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 داستان  

است. این داستان با استفاده از هفت نوع شیوه ادبی  انسان  ترین داستان در جهان، رابطه تعاملی خدا با  باورنکردنی

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

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

هاست.  ماموریت اصلی این گروه معرفی مسیِح خداوند،  عهد عتیق خود متشکل از سه بخشِ شریعت، انبیاء و نوشته 

باشد. ها)نامه ها( و مکاشفه عیسی می شِ اعمال رسوالن، رساله به عنوان منجی عالم است. عهد جدید نیز شامل سه بخ 

از عیسی  حاصل می  ثمراتی است که  این گروه آشکار کردن  اصلی  اناجیل،  ماموریت  یعنی  شود. گروه آخر، 

دهند، که مربوط به عیسی است و شامل اهدافی  قسمت اساسی و بخش مرکزی داستانِ کتاب مقدس را تشکیل می 

رای اجرای آنها، به زمین فرستاده شد. ماموریت اصلی اناجیل، بیان این نکته است که عیسی مسیح  است که او ب

)پسر خدا( حلقه اتصال عهد عتیق و عهد جدید است به نحوی که این دو عهد را در قالب یک تصویر   خداوند

 بخشد. آورده و تحقق می 

 

 

 شریعت

 انبیاء  عهد عتیق 

 هانوشته

 اناجیل مسیحِ خداوندعیسی 

 اعمال رسوالن 

 ها  رساله عهد جدید 

 مکاشفه عیسی مسیحِ خداوند 

 

 

تمرکز کتاب من بر روی قسمت اساسی داستانِ کتاب مقدس، یعنی اناجیل است. این بخش از داستان، توسط چهار  

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

پرداخته  بیان کرده عیسی  اناجیل  را در  او  ابعاد زندگی  و  بیشترین جزئیات اند و شخصیت  انجیل متی دارای  اند. 

کند. انجیل لوقا به ترتیب زمانِ وقوع وقایع به نگارش  باشد و همه چیز را از دید یک یهودی عبرانی بررسی می می
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اولین کتاب انجیل   یسازد. مرقس نویسنده وحنا حقایق روحانی قابل توجهی را آشکار می درآمده است و انجیل ی

هاست که هر یک از  . از طریق چشم، گوش و قلبِ این نویسنده کندمی   عمل  اناجیل  اتصال  یاست وهمانند حلقه 

هستیم   "خبر خوشی"  یدنما قادر به دیدن اعمالی هستیم که خداوند از طریق عیسی مسیح انجام داد، و قادر به شن

 باشیم. کند و نیز قادر به درک عمق محبت او به بشریت می که او اعالم می 

 

 هدف

هدف من از نگارش کتبِ »سفری با عیسی مسیح« این است که چهار کتاب انجیل را در قالب یک داستان یکپارچه،  

آمدنش به زمین را کامالً درک کند. قصد من این است  ادغام کنم تا خواننده بتواند وقایع پیرامون عیسی مسیح و  

اش به وسیله  دارید و با سفر در زندگی که به شما این احساس را بدهم که انگار با عیسی مسیح خداوند قدم بر می 

 بینید. او تعلیم می 

افزایش آگاهی و درک نیز برای  بر ادغام چهار انجیل در یک داستان، ویژگیهای مهم دیگری  خواننده    عالوه 

 گنجانده شده است.

 

 دو ویژگی منحصر به فرد

اش، آن را انجام  عیسی درست قبل از صعود به آسمان، به شاگردان خود مأموریتی داد تا قبل از بازگشت دوباره 

ایشان را به اسم پدر ، پسر و روح  ، همه امّتها را شاگرد سازید و  برویدپس  "دهند. مأموریت بزرگ عیسی این بود:  

و اینک، من هر  ام حفظ کنند  را که به شما حکم کرده تعلیم دهید که همه اموری  آنان  و به  القدس  تعمید دهید  

دراین کتاب پیرو مأموریتی که عیسی به شاگردانش داده است، همه  ".روزه تا انقضای عالم همراه شما خواهم بود

 دستوراتِ او، با فونت برجسته تایپ شده است.

رسهایی است که او به شاگردان خود  کرد جزء دهایی را که عیسی برای شاگردان خود بیان میتمام دستورالعمل

توان در مجموعه آموزشی با عنوان: »سفری با عیسی  داد. پنجاه و شش درسی که عیسی به آنها آموخت را میمی

»برداشت محصول« و »ساختمان    ها«،انسان  »صیّاد:  باشد  می  کتاب  سه  شامل  آموزشی  یمسیح« یافت. این مجموعه 

  معبد«.
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 ویژگی های دیگر 

این  .  شماری)کرونولوژی(: برای محاسبه و شناسایی تاریخِ درستِ روی دادن رخدادهاستگاه  همه رویدادهای 

  های چهار انجیل در کنار هم و با ایجاد هماهنگی بین و از مقایسه روایت باشندکتاب، به ترتیب زمان وقوعِ آنها می 

 آنها حاصل شده است. 

به خواننده کمک میتاریخ نگاری:   این کتاب  های زمانی را در داستان  کند تا چارچوب تاریخ وقوع وقایع در 

 عیسی مسیح کشف کند.

 

است تا به خواننده کمک کند »تصویری بزرگِ« از زندگی و  بخش تقسیم شده  ۱۸این کتاب به    ها:تقسیم بندی

 خدمات عیسی را ببیند.

 کند. است اشاره می هر بخش از کتاب به رویدادهای خاصّی که در زندگی عیسی مسیح اتفاق افتادهفصل ها: سر

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

 دهد.ما نشان می 

واقعپاورقی بخش  هر  انتهای  در  پاورقی  منابع  نوشته  شده  :  معمولی  به صورت  مرجع،  عبارات  یا  است. کلمات 

 .  باشد، به صورت مورّب نوشته شده استهایی که منابع آن، کتاب مقدس می اند. آن قسمتشده 

 نامه حاوی توضیحات یا تعاریفی از کلمات یا اصطالحات رایج مورد استفاده در متن است.: واژه واژه نامه

 .استشده  گرفته  جدید  عهد و قدیم  عهد مقدس، کتب یات از ترجمه : متن آی آیات کتاب مقدس

 

 خطاب به خواننده 

همه با مواضع این کتاب موافق نخواهند بود، هر چند در تهیه این اثر، منابع ارزشمند بسیاری مورد استفاده قرار  

شود، بلکه صرفاً به عنوان مکمّل  گرفته است، این کتاب قرار نیست جایگزین روایت های فردی نویسندگان اناجیل  

های  رود. تنظیم تاریخ رویدادهای مختلف بر اساس اسناد و شواهد  تاریخی و تقویم یهودی با چرخه آنها بکار می 

باشد. و از زحمات تمام کسانی که مدت زیادی  ساله آن، اعیاد خداوند و آداب و رسومِ قوم یهود می۱۹تکراری  

اند، در  اند و کمک های بسیاری در جهتِ یادگیری و آموزش نموده انه تالش کرده در مطالعه کالم خدا سرسخت

  کنم.نام قدوس مسیح تشکر و قدردانی می 
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 امید من

شما   از  یک  هر  و  یابد  جالل  کتاب  این  در  پسرش  تکریم  با  آسمان،  در  پدرم  که  است  این  من  قلبی  آرزوی 

 خوانندگان، به شباهت  عیسی مسیِح خداوند درآیید. 

 

 قصد نویسنده 

مسیح« این است که به شما کمک کنم تا بتوانید    با عیسی  »سفری  عنوان  با  تعلیمی  یهدف من از تهیه مجموعه 

است  شاگردی پرثمر، برای عیسی مسیح خداوند باشید. من معتقدم که با توجهِ مستمرِ شما به آنچه که عیسی گفته 

و تمایل شما به انجام دستورات او، زندگی شما کامالً دگرگون خواهد شد. پس شما حقیقتاً همانطور که او هست،  

 ید شد. تبدیل خواه

هدف تعلیم من این است که اجازه دهم، خودِ آیات کتاب مقدس،  با شما صحبت کنند؛ در حالی که، طرز تفکر  

مسیحی قرن اول را به شما ارائه می دهد و ذهنیت شما، با تکیه بر سنن، آیینها، مفاهیم و بینش های عهد عتیق که  

 یابد.می شاگردان اصلی عیسی آن را درک کرده بودند توسعه 

دهم، اما  گاهی اوقات، ممکن است تعلیم من طوری به نظر برسد که گویی بازگشت به شریعت موسی را نشان می 

بگذارید به شما این اطمینان را بدهم که اینطور نیست! من ایمان دارم که مسیحیان با فیض خدا، از طریق عیسی  

وسی. با این حال، من نیز کامالً آگاه هستم که برای بسیاری  یابند، نه با اطاعت از شریعت ممسیح خداوند، نجات می 

توانند زندگیشان را به روشی که خود  از مردم اصطالح »نجات یافته بوسیله فیض« به این معنی است که آنها می 

  اند، نه برای کنند، ادامه دهند و این درست نیست! مسیحیان به عنوان قوم مقدس خدا فراخوانده شده انتخاب می

زندگی نامشروع و یا آنطوری که مطابق فیض خدا نیست. در عوض، آنها باید با شریعت روح زندگی کنند، یعنی  

 ".نگاه خواهید داشتمرا اگر مرا دوست بدارید، احکام " محبت به خدا و انسان. عیسی خداوند فرمود: 

مسیح  با عیسی  مقدسفری  بر کتاب  تفسیری  یا گزارش  علمی  اثر  عنوان یک  به  نمی ،  به گونه س  بلکه  ای  باشد، 

شود. این  مجموعه برای دریافت فیض و برکات در زندگی  طراحی شده که باعث تبدیل و تغییر زندگی ما می

 کند تا او را به سمت جمیع راستی هدایت  کند. القدس اعتماد میاست که به روح یک مسیحی معمولی آماده شده 

ابزار مفیدی برای کمک به شما در جهت داشتن یک زندگی پرثمر در مسیح  دعای من این است که این مجموعه  

 باشد. 

 قدردانی 
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من از همسرم جانیس به خاطر محبت، تشویق و حمایت پایدار او در طول این سالها سپاسگزارم. بدون کمکهای او  

با    م بخشِ جلدِ کتابهای سفریخواهم از توانایی های او برای طراحیِ زیبا و الهارسید. و میاین اثر به پایان نمی 

 مسیح، بیشتر قدردانی کنم. عیسی

 

 شهادت نامه ها 

( به اشتراک گذاشتید سپاسگزارم، و این لحظات باعث تغییرات حقیقی  شرق هنداز اینکه کار خدا را در اودیشا)

احساس کنم. من از  توانستم قدرت و حضور مطلق خدا را ببینم و  در زندگی من شد. در آموزش و تعلیم شما می 

طراحی شده های  یادداشت  توضیح    و  شاگردانم   برای  را  آنها  و  برممی   خاصی  لذت  شما  یمطالعه  دیگر  افراد 

ام را به عیسی  . من از مطالب شاگردی شما به خوبی در چالشهای زندگی خود استفاده می کنم. من زندگی دهم می

 نی برای عیسی مسیح بسازم. ام که در اودیشا، شاگرداو وقف این کرده سپرده

 . شاگرد ساز و شبان در شرق هند Kartik Pشبان 

 

سال شبان جوانان و بزرگساالن بودم، در برخی از بهترین دوره های کار آموزی و تعلیمی حضور  ۱۰من به مدت  

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

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

»سفری با عیسی مسیح« آموختم هرگز هیچ کتاب، کلیسا، دوره های تحصیلی، سمینار، سخنرانی و یا انجمنی به  

ام، تولد دوباره  ام ، بیدار شده چرا. من برای همیشه تغییر کرده   گفت. ومن نیاموخت. مسیح براستی به ما چه می 

 خواهم! ام و بیشتر می یافته

Brandon S   .  مشاور مالی و شبان سابق جوانان و بزرگساالن 

 

اگر واقعاً می  با عیسی  کتابهای شاگردیِ »سفری تغییر داد.  یاد بگیرید که چگونه  مسیح« زندگی من را  خواهید 

باشد ی زندگی کنید و قدم بردارید و بیاموزید که چگونه شاگرد شوید، این مطالعه مخصوص شما میهمانند عیس

 تواند زندگی شما را تغییر دهد. و حقیقتاً می

Michelle M . خانه دار ، مادر و شاگرد ساز 
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افرادی را که  دوره آموزشی کامالً متمرکز بر عیسی مسیح و تکریم خداست. من  یک    «سفری با عیسی مسیح »

تصمیم دارند به عنوان یک ایماندار، از عیسی مسیح پیروی کنند، به خواندن و مطالعه کالم خدا با استفاده از این  

 کنم. مجموعه، تشویق می 

Noah G .  کارآفرین و مبشر سابق 

 

ام که حتی وقتی در پایان دوره یادگیری  اکنون من در حال شاگردسازی دیگران هستم و منبعی سازنده را یافته 

است و    «شاگردی »بودم، برای من بیشتر از یک برکت محسوب میشد. این یک راهنمای عملی و قابل درک برای 

 باشد. یت بزرگ در زندگی هر مسیحی می در کلیسای امروز مورد نیاز است. این یک شیوه عالی برای شروع مأمور

Brandon B  . مشاور امالک و شاگرد ساز  
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 فهرست مطالب

 سه یکتاب شماره

 سفری با عیسی مسیح خداوند

 بنای معبد
 

 " ما به شما میگوییم کسی در اینجاست که بزرگتر از معبد است." ۶آیه  ۱۲انجیل متی باب 
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 ۱۷۳ ...................................................................................................... دیدگاه آخرت شناسی تاریخی کلیسا
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 خدا   پادشاهی   پیش بینی زمان 

 

 گفتمان گروهی: 

می  فاجعه دانستی   اگر  که  اتفاق در    ای د  چیز آن  است،    حال  که    ی سه  کردید  را   می  عالوه  تالش 

   ؟ چه بودند   نجات دهید تان  در خانه   ، تان اعضای خانواده بر 

 

  مقدمه: 

بعد از میالد، عیسی در عید وقف )حنوکا( در اورشلیم شرکت کرد و سپس    ۳۰در ماه دسامبر سال  

سال   مارس  ماه  اوایل  در  احتماالً  بازگشت.  جلیل  منطقه  برای    ۳۱به  عیسی  که  بود  میالد  از  پس 

خانه  بار  یهودیه   ی آخرین  مناطق  سمت  به  و  کرد  ترک  را  ریا   ۱خود  پِ از    ۲و  پس  به  رفت.  رسیدن 

 . آنجا، گروهی از فریسیان از عیسی پرسیدند که پادشاهی خدا چه زمانی خواهد آمد 

 

 کتاب مقدس:   مطالعه آیات 

 ۳۷تا    ۲۰آیات    ۱۷باب  لوقا  

 

 خدا   پادشاهی   بینی زمان پیش  

 ۲۱و    ۲۰آیات    ۱۷لوقا باب  

 
   داشت. لی پایتخت آن، اورشلیم قراری ما ع سی و پنجعامنطقه ای بود که در ش هیهودی  ،سیعی در زمان . 1
   داشت ناحیه ای بود که در شرق رود اردن و در مجاورت یهودیه در کشور امروزی اردن قرار پریا. 2
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از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

پادشاهی   »آمدن  پادشاهی خدا کی خواهد آمد، گفت:  بودند  پرسیده  فَریسیان که  پاسخ  عیسی در 

پادشاهی خدا  توان با مشاهده دریافت، و کسی نخواهد گفت اینجا یا آنجاست، زیرا  خدا را نمی 

 ۳«.در میان شماست 

 درس: 

سوالی   کردند،  سوال  پادشاهی  آمدن  مورد  در  عیسی  از  که  را مشروع فریسیانی  پرسیدند.    ی  او  از 

دائماً  و   عیسی  دانست  انسان می  پسر  را  را   او در اصل فریسیان دریافتند که    خود  اعالم  مسیح    خود 

 به این نتیجه رسیدند:   ، کتاب دانیال   . آنها بر اساس پیشگویی مسیحایی در کند می 

می  شب  رؤیاهای  در  مانند  چون  کسی  ناگاه  به  که  دیدم  انسان نگریستم،  ابرهای    پسر  با 

االیام رسید، و او را به حضور وی آوردند. حکومت و جالل و  آمد. او نزد قدیم آسمان می 

او    پادشاهی  را خدمت کنند. حکومت  او  زبانها  ملتها و  قومها و  تمامی  تا  او داده شد،  به 

آیات    ۷دانیال باب  )  . زایل نخواهد شد   پادشاهی او زوال، و  حکومتی است جاودانه و بی 

 ( ۱۴و    ۱۳

فریسیان می  ب اساساً  زمانی  بدانند که عیسی چه  اسرائیل سلطنت می خواستند  پادشاه  عنوان  کند و  ه 

برقر  ها  ملت  همه  بر  را  خود  می حکومت  فیزیکی  ار  پادشاه  یک  منتظر  آنها  بتوان  کند.  که  بودند 

  د: تا حدودی مرموز بو   شروع آن را دقیقاً تعیین کرد. اما پاسخ عیسی   تاریخ 

»آمدن   گفت:  آمد،  خواهد  کی  خدا  پادشاهی  بودند  پرسیده  که  فَریسیان  پاسخ  در  عیسی 

توان با مشاهده دریافت، و کسی نخواهد گفت اینجا یا آنجاست، زیرا  نمی پادشاهی خدا را  

 ( ۲۱و    ۲۰آیات    ۱۷ا باب لوق )     «پادشاهی خدا در میان شماست 

 
در مکانی خاص باشد.    خود عیسی،،  آن پادشاه  دارد که نماینده    وجود   زمانیهمیشه  . پادشاهی خدا    پادشاهی خدا در میان شماست.  3

ـ به معنای واقعی یا جسمانی همانطور که عیسی در میان فریسیان  1سطح درک کرد. سطح    توان حداقل در سهرا می   این گفته  عیسی

ـ به  3ـ بطور ذهنی یا روحی همانطور که عیسی در میان اسرائیل، مردم و بر روی زمین ایستاده است، سطح 2ایستاده بود، سطح 

 . کندر آمیز یا روحانی همانطور که عیسی در قلب قوم خود ایستاده، همانجایی که حکوت و سلطنت میطور اسرا 
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بر  او  رمزآلود  پاسخ  اینکه  مورد  برای  در  باید  شود،  باز  ما  به    موضوع ای  درستی  درک  پادشاهی 

« به معنای »  « است. پادشاهی خدا زمانی  حکومت  دست بیاوریم. به عبارت ساده »پادشاهی خدا خدا

شود که خدا بر قوم خود حکومت کند. هنگامی که عیسی به فریسیان گفت که پادشاهی  برقرار می 

او را به  ند که مردم  ک خدا در میان شماست، به این حقیقت اشاره کرد که خدا زمانی حکومت می 

کنند  اطاعت  او  احکام  و  قوانین  از  و  بپذیرند  خداوند  که  ۴عنوان  است  دلیل  همین  به   .

