بیانگر آن چیزیتوانیم 

که فرمان او را به    خواهدیاز ما م   یسی، عسختیهادر  به هنگام مبارزه    افتد.اتفاق می زمان  دوره    ن یدر ا   نیزم  بر  انیح یسم

 " .دیستم. مترسمن ه د،ی دار یدل قو ":  میپارسخاطر ب

که   ییبروند، جا اچهیدر  یوس از او به آن  شیکه پ دهدی م ش ماموریتبه شاگردان یسیتان، عسدا یدر ابتدا  •

 او با آنها مالقات خواهد کرد. 

o او باز خواهد   فتد،یاتفاق ب نی که ا یرا به همه موعظه کنند و هنگام لیاند تا انج مأمور شده  ،انیح یسم

 مالقات خواهد کرد. آسمانگشت و ما را در 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 رود. ی م یکوه بلند  باالی به یسیعترک آنجا، از  سپ •

o مان رفت.سبه آ یسیع  زیتاخساز ر سپ 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 .کندیدعا م یسیکوه ع روی بر  •

o ما شفاعت کند. یتا برا تسا  زنده   ،کاهن اعظم ما ،یسیع 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 بودند. ،و دریا باد نهیب در  پیشروی ی که در حال تالش برا دیشاگردان را د یسیع •

o  ندیبیم تسبا خدا ریکه مغایی ایدر دن ،انجام اراده او یما را برا  یهااو تالش . 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪



77 

 

 

 کند.   قی نزد شاگردان آمد تا آنها را تشو زیآممعجزه ی اوه یاو به ش •

o کند. ق یتا ما را تشو دیآینزد ما م ییاسآمعجزه ی هاشیوه به  او 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 . دندیستر دندی را د یعیماوراء طبامور  یشاگردان وقت •

o ندسترمی یعیماوراء طبامور  دنیبا د انیح یسم. 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 ؟ بود ی سیع ایمطمئن نبودند. آ ،یعیماوراء طبامور  شاگردان در مورد وقوع   •

o ؟ ت سا یسیواقعاً ع ایکنند. آی تعجب م زین یعیماوراء طب وقایعدر مورد  انیح یسم 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 .ونددی تواند در معجزه به او بپیم اگرکه  تسخوا یسیاز ع سپطر •

o دهد شرکت کنندیانجام م  یسیکه ع یی اسآمعجزه یخواهند در کارها یم انیح یساز م یبرخ . 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 . ماندند قی شاگردان در قابقیه  •

o خواهند در معجزه شرکت کنندی نم انیح یساز م یبرخ . 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 .شد ادهیپ ق یاطاعت کرد و از قا ی سیاز ع  مانیا  یلهسبه و سپطر •

o کنند.یشرکت م یعیکنند و در امور ماوراء طبیاطاعت م یس یاز ع  مانیا یلهسبه و انیح یسم 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 .ش را پرت کردسحوا طوفانبرداشت و  یسیچشمانش را از ع سپطر •

o د شوی اطرافشان پرت م  طیشان به شراسو حوا دارندی برم یسی چشمان خود را از ع انیح یسم. 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 .افتیزد تا او را نجات دهد و نجات    ادیفر ی سیع نزددچار مشکل شد  سکه پطر یهنگام •

o دهدیو او آنها را نجات م زنندی م ادیفر یسینزد ع انیح یسم. 
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 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 " ی؟چرا شک کرد  مان،یاکم یا  "گفت:   سبه پطر یسیع •

o د؟ی چرا شک کرد مانان،یکم ا یا " : دیگو یم انیح یسبه م یسیع " 

 ".دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 .شد باد قطع شد قیوار قاس یسیع یوقت •

o پیم  یوقت به هدف مسیحیان می با  دن راه همراه  وکه عیسی در  انتر سآ  انیح یسم  یبرا   شود، رسیدن 

 .شودمی

 " .دیستم. مترسمن ه د،یدار  ی دل قو" ▪

 

 : یبحث گروه 

 ؟ "مانیکم ا یا "گفت:  یسی، چرا عه بودآب راه رفت ی رو اندکی قبل سپطر نکهیاز ا سپ .6

 ؟ خواهد کرد چه  کامل مانیا .7

 ؟وجود دارد  و تردید شک چرا .8

 ؟ ترس وجود دارد چرا .9

 

 : سدر نکته

 دهد و به شما کمک خواهد کرد. یم تیبه شما اهم یسیع

 

 :فعالیت

  ی ال کاف ستمام طول  یبرا روزی یکی ، که  آمده است س« در کتاب مقد س»نتر یبار کلمه ۳65 د،یداشته باش ادی به

 ت.سا

 ! دیتفاده کنسروز از آنها ا هر
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 27 سدر

 ه یرمایخم اندکی

 

 : مقدمه

طوفان    وارد خشکی شدند،آنها    یفروکش کرد، اما وقت  اچهیشد، طوفان در در  قی وار قاسبا شاگردانش    ی سیع  یوقت

به دنبال ع  یگرید انبوه مردم  بود.  بنابرا  یسیدر حال وقوع  با    یسیآنها قرار داد. ع  ستر ساو خود را در د  نیبودند، 

غذا آغاز    یبرا   کردنرا در مورد کار  یخود، بحث    بعنوان مبنای    ی مرد با پنج نان و دو ماه  ۵۰۰۰تفاده از غذا دادن به  سا

  .نمود

انجام دهندی که خدا م  یکاراول،    :شودقسمت را شامل میاصل بحث دو   به پسا  نیا  ،خواهد مردم  رش،  ست که 

از جنجال به راه    یبحث طوفان  نی ت. اسبخورند بدن و خون او  دی که با  ییغذا دوم،    .اورندیب  مانیا  ح یسم  یسیخداوند ع

  تابعیتِ   از  نیشرکت کنند، بنابرا  یخوار که در آدم   دیگویبه آنها م   یسیاز شاگردان معتقد بودند که ع  یار یسانداخت. ب

  ی ها تستن دساز ش  پیشکه    دندیشاگردانش را دو  گرد آمدند    یسینزد ع  انیسیکاتبان و فر  سپس.  دندیت کشساو د

 خوردند.ینان م ،خود

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

 2۱تا  ۱۳ اتیآ  ۸و باب    2۳تا   ۱ اتیآ 7باب  س، مرق ۱2تا  5 اتیآ ۱6و باب  20تا  ۱ اتیآ ۱5باب  یمت
 

 

 د یآیم قلب از   نجات

 2۳تا  ۱ اتیآ 7باب  س، مرق 20تا  ۱ اتیآ ۱5باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز
 

از شاگردان او    یبرخ  دندیگرد آمدند و د  یسیآمده بودند، نزد ع  میکه از اورشل  علمای دیناز    یهمراه برخبه  انیسیفَر

  ی تها سو تا د  بندندیخود پا  خ ینّت مشاسبه    ان،یهودی  یتمام  زیو ن  انیسیفَر).  خورندی ته، غذا مسناش  یعنی ،  سنج   یتهاسبا د

. و  خورندی نم  یزیتشو نکنند چستا ش  ند،یآی . چون از بازار مخورندی نم  خوراک  ند،ی نشو   ریخود را طبق آداب تطه
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علمای  و    انیسیفَر  سپ  (.و نیمکتها  یسو ظروف م  گهاید  ها،اله یتن پسهمچون ش  دارند،ینگاه م   زیرا ن گرینن دس  اریسب

او    "خورند؟ی م   غذا  سنج   یتهاسو با د  کنند،ی رفتار نم  خ ینّت مشاسچرا شاگردان تو طبق  ":  دندیسپر  یسیاز ع  دین

خود    ی قوم با لبها  نیا   ت،سکرد! چنانکه نوشته شده ا  یی شگویچه خوب پ  اکاران یشما ر   ۀ دربار  ایاِشَعْ"  خ داد:سپا

و تعالیمشان چیزی    کنندی مرا عبادت م  هوده یت. آنان ب سامّا دلشان از من دور ا  دارند،ی مرا حرمت م 

به آنان   سپس 5۳د یداری را نگاه م اید و سنّتهای بشریکنار گذاشتهم خدا را اکحا شما  " .جز فرایض بشری نیست

پدر و مادر خود  ،  گذارید تا سنّت خود را استوار سازید! زیرا موسی گفتشما زیرکانه حکم خدا را کنار می گفت:  

 د یی گویشما مامّا    55.دباید کشته شود، البتّه  گوی  ناسزا را  خود  مادر    ا ی هر که پدر    نیز  و  ۵4دار گرامی  را  

است و  )قربان(  وقف خدا  هر کمکی که ممکن بود از من دریافت کنید،  :دیگو ب  شمادر  ا یبه پدر  تواند  می شخص    که  

شما این چنین با سنّتهای خود، که آنها را به دیگران    پدرش یا مادرش بکند.گذارید هیچ کاری برای  بدین گونه نمی 

یگر بار آن جماعت  عیسی د  دهید.از اینگونه کارها بسیار انجام می شمارید و کنید، کالم خدا را باطل می نیز منتقل می

زی بیرون از آدمی نیست که  هیچ چی  :یابیداین را دروهمه شما به من گوش فرا دهید  واند و گفت:  را نزد خود فراخ 

هر که    سازد.را نجس می   آید وینچه از درون آدمی بیرون می ، بلکه آ  بتواند با داخل شدن به او، وی را نجس سازد 

این سخن تو فریسیان را ناپسند آمده  که    یدانیم  ایآ  گفتند،  ند وآمد  نزدشان  آنگاه شاگرد.  گوش شنوا دارد بشنود

نهال  است؟ باشد،  یمانسکه پدر آ  یو در جواب گفت، هر  به حال خود .  ریشه کن خواهد شد  من نکاشته    آنان را 

در   سپطر  .کورِ دیگر شود، هر دو در چاه خواهند افتاد  آنان راهنمایانی کورند. هرگاه کوری عصا کشِ  ، دیواگذار

دانید که هر کنید؟ آیا نمیپاسخ داد: آیا شما نیز هنوز درک نمی  یسی. عبدهما شرح    یل را برا ثَمَ  نی جواب او گفت، ا

امّچه به دهان داخل می شود، به شکم می رود و بعد دفع می آید، از دل سرچشمه  می   نچه از دهان بیرونآ  اشود؟ 

، شهادت  دیتی، دزعفّبی  زنا،  ،قتل  است که افکار پلید،از دل    رایزسازد.  می گیرد، واین است آنچه آدمی را نجس  می

 سازد، نه غذا خوردن با دستهای ناشسته!  گیرد. اینهاست که شخص را نجس می تهمت سرچشمه می  دروغ و

 

 
  را یز  کنند،یمرا عبادت م  هوده ی امّا دلشان از من دور است. آنان ب  دارند، یخود مرا حرمت م  ی قوم با لبها  نیا"  .۱۳  هی آ  2۹باب    ایاشع  5۳

 ".دارندی انسان را نگاه م دیحکم خدا را ترک کرده، تقل رایز دهند،یم میتعل  ضیفرا یرا به جا یکه رسوم انسان

 . "مادر خود را حرمت دارپدر و " .۱2 هی آ 20خروج  باب   54
 ".مادر را دشنام دهد، البتّه هالک گردد ایهر که پدر " .۱7 هیآ  2۱خروج  باب   55



۸۱ 
 

 ان ی و صدوق ان یسیفر هیما ری خم

 2۱تا  ۱۳ اتیآ ۸باب  س، مرق  ۱2تا  5 اتیآ ۱6باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

فراموش کرده بودند با خود نان   شاگردانرفت. امّا  ایدر  یو سشده، به آن  قیوار قا سرا ترک گفت و باز   شانیا سپس

  ان یو صَدّوق  انیسیفَر  یۀرمایو از خم  دیگاه باشآ"گفت:    شانیبه ا  ی سینان نداشتند. ع  کی از    شیب  ق یبردارند، و در قا

  ه بود افتیدر   که این را  یسیع   باره که نان ندارند شروع به بحث با یکدیگر کردند.این    س شاگردان درپس  ".دیکن  یدور

 د؟یکنی و درک نم  دیدانیهنوز نم   ا یآ  د؟یکنی با هم بحث م  دینان ندار   نکهیا  ۀ چرا دربار   مانان،یاکم   ی ا" گفت:    آنان به  

هنوز    ایآ اسدل شما  دار  ایآ ت؟  س خت  نم   دیچشم  نم   دی و گوش دار  دینیبی و  آ   ۵6د؟یشنوی و   اد یبه   ایو 

گفتند:   د؟یجمع کرد  ماندهی باق  یبد پر از تکه نانهاسپنج هزار تن پاره کردم، چند    یکه پنج نان را برا  یهنگام  د؟یندار 

  د؟ یجمع کرد  ماندهی باق   یا پر از تکه نانه  لیچهار هزار تن پاره کردم، چند زنب  ی و چون هفت نان را برا  " بد.سدوازده  "

خن نگفتم؟ بلکه  سنان    ۀ که با شما دربار  دیکنی درک نم  را چ  س پ  فرمود:  شان یبد  یسیآنگاه ع   ".لیهفت زنب"گفتند:  

خم از  که  صَدّوق  انیسیفَر  یۀ رمایگفتم  ب  ".دیکن  ی دور   انیو  که  کردند  درک  آنان  آنگاه  و    ان یسیفَر  م یتعل  ۀ درباره 

 نان. یۀ رمایخم ۀت، نه دربار سهشدار داده ا انیصَدّوق

 

 : هافرمان

 .به من گوش فرا دهید واین را دریابید ❖

 هر که گوش شنوا دارد بشنود.  ❖

 . دیواگذار به حال خود را  نآنا ❖

 .دیکن ی دور انیو صَدّوق انیس یفَر یۀرمایو از خم دیآگاه باش ❖

 

 : یبحث گروه 

 د؟ یرا نام ببر  میده یانجام م اسیکل نی که در ا نتیسوم سر .1

 
 "د؟یشنوی و نم د یو گوش دار دینیبی و نم دیچشم دار ایآ " .2۱ هیآ  5 باب ایارم 56
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 ت؟ سیچ نتیسوم سر شه یر .2

 ت؟س مجوز داده ا به آن یسک چه .3

 م؟ یسته بندیبه آن پا چرا .4

 

 : سدر

  یک   بعنوان  ای  ،  بیان شفاهیاز طریق  وم  ساطالعات، باورها و آداب و رکه در آن،  ت  س ا  یروش  نیت. اسمهم ا  تنّس

تفاده  ست انّساز    نیزم  یرو  ی ا هر جامعهیابد.  انتقال می   شده،  مکتوب  هایتورالعملسبدون د  ،گریل دسبه ن  یل ساز ننمونه  

ایم م  نیکند.  کمک  افراد  با  یبه  تا  ش  گریکدیکند  و  کنند  برقرار  وقت  یظممن  یزندگ  وهیارتباط  باشند.   یداشته 

مورد انتقاد قرار دادند،    شانی هاتستن دسرا به خاطر خوردن قبل از ش  یسیشاگردان ع  ،ان یسیو فر  )عالمان دین(کاتبان

 بودند. بندیپا تنّس نیکه به هم میداشت ی نیاز ما والد   یاریسل شدند. بس متو یانه یر ید یِتنّسوم سربه 

  یی زهای»چ  گر یبه عبارت د  ای  تسنجادر مورد    میتعل  یبرا  یبه عنوان فرصت   ،ها قبل از غذات ستن دست شنّساز    یسیع

مهم    ی گرفت. آنها به قدر  ادی  د یوجود دارد که با  سه درسموضوع    ن یتفاده کرد. در ا س ا  کند«ی که مردم را ناپاک م

 بشنوند و بفهمند. دیگو یتور داد آنچه را که او مسبه مردم د ی سیتند که عسه

ا  دنیکند. شنینم  ساو را نج   ،بخورد  شخص  چهآن ت که هر  سا  ن یاول ا  سدر برا  نیو درک  مخاطبان    یموضوع 

را  شر  وک  نیقوان  یسیکردند. عی را اجرا م یسمو  عتی)کشروت( شر  ییِخت غذاس  نیآنها قوان رایخت بود ز س  ی هودی

باطل نکرد  برخی  که به آن معتقد بودند را  ایهودیان  او فقط    س آنها را نج   خورندی آنچه مردم م  ،داشت که  ظهار. 

و مواد زائد را    کندی تفاده مسخوب ا  یزها یو بدن از چ  شود ی م   هضمدر معده    ،رودیآنچه در دهان م   رایز  کند،ینم

 . کنددفع می 

آن  مرجع    که  موضوع مواجه شد.  نیبا ا  ماًیتقسم  انیهودی ریدر مورد غ  ییایرؤ  دنیال بعد با دس  نیول چندسر  سپطر

 .باشدمی ۱6تا  9آیات  ۱۰اعمال باب 

پطرس به بام خانه قریب به ساعت ششم،    شدند،نزدیک ظهر چون در راه بودند و نزدیک شهر می  ،گرید   روز"

کردند، به حالت خَلسه  چون خوراک را آماده می  .در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد  رفت تا دعا کند.

آویخته  که از چهار گوشه    ای بزرگون سفرهدر آن حال دید که آسمان گشوده شد و چیزی همچ   فرو رفت.

ندایی به او  آن از انواع چارپایان و خزندگان و پرندگان پر است. آنگاه    در آید و  است، به سوی زمین فرود می 
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به چیزی حرام  حاشا از من، خداوندا، زیرا هرگز  "پطرس گفت:      " ای پطرس، برخیز، ذبح کن و بخور!"رسید که:  

ر سه بار تکرار  ام  نی و ا  " !مخوان نجست، تو سا ساختهآنچه خدا پاک "بار دوّم ندا آمد که  "ام.یا نجس لب نزده 

    شد و سپس سفره بی درنگ به آسمان باال برده شد.

 

بر آنها نازل   سالقدکه روح  یرا موعظه کرد. تا زمان لیرفت و انج   انیهودیریاطاعت کرد. او نزد غ ایرؤ  نیاز ا  سپطر

از    سپ  ی. و حتردیکامالً بپذت آنها را  ستوان  سپطر  آنگاهخدا کردند    شیتاسشد و آنها شروع به صحبت به زبانها و  

 . مقابله نموددر رو با او   رو ول سر سپول  نکهیخود بازگشت تا ا یمیقد  دیآن به عقا 

از   رای. زسازدمی   ان را ناپاکسان  و  د یآیم   رونیشود از دل بیداشت که آنچه گفته م   بر این تکیه  یسیدوم ع  س در در

ت  س. کلمات آنچه را در دل ادیآ یم  رون یب  و کفر  ، تهمتشهادت دروغ  ، یدزد  عفّتی،بی    ،زنا  ،قتل  ،  افکار پلید دل  

فقط    نجایدهد. در ای م  ی اری سب  یندها صحبت کند، پ  دیدر مورد آنچه که شخص با  سکنند و کتاب مقدیآشکار م

 :باشدمیچند مورد 

)امثال باب  "را خواهند خورد. اش وه یم دارندیم تسرا دو آن که ی، و آنانتسا زبان در قدرت  اتیو ح موت"

 (۲۱آیه  ۱۸

ن خود خداوند  سرکش و پر از زهرِ کشنده! با زبا  امّا هیچ انسانی قادر به رام کردن زبان نیست. زبان شرارتی است"

از یک  کنیم.  اند لعن می خوانیم و با همان زبان انسانهایی را که به شباهت خدا آفریده شده و پدر را متبارک می 

تا  ۸ اتیآ ۳باب عقوب)ی ".آید، هم نفرین! ای برادران من، شایسته نیست چنین باشددهان هم ستایش بیرون می 

۱۰ ) 

 

)امثال   ".تسا  م یفه  بنددی خود را م  ی لبها  و هر که   شمارند،ی م  م یباشد او را حک  خاموش   چون   زین  مرد احمق "

 ( ۲۸آیه  ۱7باب 

با    رایاب خواهند داد. زسح  یخن پوچ که بر زبان برانند، در روز داور سهر    یکه مردم برا  میگوی امّا به شما م"

 (۳۸تا  ۳6 اتیآ  ۱۲باب  یمت) ".دیگرد دیخنان خود محکوم خواه سشد و با  دیخنان خود تبرئه خواهس
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متوجه شد که خدا قلب    ،نمودندمی  دیو خدا را تمج   کردندی ها صحبت مبه زبان   انیهودی ریکه غ  دیشن  سپطر  یوقت

  قرار بود   ،نی. بنابرا دیآیشود از دل میبود که آنچه گفته م  یسیع میبر تعال  ید ییتأ  ن یت. اسا دهیبه آنها بخش  ید یجد

 .شمرده شوند پاک خدا   یلهسبوافراد  ن یا

به    یبه روشن  یسی. عهستند  خدا   های فرمان بزرگتر از    ا یبرابر    ومات  سر  کند که در آنی اشاره میلیماتعآخر به    سدر

ایر اعمال دیگر  سمارا و  گ  شنا، یمتشکل از م  ، یشفاه  سنّتهای  یبرا ارزش باالتری    آنان  نشان داد که   انیسیکاتبان و فر

  ، ضی فرا  یرا به جا  یانسوم انسکه ر  رایز  کنند،ی مرا عبادت م  هودهیآنان ب"  تند.س)تورات( قائل ه  سکتاب مقد  بت بهسن

همین    گران یدبه    ان نیزکه آن  یی از آنجا  " .دارندی ان را نگاه مسان  د یحکم خدا را ترک کرده، تقل  رایز  دهند،ی م  میتعل

  داد که آنها را تنها بگذارند. فرمان به شاگردان خود  یسیدادند، عیم تعلیم  کار را

  ، هیرمایخمآنها را به  م یتعلباشند.  انیوقو صدّ انیسیفر م یکرد که مراقب تعال یادآوری به شاگردان  یس یبعد ع یمدت

  ن ی به هم زین تعلیم ، گذاردگیرد بر کل اجزای آن تأثیر میای قرار می ماده در  ه یما ریخموقتی  کرد. همانطور که  هیتشب

 دهد. یقرار م  ریآنها را تحت تأث ،عمر  کی  به مدّتشود ی داده م تعلیمت. آنچه به مردم سا بیترت

و ناپاک  سآنها نج  ،کار  ن یکالم خدا قرار دادند. و با ا   مافوقخود را  ی شفاه یهاتنّس ۵7ان یوقو هم صدّ انیسیفر هم

 ساو را نج   ،دیآیم  رونیبه شاگردانش گفت که آنچه از دهان شخص ب  یسیکه ع  دیداشته باش  ادیشدند. به    آلودهو  

 ناپاک بود. شانیدلها زیراکهدانند، ی کالم خدا ممافوق ت خود را نّسدادند که یخنان خود نشان مسکند. و با یم

ت.  سا  یگر ید  زیآلوده کند، چ  نیز  را  یگر ید  ،میتعل  قیکه از طر  یت، اما وقتسا  زیچ  کی   ،خودِ شخصبودن    ناپاک

بسیاری  که  امبادبرادران من، ": دی گویم ، وقتی کهکندیم  تیحما تداللسا نی اله خود از اسدر ر یسیبرادر ع عقوبی

 . میلغزی م   اریسب  همه   ما  تر خواهد شد.  ختس  یداور   دانید که بر ما معلّمان،د  زیرا می باشی  ۵۸شدن   از شما در پی معلم

آیات    3)یعقوب  باب      "تمامی وجوِد خود را مهار کند.  تواندی ت و م سکامل ا  انسانی   نلغزد،  گفتار خود در    ی ساگر ک

 ( 2و   1

 

 
را به کار در روز سبت    یادیز  ی هات یمثال، آنها ممنوعکردند. به عنوان  میاضافه    ، عموماً به کالم خدا  انیسیگروه، فر  کیبه عنوان      57

داشتند از کالم خدا کم کنند.    لی تما  ان یبود. صدوق  خالف شریعت در روز سبت    روشن کردنبود که آتش    ن یاز آنها ا  ی کیاضافه کردند.  

 بود که آنها به زنده شدن مردگان اعتقاد نداشتند.   نیآن ا های هنمون از  یکی

 معلم.  ای یمرب   5۸
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 : یبحث گروه 

 ت؟سا  سکه برخالف کتاب مقد دی را نام ببر ییاسیت کلنّس کی .1

 ت؟ سیت چنّس شه یر .2

 ت؟س داده ا آن را مجوز یسک چه .3

 تند؟ سه بندیمردم به آن پا چرا .4

 

 : سدر نکته

 .دی ریبا دقت در نظر بگ دییگو یرا که م یکلمات

 

 : فعالیت

 کنند؟ یآنها کالم خدا را نقض م ای. آدیفکر کنت د یدهمی تعلیم گرانیبه د کنید ورعایت می   که یی هاتنّسدر 
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 2۸ سدر

 صلیب  برداشتن
 

 : مقدمه

تمام   باًیتقر  یتانست. برداشت تابسرود اردن ا  یمنطقه در    یسیع  دیل تعمساز غ  سال پس ه  س،  یالدیم  ۳۰ال  سپتامبر  س

  ل یاو و شاگردانش انج   کند.ی م   سرا ح  اترییتغاین    زین  یسی. عدنشومی ایجاد  وزد و تغییرات  ی می زییپا   یشده و بادها 

کوتاه   نیزم  روی فرصتش برداند که  ی. اما او مکنندمیخدمت  ، به مردمروندی که م ییجا  هر به و کنندی را موعظه م

  رمنتظره یاتفاقات غ  یت که آنها را براست. وقت آن اسا   مانده   یباق   شاگردانبه    تعلیم  یبرا  یادیز   یزها یت و چسا

)چهل    ل یو پنج ما  تسیب  به مسافت،  او  ،بردش میود را همراه خشاگردان    ی سیع  .الوقوع او  بیمرگ قر   .کندآماده  

 .کندی رمون حرکت محکوه    یدر دامنه   یپیلیف  ه یصریتا ق  لی جل  ی ایدر در   داصی  تیاردن از ب  دریاچه مت  سبه  کیلومتر(  

 صحبت در مورد موضوع مرگ.  ی ب براسمنا یمکان

  ی کرد و معبد   افتیدر  یصرق   ستوسآگورا از    یپیلیف  هیصری ق  هی، کل ناحاعظم  سیرودیپادشاه ه  الد،یاز م  بعد  ۲۰ال  سدر  

تا آن را از   دینام ی پیلیف هیصریشهر را بزرگ کرد و آن را ق  س یرودیر هسپ پیلی. فاختصاص دادرا در آنجا به امپراتور 

ت که در اصل  سا  نی ت اسقابل توجه ا   ی پیلیف  هیصریکند. آنچه در مورد ق  زیمتما  ایاحل درسدر    هیصریشهر پدرش ق

. و در محدوده  بودتش بعل اختصاص داده شده  ست که به پرسرمون، بوده احبعل    احتماال    ان،یکنعان  سمکان مقد  کی

 شد.یشناخته م )هاویه(سدروازه هاد، به قلمرو مردگان ی غار بزرگ قرار داشت که به عنوان ورود  کیآن 
 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

لوقا باب     ۳2 تا  ۳0و   ۱آیات  ۹باب و  27آیه  ۸س باب ، مرق  2۳تا  22آیات  ۱7باب و  2۸تا   ۱۳آیات  ۱6متی باب 

 45تا  4۳آیات  ۹باب  و  27تا  ۱۸آیات  ۹

 

 برداشتن صلیب 

 22تا  ۱۸آیات  ۹لوقا باب  ۳۳تا  27 اتیآ ۸باب  س، مرق 2۳تا   ۱۳ اتیآ ۱6باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز
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خ سآنان پا  "ت؟سکی  انسان رسمردم، پ  ۀبه گفت":  دیساز شاگردان خود پر  د،یسر  5۹یپیلیف   یۀ صریق  یبه نواح   یسیچون ع

از   ی کی  ا ی  ا یاِرِم ندیگوی م  زین  ی او عده   ا،یلی ا ندیگوی م  گری د  ی ت. بعض سا  ددهنده یتعم  یایح ی  ندیگوی م   ی برخ"دادند:  

 ح، یسم  یی تو "خ داد:  سپا  سشَمعون پِطرُ   " تم؟سبه نظر شما من که ه  د؟ییگوی م شما چه  ":  دیسپر  ی سیع   "ت.سا  امبرانیپ

م و خون بر تو  س را ج  قتیحق  نی ا  را یز   60! ونایر  س پشَمعون،    ای   تو،  حال به خوشا"گفت:    یسیع  " زنده!  یر خدا سپ

 6۳ی اسیکل  62، صخرهن  ی و بر ا  6۱، سپِطرُ  یی که تو  میگوی م  زیمن ن  ت.سمان اسآشکار نکرد، بلکه پدر من که در آ

  ی پادشاه    67یدهایکل  66. افتینخواهد    الیتسبرآن ا   65)هاویه( سهاد  64هایدروازه و  کنمی خود را بنا م

به تو م  6۸مانسآ بر زمدهمی را  ب سدر آ  ،یببند  ن ی. آنچه  بر زمسمان  مان  سدر آ  ،ییبگشا  نی ته خواهد شد و آنچه 

 
 رمون واقع شده است.حدر دامنه کوه   دا یص تیشمال ب   کیلومتری ۴۰که در حدود  یشهر .پُسیل یف  یۀصر یق   5۹

 بارجونا پسر یونس .ونای پسر    60

 است.و محکم سنگ کوچک  یروس به معناطپ ی ونانینام در  نیا .پطرس    6۱

  قت، یسنگ بنا ]حق  ی او بر رو  ی سایگفت که قرار است کل  یسی است. )ع  بنا سنگ    یبه معنا  «پترا»   ی ونانی  در زبان   کلمه  این  .صخره   62

 زنده اعالم کرد.( ی پسر خدا ح،ی را به عنوان مس یسیپطرس ساخته شود که ع  هی انیب  ،از[تیواقع  ایاصل، 

معنا  « iaekkles»   ی ونانیکلمه    .کلیسا   6۳ فراخوانده شده "  یبه  عبر  "اندآنانی که  »   ی است. معادل  معنا  «kahalآن  ، گردهمایی  ی به 

 کنند. یساختمان اشاره نم ایموسسه  کیکدام به   چیکلمات به مردم اشاره دارد. ه نی ا یاجتماع است. هر دو  ایجماعت 

شدند  یها در مواقع خطرناک بسته مشهر محصور شده(. دروازه   کی   یعنیمستحکم )  قلعه  ایمکان    کیخروج    اینقاط ورود    .هادروازه   64

  رها در برابر دشمن  قلعه . دروازه ها باز شدند تا منابع کردن دفاع  ندیگویم ن یشود. به ا ی ریجلوگ قلعه  فتح کردن ی ورود دشمنان براتا از 

 .دنحمله کر ند یگویم نیشود. به ا
 مردگان. دنیای نقاط ورود و خروج به   .های هادس)هاویه(دروازه  65

حمله  آن و   یهارا با گشودن دروازه   سایکل  ، تواندیکه قدرت مرگ نم  کند،آنرا معنا می  یبه سادگ  یسیع.  افتینخواهد    الیبرآن است   66

 .متوقف سازد قلعهدفاع از  با بستن دروازه ها و ،مردگان دنیایاز  ها،جان کشیدن  رون یرا از ب سایتواند کل  ینم ن ی. همچنبُکشد ،آنبه 
 شود.یاستفاده م  هاقلعه یها قفل دروازه  باز کردنِ و همقفل کردن  یبراهم  که  یابزار. دهایکل  67

  ی ریرا بسته و از برکت آن جلوگ  یورود  ب یترت  ن یبه ا،  کندیرا قفل م   آسمان  ی هادروازه   ،دیکل  کی.  آسمان  ی پادشاه   یدها یکل   6۸

از   ، بار ن یاول ی شدن برکت آن را فراهم کند. پطرس برا  آزادورود و اجازه  تا  ،کندیرا باز م آسمان یها دروازه قفل  ،گرید دیکند. کلیم

پطرس "از مردگان استفاده کرد. او اعالم کرد:    ح یمس  زیپس از رستاخ  کاست یپنط  د ی ع  ن یدر اول  آسمانیآزاد کردن برکت    ی برا  دها یکل  نیا

توبه کن  شانیبد به اسم ع  کی و هر    دیگفت،  تعم  حیمس  یسیاز شما    د یالقدس را خواهروح   یو عطا  دیریگ  دیبجهت آمرزش گناهان 

  ۲باب ما او را بخواند.« )اعمال   یهرکه خداوند خدا   یعنیکه دورند،  ی شما و فرزندان شما و همۀ آنان  یوعده است برا  نیکه ا رای.زافتی

 ( ۳9و  ۳۸ اتیآ



۸۸ 

 

  ی سیع  ساز آن پت. سا ح یس او م ندیو نگ سک  چ یشاگردان خود را منع کرد که به ه یسی آنگاه ع "گشوده خواهد شد.