 . توان با مشاهده دریافت کرد عیسی به فریسیان گفت که پادشاهی خدا را نمی 

 آمدن پسر انسان 

 ۲۵تا    ۲۲آیات    ۱۷لوقا باب  

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  بال من  " ای  ه دن : پیامی از جانب خدا ب ا ی  " ب

می ' »زمانی  گفت:  شاگردان  به  را  سپس  انسان  پسر  روزهای  از  یکی  کرد  خواهید  آرزو  که  آید 

آنجاست.“  ”او  یا  اینجاست،“  ”او  گفت:  به شما خواهند  مردم  دید.  نخواهید  ا  امّ پی  اما    ببینید،  در 

نکنید   و   مروید   آنها  تعقیب  را  می   . آنها  آن  یک  در  صاعقه  همچنانکه  از  زیرا  را  آسمان  و  درخشد 

می  روشن  کران  تا  بود   کند، کران  خواهد  چنین  خود  روز  در  نیز  انسان  نخست  ۵پسر  ا  امّ  .

 ' .باید رنج بسیار کشد و از سوی این نسل طرد شود می 

 

 همچون روزهای نوح و لوط 

 ۳۳تا    ۲۶آیات    ۱۷لوقا باب  

از آیات  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " کتاب مقدس از  ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

می  مردم  بود.  خواهد  نوح  روزهای  همچون  انسان  پسر  می روزهای  و  زن  خوردند  و  نوشیدند 

شوهر می  و  را  می   گرفتند  همه  و  برخاست  سیل  آنگاه  درآمد.  به کشتی  نوح  که  روز  آن  تا  کردند 

رم خوردن و نوشیدن و خرید و فروش و زراعت  هالک کرد. در زمان لوط نیز چنین بود. مردم سرگ 

ا روزی که لوط از سُدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را   و عمارت بودند. امّ

اش  در آن روز، کسی که بر بام خانه   گونه خواهد بود. هالک کرد. روز ظهور پسر انسان نیز به همین 

 
آغاز    ن ی کرد. ا  دا ی پ   ی( بر شاگردان آمد، ابعاد بزرگترکاستی هفته ها )پنط  دی که روح القدس سه ماه بعد در ع  ی مفهوم زمان   نی ا.  4

کند.    یخود بر دلشان بر آنها حکومت م  نی و با نوشتن قوان   کندی م  یقوم خود زندگ  انی بود که در آن خدا در م  یروحان   یپادشاه  کی 
 ( 3۴و   33آیات   31باب  ای )ارم

 کند  یظهور م  نی در بازگشت دوباره به زم حی ماش یسی که ع یپسر انسان در روز خود. زمان  .  ۵
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داشتن آنها فرود نیاید. و آن که در مزرعه باشد نیز به خانه  اش در درون خانه، برای بر باشد و اثاثیه 

از دست      ۶زن لوط را به یاد آرید! .  بازنگردد  هر که بخواهد جان خویش را حفظ کند، آن را 

 .خواهد داد، و هر که جان خویش را از دست بدهد، آن را محفوظ خواهد داشت 

 

 فرمانها: 

 مروید.  ❖

 . آنها را تعقیب نکنید  ❖

خانه  ❖ بام  بر  که  روز، کسی  آن  اثاثیه در  و  باشد  آنها  اش  برداشتن  برای  خانه،  درون  در  اش 

 فرود نیاید. 

 در مزرعه باشد نیز به خانه بازنگردد. آن که   ❖

 زن لوط را به یاد آرید.  ❖

 

 درس:   ادامه 

خود   سپس  شاگردان  می رو  ،  به  که  کسانی  به  که  داد  هشدار  آنها  به  و  خدا  کرد  پادشاهی  گویند 

خ  پادشاهی  زیرا  نکنند،  توجه  آنجاست  یا  دریافت اینجا  مشاهده  با  توان  نمی  را  که  دا  عیسی  اما   .

بود   ترتیب  مایل  بدین  و  برگرداند  انسان  پسر  به  را  بدهد، موضوع  به شاگردانش  بیشتری  اطالعات 

 پیوند داد.   )مسیح(   خود را با سلطنت آینده اش به عنوان ماشیح 

کند.  انسان، بر روی زمین حکومت می به آنها گفت که مشتاق دیدن روزی هستند که او، پسر  عیسی  

از سوی نسل  اما آنها در طول زندگی خود آن را   باید رنج های زیادی بکشد و  نخواهند دید زیرا 

باز خواهد  به زمین  به آنها گفت که در آینده  این حال،  با  به  گشت. و آن روز ر   فعلی طرد شود.  ا 

به طور ناگهانی و به سرعت رخ می دهد و برای همه کسانی که  که    صاعقه ای درخشان تشبیه کرد 

 در پی آن بودند قابل توجه است. 

 
باب  از نمک تبدیل شد. )پیدایش    پشت سر که سدوم و عموره بود نگریست به ستونی. »زن لوط را به یاد آرید«. زن لوط وقتی به  6

 ( 2۶آیه  19
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نوح وارد ک  تشبیه کرد که  به روزی  را  بازگشتش  نظر خود،  به  برای قوت بخشیدن  شتی شد  عیسی 

برادرزاده  لوط  بر    ی و روزی که  از مردم  زمان، دو گروه  را ترک کرد. همانند آن  ابراهیم، سدوم 

پادشاهی   به  به پادشاهی خدا تعلق دارند و آنهایی که  روی زمین زندگی خواهند کرد: کسانی که 

کسان  خدا  ندارند.  تعلق  می خدا  رهایی  هستند  او  آن  از  که  را  او  ی  آن  از  که  کسانی  بر  و  بخشد 

 خت. نیستند غضب فرو خواهد ری 

می  اطاعت  او  از  و  شنوند  می  را  او  هستند صدای  آن خدا  از  که  را  کسانی  نوح سخنان خدا  کنند. 

ً شنید و کشتی را آماده کرد. سپس هنگامی که خداوند به او فرمان داد وارد کشتی شد. لوط   فورا

فرستاده   او  نجات  برای  فرشتگانی که  از طریق  را  پیام خدا  اما  بود،  نشده  آماده  قبل  بودند  از  شده 

شنید و از آنها اطاعت کرد. در هر دو مورد، کسانی که از غضب خدا رهایی یافته بودند در زندگی  

به کسانی که عضو پادشاهی خدا هستند هشدار می دهد   خود تسلیم فرمان خدا شده بودند. عیسی 

به آنها  ببرند. سپس  با خود  دستور می    که در روز رهایی خود سعی نکنند که هیچ ملک دنیوی را 

 دهد که زن لوط را به یاد آورند. 

 

 گروهی:    بحث 

 لوط چه اتفاقی افتاد؟   زن برای   . 1

 لوط برگشت؟   زن چرا   . 2

 نگاه کردن به گذشته چه اشکالی داشت؟  . 3

 

 یکی گرفته خواهد شد 

 ۳۷تا    ۳۴آیات    ۱۷باب  لوقا  

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

گویم، در آن شب از دو تن که بر یک بسترند، یکی برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد  به شما می '

با هم دستاس می  از دو زن که  از  شد. و  نیز   [ کنند، یکی برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد شد. 

مزرعه  در  که  مرد  ای  دو  »کجا،  پرسیدند:   » شد.[ خواهد  واگذاشته  دیگری  و  برگرفته  یکی  اند، 
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« پاسخ گفت: »هر  « پس بیدار باشید،  !آیند می باشد، الشخوران در آنجا گرد    ۷ای جا الشه خداوند؟

 . 'سرور شما چه روزی خواهد آمد   زیرا نمی دانید 

 

 درس: ادامه  

بود. در حال   مانند هر روز دیگری خواهد  ندارند، آن روز  تعلق  پادشاهی خدا  به  برای کسانی که 

خواهند   بی خبر  بود.  عمارت خواهند  و ساخت  زراعت  فروش،  ازدواج، خرید،  نوشیدن،  خوردن، 

برداشت  کتاب مقدس اینطور  آیات  غضب خدا بر آنان نازل خواهد شد. از  شب  بود! سپس در آن  

 نیمی از مردمِ باقی مانده هالک خواهند شد.   که   می شود 

 

 درس: نکته  

 کنند نجات خواهند یافت. کسانی که صدای خدا را می شنوند و اطاعت می 

 41درس  

 

 نشوید   دلسرد 

 

 : گفتمان گروهی 

 دریافت کردید چه زمانی است؟   ، پاسخی برای دعایتان   آخرین باری که  •

 برای چه چیزی دعا کردید؟  •

 

 مقدمه: 

 
 »جسد«.  ای الشه. »بدن مرده« .  7
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شاگردان   عیسی وقتی   با  خود  صحبت  جهت    خود     آمدنِ   درباره    ، به  به  بار،  دومین  رهایی  برای 

با   را  داد، صحبتش  پایان  زمین  روی  بر  از غضب خدا  زن    و   انصاف قاضی بی   ل ث  م  مقدسین  بیوه 

شاگردان است و هدفش این است که به آنها    همه   دلگرمی و تشویق مه داد. این مثل برای  سمج ادا 

د  همیشه  باید  که  دهد  یک  نشان  این  نشوند.  تسلیم  و  کنند  همه    عملکرد عا  زندگی  در  روزه    هر 

ً به کسانی که درست قبل از آمدن دوم او زنده هستند اشاره می کند، چرا    است مسیحیان   و مشخصا

رساند:   می  پایان  به  عبارت  این  با  را  مثل  عیسی  آید  » که  انسان  پسر  هنگامی که  بر  اما  ایمان  آیا 

«زمین خواهد یافت   ؟

 درس: 

درس را با گوش    ، بگیریم   ای ل نظری داشته باشیم یا از آن نتیجه ثَ قبل از اینکه بخواهیم در مورد مَ 

  گوید شروع کنیم. این مثل می که  دادن دقیق به آنچه  

 

 کتاب مقدس:   آیات   مطالعه 

 

 انصاف( مثل بیوه زن سمج )قاضی بی  

 ۸تا    ۱آیات    ۱۸باب  لوقا  

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

نشوند.  '  دلسرد  هرگز  و  کنند  دعا  همیشه  باید  که  دهد  نشان  تا  آورد  لی  ثَ مَ شاگردان  برای  عیسی 

قاضی  »در شهری  به خلق خدا  فرمود:  نه  باکی داشت،  از خدا  نه  بود که  توجهی. در همان شهر  ای 

خواست دادش از دشمن بستاند. قاضی چندگاهی  آمد و از او می زنی بود که پیوسته نزدش می بیوه 

ا سرانجام با خود گفت: ”هرچند از خدا باکی ندارم و به خلق خدا نیز بی  توجهم،  به او اعتنا نکرد. امّ

ا چون این بیوه  «  بادا پیوسته بیاید و مرا به ستوه آورد!“ ستانم، م دهد، دادش می زن مدام زحمتم می امّ

 « فرمود:  خداوند  بی آنگاه  قاضی  این  گفت؟ شنیدید  چه  برگزیدگان    انصاف  دادِ  به  خدا  آیا  حال، 

آورند، نخواهد رسید؟ آیا این کار را همچنان به تأخیر  خود که روز و شب به درگاه او فریاد برمی 

به شما می  افکند؟  به خواهد  ب گویم که  انسان  زودی  ا هنگامی که پسر  امّ ایشان خواهد رسید.  ه داد 

»  ' آید، آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟
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 : فرمانها 

 شنیدید این قاضی بی انصاف چه گفت؟  ❖

 

 درس:   ادامه 

مَ  از  اغلب  تا    ها   ثل عیسی  کرد  می  مردمی  بتواند  استفاده  اصول  به  و  حقایق  درک    برایشان که 

ت دهد.  تعلیم    بود، دشوار  ها  مثل  این  از  گرفته   طبیقی بسیاری  نظر  دیگر    یا   ند د ش می   در  عبارت  به 

مثال،    ی مشابه چیزی   عنوان  به  است.  دیگری  دریا  » چیز  به  که  است  توری  مانند  آسمان  پادشاهی 

مثل   «. انداخته می شود  از  تعدادی  عبا یا    متناقض هستند   ها  و  دیگر چیزی  به  متضاد چیز دیگر  رت 

متناقض  و  است، چون خدا که یک قاضی عادل است    متناقض   الی مث که  . مثل قاضی بی انصاف  است 

  با قاضی بی انصاف است. 

 

 گروهی:   بحث 

ثَل در    یا با آنها یکی می شوند. )یعنی مسیحیان(   شده   ، زنان به برگزیدگان خدا تشبیه مَ

این را می دانید؟ )بله. او  آیا زن می دانست برای احقاق حق خود به کجا مراجعه کند؟ از کجا   . 1

 ( .نزد قاضی، مسئول اجرای عدالت رفت 

ابت  . 2 زن  )نه.  دانید؟  می  را  این  کجا  از  ترسید؟  می  قاضی  از  او  به  آیا  بعد  و  رفت  او  سراغ  به  دا 

 ( .ادامه داد   رش آزا 

انگیزه  . 3 او اشتباه بود؟ از کجا این را می دانید؟ )خیر. او فقط به دنبال حمایتی بود که طبق    آیا 

 وانین محلی به او تعلق می گرفت.( ق 

او الیق   . 4 گوید که  مثل می  این  )خیر.  دانید؟  می  را  این  از کجا  داشت؟  ایمان  قاضی  به  زن  آیا 

او   که  است  دلیل  همین  به  توجهی.  خلق خدا  به  نه  و  داشت  باکی  از خدا  نه  زیرا  نبود.  اعتماد 

 مجبور بود مدام پرونده اش را نزد او ببرد.( 

 

 ادامه درس: 

بنابراین     کند.  می  صدق  عادل،  قاضی  یک  مورد  در  آن  متضاد  است،  متناقض  مثل  که  آنجایی  از 

نیستید  این مثل نشان می  بیایی   دوباره   با همان درخواست که  دهد که در مورد خدا مجبور  او  د؛  نزد 
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شنود  می  را  صدایتان  بار  نیستید   و   اولین  بطلبید   مجبور  را  آن  بارها  نفع که  به  است  مایل  او  شما    ؛ 

اما از عبارات آغازین و پایانی عیسی   »باید  قضاوت کند و به سرعت این کار را انجام خواهد داد. 

» رسد که برخی از مسیحیان  « به نظر می آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟ و »   دعا کنید و دلسرد نشوید

ا امید دعا می کنند.   با ایمان دعا نمی کنند، بلکه فقط ب

 

 گروهی:   بحث 

 دارید؟   تردیدهایی را ایمان است . هنگام دعا چه    شک دشمن   .  ۵

 

 ادامه درس: 

می  نشان  وضوح  به  انصاف  بی  قاضی  به  مثل  خدا  که  باشد  داشته  ایمان  مسیحی  یک  اگر  که  دهد 

دهد، آنگاه خداوند آن را به نحو مطلوب و سریع پاسخ خواهد  مُوجه او پاسخ می   درخواست دعایِ 

ا این حال   رسول »خاری    کنند که پولسِ بسیاری از مسیحیان به سرعت به این نکته اشاره می داد . ب

« داشت که پس از درخواست مکرر از خدا برای برداشتنش از آن خالص نشد.   در جسم

  ۵۷و    ۵۶  های به قرنتیان در حدود سال   دومش   ی نامه   در جسم خود را در   ی پولس رسول داستان خار 

اینطور  کرد پس از میالد نقل    : گفت . او 

دهم و به رؤیاها  ادامه می شود،  باید که فخر کنم؛ هرچند سودی از آن حاصل نمی می '

چهارده  شناسم که  . شخصی را که در مسیح است، می پردازم و مکاشفات خداوند می 

از بدن،  دانم با بدن به آسمان رفت یا بیرون  . نمی به آسمان سوّم ربوده شد   سالِ پیش 

می  و  خدا  برده شد  می داند.  باال  فردوسْ  به  بدن،    - دانم که  از  بیرون  یا  بدن  با 

ناشدنی شنید، که سخن گفتن از آنها بر انسان  و چیزهای وصف   - داند  خدا می 

نیست.  می   جایز  فخر  شخصی  چنین  به  فخر  من  ضعفهایم  به  جز  خود،  دربارۀ  ا  امّ کنم. 

کنم.  فهم نخواهم بود، زیرا حقیقت را بیان می نخواهم کرد. حتی اگر بخواهم فخر کنم، بی 

ا از این کار می  بیند و از من  در من می   پرهیزم تا کسی مرا چیزی بیش از آن مپندارد که امّ

اینکه    شنود. می  برای  ا  بی امّ نسازد، خاری  عظمت  مغرورم  مکاشفات  این  اندازۀ 

و مرا از غرور بازدارد.    یعنی عامل شیطان، تا آزارم دهد به من داده شد،    در جسمم 
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ا مرا گفت: »فیض من تو را کافی    سه بار از خداوند تمنا کردم  آن را از من برگیرد، امّ

به کمال می  با شادیِ  است، زیرا قدرت من در ضعف  « پس  به ضعفهایم  رسد. بیشتر  هر چه 

 ( ۹آیات ا تا    ۱۲دوم قرنتیان باب  ) ' .فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود 

دلیل  .  به او داده شد   ، یک موهبت به عنوان      «اری در جسم »خ   وند خدا از طرف    ، شهادت پولس طبق    

  ی باز دارد. این نتیجه   غرور و    فخر   را از   ، خود او   تا به او داده شد این بود    «خاری در جسم » اینکه  

  ، در زمانی او پس از میالد   ۴۳یا    ۴۲خداوند در سال  از جانب  رویاها و مکاشفات عظیم    ی مشاهده 

  پس از میالد   ۴۳یا    ۴۲بعد از سال    «ر در جسم »خا باید    ، بنابراین باشد.  ، می انطاکیه بود   ی در منطقه 

به مسیحیت    ۳۷در سال    ، پولس به عنوان یک موضوع ثبت شده   . او داده شده باشد   به  پس از میالد 

 . پس از میالد آغاز کرد   ۴۵اولین سفر بشارتی خود را در سال    و   گروید 

خار  اینکه  مورد  پولس   در  جسم  بود   در  وجود    ، چه  زیادی  های  گمان  و  حدس  محققان  میان  در 

مورد   در  است.  پنج در جسم ار  خ » داشته  دا   «  رایج وجود  دو  دیدگاه  به  رد:  مربوط  بیماری  دیدگاه 

 قات روحانی است. ش های جسمانی و سه دیدگاه مربوط به م 

 ـ جسمانی ۱

می  فکر  برخی  پ الف.  که  عقایدش   ولس کنند  تغییر  که    ، بدلیل  وقتی  دمشق  از  جاده   به  در 

روز   سه  بینایی  مدت  شد،  ینا  چون  '»   . شد ضعیف  اش  ناب ا  امّ برخاست،  زمین  از  سولُس 

او   بردند.  به دمشق  او را  ببیند؛ پس دستش را گرفتند و  نتوانست چیزی  چشمانش را گشود 

نمی  چیزی  و  بود  نابینا  روز  نمی سه  و  این  (  ۹و    ۸آیات    ۹باب    )اعمال   «'.آشامید خورد  ا  ب

یافت  مورد شفا  این  از  می   '. حال  نام  یا  نان حَ دمشق شاگردی  بر  در  رؤیا  در  زیست. خداوند 

»برخیز و   او گفت:  به  « خداوند  »بله خداوندا. پاسخ داد:   » یا! نان حَ »ای  او ظاهر شد و گفت: 

نام دارد، برو و در خانۀ یهودا سراغ  به کوچه  او  ای که ’راست‘  سولُس تارسوسی را بگیر. 

نانیا نام، که می  گذارد  آید و بر او دست می به دعا مشغول است و در رؤیا مردی را دیده، حَ

شود  بینا  در  (  ۱۲تا    ۱۰آیات    ۹باب    )اعمال ' «.تا  رویداد  این  که  باشید  داشته  توجه  لطفاً 

 د. پس از میالد، چندین سال قبل از دریافت مکاشفات پولس رخ دا   ۳۷سال  

شدن  سنگسار  دلیل  به  پولس  سیمای  که  کنند  می  فکر  بعضی  بود   ش ب.  دیده  » آسیب  ا  '.  امّ

نطاکیه و قونیه آمدند و مردم را با خود متحد ساخته، پولس را سنگسار کردند   َ یهودیانی از ا
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جمع   او  گرد  شاگردان  چون  ا  امّ کشیدند.  بیرونش  شهر  از  است،  مرده  که  گمان  بدین  و 

ه شدند شدند،   ِ رب )اعمال  «  '.برخاست و به شهر بازگشت. فردای آن روز، او و برنابا رهسپار دِ

سال  ۲۰و    ۱۹آیات    ۱۴باب   در  پولس  سنگسار  که  آنجایی  از  صورت    ۴۶(  میالد  از  بعد 

 گرفت این احتمال وجود دارد. 

 ــ  روحانی ۲

می  فکر  برخی  پیامش، الف.  با  یهودیان  مخالفت  که  بود   ی خار   عامل   کنند  او  جسم   » . در 

شد و با دالیل انکارناپذیر یهودیان دمشق را به زانو درآورده،  ولی سولُس هر روز قویتر می '

توطئۀ  ثابت می  یهودیان  بسیار،  روزهای  از گذشت  است. پس  مسیح  همان  عیسی،  کرد که 

چیدند  را  او  زیرا  ۲۸تا    ۲۲آیات    ۹)اعمال    «'.قتل  رسد،  می  نظر  به  بعید  بسیار  امر  این   )

کوتاهی   مدت  مورد خاص  این  و  است  داشته  وجود  مسیح  عیسی  انجیل  با  مخالفت  همیشه 

 بعد از میالد رخ داد.   ۳۷پس از گرویدن پولس به مسیحیت در سال  

شد.  ب. بعضی فکر می کنند که پولس دائماً توسط یکی از دیوهای شیطان عذاب داده می 

این  این   با  دهد.  عذاب  را  پادشاه  شائول  تا  داد  اجازه  دیو  به  خدا  چون  دارد  وجود  امکان 

بود.   او ساکن  در  القدس  روح  زیرا  بود،  نشده  تسخیر  دیوی  هیچ  توسط  مسلماً  پولس  حال 

توان با دور کردنشان با آنها  ا عذاب داده اند، اما معموالً می ارواح پلید برخی از مسیحیان ر 

 مقابله کرد. 

می   پ.  فکر  پولس برخی  بو   کنند که  مجبور   ً یهودیان   د دائما باشد  با  داشته  و کار  که    ی سر 

تا   به رعایت شریع تالش می کردند  این یک  .  ت موسی کنند مسیحیان غیر یهودی را وادار 

  ۴۵زیرا مشکالت تا اولین سفر بشارتی او در سال    آن است   زمانِ   متمایز با توجه به   احتمال 

اما اگر ساکنان   '»   . بعد از میالد شروع نشد. همچنین این دیدگاه مبنای کتاب مقدسی دارد 

در چشمان  گذارید،  آن سرزمین را از برابر خود بیرون نرانید، کسانی که از ایشان باقی می 

بود.  خواهند  تیغ  پهلوهایتان  در  و  خار  ساکن    شما  آن  در  که  سرزمینی  در  آنها 

بود. شوید،  می  خواهند  شما  زحمت  پولس  ۵۵آیه    ۳۳باب    )اعداد   «باعث  از    توانست می ( 
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»آنگاه که راه های انسان خداوند  گوید:  می   ۷آیه    ۱۶باب  امثال  در ا  بخواهد، زیر   خدا کمک 

» با او وامی دارد.  را خشنود سازد، حتی دشمنانش را نیز به صلح 

ندانیم   هرگز  است  ممکن  » اگرچه  پولس که  جسم  در  می دقیقا    «خار  اما  بود،  مورد  چه  در  توانیم 

می  نظر  به  نتیجه گیری کنیم.  پولس  انگیزه درست  زندگی دعایی  با  اگر  بود  معتقد  رسد که پولس 

ن  شرایط  از  کند،  آن دعا  که  باشد  داشته  ایمان  و  که    ترسد  را  محقق  چیزی  کند  می  دعا  برایش 

شود، دعایش مستجاب خواهد شد. او ایمان خود را با اعمالش نشان داد. فقط برای نجات مردم  می 

 دعا نکرد، بلکه در واقع برای آنها موعظه کرد. 

چیز    س پول   که   آنجایی   از   یک  برای  گوید  بار  می  می سه  نظر  به  کرد،  که  دعا  نیست  عادی  رسد 

هم   ً بخواهیم.  دائما خدا  از  را  چیز  از ان  جسم«  رویداد    شروع   احتماال  در  به    تا »خار  آن  گزارش 

است   سال چهارده  حداکثر  قرنتیان،   می بوده  نظر  به  نابراین  ب به  .  کرد،  دعا  پولس  وقتی  که  رسد 

 شد تا اینکه خدا به او پاسخ داد. تسلیم ن   رگز فی برای اجابت دعای خود داد و ه خداوند زمان کا 

 

 گروهی: بحث  

چه حقوقی در پادشاهی خدا دارید؟ )حقوق زیادی وجود دارد که مسیحیان بر اساس رابطه   . 6

آنچه   هر  و  او  های  او، وعده  او، شخصیت  نام  او،  اقتدار  در  این حقوق  دارند:  با خدا  شان 

 که او می فرماید یافت می شود.( 

کتا  . 7 سراسر  در  مسیحی  یک  )حقوق  یابید؟  می  کجا  از  را  خود  طور  حقوق  به  مقدس  ب 

و همچنین   دعای خداوند  مثال،  برای  است.  قا پراکنده گنجانده شده  بی مثل  و  انصاف  ضی 

 شامل برخی از این حقوق می باشد.(   بیوه زن سمج 

ر  . 8 )آنچه  می کنید؟  اجرا  را  م چگونه حقوق خود  مورد حقوقتان  در  گوید  ی ا که کالم خدا 

 گوید را اجرا کند.( آنچه می بپذیرید و از قاضی عادل خدا بخواهید که  

 

 درس:   نکته 

کن  عاد   یی به خدا   ...   د وی نش   دلسرد و    ید دعا  هم  باشید که  داشته  و  ایمان  است  را دوست  ل  هم شما 

 . دارد 
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 : فعالیت 

برای دعاهای مهم خود درست کنید که در آن تاریخ دعا  از خدا خواست   ، یک دفتر دعا    اید ه آنچه 

تواند چندین  می   . دعاهایتان ثبت کنید   ، دعا را در آن مشاهده کردید   از   و تاریخی که اولین اجابت 

  . بار یا بیشتر یا کمتر برآورده شود 
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   4۲درس 

 

 کودکان 

 

   :گفتمان گروهی
 شما با عیسی شکل گرفت چند ساله بودید؟  یزمانی که رابطه 

 

 مقدمه:

بازگو کرد، مردم شروع     را   بیوه زن سمج و  ل قاضی بی انصاف  ثَ مَ مدت کوتاهی پس از اینکه عیسی  

آنها دعای خیر کند. وقتی    به آوردن کودکانِ  برای  و  بگذارد  آنها دست  بر  تا  او کردند  نزد  خود 

رنجیده خاطر شد   از شاگردان  عیسی  اما  را سرزنش کردند.  مردم  دیدند  را  این صحنه  و  شاگردان 

بگذارید کودکان نزد من آیند؛ ایشان را باز مدارید، زیرا پادشاهی خدا از آن چنین کسان  گفت: » 

» تعمید نوزاد و نجات ناشی  اثبات  برای    مهم    این پاسخ در نهایت تبدیل به یکی از آیه های   است.

 از آن می شود. 

نوزاد    نجات  و  تعمید  اطالعات    ، اگرچه  است  خوب  نیستند،  درس  این  در  بحث  مورد  موضوعات 

مسیحیت   در  باشید.  داشته  این موضوع  مورد  در  ای  اینکه    دو جریان اولیه  مورد  در  فکری  اصلی 

پتیست ها،  . گروههای بنیادگرا، به رهبری با چه کسی می تواند تعمید آب دریافت کند وجود دارد 

« را داشته باشند. آنها فُرم تعمید خود را    ی تجربه   افراد قبل از تعمید باید معتقدند که   »تولد دوباره

« می نامند.   »تعمید ایماندار

« نتیجه   ی تجربه  انجیل است.    ی مسیح پس از شنیدن موعظه   عیسی   به   شخص ایمان    ی »تولد دوباره

به عهد   اصلی  برای ورود  نابراین    با عیسی   که آنها  ب استفاده می کنند، ایمان شخص به عیسی است. 

هنوز   زیرا  بپیوندند  عهد  این  به  توانند  نمی  سال(  هفت  زیر  )معموالً  خردسال  کودکان  و  نوزادان 

 درک درستی از مفهوم ایمان ندارند. 
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  )معموالً   ، بنیادگرایان معتقد نیستند که خدا کودکان را قبل از رسیدن به سن تکلیف و پاسخگویی   

یا سیزده سالگی(   این گروه دوازده  اکثر  و  ابدی خواهد کرد.  لعنت  به  را  محکوم  فرزندان خود  ها 

:   اعالم را با  کودک معموالً این کار    می کنند. والدینِ   ن پایین وقف خدا در سنی    فرزند خود »   عبارتِ

 انجام می دهند.   ، «کنند می بزرگ  تربیت و    ، او کالم    از   پند آموختن    و از خدا  ترس    در   را 

مسیح واجب است.    عیسی   به   مان ایمان   عتراف علنیِ ا نجات،    ی از جمله به عنوان بخشی از تجربه   

« و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا  ک ' ه اگر به زبان خود اعتراف کنی »عیسی خداوند است

آورد و پارسا  ایمان می او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. زیرا در دل است که شخص  

اعتراف می شمرده می  است که  زبان  با  و  نجات می شود،  و  باب  )ر   '.یابد کند  و    ۹آیات    ۱۰ومیان 

این  ۱۰ انجام می شود.    اعتراف (  با آن  یا همزمان  تعمید شخص  از  قبل  ، که توسط مسیح  تعمید یا 

 ، شرط الزم برای پیوستن به کلیسا است. ه شد   منصوب 

ایشان  نزد من آیند؛    کودکان »بگذارید  پاسخ عیسی را خواندند که فرمود:    بنیادگرایان هنگامی که  

» :  برداشت کردند چنین  از این سخن  آنها    را باز مدارید، زیرا پادشاهی خدا از آن چنین کسان است.

با    ی کودکان آن   به درک   اقتدار خود، که  به   مسائل   قادر  توانند  می  و  ایمان    عیسی   هستند،  بیاورند 

از آن کسانی است    و   او را دریافت کنند نجات   پادشاهی خدا  نباید مانع آنها شود، زیرا  هیچ کس 

با این حال، هنگامی که پاسخ عیسی از روی متن کتاب   که ایمان کودکانه از خود نشان می دهند. 

  را در متن اینطور می لوقا برای آنها خوانده می شود، آنها معموال نمی خواهند با آن کنار بیایند، زی 

کودکان خوانیم:   چنین      ۸»بگذارید  آن  از  خدا  پادشاهی  زیرا  مدارید،  باز  را  ایشان  آیند؛  من  نزد 

»  کسان است.

. من از  کند دیگری از مسیحیت آشنا می   ی ا جلوه ما را ب ،  کسانی که به تعمید نوزادان اعتقاد دارند 

می کنم که توسط کاتولیک های رومی، ارتدوکس های  وه به عنوان مسیحیت تاریخی یاد  این گر 

می  رهبری  لوتری  های  کشیش  و  تاریخی  یونانی  مسیحیت  تجربه شود.  عنصر  سه  همان    ی همچنین 

 . و تعمید اعتراف    ایمان، کند:  می   أیید بنیادگرایان ارائه می دهند ت   نجات یک شخص را که 

 
 واژه ی یونانی آن بِرفوس است .... به عنوان مثال نوزادان. .  8
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کند.   تعمید  می  فراهم  را  شخص  نجات  و  شود  می  تلقی  کلیسا  به  پیوستن  نیاز  پیش  عنوان    ۹  به 

 زیر توجه دارد:   ی مسیحیت تاریخی به دو آیه 

 (  ۱۶و آیه    ۱۶باب  )مرقس    هر که ایمان آورد و تعمید گیرد، نجات خواهد یافت.   

بخشد، تعمیدی که نه زدودنِ  آن آبْ نمونۀ تعمیدی است که اکنون نیز شما را نجات می   و '

عیسی   رستاخیز  واسطۀ  به  تعمید  این  خدا.  به  است  پاک  وجدانیْ  تعهدِ  بلکه  تن،  آلودگی 

 (  ۲۱آیه    ۳باب  )اول پطرس  '  بخشد، مسیح شما را نجات می 

ع  به  و ورود  نوزاد  تعمید  برای  تاریخی  مسیحیت  است.  اساس  عتیق  عهد  در  موسی  پیمان  مدل  هد، 

 تعمید را مشابه ختنه می داند: 

ای که با دست انجام نشده است. این ختنه همانا از تن به  اید، به ختنه و در او ختنه نیز شده '

و    در تعمید، با او مدفون گشتید . و  در ختنۀ مسیح در آوردنِ شخصیت نفسانی است  

نید، با او برخیزانیده شدید    )کولسیان   '.با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزا

 ( ۱۲و    ۱۱  آیات   ۲باب  

کودکان از جمله نوزادانی که تعمید می گیرند، با مسیح عهد بسته اند و بدین ترتیب مانع از محکوم  

هشتم ختنه   روز  در  یهودی  پسران  ابدی می شود.  لعنت  به  آنها  بدین  می شدن  و  وارد  شدند  وسیله 

شده  موسی  همه    عهد  گشتند.  خدا  قوم  از  قسمتی  وارد   و  تعمید  طریق  از  کودکی  در  که    کسانی 

و شرکت در جلسات    مسیحیت اصول    و تربیت سهای تعلیم  کلیسا می شوند، ملزم به شرکت در کال 

ا   شهادت  بتوانند  تا  اند   یمانی هستند  شده  وارد  آن  به  سن    را   که  به  آنها  که  هنگامی  کنند.  درک 

حدود   در  پاسخگویی،  و  سالگ   دوازده تکلیف  سیزده   مراسم  یا  در  رسند،  می  عضویت ی    پذیرش 

 
دانیم تو معّلمی  مردی بود از َفریسیان، نیقودیموس نام، از بزرگان یهود. او شبی نزد عیسی آمد و به وی گفت: »استاد، می  '.9

رسانی، به عمل آورد، مگر آنکه خدا با او  تواند آیاتی را که تو به انجام می کس نمیهستی که از سوی خدا آمده است، زیرا هیچ
تواند پادشاهی خدا را ببیند.« نیقودیموس  گویم، تا کسی از نو زاده نشود، نمی آمین، آمین، به تو می باشد.« عیسی در پاسخ گفت: »

تواند دیگر بار به َرِحم مادرش بازگردد و به دنیا آید؟«  تواند زاده شود؟ آیا میبه او گفت: »کسی که سالخورده است، چگونه می 
اگر هنگامی  'تواند به پادشاهی خدا راه یابد ...   ، نمی ا کسی از آب و روح زاده نشودت گویم  عیسی جواب داد: »آمین، آمین، به تو می

باب  )یوحنا    ' که دربارۀ امور زمینی با شما سخن گفتم باور نکردید، چگونه باور خواهید کرد اگر از امور آسمانی به شما بگویم؟
می گوید: »ولی روحانی اول نیامد بلکه طبیعی اول آمد و پس از  باید از نو زاده شوید( همان طور که کتاب مقدس 1۵تا  1آیات  3

آنچه  می توانیم یک امر زمینی را باور کنیم تا بتوانیم  بنابراین در این مفهوم است که    (۴۶آیه    1۵ن باب  آن روحانی« )اول قرنتیا
آید، ابتدا باید »کیسه ی آب« را قبل از تولد  ، هر کودکی که به دنیا می درک کرده و باور کنیم را که عیسی در اینجا تعلیم می دهد 

تواند نشود، نمی»تا کسی از آب و روح زاده  دهد،  است، یا همان گونه که عیسی تعلیم می   ضروری پاره کند، پس برای به دنیا آمدن  
 به پادشاهی خدا راه یابد.« 
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را  کلیسا،   علنی  ایمان خود  است که تورات  می   اعتراف بصورت  یهودی  پسر  این مشابه یک  کنند. 