ران  سو    خ یبرود و در آنجا از مشا  میت به اورشلسآغاز کرد که الزم ا  قتیحق  نی اختن شاگردان خود از اسبه آگاه  

به کناری برد و سرزنش کنان او را    س پطر  امّا  زدیوّم برخسو کشته شود و در روز    ندیبب  اریسآزار ب  نی د  ی کاهنان و علما

دور شو  "یسی روی برگردانیده، به او گفت:  ع  "چنین چیزی هرگز بر تو واقع شود.  مباد که  دور از تو، سرورم!"گفت:  

 " را افکار تو انسانی است نه الهی.ای شیطان! تو مانع راه منی، زی از من،

 

 حقیقی   یشاگرد

 27تا  2۳آیات  ۹لوقا باب ، ۱ آیه ۹باب  و  ۳۸تا  ۳4آیه  ۸باب  س، مرق  2۸تا  24 اتیآ ۱6باب  یمت

 خدا  ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

خود را انکار    دیباکند    یرویبخواهد مرا پ  یسگر کا"ان خود فراخواند و به آنان گفت:  آنگاه جماعت را با شاگرد

  ت سد  از  را   آن   دهد،  نجات  را   خود  جان  بخواهد   که هر  را یز   خویش برگیرد و از پی من بیاید.صلیب    هر روزده،  کر

  ی ود که تمام سان را چه  سان     خواهد داد.  نجات  را   آن  بدهد،  تسد  از  را  خود  جان  من  خاطرِبه   که  هر  امّا  داد؛  خواهد 

هر که    رایزبدهد؟   تواندیجان خود چه م  افتن یباز  یان براسان  یا آن را تلف کند.  را ببازد یشرا بِبَرد، امّا جان خو   ایدن

آنگاه در جالل پدر خود همراه    زیان نسر انس، پعار داشته باشدخنان من  سکار از من و  گناه زناکار و    این نسلِ  میانِدر  

و او به   ".اعمالش پاداش خواهد داد  بس بر ح  سک هر به  و  ار خواهد داشتاو ع  با فرشتگان مقدّس آید، از 

طعم    نند،یخدا را نب  یپادشاه  ۀرومندانیکه تا آمدن ن  اندتاده سی ا  نجایا   یبرخ   م،یگوی به شما م  یتسبرا"  گفت:یآنها م

 " .دیمرگ را نخواهند چش

 

 

 

 شوند ی تاده مس فر   خبرخوش بشارت یدوازده نفر برا

 45تا  4۳آیات  ۹لوقا باب    ۳2تا  ۳0 اتیآ ۹باب  س، مرق 2۳تا  22 اتیآ ۱7باب  یمت

 خدا  ی از جانب امی: پ "ا یبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 



۸۹ 

 

خدا    یهمه از بزرگ  .دساو را بشنا  یسک  تسخوای نم  عیسی  ،و از میان جلیل گذشتند  آنها آن مکان را ترک کردند 

خنان س  نیا   دیبگذار "  ، به شاگردان خود گفت،عیسی در شگفت بودند. در آن حال که همگان از کارهای  شدند  ریّمتح 

آنها او را خواهند کُشت و او در روز  ،  خواهد شد  میلسمردم ت  یتها سان به دسر انسکه پ  را یز  ;در گوش شما فرو برود

تا درکش    آنان پنهان ماند خن را درک نکردند و از  س  ن یا  ی ول  شدند.  نیاندوهگ  اریسب  و آنان  " .تسخا  خواهد  وّم برس

 ال کنند.ینکنند و می ترسیدند دراین باره از او سو 

 

 فرمان: 

 در گوش شما فرو برود.  خنانس نی ا  دیبگذار  ❖

 

 : یبحث گروه 

 و چرا نه؟  ،چرا ؟ید ریبم است،قرار چه زمانی یدنابد  که یددار تسدو .1

 ؟ ید ریچطور بم یددار تسدو .2

 

 : سدر

خ  سآنها در پا  ؟تسیان کسر ان سمردم، پ  ۀبه گفت  :از شاگردان مطرح کرد  شس پراین  موضوع مرگ خود را با    یسیع

که    دیساز شاگردان پر  سپس ت.  سا رخاستهت که از مردگان بسا  ی امبرانیاز پ یکیکنند او یکه مردم فکر م   ندیگویم

 « .زنده یر خدا سپ ح،یسم تویی»در جواب آنها گفت:  سپطر  ت؟سیکنند او کیفکر م

-تکان یچند جمله  ت. فوراً او باساآشکار کرده  سپطر  ی را برا 69ان سر انسپ هویت که خدا   افتیدر اوخ  سبا پا یسیع

 .شدقابل درک نخواهد  به طور کامل ،او از مردگان زیتاخساز ر  سآنها تا پ تیدهد که اهمیخ مسپادهنده 
 

 

و او    دیرس  ام یاالمیآمد و نزد قد  آسمان  ی ابرها با    پسر انسان   مثل  نکی و ا  ستمینگر  شب   یایدر رو"  .۱4و    ۱۳  اتیآ 7باب    ال یدان   6۹

  . سلطنت ندینما  ها و زبانها او را خدمت ها و امّت قوم   عیتا جم  شد   او داده  به  و ملکوت  و جالل  و سلطنتآوردند.    ی حضور و  را به 
 " نخواهد شد. ل یاو زا و ملکوت  است  زوال یو ب ی جاودان او سلطنت 
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.  بود سپطر ی برا  یبسمنا لقب ن یت. ا سا  س یون رِ سپ یکرد که به معنا  ادی "بارجنا"ن به عنوا ساز پطر  ،یسیع .1

انج   یسک  نیاول  او به غ  لیبود که  نیز  که  ،ینب  سونی  شنیاکانمانند    اند،سر  انیهودیریرا  به    را  خود  امیپ  او 

 اند.سرمی  انیهود یریغ

ع  ،سپطر  یاصل  نام .2 اما  بود،  معنا    یونان یزبان  در    "پطرس".  دینام    ساو را پطر  یسیشمعون    ی نگس    یبه 

 ت.سا  ییقابل جابجا وت سا   توارساحکم و تسم ،کوچک

اخته  سآن   یاو بر رو  یاسیکه کل  یابه عنوان صخره   «،زنده  یر خداسپ  ح،یسم یی، »توسپطر  جملهبه    یسیع .3

  بنا نگ  ست.  سا  بنانگ  س  یبه معنا  شود کهنامیده می   " پِترا"  ه،صخر   ،یونانیدر زبان  خواهد شد، اشاره کرد.  

 .تسین ییت اما قابل جابجاسا توارساحکم و تسم زین

که    یآنان"  یبه معنا  باشد کهمی   "ااکلسی"  ،کلیسا  یونانی  در زبان  .کردخواهد  بنا    یش رااسیگفت که کل  یسیع .4

 ، عبری معادل. تسا "اندفراخوانده شده

کلمات به مردم اشاره دارد.    ن یا   ی ت. هر دوساجتماع ا   ا یجماعت    ،ییگردهما  یبه معنا   "هالکو"،  کلیسا  .5

از    ی اجتماع  سیسدر حال تأ   یسیع  ی کهحقیقتاین    .کنندیاختمان اشاره نمس  ایه  سسمو  کیکدام به    چ یه

  . اما نشده بود  نازل(  قیدر تورات )عهد عت  ماًیتقسم  رایز   ،بود  زیانگشاگردان شگفت  یبود، برا ایماندارانش  

 7۰. بود  همفهوم اشاره شد نی بار به ا نیچند

در این بیان عیسی به دو نکته مهم  .  کرد  غلبه نخواهد او    ی اسیبر کل  سهاد  یهاگفت که دروازه  نیهمچن  او .6

را    اسیکل  ( ۲خواهد ماند و    ی باق  شهیهم  یبرا   رایشود، ز   کشتهتواند  یهرگز نم  اسیکل  (۱:  توان اشاره کردمی

 .مردگان منع کرد دنیایاز  هاجان  نجاتتوان از ینم

 
مرا بگذار تا    . و اکنون باشندیم  گردنکش   قوم   نکیو ا  ام ده یرا د  قوم   نیا":  گفت ی  موس  و خداوند به "  ـ  ۱0و    ۹  اتیآ  ۳2خروج باب     70

 " .ساخت  خواهم  میعظ و تو را قوم  کنم را هالک  شانی، اشده  مشتعل شان یبر ا من خشم

 آنچه   را به   شان یا  . و من دندیگردان  خود مرا خشمناک   لیاباط   آوردند و به   رتیغ  به   ست یخدا ن  آنچه   مرا به  شان یا"  ـ  2۱  هی آ  ۳2باب    هیتثن 
 ".ساخت خواهم  را خشمناک  شانی، اباطل  امت  آورد و به  خواهم رتیغ به  ست ی ن قوم

نشدند    ده ینام  من  اسم  به   که  یقوم  . و به افتندیمرا    دندیمرا نطلب  که  ی ننمودند مرا جستند و آنان  مرا طلب   که  یآنان"  ـ  ۱  هیآ  65باب    ایاشع
 ".ک یلبّ ک یلبّ گفتم



۹۱ 
 

آن    انِیسیکه فر   ییرا به شاگردانش خواهد داد. از آنجا  ی پادشاه  یدها یگفت که کل  یس یع  ن،ی بر ا  عالوه  .7

  کی. کننده بود  ریآنها غافلگ یخبر برا نیا دارند، تسد در را 7۱مان سآ یدهای کردند که کلیادعا م ،دوران

-دروازه  گر ید  دیشود. کلی ت ماشدن برک  آزاد و  ورود  مانع    گونه بدین  72،بنددمی   را   مانسآ  یهادروازه   دیکل

  اصطالحدهد.  ی را م   مانسآ  شدن برکات   آزاداجازه ورود و    بیترت  ن یو بد  7۳  کند می  باز  را  مان سآ  یها

  ی برا  اقتدار یت. دو کاربرد اصلسا یزیاجازه دادن به چ یبه معنابازکردن و  یزیکردن چمنع یبه معنا تنسب

 . اسیدر بدن کل  یجمع ی در مورد زندگ یقانون ماتیاتخاذ تصم( ۲( دعا و ۱تن و باز کردن وجود دارد: سب

این  به آنها    و کشته شود. اما  جفا بیندبرود و در آنجا    میبه اورشل  دیکه با  دیگویبه شاگردان م   یسیرانجام، عس .8

  وم از مردگان زنده خواهد شد.سدهد که او در روز ی مرا  تسلی

 

بخواهد    ی ساگر ک" کشد.  یبه چالش م   جمله  ن یشنوندگان خود را با ا   یسی، عاشدنب  یکاف   ی قبل  ی هامکاشفه  چنانچه

هر که بخواهد    را ی. زرا هر روزه بردارد و مرا متابعت کند  74 خود  بیخود را انکار نموده، صل  دیبای کند م  یرویمرا پ

ت بدهد، آن را باز خواهد  س خاطر من جان خود را از دت خواهد داد؛ امّا هر که به سجان خود را نجات دهد، آن را از د

برای    مطلوبی راه    ایبودن    یح یسدر م  «انارز   ضیف»  چ یه  بها دارد.  ی که شاگرد  کندآشکارا بیان می کامالً    یس یع  ".افتی

هوشیار کننده    خوانندی م  ی ح یسکه خود را م  یانسهمه ک  ی برا  عیسی  گفتار  .وجود ندارد  انجام اراده خدا   پیروی در

حق  از    دنیت کشسبا د)  ؟م یخودمان را انکار کن  میتوانیم   ایآ،  میکنیم  یرویپ  ح یساز م  گوییم می  که  ییما  :یعنیاست  

 

 ."۲: ۵: ۱ انیهودی ی جنگها"در  فوسیوسی طبق گفته   7۱
 کندمسدود می – شود مانع می – دبندیم  72

 گشایدمی –دهد اجازه می  –کند باز می  7۳

کردند: سنگسار، سوزاندن،  یفقط از چهار روش اعدام استفاده م  هودیبود. قوم    رشهروند یاعدام قانون شکنان غ  ی برا  یروش روم  بی صل   74

   ۲۲  اتیآ  ۲۱باب   هیتثن بود که طبق   نیامر ا  ن یا  لیاز آنها نبود. دل  ی کی(  ب ی)صل  دارچوبهاز    یکردن کس  زانیو خفه کردن. آو  دنیسر بر

امورد لعنت خدا بود  او   شدیم  خته یآو  ربه دا  یکه شخص  یهنگام  ۲۳و   اظهارات خود را در    ن ی.  توانست  بود که پولس رسول  گونه 

ملعون  "چنانکه مکتوب است  ـ  فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد،    عتیما را از لعنت شر  ح،یمس کند.    انیب  ۱۳  هی آ  ۳باب    انیغالط

 ".شود  ختهیاست هرکه بر دار آو 
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خود را در    بیصل  75روزانه   میتوانیم  ایآ   .(میانجام ده  ی گر یخدمت به د  یبرا   میخواهیکه م   ی کارخود به جهت  

  ا ی ،(ته شویمشکُ ممکن است که در همان دم  با انجامشان که هاییبسیاری از کارهایی )  م؟یو حمل کن میریبگ وشآغ

 . (میانجام ده  دیگویآنچه او به ما مبا اطاعت از ) ؟میکن ی رویپ یسیاز ع میتوانیم

 

 : یبحث گروه 

 د؟ یخدمت کن یگر یتا به د دیاز آن صرف نظر کن دیتوانیکه م دیرا نام ببر  یک چیز .3

 د؟ یرا نام ببر که انجام دهید  تسا به شما گفته یس یکه ع یی زهایاز چ  یکی .4

 

 : سدر نکته

 جان شما تمام خواهد شد. متی به ق ح یسم یسیبودن ع شاگرد

 

 :فعالیت

 .ریخ ایت  سخالص اپاک و شما  زهیانگ ایکه آ  دیکن یسبرر .1

 . دینباش نگران خود یمورد زندگ  در .2

 . دیآن را انجام ده  سپسو  دیباور کن را  تسرا که خداوند به شما گفته ا آنچه .3

  

 

  م ی دور شو  فهیکه باعث شود ما از آن وظ  یزیاست. هر چ  ده یآن آفر  یاست که خدا ما را برا  یشامل تحقق هدف  مان.بی حمل روزانه صل  75

  باز   فه یاو را از انجام آن وظ  زیچ  چی و ه  ابند یتا مردم نجات    ردیبم  بی صل  یبود که بر رو   نیا  یسیانکار شود. به عنوان مثال، هدف ع  دیبا

 نداشت. 
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 2۹ سدر

 گوش کن  یسیبه ع 

 

 : گفتمان گروهی

 چرا؟  د؟یدار  ندهیتن آسبه دان ی لیتما ایآ

 

 مقدمه: 

پا  سپعیسی،   قر  هایمبحث   انیاز  کلب یمرگ  ظهور  و  خود  با  ا،سیالوقوع  را  اما    ایجمله  بیان  شاگردان  مرموز 

تا    اندتاده سیا  نجایا   یبرخ   م، یگوی به شما م  ی تسبه را"ترک کرد.    دوارکنندهیام که در    نند نبی   را  اننسا ر سپ که 

   ".چشیدطعم مرگ را نخواهند   ،دیآی خود م  یِپادشاه

ه نفر از آنها آن را به  ساما در عرض چند روز    ت،سیچ  جمله  نی از ا  یسیتند منظور عسدانی شاگردان نم   ،زمان  آندر  

 تجربه کردند.  میتقسطور م

کنند تا دعا    ی همراه  بلندی  76کوهِ   فراز  بر ت تا او را  سخوا وحنایو   عقوبی ،  ساز پطر  یسیاتفاق افتاد که ع  ی زمان  ن یا

از صعود    ست، رخ داد. پ س خدا  میتقو  77ماه     نیکه هفتم  ،یشر یت  یهود یماه    لی در اوا  دادیرو  ن یکه ا   میدانیکنند. م

 
از تابور   گر ید یرمون و برخح  ند یگویم یکدام کوه است اختالف نظر دارند. برخ دگرگونی سیمای عیسی، که کوِه  ن یدر ا محققان  76

  ی که در دامنه جنوب  یپیلیف  هیصری ق  هی را در ناح  ی و شاگردانش زمان  ی سیشوم. عیم  لیرمون متماحبه کوه    ریز  لیکنند. من به دالیم  تیحما

  کیلومتری  ۱۰حدود  ، سپیلیف هیصریجنوب ق کیلومتری ۸۰ حدود  کوه تابور در  گر،ید ی. از سو دکرده بودن یرمون قرار دارد سپرحکوه 

  لیکوه اسرائ  ن یرمون بلندترحبوده است. کوه    ی کوه بلند  آن، دهد که  یناصره، قرار دارد. کتاب مقدس نشان م  ، یسیزادگاه ع  یجنوب شرق

 ارتفاع دارد.  متر ۵۸۸که کوه تابور  یاست در حال متر ۲۸۱۴با 
لوقا    اناجیل تلفیق  کرد. با استفاده از  نییتوان از کتاب مقدس تعی ماه هفتم اتفاق افتاد را م  لیدر اوا «دگرگونی سیما» که    تیواقع  نیا   77

بود که در روز پانزدهم ماه  ( اهاسوُکّها )مهیخ دِ یع ی برا م یبه اورشل  یسیشکل رخ داد، سفر ع رییکه پس از تغ ی مهم بعد دادیرو وحنا، یو 

  نجا یدر ا  رپناه سسه    ،یاگر بخواه" کنند،  یصحبت م  یسی که با ع  دی را د  یلیا و ا  یپطرس است که موس  جمله شد. شاهد دوم    غازهفتم آ

درخت ساخته    یهاچادر مانند که از شاخه   یموقت  یهاسوکاها بودند، سازه   کرد،ی که پطرس در مورد آن صحبت م  ییهامهیخ  ."میبساز

  طی  کردند. آنها در تمامیآنها م  ییکفاره که در روز دهم ماه هفتم بود شروع به برپا  روزمعموالً بالفاصله پس از    ان یهودیشده بودند.  

 کردند.یم ی موقت زندگ هایسرپناه  ن یها در امهیخ دِیع
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دعا کرد   یسیکه شاگردان در خواب بودند، ع ی. هنگامفتندر فرو  ته شدند و به خوابسشاگردان خ ب،یخت و پرشس

 ی شد. پادشاه  دیفسش مثل نور  سو لبا  دیدرخشیم  دیصورتش مثل خورش.  سیمای عیسی دگرگون گشتو هنگام دعا،  

 خدا با قدرت و جالل ظاهر شده بود. 
 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 

 

 ۳6تا  2۸آیات  ۹لوقا باب   ۱۳تا   ۱آیات  ۹باب  سمرق  ۳۱تا  ۱آیات  ۱7متی باب 

 

   سیمای عیسی  دگرگونی

 ۳2تا  2۸آیات  ۹لوقا باب  4تا   ۱ اتیآ ۹باب  س، مرق  ۳تا  ۱ اتیآ ۱7باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یا  دهیگز

 

 7۸ها پوری جشن ش -پتامبر  س شانزدهم  الد،یبعد از مسال  سی 

 رفت تا دعا کند.  یرا برگرفت و بر فراز کوه  عقوبیو    وحنایو    سپِطرُ  یسیخنان، عس  نیاز ا   سحدود هشت روز پ 

اش همچون  درخشید وجامه اش چون خورشید می چهره   و  دگرگون شد اش  چهره   سیمای  کرد،ی در همان حال که دعا م

به گفتگو پرداختند.   عیسیبا    در برابر چشمانشان ظاهر شدند و  ا،یلیو ا  یسدو مرد، مو  در این هنگام.  ه بودشد  دیفس  نور،

رخ    می در اورشل  یبزود  تسیبای که م  گفتندی خن مس  یسی خروج ع  ۀجالل ظاهر شده بودند و دربار شکوه و  آنان در  

و آن دو مرد را   یسیشدند، جالل ع اریو هوش داریآلود بودند، امّا چون کامالً بخواب  اریسو همراهانش ب سپِطرُ دهد.

 ، را دیدند. بودند تادهسیکه در کنارش ا 

 

 ۳6تا  ۳۳آیات  ۹لوقا باب  ۱۳تا  5 اتیآ ۹باب  س، مرق ۱۳تا  4 اتیآ ۱7باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

 
  نواختن شیپور )روز    تروآ   ومی  ی آننامند، اگرچه نام کتاب مقدسیروز را روش هشانا )سال نو( م  ن یا  انیهودیامروزه    .هاپوری جشن ش 7۸

)روز   کارون یهز وم یاست که نشان دهنده موضوعات مرتبط با آن است. آنها  گریدو نام د ی دارا نیجشن همچن ن یهشدار( است. ا روز  ای

حال اعالم   نیکنند و در عی و سلطنت خداوند اشاره م تیبه حاکم یاسام نی( هستند. همه اداوری)روز   نیهاد ومی و( آوری ادی ای ادبودی

 آمدن او آماده شوند. یتوبه کنند و برا د یکنند که مردم بایم
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بگذار سه  ت.  سخوب ا  نجایتاد، بودن ما در اسا  یا"  :گفت  یسیبه ع  سپطر  شدند،یو چون آن دو نفر از او جدا م

خن هنوز  س  ن یو ا  وید گیچه م   تسدانی نم  او   ".ایلی ا  ی برا  یکی همو    یس مو  یبرا   ی کیتو و    ی برا  یک ی  سرپناه بسازیم،

آنگاه    .شدندان  هراس  ،به درون ابر می رفتندو چون    آنان را دربرگرفت  گشت و  داریپد  یابر   ،که ناگاه  بودزبانش    بر

شاگردان سخت    باشنیدن این ندا،  !دیده  به او گوش فرا  ام؛ده یمن که او را برگز   رست پس ا  نیا که    دررسیداز ابر    ندایی

افتادند بر خاک  به روی،  و  بر آنان گذاشت  شد  کی نزد  یسیع  امّا  .ترسیدند  تر  دیزیبرخ"  :و گفت  و دست  ان  سو 

را    چون  "!دیمباش هبرافراشتندچشمان خود  ندیدند جز  سک  چ ی،  را  فرود    عیسی  دیگر  از کوه  هنگامی که  بس.  و 

 ".نیکه پسر انسان از مردگان برخیزدتا زما  دید برای کسی بازگو نکنید،آنچه که دی":  عیسی به آنان فرمود  آمدند،می

آنگاه از  .  چه معنایی داردتن از مردگان  سبرخاپرسیدند که  آنان این ماجرا را بین خود نگاه داشتند امّا از یکدیگر می 

ایلیا بیاید که    گویندچرا علمای دین می "عیسی پرسیدند:   نخست   ا یلیالبتّه ا"  پاسخ داد:او در جواب    "؟نخست باید 

آنچه خواستند با    و هر  او را نشناختند  لیو  ،تسآمده ا  ایلی ا که    میگوی به شما م  امّا.  تا همه چیز را اصالح کند  دیآیم

  ییح ی  یه که دربار   افتندیآنگاه شاگردان در  "سان پسر انسان نیز به دست آنان آزار خواهید دید.  مینبه ه  وی کردند.

 خبر ندادند. امیّدر آن ا  به هیچ کسبودند،  دهیاکت ماندند و از آنچه دسو  .ویدگی خن مس ا آنها ب ددهندهیتعم

 

 ها: فرمان

 ! دیبه او گوش فراده ام؛ده یاو را برگزر من که  ست پسا ن یا ❖

 .دیان مباشسو تر دیزیبرخ ❖

 انسان از مردگان برخیزد. رتا زمانی که پس آنچه که دیدید برای کسی بازگو نکنید، ❖

 

 : سدر

  ز یچنه    ،بود  اییرو   کی   دندی که آنچه شاگردان د   میبه خاطر داشته باش  د یبا  م،یکنیرا شروع م  سدر  نیهمانطور که ا 

  س پَطْمُ  رهیول در جزسر  یوحنایها بعد به  السکه    ییایت مانند رؤس، دراست  ندهیآ  عیاز وقا  یعتجم  یایرو.  یواقع

که بر  آنچه  درست همانطور که شاگردان بودند. مثل    بود  م یمحدود خواه  ، مانهایدر درک  ما  بدون مکاشفه،   داده شد. 

تفاده از کتاب مکاشفه  س، با ااما  بودند. در درک آن محدود  شاگردان    و   رخ داد  سیمای عیسی  ، در دگرگونی  کوهروی  

 . میت آور سبه د عیاز آن وقا ی درک بهتر میتوانیم
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رو    نیکردند. از ا یصحبت م  یسیکه با ع  دندیرا د  )الیاس(ایلی و ا  یسشدند، مو  داریکه شاگردان از خواب ب  یهنگام

 : داشته باشیمرا   های زیر، نظریه میتوانیم

که پالس دربَر،  مور خواهم ساختیمن دو شاهد خود را ما  و"تند. سدو شاهد کتاب مکاشفه ه ایلی و ا یسمو .1

 (  ۳ هیآ ۱۱)مکاشفه باب  ".نبوّت کنند هزار ودویست و شصت روز

مکاشفه باب  )  ".اندتاده سیا  نیزم  که در حضور خداوندِ  یو دو چراغدان  تونیدو درخت ز  نانندیا"   ایلیو ا  یسمو .2

 ( ۴ هیآ ۱۱

چراغدانی  ":  گفتم  "؟ینیبی م  چه ":  گفت  من  او به ت.  ساشاره شده ا  تونیبه درختان ز  ا یکتاب زکر  در .أ

  روی آن بر    که  و هر چراغ   ت سا  بر آن   چراغ  و هفت   روی آنبر    ی روغندان  که   بینم یکپارچه از طال می

و    لوله  هفت   باشدیم و   روغندان   ت سرا  بطرف   ی کی  که  تون یز  دو درخت   آن   در کنار دارد. 

ت، گفسخن می   با من  که  ی افرشته   آنگاه از،  منمود  توجّه  و من   ".باشدیم  چپش   طرف ب  ی گرید

 در کنار تند که  سه  ایشده  حسم  شخص  دو  نیا":  فرمود  سپس  "باشد؟یم  چه   نهایا  سرورم "  پرسیدم:

 (۱۴و آیه   ۴تا  ۲  اتیآ  ۴باب  ایزکر)  ".دایستنمی  جهان یتمام خداوندِ

را نشان    ایو انب  شریعتآنها    رایشوند ز یم   دهیچراغدان نام  ی هستند کهبه عنوان شاهدان   ایلیو ا   یسمو .ب

 کنند. یفراهم م  یزندگ یرا برا  یمانسنور آ یله آن سبه ودهند که یم

در حال صحبت    ،انبیاءاز    یندگ یرا به نما  ایلیو ا  عتیاز شر   یندگیبه نما  را  یسما مو   ،دگرگونی  کوه  باالی  در .3

در مورد    ،ءایانب  ینماینده   ایلی ا  چنینو هم  ،عتیشر  یی نماینده سمو  .مینیبی ، مستکالم خدا  سی که همانیبا ع

 دهند.یکالم خدا شهادت می سیع

 دهند:یرا نشان م  ریموارد ز ،یسیع  به عنوان شاهدانِموسی و ایلیا  .4

 

 

 ایلیا  موسی 

 القدس روح آسمانی پدر 

 روح حقیقت



۹7 

 

 درخت زیتون جنگلی  درخت زیتون خانگی 

 او داده شده بود القدس بهکلیسا، که روح  اسرائیل، که شریعت به او داده شده بود

 اند کسانی که زنده  اند کسانی که مرده 

 

نخواهند    نند،ینب  آیدمی  7۹قدرتاو با    در پیکه    خدا را  یاز آنها تا  پادشاه  یبه شاگردان گفته بود که برخ  یسیع

دهد که  ی نشان م  ن ی. اشناختندی آنها را م  والن  سظاهر شدند و ر  جالل هر دو در حالت    ایلی و ا  ی سمو  ا،یمرد. در رؤ 

 ت.  سشدن از مردگان ا ده و زن ،مکاشفهکتاب  کشته شدن دو شاهدِ از سپ ،یایرو زمان 

ای برادران،   گرفت.  میخواه  به خود  زیرا ن  یمانس آ  شکل انسان  م،یگرفت  به خود  را  یخاک  شکل انسان  چنانکه   .1

.  شود ی نم  زین  یادسف ی اد وارث بسو ف  مقصودم این است که جسم و خون نمی تواند وارث پادشاهی خدا شود

یک آن و    رشد. د  میخواه  دگرگون  ما  همه  بلکه  د،یخواب  م یکه همه نخواه  م یگوی م   رازی راهمانا به شما  

  صدا   شیپور به    رای ز  .  آنگاه که شیپور آخر نواخته شود، این به وقوع خواهد پیوست  ،هم زدندر یک چشم به  

این    رای. ز شد  م یخواه  دگرگونو ما    تسخاخواهند  بر  در فساد ناپذیری  مردگاند، و  آم خواهد    در

این فساد پذیر، فساد  به بقا آراسته شود. چون    بپوشد و این بدن فانی باید  بدن فساد پذیر باید فسادناپذیری را

گوید:  مکتوب به حقیقت خواهد پیوست که می   آنگاه آن کالمِ   و این فانی به بقا آراسته شد،   ناپذیری را پوشید

 ( ۵۴تا   ۴9 اتیآ ۱۵باب   انی اول قرنت) »مرگ در پیروزی فرو بلعیده شده است.«

  از روی ظاهر   آنها را  نی بودند، بنابرا  دهی ند  نیزم  یرا بر رو   ایلیا   ای  یس مو  نیاز ا  شیاز شاگردان پ  کی  چ یه .2

  مانی سآ  ت یدهد که هوی نشان م   نی . اندچه کسانی هستن  آنان  تند کهسدانی، شاگردان مبا این حال  شناختند.ینم

 ت.س والن آشکار شده اس آنها بر ر

شاهدان    زیتاخساز مرگ و ر  س که پ  یمهم بعد   دادی رو  رایکند ز یم  را تأیید   ایزمان رؤ  نیکتاب مکاشفه همچن .3

به گوش    یبلند   یصدا   ، از آسمانپوریش  دنیت. با دمسا  پوریش  نیو آخر  نیهفتم  دهد، به صدا درآمدنِیرخ م

  ن یا   "خواهد کرد.  ی ابداآلباد حکمران  او تا  او شد  ِحیسجهان از آنِ خداوند ما و م  سلطنت":  گفتمی رسید که  

 ت. سا "د آی یاو با قدرت م ی خدا که در پ ی پادشاه" ای ن یزم ی بر رو ح یساله مسلطنت هزار س آغاز 

 
 است.  نیزم ی بر رو حی سلطنت هزار ساله مس فیتوص یبرا  یگریتنها راه د  "دآییاو با قدرت م یخدا را که در پ یپادشاه"  7۹
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ت. سابوده   بسیاری  هایمبحثآغاز خواهد کرد، موضوع    ن یزم  ی لطنت خود را بر روس   یچه زمان  قایدق  یسیع  نکهیا

است    اشاره شده   زمانی از تقویم خدا  به  رخ خواهد داد، اما  یچه زمان  دادیرو  نی که ا  د یگویبه ما نم  قاًیدق  یایرو   نیا

و    یسمو  ،یسیع  یکاها( براس)هاسرپناه اختن  س  مورددر    سپطر  یجمله از    نی ا  و  ستخدا  می ماه هفتم تقو  لیاوا  که،

 .استاستنتاج شده   ایلیا

  که   "تروآ  ومی"،  ماه  اولین روز  شنبه  دهد.یرخ م   یشریماه هفتم ت  لیدر اوا  . اولین عیدمهم خداوند وجود دارد  دیدو ع

)روز   "کارونیهز  ومی "ال نو(،  س  اولین روز)  " روش هشانا"  ، همچنین،روز  ن یت. اسا  بتسو روز    پور یواختن شنروز  

روز ماه    نیدهمو    ده روز اول ماه تیشری برای توبه استشود.یم  دهینام  زی( نی)روز داور   "ن یهاد  ومی"( و  یادآوری

بزرگ یهودیان است در این روز توبه و بازگشت به سوی خدا با    یکه روزه   مقدسترین روز سال است ،  "پور یک  ومی"

این عید، هشت  شود.  یت که در روز پانزدهم ماه آغاز مسا(هاعیدِ خیمه ها)سکا   آن  س. پ شودعبادت و روزه انجام می 

، من معتقدم  سشواهد کتاب مقد  ساست. بر اسا  بتسروز    شنبه و  زیو روز هشتم ن  روز اول روز است، که در این عید،  

در همان    نیزم  یبر رو  یسیلطنت عسرو آغاز    نی رخ داد. از ا  پوریش  روز نواختن،  تروآ  ومی« در  دگرگونی سیماکه »

 زمان آغاز خواهد شد.

آغاز    پور یش  یصدا  ن یو آخر  نیت قبل از به صدا درآمدن هفتمسلطنت او درس که    دیگویکتاب مکاشفه م .1

  پور یش نیآخر ،روز   انیشدن به پا کیشوند و با نزدیم دهیدر طول روز دم پورها یتروآ، ش ومیشود. در یم

روز    انیده روز بعد در پا  نکه یمگر ا  ابدیی نم  انینت پا  نی ا  ،های. در تئوردیآیبه صدا در منتی ممتد و پیوسته    با

 شود.  دهیدوباره دم ،کفاره

 .شودی متأیید  "تروآ ومی " ،است آمده ان سر ان سدر مورد پ الیکتاب داندر فصل هفتم که  ییشگویپدر  .2

 ی و مو بود دیپس برف  چوناو   یجامه فرمود و  س جلو ام یاالم یقد  تختها برقرار شد و  نگریستم،چون می  •

  ی جار  از آتش  ی . نهرفروزان  آتش  آن  ی و چرخها  بود  آتش   ی هااو شعله  عرش.  پاک  پشمِ   ش چونرس

 ش حضور   رور به رورها کُکردند و کُیم  هزار او را خدمت  آمد. هزاران   رونیاو ب  ی رو   شی، از پشده 

 شاخ  آن  که  ی ز یتکبّرآم  خنانس  ببس  به  . آنگاه دی گرد  دفترها گشودهبرپا شد و    وان یبودند. د  تاده سیا

بدنش نابود گشته، به    شد و  کشته  وحش   آن   نگریستم،می ه نگریستن ادامه دادم،  و چون  ب  ،گفتیم

اما طول عمر تا   در خصوص وحشهای دیگر، حکومت از ایشان گرفته شد،  اما  آتش سوزان سپرده شد.

دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر    تمیسنگرمی    شبرویای  در    چون.  و تا وقتی به ایشان داده شد  زمانی



۹۹ 

 

و   حکومتو  آوردند.    ی حضور و  و او را به   دیسر  ام یاال م ینزد قد  او  .آمدمی  مان سآ  ی ابرهابا    انسان

.  دکنن  و زبانها او را خدمت مل ت ها  ها و  قوم   تمامیتا    د ش  او داده  به   پادشاهی و    جالل

 پادشاهی او زایل نخواهد شد.  زوال، وحکومتی است جاودانه و بی  او  حکومت

 کند: ی را باز م  دفتره س ، خداوند آترو ومیت که در سا نی ا  یعبر  یآموزه  •

 شوند.یمُهر م حیات  یشوند برای م افتیکه در آن   یانسک :دفتر حیات

 اند.مُهر شده  داوری یتند و براسه  ریشوند شریم افتی که در آن   یانسک :دفتر موت

فرصت   پوریک  ومیت و نه بد و تا  سنه خوب ا  شانیت که کارها سا  یکتاب شامل اکثر افراد   نای :  دفتر توبه

  نده یال آ س  یبرا   نیکو  ی هرمُ   یآرزو  گریکدی   ی برا  انیهودی.  ندیگو یممهر و موم    نی دارند توبه کنند. به ا

 «.میدر اورشل ندهیال آس»: ندیگوی م سپسدارند و 

به   ام؛ده یر من که او را برگزست پسا نیا"بلند صحبت کرد و گفت:  یخود خدا با صدا ،یدگرگون در کوهِ .3

ی را عطا  جالل و پادشاه  ،ییان، فرمانروا سر انسر خود، پ ست که به پسا  امیاال   م یقد  ن یا   ".دیده  او گوش فرا 

 .کندمی

تراحت  سا  دی با  ن یبت باشد، بنابراست روز  سممکن ا  دهدی که نشان م   امدند ین  نیی تا روز بعد از کوه پا  شاگردان .4

 کنند. 

 ، فقطعیسی  رای، زت س رخ نداده ا  کفاره)روز مقدس توبه و  بازگشت(  احتماالً در روز   «دگرگونی سیما» .5

، شش روز  ایرمون پنج  حفر از کوه  س.  برسد  هامهیخ  دیط عساوا  در  اورشلیم وبه    فرصت داشت تا  هفته  کی

را    یتری طوالن  یدوره زمان   کی  ،ی زمانبر، در فواصل سفردادهایو ریکسری    وقوع دلیل  به    اما  ،بردزمان می 

 .دربرگرفت

به   ی سیکنند. ع رونیب یک کودک را از   ویتند دس که شاگردان نتوان مینیبیم "دگرگونی سیما"در روز بعد از  .6

که شاگردان در    دهدی نشان م  نیز  نی. ا دعا و روزه  اب  رود مگر بیرون نمی   ،ویدهد که آن نوع دی م  ح یآنها توض

  کفاره   روز  الزاماتو هم روزه از    دعاهم    رایز  ،فاره نبوده است روز ک  پساند  و روزه نبوده   دعادر    ،روز قبل

 ت.سا
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  ی نشان دهنده   ،افکند. ابر  هیاس  جمع  بر کلِ  ،درخشنده  یمشغول صحبت بودند، ابر  ایلیو ا   یسمو  ،یسیکه ع  یدر حال

شود. یم   دهید  سبار در کتاب مقد  نی ابر چند  ن ی ت. اسا  حضور خداوند  جالل  ، در زبان عبری،شکینا  . است  »شکینا«

  کوه سینا   .کردمی  رهبری  مصر   به جهت بیرون آمدن از را   لیرائسا   قوم آتش در شب بود که    تونِسو    ، ابر در روز  ن یا

. و  دی گویشد که ده فرمان را م  دهیخدا شن یبه صدا درآمدند و صدا   از آن   پورها یش  و  احاطه شده بود   دود و آتش  از 

 پر کرد. وقف  مِسرا در مرا مانیلسبود که معبد  یدود ن یا

ر من که او را  ست پسا  نیا" :  داد  یکه ابر شروع به فرود آمدن بر کل گروه کرد، خداوند به شاگردان فرمان  یهنگام

.  دندیاما هدف را فهم ،ان شدندستر بسیار افتاده،خاک در  ،یبه روشاگردان  "۸0. دیبه او گوش فراده ام؛ده یبرگز

  ا یلیو ا  یس چشم به هم زدن مو  کی داده بود. بالفاصله در    فرمانبه آنها    یسیکه ع  ،دادندرا انجام می     ییکارها  بایدآنها  

مان  ساز آ  یبلند  صدای  و":  اندازدیم  ۱۲  هیآ  ۱۱مکاشفه باب  در    دو شاهد  زیتاخسر  ادیما را به    نیشدند. ا  دیو ابر ناپد

  ان یبه پا  ا یکه رؤ  ی هنگام  ".رفتندمان باال  سآ  در ابر، به  س پس.  دییصعود نما  نجایبه ا   فت:گی م   ه آنهاکه ب   دندیشن

 .دیان مباشسو تر دیز یبرخو به آنها گفت نمود  سرا لم  ششاگردان  ی سیع د،یسر

  

 : یبحث گروه 

 د؟یاداشته  یایییرو تا به حال  ایآ .1

 ؟است ه چطور بود ایداشته د اگر .2

  ۴  اتیآو    ۴  باب ی مالک)  دیآخر را بخوان هیه آس د؟  س ریم   انیچگونه به پا  ساز کتاب مقد   قیعهد عت  بخش .3

 (. 6تا 

 ند؟ ینگو یسرا به ک   ایرؤ  نیا زدیبرنخ که او از مردگان  ی به شاگردان گفت تا زمان یسینظر شما چرا ع به .4

  ن یا  سکرد، به نظر شما چرا کتاب مقد  ابراز  رپناهسه  ساختن  سخود را در مورد    جمله  سپطر  نکهیاز ا   سپ .5

 ؟ "دیگو یچه م تسداننمی"کند، یرا اضافه م  عبارت

 ت. سا ی کرد که واقعیفکر م  بلکه ند،یبیرا م ییایمتوجه نشد که او رؤ سپطر •

 را نداشت.  رپناهساختن ساجازه  نیبود. بنابرا بتس •

 
 . گوش فرا دهید و اطاعت کنید  ۸0
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  ازشساخت و  سآن روز قبل از شروع    یتا فردا  دینت باسطبق    سبود. پ  دهیسروز کفاره فرا نر  هنوز •

 صبر کند. 

 گر؟ید لیدل •

 

 : سدر نکته

 قبل از بازگشت او!  .یدو اطاعت کن گوش فرا دهید یس یعبه  اکنون

 :فعالیت

 د یرا بخوان  6 هیآ ۴باب  - ۱6 هی آ ۳باب  یمالک

 د یبخوان 7باب  الیدان

 د یرا بخوان ۱۱ باب مکاشفه
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 30درس 

 لغزش خوردن 
 

 : گفتمان گروهی

 ت؟ سیدهد چیدهند که واقعا شما را آزار م  یکه مردم انجام م ییاز کارها  یکی •

 د؟یکنیم  ساسآن را اح چگونه •

 

 مقدمه: 

زده روبرو شد،    دیو  کودک  کیفر خود به کفرناحوم، با  سقبل از ادامه    یسیع  ،دگرگونیآمدن از کوه    پاییناز    سپ

،  ی سیاو و ع  معبد برای  یاتیبا تعهدات مال  ابطهدر ر،  سپطرقابل  مدر    معبد  ِ ات یمالمأموران اخذ  ،  یمبینمی که ما    ییجا

برو    ا یدر  ۀ به کنار  ،م یرا نرنجان  شانی ا  نکهیا یبرا "  در این مورد عیسی به پطرس یک دستورالعمل داد،  قرار گرفتند

هم من و  س. با آن  افتی  یخواه چهار دِرهَمی  ی سکه  یکدهانش را بگشا.  ، یرا که گرفت ی ماه نیتس. نخ ندازیب ی و قلّاب

  ی معرف   ی برا   راهی به عنوان   سگفتگو با پطر  ن یاز ا  یسی(. ع  ۲7تا     ۲۴  اتیآ   ۱7باب    یمت)  " بپرداز  شانیخودت را به ا 

 تفاده کرد.سموضوع »تخلفات« به شاگردانش ا
 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

 4۹تا  ۳7آیات  ۹، لوقا باب  ۳۸تا   ۱4آیات  ۹س باب ، مرق5تا  ۱آیات  ۱۸باب  و  27تا  24آیات  ۱7متی باب 

 

 معبد  اتیئله مال سم

   27تا  24 اتیآ ۱7باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایببه دنبال من  "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز
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آمدند و گفتند:    سنزد پِطرُ  ۸۱،دو دِر هَم   اتِیمأموران اخذ مال  دند،یسو شاگردانش به کَفَرناحوم ر  یسیاز آن که ع  سپ

از    شیبه خانه درآمد، پ  سچون پِطرُ   "!پردازد ی البته که م" خ داد:  ساو پا  " پردازد؟ی معبد را نم  اتیشما مال  تادِسا  ایآ"

از فرزندان    رند؟یگی باج و خراج م  ی انسشَمعون، پادشاهان جهان از چه ک  یا "به او گفت:    یسیع  د،یبگو   یز یآنکه او چ

فرزندان معافند! امّا    سپ"به او گفت:    یسیع  ".گانگانیاز ب" جواب داد:    سپِطرُ  "؟ییگوی چه م  گانگان؟یاز ب  ایخود  

  ی اکه سدهانش را بگشا.    ،ی را که گرفت  یماه  نیتس. نخ ندازیب  یبرو و قلّاب  ایدر   ۀبه کنار  م،یرا نرنجان  شانیا   نکهیا   یبرا

 " رداز.بپ  شانیهم من و خودت را به اس . با آن افتی یخواه   ۸2تاتر سا

 

 د ی خدمت کن ایمانداران را ر یا س   و ازیدسخود را فروتن  

 4۸تا  46آیات  ۹، لوقا باب   ۳7تا   ۳۳آیات  ۹باب  س، مرق  5تا  ۱آیات  ۱۸باب متی  

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

  را یخاموش ماندند، ز  شانیا  "د؟یکردی بحث م   زیچه چ  ۀ راه دربار  نیب":  دیسکه در خانه بودند، از شاگردان پر  یهنگام

ن دوازده تن را فراخواند و  ت و آسبنش  یسیع؟  ت  ساز آنها بزرگتر ا  کیکه کدام   کردندی بحث م  باره نیدر راه در ا 

  در میان را فراخواند و او را    یکودک  یسیع  ".و خادم همه باشد  نی آخر  دیباشد، با  نیتسنخ   خواهدیم  کههر"گفت:  

  ی هرگز به پادشاه  د،یو همچون کودکان نگرد  د یتا دگرگون نشو  م،یگوی به شما م  ن،یآم"قرار داد  و گفت:    شانیا

مان بزرگتر خواهد  سآ  یازد، در پادشاهسکودک فروتن    نای   همچون را خود  که هر  ،سپ  .افتی  د یمان راه نخواهسآ

مرا    رد،یرا به نام من بپذ  یکودک  نیکه چنهر"به آنها گفت:    ده،یکودک را برگرفته، در آغوشش کش  سپس  ".بود

ت که  سبزرگتر ا  سکشما آن  انیدر م  رایز ،  تسا   رفتهیتنده مرا پذسنه مرا، بلکه فر  رد،بپذی  مرا  که ت؛ و هرسا  رفتهیپذ

 " .از همه کوچکتر باشد

 

 : یبحث گروه 

 

شد. معادل دستمزد  یمعبد وضع م  تعمیراتو    ینگهدار  یسال و باالتر برا  ستیب   همه مردانِ  یبرا  معبد، که  ساالنه  اتیمال  ای  .دو دِر هَم   ۸۱

 دو روز بود. 

 درهم بود.  ۴شد، معادل ی م ده ینام زین که تترادراخما. استاتر   ۸2
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 ت؟سیبالند چیخود م  ی تاوردهاسکنند و به دی که مدام در مورد خود صحبت م یشما در مورد افراد  نظر .1

 ت؟ چرا؟ سباعث رنجش شما ایآ .2

 

 

 

 

 مقدمه:  ادامه

از آن   کنند،بحث و گفتگو می  ت،سا  رترآنها ب  انیدر م  یس چه کمورد اینکه،  دان در  شاگردانست،  می   نکهیا  با  یسیع

. پردازدیم  " برتری"  آنها در مورد موضوع  تعلیمِبه      ی کند. در عوض، او به آرامینم  توبیخ شود و آنها را  ینم  رنجیده

 :دی گوی م قیعم  ملهدو ج اوکند و ی م  به تعلیم  کودک در مقابل آنها شروع کی  دننشاناو با 
 

 افتی  دینخواهمان راه سآ یهرگز به پادشاه د،یو همچون کودکان نگرد دینشو دگرگون تا .أ

 خواهد بود بزرگتر)برتر( ،مانسآ یازد، در پادشاهسکودک فروتن  نای  همچون  را  خود که هر .ب

 

 : دیگوی م گریه جمله دسو  ردیگیکودک را در آغوش خود م  یسیع سپس
 

 ت.سا  رفتهیمرا پذ رد،یرا به نام من بپذ  یکودک نیکه چنهر .ج

 ت. سا رفته یتنده مرا پذسنه مرا، بلکه فر رد،یو هر که مرا بپذ .د

 ت که از همه کوچکتر باشد.سبزرگتر ا ،سک آن ،شما انیدر م .ه

 

 : یبحث گروه 

 . دیسیبنو دارید، را که  نظراتی و  عیسی خوب فکر کنید یپنج جمله  و در مورد دی وقت بگذار قهیدق چند .3

 ؟اندبهره  از آن بی  االنسدارند که بزرگ یی های ژگیچه و کودکان .4

 ؟ کدام ویژگی کودکانه هستید بازیابی  نیازمند .5

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
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 50تا  4۹ اتیآ ۹، لوقا باب   4۱تا   ۳۸ اتیآ ۹باب  سمرق

 

 آزرده شدن 

 50تا  4۹ اتیآ ۹، لوقا باب   4۱تا   ۳۸ اتیآ ۹باب  سمرق

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

. نبود، او را باز داشتیم  ، امّا چون از ماکردی م   اخراج  ویکه به نام تو د  می دیرا د  یتاد، شخصسا یو گفت، اه ا، ب  وحنّای

  را یز   .دیبد گو   من  حقّ  تواند به نام من معجزه کند و دمی بعد، درنمی  سکچ یه  رایز  ،دی او را منع مکن"گفت،    یسیع

از آن سبب که به مسیح تعلق دارید حتّی جامی آب    هر که  آمین، به شما می گویم،ت.  سبا ما  تسنی  ماضدّ  بر  هر که  

   "ه شما بدهد، بی گمان بی پاداش نخواهد ماند.من ب نامبه 

 

 :فرمان

 . دیرا منع مکناو  ❖

 

   :سدر

  بند یکه دارند پا  باوری  صحیح بهبه شکل    اما،  مسیحی هستنندکنند  یکه ادعا م   انیسک  از   انیح یساز اوقات، م  یاریسب

بر روی  که امروزه    ،تیح ی سم  یها. تعداد فرقهتندسین  کس)راستین(دُارتُآنها    ر،گی. به عبارت دشوندمی   آزردهتند  سنی

  اریسکه افراد ب مینیبیو م دی اضافه کن نها یرا به ا ی تقل و خانگسم ی اهاسیت. همه کلسامر ا  نی گواه ا ،وجود دارد زمین،

 کنند.یتوجه نم  تعلیمیائل سبه م شهیکنند و همی م یرویپ ایدن نی در ا ح یسکنند از میم  عادّ وجود دارند که ا ی ادیز

که به   می دیرا د  یشخص" شد، و گفت: ک یول به او نزدسر   یوحنایکه  یهنگام  ،اشاره کرد  یبه موضوع مشابه یسیع

امّا  کردی م   اخراج  و ینام تو د شخص  آن  از    ،مانند شاگردانش  تستوانی م  ی سیع  ".چون از مانبود، او را باز داشتیم، 

از شاگردانش خواست  ،    "ت سبا ما  ت سیضدّ ما ن  بر   هر که"  گفتن: با  عوض، او    رکار را نکرد. د  نی آزرده شود، اما ا

  .که به او توهین نکنند  خواستآنها   از ".دیاو را منع مکن"با گفتن:  سپسنشوند.  که آزرده
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که    وشهایی رداد تا به تغییر    ی به شاگردانش فرصت  ، تعلیمتفاده از  سبا ا  ، در زمینه موانع سقوط و لغزش دیگران،یسیع

 :بطور مثال .شود بپردازندمی  افرادو لغزش باعث آزرده شدن 

 .قرار ندهید ر راه اوسنگ لغزش س .أ

 در گروه ما. تیاو به عضو  الزام با •

 .گرانی او نزد د  اعتبار کردن یب با •

 او.  خیتوب با •

 

 . بازمداریداو را  .ب

 .خدمتانجام کار   از •

 . یسیتفاده از نام عسا  از •

 

  س مثال، پول یت. براسارزشمند ا اریسب انیح یسم یبرا ،تس ا ح یسم مخالف ایموافق   یسک  ایآ نکهیا ص یتشخ ییتوانا

شرارت را چه پیوندی است و    و  اییسپار  رایز  د،مروی  مانانیای ناموافق با ب  وغی ریز"هشدار داد که    انیح یسول به مسر

باب    انی)دوم قرنت  "را چه توافقی است و مومن و بی ایمان را چه شباهتی؟  عالیبل  و  ح یسم   ؟نور و ظلمت را چه رفاقتی

  ضد   ایت  سا  ح یسم  با   ،ندسشنا ی که نم  را  یسک دهند    ص یتوانند تشخ یچگونه م   انیح یسم  س( پ۱۵تا     ۱۴  اتیآ  6

در ارتباط  که  ت،  سخدا  قدرتِ  ،سالقدروح  یایهدا   ـ۱انه داد تا به دنبال آن باشند:  به شاگردان خود دو نش  ی سیاو؟ ع

 . شودیتفاده مسا مسیح  یسی با نام ع ارتباطت، که در سخدا محبتِروح،   وهیم ـ۲شود و ی تفاده م سا مسیح  یسینام ع با

  ن یا ".  تسا  یروحان  عطایایتفاده از  سدارد، ا  مانیا  ح یسم  یسیدهد شخص به عی که نشان م  یانشانه   ای  شاخص  نیاول

خن خواهند گفت و مارها  س تازه    یخواهند کرد و به زبانها  رونیرا ب  وهایخواهد بود: به نام من د   ماندارانیهمراه ا  اتیآ

  ماران یتها بر بسو د  د، یسبه آنها نخواهد ر  ی شنده بنوشند، گزندکُ  یخواهند گرفت، و هر گاه زهر   شان یتهاسرا با د

شخص در حال    نی که ا  دندیشاگردان د   یوقت  (۱۸و    ۱7  اتیآ  ۱6باب    مرقس)  ".افتیخواهند نهاد و آنها شفا خواهند  

 ت. سقدرت خدا بوده ا یه لیسو به  آنکه   باشندمطمئن  تندستوانیم ت،س ا  یسینام ع دیوها دراخراج 
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  ی تلق  خدا   ی به عنوان پادشاه  اخراج ارواحخدا شناخته شد.    عملوجود داشت و به عنوان    یس یدر زمان ع  اخراج ارواح 

شد. که او قوم خود را از محسوب می  لیرائساز عهد خدا با ا  یبخش   نی. ا آیدمی  طانیش  یبا پادشاه تضّاد  در    که  شدیم

  بیرون کردن دیوها که او را به    انیسیبه فر  یسیخ عستوان با پایرا م   نی دهد. امی نجات    ای  رهایی ت دشمنانشان  سد

نابود خواهد شد    تجزیه شود،خود    ضد  که بر  هر حکومتی"  کرد.  اتکردند، اثب  محکوم  دیوها  سرئیط بَعْلْزَبول،  ستو

برضد خود  کند،    رونیرا ب  طانیش  طان،یاگر ش  .پابرجا نخواهد ماندای که بر ضد خود تجزیه شود،  یو هر شهر یا خانه 

ماند؟ پابرجا خواهد  است؛ پس چگونه حکومتش  به    تجزیه شده  من  اگر  د  یاریو  ب  وها یبَعْلْزَبول   کنم، ی م  رونیرا 

تا    ۲۵آیات    ۱۲باب    ی)مت  ".پس ایشان خود داوران شما خواهند بود  کنند؟ی م  رونیبآنها را  کِه    یاریبه    شما  نشاگردا

۲7 ) 

رفت که گفت    شیدهد و تا آنجا پینجات م   ابخشد ییم  رهاییت که مردم را  سا  سالقدروح   نی ت که اسدانیم  یسیع

با من    ت و هر کهسمن ا  ضد  بر  ت،سیهر که با من ن"ت.  سا   غیر قابل بخشش  یگناه  سالقدخن گفتن بر ضد روح سکه  

 شود، ی م  دهیآمرز  شود،مرتکب می  انسان  که  یهر نوع گناه و کفر  میگوی م  شما  پس به.  سازدمی   جمع نکند، پراکنده

سخنی بر ضد پسر انسان گوید، آمرزیده شود امّا هر که بر ضد   که و هر . شد س آمرزیده نخواهدالقدکفر به روح  امّا

  (۳۲تا    ۳۰ات  آی  ۱۲باب    ی)مت  ".آمرزیده نخواهد شد  نه در این عصر و نه در عصر آینده  ،روح القدس سخن گوید

کرد، او  ی م رون یرا ب  وهاید  ،که به نام او دند یرا د  یآمدند و گفتند که شخص ی سیکه شاگردان نزد ع ی هنگام  ن،یبنابرا

 کند.یم  عملاو  قیاز طر سالقدمتوجه شد که روح 

ندارد.   ی ریتعلق نداشته باشند، تأث  آنان به عیسیکنند، اما اگر  ی تفاده مسانجام معجزه ا  یبرا   ،یسیاز نام ع  افراداز    یبرخ

از جن گیرانِ    تن   چند     پس" بود رخ داد.    سس  ول در افسر   سِکه پول   ی زمان  ، الدیبعد از م  ۵۴ال  سمورد در حدود    کی

»به آن    گفتند:آنان می   بخوانند.  کوشیدند نام خداوند عیسی را بر کسانی که ارواح پلید داشتند،  گرد یهودی نیزدوره 

یکی از    وایکساِ  پسر هفت    کردندکسانی که چنین می   «!میدهی م مسق  شما را    کند ی موعظه م  س به اوعیسی که پولُ

شما   اام .  شناسمهم می   را   سو پولُ   مسشنای را م  یس یع"گفت،    پاسخ آنهادر    پلید امّا روح    . یهود بودند  ن کاهنان سرا

که برهنه و    یافت و چنان آنها را زد  غلبه  شان یا  همگی   و بر  هتسجَ  آنها داشت بر    دیکه روح پل  ی  مرد   پس  " ؟دی تسیک

افِسُس، چه یهودی و چه یونانی، از این امر آگاه شد  ی چون همه   .زخمی از آن خانه گریختند ترس بر    ند، ساکنان 
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  والن ساعمال ر)  ".داشتندخداوند عیسی  را بسیار محترم می  ای که از آن پس نامبه گونه   آنان مستولی گشت،  یهمه 

 (۱7تا  ۱۳آیات  ۱9باب 

به خدا    محبت  ایروح    یت که ثمره سا  ی، زمانتسا  ح یسم  یسیبه ع  ایماندار  ،شخصیک  که    یانشانه  ای  شاخص  نیدوم

  ( ۳۵آیه    ۱۳باب    وحنای)   ".از همین محبت شما به یکدیگر، همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید"دهد.  ی را نشان م

  ک یاو بب اینکه سبه    دهدیم ی انجام  گر یبه د    زیعمل محبت آم  ک ی یکه شخصنمود  مشاهده    یزمان   توان یم را    ن یا

  نام به  از آن سبب که به مسیح تعلق دارید حتّی جامی آب    هر که"کرد.    انیب  نگونهیآن را ا   یسیع  .تسا  یح یسم  پیروِ

 " .ه شما بدهد، بی گمان بی پاداش نخواهد ماندمن ب

 

 : سنکته در

 . دیریقرار نگ آزار و اذیتمورد  مانانیط هم استو  یکه به راحت دیمواظب باش

 

 :فعالیت

و چگونه با    دیآزرده شد  چراکه    دیفکر کن  ن یشما را آزرده خاطر کرد، به ا  ماندارانیاز هم ا   یکی   ندهیهفته آتا    اگر

 .دی آن رفتار کرد

 

 .دی اوریخود ب یاز کودک یس عک ی ه بعدسجل یبرا
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 3۱درس 

۸۳لغزش سنگهای جادیا
 

 

 : گفتمان گروهی

 .بچرخانندت ست به دسد را   خود کودکی  دوران سعککه  های گروه بخواهید از بچه 

 

 مقدمه: 

ورود   یدر مقابل شاگردان آغاز کرد. او به آنها گفت که برا  یکودک نشاندنبا  «لغزش» خود را در مورد  میتعل یسیع

خواست به شاگردان  می  یسیخن، عس نیکودکان شوند. با گفتن ا همانندشوند و  تبدیل دی، مردم بامانسآبه ملکوت 

و نشان داد که    رفت کودک را در آغوش گ  ی سیع  سپستند.  سه  همانند یک کودک  ماندارانیکه همه ا   خود بفهماند  

  تمامِ در    ،یسیکند. عی با آنها رفتار م  ساسبر این او    ردیپذی را به عنوان کودک م  ماندارانیهمه ا   ،چگونه با محبت

با دیدن    ،شاگردان  تا  داردنگه می  خود  ، کودک را در آغوشایماندارانرفتار با    یخود در مورد نحوه  سخنرانی  مدت

 رفتار کنند.   گریکدیبا  نهچگو باشند که همیشه به یاد داشته   ،و به ذهن سپردنِ این صحنه

 

 : یبحث گروه 

 نگه دارد.  ش را در مقابل خود سعک   دیبخواه ی هر فرد  از

 اند.گرفته شده قرار  ی سیکه در آغوش ع دینیبب یآنها را به عنوان کودکان د،یاز افراد در اتاق نگاه کن  کیهر   به

 د؟سری به ذهن شما م ی زیچ چه .1

 د؟ ی چگونه با آنها رفتار کن خواهد ی م یسیع دیکنی فکر م سپس .2

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 

 

 

تواند  یم  ن یکلمه همچن  ن یگرفته شده است. ا  «scandal»   یسیاست که از آن کلمه انگل  «skandalonلغزش » سنگ    یبرا  یونانیلغت     ۸۳

. در کتاب  گردداشتباه می  موجباست که    یزیچ  ا یدام      یک  شود. داللت بر  تعبیر  «کندیم  رنجش ایجاد که    یزیچ»   ای  ،«رسوایی» به عنوان  

 شود. یکند، استفاده میم ب یخدا ترغ  یتینارضا ایکه شخص را به گناه، ارتداد  یزیاشاره به چ  یبرا مقدس
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   شدنباعث لغزش کسی 

 4۸تا  42 اتیآ ۹باب  س، مرق  ۱0تا  6 اتیآ ۱۸باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

  اب یسنگ آسکه    بودآن می بهتر  را    او،  خورددارند  لغزش    مانیکه به من اکوچکان    نی از ا   یکی  سبب شود  و هر که"

  رند، ناپذی  اجتناب  لغزشها  چند هر  رایبب لغزشها! زسجهان به   نیبر ا  ی! وانندافک  ایدر در   بیاویزند و بهبه گردنش    ینینگس

ت که  سا  آن   تو را بهتر  را یز   ۸4آن را بِبُر تت تو را بلغزاند،  سهرگاه د  سپ !  بب لغزش باشدسکه    ی سبر ک  یوا اما  

که کِرْم    یی جا  رد؛یپذمین  یکه خاموش  یآتشدر    ،یت وارد جهنّم گردسبا دو د  نکهآ  تا  ،یشو  اتیداخل حعلیل  

  آن   دتریتو را مف  را یز   تو را بلغزاند، قطعش کن  تیهرگاه پاو    ۸5. ردیپذمی ن   یو آتش، خاموش  رد میی نم   آنها 

  یی آنجا  رد؛یپذمی ن  یکه خاموش  یدر آتش   ، یآنکه با دو پا به جهنّم افکنده شو  تا  یشو  ات یت که لنگ داخل حسا

  را یز  آردر تو را لغزش دهد، آن را به   و،ت  هرگاه چشم و    .د پذیرمی و آتش، خاموش ن   رد میی نم   آنها  که کِرْمِ  

  یی جا  ،یاز آنکه با دو چشم در آتش جهنّم انداخته شو  ،ی چشم داخل ملکوت خدا شو  ک یت که با  ساآن  تو را بهتر  

 . دپذیرمی ن ی و آتش خاموش رد میی نم  آنهاکه کرم 
 

 ها: فرمان

 ۸6. تت تو را بلغزاند، آن را بِبُرسهرگاه د ❖

 .تو را بلغزاند، قطعش کن تیهرگاه پا ❖

 .آردرتو را لغزش دهد، آن را به  ،هرگاه چشم تو ❖

 

 : سدر

کوچکان    نی از ا  یکی  سبب شود  و هر که"کند.  ی آغاز م   جمله  نیبا ا   ،لغزشسنگهای  خود را در مورد    س در  یسیع

  ا یدر در   بیاویزند و بهبه گردنش    ینینگس  ابسینگ آسکه    بودآن می بهتر  او را  ،  خورددارند  لغزش    مانیکه به من ا

 
 .دیشود خالص شو  یشما م سقوط که باعث  یزیاز شر هر چ .آن را بِبُر   ۸4
 ".ردینپذی  و آتش، خاموش ردینم شانیکه ِکرْم ا ییجا"  .24 هی آ 66باب  ایاشع ۸5

 شود.یاست که باعث لغزش شما م یز یخالص شدن از شر هر چ یبه معنا  دیندازیب  رونیب  ای دی آن را قطع کن  ۸6
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صحبت   کان درباره کود  یسی که ع  کنندی فکر م  شتریب  خوانند،ی را م  سمت از کتاب مقدسق  نی مردم ا  ی وقت  " !نندافک

کوچکانی    ".دارند  مانیابه من  که    کوچکان  نیا"  د یگوی معیسی  مت در واقع  سق   ن یا   یاما با بازخوان   کند،یم

با این حال، .  کنندی م  یروی پ  ح یست که از مسدان  کسانی  یبه معنا   چارچوب محتواییدر    توانی دارند را م  مانیکه ا

 سک  چ یت که هساگفتهشاگردان    هب  یاو به تازگ  یل اینکهلبدت،  سا  انیح یسهمه م  یب براسمنا  کودک، یک عنوان

 . شوددرس تعلیم داده می  ،و با این دیدگاه نها مانند کودکان شوندآ نکه یمان شود، مگر استواند وارد ملکوت آینم

را متحمل خواهد    ی عواقب ناگوار  ،بگذارد  ماندار یا  ک یدر مقابل    لغزشی  سنگ  که  یس ک  اعالم کرد که هر  یسیع

را    یاز افراد  ینمونه کامل  ۸7، سشود. از کتاب مقد  ایماندارباعث لغزش    نکهیتا ا  ردیت آن مرد بمسشد. در واقع بهتر ا

و باالق، پادشاه موآب.   ،ینبیک  بلعام،    دند،بو  لیکه در توطئه دخ  یاند. دو مردشده  گرانیکه باعث لغزش د  میابییم

  به خاطر   ن، یکار را نداد. بنابرا  نی به بلعام اجازه ا  خداکند، اما    لعنترا    لیرائسا  قومکرد تا    ریبلعام را اج  ،پادشاهباالق  

  د یبا   موآبکند. زنان    هالکخود را    قوم پادشاه گفت که چگونه خدا را وادار کند که  باالق  بلعام به    منفعت مالی،

وق دهند.  س  یتستند آنها را به بت پرستوانی م  سپسکردند و  یه مسوسو  سق و فحشافرا به ارتکاب    یل یرائسمردان ا

با وجود این، یکی دو ایراد به تو  "  افتد.یکتاب مکاشفه، اتفاق م  یا سیاز هفت کل  یکی، پَرغامُ  یاسیدر کل  گناه  نیهم

یزاند  را برانگ  لیرائسای بن  که باالق را آموخت که  پیروی میکنند؛ همان  بلعام   دارم، در آنجا کسانی را داری که از تعلیم

 (۱۴ ه یآ ۲)مکاشفه باب  ".عفتی بیاالینده بیدست ب بتها بخورند و  ها( بهتا از خوراک تقدیمی )قربانی 

  کی. اوالً،  میکن  تامل  لغزش،وقوع    یدر مورد چگونگ  وقتی  میت آور سبه د  یسیع  میاز تعال  یدرک بهتر   میبتوان  دیشا

تنها زمان ثانسا  دنیدو  ای  در حال راه رفتنکه    خوردتواند لغزش  ی م  یفرد   مانع را  نکهیا  لیبه دل  افراد  اً، یت. 

  ک ی هوا تار  ـ۲تند  سه  کورآنها    ـ ۱رخ دهد:    ریز   لیال از د  کی تواند به هر  ی م  نی شوند. ای دچار لغزش م  ،نندیبینم

جهت    رییتغباعث    یشوند. ثالثاً، هر لغزشی تله پنهان م  کی وارد   ـ ۴  ایکنند  یروند توجه نمیکه م  ییآنها به جا ـ ۳ت  سا

 در مورد چگونگی وقوع لغزش مراجعه کنیم .  سکتاب مقد آیات از یبه برخ دیشود. اجازه دهی بدن م
 

 

 : دنیدویا  در حال راه رفتن

 
 ۲ ه یآ ۲۵ باب و   ۱ ه یآ ۲۲اعداد باب   ۸7
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 (7 آیه  ۵ باب انیدوم قرنت) .دارید  انه ب زندگی می کنیم   مانیا  اکه ب را یز •

 .آنچه شریعت مطالبه می کند، در ما تحقق یابد، در ما که نه برطبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار کنیمتا   •

 (۴ آیه  ۸باب  انیروم)

اضافی و هر گناهی را که آسان    پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بارِ •

  . ای که برای ما مقرر شده است، بدویمدور کنیم و با استقامت در مسابقه پیچد، از خود  به دست و پای ما می 

 ( ۲و  ۱آیه  ۱۲ باب انیعبران)

 

 :نندیبی مانع را نم نی کهآنا

کجا   داندی نم ، اوداردگام برمی  ی کیت و در تار س ا ی کیکه از برادر خود نفرت دارد، در تار  آنکه  امّا " ـ  کور •

 ( ۱۱ هیآ  ۲باب  وحنای)اول  ".تسکرده ا کورچشمانش را   یکیکه تار  را یز  رودیم

o دهد. یرخ م  زیکتاب مکاشفه ن یاسیاز هفت کل یکی ،سیای الئود  یاسیدر کل یینایناب ن یا 

o "انگیز و بخت و اسف تیره که    غافلی  و  تمسیمحتاج ن  زیچ  چ یام و به هاندوخته  م؛ مالدولتمند  :ییگوی م

  و   ،یتا دولتمند شو  یاز من بخر آتش    نابِ گذشته ازکه زر    پند می دهمتو را    مستمند و کور و عریانی.