پسری  ) بارمیتزوا  می رسید، زمانی که به    سالگی   دوازده یا سیزده را تعلیم می گرفت تا اینکه به سن  

  اعتراف ان  ، که هم شد رعی خود را آغاز کند( تبدیل می که به سیزده سالگی رسیده و باید وظایف ش 

بود.   ایمانش  یا  علنی  ختنه  از  قبل  باید  تاریخی،  مسیحیت  در  چه  و  یهودیت  در  چه  بزرگساالن، 

ً اعتراف مان می آوردند و  تعمید، ای   می کردند.   به ایمانشان علنا

نوزادان یک عمل  است در    تعمید  بوده  اولیه  انکار کرد.   کلیسای  توان  نمی  را  این  کتاب مقدس    و 

افراد و  اشاره می  اند. اوریگن، در قرن سوم  تعمید داده شده   شان تمام اعضای خانواده کند که 

ال  درباره  هایی  )موعظه   » می شود داده  نوزادان  به  حتی  تعمید  کلیسا،  رسوم  »طبق  که  ویان،  نوشت 

سال    ۲۴۴]   ۱۱تا    ۳آیات    ۸باب   در  میالد[( شورای کارتاژ،  از  عقید ۲۵۳بعد  این  از  ،  باید  که  را  ه 

اینطور تعلیم   تا روز هشتم پس از تولد خودداری شود محکوم کرد. بعدها، آگوستین  تعمید نوزاد 

داد که »رسم کلیسای مادر، در تعمید نوزادان قطعاً نباید مورد تحقیر قرار گیرد ... و همچنین نباید  

  » است الفظی باور کرد که سنتهایش چیزی جز سنت رسوالن  آیات    ۱۰باب    پیدایش   )تفسیر تحت 

 بعد از میالد[(.   ۴۰۸]   ۳۹تا    ۲۳

 

 کتاب مقدس:   آیات   مطالعه 

 عیسی کودکان را برکت می دهد 

 ۱۷تا    ۱۵آیات    ۱۸باب  ، لوقا  ۱۶تا    ۱۳آیات    ۱۰قس باب  ، مر ۱۵تا    ۱۳آیات    ۱۹باب  متی  

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

این کار  ' برای  را  مردم  ا شاگردان  امّ بگذارد.  آنها دست  بر  تا  نزد عیسی آوردند  را  مردم کودکان 

بگذارید کودکان  سرزنش کردند. عیسی چون این را دید، خشمگین شد و به شاگردان خود گفت: » 

گویم،  کسان است. آمین، به شما می ، زیرا پادشاهی خدا از آن چنین نزد من آیند؛ آنان را بازمدارید 

« آنگاه کودکان را   هر که پادشاهی خدا را همچون کودکی نپذیرد، هرگز بدان راه نخواهد یافت.

بعد از اینکه بر آنان دست نهاد از آنجا    . در آغوش کشیده، بر آنان دست نهاد و ایشان را برکت داد 

 ' رفت. 
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 فرمانها: 

 . کودکان نزد من آیند   د بگذاری  ❖

 . دارید م   باز ان را  آن  ❖

 

   : درس 

را   فرزندان خود  مردم  اینکه  واقعی  دلیل  است  ممکن  عیسی  ما  اینکه چرا شاگردان  نزد  یا  آوردند 

این کار سرزنش کردن  برای  ندا   د آنها را  از طریق    . م نی را هرگز  و پاسخ کالمی    برخورد   ی نحوه اما 

ای ارزشمند می  اندازه به  دوست داشت و آنها را    بسیار   کودکان را   او می توانیم بفهمیم که    عیسی 

وقت  که  آن   و   دانست  به  را  خود  کرد   ها توجه  می  مورد  او  شاید    . معطوف  در  مادرش  که  را  آنچه 

آغوش    را به عنوان یک نوزاد در   عیسی اینکه چگونه    . به یاد آورد را  او گفته بود  به  معبد  در    ون شمع 

 : برکت داد   به او   گرفته و 

نا به وعدۀ خود، خادمت را به سالمت مرخص می ای  » ' فرمایی. زیرا چشمان  خداوند، حال ب

فراهم کرده  ملتها  دیدگان همۀ  برابر  نجاتی که در  است،  را دیده  تو  نوری  ای من نجات   ،

قومها  دیگر  بر  حقیقت  کردن  آشکار  اسرائیل   برای  تو  قوم  برای  جاللی  )لوقا    ' «.و 

 ( ۳۲تا    ۲۹آیات    ۲باب  

نا   . پی ببریم عیسی    والدین در آوردن فرزندانشان نزد   ایمان   و   زم ع از آیات می توانیم به   براین به  ب

ها باشیم  دنبال الگوبرداری از رفتار آن به  کودکان خردسال هستیم باید    رسد ما که والدینِ نظر می 

دانست   عیسی زیرا   می  قبول  قابل  را  عنوان کلیسا ما  و    . آن  نگرش    ، به  و    را عیسی  باید  اتخاذ کنیم 

   . سرزنش نکنیم   او هیچ کودکی را از وارد شدن به رابطه با  

 

   : گروهی   بحث 

  ،» از»دست گذاری او گذاشته شده    ی به شخص   ، روحانی چیزهای    انتقالِ هدف  است که دست روی 

 . مواردی که از طریق دست گذاری منتقل می شوند را نام ببرید. است 

 بخشش روح القدس  •

 هدایای روحانی  بخشش   •



27 
 

 شفا   •

   د تعمی  •

 مقام ها    و سایر شماسان    ، بزرگان   ، خادمین   ، اب کشیشان ص انت  •

 تقدیم   •

 با برکات کالمی همراه   •

 

 : درس نکته  

  باز مدارید.   عیسی کودکان را از داشتن رابطه با    
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 4۳درس  
 

 به سوی اورشلیم 

 

 مقدمه:

شاگردان برای روزهای  شروع به آماده کردن    ، پس  است  باقی مانده  برایش  ست که فرصت کمیعیسی می دان

. همانطور که کتاب مقدس پیش گویی کرده است، آنها به اورشلیم خواهند رفت، جایی که او رنج  کندمی آینده 

  " کلمه  ."اینک بنگرید" دهداست. او به شاگردانش فرمان می خ  خواهدبر د برد، خواهد مُرد و از مردگانخواه

گوید که باید درک کاملی  به عبارت دیگر، عیسی به آنها می   است.  "کردن  دیدن با درک"معنای  به    "نگریستن

آورند بدست  کنند،  مشاهده  اورشلیم  در  است  قرار  که  رویدادهایی  مطالعه از  از  پیش  شاگردان،  مانند    ی . 

داده اند، نگاه دقیق تری  دستورالعمل های خاصی که عیسی در این دوره به شاگردان خود داد، به اتفاقاتی که روی  

 خواهیم داشت.

 

 کتاب مقدس:  آیات  مطالعه

 به سوی اورشلیم 

 عیسی برای رفتن به عید فصح آماده می شود 

   ۵۷تا  ۵۵آیات ۱۱،یوحنا باب۳۴تا  ۳۱آیات   ۱۸باب ، لوقا۳۴تا ۳۲آیات  ۱۰باب  مرقس، ۱۹تا ۱۷آیات ۲۰باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  ه  " ای  : پیامی از جانب خدا ب ا ی ب بال من   " " دن

 مین روز هفته[پنج ] ۱۰ نیسان( ابیب /۸آوریل، صبح پنجشنبه ) ۱۷بعد از میالد،  ۳۱

 

 »  ی است که به معنا  بی ماه اب  نیا   . نام کتاب مقدس   سان ین/ ب یبا 8.   10
 
« است.    خوشه ز   . نامند م   سان«یماه را »ن  نیاکنون ا یهودیان  سب 

ز اول نیا  است.  23ن ای مقدس الو  می تقو  نیا  یبرا  هی « است. مرجع اولاعیاد خداوندمقدس خداست که شامل هفت » می ماه تقو  ی 

 ن یاز ا  یهودی   یها  خی    مطابقت دارد. تار   بعد از میالد   ۳۱  لیآور   ۱۷ما در    میالدی  می تقو   خی    است که با تار   یهودی  میتقو   خی    تار   سانین/ بیاب8
  ی روزها  نیآخر در    وقاییع که  از زمان  ی درک بهب    به خواننده ،  روسی که ما زمان را محاسبه م کنیمبا توجه به   ،شده اند تا  ه بعد محاسبه  نقطه ب 

 ، بدهد.  به رسعت رخ داده است یسیع
  نیبعد از ظهر. بنابرا  00: 6شود: در حدود    آغاز می از بعدازظهر  هودی که هر روز    بدانید   د یکتاب با  نیمورد استفاده در ا  تاری    ختوجه : در درک  

 چهارشنبه شب آغاز شده است. بعدازظهر   00: 6 از ، در واقع   سانی/ ن بیاب 8، 
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عید فصح یهودیان نزدیک بود، و بسیاری قبل از عید فصح از بیرون از شهر به اورشلیم رفتند، تا خود را تطهیر  

کنند. بنابراین، آنها در جستجوی عیسی بودند، و درحالیکه در معبد ایستاده بودند، به یکدیگر می گفتند:»شما چه  

اهنان و فریسیان دستور داده بودند اگر کسی بداند او  فکر می کنید؛ که او اصالً به عید نخواهد آمد؟« سران ک

آنان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشاپیش ایشان راه  کجاست، باید آن را گزارش کند، تا او را دستگیر کنند.  

رفتند، هراسان. عیسی دیگر بار آن دوازده تن را  پیمود. شاگردان در شگفت بودند و کسانی که از پی آنها می می

. در  رویماینک بنگرید، به اورشلیم می بایست بر او بگذرد، برایشان بیان کرد. فرمود: »کناری برد و آنچه را می   به

اند، به انجام خواهد رسید؛ پسر انسان را به سران کاهنان و علمای دین  پسر انسان نوشته  یآنجا هر آنچه انبیا درباره 

به مرگ محکوم خواهند نمود و به اقوام بیگانه خواهند سپرد. ایشان استهزایش کرده،  تسلیم خواهند کرد. آنان او را  

شاگردان  .  د خاستاش زده، خواهند کشت. امّا پس از سه روز بر خواهآبِ دهان بر وی خواهند انداخت و تازیانه 

 .گویدیک از اینها را درک نکردند. معنی سخن او از آنان پنهان بود و درنیافتند دربارۀ چه سخن می هیچ 

 

 فرمانها: 

 اینک بنگرید، به اورشلیم می رویم.  ❖

 

 درس: 

شوند و  در این درس بر زمان بندی و اهمیت تاریخی وقایعی که منجر به مرگ، دفن و رستاخیز عیسی مسیح می  

 وقایع پیرامون آن تمرکز خواهیم کرد. اولین مسئله ای که باید به آن بپردازیم زمان است. 

 

 تقویم ها: 

یا همان که به تقویم میالدی معروف شده است،    رومیما در فرهنگ های غربی زمان خود را بر اساس تقویم   

قبل از میالد ساخته    ۴۶ژولیوس سزار در سال    قرار می دهیم. این تقویم برگرفته از تقویم ژولیانی است که توسط

بعد از میالد اصالح شد. تقویم میالدی )گریگوری( یک تقویم  ۱۵۸۲و توسط پاپ گریگوری سیزدهم در سال  

روز یک    ۳۶۵است که محاسباتش بر اساس حرکت زمین به دور خورشید می باشد که تقریباً هر    خورشیدی

برای تثبیت   روزه.    ۲۸ماه  ۱روزه و    ۳۰ماه    ۴روزه،    ۳۱ماهِ    ۷وازده ماه است:  چرخ کامل می کند. این تقویم شامل د

سال    ،تقویم میالدی  اعتدال بهاری و تطبیق آن با سال خورشیدی  هر جهارمین سال و هر چهارصدمین سال در
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دی یک چرخه تکراری برای  تقویم میال  .  شودروزه اضافه می   ۲۸یک روز به ماهِ  شود و در آن سال  کبیسه می

 ندارد.تاریخ 

هر  ماه به دور زمین است که تقریباً    گردشاست. این تقویم بر اساس    قمریتقویم عبری یا یهودی یک تقویم  

آغاز هر ماه  .  نیز از دوازده ماه تشکیل شده استاین تقویم  چرخد  کامل می    دورروز یک  (  ۵/۲۹بیست و نه و نیم )

و از    دقیقه است   ۴۸ساعت و    ۸روز و    ۳۵۴یک سال قمری تقریبا    جدید تعیین می شود.    ماهِ عینی    یبا مشاهده 

ساله    ۱۹های  تقویم قمری از دوره دقیقه ساعت کمتر است.    ۱۱ساعت و    ۲۱روز و    ۱۰تقویم خورشیدی تقریبا  

 یاضافه شده   ماه    باشد .ماهه  می   ۱۳یا    سال آن کبیسه    ۷  ،  تشکیل شده است که برای تطابق با تقویم خورشیدی

نامیده می شود. تقویم عبری یا یهودی هر نوزده سال یک چرخه تکراری برای    " آدار"   سیزدهم در سالهای کبیسه 

 . داردتاریخ 

تا نشانه '  تا روز را از شب جدا کنند، و  باشند  فَلَک آسمان  »نورافشانها در  باشند برای  و خدا گفت:  ها 

چنین روشنایی بخشند« و    نمایاندن زمانها و روزها و سالها، و نورافشانها باشند در فَلَک آسمان تا بر زمین

شد. خدا دو نورافشان بزرگ ساخت، نورافشان بزرگتر را برای فرمانروایی بر روز، و نورافشان کوچکتر 

را برای فرمانروایی بر شب، و نیز ستارگان را. خدا آنها را در فَلَک آسمان نهاد تا بر زمین روشنایی بخشند 

از تاریکی جدا سازند. و خدا دید که نیکوست. شامگاه شد و  و بر روز و بر شب سلطنت کنند و نور را  

 (۱۹تا  ۱۴آیات  ۱ایش باب )پید' .بامداد آمد، روز چهارم

سان، آسمانها و زمین و همۀ لشکر آنها تمام شد. و خدا در روز هفتم، کار خویش را به پایان رسانید؛  بدین '

روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس    پس او در هفتمین روز، از همۀ کار خویش بیاسود. و خدا 

این بود تاریخچۀ   بیاسود.  از همۀ کار خویش که خدا آفریده و ساخته بود،  شمرد، چراکه در آن روز 

باب  )پیدایش    . 'آسمانها و زمین آنگاه که آفریده شدند. هنگامی که یهوه خدا آسمانها و زمین را بساخت 

 (۴تا  ۱آیات  ۲

 

 به فرموده خداوند:  
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انسان آفریده .1 شدند. سه دلیل خاص   چرا خورشید، ماه و ستارگان آفریده شدند؟ )آنها برای مصلحت 

به عنوان نشانه هایی از جانب    ـ  ۳توانایی تشخیص زمان و  ـ  ۲فراهم کردن نور برای زندگی    ـ  ۱وجود دارد:  

 خدا می باشند.( 

کند و شب با  ر، خورشید، بر روز فرمانروایی میتفاوت شب و روز را چگونه می دانید؟ )نورافشان بزرگت  .2

 نورافشان کوچکتر، ماه، فرمانروایی می شود.(

 ست.(  نسبی تشکیل شده ا روشناییک دوره تاریکی نسبی و یک دوره  روز چیست؟ )یک روز از ی  .3

 .( شروع می شود روز از آغازشب،می شود؟ ) آغازانی  یک روز از چه زم .4

 آیا یک روز خاص وجود دارد؟ )بله، روز هفتم.( .5

 هفته چیست؟ )یک هفته از هفت روز تشکیل شده است.(  .6

 ماه چیست؟ )یک ماه شامل دوره ای از روزها است که از یک ماه جدید تا ماه دیگر می باشد.(  .7

 چیست؟ )یک سال مدت زمانی است که طول می کشد تا زمین به دور خورشید بچرخد.(سال  .8

 بعدی مراجعه کنید.(  یرای تقسیم سال خورشیدی به صفحه فصل ها چگونه تعیین می شوند؟ ) ب .9

 : تقسیمات یک سال خورشیدی

                                                و یک چهارم روز است   روز   ۳۶۵تقریباً  سال خورشیدی 

                           است. بهاری و پاییز پاییزیر  در تعادل هستند. بهاروز و شب 

 

  تقسیمات سال قمری:

 است  یک جهارم  روز و   ۳۵۴تقریباً سال قمری 

 بلندترین روز سال در تابستان است ترین روز سال در زمستان و در این سال دو تحول وجود دارد. کوتاه 



32 
 

 

 : نشانه ها در آسمان

 دهد. ی وجود دارد که در آسمان رخ م زیچهار نوع نشانه متما

  صورت   قیخود را از طر  ریمس  دیخورش  یان می کند کهرا ب  ح یداستان مس  ــ  صورت های فلکی زودیاک .1

 ۱۱.ابدیپایان می  هودای  یلهیقب (ریش ) صورت فلکی اسدآغاز می کند و با  )سنبله( کره با یفلک

 ۱۲  .مکاشفهدر کتاب  یآسمان  یدهنده هشدار  یهفت نشانه  .2

 است. ح یمسدومِ  از آمدنِ  شیکه بالفاصله پ یآسمان ی نشانه ها .3

زمین، قومها از جوش و خروش دریا  روی    بر  نشانه هایی در خورشید و ماه و ستارگان پدید خواهد آمد.

مردم از تصور آنچه باید بر دنیا حادث شود، از فرط وحشت بیهوش خواهند  پریشان و مشوش خواهند شد.  

(. بالفاصله، پس از مصیبت ۲۶و    ۲۵آیات    ۲۱باب    لوقا)  شد، زیرا نیروهای آسمان به لرزه در خواهد آمد. 

»خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد افشاند؛ ستارگان از آسمان فرو خواهند  آن روزها

 
  ۱۹۶۷ل  گانتشارات کر    نگر،یبول   و ی دبل  یها« اثر ا   آغاز ، »شاهد  دهد یک کتاب خوب که این موضوع را به تفصیل توضیح م  .   11

 است. 
12  . 