، تا به تن کنی وعریانی شرم آورت دیده نشود؛ و مرهم، تا بر چشمان خود بگذاری و بینا  دیفس ای جامه

 (۱۸و   ۱7 ه یآ ۳)مکاشفه باب  ".شوی

لغزد، زیرا  نیست؟ آنکه در روز راه رود، نمی مگر روز، دوازده ساعت  "  :داد  پاسخ     ی سیعـ    ت سا  کیهوا تار •

و     9  هیآ۱۱باب     وحنای)  ".، خواهد لغزید، زیرا نوری نداردراه رود    امّا آنکه در شب  بیندنور این جهان را می  

۱۰ ) 

هر    .جهانممن نورِ    دیگر بار با مردم سخن گفته، فرمود:  ی سیع  سپ"  ـ   کنندیروند توجه نم یکه م  ییجابه   •

 وحنا ی)  "در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود.  که از من پیروی کند، هرگز 

 (   ۱۲ هیآ ۸باب 

  " د؟ینکن  یرو یرا پ  قتیتا حق  راهتان شد  سدّ  ی س. چه کدی دیدوی خوب م"  ـ   شوندیتله پنهان م  کیوارد   •

 (   7 هی آ ۵باب  انی)غالط

 



۱۱۳ 

 

 جهت  رییتغ

فیض مسیح فرا خوانده است رویگردان شده، به   یدر شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما را به واسطه  •

 (6 هی آ ۱باب  انی)غالطسوی انجیلی دیگر می روید

تا نخست    را یز   (ما نزد او  جمع شدن آمدن خداوند و  ) ،مگذارید هیچ کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد •

  . آن عصیان واقع نشود و آن مرد بی دین که فرزند فالکت است به ظهور نرسد، ان روز فرا نخواهد رسید

 (۳آیه  ۲ باب انیکیالونس)دوم ت

گمراه شوید و    دیناندانید، به هوش باشید مبادا به راه نادرستِ بی  که این را می   لحا  ،عزیزانای    شما  سپ •

 (۱7 ه یآ ۳باب  س)دوم پطر .پایداریتان را از کف بدهید

 

دو  با    ،لغزش  سنگ  جادیا  موضوع  در رابطه بات که او  س ا  نی ا  ،کندیرا جالب م  یسی ع  م یکه تعل  یی زهایاز چ  یکی

که شخص با خودش انجام   یکار  ـ۲  دهد وی انجام م  یگرینفر با د  کیکه    یکار  ـ۱:  کندصحبت میمتفاوت    دیدگاه

  ی رنوشتسو به همان    باعث لغزش خودشان شوندتوانند  ی م  ایمانداران د،  سری به نظر م   ی دهد. هر چند باورنکردنیم

 . قرار دادند یلغزش سنگ گرانید ی دچار شوند که برا

  دیدهی که انجام م  یکار ـ ۱کرد:    جادیموارد ا  نی با ا  توانیرا م   لغزش  سنگکه    دهدی به شنوندگان خود هشدار م  یسیع

 ها(.)چشم دینیبیآنچه را که م  ـ ۳)پاها( و  دیروی که راه م ییجا ـ۲ها( تس)د

 

 : یبحث گروه 

 شود شما سبب لغزش یک ایماندار شوید  چه هستند؟  برخی از راههایی که باعث می.۳

 __________________________________________________  .أ

 __________________________________________________  .ب

 __________________________________________________  .ج

 ____________________ ______________________________  .د

 

 : سنکته در

 . دینباش ی سک نگ لغزشس
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 :فعالیت

 ید کن  اعتراف . به آنها  دیکن  تامل  رد آن چیزهایی که در زندگی شما باعث رنجیده شدن سایر ایمانداران شده،مو  در

 .نمائید توبهو 
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 32درس 

 توبیخ ایماندار 

 

 : گروهی گفتمان

 ت؟ سچگونه ابرخورد جوامع با قانون شکنان  •

 ت؟ سیبرخورد با قانون شکن چ گونه  نیاز ا  اصلی هدف   •

 

 مقدمه: 

را در آغوش گرفت.    ی، کودکث لغزش و گناه دیگران یا خود نشوندعبا تور داد که  سکه به شاگردان د  یهنگام  یسیع

شدن    ریکه با درگ  ایمانداریبرخورد با    دررا    ی تعلیمشس یتند، عستعد اشتباه هسکودکان م  نکهیا  صیبا تشخ   سپسو  

که    یکوچک  یزهایکرد، چی. او در مورد تخلفات کوچک صحبت نمدهدیم  رییتغ  شود،ی دور م  قتیدر گناه از حق

 .ها استتسایس ای ها آداب ،یاجتماع یها فرد، مهارت کی  عادتهایدهد: ی ما را آزار م  یبه راحت

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 

 

 20تا  ۱0آیات  ۱۸متی باب 
 

   مانداری ا خیتوب

 ۱5تا   ۱0 اتیآ ۱۸باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

در   شان یکه فرشتگان ا م یگوی به شما م رای ز ،دینکن  ریکوچکان را تحق نیاز ا کیچ یکه ه  دیآگاه باش"

آمده است تا گمشده را  پسر انسان    رایز  .نندیبیپدر مرا که در آسمان است، م  یرو  شهیآسمان هم

آن    ا یاز آنها گم شود، آ  ی کیصد گوسفند داشته باشد و    یاگر مرد  د؟ی بریچه گمان م   نجات بخشد. 

نم کوهسار  در  را  گوسفند  نه  و  جستجو  گذاردی نود  به  نم  یو  گمشده  شما    ن،یآم  رود؟یآن  به 

که   ینود و نه گوسفند  یتا برا  شودی شاد م  شتریگوسفند ب  کی آن    یبرا  ابد،یکه اگر آن را ب  م،یگوی م
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کوچکان   نیاز ا  یکی  یت که ح  ستین  نیپدر شما که در آسمان است ا  ۀاراد  سان،ن ی اند. به همگم نشده

را به او گوشزد   شیخودت و او خطا  انیم  اگر برادرت به تو گناه ورزد، نزدش برو واز دست برود.  

 "ی.اافته یبرادرت را باز رفت،ی . اگر سخنت را پذکن

 

 20تا  ۱6 اتیآ ۱۸باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

اگر    سه شاهد ثابت شود.  ای دو    یِبا گواه   یهر سخن  تا  را با خود ببر  گریدو نفر د  ای  ک ی  رفت،یامّا اگر نپذ"

 ۸۸کن.   ی تلق  ریخَراجگ  ا ی  یآنگاه او را اَجنب  رفت، ینپذ  زیرا ن  سا یو اگر کل  بگو؛   سایبه کلگوش دهد،    ز ینخواست به آنان ن

در آسمان    د، ییبگشا  ن یآسمان بسته خواهد شد؛ و هرآنچه بر زم  در   د،یببند  ن یهرآنچه بر زم  م،یگوی به شما م  ن،یآم

که در خصوص آن    یاهر مسئله   ۀدربار   نیزم  یکه هر گاه دو نفر از شما بر رو  میگویگشوده خواهد شد. باز به شما م

  را ی. زدیرس  دبه انجام خواه   شانیا  یهمانا از جانب پدر من که در آسمان است برا   ۸۹با هم موافق باشند،  کنندی سؤال م

 " حاضرم.  شانیا انیسه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در م ایکه دو  ییجا

 

 ها: فرمان

    دینکن  ری کوچکان را تحق نیاز ا کیچ یکه ه دیآگاه باش ❖

 را به او گوشزد کن.  شیخطا ،خودت و او انیم ❖

 .با خود ببر گریدو نفر د ا ی کی ❖

 . بگو اسیبه کلآن را  ❖

 کن. یتلق  ریخَراجگ ای ی آنگاه او را اَجنب ❖

 

 : سدر

 

بعنوان یک غیر یهودی و یک مالیاتگیر، افرادی بودند که با سودجویی از معاشرت جزء جماعت اسرائیل محسوب  اجنبی یا خراجگیر.    ۸۸

 شدند  نمی

 آیند تا در مورد حالل یا حرام بودن چیزی قضاوت کنند.  . این بیان مربوط به افرادی است که گرد هم میاگر دو نفر از شما موافق باشید  ۸۹
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به شما    رایز  ،نکنید  ریحقترا    ۹0کوچکان   نی از ا  آگاه باشید که هیچ یک"کند.    یآغاز م جمله  ن یرا با ا   م یتعل  یسیع

   ".نندیبی پدر مرا که در آسمان است، م  یرو شهیدر آسمان هم شانیکه فرشتگان ا م یگوی م

  افراد وجود دارد که    ی ادیز  ل ی. دالدر سطح پایین گرفتنِ آنها یا کمتر فکر کردن به آنهاست  ، به معنای افراد  ریتحق

اند  ت خورده سشک  یتند، به نوع سه  ریفق  تند،سیباهوش ن  یکنند. به عنوان مثال، آنها به اندازه کاف ی م  ریرا تحق  گرانید

  ، و در واقع   دارد   ی مغرورانهرفتار   ،کنندهریحقتص  مورد، شخ   ر . در هتسین  قابل قبولی   حد  در  ،آنها  یاخالق  ی ارهایمع  ای

  ۹۱. تا بر شما حکم نشود  دیحکم مکن"  :تور داده بودسمورد به شاگردان د  نی قبالً در ا  یسیکند. عی قضاوت م  را   یگرید

 ۹2" .بیرون آوریدابتدا چوب را از چشم خود و 

 

 : یبحث گروه 

 ت؟ سمهم ا ،متخلّف ایماندار  کی قدم در برخورد با  نیاول  چرا ،به نظر شما .1

   ت؟سیچ متخلّف ماندار یا  کی هدف از برخورد با   ۱۴تا  ۱۱آیات   ۱۸ی باب با توجه به مت  .2

 

 :سادامه در

ایماندارِ  یسیع با  اشاره کرد:  به دو موضوع مهم در رابطه  از    ،قضاوت در مورد قلب خود  ـ۱  متخلّف  رزنش  سقبل 

  او را در برخورد با    ی چهار مرحله ا  ندیفرآ  ک ی  سپس.  متخلّف  مانداریا  بازگرداندن  یداشتن هدف برا   ـ ۲  ، وایماندار

مردم با شما رفتار    دیخواه  یهر طور که م "ت.  سا  «محبتقانون  »  ساسبر ا  ندیفرآ  نیکند. هر مرحله از ا یم  شریح ت

  خطاکار ت که به  سشده ا  یطراح  ی ابه گونه   ند یهر مرحله از فرآ  ب،یترت  نی و به ا  ۹۳".دیبا آنها رفتار کن   همانگونهکنند،  

  س در  نی ا.  خیر  ایکند  میاز گناه خود توبه  آیا او  ت که  سااین    ساسا  بر  ، اوبرخورد با    نحوهو    ،توبه بدهد  یبرا   یفرصت

 .کنندیپردازد که توبه می م ی انسبه ک یبعد  سکه در یدر حال ،کنندیتوبه نمکه  در مورد آن کسانی است

 
 .داندیشاگردان برابر م /انیح یکودکان را با مس ای یکی از کوچکان، لغزشدر مورد  تعلیمش محتوای در  یسیع  ۹0
 ۱ ه یآ 7باب  یمت  ۹۱
 ۵ ه یآ 7باب  یمت  ۹2
 ۱۲ ه یآ 7باب  یمت  ۹۳
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با او    ،برود و در خلوت  گناهکارنزد    دیکند. او با یگناه م  ایماندار  کی  ندیبی ت که مس ا  یسک  مربوط به  ،قدم  نیاول

ی است که  با خود شخص  ،گناهکار   با  برخورد   تی ئولسم اول  یله ، در وهکه  افتیتوان در یجا م   ن یکند. از ا   صحبت

کند. به  یرا اجرا نم  محبتقانون    زیرا ت  سا  نیز گناهکار کار را نکند، خودش    نی ااو  اگر  است.    آسیب دیده  از گناه

رزنش کند. ساو را    سپسو    ،ببیندو مجازات خدا    گناهرا همچنان در    گناهکاردهد که  ی م  ح یگر، او ترجیعبارت د

 . رندیگناه قرار گ ری ت تحت تأثست که ممکن اسا   افرادیبت به سن اهمیّتو  محبت عدم نشان دهنده   نیهمچن

، از  واییسربا پوشاندن    خواهد ی که م  دهدی نشان م   از گناه،  ه یددسیب  آ  شخصِ ،  گناهکاربا    ی در برخورد خصوص

که    یهنگام  ـ۱عبارتند از:    گران یپوشاندن شرم د  یبرا   قی عهد عتاز  کند. دو نمونه    یر یجلوگ  او   شتریب  ی ارسشرم

  ی هنگام  ـ ۲و    ۹4بپوشانند   از گناه  س آنها را پ  یآدم و حوا فراهم کرد تا شرم برهنگ   یرا برا   وانات یت حسخداوند پو

. کندپشتیبانی میعمل    نی ا  از  زین  لیمانس  حکمت از کتاب امثال  ۹5.دندیرا پوشاننوح    ،پدر خود  یبرهنگ  ،امسو    یافیکه  

عاقل،    شخص شود، اما  یآشکار م   فوراً احمق    خشمِو    ۹6پوشاندمی را    ان گناه  همه  اما محبت  زاند،یانگی نزاعها م نفرت  "

 ۹7" .کندی را پنهان م  ییوا سر

با خود    را  گرینفر د  یک یا دو  الزم است که،  در مرحله بعد  ن،یت. بنابراساو  سرسختیتوبه نکند، نشانه    گناهکاراگر  

آنها    ،یطرف  یب  لیدارند. اوالً، به دل  یشاهدان نقش مهم  ۹۸. را اثبات کرد  حقیقت  بتوان  شاهد،  چندتا از زبان    یمببر

آنها   اً،یوجود ندارد. ثان  نیطرف  نیب  ءتفاهم سویا    جانبداریگونه    چ یحاصل شود که ه  نان یاطماین    ،کنند تایکمک م

و سخنان   ،  سکتاب مقد  از طریقرا    گناهمربوط به    قیحقاآنها،    ،کنند. و ثالثاً یعمل م  یصلح و آشت  رانِیفسبه عنوان  

 کنند.ی م یجمع آور  ،و شخصِ گناهکار آسیب دیده  شخصِ

مرحله سوم این است که    ن،ی ت. بنابراسا  رکشیسدهد که او در حال  یمرحله توبه نکند نشان م  نی در ا  گناهکاراگر  

  هیئتبا  فقط    باید   اطالع داده شود، بلکه اسیکل  یفوراً به همه اعضا   که موضوع   تیسالزم ن  به کلیسا بگویید. در کلیسا

 
 ۱۲ هیآ  ۳باب    شیدایپ   ۹4
 ۲۳ ه یآ ۱۰باب  شیدایپ   ۹5

 ۱۲ هی آ ۱۰امثال باب باب   ۹6

 ۱6 هیآ  ۱۲امثال باب   ۹7

 ۱7 هی آ ۱9باب   هیتثن   ۹۸



۱۱۹ 

 

رابطه با  در    و ضروری،  یقانون   یمیتصم  ،کلیسا  یحاکمه  ئتیشهود، ه  سخنان  دنیاز شن   س. پمطرح شود  هحاکم

  در   د،یببند  نیهرآنچه بر زم  م،یگویبه شما م  ن،یآم"  موضوع اشاره کرد و گفت:  نیبه ا  یسی. عردیگی مآن موضوع  

که هر گاه دو    میگوی در آسمان گشوده خواهد شد. باز به شما م  د،ییبگشا   نیآسمان بسته خواهد شد؛ و هرآنچه بر زم

با هم موافق باشند، همانا از جانب پدر    کنندی که در خصوص آن سؤال م  ی اهر مسئله  ۀدربار   نی زم  ی نفر از شما بر رو

سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا    ایکه دو    یی جا  رای . زدیرس  دبه انجام خواه   شانیا   یمن که در آسمان است برا 

 99" .یشان حاضرما انیدر م

آنها   گر، ی. به عبارت داندنکرده رفتار   در محبتو  اند کرده یخود کوتاه   تیئولسم درنکند،  یحاکمه اقدام   أتی اگر ه

  ن یرزنش کنند. همچنساو را    سپسو    ندیرنج بردن از مجازات خدا ببرا همچنان در گناه و    گناهکاردهند که  یم  ح یترج

. رندیگبگناه قرار    ریت تحت تأثست که ممکن اساسکلی  یاعضا  ریاسبت به  سن  ،اهمیّتمحبت و    عدم  ینشان دهنده 

 ۱00رزنش قرار داد.سمورد  ،موضوع نیرا به خاطر هم سقرنت یاسیکل یول رهبر سر سپول

 

 رفته یپذ  زیپرستان نبت  انیدر م  یکه حت  یاهست، آن هم به گونه   یعفتیشما ب  انیکه در م  دهیبه واقع خبر رس

را    یو کس  دیریماتم گ  ستیبای نم  ای! آدیکنی خود رابطه دارد. و شما افتخار م  یبا نامادر   ی مرد  امدهی. شنستین

اکنون،  و هم   م؛یامّا در روح با شما  ستم،یشما ن  انیهرچند من در جسم م رایز د؟یخود بران  انیکرده از م  نیکه چن

زده است،    ی کار  نیکه دست به چن  یشما حاضر است، حکم خود را در خصوص کس   انیکه در م  ی چون کس

شما هستم، و با حضورِ    ان یو من در روح م  دییآی شما گرد هم م  یام. وقتصادر کرده   ح یمس  یسیبه نام خداوند ما ع

  ی سینَفْس گناهکار، روح در روز خداوندْ ع  یِتا با نابود  دی بسپار  طانیمرد را به ش  نی ا  ،یس یقدرتِ خداوند ما ع

را وَر   ر یخم یتمام تواندی م ه یرمایخم ی که اندک دیدانی نم  ای. آستین ح یصح  ی رو  چ ی. افتخار شما به هابدینجات 

  را ی. زدیاه یرمایخمیب  ز ین  یبراست  کهچنان  د،یتازه باش  ریتا خم  دی کهنه پاک ساز  یۀرما یآورد؟ پس خود را از خم

و شرارت،    یبدخواه  یۀرمایخم  یعنیکهنه،    یۀرمایرا نه با خم  دیع  دییایشده است. پس ب  یپِسَخ ما، قربان  ۀبر  ح،یمس

   .میبرگزار کن یصداقت و راست  یۀرمایخمی بلکه با نان ب 

 
 ۲۰تا  ۱۸ اتیآ ۱۸باب  یمت   ۹۹

 ۸تا  ۱ اتیآ ۵باب  ان یاول قرنت  ۱00



۱20 

 

 

کار را    نیاگر ا   ۱۰۱دارد.را  توبه    یفرصت برا   نی آخر  گناهکارحاکمه موضع خود را روشن کرد،    ئتیکه ه  یهنگام

مرحله توبه نکند،   نی گفت که اگر در ا ی سیت. عسا عمل نموده  وقاحت ای  ارتسج یت که از رو سا ینکند، مجرم

که فرد توبه    یتا زمان  اسکلی  گر،ید   بارترفتار کنند. به ع  ریباجگ  ک یو    بیگانه  کی با او به عنوان    دیبا  اسیهمه در کل

 ۱۰۲کرد: دیی موضع را تأ  نی ا انیول در نامه اول خود به قرنتسر سنکند، با او معاشرت نداشته باشد. پول
 

  عفتان ی نبود که با ب  نی ا   یرو   چ ی. امّا مقصودم به هدیمعاشرت نکن  عفتانی خود، به شما نوشتم که با ب  نیشیپ  ۀدر نام

.  دییرا ترک گو   ایدن  ستیبای در آن صورت م   رایز  د،یپرستان معاشرت نکنبت   ای  ادانیّش  ایورزان  با طمع   ای  ایدن  ن یا

ناسزاگو    ایپرست  بت  ا یطماع    ای  عفت،ی امّا ب  خواند،ی را برادر م  ودکه خ  یکه با کس  سمینویامّا اکنون به شما م

  ۀ مرا چه کار است که دربار  رای. ز دیهمسفره مشو  یکس حت نیو با چن دیاست، معاشرت نکن ادیّش ایو   گساریم ای

  ۀ خدا خود دربار   ست؟یشما ن  ۀبر عهد   ند،یسایآنان که در کل  ۀدربار   یداور  ایآ  یکنم. ول  یداور  رونیمردمان ب

 ۱۰۳. دیخود بران انیپس آن بدکار را از م خواهد کرد. ی داور رونیمردمان ب

 

 : یبحث گروه 

  ، گناهکار  ایماندارِ   ک یبرخورد با    س، در کتاب مقد  هایدستورالعمل   فرایند  ه ازک  دیسشنای را م   اسیکل  چند .3

 کنند؟ یتفاده مسا

 کنند؟ یتفاده نمسا ،سکتاب مقد هایدستورالعمل  فرایندِ از اهاسیکل شتریب چرا .4

 افتد؟ یاتفاق م شتریب ، شکستتیئولسمانجام در   ، برخورد با ایماندار گناهکارندِ یفرآ از ی اچه مرحله  در .5

 چرا؟  .6

 : سنکته در

 
 بود.  شنهاد یپ نیسوم نیا  ۱0۱

 ۱۳تا  9 اتیآ ۵باب  ان یاول قرنت  ۱02

در برابر    دهند،یادامه مامّا آنان را که به گناه  "گفت:    موتائوسیبه ت  یادر نامه   زیپولس رسول ن    ۱۳و    ۱۲و    7و    6آیات    ۱7تثنیه باب   ۱0۳
 " بترسند. گرانیکن تا د خ یهمه توب



۱2۱ 
 

 .دیگمراه را اصالح کن  ایمانداران 

 

 :فعالیت

 .دیغافل نشو  او  خود در روند اصالح تیئولساز م د،ینیبی را م یح یسم یک شخصِ گناه یوقت

  



۱22 

 

 33 سدر

 کنندیتوبه م عفو کردن ایماندارانی که 

 

 : گروهیگفتمان 

 ت؟ سیچ «کنمیتوبه م»و  «فم سأمت» عبارت دو  نیتفاوت ب

 

 مقدمه: 

  ایمانداری که در دل هر    یؤال سبا    سخطاکار را به شاگردان گفت، پطر  ایماندار  ک یرزنش  س  فرایند  ،یسیکه ع  یهنگام

  ن ی در ا   "؟ببخشماو را    ایدبورزد،   گناهبرادرم به من   تا چند بار اگر،  خداوندا"  و پرسید: شد  کی ت، به او نزدسنهفته ا

موضوع به   نیکه چند ماه بعد در مورد هم یتورات سدهم به و پردازیم می  سپطر هایؤالس به  ،یسیع ِخسبه پا هم سدر

  .شاگردان داد

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 

 

 ۱0تا  ۱ اتیآ ۱7، لوقا باب   50تا  4۹ اتیآ ۹باب  س، مرق ۳5تا  2۱   اتیآ ۱۸باب  یمت
 

 کنند یکه توبه م  یماندارانی عفو کردن ا

 50تا  4۹ اتیآ ۹باب  س، مرق  ۳5تا  2۱ اتیآ ۱۸باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایدنبال من ببه  "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

تا هفت    ایاو را ببخشم؟ آ  دی سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد، با:  دیآمد و پرس  یسیسپس پطرس نزد ع

  یآسمان را به شاه  یپادشاه توانی رو، م  نی از اهفت بار، بلکه هفتادْ هفت بار.  نه میگوی به تو م پاسخ داد:  یسیع  بار؟

را نزد او    یکرد، شخص  یحساب کند. پس چون شروع به حسابرس   هیگرفت با خادمان خود تسو   میکرد که تصم  هیتشب



۱2۳ 

 

قرض خود را بپردازد، اربابش دستور داد او را    توانستی چون او نم  به او بدهکار بود.  ۱04ه هزار قنطارد  آوردند که 

کنان  انو درافتاد و التماس ارباب به ز  یپا  شیبفروشند و طلب را وصول کنند. خادم پ  اشییدارا   یبا زن و فرزندان و تمام

و آزادش    دیارباب به حال او سوخت و قرض او را بخش  پس دلِ  قرض خود را ادا کنم.  ۀ مرا مهلت ده تا همگفت:  

پس اورا    به او بدهکار بود.  ۱05نار یصد د  که  دیاز همکاران خود را د  یکی  رفت،ی م  رونیکه خادم ب  ی. امّا هنگامکرد

مرا "کنان گفت: انو درافتاد و التماساو به ز یپا شیهمکارش پو گلویش را فشردو گفت: قرضت را ادا کن!   گرفت

بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد.    رفت،یامّا او نپذ   "قرض خود را بپردازم.  ۀمهلت ده تا هم 

را بازگفتند. پس    اجرا آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام م  ار یبس  دند،ی واقعه را د  ن یخادمان ا   ریکه سا  یهنگام

  دم؟ یمگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخش ر،یخادم شر ی ادم را نزد خود فرا خواند و گفت:  ارباب، آن خا

شده،    ن یپس ارباب خشمگ  گونه که من بر تو رحم کردم؟ همان   ،یکردی بر همکار خود رحم م   زیتو ن  ستیبای نم  ایآ

از شما    ک یبا هر    زیمن ن  یپدر آسمان   ونهگن یقرض خود را ادا کند. به هم  ۀهم  واو را به زندان افکند تا شکنجه شود  

به نمک،    ی د شد و هر قرباننخواه  ن یکمَآتش، نَ  ابهمه    .د یبرادر خود را از دل نبخش  زی رفتار خواهد کرد، اگر شما ن

س شما پ  ؟امّا اگر خاصیتش را از دست بدهد، چگونه میتوان آنرا نمکین ساختت،  سا  کوی. نمک نگرددیم  نینمک

 . و صفا به سر ببرید صلح   در گری کدیبا و   داشته باشیددر خود نمک  نیز

 

 ها: فرمان

 . داشته باشیددر خود نمک  ❖

 .در صلح و صفا به سر ببرید گر یکدیبا  ❖

 

 : یبحث گروه 

 ؟ چقدر بوده  دیاده یبخش ، خطا یک انجام مکررِ به خاطر را  شخص یک که   یتعداد دفعات  نیشتریب .1

 

 : سدر

 
 سال دستمزد. ۴6۱۵۰۰حدود . ده هزار قنطار   ۱04

 سال. کیدستمزد  یک سومحدود صد دینار.    ۱05



۱24 

 

ؤال دوم را اضافه  سشد،    کینزد  یسیبه ع  خطاکار،  خشیدن فردِب  ؤال خود در مورد تعداد دفعاتسبا    سکه پطر  یهنگام

  ی اکلمه   ی. در زبان عبرصرفاً یک سوال ساده نبود  ،پرسش پطرس در مورد عدد هفت  یاین نحوه   "؟بارتا هفت  "کرد:  

دوگانه دارد:    ییت. معناسا در هفت ضرب شده ایشده    »هفت برابر«اشاره دارد که    یزیت و به چسا    «شابا»گفت  که او  

  ای  رییشود که قابل تغیاطالق م  یزیت و به چسکامل شدن ا  یدر لغت به معنا  «شابا». کلمه  بار  هفتـ  ۲وگند و  سـ  ۱

 کند. ی آن را تکرار م بار تکند هفی م ادیوگند س  ی شخص یدارد که وقت تداللس ا  نیتن نباشد. اشاره به ا سشک

  طرس پ  ،یسیدر زبان انگل  بود.  یس یاز ع ح ی( استفاده کرد، به دنبال توض)شبا  «هفت بار»  عبارت پطرس از    یوقت   نیبنابرا

  توبه کرده است،  تا هفت بار دیگوی که م میرا ببخش یخوب است کس ایآکند:  انیب نگونهیسؤال را ا نیممکن است ا 

 است؟   دهنکر یاد سوگند وز برای آن هن حالیکهر د

هفتاد که    ی تا زمانهفت مرتبه، بلکه    ۱06که   یتا زمان   م یگوی تو را نم "خ داد:  سصورت پا  ن یبه ا   سؤال پطرسبه    یسیع

ا   (چهارصد و نود بار ببخشد  د یبا  یک شخص   که  میشنوی م   نیبه ا   هیشب  یز یچ)  "هفت مرتبه   ادیتعداد ز   ن یو چون 

،  است  معقولطرز تفکر    نیادامه دهد. ا ایمانداران    بخشش  ، همیشه بهدیبا  او  نیبنابرا  ،پیگیرش باشدتواند  ینم  ، اوتسا

 .از آن دارد  فراتر سیری ،یسیرمزآلود ع  ِخسپا ،تا حدودی اما

به    یاشاره روشن  نی ا.  "بار  هفت  هفتادْ، بلکه تا  بار  هفت  میگوی به تو نم"ت:  سا  نی گفت ا  یسیآنچه ع  یدر زبان عبر

  ی شهر مقدست مقرر گشته است تا به نافرمان یقوم تو و برا یبرا  ۱07بار هفتاد هفت"ت. س ا  ۲۴آیه  9باب  الینبوت دان

و نبوّت مُهر گردد و   ایآورده شود و رؤ یجاودان ییِکفاره گردد و پارسا ریو تقص ردیپذ انیخاتمه داده شود و گناه پا

ادامه دهد تا آنچه    ایماندارانبه بخشش    دی که با  د یگویم   س به پطر  ی سیمورد، ع  ن یدر ا      " قداس مسح شود.الاقُدس

 ت، محقق شود. سشده ا انیب الیدر نبوت دان

 
  « heos»   یونانیکلمه    یمعنا  رایز  رجوع کردم،  مزیج  نگیک کتاب مقدس، به زبان انگلیسیِ، از    ٰ  ترجمه شده   ٰ  نسخه  من به  نجایدر ا   ۱06

کند که نشان  یترجمه م  «زمانی که  تا» را به عنوان    «heos»    طبق ترجمه جیمز در اول پادشاهاند.   کنیمنعکس م  یشتریرا با دقت ب

که اصطالح    یاستفاده کنند. هنگام  «heos» کلمه    ی راب  «تا» دارند از عبارت    ل یتما  گرید  ی هازمان است. اکثر ترجمه  در  هدف   ک یدهنده  

در زمان را که   هدف   کیکه مفهوم  ی تمرکز کند، در حال نیعدد مع ک یشمارش تا   تصوربر   که دارد لیشود، خواننده تمایظاهر م «تا» 

 .ردیگیم ده یآن است، ناد یبه معنا زیاصطالح ن  نیا
از کلمه    ان یهودی   رایکننده باشد زتواند گمراه  یم  نیکنند. ایم  نیگزیجا  « هفت» کلمه    ی را به جا  « هفته» از مترجمان کلمه    یاریبس   ۱07

  « Shemittah» (،  کاستی)پنط  ها هفته  عیدهفته،    کیتواند نشان دهنده  یم  نیکنند. ایاستفاده م  یدوره زمان  نینشان دادن چند  یبرا  «هفت» 

 جشن باشد.  کیا یساله(  7)دوره 
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منظورش سر  یبرا  یسیع ملکوتاندن  مَثَل  با  را  آن  م  ی ،  مَی همراه  در  بده   کی ل،  ثَکند.  )خدا(  خاص   ۱0۸ی پادشاه 

  ی گریبخشد. چون او بخشش را از دیرا نم  یگری)گناهان( د  ۱0۹یبدهشخص  بخشد. اما آن  یرا م  شخصی)گناهان(  

  که  ، همانطورنشان دهدت که سا نی . هدف مَثَل ادپارسیبه جالّدان م ی( او را تا پرداخت بدهخداکرد، پادشاه ) غیدر

  ببخشیم را   گرانید همانگونه خطاهای باید ما نیز ،تسا ده یبخش ما را هان گنا خداوند

شده با   یننمک»اصطالح  ".خواهد شد نیکمَبه آتش، نَ سکهر  رایز" : اندسری م انیجمله به پا نی مَثَل را با ا ن یا  یسیع

وزاندن  سها قبل از  یهمه قربانبه  الزم بود    قیشود. در عهد عتیخدا انجام م  ی ت که براس ا  یی های به قربان  اشاره   «آتش

 نیب  ۱۱0عهد   یک    نشان دهنده ان بود که  سان  ی خدا و هم برا  یرا هم ب  سَنبلی  نمک زده شوند. نمک به عنوان  ،آتش  با

با  انیح یسم  یبرا   س . پآنها بود به عنوان قربان   د یکه  آتش    بهت که  سا  تهسشایکنند، کامالً    م یتقد  ۱۱۱زنده   یخود را 

 شوند. یننمک

 زند، می   ادیفر  ، برای تالفی،در ما   زیهمه چ  یمخصوصاً وقت  قربانی است،در حقیقت، بخشیدن گناهان دیگران نوعی  

  ن یتفاده کرد. اساز مثال نمک ا  لیدل  نیبه هم  کند،تأیید میرا    این یسیچشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان. ع

پدر    د،یمردم را ببخش  یاگر خطاها  رایز" بودند.    ا با خد و پیمان  عهد      ک یبه شاگردانش بود که آنها در    ی ادآوری  ی برا

 ".دیشما را نخواهد بخش  یخطاها   زیپدر شما ن  د،یمردم را نبخش  ی . امّا اگر خطاهادیشما را خواهد بخش  زیشما ن  یِآسمان

 (۱۵و ۱۴آیات  6ی باب )مت

 دارد:  یدو کاربرد اصل ، با خدا عهد  درتفاده سنمک عالوه بر ا
 

  د یباشد و اصالح شده به نمک، تا بدان  ض یبا ف  شهیشما هم  یگفتگو   ـردن  خوش طعم ک  ای دار شدنادویه •

 (6آیه  ۴باب  انیس. )کولداد  دی را چگونه جواب با سهرک

 
 سال دستمزد.  ۴6۱ـ۵۰۰دل معا   ۱0۸

 سال. کیدستمزد  یک سوممعادل    ۱0۹

 ۵ ه یآ ۱۳باب  خیدوم توار، ۱۳ ه یآ ۲باب  ان یالو، ۱9 ه یآ ۱۸اعداد باب   ۱۱0
خدا    ده یزنده مقدّس پسند  ی خود را قربان  یکه بدنها  کنمیخدا استدعا م  یبرادران، شما را به رحمتها  یلهذا ا"  .۱  هیآ  ۱۲باب    انیروم ۱۱۱

 "که عبادت معقول شما است. دی بگذران
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از    ای  حفظ  یبرا • کس  ـ  اد سفنجات  اگر  من،  حق  یبرادرانِ  از  د  قتیاز شما  و  شود،  را    ی گریمنحرف  او 

و گناهان    دهیبازگردانَد، جانِ او را از مرگ نجات بخش  یرا از گمراه   یبازگردانَد، بداند که هر کس گناهکار

 (۲۰و  ۱9آیات  ۵باب  عقوبی)  است. دهیرا پوشان  یشماریب

 

با طرف  »  :گفتی اً مساس، ادییصلح نما  گریکد یو با    دی خود نمک بداردر  داد که    فرمانبه شاگردان    یسیکه ع  یهنگام

 ،نفردو    شما  نیب  یحال رابطه بهتر  نیو در ع  دیو به فکر حفظ جان او باش  دیصحبت کن  آمیزحبتم  یاوه یبه ش  خطاکار

 «.شودایجاد می 
 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد
 

 ۱0تا  ۱ اتیآ ۱7لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

 بودی که آنها را سبب گردد. او را بهتر آن م   یبر کس   یامّا وا  ست،ین  یز یاز لغزشها گر"آنگاه به شاگردان خود گفت:  

پس مراقب  کوچکان شود.    نیاز ا   ی کیسبب لغزش    نکهیافکنند تا ا   ایو به در  زندیاویبه گردنش ب  یی ایکه سنگ آس

. اگر هفت بار در روز به تو گناه  ببخش   او راتوبه کرد،    اگر، و  کن  خ یاو را توباگر برادرت گناه کند،    .دیخود باش

  " !فزایما را ب  مانیا"رسوالن به خداوند گفتند:    ".او را ببخش  ،«کنمی توبه م»:  دیو گو  دی ورزد، و هفت بار نزد تو بازآ 

برآمده    شه یاز ر   دییدرخت توت بگو   ن ی به ا  دیتوانی م  د،یخردل داشته باش  ۀ دان  یبه کوچک   یمانیاگرا خداوند پاسخ داد:  

در شم  ایدر  از  و  شود،  برد.  کاشته  خواهد  فرمان  زدن    ستیکا  شخم  از  خدمتکارش  چون  که  شما    دن یچران  ایاز 

  ام یی رایکمر به پذشام مرا آماده کن و  نخواهد گفت:    ای؟ آو بخور  نیبنش  ا،یب:  دیگوسفندان در صحرا بازگردد، او را گو

آورده    یمنّت از خدمتکار خود خواهد برد که فرمانش را به جا  ایآ  ؟اشامیتو بخور و ب  عدو ب  اشامم،یبربند تا بخورم و ب

و تنها    م یامنّتی ب  ی خدمتکاران":  دییبگو  د، یآورد  ی چون آنچه به شما فرمان داده شده است، به جا  ز یاست؟ پس، شما ن

             ".میاکرده  فهیانجام وظ
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 ها: فرمان

 .  دیمراقب خود باش ❖

 ید.کن توبیخ او را  ❖

 .او را ببخش ❖

 بگویید. ❖

 

 :سادامه در

ا  ماندارِیا  کی  بخششِ  ضرورتِدوباره با شاگردان خود در مورد    یسیبعد ع  یمدت بار او    نیخطاکار صحبت کرد. 

شروع    ، درایویژه   کلماتِد که آنها  سری به نظر م  ".دیمراقب خود باش"جمله آغاز کرد:    ن یخود را با ا  العملتورسد

  ریتعب  ریاز موارد ز  ک یتواند به هر  ی ت و مسار قدرتمند ایسعبارت کوتاه ب  نی ، ااماتند.  سدر مورد بخشش ه  ،تعلیم

ب  س منا  یموضع دفاع   ـ6  د،ی نخور  فریب  ـ ۵  ،مراقب باشید  ـ ۴  ،اهمیت بدهیدـ  ۳  ،دقت کنید  ـ ۲  د،یباش  اریهوش  ـ۱شود:  

 به خودتان حمله شود.  دی( اجازه نده7 ،اتخاذ کنید

  ی ز یدر برابر چه چ»:  خواهدباشد، که پاسخ این سوال را از ما می می  یدفاع  تیحال  انگری ب  ش،تفاسیر  عبارت و تماماین  

 یم،حفظ کن ،تسکه در وهله اول انجام شده ا یت که خود را از گناهسا  نیت. اول اسا متیسدو قخ سپا «؟شوددفاع 

مثل   ،  نبخشیمکند را  یتوبه م  سپسکند و  یکه گناه م   ایمانداریتا    یمنکنخت  سکه دل را    ن یو دوم ا  هوشیار  مارِ  مثل

 ۱۱2آزار.بی کبوترِ

  ک ی  نکهیاز ا  س. پ بیابید راهی صحیح راو هم  یدت که هم تأمل کنسا  یمعن نیبه ا  "دیخود باش مراقب" العملتورسد

  چگونه » گر،ی فکر کند. به عبارت د آن،وقوع   علت در مورد  دیانجام داد، با  گناهی ایماندار دیگری،  بر علیه یح یسم

مورد گناه قرار   ندهیدر آدیگر تا  آن راههایی را بیابدوقت بگذارد و   دیبا اًیثان «؟دراین شرایط قرار دادمخودم را 

 
 .۱6 ه یآ ۱۰باب  یمت  ۱۱2
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گناه    در حق آنهادهند که بارها و بارها  ی قرار م   یتیلوحانه خود را در موقعادهس  انیح ی سم  ،از اوقات  یاریس. بردینگ

 ۱۱۳کنند. یم  فیتوص ،زیرا به عنوان رفتار جنون آم  نیا  یشود. برخیم

 : یبحث گروه 

  ب یشرم بر تو؛ اگر بار دوم مرا فر   دادی  بیمن را فر  بارک یت؟ اگر  سبه چه معنا  یم یضرب المثل قد  ن یا .2

 . شرم بر من  دادی

 ند؟ یبب بیسآ گرید ایماندار از گناه   ،تواند، می ایماندار  کیکه عملی را بیان کنید،  .3

 ؟ قرار گیردگناه   مورد ، تادادکه به خود اجازه   رد،ک چه  آسیب دیده ایماندار .4

 تواند انجام دهد؟ ی م  یچه اقدامات ،ندهیاز گناه در آ اجتناب یبرا  او .5

 

 :سادامه در

ترت  یسیع فهر  ی مراحل  ،وقفهبی   و  بیبه  مسرا  دیده  ماندار یا  ک یکه    کندی ت  گناه  آسیب  برابر شخص    د یبا  از  در 

را  ".  دهد  انجام  ،گناهکار او را ببخش  توبیخ او  اگر توبه کرد،  بر گناهکار،  اِعمال،  شهیهم  ".کن. و  بر    اولین توبیخ 

او را  رنجیده وظیفه دارد که    فرد،  امکرده  ۱۱4گفت توبه  خطاکاراگر    ،نی! همچنرنجیده از گناه است  شخص  یعهده 

 ببخشد. 

خود را    منظور  یسیاشتباه متوجه شوند، ع  ،ببخشند  دیکه با  یدر مورد تعداد دفعات  ،او را  یقبل  ارمبادا شاگردان گفت

هفت    یهفت بار به تو گناه کند و روز   یروز  اگر"کنند، بلکه    یفکر م   یبار که برخ  ۴9۰نه تنها    سازد،روشن می 

دوره هفتاد   کی شوند. در  ی م  ریفرمان متح   ن یاشاگردان از    ".او را ببخش  ،"کنمی توبه م"  د یمرتبه، برگشته به تو گو

 خواهد شد. بار ۱7۸۸۵۰اله مجموعاً س

 

 
انتظار نت  ی کس  ،نادانفرد    کی  ی برا  جیرا  فیتعر  کی   ۱۱۳ به انجام مکرر همان کار ادامه دهد و  داشته باشد. به    یمتفاوت  جهی است که 

 «؟سوزیدمیکه  دیتا متوجه شو د یدست خود را در آتش بگذار دی چند بار با»  گر،یعبارت د
که او را به سر    یمراحل  ای  شاعمال  ریمعناست که مس  نی کند، به ایتوبه م  دیگویم  یکس  یجهت است. پس وقت  رییتوبه نشان دهنده تغ   ۱۱4

 دهد. ی م رییتغاست را حد گناه رسانده 



۱2۹ 

 

غ  ن یا   یس یاما ع نم  ر یفرمان را  براداندی معقول  ن  ی .  ا  ایماندار   ک یکه    تسی او مهم  ببخشد، مهم  ت که  سا  نی چقدر 

  نی از ا  پشتیبانی  ی ت. براسا  بخشنده  ،مانسکه پدرشان در آ   همانطور  ،بخشندهشاگردانی    چگونه باشند.شاگردانش  

  ی چون آنچه به شما فرمان داده شده است، به جا   زیپس، شما ن".  اندسریم   انیبه پا  جمله  ن یرا با ا   تعلیماو    ،تداللسا

 " .میاکرده  فهیو تنها انجام وظ میامنّتی ب ی: ”خدمتکاران دییبگو  د،یآورد

 

 : سنکته در

 .دیباشیدن بخش تعدسم

 

 :فعالیت

  نده یرا در آ یچه اقدامات  .دیفکر کنگناه،  آن  دالیل انجامِ  و در مورد   دیدر حق شما گناه کرد، وقت بگذار   یسک  اگر

 .کنید یریجلوگ های دیگر،از وقوع گناهداد تا   دیانجام خواه
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 34درس 

 شادی   برای  ل یدل
 

 : گروهی گفتمان

 شود؟یشما م شادیکه باعث   دیرا نام ببر  یموارد 

 

 مقدمه: 

شرکت کرد   میها در اورشلمهیخ د یاند، در عسر  انیخود را در مورد گناهان به پا های العملتورسد یسیع  نکه یاز ا سپ

اعالم    عالم،  نور عنوان  ه  بخود را    ، بود    جشنِ آن  در    عیسی  وقتی که  .دیبخش  بود،  گرفتار  در زنا  کهرا    نیو در آنجا ز

پس از گذشت  .  اعالم کرد،  نیکو  ان شببه عنوان    را   خود  در نهایت،و    شفا بخشید  بود را   ه آمد  ایبه دن  نایکه ناب  یکرد، مرد

کوتاهی، د  مدت  شاگرد  هفتاد  برا   گریاو  انج   یرا  و    به  ،لیموعظه  برود،که    دیارهاییشهرها  بود  تاد. سفر  قرار 

 . افتی ۲۴تا  ۲۱ یها س توان در دری به آنها داد را م  عیسی  که ییهاتورالعمل سد
 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 

 

 ۳0تا  25 اتیآ ۱۱باب  متی ،   24تا  ۱7 اتیآ ۱0لوقا باب 
 

 شادی  برای لیدل

 20تا  ۱7 اتیآ ۱0لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

فرمود:   شانیبه ا  ".کنندی هم به نام تو از ما اطاعت م  وهاید   یسرور ما، حت"بازگشتند و گفتند:    یآن هفتاد تن با شاد

  ی که ماران و عقربها و تمام  بخشمی شما را اقتدار م  نکیا.  افتادی که همچون برق از آسمان فرو م  دمیرا د  طانیش"

که ارواح از شما    دیشادمان مباش  نی . امّا از ادینخواهد رسان  بیآسبه شما    زیچ  چ یو ه  د، یکن  مالیقدرت دشمن را پا

       "نامتان در آسمان نوشته شده است. باشد که نی شما از ا یبلکه شاد کنند،ی اطاعت م 
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 خواهم داد   یآرام شما و من به  آیید نزد من              

 ۳0تا  25و آیات  ۱۱، متی باب  24تا  2۱ اتیآ ۱0لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

که   میستای تو را م  ن،یپدر، مالک آسمان و زم  یا  :گفت  و  ۱۱5آمد وجد    سالقددر روح  عیسیاعت،  سدر همان  

  ن یتو در ا  یخشنود رایپدر، ز   ی. بله، ا یاو خردمندان پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده   ان یرا از دانا قیحقا  ن یا

جز   ستیپدر ک داندی نم کسچ یجز پدر، و ه ستیپسر ک داندینم کسچ یرا به من سپرده است. ه  زیبود. پدرم همه چ

زحمتکشان و گرانباران، که من به    یتمام  ی ، انزد من  دییایب  آشکار سازد.  شان یپسر، و آنان که پسر بخواهد او را بر ا

  هستمدل  و افتاده   میکه حل  رایز  ۱۱7د یاب ی  م یاز من تعلو    ۱۱6د ی ری گ  دوشمرا بر    وغی   .دیخواهم بخش  شیشما آسا

سپس در  چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.    ۱۱۸؛افتی  د یخواه   سایشآ  یش خو  جانهایدر  و  

به    را ی. زنندیبی م  د، ینیبی که آنچه شما م  یخوشا به حال چشمان"خلوت، رو به شاگردان کرد و گفت:  

و آنچه    دند،یو ند   نندی بب  د،ینیبی و پادشاهان آرزو داشتند آنچه شما م   ایاز انب  یاریبس  م یگویشما م

 " .دندیبشنوند و نشن د،یشنوی شما م

 

 ها: فرمان

به شما   ز یچ  چ یو ه،  دیکن  مالیدشمن را پا  قدرتِ   ی که ماران و عقربها و تمام  بخشمی شما را اقتدار م  نک یا ❖

   . دینخواهد رسان بیآس

 . کنندی که ارواح از شما اطاعت م دیشادمان مباش نیامّا از ا  ❖

 . باشد که نامتان در آسمان نوشته شده است ن یشما از ا یشاد ،بلکه ❖

 .نزد من دییایب ❖

 
 .دیپریدر هوا م یو از خوشحالزد یم ادیاحتماالً فر یسی ع. او در روح القدس وجد نموده   ۱۱5
 کنم. تی به من اعتماد کن و بگذار تو را هدا . دیر ی مرا بر خود گ وغی  ۱۱6

 خداست به تو نشان دهم. خشنودیتو خوب است و مورد   ی. بگذار آنچه را که برا. دیابی میاز من تعل ۱۱7

  که   دیینما  درخواست  را بخواهید،   میقد  یهاق یو طر  دیینما  و مالحظه  دیستیبا  هاقیبر طر"  :دیگویم   نیخداوند چن  ۱6آیه   6ارمیا باب  ۱۱۸
 " .دیابیب  آرامیخود  جان ی ، برانموده  سلوک تا در آن  است  کدام  کوین قیطر



۱۳2 

 

 . دیریگ دوش مرا بر  وغی ❖

 .دیابی م یاز من تعل ❖

 

 : سدر

  ی ج یبه چه نتا  ای  فتدیبدر بین راه برایشان    یاتت چه اتفاقس مطمئن نبودند که قرار اآنها  ،  تاده شدندسفرهفتاد نفر    یوقت

  اریسب  خود،  بشارتیفر  ساز بازگشت از    ساطاعت کردند! پ  یسیع  هایفرمان از    با جدیتد. آنها  خواهند کر  دایت پسد

به  در پاسخ    یسیع.  شده بودند   آنها ِع یمط  ،عیسینام    در  دیوها هم  یگزارش دادند که حت  یسیند و به عبودخوشحال  

 . است داده  به آنها را قدرت دشمنکل  اقتدار بر،  که کرد یادآور یآنها 

به همه شاگردان ع  ن یا ا  یسیاقتدار  انج   رایت، زساعطا شده  با    قتیآنها حق  ل،یدر موعظه  و   کنندی م  انیب  محبترا 

او با هدفِ  روبرو شد، گفت که    ستالیپ  سویتکه با پن  یهنگام  یسی. در واقع، عکنندی م  با نیروهای شریر مبارزه  ماًیتقسم

رو به جهان    نی رو زاده شدم و از ا  نی که من پادشاهم. من از ا  ییگویخود م  تو"  ت.سا  آمده  نیبه زم  قتیت حقشهادِ

باب    وحنای)"  .دهدفرا می   من گوش   یتعلّق دارد، به ندا   قتیشهادت دهم. پس هر کس که به حق  قتیآمدم تا بر حق

باب    وحنای)اول   " .ازدسرا باطل    س یر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلسپ"کرد:    انیگونه ب نیول ا س ر  ی وحنای و  (۳7  ه یآ  ۱۸

 ( ۸ هیآ ۳

کرد.   هسیخود مقا  اعمالو آن را با    پرداخت  سابلی  اعمال  به وصف  یسیتادن هفتاد نفر، عسها قبل از فرمهیخ  دیدر ع

 مند به فراوانی بهره   آناز  و    دداشته باشن   اتیح  شان یمن آمدم تا انابود کردن؛    و  جز برای دزدیدن و کشتن  دیآی دزد نم"

و   گناه  باعث  و  دهدمی   بی فر  ست که از این طریقوا  های دروغ  ،( قدرت دشمن۱۰  هیآ  ۱۰باب    وحنای)  "شوند.

را  جاودانی    حیات   از آن،  اطاعت  و  شودی گفته م   محبت   از طریق  ت کهسا  قتیحق  ح ی سقدرت م  اماشود،  ی م  مرگ 

 آورد.یبه ارمغان م

تفاده کرد: مار و عقرب.  سا  ،آنها بر بشر  ر یتأث  ی و چگونگ  ،دشمنان خود  وصف   در   یموجود بعنوان سمبلاز دو    یسیع

  ش ی دای)پ  "بود.  رکتریخدا ساخته بود، ز  هوهی وحوش صحرا که    ۀ و اما مار از هم"  ت.س ا  ب یفرو    دروغ   سمبلمار  

جهان را به    ینام دارد و جمله   طانیش  یا  یسابل  که  کهنهمار    همانشد،    به زیر افکندهبزرگ    یاژدها "  (۱  هیآ  ۳باب  

  مرگ و    گناه   سمبل  عقرب  (9  هی آ  ۱۲)مکاشفه باب    "کشاند. هم او و هم فرشتگان به زمین افکنده شدند.گمراهی می 
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گناه است و نیروی گناه نیش مرگ    تو کجا؟  شی مرگ، ن  یتو کجاست؟ و ا   ی روز ی گور، پ  یا"   ت.سا

  ۵۵  ات یآ  ۱۵باب    انی)اول قرنت  ".بخشدی م   یروز یبه ما پ  ح یمس  ی سیخداوند ما ع  ۀ امّا شکر خدا را که به واسطشریعت،

 (۵7تا  

به  به آنها گفت که    یسیع  اما   ،بودند  درخورِ شادیبود  به آنها داده    عیسی  که  اقتداری  ه سببب    ،اگرچه هفتاد شاگرد

  ن ی. با گفتن اخوشحال باشند  ،تسامان نوشته شده سآر  دشان  نام  به خاطر اینکه    دیآنها بابلکه    ،نکنند  یاین سبب، شاد

عس در    ی سیخن،  آنها  نام  که  آنها گفت  حیاتبه  ا ساشده   ثبت  دفتر  بود  ن یت.  وجد    شاگردانکه    خبری  به  آن  با 

. ممکن شودمی  نوشته  دفتر حیاتدر    حقیقی  ایِسپار  افرادِنام  که فقط    معتقدند  ،یهودیان در تعلیمات خود!  آمدندمی

کثر مردم  انام  معتقدند که    نیهمچن  انیهودیندارند.    یشرمندگ  یبرا   یزیکه چ  میبدان  یان سک  ای  «س یقد»ت آنها را  سا

  کنند نمی ی که هرگز توبه شریر افراد  ولیکن نامِ  ت،سانشده  تعیین رنوشت آنها هنوز سو   ستانوشته شده  ، توبه دفتردر 

آنها    دیگو یم  به شاگردانش  یسیع  وقتی  .ستا شده  نوشتهمردگان    دفتردر   قبلنام  حیاتِ  در  از    ثبت   مانسآ  دفتر 

 بود. ی شخبر خو تیسبرا، تساشده 

  ش ی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسا یتمام ینزد من، ا  دییایب" :داد فرمان آنان یشاد انیدر م یسیع سپس

  یشخو  جانهایو در    هستمدل  و افتاده   م یکه حل  رایز  دیابی   م یاز من تعلو      دی ریگ  دوشمرا بر    وغ ی.  دیخواهم بخش

ان  ساناجزای  از    قسمتبه هر    عیسی  فرمان  "چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.    افت؛ی  د یخواه  سایشآ

  شان یمن آمدم تا ا"ت.  ساها گفتهمه یخ  دیاو در عدارد که  به آنچه    میتقساشاره م  و  مسج و    جان: روح،  کندنفوذ می 

 "حاصل کنند.  به فراوانی و آن را  ابندی اتیح

ت و پنجه  سد  یزندگ   یِکیز یبا بار ف  ی ت متفاوت باشد. برخسکنند ممکن ای حمل م  در زندگیشان،  که مردم  ییبارها

. تندسدر تقال ه  شریعتحفظ    روانی با بار    گرید  یکنند. و برخیگناه و مرگ مبارزه م   روحانیِ  با بارِ  برخیکنند.  ی نرم م

  ز ی بر شما ن  ی وا".  به مورد بارِ روانی شریعت اشاره کرد  ،کردی صحبت م  ان یسیکه با کاتبان و فر  یهنگام   یحت   یسیع

 ".حاضر نیستید حتی انگشتی برای کمک بجنبانید  خوداما    دینهی را بر مردم م  توانفرسا  یبارهاکه    رای ز  یهانفق  یا

 (  ۴6 هیآ ۱۱)لوقا باب 
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.  اختموضوع پرد  ن یبه ا  ،الدی بعد از م  ۵۰ال  سدر حدود    ،می در اورشل  یی اسیکل  ی شورا  نی در اول  نیول همچنسر  سپطر

طاقت    زیکه پدران ما و ما ن  د ینهی بر گردن شاگردان م  یوغیکه    دیکنی اکنون چرا خدا را امتحان م  سپ"او گفت:  

   (۱۰ هی آ ۱۵والن باب س)اعمال ر ".میتحمّل آن را نداشت

ن   ز یچیک  همه به دنبال    کنند،ی که آن را حمل م  یافراد  ،کنیدی را در زندگیتان حمل می بار   ، چهتسیواقعاً مهم 

  ق یدق  ینگاه  دییای. بدهدرا وعده می  بک ترس  یبار  و حمل  آسایش  ند،یآی م  شکه نزد  یان سبه کعیسی  تند.  سه  انسکی

 .می ندازیت بساتر به آنچه او گفته 

خواهند بار خود را  ی. آنها مگردندمی   آسایش  یبرا  یاند به دنبال فرصتته شدهسخ  نینگس که از حمل بار    یافراد  شتریب

زحمتکشان    یتمام  ینزد من، ا   د ییایب"  گفت:  یسی. عشوندرحال ب سد و  ننبک  استراحت  و  نندیبنش  یمدت   ،بگذارند  نییپا

پس اکنون  "صحبت کرد و گفت:    آسایش    ن یا   ورددر م  ی نب  ایاشع  ".دیخواهم بخش  شیو گرانباران، که من به شما آسا

است؛    نیفرموده بود: »استراحتگاه هم  شانیکه بد  یقوم سخن خواهد گفت، قوم  نیبا ا  ب یغر  یاَلکَن و زبان  یبا لبان

   (۱۲و  ۱۱ اتیآ ۲۸باب  ای)اشع "است؛« اما نخواستند بشنوند.  نیهم ی! و مکان آرام دیپس خستگان را استراحت بخش

تا گناهانتان پاک شود و    دی خدا بازگرد  یو به سو  دیتوبه کن"  آورد:در ادامه می   را  خود  تعبیروالن  سکتاب اعمال ر

 (   ۱9 هی آ ۳والن باب س)اعمال ر ".فرا رسد تانیقوا از حضور خداوند برا دی تجد امیا

  وغ ی" آنها کمک کند.  یراه به حمل بارها   ه یکند که در بقیم  شنهادید، بلکه پبخشیم آسایش نه تنها به مردم    یسیع

بر   تعلو      دی ریگ  دوشمرا  من  حل  رایز   د یابی  م یاز  افتاده   میکه  در    هستمدل  و    سایش آ  یش خو  جانهای و 

جفت    کی از    یمعمولمثال  یک    ،شنوندگانش  برای   ،"دی ریگ  دوش مرا بر    وغی"با گفتن    یسیع  و   "افتی  د یخواه

دو  آن از   یک ی انگار او که د یگو یخن مس آنطور. و کنندی م  کار یکدیگر  در کنار امریانجام   یکه برا  زندی م وانیح

  تر نس م  وانیح  کیاو را با    رد،یگیقرار م  وغی  ریبار ز  نیاول  یبرا   ،جوان  وانِیح  کیکه    ی . هنگامبوده است  حامل یوغ

  تر به طور مؤثر  تا  ،دهدی م  تعلیمتر  جوان  وانِیبه ح  عتر در واق نسم  وانیکنند. حی جفت م تسا  ترباتجربه کار    ی که برا

و به   تسحقیقی خود اذات  حال بازتاب  ، در  بوددل  و افتاده  میحلاو    نکهیا  انیبا ب  یسیکار کند. ع  گرانید  و جفتی با

مفهوم    نیا  به  ۴۵آیه    6باب    وحنایتند چگونه رفتار خواهد کرد. در  سکه با او جفت ه  یانسکه با ک  دیگوی م  گرانید
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و    دیهر که از پدر شن  سپ   ۱۱۹. افتیخواهند    م یاز خدا تعلت که همه  سمکتوب ا  ا یدر انب "ت.  ساشاره شده ا

 " .دیآی نزد من م افتی میتعل

  ز ین  یتر بکسدهد که بار  یکند، بلکه وعده م ی م  میستق  در حمل،   را  آنها بار  دهد و  یم  آسایش نه تنها به مردم    یسیع

حمل    ی برا   ی که واناتیح  باید،ما    یسیع  جمالت   دنیشن  با.  ت سا  تر  بک سو بار من    راحت من    وغ ی  رایزخواهند داشت.  

  ی حمل بار طراح  یبرا  هاگاری   زیرات.  سا   گاری  یک  ،یس یع  مثالِدر    که یوغ  را تصور کنیم،  ،ندروبار، به زیر یوغ می 

 اند! شده 

به    ازیبدون ن  د یتوانی. تا کجا مدیکنیاز چوب را بر پشت خود حمل م  یمی. شما بار عظدیم کنسرا تج   نی ا  دیکن  یعس

خود را تا    بارِکند تا  یو به شما کمک م  دیآی م  یکه شخص  دیتصور کن  س پس  د؟ یبرو  ش یپ  تگی سرفع ختراحت و  سا

کن  انیپا میبهتر  ساس احآیا  .  دیراه حمل  م  سپس  کنید؟ی  شما  به  در    بارت  تا  ایب»:  دیگوی او   مچککو  گاری را 

به وجود م   ی ساسچه اح  نی ا  « .حمل کنیم و آن را با هم    م یبگذار که در    یسک ،  تیسراب  آورد؟  ی را در شما 

 شود؟ی م شما شادی باعث  نی ا  ای. آ تسکند خدای به شما کمک م گاری دنیکش

  ی سرمد  یخدا   هوهیکه    ؟یاده ینشن  ایآ  ؟ یاندانسته   ایآ"  کرد.یبه مردم منتقل م  ینب  یایت که اشعسا  یهمان مفهوم   ن یا

را قوّت    فانیو فَهمِ او را تفحص نتوان کرد. ضع  شود،یاو هرگز درمانده و خسته نم   ن؟ی زم  یکرانها   ۀنندیاست، آفر

. افتندی م  پاو جوانمردان از    شوند،ی خسته و درمانده م   زیجوانان ن  ی. حتکندی عطا م  شتریب   یرو یو ناتوانان را ن  بخشد،یم

همچون عقاب اوج خواهند گرفت؛    ییبا بالها  و  افتیتازه خواهند    یروین  کشند،ی خداوند انتظار م  یاما آنان که برا

 ( ۳۱تا   ۲۸ اتیآ ۴۰باب  ای)اشع ".دیو درمانده نخواهند گرد دیو خسته نخواهند شد؛ خواهند خرام دیخواهند دو 

 

 : یبحث گروه 

 ؟یدکشی را به دوش م   ییبارها چهدر زندگی خود،   .1

 بار به شما کمک کند؟ حمل که خداوند در انجام  دیاجازه ده دیتوانیم به عیسی مسیح، مانیبا ا  ایآ .2

 ؟تساکمک به شما چگونه  نی ا د،یتوانی م اگر .3

 
 ۱۳آیه   ۵۴اشعیا باب   ۱۱۹
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را انجام    ح یسم  عتی شر  بیترت  نیو بد  حمل کنیدرا    گریکد ی  یبارها "  دارد؟  ییشما چه معنا  یبرا  ریز   جمله .4

 ".دیدهمی

 

 : سنکته در

 .به وجد بیاییماز آنها  میتوانی ت که م سبه ما داده ا یادیز  یزها یمان چسپدر ما در آ

 

 :فعالیت

 تا به شما کمک کنند. دیشد، به خداوند و فرزندان خدا نگاه کن نینگس تانبار یوقت
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 3۵ سدر

 مان یبا ا یدعا

 : گروهیگفتمان 

 ت؟ ساو برآورده شده  دی اکه دعا کرده دیرا نام ببر  یموارد 

 

 : مقدمه

ال سنوامبر    ماه  تاده بود. درس فر  مکانها  را به آن  شکرد که هفتاد شاگرد  دیارهایی  از شهرها و    دیشروع به بازد  یسیع

ب  ،الدیبعد از م  ۳۰   ک یفقط    یمانیتس، تا باغ جاقامت کرد. از آنجا  ر لعازیو ا  میو در خانه مارتا، مر  دیسر   ایعنتیبه 

به او    شاگردان، با هدف یادگیری دعا،  داشت دعا کند.  عالقه  عیسی، در آنجا  هک  بود  مکانی  و  بود  ۱20کوتاه   یِروادهیپ

در موعظه سر    قبل،  دو سال و نیمآنرا  که    کنند  شروع به بازخوانی دعایی    از آنها خواست که  ی سی. عشدند  کینزد

  نامیم.ما آنرا دعای ربانی می  .تعلیم داده بود کوه
 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 

 

 مان یبا ا یدعا 

 4تا  ۱ اتیآ ۱۱لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

سرور ما، دعا کردن را به ما    یا :  از شاگردانش به او گفت  ی کی. چون فارغ شد،  کردیدعا م   ی در مکان  ی سیع  یروز 

ا  ییح یگونه که  همان   اموز،یب به  تو    ی ا"   :دییبگو  د،یکنی هرگاه دعا مگفت:    شانیبه شاگردانش آموخت.  نام  پدر، 

قرضداران    ۀهم  زیما ن  رایبه ما عطا فرما. گناهان ما را ببخش، ز  روزما را هر    ۀنان روزان  د،یایتو ب  یمقدّس باد، پادشاه

 ".اوریم شی. و ما را در آزمامیبخشی خود را م

 

 فرمان: 

 
 قرار دارد. میاورشل  یجنوب شرق کیلومتری ۳ حدود  در ایعنت یب   ۱20



۱۳۸ 

 

 . دییگوب د،یکنمی هرگاه دعا  ❖

 

 

 بحث گروهی: 

 ت؟ سیچ مانیو ا  دیتفاوت ام .1

 ت. سا یز یبه چ ل یم ،دیام •

 .مداری   دیت که به آنها امسا  ییزهایچبه   رسیدن اطمینانِ ،مانیا •

یقین بدانید که آن را یافته    ،دیخواهی مهر آنچه را که    د،یکنی دعا م   یوقت   م،یگوی به شما م  نیبنابرا •

 . و از آنِ شما خواهد بود اید

 

 : سدر

کل  نیاول دعا  ید یعنصر  باید    چگونهپس  »  بطلبیداز خداوند  ،  دیشاگردان شو  هیت که شبسا  نیا  کردن،  در  ما 

ت  ست، درخواسا  حکمتاز شما فاقد    یسکاگر  "ت:  سهمانطور که مکتوب ا   رایز  م؟«یدعا کن  هر چیزی    یره دربا

ت  سدرخوا  مانیبا اعطا خواهد شد. امّا    یو به و  کند،یاوتمندانه و بدون مالمت به همه عطا مسکه خ  ییکند از خدا

و  س که با وزش باد به هر    تسایدارد، چون موج در   دیکه ترد  ی سک  را ی، زبه خود راه ندهد  دی ترد  چ یکند و ه

 " .افتیخواهد   یزینپندارد که از خداوند چ سکنی. چنشودی رانده م

لی را بیان  عیسی برای آنها مثا  سپسآغاز کنند.    ۱2۱ربانی  ی با دعا  ،را  کردنکه دعا  خواهدمی شاگردانش    از  یسیع

 .کوبیدنو  جوئیدن، طلبیدن: ردیگی در بر م را دعا   کند که هر سه طریقِمی

   نامم. ی م «دهیت خوابس ل دوثَمَ»ت که من آن را سل ا ثَمَ کیبه شکل   قسمت ن یا

 

 :سکتاب مقد مطالعه آیات 
 

 
 آموزش داده شد. یمجموعه شاگرد  ن یا ۱۲آن در درس  م یدعا و مفاه  ۱2۱



۱۳۹ 

 

   ده ی ت خوابس مَثَل دو 

 ۱۳تا   5 اتیآ ۱۱لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

دوست، سه عدد    ی ا" :  دیبرود و بگو   ینزد و   شبمهیداشته باشد، و ن  ی از شما که دوست  ستیکگفت:    شانیسپس به ا 

و او از درون خانه جواب    "او بگذارم،  شیندارم تا پ  یزیو چ  ده،یاز دوستانم از سفر رس  ی ک ی  راینان به من قرض بده، ز

به شما   "به تو بدهم. یزیو چ زمیبرخ یاز جا توانمیزحمتم مده. در قفل است، و فرزندانم با من در بسترند. نم"دهد: 

دارد به او    ازیخاطر آبرو بر خواهد خاست و هرآنچه نو به او نان ندهد، به  زدیبرنخ   یتخاطر دوس هرچند به   م، یگویم

که در به    د یوببک  افت؛ی  دیکه خواه   دییکه به شما داده خواهد شد؛ بجو  دیبخواه  م،یگوی پس به شما مخواهد داد.  