 
 ۱آیه  ۱۵باب  و  ۱۴و  ۹و   ۸و  ۶و   ۳آیات   ۱۲باب ،  ۱آیه  ۲باب  آسمانز در کتاب مکاشفه در این آیات آمده اند:   . هفت نشانه
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ریخت، و نیروهای آسمان به لرزه در خواهند آمد.« آنگاه نشانه ی پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد  

و همه ی طوایف جهان بر سینه ی خود خواهند زد، و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جالل  

 (۳۰و  ۲۹آیات  ۲۴باب  ی)مت عظیم بر ابرهای آسمان می آید.

  ی به عنوان زمان  به این مواقع   کنند. ممکن است   یرا اعالم م   ح یمس  یسیع  خداوند، اعیاد  که    یینشانه ها .4

  ی تر  قیعم  دید  زمان ها  اینشانه ها    نی . به اکنیدفکر  انجام دهد    نیدر زممهم    یکه خدا قرار است کار 

 داشت. میخواه

 

 اعیاد: 

که باید آنها را به  اعیاد خداوند اسرائیل را خطاب کرده، بدیشان بگو: اینهاست  خداوند به موسی گفت: »بنی '

 ( ۲و ۱آیات  ۲۳یان باب )الو اعیادِ من:عنوان محفل مقدّس اعالم کنید؛ اینهاست  

o  :شبّات 

هیچ کار مکنید. این در هر کجا »شش روز باید کار کرد، اما روز هفتم شَبّاتِ آسایش، یعنی محفل مقدّس است؛ 

 ( ۳آیه  ۲۳یان باب الو )  'ت.کن باشید، شَبّات برای خداوند اسکه سا

o  :آغاز سال  

  ۱۲باب  اسبه بدانند. این در خروج  شروع خدا را برای مح   یبرای تعیین دقیق اعیاد خداوند، مسیحیان باید نقطه

 ۱۳خداوند در سرزمین مصر به موسی و هارون گفت:» این ماه   '  :  ح استیافت می شود و به این شر  ۷تا    ۱آیات  

جماعت اسرائیل بگویید در روز دهم این ماه، هر مرد باید    . به همه  سال باشد  برای شما سرِ ماهها یعنی اولین ماه 

باشد،  بره ای برای اهل خانه اش برگزیند، برای هر خانه وار یک بره. اگر شمار افراد خانه واری برای یک بره کم 

بره را با همسایه ی مجاور خود قسمت کنند، و تعداد افراد را در نظر بگیرند. بر حسب مقداریکه هر کس می خورد  

باید بره را حساب کنید. بره ی شما باید بی عیب باشد و نرینه ی یک ساله. از گوسفندان یا بزها آن را بگیرید. تا  

جماعت اسرائیل بره های خود را ذبح کنند. آنگاه   ۱۴عصر هنگام  روز چهاردهم این ماه از آن نگهداری کنید، و  

 
 »  یبه معنا   بینام اب.   13

 
« است و برا   خوشه ز  شد که  یسال استفاده م   از نشان دادن زمانز   یسب 

 
ز اول  یبرا غالت    دانه بار در رس گندم    ی 

 . ما مطابقت دارد   لی مارس/آور   نامند و با بازه زمانز  م سانیماه را ن  نیدر حال حاضز ا یهودیان شد.  یو جو ظاهر م
 .روز ن  در ساعات روشنا  گر ی" است. . . به عبارت د گرگ و میش"  یبه معنا   عص . 14

 



34 
 

 مقداری از خون را گرفته، آن را بر دو تیر عمودی و بر سردرِ خانه هایی که در آن به خوردن آنها مشغولند، بمالند.«

 . کرد نییتوان تع  یرا م  گرید اعیاد یهمه  بیاب دیماه جد آغاز از نقطه 

o :عید پسخ 

اینهاست اعیاد خداوند، یعنی محفلهای مقدّسی که باید آنها را در موعدشان اعالم کنید: در ماه اوّل، روز چهاردهمِ  '

 ( ۵و  ۴آیات   ۲۳. )الویان باب استهنگام عصر، پِسَخ برای خداوند  ماه، 

o :عید فطیر 

ه بخورید. روز اوّل، محفل مقدّس خمیرمایروزِ پانزدهم همان ماه، عید فطیر برای خداوند است؛ هفت روز نانِ بی '

داشته باشید، و هیچ کار مکنید. هفت روز، هدایای اختصاصی به خداوند تقدیم کنید. روز هفتم، محفل مقدّس 

 (۸و  ۷ و ۶ آیات ۲۳باب  )الویان' .است؛ هیچ کار مکنید

o ۱۵  :عید نوبرها 

دهم  بگو: چون به زمینی که من آن را به شما می اسرائیل را خطاب کرده، بدیشان  خداوند به موسی گفت: »بنی '

ای از نوبر محصول خود نزد کاهن بیاورید. کاهن بافه را به جهت  داخل شدید و محصول آن را درو کردید، بافه 

دهید، پذیرفته شدن شما، در حضور خداوند تکان دهد؛ آن را فردای شَبّات تکان دهد. روزی که بافه را تکان می 

سوز به خداوند تقدیم کنید. هدیۀ آردیِ آن دو دهم ایفَه آرد  عیبی به عنوان قربانی تمامساله و بی   برۀ نرینۀ یک

ای اختصاصی برای خداوند به عنوان رایحۀ خوشایند، و هدیۀ ریختنی آن، مرغوب آمیخته به روغن باشد، هدیه 

ید، تا اینکه هدیۀ خدایتان را تقدیم کنید: این  یک چهارم هین شراب. تا این روز نباید نان یا غلۀ برشته یا تازه بخور 

 ( ۱۴تا   ۹ آیات  ۲۳باب  )الویان' .است فریضۀ ابدی در همۀ نسلهایتان، هر جا که ساکن باشید 

o ۱۶ :عید هفته ها 

دادنی را آوردید، هفت هفتۀ کامل برای خود بشمارید. پنجاه  از فردای آن شَبّات، یعنی از آن روز که بافۀ تکان '

ای از غلۀ تازه به خداوند تقدیم کنید. از مکانهای سکونت خود  روز تا فردای هفتمین شَبّات بشمارید؛ آنگاه هدیه 

بیاورید که از دو دهم ایفَه آرد مرغوب تهیه شده و با خمیرمایه    دادنی به عنوان نوبر برای خداونددو قرص نانِ تکان

 
 

 .نامند م پاک  د یع  کشنبهی روز را  آن انیح یمس  عید نوبرها. . 15
 .نامند م  کاستیپنط را   آن انیحی مس  . هفته ها  عید . 16
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عیب، یک گوسالۀ نر و دو قوچ تقدیم کنید؛ آنها را با  پخته شده باشند. همراهِ نان، هفت برۀ نرینۀ یک ساله و بی 

اختصاصی و    ایسوز به خداوند تقدیم نمایید. این است هدیه شان، به عنوان قربانی تمام هدایای آردی و ریختنی 

رایحۀ خوشایند برای خداوند. نیز یک بز نر به عنوان قربانی گناه و دو برۀ نرینۀ یک ساله به عنوان قربانی رفاقت  

دادنی به حضور خداوند تکان  تقدیم کنید. کاهن، اینها یعنی آن دو بره را به همراه نان نوبر به عنوان هدیۀ تکان 

هیچ و برای شما محفل مقدّس باشد؛ .مقدسند. در همان روز، ندا در دهید دهد. آنها به جهت کاهن برای خداوند  

 ( ۲۱نا  ۱۵آیات   ۲۳)الویان باب  باشید. ساکن که جا  هر نسلهایتان، یهمه   در ابدی  یکارمکنید. این است فریضه 

  ی های برجا مانده   خوشههای مزرعه را به تمامی درو مکنید و  ، تابه گوشه کنیدچون محصول زمین خود را درو می 

 (۲۲ه آی  ۲۳)الویان باب  تم.هس شما خدای  یهوه من: واگذارید غریبان و فقیران برای  را  آنها. مچینید بر را  خود

o  عید شیپورها 

، روز فراغت برای شما خواهد    ۱۷اسرائیل را بگو: اوّلین روز از ماه هفتمخداوند موسی را خطاب کرده، گفت: »بنی'

محفلی مقدّس که با نواختن شیپور گرامی داشته خواهد شد. هیچ کار مکنید و هدیۀ اختصاصی به خداوند  بود،  

 (۲۵تا  ۲۳آیات  ۲۳باب  )الویان .تقدیم نمایید

o  روز کفاره 

خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: »دهمین روز از این ماه هفتم، روز کفّاره است. این برای شما محفل مقدّس '

جانهای خود را رنجور سازید)روزه بگیرید(، و هدیۀ اختصاصی به خداوند تقدیم کنید. در این روز هیچ کار باشد.  

مکنید، زیرا روز کفّاره است، تا در حضور یهوه خدایتان برای شما کفّاره به جا آورده شود. زیرا هر که در این  

از میان قوم خود منقطع خواهد  این روز کار کند، من آن    روز جانِ خویش را رنجور نسازد،  شد. و هر که در 

شخص را از میان قومش هالک خواهم ساخت. هیچ کار مکنید؛ این است فریضۀ ابدی در همۀ نسلهایتان، هر جا  

که ساکن باشید. این برای شما شَبّاتِ فراغت خواهد بود، پس جانهای خود را رنجور سازید. در شامگاهِ روز نهم  

 (۳۲تا  ۲۶آیات ۲۳باب )الویان  .مگاه، شَبّاتِ خود را نگاه دارید ماه، از شامگاه تا شا

o عید آالچیقها 

اسرائیل را بگو: از پانزدهمین روز این ماه هفتم، به مدت هفت روز  خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: »بنی '

عید آالچیقها برای خداوند برگزار خواهد شد. روز اوّل، محفل مقدّس داشته باشید؛ هیچ کار مکنید. هفت روز،  

 
نامند و با بازه    م  یش  یت ماه را    نی در حال حاضز ا   ان یهودیاست.    " دائیم"  ینام دارد که به معنا (  Ethanim)    اتانیم،  ماه هفتم.  17

/اکتب  ما مطابقت دارد.  زمانز   سپتامب 
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برای شما باشد و هدیۀ اختصاصی به خداوند  هدایای اختصاصی به خداوند تقدیم کنید. روز هشتم، محفل مقدّس 

آییِ مخصوص است؛ هیچ کار مکنید. »اینهاست اعیاد خداوند که باید آنها را به عنوان  تقدیم کنید. این گردهم 

سوز، هدایای  محفل مقدّس اعالم کنید، و در آنها هدایای اختصاصی به خداوند تقدیم کنید، یعنی قربانیهای تمام 

نیها، و هدایای ریختنی را، هر کدام در روزش. اینها سوای شَبّاتهای خداوند، سوای هدایای شما،  آردی، دیگر قربا

کنید. »در پانزدهمین روز از ماه هفتم، و سوای همۀ قربانیهای نذری و اختیاری شماست که به خداوند تقدیم می 

ید؛ روز اوّل، روز فراغت خواهد  چون محصول زمین را جمع کردید، عید خداوند را به مدت هفت روز جشن بگیر

نیز شاخه و  بگیرید،  برای خود  میوۀ درختان مرغوب  از  اوّل،  نیز روز هشتم. روز  و  های  های نخل و شاخه بود، 

درختان پربرگ و بیدهای کنار نهر، و هفت روز در حضور یهوه خدایتان شادی کنید. سالی هفت روز، آن را به  

ید؛ این است فریضۀ ابدی در همۀ نسلهایتان: آن را در ماه هفتم نگاه دارید.  عنوان عید برای خداوند جشن بگیر

که   هفت روز در آالچیقها زندگی کنید؛ همۀ بومیان اسرائیل باید در آالچیقها زندگی کنند، تا نسلهای شما بدانند

بنی اسرائیل بیرون آوردم، آنان را در آالچیقها ساکن    چون  از سرزمین مصر  گردانیدم: من یهوه خدای شما را 

 ( ۴۴تا  ۳۳ آیات  ۲۳باب )الویان '. اسرائیل اعالم داشتهستم.« پس موسی اعیاد خداوند را به بنی 

 تقویم رومی یا میالدی:

قبل   ۷۵۳توسعه تقویم رومی به طور کلی توسط رومولوس، بنیانگذار رم آغاز شده است. از جائیکه اکنون آن را  

غاز شد که بر اساس تاریخ تأسیس شهر رم توسط رومولوس بود. تقویم رومی در طول سال ها  از میالد می نامیم آ 

 دستخوش تغییرات گسترده ای شده است، اما مبنایی برای بیان زمان در بسیاری از نقاط جهان باقی مانده است.  

تغییر عمده در تقویم رومی در سال   او در اصالح تقویم  قبل از میالد در زمان ژولیوس سزار رخ دا   ۴۶یک  د. 

روز به آن اضافه کرد. در آن زمان تقویم همچنین به تقویم جولیان تغییر نام داد. بر اساس این تقویم    ۴۵۵موجود  

بعد    ۱۵۸۲مصلوب شد.  دومین تغییر عمده در تقویم در سال  (  AUC۱۸)از زمان تاسیس شهر  ۷۸۴عیسی در سال  

کرد. در آن  کم  روز از آن    ۱۰  یانیجول  می رخ داد. او در اصالح تقو  زدهم یس  ی گوریگر   از میالد در زمان پاپ

  ر بسیاری از نقاط که ما د  یمیبه عنوان تقو  یینها  البق  یکنام داد و در    رییتغ  میالدی  می تقو  این تقویم بهزمان  

 وجود دارد.   میکن یاستفاده ماز آن  جهان 

 
18   .AUC      مخفف(Anno Urbis Conditae)  ( ا)از  قبل    ۷۵۴شهر رم در سال    سیاشاره به تأسکه  است،   ز زمان تاسیس شهر

 . دارد  الد یم
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شد.  آن روز جدید از نیمه شب شروع می  نامگذاری کرد و درتقویم رومی همچنین ماه های سال و روزهای هفته را  

گذاری شد. تا آن زمان تقویم  غاز کار شورای جدید شهر روم پایه قبل از میالد به مناسب آ   ۱۵۳روز سال نو در سال  

 شد.دوباره شروع می مارس هر سال در ماه 

 

 چرا                     چه کسی یا چه چیزی             برگرفته از             نام  

 ژانویه              ژانوس                     خدای دَرها                                          این ماه سال را می گشاید 

 

 ماِه قربانی ها و تطهیر بود  فوریه              اِبرواُ                        پاک کردن                                            این ماه 

 

 بدون  مارس             مریخ                       خدای جنگ                                         شروع سال برای سربازان 

 جنگ و ستیز در زمستان                                                                                                                

 

 که برگهای درختان آوریل             آپِریر                         باز کردن                                              این ماه زمانی است 

 

 باز می شوند                                                                                                                  

 

 مانی است که شاخه های  مه                 مایا                           الهه                                                   این ماه ز

 گیاهان واقعا شروع به رشد می کنند                                                                                                               

       ژوئن             ژونو                        ملکه ی خدایان                                 

 

 او تقویم را دوباره سازماندهی کرد                                 جوالی          ژولیوس سزار            امپراتور روم           

 

 آگوست       آگوستوس سزاز         امپراتور روم                                            او فکر می کرد که حداقل به اندازه ی  

 ژولیوس سزار مهم است                                                                                                                 

 

 ماه هفتم)از مارس(    سپتامبر         سپتم                      هفت                                                  

 

 \ (ماه هشتم)از مارس  اکتبر             اُکتو                        هشت                                                   

 

 ماه نهم)از مارس(     نوامبر           نوِم                         نُه                                                        

 

 ماه دهم)از مارس(    دسامبر         دسم                       ده                                                        
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زهره و    ،یعطارد، مشتر  خ،یقابل مشاهده مر  ارهیماه و پنج س  د،یخورش  یبه نام ها  ی روم  می هفته در تقو  یروزها

نامگذار نام خدا  اراتی. خود سندشد  ی زحل  الهه   انیبه  انگلندشد  ی نامگذار  یروم  یهاو    ند یفرا   ن یا   ی سی. زبان 

 کرد. نی گزیآنگلوساکسون را جا یو دو خدا  ی ناویاسکاند یداد اما نام دو خدا  یرا در خود جا  ینامگذار 

 خورشید –یکشنبه  .۱

 ماه –.  دوشنبه ۲

 جنگ آنگلوساکسون مطابق با مریخ  یالهه تیواز، –. سه شنبه ۳

 آنگلوساکسون مطابق با عطارد یوُدن، الهه -. چهارشنبه ۴ 

 اسکاندیناوی مطابق با مشتری یالهه یک ثور، –. پنج شنبه ۵ 

 اسکاندیناوی مطابق با زهره یالهه یک فرییا، –. جمعه ۶ 

 زحل  –. شنبه ۷ 

مقدس( و درک درست زمان   ی)روزها  سایکل التیتعطایجاد در  انیح یمس یبرا  یاد یدر طول سال ها مشکالت ز

کتاب مقدس    م یرا بر تقومیالدی    م یکنند تقو  ی م  یآنها دائماً سع   رایز  ،در کتاب مقدس به وجود آمده استها  

دارد از   ل یتمابه جای فرمانهای خدا  سایو کل می شودکتاب مقدس پنهان   قیاز حقا  ی ار یبس جهیکنند. در نت لیتحم

 . سنت های انسانی پیروی کند

 

 گروهی:  بحث

،  همانند مسلمانان   روزششمین    اروز همانند مسیحیان ی  ی هفتمینه جامی خواهند روز اول هفته را ب   انسانهاچرا  .  ۱

 ؟ بدارند گرامی و مقدس

  در مورد زمان خدا:  گرید  دیدگاه های

روز با    ی،هودی  ای  یعبر  فرهنگشود. در    یآغاز م  یا صبح   شب  مهین  ۱۲روز ما از ساعت    یغرب  یدر فرهنگ ها

 که شش ساعت زودتر از ما است.  ،شود یبعد از ظهر( آغاز م  ۶ظاهر شدن سه ستاره در عصر )حدود ساعت 
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نام خدا   میالدی  می هفته در تقو  یروزها نامگذار   انیبه  خود را    یروزها   یبه سادگ  انیان. عبراند  شده  یمختلف 

حدوداً از  ( است؛  "استراحت" روز سبت )  ،هفتههفتم  . روز  رهی، و غ. . . اولین ، دومین ، سومین  کردند  ششمار

 رسد.   یم  انیدر شنبه شب به پا  بعدازظهر  ۶:۰۰تقریباً در ساعتشود و  ی م  شروع شب جمعه بعدازظهر  ۶:۰۰ساعت

  ی سیعاعیاد  " در هفت جشن پروردگار )نیز    دیگرهفت روز سبت  ساالنه    ،هفتگی  ("استراحت" سبت )  رعالوه ب

 ( وجود دارد."ح یمس

 (بیاب۱۵) فصح  –  فطیرروز اول نان  .1

 (بیاب۲۱) فطیرنان هفتم روز   .2

 ( پنجاهم زکاست )رویپنت -( ها )هفته ه هفت هفت عید .3

 (میاتان۱نا )هشا روش –  عید شیپورها .4

 (میاتان۱۰) پور یکیوم  – اره فروز ک .5

 (میاتان۱۵) عید آالچیقهاروز اول   .6

 (میاتان۲۲)هشتم روز   .7

 :  وقایع جدول زمانی 

  تکرار   یبا چرخه ها  یهود ی  میتقوـ  ۲کتاب مقدس،    ) گاهشماری(  ترتیب وقایعـ  ۱از    ی وقایع زیرزمانجدول  

.   ۱۹ایجاد شده است   ،احتمالی  یها  خ یتار   قیدق  مقایسه ایمطالعه    ـ۴و    یمالحظات نجوم  ـ۳  ،نوزده ساله  شونده

  گنجانده ام تا به خواننده را به میالدی    روزهای هفتهاست اما من    دادی هر رو  یِعبر  های  خ یبر اساس تار   یجدول زمان

 بفهمد که رویدادها چه زمانی رخ داده اند. تا  کمک کنم در درک آن 

 

 : پادشاه می آید

آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود رحلت کنی، کسی را که از نسل تو و یکی از  '

پسران خودت باشد پس از تو بر خواهم افراشت، و سلطنتش را استوار خواهم ساخت. اوست که برای من  

 
جدید، سمینار الهیان  فیض، وینونا  جیمز ال بویر، استاد زبان یونانز و عهد  "گاهشماری مصلوب شدن و هفته  آخر" نوشته  .   19

 (. 1975ِلیک، ایندیانا)
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را پدر خواهم  ای بنا خواهد کرد، و من تخت پادشاهی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. من او  خانه

بود و او مرا پسر خواهد بود. محبت خود را از او دور نخواهم کرد، چنانکه آن را از کسی که قبل از تو  

بود دور کردم. او را تا به ابد بر خانه و بر پادشاهی خود پایدار خواهم ساخت، و تخت سلطنتش جاودانه  

 ( ۱۴تا  ۱۱آیات  ۱۷باب اول تواریخ ' (.استوار خواهد ماند

 [ بعد از میالد ۳1آوریل، 17 )پنجمین روز هفته( ] ابیب/ نیسان 8،  پنج شنبهروز 

 . ندرو  یم م یکه به اورشل د ی گو ی به شاگردانش م یسیع •

 .نندیبنش یس یدست راست و چپ عدر  یخواهند که در پادشاه یم یعقوب و یوحنا •

 دهد.  یشفا م اریحارا در راه   نایمرد ناب کی  یسیع •

 

 ) ششمین روز هفته(ابیب/ نیسان   9  شب، پنج شنبه

 زکّا می گذراند.   یعیسی شب را در خانه  •

 

 )ششمین روز هفته(   ابیب/ نیسان  ۹، جمعه روز 

 کند.  یترک م را اریحا  در  کّاپس از گذراندن شب، خانه ز یسیع •

 دهد.  یرا شفا م کورمائوس یبارت اریحادر راه خروج از   یسیع •

 ۲۰رود.  یراه ماز اریحا تا بیت عنیا   لیما ۱۷ باًیتقر یسیع •

 ۲۱رسد م و مارتا در بیت عنیا می ایلعازر، مری یعیسی پیش از غروب آفتاب به خانه  •

ی

 ی

 )هفتمین روز هفته(ابیب/ نیسان 10،شبجمعه 

 شود.  یآغاز م هفتگی سبت )استراحت( •

  ۲۲کند. یم تطهیررا با عطر  ی سیع ی پاها میمر •

 
ز برای عید فطب  عازم بودند، به اورشلیم رفت    عده  با    یسیع.   20   م ی. آن ها از دره رود اردن تا ارتفاعات اورشلبسیاری از مردم که آنها نب 

 خواندند.  رفتند م که م   ( را در حایل۱۳۴تا   ۱۲۰)مزمز  رسودهای صعود«رفتند و »باال 
 ابیب آغاز شد به بیت عنیا رسید.  15عییس شش روز پیش از عید پسخ یهودیان، که در  ۱آیه ۱۲طبق یوحنا  باب  .  21
ز  .   22 ز ی با ر   .   ستشده ا کنار گذاشته    کار خایص  یشده و برا   وقف  خدا رای  ب  او  داد که    نشان م  کردن کیستدهی    های عطر بر پا   خی 

به    داشت،  ی نبون  رفتار   می او مر  پایهای آن که بشارت  ':  د ی گو   که متوجه م کنیم    52  ا یاشع زمانیکه  چه زیباست بر کوهساران 
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 گذراند.    ی م زکّاشب را در خانه   یسیع •

 روز هفته( هفتمین )  سان ی ن  /بیاب10شنبه، روز 

 ۲۳ شبات گادول •

 ۲۴ کند. یفاصله دارد ترک م میاز اورشل لیما ۲را که حدود   یت عنیاب یسیع •

 ۲۶. روده می  سوار را      م یاورشل  تاراه     ه یو بق  ۲۵ی شود سوار می بر کره االغی  س ی( عری)خانه انج   یت فاجی بدر   •

 ۲۷. میبه اورشل روزمندانهیورود پ •

 ۲۸کند. یبره فصح را انتخاب م کی هر خانواده  •

 ۲۹شاخه های خرما   •

 ۳۰هوشیعانا  •

 
های نیکو بشارت مآورد، که صلح و سالمت را ندا مم ز گوید: »خدای  نماید؛ و به َصهیون م دهد، و نجات را اعالم م کند، و به چب 

 'کندتو پادشایه م 
 است که    سبت     نی« است. ا سبت  »عظمت  ا یت بزرگ«  »سب  یشبات گادول به معنا .   23

 
  ن یفصح است و به ا عید  از  قبل    دقیقا

  ل، ی پادشاه ارسائ  نی شد. آخر   م یوارد اورشلعید    یبرا   لیبود که پادشاه ارسائ  یروز   خز یاز لحاظ تار که  شده است    ینام گذار   دلیل

   . درگذشته بود از آن   ش یسال پ ۶۰۰از  ش یب ا یدقص
در محدوده    یت عنیا کند که ب  م  انیب احکام استادان مذهت   حال    نیبا ا   ،شد   م  در نظر گرفته  لی ما   کیروز سبت حدود  یک  سفر  .   24

ز به معبد از ب  مجاز بود کیس  نیاست، بنابرا   میاورشل سفر در روز سبت    تی سفر کند و ممنوع  میبه اورشل   یت عنیا به منظور رفی 

 . سته نشود شک
ای دخب  َصهیون، بسیار شادی کن! و ای دخب  اورشلیم، فریاد بلند رس ده! هان پادشاهت نزد تو   'م گوید:     ۹آیه    ۹زکریا باب  .   25

رۀ االغم
ُ
  .آید؛ او عادل و صاحب نجات است، فروتن و سوار بر االغ، بر ک

ز به اورشل  یسیع استادان مذهت     احکاماگرچه با  .   26 یعت تحقق کامل    ی برا   گون  را داشت،    می اجازه رفی    ل ی ما   ک یاو تنها    ،موس   رسی

 . واره رفتراه را س ه یو بقبر کره االغز سوار شد رفت و در آنجا  تا بیت فاج  پیاده  
که او سفر خود  است    معتز   نی " بود، به ا خی"مس   سنت  نخل بر اساس کشنبهی در روز    می به اورشل  یسیع وزمندانهب  اگر ورود پ .   27

احت(لی ما   17) یت عنیا به ب  اریحا را از    یعت موس قطعا نقض که ،  انجام داد ( در روز سبت )اسب  یعت را زیر پا   یسیاست. ع  رسی رسی

 . تحقق بخشید بلکه آن را به طور کامل    نگذاشت
توسط    ، سپس به مدت چهار روز کرد   مانتخاب    بیاب  10در  بره فصح خود را  باید  ، هر خانواده  ۳آیه    ۱۲باب    خروج    مطابق.   28

بره    ،یسیشد. عیکشته م  ،فصح  در روز عید  ب،یاب ۱۴بود در   عیبگرفت. اگر بره بدون  م  قرار  مورد بازرس کاهنان از نظر عیوب

به طور مداوم  تا عید فصح،    ب، یاب  ۱۴چهار روز بعد در    شمصلوب شدنزمان  تا    بیاب  10در    میبه اورشل   ش خدا از زمان ورود  واقیع

ز  کاه  م،ی، سنهدر ریسیان، صدوقیان، کاتبان، فاهنان گروه ها شامل ک  نیقرار گرفت. ا   مختلف از مردم مورد بررس  یتوسط گروه ها  نی 

 بودند.   مردم ود و خ فرماندار روم  ،یهود ی فرماندار  ،و قبل  فعل  اعظم
ها .   29 نماد    ی شاخه  وزی نخل  پب  و  مس   پیش   دوراندر    ظفر  برا   تی حیاز  مفهوم    انیهود ی  ی بودند.  به  اند آنها  مرتبط  و    نجات 

پس از آن نظر کردم و اینک جماعت  عظیم  'مقایسه کنید.    ۱۰و    ۹آیات    ۷ین را با مکاشفه باب  ا   . هستند   فراوانز دهنده صلح و  نشان

نست شماره کند و همه پیش تخت و در پیشگاه  توا کس آنان را نیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان پیش روی خود دیدم که هیچ 

بره ایستاده بودند. همگان ردای سفید بر تن داشتند و شاخۀ نخل به دست. آنان به بانگ بلند ندا در دادند که: »نجات از آن خدای  

 'ماست، که بر تخت نشسته؛ و از آِن بره است
30  . 

 
 هوشیعانا به معنای " استدعا داریم نجات بده" یا " استدعا داریم ما را برهان"است.   کلمه
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 ۳۱آیند سنگها به فریاد در می  •

 عیسی تمام روز را در اورشلیم می گذراند.  •

 بره ی بی عیب خدا 

 ( ۳۱آیه  ۲۸)اعداد باب  "دقت کنید بی عیب باشند."

 

 )روز اول هفته(   ن سای ن/بیاب ۱۱، شب  شنبه

 گردد. یبرم یت عنیاشب به ب یبرا  یسیع •

 

 )روز اول هفته(   سانی ن/بیاب 11 ،کشنبهیروز  

 ۳۲کند. ی م نیرا نفر  ریگردد و درخت انج  یمز با میبار دوم به اورشل یسیع •

 .کند یم رونیاز معبد ببرای بار دوم را   صرافان او •

 

 )روز دوم هفته(  سانی ن/بیاب1۲ ،شب کشنبهی

 گذراند.  یم یت عنیاشب را در ب یسیع •

 

 )روز دوم هفته(  سانین /بیاب 1۲،دوشنبهروز  

 گردد. یم ز با می سوم به اورشلبرای بار  یسیع •

 د. کنن  می بازرسی ا عیسی ر ریسیانف •

 
ز آمدن    یس یکه ع  در حایل.   31 وع به پایی  ند جمعیت  که او را او خواستشدند و از    کی نزد  فریسیان به او از    برجز   کرد   تونیاز کوه ز رسی

  یس یع  .«خواهند آمد   اد یفر به  شوند، سنگ ها    خاموش  اننیاگر ا   م،یگو   به شما م  »پاسخ داد:    یسی . عستایش م کردند ساکت کند 

ز زم یرو    ی در مورد سنگ ها  ز چبلکه   رد ک  صحبت نیم باشند  کردن  حبت ص   به قادر که   ی  که    تون ی . کوه ز م گفتکامال متفاوت    ی ب 

  تون ی، بر کوه ز م آید   حیکه مس  شده است که معتقد بودند هنگام  دهیپوش   ل یارسائ  بتز های  با سنگ قب   طول دارد    لی ما   ک یاز    شیب

ز و آنها اول م آید فرود   گفت که اگر شاگردانش او را    م ریسیان ف  هب  یس یشوند. در واقع ع خواهند بود که از مردگان زنده م  کسانز   ی 

ها  تونیر کوه ز دکه    کسانز ،نکنند   شیستا   کنند.   م  شیا ستا و او ر  ی خود برخاستهدفن شده اند از قب 

 
 در    ب  درخت انج  مثالاز    یس یبود. ع  تازه فرا رسیدهبهار  آن زمان    اما آغاز تابستان است  در    ب  فصل انج.   32

 
خود در روز    زیتون   موعظه

ز دروغ   ینشانه ا   را یکرد ز   نی را نفر   ب  درخت انج  از این رو استفاده کرد.    ندهی آباره ی  در در توضیح  بعد   برگها در    داد.   و گمراه کننده م  ی 

ون آمدن پیش از موعد بودند  فد  ، که نشان محال بب  خواهد    ینده پرداختهموضوع در درس آ  نیا   به  است.   دادن  وهیم   اد در رسی

 شد. 
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 شده است.  پژمرده ریدرخت انج  •

 پول ناچیز بیوه زن  •

ی  پاسخ م  نده یآ   یباره در  انشاگرد  سوال به دو    ردک  ی را ترک مکوه معبد    یمنطقه   که   یدر حال   یسعی •

 دهد.

  ی پاسخ م   ندهی آ  یباره در  ان شاگرد  گریبه سه سوال د نشسته بود    تون یکوه ز  ی که بر رو  ی در حال  یسیع •

 ۳۳  زیتون(  ی. )موعظه دهد

آغاز   بیاب ۱۵که عصر روز بل از عید فطیر را ق  ی سیکنند تا ع ی و رهبران با هم توطئه م قیافااعظم،  کاهن •

 کنند.  دستگیرشد، می 

 ) سومین روز هفته( ابیب/ نیسان  1۳ شب،  دوشنبه

 شمعون جزامی می گذراند.  ییا باز می گردد و شب را در خانه عیسی به بیت عن •

 زنی سر عیسی را با عطر تدهین می کند و یهودا خشمگین می شود. •

 ) سومین روز هفته( ابیب/ نیسان  1۳ ،سه شنبهروز 

 ۳۴ می گیرد. نقره یران یهود توافق می کند و سی سکه یهودا با رهب •

 عیسی روز را با شاگردانش سپری می کند با این حال به اورشلیم باز نمی گردد.  •

 

 بره ی پسخ ما

های  هایی برای خود، بر حسب خانواده آنگاه موسی همۀ مشایخ اسرائیل را گرد آورد و گفت: »بروید و بره'

  بر  و  برید ای از گیاهِ زوفا گرفته، در خونی که در تشت است فروبگیرید و پِسَخ را ذبح نمایید. دسته خود 

  ' .نرود  بیرون  خود   خانۀ   درِ   از   صبح   تا  شما  از   یک هیچ .  بمالید  خود   های خانه  دَرِ   عمودی   تیر  دو  و   سردر

 (۲۲و  ۲۱آیات  ۱۲وج باب خر)

 

 
ند.   پیشگون  های عییس درباره  .  33     وقایع آینده در درس های بعدی مورد بحث قرار م گب 
و    ۱۲آیات    ۱۱زکریا بابپرداخت و استفاده از آن در    نی ا   نبوت درباره  .  م باشد   روز   ۱۲۰دستمزد    معادل مبلغ    ن یا   مثقال.   س.   34

پس به جهت مزد من، س سکۀ نقره وزن  وگرنه ندهید. «  دانید مزد مرا بدهید،  الح م سپس به آنها گفتم: »اگر ص'آمده است.    ۱۳

گر بیفکن!« پس آن س پاره نقره را  کردند. آنگاه خداوند دربارۀ این قیمت گران که بر من نهادند، به من گفت: »آن را نزد کوزه 

 ' .گر افکندمبرگرفتم و آن را در خانۀ خداوند، نزد کوزه 
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 ۳۵عید پسخ   –جهارمین روز هفته(   ابیب/ نیسان )   14شب،  سه شنبه

، که در بعداز ظهر روز بعد آغاز    ۳۶یز شناخته می شودعید پسخ به عنوان روز آماده سازی برای عید فطیر ن •

انه های خود خارج می  بعدازظهر( یهودیان تمام خمیر مایه را از خ  ۶:۰۰ام ) ۱۴می شود. در آغاز روز  

ها و شکاف هایی که ممکن است    تا تمام گوشه  شهر می پردازندکنند. سپس با یک شمع به جستجو در  

روز، در بعدازظهر بعد که بره های پسخ    را بررسی کنند و آنها را خارج کنند.وجود داشته باشد    خمیر مایه

ی )نان بدون  را با خوردن بره ی پسخ و نان فطیر   ۳۷یان می رسد.سپس مردم جشن عید ذبح می شوند به پا

 ابیب شروع می کنند. ۱۵بعدازظهر( در آغاز   ۶:۰۰مایه(  پس از غروب آفتاب )خمیر 

. پطرس و یوحنا نرفتند غذای عید پسخ را آنطور که بسیاری فکر  بروید و شام پسخ را آماده کنید •

مکان صرف می کردند تهیه کنند، زیرا بره های عید پسخ هنوز ذبح نشده بودند. در عوض، آنها رفتند تا 

  ،و برای غذا شده خارج از خانه  ها    تمام خمیر مایه کنند. آنها مطمئن شدند که ای عید پسخ کنترلغذا بر

 که تدارک دیده بودند آوردند. را نان فطیری 

 ۳۸ .شام آخر •

 ۳۹در باغ جستیمانی.   •

 یهودا به عیسی خیانت می کند. •

 د.وشمی حنّا محاکمه  عیسی درحضور  •

 کند.پطرس انکار مسیح را آغاز می  •

 
(. نباید آن را پسخ یهودیان که بالفاصله پس    sakh-Peh  ام ابیب عید پسخ خداوند است)14روز   ۵آیه   ۲۳ویان باب  ق ال .طب .   35