 ۱24، کوبدب  و هر که  ابد؛ی    ۱2۳،بجوید  به دست آورد؛ و هر که    ۱22،بطلبد  هر که   رای گشوده خواهد شد. ز  تانیرو

مرغ  اگر تخم  ای  بخشد؟ی بدو م  یبخواهد، مار   ی از شما پدران، اگر پسرش از او ماه  کیگشوده شود. کدام  شی در به رو

  کو ین  یا یبه فرزندان خود هدا  دی که با  دیدانیم  تانیرتیبدس  ۀحال اگر شما با هم  کند؟ی به او عطا م  یبخواهد، عقرب 

  .القدس را به هر که از او بخواهد، عطا خواهد فرمودشما روح  یپدر آسمان  شتریچقدر ب د،یبده

 

 ها: فرمان

 . دیبطلب ❖

 . دیبجوئ ❖

 .دیبکوب ❖

 

 :سادامه در

  درخواستشان   برایخواهد که    یاز آنها م  یسیکنند که عیم   افتیرا در  تداللسا  نیا  انیح یسمَثَل، اکثر م  نیخواندن ا   با

 ! تسیت نسدرواقعاً  ن یکنند. ا یخدا پافشار  نزد ،در دعا

 
 . دیادامه ده  طلبیدن به  بطلبید.  ۱22
 . دیادامه ده  جوئیدن به  بجوئید.  ۱2۳
 .دی ادامه ده  کوبیدنبه   بکوبید.  ۱24



۱40 

 

مثال  یاریسب ع  ییهااز  مَثَلسا  یس یکه  د  تطبیقی  یهاتفاده کرد،  عبارت  به    ی گرید  زیچ  هیشب  یزیچ»  گر، یبودند. 

  تضاد مَثَل    کی   «دهیت خوابسدومثل  »،  اماشود.  یانداخته م  ایت که در در سا  یتور  شبیهمان  سمثالً ملکوت آ  «ت.سا

 .تس ین  یگرید زیچ هیشب  یزیچ  گر،یت. به عبارت دسا

ت در  سخواهد. دوینان قرض م  ی مقدار  ،تسخواب ااو  که    یرود در حالی تش مسبه خانه دو  شخصیمَثَل،    نی در ا

  شتن یدارد خو  اریسب  تانسدو  که  ی سک"گوید  می  ۲۴  هیآ  ۱۸  باب  مانیلس. امثال  قرار میگیرد  وندخدا  مقایسه با  در    ،مَثَل

 کند،یم را هالک 

 : فرمایدمی  ۴تا    ۳  ات یآ  ۱۲۱باب    ریزاممخوابد.  ی خدا نم   نکهیدوم ا  ".باشدی م   تربنده سچاز برادر    که  ت سه  ی تساما دو

ادی نخواهد خوابت  ستو لغزش خورد. او که حافظ تو  یاو نخواهد گذاشت که پا"   ل یرائساو که حافظ ا  نک،ی. 

  خدا، ه قرص نان را در مقابل  سخواهد که  یتش م سوم، مرد از دوسو      ".رودی و به خواب نم  ابدخوی ت، نمسا

  ی تساگر دو  ـ۱ت که سا نی مَثَل ا  ات نک س. پتسین بازپرداختبه او قرض دهد که قابل  چهارپایانِ هزارتپه،صاحب 

، به تو  پس خدا که از برادرـ  ۲  دهدمی   پاسخ   ون هیچ اصراری از تو،دو ب  از شبانه روز  یدر هر زمان   ،داری که به نیاز تو

 .کمک خواهد کرد یت به توازهایرفع ن یبرا  شتریبچقدر  نزدیکتر است

که    رودی م  شیتا آنجا پ  یاو حت   نی! بنابرا ندهند ت  سرا از د  شانهدفخواهد که  یاز شاگردانش م  یس یدر واقع، ع

داده  تا به شما    د ی بخواه  م،یگو  یبه شما م   س! پ دی. آن را با دقت بخوانکندی بازگو م  گرید  ق یمَثَل را از دو طر  یمعنا

خواهد   ،دی بجوو هر که   ابدی، بطلبد. هر که شود گشوده یتانبه رو ر دَتا  یدبکوب؛  بیابید  آنرا تا بجوئید. شود

  .خواهد شد گشودهاو   ی،   برا بکوبدو هرکه   افتی

 

 : یبحث گروه 

   به تحقق دعا هستید یا مطمئن به تحقق آن؟ دوار یام ، آیادیکنی دعا م یوقت .2

ه  ایآ .3 که  همانطور  را  خدا  مسکالم  م  دیخوانیت  باور  د  ای  دیکنی و  جا  یگر یکلمات    د،یکنی م  ن یگزیرا 

 انجام داد. حوا در باغ عدن   همانطور که

 



۱4۱ 
 

 :سادامه در

  ی از شما پدران، اگر پسرش از او ماه   کیکدام "  دهد.یادامه م  شتریب  یتفاده از تضادهاسرا با ا  درس  موضوع  یسیع

 تانی رتیبدس  ۀ حال اگر شما با هم  کند؟ی به او عطا م   یمرغ بخواهد، عقرباگر تخم   ای  بخشد؟ی بدو م   ی بخواهد، مار

با  دیدانیم ب  د،یبده  کوین  ی ا یبه فرزندان خود هدا  دی که  به هر که از او  شما روح  ی پدر آسمان  شتریچقدر  القدس را 

او    د، یبخواه  ز یچ  ک یدهد که اگر به طور خاص از خدا  ی م   ح یکار، او توض  نی با انجام ا  ".بخواهد، عطا خواهد فرمود

 دهد. یبه شما نم ی بد  د،یبخواه یخوب  زیاگر چ اًیبه شما نخواهد داد. و ثان د یاتهساز آنچه شما خوا  ریغ یزیچ

تخم    کیمار،    کی  ،یماه  کی    ز موجوداتِا درمَثَل    یسی . عنتیجه گرفتتوان  یاو م  جمالتاز    زین  روحانیدو کاربرد  

و   مفهوم درس  یبرا هایی  بعنوان سمبلعقرب    کیمرغ  در درسا  رساندن  را    یسیع  یقبل  ستفاده کرد.  بعنوان  مار 

  ی ماه  ک ینجا او آنها را با  ی. در ا ردآویکه مرگ م   بعنوان موجودی  دهد و عقرب را  یم   بیفر   موجودی مثال زد که

 خواند:  ریتوان متن را به صورت زی کار م ن ی. در انجام ادهددر تضاد قرار می تخم مرغ  کیو 

  حیاتاگر    ایبدو دهد؟    فریب  ،حقیقتبه جای    خواهد،  حقیقترش از او  ساز شما که پدر باشد و پ  تسیک"

را به اوالد خود    کوین یزها یچ دیدانی م د،یتسه ریاگر شما با آنکه شر  سپبدو بخشد؟  مرگآن خواهد، به عوض 

 ".کند تسدرخوا را خواهد داد به هر که از او  سالقدشما روح  یمانسآ ر پد  ادتریداد، چند مرتبه ز دیبا

  س القدروح  پُریِطلبیم یکه از خدا م نیکویی زیچ آن که کندی اشاره م  تیواقع نی به ا یسی، عتضاد ثَلتفاده از مَسدر ا

القد  سکچ ی، که هتسا نخواهد کرد. روح  انکار  برا  هم حیات و    قتیحقهم    سآن را  ان  ی را  ارمغان  سهمه  به  انها 

  نوشت: سالقد را در مورد روح   مواردن ی ول اسر  ست که پولسآنقدر ارزشمند ا هی هد  نیآورد. ا یم

 کنم ی و دعا م  رد،یگیاز او نام م  ن،ی در آسمان و بر زم  یا در برابر آن پدر که هر خانواده   زنمی رو، زانو م  ن یاز ا "

  د،ی شو رومندیو ن یبه مدد روح او قو شی خو یِکه در انسانِ باطن د یجالل خود به شما عطا فرما یکه بر حسب غنا 

که   دیابیتا توان آن ب د،ی استوار گرد  ده،یدوان شهیشما ساکن شود، و در محبت ر یدر دلها مانیا  ۀبه واسط  ح یتا مس

  ی و آن محبت را که فراتر از معرفت بشر  دیببر  یپ  ح یمحبت مس  یبه درازا و پهنا و ژرفا و بلندا   ن،یمقدس  ۀبا هم

ما فعال    رکه د   رویآن ن  ۀ ل یبه وس  تواندی . جالل باد بر او که م دی کماالت خدا آکنده شو  ۀ تا از هم  -  دیاست، بشناس

  ی در تمام  ،یسیع  ْحیو در مس  سایعمل کند. بر او در کل  م،یتصور کن  ای  میفزونتر از هرآنچه بخواه  تینهای است، ب

 (۲۱ تا ۱۴ اتیآ ۳باب  انیسس)اف  ".نینسلها، تا ابد جالل باد! آم



۱42 

 

که    میخواهی از خدا م  وستهیبلکه پ  م،یاستادهیشما باز نا  یاز دعا کردن برا  م،یدیرا شن  نیکه ا   یرو، از روز   نیاز هم

او را    دیخداوند باشد، و بتوان  ۀستیتا رفتار شما شا  د،یپر شو   یاو در هر حکمت و فهم روحان  ۀشما از شناخت اراد

که از    ییرو ین  ۀا همو ب  دیو در شناخت خدا رشد کن  د یآور   ثمر  کیدر هر کارِ ن  یعن ی:  دیاز هر جهت خشنود ساز

و تا شادمانه    د،یداشته باش  اریتا صبر و تحمّل بس  دیشو  رومندین  ثیاز هر ح  رد،یگیقدرت پرجالل او سرچشمه م 

باب   انیس)کول  است.  دهیدر قلمرو نور گردان  نیمقدس راثیشدن در م  میسه  ۀستیکه شما را شا  دییپدر را شکر گو

 (   ۱۲تا   9 اتیآ ۱

که از    یی هاسرودها و نغمه   ر،ی. با مزامدی بلکه از روح پر شو  کشاند؛ی م  ی که شما را به هرزگ  د، یمست شراب مشو

پدر را به نام   ی. همواره خدادییو ترنم نما دییخداوند بسرا یدل برا میو از صم دیگفتگو کن گریکدیروح است با 

 (۲۰تا  ۱۸ اتیآو  ۵ باب  ان یسساف) .دییشکر گو زیهمه چ  یبرا  ح یمس یسیخداوند ما ع

ت که بخواهد و  سا  نی انجام دهد ا  دیبا  سالقدروح   پُریِ  افت یدر  یبرا  یح یسم  کی که    یفقط فکر کن! تنها کار 

 .دریافت خواهد کردکه آن را  یقین داشته باشد

  در برابر   نیکو  یه ی هدالقدس یک حقیقتاً پُری روح   اند کهسری م   انیبه پا  تداللسا  نی گفتار خود را با ا  یسیعوقتی که 

. توجه  میکن  ی س« را دوباره بررخوابیدهت  سل دوثَتا »مَدهد  یم  یک فرصت، به ما  باشدمی  ونداز خدا  ما   ستِدرخوا

افر؟ با  ست مسدو کی  یانان فقط بر قرص ه ست. چرا سه قرص نان خوا سخود  یده یت خوابسکه آن مرد از دو دیکن

  ی ان موجود سکه ان یی. از آنجامیموضوع فکر کن نیمتفاوت درباره ا ی اوه یبه ش میتوانیگفت، م یسیبه آنچه عتوجه 

برای   یکی و  جان برای یکی روح،  یبرا یکی  الزم بود: افرست مسدو ی ازهایرفع تمام ن  ی ه نان براس ت، سا قسمتیه س

  محبت خدا،    کالمتند:  سه  ازهاین  نی رفع ا  یبرا  سالقدروح  قیخدا از طر   یایهدا   ندهیه نان، خود نما س  نیمش. اسج

 خدا.   قدرتخدا و 

دهد ی نشان م   ن یآمد. چرا تا صبح صبر نکرد؟ ا   دهیت خوابس شب به خانه دو  مهین  ،آن شخصکه    دیتوجه کن  نیهمچن

  ی برا   یزیبرآورده کند. و چرا آن مرد در وهله اول چ  یرا در هر زمان   شخص  کی  یازها یتواند نیم  سالقدکه روح 

را برآورده    گرانید  ی ازهاین  میتوانینم  شهیهم  ،ییدهد که ما به تنهای نشان م  ن یافر خود نداشت؟ است مسدادن به دو



۱4۳ 

 

و   بجوئیم  م،یت که بخواهس ا  نیا  میبکن  دیکه با  یتواند. تنها کاریماو  که    می دار  یسبه ک  یفور  یسترساما د  م،یکن

 بکوبیم

ت:  سا  ترتیب  ن یا به    تخراج کرد. وسا  «خوابیدهت  سل دوثَ مَ»توان از  ی وجود دارد که م   یینها  و   روحانی  کاربرد  کی

  د، یاو باش  ۀخدا و انجام اراد   یپادشاه  یدر پ   نخستبلکه  "تش رفت.  س. مرد ابتدا به دنبال دوبطلبیدو    ید، بکوببجوئید

  دار یزد تا او را ب  ا خانه او ر  بدر   آن شخص  سپس(  ۳۳  ه یآ   6باب    ی)مت"شد.به شما عطا خواهد    زین  نهایا   ۀآنگاه هم 

و نام او را    د ییگو  سپاس! او را  ستایشاو با    یو به صحنها   دداخل شوی   شکرگزاریاو با    یهادروازهبه  "کند.  

که مرا    دینبود  شما".  ت نمودسدرخوات  سخوا  یرانجام آنچه را که م س( و  ۴  هیآ  ۱۰۰باب    ری)مزام  "! دیمتبارک خوان

شما بماند، تا هر چه از پدر به نام من   ۀویو م دی آور وهیو م  دیو مقرر داشتم تا برو دمیبلکه من شما را برگز د،یدیبرگز

 ( ۱6 هیآ ۱۵باب  وحنای)"به شما عطا کند. دیدرخواست کن

 

 : سنکته در

 . دیدعا کن مانیبا ا

 

 :فعالیت

 ( نمونهبرای . )دی را انجام ده  ریز  یدعا  نیتمر

 .دیرا بخوان  ربانی  یدعا .1

 .(میتستو ه تی)پدر، ما به دنبال حکمت و هدا ـ یدتجو کنسخداوند را ج اراده .2

 .(یو مهربان  زیتو شگفت انگ رای)ز ـ( برانگیزانید سپا سو  شی تاس)او را با  یدبکوب .3

 شود.( ریرازس)ما را از روح خود پر کن تا  ـ  دیاز او بخواه  دیدار  ازیرا که ن آنچه .4
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 36درس 

 ریاکاری

 

 : گروهیگفتمان 

 کنند؟خطابش می «بد » ،تسواقعاً »خوب« ا که مردم آنچه را مافرهنگ  یهااز بخش   یچرا در برخ

 

 : مقدمه

که شاگردان   یزیچ نیبهتر فرمودد، یانسر انیبه پا کردن دعا ینحوه تورالعمل خود را در مورد سد یسیکه ع یهنگام

که هم    یرا از مرد  وی، دسالقدروح   تینشان دادن اهم  یبرا   یسی، عسپست.  سا  سالقدروح   پُریِ  ،بطلبندتوانند  یم

  این کار را   ،دیوها  سرئی،  للزبوع ط بسکردند که تو  ماو را مته  انیسیکرد. در آن زمان فر   رونیبود ب  اللکور و هم  

که    ،شد  با او  انیسیکاتبان و فر  هایفتل، موجب آغاز طوفان شدیدی از مخابه اتهام آنها  یسیخ عست. پاسا  انجام داده

 .عیسی ادامه داشتمصلوب شدن  تا شش ماه بعد و

از یکسری    ایدانستن پیش زمینه   دهد،  تعلیمتا به شاگردان    ه بودکرد   آماده  یسیآنچه که عاز  به منظور درک بهتر  

با عیسی  گروه و    ،تعلیمات عیسی برای مدتی شد  پایان  وقوع رویدادهایی که سبب  اطالعات، در مورد به  هایی که 

 ، مفید خواهد بود.مخالف پرداختند

  ی نگاه   دییای. بانیسیو فر  انی: کاتبان، صدوقپرداختندبودند که به مخالفت به عیسی مسیح می  لیرائسدر ا  اصلی ه گروه  س

 :می ندازیب هاگروه  این  یک از کوتاه به هر 

  را یکند ز یم  ادی «فُقها»از آنها به عنوان   یگاه   سبودند. کتاب مقد  ی سمو  عت یدر شر  عالمان دینیاز   ی گروهکاتبان  

که طبق    یقضات  ا یحقوقدانان    ـ۳و    شریعتمعلمان    ـ2، شریعت  تئوریعه  ستو  ـ ۱آنها عبارت بود از:    یاصل   وظیفه

)تکرار    «میتانائ»به شاگردان خود،    عتیشر  شیوه تعلیمل  یآنها را به دل   یسیکردند. در زمان عیاحکام صادر م  شریعت

  ی تکرار کنند تا زمان   یبه طور شفاهبارها و بارها  را    درسشان  کهکردند  را موظف می  شاگردان. آنها  دندیکنندگان( نام

بودند و اکثر آنها به شدت از    ن ینهدر س  ل،یرائسا  اهل شورای  ی از کاتبان اعضا   ی اریس. ب بگیرند  یاد آن را خوب  که  
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به    (الدیبعد از مسال    ۲۲۰تا    الد یقبل از مسال    ۳۰۰)  الساز پانصد    شیب  میتانائکاتبان  کردند. دوره  یم  تیحما  انیسیفر

  .دیطول انجام

ا  ،انیلطنت مکابسدر زمان    الدیاز م  شیبودند که در قرن دوم پ  یحزب مذهب   کی  انیصدوق به وجود    لیرائسدر 

  ل یتشک  یاشراف  اتد اندک بودند، اما عمدتاً از طبقاز نظر تعدا آنهات.  سا «ا سپار»  یاً به معناساسا صدوقیان  نامآمدند.  

، در  داشتند  را قبول   انسانآزاد    یاراده  قدرت اختیار و   کردند. آنهایمرتبط م  تناکهرا با    شانشده بودند که خود

حاصل شد.   تسایس  قیداشتند. نفوذ آنها از طر  دیان تأکسان  یجبر و سرنوشت از پیش تعیین شده   بر  انیسیکه فر  یحال

 رفت.  نیاز ب الدیاز م سپ 7۰ال سدر   میشدن معبد اورشل رانیاز و سپ ی اندک ی حزب صدوق

به وجود    لیرائسدر ا  انیلطنت مکابسدر زمان    ،الدیاز م  ش یبودند که در قرن دوم پ  یحزب مذهب   کی   زین  انیسیفر

  شان آن خود  یگرفته شد که اعضا  تداللسا  نیاصطالح از ا   نیت. ا سا  «گانجدا شد»  یدر اصل به معنا نام آنها  آمدند.  

 . تخصیص دادند  یسمو عتیبه شرخود را جدا کردند و  معمولیمردم  ازرا 

 

  ان یکه قدرت و نفوذ صدوق  ی نفر بودند و عموماً مورد احترام مردم بودند. در حال  6۰۰۰حدود    یسیدر زمان ع  انیسیفر

وجود ندارد، اما    گریحزب د  نی گرفتند. اگرچه ای م  نیقدرت خود را از د   انیسی، فرمیشدحاصل    تسایس  قیاز طر 

 .میبدان ابه آنه ، شبیهرا  یامروز  سِارتدوک  یافراط  انِیهودی  توانمی

  ی تانداردها سنداشتند. اگرچه آنها ا  ان یهودی   انیدر م  یابقه درخشانسکنند  یاز مردم فکر م   یار یسآنطور که ب  انیسیفر

  ی سیهشت نوع فر  یو بابل  یمیاورشل  قوانینکردند، اما همه به آن عمل نکردند. طبق    نییخود تع  یرا برا   ییباال  یاخالق

 ۱25وجود داشت:

کند تا همه بتوانند آنها را  یبر دوش خود حمل م  خودنمایی خود را با    کیاعمال ن  : او "یاشانه"  یسیفر .1

 . نندیبب

احکام کتاب  یکی از)«  میتزواه»  یک  که او   یخواهد تا زمانیاز شما م  : او "صبر کنید  لحظه  کی"   یسیفر .2

 . دی، صبر کنآوردبه جا میرا  مقدس(

 
۱25  David H. Stern 7۰-69( صفحات ۱99۲)  یهودی دیعهد جد ری، تفس . 
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ار  وید  هب  و  دروراه می   کندی نگاه م  نیکه به زم  یدر حال   ،زن  دنی از د  پرهیز  یبرا   : او"کبود شده"  یسیفر .3

 . شودکوبیده می 

 .سازدمتعادل  نیکیرا با  گناه  تادهد یانجام م کیکار نسپس  شود،یمرتکب گناه م : او"ابگرسح " یسیفر .4

 در هاون. هاون یدسته ، مثل استکاذب خم کرده   یرا با فروتن خود  ر س وا :"خمیده" یسیفر .5

که    یی، گو«تا بتوانم آن را انجام دهم   تسیمن چ  فهیوظ »  پرسد کهاو می:  "هدنکندرخواست  "  یسیفر .6

 ت. سرا انجام داده ا  وظایف کند قبالً همه یفکر م

خواهد به  از روی ترس می   و  ترسدمی   عواقب انجام ندادن احکام  از  : او"س تر  خدا"  یسیفر .7

 خدا خدمت کند. 

برای اجرای احکامش وعده داده است یا  خدا  که    عشق به پاداش هایی   دلیلبه    او    :"دوستخدا  "  یسیفر .8

خوب    ییک نمونهتنها    نجایدر ا او    ،باشد  کدام  تسیمهم ن).خواهد به خدا خدمت کندمی   ۱26تورات عشق به  

   (تسا  یسیفر  از

 

ط  ستو   به اخراج دیوهارا    یس یع  ان یسیآغاز شد که فر  یاز زمانپایان تعلیمات عیسی برای مدتی شد،    منجر به  ی که عیوقا

مخالفان خود کرد. آنها   ۱۲7ی اکاریر   ی شروع به افشا  هاخ س پا  ی ازر س  کی   ق یاز طر  یسیع س پس.  متهم کردند  بعلزبول

 را ثابت کرد.   نی خالف اتند، اما گفتار و کردار آنها سه سخداشنا  اشخاصیکردند که ی ادعا م

  ن ی اً ا ساس. ااست  ینابخشودن  یگناه   که  بود   سخن گفتن بر ضد روح القدس  ای ییکفرگو  در مورد   ، یسیخ عسپا  نیاول

آیه   ۵باب    ایدر اشع  صریحاًو  یی.  است به نیکو  خطابِ آنچه که شرو    رشخطاب کردن آنچه نیکوست به    شامل  گناه

نور و    ی جا  را به   ظلمت   که  نامند،ی م  ی را بد  یی کویو ن  ییکویرا ن  ی بد  که   ی بر آنان  ی وا"ت،  سبه آن اشاره شده ا  ۲۰

 " !نهندی م یتلخ  ی جا را به  ینیریو ش ینیریش ی جا را به  ی و تلخ  گذارند،ی م ظلمت  یجا نور را به 

از آنچه در جامعه مدرن خود   شتریب اریسب یتی« اهمبه بدی  ،تسا  نیک»آنچه  دنِینام تداللِسا، سکتاب مقد دیدگاهاز 

در    ی سی. عخدا  ،تسا  نیک  حقیقتاًنفر وجود دارد که    کی فقط    س . طبق کتاب مقدردیگ  ی به خود م  میکنیتصور م 

 
 اشاره دارد.  م،ییگویپنج کتاب اول کتاب مقدس م  ای  ، اسفار پنجگانه شریعتاست و به آنچه ما به عنوان    میتعل  یکلمه تورات به معنا   ۱26

 از این مجموعه رجوع شود.  ۱۱ریاکاری،  به درس در مورد موضوع  شتری اطالعات ب ی برا  ۱27
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استاد، چه    :دیآمد و پرس  یس ینزد ع  یمرد   یروز"  کرد.  رهموضوع اشا  نیخود با حاکم جوان ثروتمند به ا  یگفتگو

  یکیتنها    ؟یکنی از من سؤال م  کویکار ن  ۀپاسخ داد: چرا دربار  داشته باشم؟  دانیجاو  اتیانجام دهم تا ح  ییکویکار ن

 (۱7 و ۱6 اتیآ ۱9باب   ی)مت "آور. یاحکام را به جا  ،یابیراه    اتیبه ح ی خواهی . اگر م کوستیهست که ن

که فقط با قدرت    نیکی)کار    کندی م  رونیب  للزبوعط بسرا تو  ویرا متهم کردند که د  یسی ع  انیسیکه فر   یهنگام  نیبنابرا

آشکار    یس یع  یبرا   قیطر  نی از ا   «ت.سنیکو  للزبوعت و بسا  شریر  سالقدروح»گفتند:  آنها  ( در واقع  شودی خدا انجام م

  ه یکه بر عل  یاخانه     رایصحبت کنند، ز  سالقدروح   هیعل  تندستوانینم  ،. اگر بودندتندسیشد که مخالفان او از خدا ن

نکته نقل کرد،    نیهم  انیب  یرا برا   یگر ید  یاصطالح آشنا  یسی. عتوار بماندسا  تواندی، نم باشدشده    تقسیمخودش  

 شود.یاش شناخته موه یکه از م یدرخت

 اشاره کرد: زیخن به چند چس نیتند. او با ا سه  افعی زادگان ،انی سیدر ادامه گفت که فر  یسیع

 .بود میمار قد  طان،یپدرشان ش که •

 ۱2۸بودند. بکاریبودند مانند او دروغگو و فر طانیش نوادگان از که آنها •

مردم    یخود باعث نابود   بیرو با دروغ و فر   نی . از ا بسیار کُشندهبودند    یی های ، بلکه افع، نه تنها مارانآنها •

 .دندشیم

 .بودند نطوریهم  زیو آنها ن بلند شددر برابر خدا  ،با غرور طانیش •

 کردند.  نیبه خدا کفر گفت و آنها هم چن طانیش •

 . شریرند زیتند، آنها نسه طانیش نوادگانآنجا که آنها  از •

 ۱2۹صحبت کنند.  وییکیتوانند به نیتند چگونه مسه شریرچون آنها  و •

 

 
 ی. او از اوّل قاتل بود و در راستدیبه عمل آر  دی خواهیپدر خود را م  ی و خواهشها  د یباشیم  س یشما از پدر خود ابل"  .۴۴  ه یا  ۸باب    وحنای   ۱2۸

  ان یگودروغگو و پدر دروغ   رایز  دیگویاز ذات خود م  د،یگوی. هرگاه به دروغ سخن مستین   یجهت که در او راستاز آن   باشد، یثابت نم
 "است.

  صحبت کردن با زبان » گفت، آن را به عنوان  یدروغ م یشخص  ی. وقتافتی ییکایتوان در فرهنگ سرخپوستان آمر  یرا م ن یمشابه ا  ۱2۹

 دارند.  یبود که مارها زبان چنگال  نیاز ا هیکنا نی کردند. ایم فیتوص «چنگال مانند
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گرفتند که او به   دهیرا کامالً ناد قتیحق نی دهد، و ا ارائهبه آنها  ای رانشانه تند که سخوا  یسیاز ع انیسیاز آن، فر  سپ

ت  سدرخوا  یسیفرد. ع  کی   تکلمو    یینایو بازگرداندن ب  ویراندن د  رونیت. بسرا انجام داده ا  یمعجزه بزرگ  یتازگ

 نشانه شود،  ی که در آن زمان داده م  یانشانهاند و به آنها گفت که تنها  و زناکار خو  شریر  یل سآنها را رد کرد، آنها را ن

 ت.سا  سونی

  " انیسیفر  شما  بر  وای"ه  س  خورد،ی با او غذا م  یسیکه ع  ی را به ناهار دعوت کرد. هنگام  یسیع  انیسیاز فر   یکی  سپس

صحبت   "هاوای "درباره    یس یع  ی که وقت  کنندی فکر م  انیح یساز م  ی اریسکرد. ب  انیب  را  "وای بر شما کاتبیان"ه  سو  

فر  کرد،یم و  م  انیسیکاتبان  ا  کرد،ی را محکوم  معنا  "هاوای "نبود.    نطوریاما  بنابراساها  لعنت   یبه  به    یسیع  نیت. 

 راغشان خواهد آمد. س اعمال آنها، غم و اندوه به  لیکرد که به دلی م انیب یادگس

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 
 

 ۳ تا  ۱ات یآ ۱2و باب  54تا   ۳7 هیآ ۱۱لوقا باب 
 

 ان یسیبر فر یوا

 44تا  ۳7 اتیآ ۱۱لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

او رفت و    ۀ او را به صرف غذا دعوت کرد. پس به خان  انیسیاز فَر   ی کی  د،یرسان  انیسخنان خود را به پا  ی سیچون ع

امّا فَر . آنگاه خداوند خطاب به او  از غذا نشست، تعجب کرد  شیرا پ  شیدستها  یسیکه ع  دیچون د  یسیبنشست. 