 از عید پسخ خداوند آغاز م شود اشتباه گرفت. 
وع م شود و به مدت هفت روز طول م کشدکه یط آن    15( در  em-tsaw Lekn-Matsجشن )عید خداوند( فطب  ) .   36 ابیب رسی

، پسخ نام  ی ز روز عید فطب  ی حاوی خمب  مایه نیم خورند. روزهای اول و هفتم عید، روزهای سبت هستند. اولی  ز هودیان هیچ چب 

 دارد. 
  نجا یکنم آن را در ا   م  سیع  نیوجود دارد، بنابرا   پسخدو    زیرا کهکند    م  جیرا گ  انیح یاز مس   یار یبس   پسخاستفاده از اصطالح  .   37

ابیب است. 14در    عید پسخ خداوند   اول:    دهم.   حیتوض ز همچن   ام  تمام    انیهودیشود چرا که    م   دهینام   « ی»روز آماده ساز   ی 

مایه ها   ز رو اصطالح »اول  نیکنند )از ا   خود خارج م  یرا از خانه ها خمب  بره  در آن  است که    ی( و روز گفته م شود  «فطب  روز    ی 

ز روز جشن فطب  که هفت روز طول م کشد، در روز   دوم: .  تروز سبت نيساین (. ۱۱-12: 3شوند )خروج   م پسخ ذبح یها  اولی 

 ام ابیب است. از آن به عنوان پسخ یا پسخ یهودیان یاد م شود. در این روز یهودیان بره ی  15
 
    پسخ و نان فطب  را به یاد فرشته

ی
مرگ

 ز سبت است. که از خانه هایشان م گذرد و رهان  شان از مص م خورند. این رو 
پسخ  (  Sederرا با شاگردانش م خورد. وقایع مربوط به غذا نشان م دهد که از الگوی یک صادر )  خداوند عییس شام پسخ  .  .   38

وی م کنند، اگر چه نیازی به این کار نبود. پیامدهای وقایع مربوط به این غذا در درس های آینده مورد بحث قرار خواهد   معمویل پب 

 گرفت. 
ی زیتون " . جتسیمانز به معنای  .   39 است )وجود آسیاب در دوران باستان رانشان م دهد(. خود باغ در پای کوه    "مکان روغن گب 

( معبد واقع شده است.  آن سوی دره ی ِقدرون از دروازه   زیتون قرار دارد که درست  )طالن 
ق   رسی
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 ۴۰  بار اول خروس بانگ می زند. •

 عیسی در حضور قیافا محاکمه می شود. •

 پطرس برای بار سوم خداوند را انکار می کند. •

 ۴۱ بار دوم خروس بانگ می زند.  •

 عیسی در برابر سنهدرین محاکمه می شود. •

 

 ) چهارمین روز هفته(  ابیب/نیسان 14چهارشنبه، روز  

 آویخت. یهودا خود را به دار  •

 عیسی در برابر پیالتس محاکمه می شود.  •

 عیسی در برابر هیرودیس محاکمه می شود. •

 پیالتس عیسی را محکوم می کند.  •

 ۴۲  صبح مصلوب می شود. ۰۰:۹ساعت  عیسی در  •

 ظهر تاریکی زمین را فرا می گیرد.  •

میرد، درست زمانیکه بره  می    ۴۳بعدازظهر بر روی جُلجتا  ۰۰:۳حقیقی خداست، در ساعت    یعیسی که بره  •

 های عید پسخ در حال ذبح شدن هستند.

 از سبت آماده می کنند. قبلزنان عطریات را   •

 

 او زنده است 

به شما می بنی' به زمینی که من آن را  دهم داخل شدید و  اسرائیل را خطاب کرده، بدیشان بگو: چون 

ای از نوبر محصول خود نزد کاهن بیاورید. کاهن بافه را به جهت پذیرفته  محصول آن را درو کردید، بافه

 
ز ساعت از شب روم معروف به "بانگ خروس" در ساعت .  40  صبح به پایان رسید.   3: 00 . سومی 
ز زده شد.  4: 30.  این به طور کل حدود ساعت  .  41  صبح تخمی 
ز عید پسخ را تداغ کند. خدا از طریق موس به بتز .   42  ارسائیل دستور  . تصویر عییس که بر صلیب مصلوب است باید خاطرات اولی 

ک در  خانه های خود بمالند.   داد که خون بره    عید پسخ را بر رس در و تب 

 
43  .  

 
 جلجتا به معنای "محل جمجمه " است. ا . کلمه

 
ز کالواری از کلمه ز "  ین مکان همچنی     calvariaالتی 

 
" که به معنای " جمجمه

ز نامیده م شود. به دلیل شکل تپه که شبیه جمجمه بود به این اسم نامگذار   ی شده بود. برهنه" م باشد نب 
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و   ۱۰آیات    ۲۳باب    الویان)   '.شدن شما، در حضور خداوند تکان دهد؛ آن را فردای شَبّات تکان دهد

۱۱ ) 

 

 )پنجمین روز هفته(ابیب/ نیسان  15 شب، چهارشنبه

 اولین روز عید فطیر آغاز می شود )عید پسخ یهودیان(.  •

 بره های پسخ خورده می شوند. •

 روز سبت آغاز می شود.  •

 خود در را قبر می گذراند.   اولین شبعیسی  •

 

 هفته( )پنجمین روز ابیب/ نیسان  15 شب، پنج شنبه

 اولین روز عید فطیر ادامه دارد. •

 هنوز روز سبت است. •

 خود در قبر را می گذراند. اولین روز عیسی  •

 

 ) ششمین روز هفته( ابیب/ نیسان 16شب،  پنج شنبه

 خود را در قبر می گذراند.  شب دومعیسی  •

 ) ششمین روز هفته( ابیب/ نیسان  16جمعه، روز  

 ( ۱آیه ۱۶آماده می کنند.)مرقس باب ت  از سب  بعدزنان عطریات را   •

 خود را در قبر می گذراند.  دومین روزعیسی  •

 

 )هفتمین روز هفته( ابیب/ نیسان  17 شب، جمعه

 سبت هفتگی شروع می شود.  •

 خود در قبر را می گذراند.  شب سومعیسی  •
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 ) هفتمین روز هفته( ابیب/ نیسان  17 شب، شنبه

 سبت هفتگی ادامه دارد. •

 خود در قبر را می گذراند.  ۴۴سومروز عیسی   •

 

 )اولین روز هفته(ابیب/ نیسان  18 شب، شنبه

 اولین روز هفته آغاز می شود.  •

 ۴۵  جشن نوبرها آغاز می شود. •

هایی  بافهرا به شکل آنها و  کنندوبر آنها را جدا می ن مزارع ، از برداشت شدههای غالت خوشه  از کاهنان •

 حاضر می کنند. ،هدایای تکان دادنی() در حضور خداوند هدایای مخصوص برای تکان دادن  بعنوان

به آرد مرغوب به    ،برای صبح روز بعد  را  آن  کنند تارا آسیاب می    های آماده شده  بافه   در طول شب، •

 .تبدیل کنند، تکان دادنی  هدیهبعنوان ۴۶  " عومِر" یک   یاندازه 

. عیسی از مردگان    ۴۷دور می کند، زلزله رخ می دهد   فرشته سنگ را از قبر عیسیدر طول شب،هنگامی که   •

 بر می خیزد.

 

 )اولین روز هفته(ابیب/ نیسان   18 ، یکشنبهروز  

زنان به مقبره می رسند تا بدن عیسی را با عطریاتی که بعد از سبط خریده بودند تدهین کنند، اما او آنجا   •

 نیست ... قبر خالی است.

 خالی می روند.  یپطرس و یوحنا به مقبره  •

 
ز    سه روز و سه شبگونه که یونس  زیرا همان '.  این برای تحقق نبوت های عییس است.   44  بود، پرس انسان نب 

ی
در شکم مایه  بزرگ

ز خواهد بود گفت،  کننده وقت  زنده بود، م رسورا! به یاد داریم که آن گمراه (  ۴۰آیه  ۱۲)مت  باب   ' .سه روز و سه شب در دل زمی 

ت روز جمعه مصلوب م شد، نیم توانست نبوت ها  (  ۶۳آیه    ۲۷مت  باب  )   بر خواهم خاست  روز پس از سه  ” 
ّ
اگر عییس طبق سن

ین سناریون  را بدرست  به انجام رساند.حت   
صبح روز    6: 00که عییس را در روز جمعه در قب  م داند و درست بعد از ساعت  بهب 

 دو شب خواهد بود. یکشنبه از مردگان زنده م شود، تنها سه روز و  
ند و یکشنبه ی عید پاک م ن.   45 امند.  این عید نوبرها است، روزی که مسیح ازمردگان برخاسته است و مسیحیان آن را جشن م گب 

ز روز هفته بعد از پسخ بود. این روز عید همیشه در  ۱۱آیه  ۲۳طبق الویان باب   اولی 
 معادل  .  46

ً
 پاینت است.  5لیب  یا   2یک عومر  تقریبا

 است.  ۴تا   ۲آیات  ۲۸مرجع این موضوع مت  باب  .  47
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مریم در مقبره با عیسی روبرو می شود اما فکر می کند که او باغبان است تا زمانی که عیسی با او صحبت   •

 می کند.

نی یا همان آردی تهیه شده به  ادد تکان یمعبد، کاهنان در حال تقدیم هدیه صبح در  ۹:۰۰حدود ساعت  •

ن لحظه هیچ کس . تا ایغالت، تقدیم شده است از نوبر  هدیهه خداوند هستند. این ب  ،"عومر" میزان یک  

 را ندارد.   خوردن چیزی از غالت برداشت شده یدر اسرائیل اجازه 

 از نان فطیردادنی   تکانهدایای  •

عمائوس راه می رود. یکی از آنها عموی عیسی،    یی با دو تن از شاگردانش در جاده آن بعدازظهر عیس  •

عیسی را تا زمانی که با آنها نان را پاره کند نمی  ادر یوسف است. هیچ یک از شاگردان،  کلِئوپاس، بر

 شناسند. 

 

 تثلیث راز 

یکی از اسرار بزرگ مسیحیت مفهوم تثلیث است. به عبارت دیگر، چگونه خدایی که یکی است، را می توان به  

عنوان پدر، پسر و روح القدس نیز شناخت. با این حال، این راز در عید نوبرها آشکار شد و عیسی آن را به خوبی  

 نشان داد.

 جداگانه به خدا تقدیم کردند: تکان دادنی  یوبرها، کاهنان سه هدیه در طول عید ن

های جو را  د و بافهرفتنمورد نظرمی   جو  ینوبرها، شورای سنهدرین به مزرعه عصرِ عید    یدر ساعات اولیه  .1

  جو را به معبد باز دسته شده از    های. سپس بافه کردندمی  آن مزرعه درو  از سه قسمت مشخص شده،  از

 کردند.می برای تقدیم به خدا حاضر  تکان دادنی ی، جایی که کاهنان از آن ها هدیه گرداندندمی 

، سپس با آتش برشته می شودخارج  بیدند تا دانه های آن  سپس، سر بافه های جو را با چوبدستی می کو .2

در ظرفی  ، یک عومِربه میزان  شد، دی که تولید می. از آرو به آرد بسیار مرغوب تبدیل می کردند کردند

برای خدا کنار می تقدیمی  مراسم صبحگاهیِ  به عنوان  نوبرها، کاهنا   ۴۸گذاشتند. در  از آرد در  عید  ن 

توانست از هیچ  حاضر می کردند. هیچ اسرائیلی نمی برای تقدیم به خداوند    دادنیتکان    ی ظرف، هدیه 

عومر تهیه شده بود  که به میزان یک   ، قبل از تکمیل هدایای مخصوصغذایی که از غالت تهیه شده بود

 بخورد.

 
 ساعت  .  48

ً
 صبح انجام شد.   9: 00مراسم صبحگایه معبد در ساعت سوم یا حدودا
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 ردند. کا تقدیم می از نان فطیر تهیه شده از آرد ر تکان دادنی   یآن روز، کاهنان هدیه  یدر ادامه  .3

بینیم که مفهوم تثلیث به تصویر کشیده شده    فطیر می  ـ نان۳ـ آرد،  ۲،  بافه هاـ  ۱:    سه مدل مخصوص    یا یاز هدا

 آنها از یک ماده ) جو ( بودند اما به اشکال مختلف ظاهر می شوند.  یهمه است. 

بعنوان  )درو شدن(، او  قبل از مرگ    عیسی  ـ۱به سه شکل مختلف ظاهر شد.    است که      ۴۹نوبری  نیز  عیسی مسیح،

  پس از زنده شدن از مردگان، ظاهر دیگری پیدا کرد. مریم مجدلیه که او را ـ  ۲  بافه هایی از جو، یک ظاهر داشت  

است. مریم او را نشناخت  کرد که او باغبان واقع در باغ نشناخت، زیرا فکر می  یاو را مقبره به خوبی می شناخت، 

ظاهر شده بود. این گواه    ،تهیه شده به میزان یک عومر برای هدیه  ان آردِتا اینکه با او صحبت کرد. عیسی به عنو

زنان صحرگاهان  )  را هنوز نزد پدر صعود نکرده بود، زی: بر او چیزی نیاویزد  که عیسی به او گفت  این حقیقت است

نشده بود(.   هنوز در معبد انجام  ،یک عومرن دادنی، به میزان  قدیم هدایای آردی تکات  مراسم  به قبر آمده بودند و

ه شده به میزان یک عومر  تهی  یشده بود چیزی بخورد تا زمانی که هدیه   تولیداز غالت    هیچ کس اجازه نداشت  

دو نفر از شاگردان    نان فطیر، در جلوی  ی، این بار به عنوان هدیه ظاهر شد  متفاوت  ایعیسی به گونه ـ  ۳  .تقدیم شود

در راه عمائوس ظاهر شد. حتی یکی از آنها کلئوپاس عموی عیسی بود که تا وقتی عیسی با آنها نان را پاره نکرد  

  او را نشناختند.

 
 ( ۲۰آیه  ۵قرنتیان باب )اول   . مردگان شده است  نوبر اما براست  عییس از مردگان برخاسته و.  49
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 44درس 

 

 موضوع ایمان 

 

  مقدمه:

ایلعازر، مریم و مارتا را ترک کرد تا وارد اورشلیم شود و در آنجا  ی،  خانهشقبل از مصلوب شدندو روز عیسی 

  ، هدر راه، شاگردان متوجه شدند که درخت انجیری که عیسی روز قبل آن را نفرین کرد روز را به تعلیم بگذراند.

اینقدر سریع پژمر  شاگردان با تعجب  .استاز ریشه خشک شده   در  ه شده است. او  داز عیسی پرسیدند که چرا 

 .داشته باشید«  ایمان  وندپاسخ گفت: »به خدا

 

 کتاب مقدس:  آیات  مطالعه

 

 واقعی به کتاب مقدسایمان 

 ۲۶تا  ۲۰آیات  ۱۱باب  ، مرقس۲۲تا  ۲۰آیات  ۲۱باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 ابیب/ نیسان( ] دومین روز هفته[  1۲،) ام آوریل، دوشنبه صبح  ۲1قبل از میالد،  ۳1

بامدادان، در راه، درخت انجیر را دیدند که از ریشه خشک شده بود. پطرس ماجرا را به یاد آورد و به عیسی  '

به خدا ایمان داشته  گفت: »استاد، بنگر! درخت انجیری که نفرین کردی، خشک شده است.« عیسی پاسخ داد: »

یم، اگر کسی به این کوه بگوید، ”از جا کنده شده، به دریا افکنده شو،“ و در دل خود  گو. آمین، به شما میباشید

می  آنچه  باشد که  داشته  ایمان  بلکه  نکند  به شما شک  انجام خواهد شد. پس  او  برای  داد،  گوید روی خواهد 

»پس هر     شما خواهد بود.اید، و از آنِ ایمان داشته باشید که آن را یافته گویم، هرآنچه در دعا درخواست کنید،  می

به دعا می  به ایستید،  گاه  به کسی چیزی  او را ببخشید  اگر نسبت  نیز که در آسمان است،  دل دارید،  تا پدر شما 

  «خطاهای شما را ببخشاید. ] امّا اگر شما نبخشید، پدر شما نیز که در آسمان است، خطاهای شما را نخواهد بخشید.[
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 فرمانها: 

 به خدا ایمان داشته باشید یا ایمانِ خدا را داشته باشید.  ❖

 ایمان داشته باشید که آن را  یافته اید.   ❖

 اگر نسبت به کسی چیزی به دل دارید، او را ببخشید.   ❖

 

 گروهی:  بحث

 ایمان از کجا می آید؟ )هدیه ای از طرف خداست.(  .1

 چگونه ایمان می آورید؟ )با شنیدن کالم خدا.(    .2

   درس:

ی  د و سه شرط برانداشته باش  مانیا   ی به چه کس  دیگفت که با  شبه شاگردان  یسیع   ، کوتاه  تعلیمیِجلسه    ن یدر ا 

ایمانشان گفت  پاداش است که عگرفتن  با    ن یا   ی سی. جالب  را  داشته    مان یابه خدا  »آغاز کرد:    این جملهدرس 

؟« با  ه باشیمداشتن  مایا  ی گر ید  ز یچه چ  ا ی  ی سبه چه ک  ،: »خوب البتهوییمگ  یما م   شتریشاگردانش ب  نند. هماد«یباش

 دارد. یادیز یب های  جهان خدا رقکل ما و در  یساهایحال، در کل ن یا

  پاسخی     ۵۰.ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم  کتاب مقدس،    واقعی به   ایمان

سرچشمه می گیرد و شنیدن پیام، از طریق کالم مسیح میسّر می  س ایمان از شنیدن پیام است به خدا و کالم او، پ

هنگامی که کالم خدا شنیده می شود  ۵۲.زیرا در دل است که شخص ایمان می آورددر دل پدید می آید،  ۵۱شود. 

و در پایان باید به کالم    ۵۳.با زبان است که اعتراف می کندو به آن ایمان آورده می شود باید با زبان اقرار شود،  

زمانی کسی ایمان واقعی  بنابراین ممکن است اینگونه بیان شود    ۵۴.ایمان بدون عمل مرده استخدا عمل شود زیرا،  

کالم خدا را می شنود، در قلب خود اطمینان دارد که این کالم خداست،  رد که  دا   به کتاب مقدس

 آن را اعتراف می کند و به آن عمل می کند. 