  ا ینادانان، آ  ی! ا دیاز درون آکنده از طمع و خباثت هست  مّاا  د،یکنیو بشقاب را پاک م  الهیپ  رونِیب   انیسیشما فَر"گفت:  

پاک باشد.    تانیبرا  زیتا همه چ  دیپس از آنچه در درون است صدقه ده  د؟ یافرین  زیدرون را ن  د، یرا آفر  رون یآن که ب

و از    دیریگی م  دهیامّا عدالت را ناد  د،یدهی م  کیده   ی! شما از نعناع و سُداب و هر گونه سبزانیسیفَر  یبر شما ا   یوا

!  انیسیفَر  یبر شما ا  ی. وادی کردیفراموش نم  زینو آنها را    دیآوردی م  یبه جا  ستیبای را م  نهای. ادیمحبت خدا غافل
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  را یبر شما! ز  ی. واندیو مردم در کوچه و بازار شما را سالم گو  دینیبنش  هاسهیکن  یجا  نیدر بهتر  دیدوست دار  رایز

   ".روندیکه مردم ندانسته بر آنها راه م  ۱۳0گورهای ناپیدایید همچون 

 

 کاتبان بر  یوا

 54تا  45 اتیآ ۱۱لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

  ز، یبر شما ن  یوا "فرمود:    ی سیع  ".یکنی اهانت م   زیسخنان به ما ن  نی استاد، تو با ا"در پاسخ گفت:    ۱۳۱هان یاز فق  ی کی

  ی . وادیکمک بجنبان  یبرا  یانگشت  یحت  دیستیامّا خود حاضر ن  د،ینهیتوانفرسا بر دوش مردم م  ییکه بارها   هان،یفق  یا

  د ییبر کار آنها مهر تأ  گونهنی که ا   ی! براستد یسازیشدند، مقبره م  کشتهکه به دست پدرانتان    یامبرانیپ  یبر شما که برا

آنها    یمن برا که    دیفرمایرو حکمت خدا م  نی . از ادیسازی را کشتند و شما آرامگاهشان را م  امبرانی. آنها پدیزنیم

  ی امبرانیپ  ۀپس، خون هم  .دی انرا آزار خواهند رس  یرا خواهند کشت و بعض  ی و رسوالن خواهم فرستاد. امّا بعض  امبرانیپ

که    ایتا خون زکر  لیاز خون هاب ـنسل خواهد بود    نی شده است، بر گردن ا  ختهیکه خونشان از آغاز جهان تا کنون ر

بر شما   یهمه حساب پس خواهد داد. وا   نی ا  ینسل برا   نی که ا   میگوی به شما م   ،یبح و محرابگاه کشته شد. آر مذ  نیب

چون   ".دیگردیمانع م زیشوندگان را نو داخل  دیشوی. خود داخل نمدیارا غصب کرده   معرفت دیکل رای! زهانیفق یا

 نیبر او تاختند و در کم  اریسخت با او به مخالفت برخاستند و با سؤاالت بس  انیسیو فَر  ن ی د  یرفت، علما  رونیب  یسیع

   را به دام اندازند. یاز زبانش و   یبودند تا در سخن

 

   دهدرا تعلیم می شاگردانشی  سیع

 ۳تا  ۱ اتیآ ۱2لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

 

را با   انیسیفر ی سی(. ع۱6 هیآ  ۱9شدند )اعداد باب میبه مدت هفت روز نجس   ، که با قبر تماس داشتند یانیهودی .پنهان شده  یقبرها  ۱۳0

 .کنندیمعنا بود که آنها مردم را نجس م  نی برابر دانست و به ا یمخف یهامقبره 

 کاتبان. ی برا گریاصطالح د .فقها  ۱۳۱ 
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نخست با شاگردان خود سخن آغاز    ی سی. عنهادندی پا م  گر یکدی آمدند، چندان که بر  هنگام، هزاران تن گرد    ن یدر ا

 چ یکه آشکار نشود و ه  ستیپنهان ن  زِیچ  چ یه  .دیکن  یاست، دور  یاکار یکه همانا ر  انیسی فَر   یۀرمایاز خمکرد و گفت:  

  ی خواهد شد، و آنچه پشت درها   دهیشن  یی در روشنا  د،یا گفته  ی کینگردد. آنچه در تار   انیکه ع  ستین  دهیپوش  زِیچ

 . دیاز فراز بامها اعالم خواهد گرد  د،یابسته نجوا کرده 

 

 فرمان: 

  .دیکن یاست، دور  یاکار یکه همانا ر انیسیفَر یۀرمایاز خم ❖

 

 : سدر

را با    سر گرفت. او درسشاگردان از    میتعل  یخود را برا   فه یوظ  ی سیع  ان،یسیکاتبان و فر  توبیخ از    س پ  ی مدت کوتاه

  ".دیکن ی است، دور یاکار یکه همانا ر  انیسیفَر یۀرمای از خم" فرمان آغاز کرد: ن یا

بود با مرتبط  مورد  هشدار داده بود. آن    ۱۳2انیو صدوق  انیسیفر  میبه شاگردان در مورد تعال  یسیع  یقبل  حکایت  در

م  بیهودهمرا    اما "بر کالم خدا.    انیسان   ومات سرجایگزین کردن   ر  رایز  ندینمای عبادت  انسکه  به جا  ی انسوم    ی را 

  ریاکاری بار به موضوع    نی ا   ".دارندی ان را نگاه مسان  دیحکم خدا را ترک کرده، تقل  رایز  دهند،ی م  میتعل  ضیفرا

 پردازد.ی م آنها

 

را    ن ی ا  ی سیبودند. عبهره    یب کردند، اما از روح خدا  یم  ی را داشتند و با آنها زندگ  سمقد   هایباکت  انیسیچه فر  اگر

 دادی را که او انجام م  یمعجزات  ا ی  تنددانسی او را از جانب خدا نم  انیسی. فردیکه آنها به زبان آوردند فهم  یخنانساز  

  ان یسیبه فر   ی سیمورد، ع  کیدر    چنانچه.  گفتندیکفر م  القدسروح   هکه ب  رفتندی م  شی تا آنجا پ  یو حت  رفتندیپذینم

کتابها بر    نیحال آنکه هم  د،یدار   دانی جاو  اتیآن ح  ۀبه واسط  دیپنداری م   رایز   د،یکاویشما کتب مقدّس را م"گفت:  

گفت:   نها( و بعد به آ۴۰تا    ۳9  اتیآ  ۵باب    وحنای)  ".دیابی اتیتا ح  دیینزد من آ  دیخواهی . امّا نمدهندی من شهادت م

هستم.    نجایام و اکنون در امن از جانب خدا آمده   رای ز  د،یداشتیاگر خدا پدر شما بود، مرا دوست م"

 
 رجوع شود  درس بیست و هفتبه   ۱۳2
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از آن رو    د؟یابییبلکه او مرا فرستاده است. از چه رو سخنان مرا درنم  ام،امده یمن از جانب خود ن

.  دییاو  یهاانجام خواسته  یو در پ  دیدار  تعل ق  سی. شما به پدرتان ابلدیر یکالم مرا بپذ  دیتوانیکه نم

  د، یگوی . هر گاه دروغ م ستیدر او ن  ی قتیحق  چیه  رای نداشت، ز  ی نسبت  قتیاو از آغاز قاتل بود و با حق 

از آن    د،یکنیدروغهاست. ام ا شما سخنم را باور نم  ۀچرا که دروغگو و پدر هم  د؛یگویاز ذات خود م

  قت یمحکوم کند؟ پس اگر حق  ی مرا به گناه  تواند یاز شما م   کیکدام .  م یگویرا به شما م   قت یرو که حق

ام ا شما    رد؛ یپذی که از خداست، کالم خدا را م   یکس   د؟ یکنی چرا سخنم را باور نم  م،یگوی را به شما م 

 (۴7تا   ۴۲ اتیآ ۸باب   وحنای ) .دی ستیاز آن رو که از خدا ن د،ی ری پذینم

داد    یسیع فرتشخیص  را  انیسی که  دینداری  می   ظاهر  عمل  بدون  ،آورندبه  بخشِ   اما  حیات    قدرت 

  ی رویاو به شاگردان در مورد پ  ن یبنابرا اما در باطن نبودند.    دندیسری به نظر م  ا سپاردر ظاهر آنها    القدس بود.روح

شود  یداده م  تعلیمبه مردم  که  آنچه    ، هر ت کهسا  نی ا  امر  ن یا   لیدل.  هشدار داد  اآنه  تعالیمتوجه به    و اشخاصی    نیاز چن

گیرد بر کل ای قرار می مادهدر    هیماریخموقتی  . همانطور که  باشدمی   گذارریتأث  ،به مدت یک عمر بر زندگی آنها

 .کندعمل می گونه  نیبه هم زین تعلیم، گذارد ماهیت آن ماده تأثیر می 

  ایی سپارکه در مورد    ،فریسیانمانند    یدر مورد افراد  ،یسی ع  العملتورسبه د  ،یح یسمیک  ت که ما به عنوان  سا  یضرور

نوع افراد واقعاً در    ن یا   نکهی تصور ا  از ما،  یار یسب  ی. برا میتند توجه کنسه  ی ته  سالقداز روحخود  اما    ،دهندی م  میتعل

امّا آگاه  "   :دیول گفت گوش دهسر  سل. به آنچه پومیتعجب کن  د یت. اما ما نباستند دشوار اسه  اختیار  یدارا   اسیکل

زن، متکبر، ناسزاگو، خواهد آمد. مردمانْ خودپرست، پولدوست، الف  شیسخت پ  یآخر، زمانها  یباش که در روزها

والد به  ب  ن،ی نافرمان  ناپاک،  ن  ، یوحش  بندوبار،ی ب  گو،بتیغ  گذشت،ی ب   عاطفه،یناسپاس،    انتکار، یخ  ،ییکویدشمن 

را    ی نداریخدا دوست خواهند داشت و هرچند صورتِ ظاهرِ د   ز ا   ش یو خودپسند خواهند بود. لذت را ب  مباالتیب

 ( ۵ تا ۱ هیآ ۳باب  سموتائوی)دوم ت ".نیگز یکسان دور  نیدارند، منکر قدرت آن خواهند بود. از چن

درّنده    ی بعد از رفتنم، گرگها  دانمی م"  .هشدار داد  به آنها  موضوع   نیدر مورد هم  انیسساف   قبل از ترکِ  نیهمچن  سپول

را   قتیبر خواهند خاست و حق  یخود شما کسان  انیاز م  ی شما خواهند آمد که به گله رحم نخواهند کرد. حت  انیبه م

  ۲۰والن باب  س)اعمال ر  ". دیباش  اریخود از راه به در کنند. پس هوش  یرویخواهند کرد تا شاگردان را به پ  گرگونید
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موضوع اختصاص   ن یرا به ا یکتاب کامل ح یسم یسیبرادر خداوند ما ع هودای ت،سین یکاف  نیو اگر ا  (۳۱ تا ۲9 اتیآ

 داد.

 چ یکه آشکار نشود و ه  ستیپنهان ن  زِیچ  چ یه".  رساندپایان می  به  ارکنندهیشوبا دو جمله ه  را،  ریاکاریموضوع      یسیع

  ی خواهد شد، و آنچه پشت درها   دهیشن  یی در روشنا  د،یا گفته  ی کینگردد. آنچه در تار   انیکه ع  ستین  دهیپوش  زِیچ

 از خدا پنهان کرد!  وانتیرا نم  ریاکاری  ".دیاز فراز بامها اعالم خواهد گرد  د،یابسته نجوا کرده 

 

 : یبحث گروه 

 شود؟ یاکاریتواند مرتکب ریم  ییهااز چه راه   یح یسم کی .1

 صحبت کند؟ سالقدروح   بر ضدتواند یم  یح یسم کی  دیکنیفکر م ایآ .2

 چرا نه؟   یا چرا .3

 

 : سدر نکته

 .بیازمائیدرا   هاروح

 

 :فعالیت

 : دیتعمق کن 6تا  ۱ات آی ۴باب ـ  ۲۴و   ۲۳ هیآ  ۳باب  وحنایاول   در

چنانکه به    م،یرا محبت کن  گریکدیو    م یاوریب  مانیا  حیمس  یس یاست حکم او که به نام پسرش ع  نیو ا

 م یدانیجا م  نی. از ایدر او ساکن است و او در و کند،یما امر فرمود. هر که از احکام او اطاعت م

بلکه    د،یرا باور مکن  یهر روح زان،یعز  یا  است. دهیاو در ما ساکن است که روح خود را به ما بخش

اند. روح  رفته   رونیب  ایبه دن   اریبس  نِیدروغ  یایانب  رای نه. ز  ایاز خدا هستند    ایکه آ  د ییازمایآنها را ب

  کند، ی اقرار م   یدر جسِم بشر  ح یمس  ی سیکه بر آمدن ع  ی: هر روحم یدهیم   صیتشخ  گونهن یخدا را ا

است    "حیضد مس"بلکه همان روحِ    ست،یاز خدا ن  کند، ی نم  اقرار  یسیکه بر ع  یاز خداست. و هر روح

و بر آنها غلبه    دی فرزندان، از خدا هست  ی. شما، ااستیدر دن  ز یاکنون نو هم   دیآی م  دیادهی که شن

رو    نیهستند و از هم  ای. آنها از دناستیآن که در شماست بزرگتر است از آن که در دن  رایز  د،یاافتهی
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م دن  استیدن  از  ندیگوی آنچه  م  ایو  گوش  آنها  هستسپاردی به  خدا  از  ما  کس  م ی.  را   یو  خدا  که 

. روحِ حق و روحِ  سپاردیبه ما گوش نم  ست،یآن که از خدا ن یول د؛سپاریبه ما گوش م  شناسد،ی م

 .م یشناسی از هم بازم گونهن یرا ا یگمراه
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 37 سدر

 سآزادی از تر
 

 : گروهی گفتمان

 د؟ ینام ببر را   دیکه دار  سهاییتر بعضی از

 

 : مقدمه

فریسیان   که    یزمان  عیسی  ت.سا  یاکاریباشند که ر  انیسیفر  میت که مراقب تعالسگفته ا  شبه شاگردان   یبه تازگ  یسیع

  دند یسری به نظر م اسپار ظاهراً انیسی که فر یداده بود. در حال صیآنها را تشخ  ریاکاریگفتند، یکفر م سالقدبه روح 

پنهان کرده    مذهبخود را پشت نقاب    مان یای و ب  کارناتوبه،  شریر  های قلببودند. آنها    سالقداز روح   عاری   در واقع   اما

 ز یهر چ  یاو    باشد   ای، چه ر در پنهان نمودن آن دارد  تالشکه شخص  را    ی زیچآن  هر    ،در ادامه گفت  ی سیبودند. ع

  گفته در دل    ای  ،راز  صورتبه      حتیت،  سان گفته اسهر آنچه که ان  او همچنان گفتر خواهد شد.  آشکا  ،یگرید

 د. ش خواهدآشکار  زید، نباش

 

 : یبحث گروه 

 پنهان کنند؟  را  اندگفته  ایاند کنند آنچه را که انجام دادهیم یع س افراد چرا .1

 د؟یپنهان کن گرانیاز د  دیکنیم  یعس که  دیدهیهنوز انجام م   ای دی اانجام داده  ییکارها  چه .2

 د؟ یادر دل خود گفته ای  گرانیرا به د یزیآمریتحق ایبد   یزها یچ چه .3

 .دیکن هیته تسیل کی و  دی وقت بگذار قهیدق چند .4

اگر  "  ت:سمکتوب ا  را ی. زدیاعتراف کن  ح سیم  یس یو علناً آن را نزد خداوند ع  د یت خود را بردار سفهر  سپس .5

مان پاک  ی تدرسبخشد و ما را از هر نامی گناهان ما را    وت  عادل اسو    ن یاو ام  م،یبه گناهان خود اعتراف کن

  وحنا ی)اول   "جایی ندارد.و کالم او در ما  دهیمجلوه می او را دروغگو  م،ی اگناه نکرده مییگو ب. اگر سازدمی

 ( ۱۰تا       9 اتیآ ۱باب 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد
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 ان یسیبر فر یوا

 ۱2تا   4 اتیآ ۱2لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

از    دهمی. به شما نشان مدینتوانند کرد، مترس  نی از ا  شیو ب  کُشندی که جسم را م   یاز کسان  میگویدوستان، به شما م

  د یاز اوست که با   م، یگویبه شما م   ،یآر.  از آن که پس از کشتن جسم، قدرت دارد به دوزخ اندازد:  دیترس  دیکه با

.  گرددی از آنها نزد خدا فراموش نم  یک ی  یحال، حت  نیبا ا  فروشند؟ینم  اهیپنج گنجشک را به دو پول س  ای. آدیترس

به شما  از هزاران گنجشک است.   شیارزش شما ب رایز ،دیپس مترسشمرده شده است.   یسر شما به تمام یموها  یحت

هر که نزد   ا ور فرشتگان خدا اقرار خواهد کرد. امّاو را در حض زیهر که مرا نزد مردم اقرار کند، پسر انسان ن م، یگویم

ود، ش ده یآمرز  د، یبر ضد پسر انسان گو یمردم مرا انکار کند، در حضور فرشتگان خدا انکار خواهد شد. هر که سخن

روح  به  که  هر  کفرامّا  کن  دهیآمرز   د، یگو  ۱۳۳القدس  به  را  شما  چون  شد.  و    هاسهینخواهد  حاکمان  حضور  به  و 

القدس آنچه را  در آن هنگام روح   رایز  ،دییچه بگو  ای  دیکن  دفاعکه چگونه از خود    دینگران مباش منصبان برند،  بصاح

     به شما خواهد آموخت. دییبگو  دیکه با

 

 

 

 

.  ۲۵ هیآ ۱باب  انیروم. )نامدی»حق« م داند،یآنچه را خدا ناپسند م)نادرست به جای حق( یعنی  به جای نادرستحق  اتِرییتغ. کفر  ۱۳۳

  ی جا  را به   ظلمت   که  نامند،یم  ی را بد  ییکویو ن  یی کویرا ن  ی بد  که   یآنان"  .۲۰  ه یآ  ۵باب    ای)اشع(  ".کردندحقّ خدا را به دروغ مبدّل  "
اشتیاق  بیو    که واقعاً خوب است  یزیخطاب کردن چ  و آهسته  اشتیاقبیکلمه،    یواقع  یبه معنا  (".گذارندیم  ظلمت  یجا  نور و نور را به 

 .آنچه واقعاً بداست دادن  صیتشخ و آهسته 

دادن:سرزنش دشنام  کل  ،  طور  وارد  گفتار  ،ختناعتبارسایبتهمت،    ،یبه  ن  کننده،خدشه  ب.  یگرید  ینام  کیبه  تفاوت  گناه »   ن یدرک 

بد و آنچه را که بد است،    ،آنچه را که خوب است  ،یکفر نابخشودن  ،است که  نیا  «یبخشودن  فرک » و    «به روح القدس   کفر»   ای  «ینابخشودن

هر که بر ضد روح  "  .۳۲  هیآ  ۱۲باب    یمت)  و  .("فقط خدا  و  تنها  ،است  نیکنفر است که    کیفقط  ".  ۱7آیه    ۱9باب    یمت)خواند    یم  نیک
  ( ".بد کند است  ای  نیک  یزیچ  دنیدر نام  ی،کفر بخشودن  ،که  یدر حال"  .۳۱  هیآ  ۱۲باب    یمت  .)("نخواهد شد  ده یبخشسخن گوید  القدس  

 (."شودیم ده یهر نوع گناه و کفر از انسان آمرز" ۱۰ هی آ ۱۲لوقا باب ،  ۲9تا  ۲۸ اتیآ  ۳مرقس باب  و ) 
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 ها: فرمان

 .دیمترس  کُشندی که جسم را م ی از کسان ❖

 ، بترسید.دوزخ اندازداز آن که پس از کشتن جسم، قدرت دارد به  ❖

 . دیترس دیاز اوست که با م،یگوی به شما م ،یآر ❖

 . مترسید ❖

 . دییچه بگو ای دیکن دفاعکه چگونه از خود  دینگران مباش ❖

 

 : سدر

  دورنمای دهد آشکار خواهد شد، یانجام م  ای دیگو یکه شخص م را یزیهر چ ،به شاگردان گفت ی سیکه ع یهنگام

  ی سیعخوشبختانه،    .دباشن  سارخود شرم  ی از زندگ یندارد و از بخش  ی گناه  هست که   یسچه ک رای. زداشت  یناکستر

با فراخواندن  سدر  نیا اکنون(  ۱۳4شاگردانش   یهمه  را  ا سدو  به عنوان  )درآن زمان و هم    ی امیپ  نیتان آغاز کرد. 

وارد    یگریبا د  ،تسداوطلبانه به عنوان دو  یکه فرد  یهنگام  ،رایت. زسا  همه شاگردان  یبخش برا  نانیقدرتمند و اطم

  ی ر خدا سپ  ،یسیع  اگر از جانب  پست خود نظارت کند.  سدو  سعادتکند که بر  یشود، خود را متعهد میرابطه م

 ت. سا یبرکت عال  کیواقعاً   خوانده شوید،ت سدوبعنوان  زنده، شما

 

 : یبحث گروه 

 .دیت کنسرا فهر  یت واقعسدو  کی  یها  یژگ یاز و یبرخ .6

 

 :سادامه در

  ی آنها را برا   ن یمرگ روبرو خواهند شد، بنابرا   یا  و  جفا، با  انندسرمی که    شهادتی  شاگردانش به خاطر    ،داندیم  یسیع

  ئه ارادر مورد آن برخی حقایق را    ی سیت، عسان اسانبرای    ی عیطب  ی سکه مرگ تر  ییکند. از آنجایآماده م   دادیرو  ن یا

آنها محدود به    اقتداراختیار و    رایند، زسنتر  ،از دشمنانشان  یحت  یانسانهیچ  دهد که از  ی م  فرماند. اول به آنها  دهیم

 
شما دوستان من  " کند. یآموزد و سپس آنچه را که به او دستور داده شده است اجرا م یاست که از معلم خود م یکس شاگرد  ۱۳4
 ( ۱۴آیه  ۱۵باب   وحنای)  ".دیانجام دهحکم میکنم اگر آنچه را که به شما  د یهست
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   آنانداختنِ چنینهم  و   مسج کشتن   اختیار و اقتدارِ   او   را یند، ز ستنها از خدا بتر  دی ت. در عوض، آنها باسا  م سجکشتن  

 به جهنم را دارد.

او    .دهدی م  اطمینان و قوت قلببه شاگردانش    "نترسید، زیرا برای  خداوند ارزش زیادی دارید"با گفتن    یسیع  سپس

 سالقدبه روح  (2و  کردنداعتراف   را  دارند و او مانیآنها به او ا (۱ ند.سبتر دیآورد که چرا نبایم لیآنها دو دل برای

کنند موجب ترس  برای کسانی که از او پیروی نمی   ت، اماس ا  آرامشموجب  شاگردان    ی براسخنان    نیا  اند.نگفته  کفر

   و وحشت است.    

 :دی از خدا داشته باشند گوش ده  ستر ی برا یلیدل دیبا  انسانچرا  نکهیدرباره ا یسیبه آنچه ع

او را در حضور فرشتگان    زیان نسر انسکند، پ  اعترافهر که مرا در حضور مردم    م، یگو یو من به شما م" .1

خواهد    انکار  ،خدا  کند در برابر فرشتگانِ  انکارکه من را در برابر مردم    یسخواهد کرد. اما ک  اعترافخدا  

  ن ی ا "  :دسینویکند و میصحبت م  موضوع  نیدر مورد ا  سموتائویاله دوم خود به تسول در رسر  سپول  ".شد

لطنت هم  سبا او    م،یکرد. و اگر تحمّل کن  میهم خواه  تسیبا او ز  م،یمرد  یاگر با و  رایت، زسا  نیخن امس

 ماند،ی م  نیاو ام م،ی شو مانیای خواهد کرد. اگر ب   انکارما را  زیاو ن م،یکن انکارکرد؛ و هرگاه او را  م یخواه

 (۱۳تا  ۱۱ اتیآ ۲باب  سموتائوی)دوم ت "د.نمو تواندی انکار نم  اخود ر را یز

ب  .2 انسپ  هو هر که  اما ک  دهیآمرز  کفر  گویدان  سر    ده یآمرز   دی گو  کفر  سالقدروح   به که    یسخواهد شد. 

 گفت می ان کفر  سر ان سپ  یس یکه به ع  یدر مورد زمان  سموتائویت  رسالهدر    نیول همچنسر  سنخواهد شد. پول 

  ی از ناآگاه   رایکفرگو و ستمگر و زورگو بودم، بر من رحم شد، ز   ۱۳۵شخصی  با آنکه در گذشته  "  :دسنویمی

که در    یو محبت  مانیگشت، همراه با ا   ی جار  یفراوان خداوند ما به   ضی ف  ،ی. آرکردمی م  ن یچن  یمانیای و ب

تا    مدبه جهان آ  یسیع  ْحیکامل است که مس  رشیسخن درخور اعتماد و پذ  نی . اشودیم  افتی  یسیع  ْحیمس

 ( ۱۵تا  ۱۳ اتیآ ۱باب  سموتائویاول ت) ".می آنها نی گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگتر

 
 پولس رسول.   ۱۳5
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  ی سیع  بودنِ  ح یسم  عمداً  ـ۱:  اندازدیان را به جهنم بستواند انیخدا م    ،لیدو دلبه  د که  سریبه نظر م  س،کتاب مقد  طبق

شریر  را که    و آنخواند  یم  شریر  ست،نیکواو را که    گریبه عبارت د   کفر گوید.  سالقدروح ه  ب  عمداً  ـ2  را انکار کند

 . خواندیمنیکو  ت،سا

  گوید که در پایان تعلیمات خود به آنها می ند و  سبتر  انسان از    دیبه شاگردان گفته بود که نبا  یسی، عدرس  یابتدا   در

  هنگام نیاز به یاری آنها س به   القدروح   راید. زیباشنگران دفاع از خود  نباید  ،  بردندرا نزد حاکمان و مقامات    شما  یوقت

 تا آنچه را که الزم است  بگویید.  آیدمی

 

 : سدر نکته

 از خدا ندارند.  ستر ی برا یلیدل چ یه ،یسیع روانیپ

 

 :یتلفعا

مسار  ز آن شرکه ا   ییزهایچ  تمام  به  شماآشکار خواهد شد، اکنون    دیدهیانجام م   ای  دیی گویکه هر چه م   ییآنجا  از

 . پوشیده شود عیسی مسیح،خون  یلهسبه و ، شماگناهانِ تا ،دیکن اعتراف   یسینزد ع ،هستید
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 3۸ سدر

 یزندگ یها یاز نگران آزادی 
 

 : گروهی گفتمان 

 د؟ یتسه ییزهاینگران چه چ •

 د؟ یتسنگران ه چرا •

 

 مقدمه: 

تند. سه  خدا   تان سدوآنها    رای ز   وجود ندارد.   وند ااز خد  ستر   ی برا  ی لیت که دلسبه شاگردانش گفته ا  ی به تازگ  یسیع

دو با  از    رهایی   ،انهاسان  از  ستر  ییِ رها   ،خدا  ی تسو  و ترس  از   رهایی   مرگ  حاصل    ، در جمعکردن    صحبت  ترس 

 شود.یم

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 

 

 ۳4تا  24 اتیآ 6باب  یو  مت ۳4تا  ۱۳ اتیآ ۱2لوقا باب 
 

 گنج   اندوختن

 2۱تا  ۱۳ اتیآ ۱2لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

پاسخ داد:    ی سیع  "را با من قسمت کند.  یپدر   راث یاستاد، به برادرم بگو م"گفت:  به او    ت یجمع  انیاز م  ی ناگاه کس

و از هر گونه    دیهوش باشبه "پس به مردم گفت:    "رار داده است؟مُقَسِم ق  ایشما داور    نیمرا ب  یمرد، چه کس  یا"

ثروتمند   یمردآورد:  شانیمَثَل را برا نیسپس ا ".ستین اشیی دارا  یانسان به فزون یزندگ  رایز  د،یزیحرص و آز بپره

انباشتن محصول خود    ی برا  یی جا  را یچه کنم، ز "  د،یشیپس با خود اند  محصول فراوان حاصل کرد.  ش یاز زراعت خو

  ندم گ  ۀو هم  سازم،ی بزرگتر م  یی و انبارها  کنمی خود را خراب م   ی کرد! انبارها  دی دانستم چه با"سپس گفت:    "ندارم؟

آنها ذخ در  را  اموال خود  اکنمی م  رهیو  به خود خواهم گفت:  آنگاه  برا   ی.  من،  فراوان    انیسال  ی جان  اموال  دراز 
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امشب جانت را از تو    نینادان! هم  یا"امّا خدا به او گفت:    "بخور و بنوش و خوش باش.  ؛یزب. حال آسوده یااندوخته 

اندوخته آنچه  پس  ستاند.  شد؟  ،یاخواهند  خواهد  که  آنِ  کس  نی ا  "از  فرجام  برا  ی است  ثروت    شتنیخو   یکه 

 .ستیخدا ثروتمند ن  یامّا برا اندوزد،یم

 

 س آزادی از تر

 ۳4تا  22 اتیآ ۱2و لوقا باب  ۳4تا  24 اتیآ 6باب  یمت

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز
 

  ا یو  د،ی خواهد ورز محبت  یگر ینفرت خواهد داشت و به د ی کیاز   ا ی رایدو ارباب را خدمت نتواند کرد، ز کسچ یه

بنابراین به شما .  پول  ۀهم بند  د،یخدا باش  ۀهم بند  دیتوانیرا خوار خواهد شمرد. نم  یگریخواهد بود و د  یکی  ۀسرسپرد

از خوراک و    ی. زندگدیو نه نگران بدن خود که چه بپوش  د،یکه چه بخور  دیخود مباش  ینگران زندگ   ،گویم کهمی

همه خدا   نی نه کاهدان دارند و نه انبار؛ با ا دروند،ی و نه م  کارندی : نه مدیکالغها را بنگر بدن از پوشاک مهمتر است. 

بر قامت خود    ی ذِراع  ،یاز شما که بتواند با نگران  ستی! کدی. و شما چقدر باارزشتر از پرندگاندهدی م   یآنها روز   هب

که چگونه    دیسوسنها را بنگر  د؟یهست  یاز چه سبب نگران مابق  د،یناتوان  یکار کوچک  نیچن  پس، اگر از انجام  د؟یفزایب

شکوه و جاللش همچون   ۀ با هم زین مانیسل ی که حت میگوی شما م به . سندیری و نه م کشندی نه زحمت م  کنند؛ی نمو م

 پوشانَد،ی م  نیچن  شود،ی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده م  یکی

ا   آیا شمارا  را،  نخواهد پوشانید؟مانانی اسست   یشما  بهتر  به مراتب  پ  ،  بخور   دیمباش  نی ا  یپس در  چه    ای  دیکه چه 

  ن یکه به ا  داندی امّا پدر شما م  ند،یزهایچ  گونهن ی ا  یدر پ  ایدن  نی اقوام خداناشناسِ ا  رای . زدینها مباشینگران ا  ؛دیبنوش

  پس نگران فردا نباش، )به شما داده خواهد شد.  زین  نهایا  ۀکه هم  ،دیاو باش  یپادشاه  یدر پ. بلکه شما،  دیدار   ازیهمه ن

کوچک، ترسان    ۀگل   یا  زیرا برای فردا خداوند خودش، به فکر خواهد بود و هر روز مشکالت وجود خواهند داشت(

  ی برا   د؛یو به فقرا بده  دیبفروش  دیبه شما عطا کند. آنچه دار  ار یاست که پادشاه نیپدر شما ا  یخشنود  رایز  د،یمباش

  د یو نه ب دیکه نه دزد آ ییجا  د،یندوزیدر آسمان ب ریناپذانیپا ینشود، و گنج  دهیکه پوس دیفراهم کن ییهاسهیخود ک

  آنجا خواهد بود. زیهر جا گنج شماست، دلتان ن  رایرساند. ز   انیز
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 ها: فرمان

 .دیخود مباش ینگران زندگ ❖

 .بنگریدرا  هاکالغ ❖

 .را بنگرید  ینهاسوس ❖

 دیچه بنوش ای  دیکه چه بخور دیمباش نی ا  یپس در پ ❖

 .دیاو باش  یپادشاه یدر پ ❖

 .دیفردا مباش نگران سپ ❖

 

 : سدر

 کند:یآغاز م  یلثَمَ گفتنرا با   ساو در

 

  ی برا   ییجا  رایچه کنم، ز"  د،یشیمحصول فراوان حاصل کرد. پس با خود اند  شی ثروتمند از زراعت خو  یمرد

  یی و انبارها  کنمی خود را خراب م  یکرد! انبارها  دی دانستم چه با"سپس گفت:    " انباشتن محصول خود ندارم؟

جان من،    ی. آنگاه به خود خواهم گفت: اکنمی م  ره یرا در آنها ذخ  خودگندم و اموال    ۀ و هم  سازم،ی بزرگتر م

امّا خدا به او گفت:   "بخور و بنوش و خوش باش.   ؛ یزب. حال آسوده  یادراز اموال فراوان اندوخته   انیسال  یبرا

است    ن یا   " از آنِ که خواهد شد؟  ،یاامشب جانت را از تو خواهند ستاند. پس آنچه اندوخته   نیهم  نادان!  ی ا"

 (۲۱تا  ۱6 اتیآ ۱۲)لوقا باب  .ستیخدا ثروتمند ن یامّا برا   اندوزد،ی ثروت م شتن یخو ی که برا یفرجام کس

 

را.    شانخودخدمت به    ای  ،کنند یخدمت به خدا را انتخاب م  ای. آنها  هستند  گرانتخاب  انهاسانت که  سمشخص ا  لثَمَ  از

نفرت خواهد داشت    یکیاز    ای  رایدو ارباب را خدمت نتواند کرد، ز  کسچ یه":  کرد  انی ب  گرید  یا آن را به گونه  یسیع

  ۀ هم بند   دیتوانیرا خوار خواهد شمرد. نم  یگر یخواهد بود و د  یک ی  ۀ سرسپرد  ا یو    د، یخواهد ورز  محبت  ی گریو به د 

 (۲۴ هی آ 6باب  ی)مت  ".پول ۀهم بند د،یخدا باش

 

 : یبحث گروه 

 ؟ پول را  ا ی یدکنیخدمت مرا  خدا   .1
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 ؟ یددانی کجا م از .2

 

 :سدر ادامه

خدمت انتخاب کنند،   ی را براارباب  از دو    یک یتوانند  ی انها مسکه ان  ،عاقالنه  ی اندیشه   اینبا    س از شروع در  س پ  یسیع

. کنداجرا می آنها    یبرا  یرا با صدور فرمان  نیتند. اسدهد که در حال خدمت به خدا ه یم  نانیاطم  ۱۳6به شاگردان 

از خوراک و بدن از    ی. زندگدیو نه نگران بدن خود که چه بپوش  د،یکه چه بخور   ۱۳7دیخود مباش  ینگران زندگ"

 دیشما نبا  پس  دیکنی م  پیرویام و شما مرا  ت خوانده ساز آنجا که شما را دو  گر،یبه عبارت د  "پوشاک مهمتر است.

 شما فراهم خواهد کرد. یآنها را برا خدا رایز دینگران خوراک و پوشاک باش

  ی د یشاگردان مفهوم جد  یبرا   ،کندیم   برطرفشان را  هاینیاز کنند  یم  یرویکه از او پ  یافراد  ی برا  خدامفهوم که    ن یا

 اس هرگز از غذا و لب  ابانیدر ب  ی رگردانسال  سمصر را ترک کردند و در طول چهل    ،یس نبود. اجداد آنها به دنبال مو

ن همچنیاوردندکم  ا  یان یالو  ن،ی.  در  عنوان    لیرائسکه  م  کاهنبه  خدا   کردند،ی خدمت  اما  نبودند،  کار  به  ،  ملزم 

 . برطرف نمودآنها  برای  ،قوم اختیاری ی ایو هدا  های قربان ق یاز طرنیازهایشان را  

اما "که اعالم کرد:    یبا خدا دارند اشاره کرد، هنگام  انیح یسکه م  یاژه یو    ه و عهدرابط  ول بهسر  سالها بعد، پطرس

 لی تا فضا د،یتسباشد هکه مِلک خاصِ  خدا  ی قومو ، سمقد ام ت  ،  سلطنتی کهانت ،دهی نژاد برگز کیشما 

 (۲آیه  ۱)اول پطرس باب  ".دییت، اعالم نماسخود خوانده ا بیاو را که شما را از ظلمتْ به نور عج 

  موازات تان به  سدا  نیا   رایاند، درک کند، زآمده   رونیرا که از مصر ب  لیرائساقوم تان  ست که داسواجب ا  یح یسبر هر م 

تفاده  سا  هیتوص  نی از ا  انیاله خود به قرنتسر  نیول هنگام نوشتن اولسر  ست. پولسا  انیح یسهمه م  یزندگ  و شباهت

که    میبری به سر م   ی ما که در زمان  ی باشد برا  ی و نوشته شد تا عبرت  دی امور چون نمونه بر آنان واقع گرد  نی ا"کرد.  

 (۱۱ هی آ ۱۰باب  انیقرنت)اول  "است. افتهیاعصار تحقق  ۀهم  تِیغا

 :می اوریب ادیتشابهات را به  برویم 

 

  د یشما دوستان من هست "کند.    یموزد و سپس آنچه را که به او دستور داده شده است اجرا مآیاست که از معلم خود م  یکس  شاگرد   ۱۳6
 (۱۴آیه  ۱۵باب   وحنای)  ".دیانجام ده حکم میکنم اگر آنچه را که به شما 

 . دیمضطرب نباش ـ د یفکر نکندلواپس نباشید ـ   ـ  دی نباش نگران   ۱۳7
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 ارت بودند. سدر ا ،در مصر یزندگ  هنگام لیرائسا قوم .1

 ارت گناه بودند. سدر ا ا یدر دن یزندگ هنگام انیح یسم .أ

خود زدند.   یهاخانه  دو تیر عمودیِ درِ و    ردرسرا به    بیع  یبره ب  کی خود، خون    ییدر شب رها   لیرائسا  قوم .2

و   سپس شدند  وارد  در  مرگ  از   از  می فرشته  تشخیص  را  آنها  در  سر  بر  خون  بادیدن  که  امان  ،  در  داد 

 (۱۲ باب )خروجبودند.

بر    آن را  لیرائساقومکه    یبه همان شکل  جلجتا  بیصل  یت. خون او بر روسخدا  بیع  یب  یبره   ح یسم  یسیع .أ

تیر و    ،کرد  ی جار   او  رسخون را از    ،خار  ت که تاجِسا  یی جا   ردَرسَشد.    زده  کردندمی   عمالاِ   ردَسَر   دو 

تم،  سمن در ه"گفت:    یس ی. عشدندوراخ  س  هامیخ   باتانش  سد  که بر روی آنها  تسا  ییجا  ،درب  عمودی

 ( 9 هیآ ۱۰باب  وحنای ) ".افتیمن وارد شود نجات خواهد  قیاز طر  یساگر ک

 ، یسمو  در پیوند با  ،ایابر و در در  زیرگذشتند. و همه    ۱۳۹ا یدر  از میان  بودند و همه    ۱۳۸ابر   ریهمه ز   لیرائسا  قوم .3

 ( ۲و  ۱ اتیآ ۱۰باب  انیاول قرنت. )افتندی دیتعم

به  در    ،و در آب  سالقدهمه در روح   انیح یسم .أ تند که  سه  ه س  رایز ".  ابندیی م  دیتعم  ح یسم  یس یعپیوستن 

 (۸و  7 ات یآ ۵باب  وحنایاول ) ". تندسیک هه س  نی دهند: روح و آب و خون. و ای شهادت م

 کردند.  افتیدر را   ،نوشته شده بود نایسدر کوه  ینگ س هایلوح  یکه بر رو  یسمو عتیشر ،لیرائسا قوم .4

 . دریافت کردند ونیدر کوه صه شان نوشته شده بود،قلب را که بر ح یسم عتِیشر ،انیح یسم .أ

 .مانسآاز  ی، نانمنا ،را خوردند  یروحان خوراک  کی  یهمگ لیرائسا قوم .5

 ت.سا  ح یسمعیسی که بدن  ی ربانیعشا  نانِ  ،خورندی مرا  یروحان خوراک کیهمه  انیح یسم .أ

  جاری بود، که به دنبال آنها    یروحان   ایاز صخره   رایز  دند،ینوشی مرا    یروحان  شرب  یک  یهمگ  لیرائسا  قوم .6

 بود. ح یسم عیسی  صخرهآن . و دندینوشیم

 ت.سا ح یسم که خونِ ی ربانیشراب عشا ،نوشندی م را یروحان  شرب کی یهمگ انیح یسم .أ

 

 ل یاسرائقوم  است که    یهمان ابر  ن یشود: ابر جالل. ا  یم  ده ینام  Sh’khinahشود    یدرباره آن صحبت م  یکه در زبان عبر  یابر خاص   ۱۳۸

 ست. خدانشان دهنده حضور    شهیاز آتش شد و معبد خدا را پر کرد. هم  یبه ستون  لیکرد و در شب تبد  ت یهدا  ابانیدر ب  یرا در سرگردان

 دریای سرخ.    ۱۳۹
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 بت  ـ۲بد داشتند،    یزهایبه چ  اشتیاق  ـ۱افراد    نیمردند. ا  ابانینبود و آنها در ب  خشنود  لیرائسا  قوماز اکثر    خدا .7

و    گِله  برابر اودر    ـ ۵ند، و  قرار داد  آزمایش   مورد  خداوند را   ـ ۴  ،بد سیرت و ناپارسا بودند  ـ۳ت بودند،  سپر

 موعود نشدند. ن یرزمسوارد  ی مانیایب  لیکردند. آنها به دل شکایت

 کنند. ی م  اطیاحت ییکارها چنینانجام  دربرابر انیح یسم .أ

 نداشتند. را  رپناهس ای سفر خود کمبود غذا، لباسهرگز در   لیرائساقوم .8

   نخواهند داشت.را رپناه  س ایخود کمبود غذا، پوشاک   یدر زندگ انیح یسم .أ

 شدند.ی م پیروز شهیشدند، همی جنگ م ری درگ لیرائسا قوم که  یهنگام .9

 .تندسه  پیروز شهیشوند، همی م یجنگ روحان ریدرگ انیح یسم یوقت .أ

گذاشته    ایبرهر  س  یرو بر    تان خود راسد  درحالی که  ، وقتی که به گناهانشان اعتراف کردند،لیرائسا  قوم .10

 ، گناهانشان بخشیده شد. بودند

 .شودی م دهیگناهانشان بخش کنند،خدا اعتراف می  یبه عیسی، بره  انیح یسموقتی که  .أ

 .افتندینگاه کردند، از مصائب خود شفا  تیر، یرو بر   یبه مار برنز  ،مانیکه با ا یهنگام لیرائسا قوم .11

 .ابندییشفا م ،کنندینگاه م ،مصلوب شد بیکه بر صل  ح یسم یسیبه ع یوقت انیح یسم .أ

 موعود شدند.  نیرزمسوارد  وشع یبه دنبال  لیرائسا قوم .12

 ( خواهند شد. مانسآموعود ) نیرزمسوارد  ۱40آ یشواز  یرویبا پ انیح یسم .أ

 

 

  ، ( استJoshua)  آشوی  یدر زبان عبر  یسینکته اشاره کنم نام ع  ن یاست که به ا  نیاستفاده کردم ا  نجایدر ا  آ شویکه من از نام    یلیدل   ۱40

ببرد. وعده    نیرا به سرزم  لیاسرائ  قوم نتوانست    ،خود  ینافرمان  لیبه دل   یاست که موس  یادآوری. الزم به  "نجات هستم  من"  یبه معنا

با صخره   تا گفته بود    یبه موس  خدا .  به جهت بیرون آوردن آب ضربه زد  بود   ح یکه مس  ،به صخره   دو مرتبهاتفاق افتاد که او    ی زمان  نیا

زده خواهد    ،دوبار  حیداد: گفت که مس  نیدروغ  یتنبو   نشانه  کی  یبود که موس  نیکار ا  نیا  جهی. نتدیای ب  رونیاز آن آب ب  کهصحبت کند  

و مصلوب شدن او.    هاتازیانه ،  آزمایشدر    ، داوندفصح خ   د ی: در عزده شودبار    ک ی  حیمس  ،یسیاجازه داد پسرش، ع  قط، خدا فاماشد.  

باب    ( کتاب اعداد۱۵  ه ی آ  ۱۸باب    ه ی تثن)   ".زدیانگیمانند من از برادرانتان برم  پیامبریشما    یخدا برا"  گفت:  لیاسرائقوم  به    ن یهمچن  یموس

کرد.   رهبری  وعده   نیرا به سرزم  لیاسرائ  قومبود که خدا او را انتخاب کرد و او بود که    وشعی  نیدهد که اینشان م  ۲۳تا    ۱۲آیات    ۲7

(  آسمان)  وعده   نیکه مردم را به سرزم  یامبریبه عنوان پ   ، حی( مسJoshua  ا ی  آشو ی)  یسیارتباط را در مورد ع  نی امروز هرگز ا  انیهودی

 خواهد کرد، برقرار نکرده اند. ت یهدا
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 :سادامه در

خواهد با  او می   "بنگرید   را  هاکالغ ":  دیگویبه شاگردان م  یوقت  دهد،ی را ادامه م  سدر  یس یکه ع  همانطور •

 .دهدبدان به شاگر یشتریب نانیاطماین مَثَل، 

 کنند. تولید خود را   یتوانند غذای آنها نم. کنندی کارند و نه درو می نه م •

 کنند. ذخیره را یابندمی که  یی غذاتوانند ی آنها نم .یدارند و نه انبار مخزنی نه •

ا  و • م  نی با  آنها غذا  به  اینکه علی   .دهدیحال خدا  برا  ستیک"تند.  سه  ناپاک  یواناتیآنها ح  رغم  زاغ    ی که 

م  فراهم  زاغچه   کند،ی خوراک  که  فر  شی هاآنگاه  خدا  سرگردان    آورند،ی برم  ادینزد  خوراک  نبود  از  و 

 (۴۱ ه یآ  ۳۸باب  وبی)ا  "شوند؟یم

کرد.    انینکته را در مورد قوم خدا ب  نیهم  زین  ایشان به خدا اعتماد کنند. ارمرزق روزانه   یبرا  دیبا  هاکالغ •

 شود؛ ی است؛ آنها هر بامداد تازه م  زوالی او ب  یکه رحمتها   رایز  رد،یپذینم  انیخداوند هرگز پا  یمحبتها"

 (۲۳و  ۲۲ ات یآ ۳باب  ایارم ی)مراث  "است. میتو عظ ی وفادار

  ریغ  ذایشانغ هم و هم خودشان هستند که ناپاک ی)پرندگانهاکالغ از  یکه خداوند حت دیداشته باش ادیبه  و •

نی  تسا  کوشر یهود حالل  ا   به جهت  نیز  (تسیعنی مطابق فرهنگ  به    ی قحط  به هنگام  ینب   یلیایغذا دادن 

 ( 9تا  ۱ اتیآ ۱7اول پادشاهان باب ) .استفاده کرد

 

 " .سوسنهای صحرا را بنگرید": دیگوی به شاگردان م یس یع در فرمان دیگری،

موجود در خاک، آفتاب و باران را    ی ، مواد مغذ بذر  ، دهند کهی آنها به خدا اجازه م.  کنندیم  نمو چگونه   •

 کند.  نیتامبرایشان 

 کنندیت نمسدر سخود لبا یآنها برا .کنندحرکتی می و نه  کشندی م  زحمتنه  •

 .تندسین ییبایبه آن ز  ،بدوزندخود  یتوانند برای که مردم م  ییها سلبا  نی بهتر یحت. تندسه بایها ز آن •

  ان ینکته را در مورد قوم خدا ب  نیهم  زین  ایبه خدا اعتماد دارند. ارم  ،روزانه خود  یروز   یبرا  های صحرانسوس •

منتظران خود   ی خداوند برا  خواهم بست.  دیمن است، پس بر او ام ب یخداوند نص": دیگوی جان من م"کرد. 

 (۲۵و  ۲۴ اتی آ ۳باب  ایارم ی )مراث ".دیهر که او را بجو  یو برا کوست،ین
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برای پوشاندن آنها،    یداد، حتمی   تیاهمکافی،    ، به اندازه به آدم و حواکه    ،ستخدا  نیا  دیداشته باش  ادیبه    و •

 در زمانی که آنها گناه کردند. 

 

نگران    سمانند غذا، آب و لبا  یضرور   ی زهایکند که در مورد چیم   یادآور یبه شاگردان    در پایان درس دوباره  یسیع

عالوه بر این اضافه    .ازدسبرایشان مهیا می  وندخداخود باشند،    یاو در زندگ  پادشاهی  ینباشند. اگر فقط به دنبال برقرار 

  با  افراد  ت. و چگونهسا  تازه  ههر روز   شبرکات  )نان آسمانی(امن  چون  فکر فردا باشند،به    دیباشاگردان ن  کند کهمی

 د؟نطول عمر خود را داشته باش شی تواند انتظار افزایم ،ینگران  ای استرس

 

 : یبحث گروه 

 کنند؟ ی مردم فراهم م یرا برا  ییزها یچه چ شایسته، یها دولت .3

 کند؟ی م فراهمقومش  ی را برا  ییزها یچه چ خدا .4

 

 : سدر نکته

 خواهد کرد.  یدگ یسشما ر یازها یبه ن خدا

 

 :فعالیت

 . دیرا بخوان ۱۰۳ مزامیر باب
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 3۹درس 

 خدمت کردن

 

 : گروهی گفتمان

 ؟ خود انتظار دارید یخدمتکار شخص صفاتِ اخالقی را از   نوع فرد ثروتمند، چه کی به عنوان  •

 ؟ تسشما یئول مراقبت از خدمتکار شخصسم یسک چه •

 

 مقدمه: 

اول،  »:  ، یا به عبارتیبتدا به دنبال ملکوت خدا باشندد، به شاگردانش گفت که ایانسر  انی را به پا  ی قبل  س در  ی سیع  یوقت

  ، وندخداآنگاه  ،  پذیردمی را    سرسپردگی   نی شاگرد ا  کی که    ی هنگام  «.دیخود برقرار کن  یخدا را بر زندگ   پادشاهی

وجود    شدن،  نگران  هیچ دلیلی برای  ،او  برای  بیترت  نیا  به.  ردیگعهده می را بر   او  یزندگ   یازهاین  نیتأم  تیئولسم

 های خود را در زندگی، برای خدمت به خداوند  صرف کند.فرصتتواند ی نخواهد داشت و م

 

 :سمطالعه آیات کتاب مقد 

 

 5۹تا  ۳2 اتیآ ۱2لوقا باب 
 

 

 خدمت کردن 

 ۳4تا  ۳2 اتیآ ۱2لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایدنبال من ببه  "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

 دیبفروش  دیآنچه داررا به شما عطا کند.    یاست که پادشاه  نیپدر شما ا   یخشنود  رایز  د،یکوچک، ترسان مباش  ۀگل   یا

  یی جا  ، دیندوزیدر آسمان ب  ریناپذان یپا  ینشود، و گنج   دهی که پوس  دیفراهم کن  یی هاسهیخود ک  یبرا   ؛ دیو به فقرا بده

 آنجا خواهد بود.  زیگنج شماست، دلتان ن ا هر ج را یرساند. ز ان یز  دیو نه ب دیکه نه دزد آ
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 د یآماده باش شهیهم 

 40تا  ۳5 اتیآ ۱2لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

که منتظرند سرورشان از جشن    دیباش  یهمچون کسان  .دی را فروزان نگاه دار   شی و چراغ خو  د یکمر به خدمت ببند

که چون سرورشان    ی. خوشا به حال خادمانندیبر او بگشا  درنگ ی تا چون از راه رسد و در را کوبد، ب  بازگردد،  ی عروس

آنان را بر    ،یخود کمر به خدمتشان خواهد بست؛ آر   م،یگوی به شما م  ن،ی. آمابدی  اریو هوش  داریبازگردد، آنان را ب

که چون سرورشان از راه رسد،    یخواهد کرد. خوشا به حال خادمان  یی را یپذ   شانیآمده، از ا   ش یو پ  د یسفره خواهد نشان

در    دزد   دانستی که اگر صاحبخانه م  د یبدان.  ابدی  اریو هوش  داریرا ب شان یا  ۱4۱، چه در پاس دوّم شب، چه در پاس سوّم

ناش دستبرد زنند.  به خانه   گذاشتی خواهد آمد، نم  یچه ساعت باش  زیپس شما  انسان در ساعت  رایز  د، یآماده    ی پسر 

 . دیخواهد آمد که انتظار ندار

 

 داناو  امینمباشر 

 5۳تا  4۱ اتیآ ۱2لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

  نیپس آن مباشر ام"خداوند در پاسخ گفت:    "همه؟  یبرا  ای  یما آورد  یمَثَل را برا   ن یا  ا یسرور من، آ":  دیپطرس پرس

  "خود گماشته باشد تا سهم خوراک آنان را به موقع بدهد؟   ۀ خادمان خان  یکه اربابش او را به سرپرست  ستیو دانا ک

خود    ملک یما  ۀ که او را بر هم  دیبدان  نیقی.  ندیکار ب  مشغولخوشا به حال آن غالم که چون اربابش بازگردد، او را  

ها، و و به آزار خادمان و خادمه   "کرده،  ریارباب در آمدن تأخ"که    شدیند یخواهد گماشت. امّا اگر آن غالم با خود ب

  ست ین  هکه از آن آگا   یکه انتظار ندارد و در ساعت  یبپردازد، آنگاه اربابش در روز   یگسار یو م  دنیخوردن و نوش

  داند ی که خواستِ اربابش را م  یغالم خواهد افکند.    انتکارانیخ  گاهیدو پاره کرده، در جا   انیخواهد آمد و او را از م

 

  شب را به سه ساعتِ   انیهودیکند.  یساعت صحبت م  چند شب به    م یتقس  ی برا  ان یهودیاحتماالً از روش    ی سیع  .سو م  ایپاس دو م     ۱4۱

شب را به چهار    ان ی. رومصبح  6  تابامداد    ۲  ـ   سوم بامداد،    ۲  تا شب    ۱۰  ـ   دوم ،  شب  ۱۰  تا بعد از ظهر    6  ـ   اول کردند:    میچهار ساعته تقس 

 کردند. می  میساعت سه ساعته تقس
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  داند ی خواهد خورد. امّا آن که خواست اربابش را نم  اریبس  ۀ انیتاز  کند،ی انجام آن آماده نم  ی ود را براحال، خ  ن یو با ا

مطالبه   زین  شتریداده شود، از او ب  شتریکمتر خواهد خورد. هر که به او ب  ۀانیه است، تازیکه سزاوار تنب   کندی م  یو کار

آتش افروزم،  نی ام تا بر زممن آمده   خواهد بود. شتریب زین اشیی باشد، پاسخگو شتریب تشیخواهد شد؛ و هر که مسئول

  د ی بری گمان م  ا یو چه در فشارم تا به انجام رسد. آ  د،یبا  ی دیکاش که تا کنون افروخته شده بود! امّا مرا تعم  ی و ا

  یی خانه جدا  کیپنج تن از اهل    انیپس، م  نی افکنم. از ا  یی ام تا جداآورم؟ نه، بلکه آمده   نی ام تا صلح به زمآمده 

مادر،    ه یدختر و دختر عل  هی پدر، مادر عل  هیپسر و پسر عل  ه ی سه. پدر عل  هیدو خواهند بود و دو عل  هی سه عل  تاد؛خواهد اف

 ر. مادرشوه هیعروس و عروس عل  هیمادرشوهر عل

 

 د یباش فهیم

 5۹تا  54 اتیآ ۱2لوقا باب 

 " خدا ی از جانب امی : پ ایبه دنبال من ب "از  سکتاب مقد آیات از  یاده یگز

 

و باران    "د،یباران خواهد بار":  دییگوی م  درنگیشود، ب  داریدر مغرب پد  یابر  دینیسپس به جماعت گفت: چون ب

 دیدانی م  کی! شما که ناکاران یر  ی. اشودی م  نیو چن  "هوا گرم خواهد شد،":  دییگوی. و چون باد جنوب وزد، مباردیم

از تعب  تچگونه اس  د،یکن  ر یو آسمان را تعب  ن یزم  یمایچگونه س ناتوان  ریکه  آنچه    ۀ چرا خود دربار   د؟ی زمان حاضر 

مبادا    ،یکن  یبکوش تا در راه با او آشت  ،یروی خود نزد حاکم م  یِکه با شاک  یهنگام  د؟یکنی نم  یدرست است داور 

از    ،ینپرداز   اکه تا قِران آخر ر   میگوی . به تو میتو را به نگهبان سپارد، و به زندان افت  یکشاند و قاض   یتو را نزد قاض

 .  آمد یزندان به در نخواه 

 

 ها: فرمان
 

 .دیکوچک، ترسان مباش ۀگل یا ❖

 .دیبفروش دیآنچه دار  ❖

 .بدهید)صدقه(به فقرا  ❖

 . نشود دهیکه پوس دیفراهم کن  ییهاسه یخود ک یبرا ❖
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 . دیکمر به خدمت ببند ❖

 .دی را فروزان نگاه دار  شیچراغ خو  ❖

 منتظر سرورشان هستند. که  دیباش یانسک همچون ❖

 . دیآماده باش زیشما ن ❖

 : یبحث گروه 

 د؟ یتسخدا ه خادمشما  ایآ .1

 کند؟یم  تأمینرا شما  یزندگ  احتیاجات وندخداکه   دیباور دار  ایآ .2

 

 ط خدا ستو شده  خادم – قسمت اول درس 

با    ست کهت. اوساکرده    خادمخدا آنها را    دهد که،این اطمینان را به شاگردان می   ،خادم شدن  در آغاز درس  یسیع

ترسی به دل    هشاگردان نباید در این را   نید، بنابراببخشخدا را به آنها    یپادشاه  تا  انتخاب کردهآنها را    یخوشحال

شاگردان را برای خادم    هآزادان  خداکه    ییخواهد کرد. و از آنجا  فراهم را    نآنا  تمامی  نیازهای   خداوند  .داشته باشند

فقرا و    ینز آن را باموال خود را بفروشند و درآمد حاصل ا  فکری آسوده،توانند با  ی، آنها متساانتخاب کرده  شدن،

 .تقسیم کنند ازمندانین

آن را   یو بها  فروختندی بودند. امالک و اموال خود را م ک یشر  زیو در همه چ بردندی مؤمنان همه با هم به سر م

  ک ی را    ماندارانیا ۀهم .(۴۵و  ۴۴ اتیآ ۲والن باب س)اعمال ر .کردندیم میهمه تقس نیهر کس ب ازیبر حسب ن

بودند.    کیبا هم شر  زی بلکه در همه چ  دانست،یاز اموالش را از آنِ خود نم  یزیچ  کسچ یجان بود و ه  کیدل و  

 کس چ یبود. ه  شانیا  یبر همگ   میعظ  یضیو ف  دادندیشهادت م   یسیخداوندْ ع  زیبه رستاخ  می عظ  ییرویرسوالن با ن

م ز  انیدر  نبود،  محتاج  ز  رایآنها  که  م  یاخانه   ای  نیمهر  پ  فروختیداشت،  را  آن  وجه  رسوالن    یپا  شیو 

 ( ۳۵تا  ۳۲ اتیآ  ۴والن باب س)اعمال ر شود. میهمه تقس نیهر کس ب ازِیتا بر حسب ن گذاشتیم

 

 شرح شغل  -قسمت دوم درس
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که    ندازسب  هاییهسیخود ک  ی ت که براسا  نی ا  ،انجام دهنددهد تا  شرح می شاگردانش    رایب  یس یکه ع  یبعد   مورد

بیندوزند  مانسآدر    پایدار  یگنج   ،شودن  پوسیده با شنبرای خود  ا  نیا  دنی. شاگردان  تا حدودسفرمان ممکن    یت 

 : میکن بررسیرا   نآ دییای. بدیگو یچه م یسیکه ع میبفهم میتوانی م ،تأمل یاما با اندک  شده باشند. عجبمت

ابدی  پایدار  شیارز که    هستند(  ۱42هانهی)گنج   زیه چ سفقط    سطبق کتاب مقد • اد.  ندار  و  و    دیام  ،مانیآنها 

  یی گرانبها   یهانهیگنج   ،نی مان و هم در زمسهم در آ  ، هس  نی ( ا۱۳و آیه    ۱۳باب    انیتند. )اول قرنتسه  محبت

 ببرد.  نیتواند آنها را از بینم  اریزنگ  ای بید چ یتواند آنها را بدزدد و هینم یدزد چ یتند. هسه

حفظ   ، در درون خودشهیهم  یبرا  سه گنجینه راای را ساخت که، هر  که بتوان از آن کیسه  ،ایمادّهکردن    دایپ •

بعد  قدم  تنها  سا  یکند  شرا   چیزهاییت.  واجد  انسه  طیکه  خود  ،توانندیم   انسانها  تند.  سه  هاانستند،    از 

امید و محبت.   با ارزش ایمان، یهانهیگنج  یهایی شوند برای ذخیرهو کیسهرا بسازند  ح یسم یسیع شاگردانِ

 خواهند رفت:  مانسآبه   خودشانشده در  ره یذخ های ها با گنجینهسپس این کیسه 

به من سپرده شده است.    نی قدرت در آسمان و بر زم  یتمام"فرمود:    شانیآمد و به ا   کینزد  ی سیآنگاه ع

و به آنان    دیده   دیالقدس تعمرا به نام پدر و پسر و روح   شانیو ا  د یقومها را شاگرد ساز  ۀ و هم  دیپس برو

عصر با شما   نی ا  انیتا پا  وزهمن هر ر  نکی ام، به جا آورند. اکه هرآنچه به شما فرمان داده   دیده  میتعل

 ( ۲۰تا  ۱۸ اتیآ ۲۸باب  ی)مت "هستم!

 

 روزانه   یها ت یئولسم -قسمت سوم درس 

.  ببندند  به خدمت  کمرهای خود را  دی. ابتدا با پردازدیروزانه شاگردان م  یهاتیئولسبه م  یس ی، عسدر  یانیبخش پا  در

 کند: ی اشاره م به این موضوع  سکتاب مقد از معروف آیاتی .باشند آماده شهیهم د یشاگردان با دیگر، به عبارتی

  ز، یپس از انجام همه چ دیباشد، و بتوان  ی ستادگیا یارا یتا در روز شرّ شما را   د،یکامل خدا را بر تن کن  ۀپس اسلح 

و کفش    ،دیرا بر تن کن   ییپارسا  ۀو زر  دیببند  انیرا به م   قتیکمربند حق  ،ستادهی. پس استوار ا دیستیبا

  د یتا بتوان  د،یریرا برگ   مانیسپر اهمه،    نی ا  رافزون ب.  دییرا به پا نما  یسالمت   لِی اعالم انج  یبرا   یآمادگ 

 
 . رجوع کنید یمجموعه شاگرد نیااز   ۱۳درس به   ۱42
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  ر ی شمشو    دی . کالهخود نجات را بر سر نهدیرا خاموش کن  ر یآن شر  نی آتش   ی رها ی ت  ۀ با آن، هم 

 ( ۱7تا  ۱۳آیات  6یان باب سساف). دیری، به دست گروح را که کالم خداست 

  ی شاگردان زمان  نورِ  ،که  می متوجه شد  ۴  سردارند. در د  اهنگ  فروزانخود را    یکه چراغ ها  دیگویاو به آنها م  اً،یثان

 از یمنبع ثابت روغن مورد ن  کی . به منظور روشن نگه داشتن نور،  انندسری م  گرانید  بهرا    ی سیع  بشارت درخشد که  یم

مثال،   یشود. برایتفاده مس ا  سالقددادن روح   نشان  یبرا  سمبل،  یک  عنوانه  روغن ب  ،سر کتاب مقدسراست. در  سا

  تون یکه در کنار آن دو درخت ز   مینیبی هفت شاخه را م  ییطال چراغدانِ کی  ریفصل چهارم، تصو  ا،یزکر  کتابِ  در

  چراغ  آن یرا برا    ی منبع دائمآن درختان از روغن خود، و   روند ی مت چراغدان مسها به از آن   ییهاقرار گرفته و لوله 

روشن   یبرا  "روح من. لهیس ، بلکه به وتقدر او نه ب زور ا نه ب"کند: یاعالم م   داکه خ  میشنویم سپس. کنندی فراهم م

ها  با  ینگه داشتن چراغ  ا   دیخود، شاگردان  پر شوند. جالب  از روح خدا  ع  ن یکه چند  تسنجایدائماً  بعد    ی سیماه 

که روغنشان    دادرا به آنها گفت، به شاگردان هشدار    نادان  یدانا و پنج باکره  یمَثَل پنج باکره که    یهنگام

 تمام نشود.

دو مفهوم    فرمان  نی تند. در اسخود ه  اربابباشند که منتظر    هاییانسانکه مانند    دیگوی به شاگردان م  یسی، عوماًس

بت به آمدن  سن  د ی، آنها باهمچنینبپردازند.    یازسبه کار شاگرد  هر روز  د ی. شاگردان باتیوجود دارد: انتظار و اولو

اکنون، در حال انجامش تری را نسبت به آنچه که  مهم  یوظیفه   اوکه    تسممکن ا  ، زیرابمانند  اریهوش  ارباب خود

  م ی دهی را که انجام م  ی و فوراً کار  م یخداوندمان گوش ده  یدائماً به صدا   د یبا  یح یسما به عنوان م   بدهد. هستند را  

 .میخ ده سو به آن پا میمتوقف کن

 : به مورد دیگری نیز اشاره کردتوان یبه آنها گفت، م ی سیاز آنچه ع

بر    درنگ ی بازگردد، تا چون از راه رسد و در را کوبد، ب  یکه منتظرند سرورشان از جشن عروس   دیباش  یکسانهمچون  

 (۳6آیه  ۱۳)لوقا باب .ندیاو بگشا

شود. ی موضوع مربوط م  نیبه هم  قاًیدق  ، داده شد  اسیبه کل  یسیکه قبل از بازگشت ع  یامغیپ  ن یدر کتاب مکاشفه آخر

ا  یو از خود راض  احساسی، بغنی  اسیکل  ازمندیو آنها را ن  تسخشنود نیآنها    خدمتگذاریخداوند از    وت.  سشده 



۱7۳ 

 

؟ به نحوه  پذیرندی م  خوش آمدگویی   شان، باخود  انیدر ماو را،    ا ی؟ آخواهند شنیداو را    ی صدا  ، دیگر آنها  ای. آبیندیم

 :دیگوش ده ۱4۳الئودیسا یاسیبه کل عیسی،  امغیخواندن پ

. کوبمی م  ستاده یو توبه کن. هان بر در ا   ایب  رت ی. پس به غدارمی که دوستشان م   کنمیم  بیو تأد   خ یرا توب  ی من کسان"

هر  او همسفره خواهم شد و او با من.  به درون خواهم آمد و با    د،یبگشا  میمرا بشنود و در به رو   ی اگر صدا   یکس

گونه که من غالب آمدم و با پدرم بر  همان   د،یبخش  واهماو را حق نشستن با من بر تخت خودم خ  د،یکه غالب آ 

 (۲۲تا  ۱9آیات  ۳)مکاشفه باب  ".دیگوی چه م ساهایتخت او نشستم. آن که گوش دارد بشنود که روح به کل

 

 : یبحث گروه 

 بدهند؟  به فقیر خود را بفروشند و  یی خواهد که دارای از شاگردانش م  یسینظر شما چرا ع به .3

 د؟یشوند )شاگردان( مؤثرتر باشی وده نمسکه فر یی هاهسکی اختن سدر  دیتوانیم چگونه .4

 د؟ یتسمنتظر کالم خداوند همشتاقانه هر روز  ایآ .5

 د؟ یدهقرار  تیاولو  در د یدهیکه انجام م یکالم او را باالتر از کار  د یحاضر ایآ .6

 

 : سنکته در

 ید.باش یخوب  خادمکه   یدریبگ ادی

 

 :فعالیت

 را مطالعه نمائید. ۲۲تا  ۱۴آیات  ۳مکاشفه باب 

  

 
 است.  "حقوق بشر" یبه معنا  یساالَئودنام    ۱4۳
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،  خواهد در تعلیمات خود، چه چیزی را برای  به انجام رساندن، از ما می   یسی که ع  ما باید بدانیم 

، همانطور کاربرد داردما    یامروز  یو چگونه در زندگ  خواهد به ما برساندمفهومی را میچه    تعلیم او

 ! داریم میگام بر  روح یلهسبه وکه 

 

تفاده سا  ۳9تا    ۱۸  یهاساز در  یسیکند. عیمتصل م  مردمبه    ،خدمت  قیرا از طر  انیح یسم    کتاب برداشت محصول،

ملکوت    مواردبه آنها    د،یافزایبیک ساختار عالی    در تکامل هستند،  یکه از نظر روح   یشاگردان  یتا به زندگ  کندیم

 .دهدی م تعلیم را  خادم بودنو   مانیبا ا ی، دعاساز تر  یآزاد  ،ییاسیخدا، بشارت، مراقبت از مردم، نظم کل

 

 ( M.Mت. )س من را کامالً متحول کرده ا ی زندگ یس یع م تعالی •

 ( J.G. ) دیاموزیو از او ب  دی کند که با او راه برویشما را دعوت م  یسس یع •

ب  • اس  ۳0از    ش یمن  به کلت  س ال  قبالً چنی م  اسیکه  و  را  نیروم  بودم. چرا    دهینشن   تعلیمی 

 ( J.Rدهند؟ )ینم  را تعلیم را  ن یا اهاسیکل

 

  او از  که    در جستجوی کسی بود که   مشتاقانه  ،یالگس  ۳۳ن  سدر    ،ح یسم  یسیآوردن به ع  مانیاز ا  سپ  ونسبیگ  کلیما

   .ودمعلم کالم خدا ش سپسشاگرد و  توانستی ایماندار بسازد. او کسی را پیدا نکرد. اما او شاگرد

 

را به نام پدر و پسر و   شانیو ا   دی قومها را شاگرد ساز  ۀو هم  دیپس برو"  :توجه او را جلب کرد  ویژه  یجمله   کی

  ۱9آیات    ۲۸ی باب  )مت  "ام، به جا آورند.که هرآنچه به شما فرمان داده  دیده  میو به آنان تعل  دیده  دیالقدس تعمروح 

از چهار    ی ( نوشت، که مجموعه ا ۱996السدر  « را )دییآ  دنبال من »  را با عنوان   کتاب خود  ن ی( از آن به بعد، او اول۲۰و  

 انجام آنها را داده  و فرمانِ   می شاگردانش تعلبه     است  که عیسی آنها را تورالعملِسد  ۲6۳و شامل    روایت   ک ی  ر د  لیانج 

از این دستورالعملها    این کتاب هر یک    باعنوان   ،یمتسه قس  تعلیمی، او مجموعه  سپس  .  اندشده   برجسته است. در 

ع  یفرس» ب  «مسیح   ی سیبا  ا  گر ید  ی هاکتابی  اری سو  نوشته  به سرا  انجام کار خدمت کمک    ی برا   ایمانداران   ت که 

 .کندیم

  



۱75 

 

Key2Changes.com 

3472 Research Parkway, Ste 104 PMB 436 

Colorado Springs, CO 80920 

 

 

 

 

 

 
 است  افراد یدر زندگ اترییدوم تغ دیکل  یسیع هایفرمان  از اطاعت