 
انیان باب .  50  ۱آیه  ۱۱عب 
 ۱۷آیه   ۱۰رومیان باب  .  51
 ۱۰آیه   ۱۰رومیان باب  .  52
   ۱۰آیه   ۱۰رومیان باب  .  53
 ۲۶  آیه  ۲یعقوب باب  .  54
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. این ایمان از الگوی زیر پیروی می  همیشه از منبع خود، خدا و کالمش سرچشمه می گیرد ایمان به کتاب مقدس

 کند: 

 به کالم خدا.  ایمان .1

 به کالم خدا.  اعتراف .2

 به کالم خدا. عمل  .3

 ! ایمان کامل نمی شوداتفاق نیفتد فوق تا زمانیکه هر سه قسمت 

این الگو در سرتاسر کتاب مقدس نشان داده شده است و نمونه ای از آن را می توان در زندگی ابراهیم مشاهده  

 کرد: 

 تو نشان خواهم داد، برو.( ابراهیم کالم خدا را شنید و به آن ایمان آورد. ) به سرزمینی که به .1

 ابراهیم کالم خدا را گفت. ) او به خانواده اش گفت زیرا با او حرکت کردند.( .2

 ابراهیم آنچه را که خدا به او گفته بود انجام داد. ) ابراهیم به صورت فیزیکی حرکت کرد.(  .3

شود. اولی به  ه چالش کشیده می اصلی در کلیسا ب  در سه حوزه  واقعی به کتاب مقدس،  امروزه، می بینیم که ایمان  

است. در این صورت یک باور در جایی قرار دارد اما    پذیرش یا قبول ذهنی این ایده می پردازد که ایمان  

 هیچ اثری ایجاد نمی کند. به آنچه که یعقوب برادر خداوندمان گفته است گوش کنید:

تواند او  برادرانِ من، چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد، امّا عمل نداشته باشد؟ آیا چنین ایمانی می '

را نجات بخشد؟ اگر برادر یا خواهری نیازمند پوشاک و خوراک روزانه باشد و کسی از شما بدیشان  

ایشان کاری انجام ندهد، چه  گوید: »بروید به سالمت، و گرم و سیر شوید،« امّا برای رفع نیازهای جسمی  

سود؟ پس ایمان به تنهایی و بدون عمل، مرده است. حال کسی ممکن است بگوید: »تو ایمان داری و من  

هم اعمال دارم!« اما تو ایمانت را بدون اعمال به من بنما و من ایمانم را با اعمالم به تو خواهم نمود. تو  

و از ترس به    گونه ایمان دارندحتی دیوها نیز این   کنی!ایمان داری که خدا یکی است. نیکو می

  ۲باب    ) یعقوب' ؟ثمر است ایمان بدون عمل بی خواهی بدانی چرا  لرزند! ای نادان، می خود می 

به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن    ’سرورم خطاب کند  ر که مرا ’سرورم،ه هن  »'(.۲۰تا    ۱۴آیات  

 (۲۱آیه  ۷)متی باب  '.است، به جا آوَرَد که ارادۀ پدر مرا که در آسمان
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است. در این مورد اعتقاد این است که چون خدا به ما عقل    استدالل چالش دوم به این ایده می پردازد که ایمان 

برای استدالل وجود دارد و    ید به آن اعتماد کنیم. به هرحال راه های زیادیه است که با آن استدالل کنیم، باداد

،  شده  قبل مشاهدهاز  آنها بر اساس دیدگاه فرد است. به عنوان مثال، استدالل می تواند بر مبنای داده های    یهمه 

باشند. وقتی استدالل به کار گرفته  اینها تنها ذکر چند مورد اندک می ارجاعات تاریخی، یا عقاید عمومی باشد که  

 ذهن فرد می آید نه قلب، بنابراین این ایمانی کتاب مقدسی نیست.می شود منبع آن از 

  ۵۵  "باشید  داشتهتوانید  میمی گویید  شما  هر آنچه را که  "  یا به عبارت دیگر به  اعتراف    یچالش سوم به ایده 

عمدتاً توسط جنبش کالم ایمان، که شروع آن در ایاالت متحده آمریکا بود، ترویج داده می  تصور    پردازد. اینمی

خود فرد است و ممکن است از تمایالت روح، جان،    "کالم"  منبعشود. اشتباه در این واقعیت نهفته است که  

خداست ، بنابراین مانند  ذهن، خواسته، احساسات یا جسم او ناشی شود. در ریشه آن این فکر است که فرد خود  

فرد به خدا یا کالم او نیست،    ، ایمان خدا می تواند هر آنچه را که با ایمان صحبت می کند خلق کند. در این طرح

 بلکه در توانایی خود فرد است که هر چه را که می گوید با ایمان ایجاد کند.

 جنبش کالم ایمان عبارتند از:  یاولیه چهار عنصر 

 " کند.می  دریافت  مثبت یا منفی، به خود فرد بستگی دارد. طبق آنچه که فرد می گوید،"  ".بگویید" .1

  دریافت   یا  عملتان  طبق.  سازد  می   غالب  را  شما  یا  کند  می   مغلوبتان  که  است  عملتان"   ".انجام دهید" .2

 " .شوید می داشته باز  دریافت از یا کنید می

  اتصال دهنده به   یدوشاخه   ایمان همان"   صل شویم.مت  "بهشت  نیروگاه"  به   باید  ما   ".دریافت کنید" .3

 " .متصل کنید! فقط کنید، خدا را شکر نیروگاه است این 

ترویجی جنبش کلمه ایمان در    یمرحله نهایی را می توان برنامه   این   ".بگویید تا دیگران باور کنند" .4

 نظر گرفت.

منبع اعتقاد    ممکن استکنند،    یاستفاده م   ،به کتاب مقدس  مانیا  ی دیگر درچهار عنصر از اصول  ن یکه ا   یحال  در

را که   عملی ،نبنابرای  شود.ی از کالم خدا حاصل نم دنیو شن دنیبا شن جز ی واقع مانای و  .نباشدکالم خدا  ،فرد

پسر    تنها  ،یسعی   .دینام  مانیتوان ا   ی نم  ، استفاده می کنند راخواهند  ی به دست آوردن هر چه م  یبرا   افراد  ن یا

 
توسط کتاب    2006داشته باشید" در سال  م توانید  م گویید  شما  هر آنچه را که  " معروف با این مفهوم که    سکوالر یک جنبش  .   55

ز عنوان، تروی    ج داده شد.   "راز" و فیلیم باهمی 
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 ندیبی که م  یی کرد مگر کارها   تواندی نم  ی که پسر از خود کار   م یگوی به شما م  ن،ی آم  ن،ی : »آمخدا گفت  گانهی

 (۱۹آیه  ۵)یوحنا باب .«کندیم زیپسر ن کند،ی هر چه پدر م  رایز  دهد؛ی پدرش انجام م

انجام شد در سُدوم رخ    تو   در  که   معجزاتی  اگر  زیرا .  افتاد  خواهی  فرو  "    عیسی در بخش دوم تعلیم خود گفت:

ماند. امّا یقین بدان که در روز داوری، تحمل مجازات برای سُدوم آسانتر خواهد بود،  داد، تا به امروز بر جا می می

جود می آید که آنها  برای بسیاری از مسیحیان این بیانیه بیانگر یک مشکل است و به این دلیل به و  " تا برای تو.

 درک درستی از آن ندارند. 

ا   یکیعنوان  را به   «در دل خود شک نکند»عبارت    یسیع   اگر شاگرد به کار برد.  مانیاز شروط پاداش دادن به 

 اعتماد  خودتان به  اگر خواهد بود.   با شک همراه  شهی، هم دییگو  ی آنچه م  تحقق  باور داشتن  د،ینداشته باش  ناناطمی

تنها    نانیاطم  نای .دیباش  شته دا  نانیاطم  به انجام آن   دیتوانی هرگز نم  اما  د،یانجام ده  دییگوی تا آنچه را که م   دداری 

  ن یکه ا  دیمطمئن باش  دیتوانیم  باشند،  اعتقاد شما  منبعِ  ،او  کالم  و  خدا  اگر   تواند از جانب خدا و کالم او باشد.  یم

همچنان خواهد بود کالم من که از دهانم صادر می  " .دی را دار  " خدا  مانیا"شما    را یز   د یافت،تحقق خواهامر  

انجامش    شود؛ بی ثمر نزد من باز نخواهد گشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد، و در آنچه آن را به

تحقق    شهیو هم  کندی( خدا هرگز در کالم خود شک نم ۱۱آیه    ۵۵باب    ای)اشع   " .فرستادم کامران خواهد شد

، پس اگر   چون ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می گیرد و شنیدن پیام، از طریق کالم مسیح میسّر می شود  .ابدییم

 نخواهد خورد. کوه تکان  وکرد  دیدر دل خود شک خواه د،یکوه را حرکت ده می گوید خدا ن

آن را یافته اید، و از آن شما خواهد  ایمان داشته باشید که  »   است که    نی ا  مانیا  پاداش  افتیدر  یبرا  یبعد  شرط

  د،یرا داشته باش  او پاسخ    د،یهست خدااز   درخواست  ا یکه در حال دعا   یز یاست که اگر در مورد چ  منطقی   «.بود

 .د یکرده ا افتیکه درخواست خود را در  دیباور کن دیتوان یم

  ی م   ایمانداران  اگر  ،کالم مسیح میسّر می شودچون ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می گیرد و شنیدن پیام، از طریق   

توسط    مختلف   روش  سه  به   خدا  کالم کالم خدا را بشنوند.الزم است  دهد، ب  جهیداشته باشند که نت  ی مانیخواهند ا

 : شود یم دهیشن ایمانداران 

 مقدس  کتاب  –کالم مکتوب خدا  .1

 . زبان ها و نبوت م،یشهادت، موعظه، تعل - فته ها گ  .2

 در روح . دنیشن -آرام آهسته و  ی صدا .3
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که ایمانداری نمی تواند کالمی از خدا پیدا کند که در مورد موقعیت منحصر به فرد او صدق کند،    هنگامی

می گوید:   یعقوب  بخواهد.  از خدا حکمت  دعا  از  قبل  بی اگ'باید  از شما کسی  است،  ر  از حکمت  بهره 

خواهد شد. امّا با    کند، و به وی عطادرخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون مالمت به همه عطا می 

ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد، چون موج دریاست که با  

کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت، زیرا شخصی است دو  شود. چنینوزش باد به هر سو رانده می 

 (۸تا  ۵آیات  ۱باب )یعقوب ' .دل و در تمامی رفتار خویش ناپایدار 

شرط آخر بخشش دیگران بود. اگر شاگردی انتظار داشت که به ایمانش پاداش داشته شود، باید دیگران را می  

شد: مسیح برای گناهکاران  ار می گیرد که می بایست انجام میانجیل قر  اهداف  بخشید. بخشش گناهان در مرکز

عیسی می خواست شاگردان درک درستی از اهمیت    مرد و از طریق شاگردانش انسان را با خدا آشتی می دهد.

دل دارید، او    ایستید، اگر نسبت به کسی چیزی به س هر گاه به دعا می پ'د بنابراین اعالم کرد: نبخشش داشته باش

از آنجایی که    (۲۵آیه    ۱۱مرقس باب  ).' دآسمان است، خطاهای شما را ببخشایرا ببخشید تا پدر شما نیز که در  

به آن عمل کنیم. عواقب  این   اعتراف کنیم و  باشیم،  ایمان داشته  به آن  باید  کالم خدا برای ما مسیحیان است، 

 نبخشیدن دیگران وحشتناک است.

 

 نکته درس: 

 دارد.  یالزامات  مانیبا ا یزندگ

 

 : فعالیت

 زیر زندگی دعایی خود را بهبود بخشید. املک الگوی سعی کنید با استفاده از  

 دریافت با ایمان:

به ایمان بود که ابراهیم توانایی یافت نسلی داشته باشد، با اینکه سارا نازا و   'خدا را وعده دهنده ای امین بشمارید.

   (۱۱و آیه  ۱۱د. )عبرانیان باب دهنده را امین شمر؛ چرا که وعده خود او نیز سالخورده بود

لی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان  و'. شوید ... گناهان را از خود بشوییدپاک 

 ( ۹آیه  ۱باب  )اول یوحنا  .'سازدآمرزد و از هر نادرستی پاکمان میما را می 
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اگر خطاهای مردم را نبخشید، یرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانیِ شما نیز شما را خواهد بخشید. امّا  ز'

 (۱۵و  ۱۴آیات   ۶باب )متی  ' پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید.

کنم که بدنهای خود  پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می '.  برای خدمت به خدا آماده شوید

  ۱۲یان باب  ) روم  '.عبادت معقول شما همین استرا همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا تقدیم کنید که  

 ( ۱آیه 

 چه چیزی از خدا می خواهید یا نیاز دارید؟ شفاف سازی کنید:

هایم را بدان. ببین که  خدایا مرا بیازما و دلم را بشناس؛ مرا امتحان کن و دغدغه 'انگیزه های خود را بررسی کنید.  

 ( ۲۴و   ۲۳آیات  ۱۳۹باب  )مزمور '.جاودانی هدایتم فرما آیا در من راه اندوهبار هست، و به راه 

 ( ۱۸آیه   ۶۶ور باب )مزم' .شنیدداشتم، خداوندگار نمی اگر بدی را در دل خود منظور می ''

شنود. و  است اطمینانی که در حضور او داریم که هر گاه چیزی بر طبق ارادۀ وی درخواست کنیم، ما را می این  '

ایم، دریافت  شنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته هرآنچه از او درخواست کنیم ما را می دانیم که  اگر می 

 (۱۵و  ۱۴آیات  ۵باب  )اول یوحنا '.ایم کرده

بین چراغدان هفت    از  . هنگامی که کاهن وارد مکان مقدس شد، بایدهرگونه شک و تردید را برطرف کنید

حضور او که نماد کالم خداست راه برود ... قبل  در نان یسفره میز یا که نماد روح القدس است و  شاخه ) منورا(

 از اینکه بتواند به مذبح بخور که در آنجا دعا می کرد نزدیک شود.

 آنچه باید درخواست کنید صحبت کنند.  مورد با شما در تادهید بهم به کتاب مقدس و هم به روح القدس اجازه 

 این را درنظر داشته باشید:

 شیطان بر می انگیزد                                                     خدا هدایت می کند   •

 شیطان محکوم می کند                                                     خدا داوری می کند   •

 شیطان به ستوه می آورد                       خدا هرگز عجله ای ندارد                        •

 شیطان متهم می کند                                                      یرد      خدا می پذ •
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خواهید،  دانید آنچه را که می تصمیم بگیرید که در این مرحله چه چیزی از خدا می خواهید. به عبارت دیگر . . . می 

 ( ۲۲آیه    ۱۱قس باب  )مر  «.ن داشته باشید: »به خدا ایماعیسی پاسخ داد به شما خواهد داد. به خدا ایمان داشته باشید  

گویم، هرآنچه در دعا درخواست کنید، ایمان  پس به شما می '.  درخواست خود را به پیشگاه خدا بیاورید

 (۲۴آیه  ۱۱باب  مرقس) ' . اید، و از آنِ شما خواهد بودداشته باشید که آن را یافته 

 . شما می سازدخدا را شکر که درخواست شما را می شنود و از آن 

و هر چیزی که خدا به شما آشکار    خواست خود را از خدا به صورت کتبی خالصه نویسی کنیددر 

 کرده است و یا از شما خواسته است که انجام دهد را ثبت کنید.

ه که »ایمان آوردم،  ر کتب مقدّس آمدد'.  به آنچه معتقدید خدا به شما داده است در جمع اعتراف کنید

 ( ۱۳آیه  ۴دوم قرنتیان باب ) '.مگوییا نیز ایمان داریم و سخن می با همین روحِ ایمان، م گفتم« پس سخن

به   (  ۲۵آیه    ۲۹باب  امثال  )  '.ماندشود، اما آن که بر خداوند توکل کند، ایمن می ترس از انسان دام می'.  نترسید

یاد داشته باشید، خداوند سیصد و شصت و پنج بار در کتاب مقدس به قوم خود می گوید »نترسید« . اگر شروع به 

در محبتْ  'ترسیدن کردید نزد خدا فریاد بزنید تا شما را برهاند و از او بخواهید تا بیشتر محبتش را به شما ابراز کند.  

م بیرون  را  ترس  کامل  محبتِ  بلکه  نیست،  مییترس  سرچشمه  مکافات  از  ترس  زیرا  که  راند؛  کسی  و  گیرد 

 ( ۱۸آیه  ۴ا باب )اول یوحن' .ترسد، در محبت به کمال نرسیده است می

 آزمایش معموالً به دو شکل انجام می شود: بدانید که آزمایش خواهد آمد.

آشکار    چه زمانی  در  واقعاً  آن  با ایمان درک کنید که خدا درخواست شما را بر آورده کرده است. پاسخ  •

خواست  نمی دانید، اما اگر شک نکنید، درمی شود؟ این اولین آزمایش است! معموال پاسخ این سوال را 

به عنوان مثال، وقتی دانیال دعا کرد بالفاصله  یک  در    شما  نیاز  . چارچوب زمانی برآورده خواهد شد 

کرد سه هفته طول کشید تا پاسخ    که دعا  زمان دیگری  در    جواب دعای خود را گرفت. )فصل نهم(  

 بیاید، زیرا روحی مانع اجابت شد. )فصل دهم( 

 ( ۱۲آیه  ۶باب  )عبرانیان وارث وعده ها می شوند. شکیبایی وایمان از کسانی سرمشق گیرید که با  •

را آنطور که    نیازتان  او  ته باشید تااگر از خدا انتظار داشپاسخ می آید؟  چگونه  آزمایش دوم این است:   •

 .شودب تحقق درخواست  ا ممکن است مانعانتظارات شمدر این حالت،    ،دبرسانانجام به   دفکر می کنی
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 ( ۵آیه  ۳باب  )امثال ( خویش تکیه منما.) انتظاراتبا تمام دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل  •

به ضرورت در آزمایشهای گوناگون غمگین    و' • بنا  زمانی کوتاه  اکنون  بسیار شادمانید، هرچند  این  در 

اید، تا اصالت ایمانتان در بوتۀ آزمایش به ثبوت رسد و به هنگام ظهور عیسی مسیح به تمجید و تجلیل  شده 

به وسیلۀ آتش آزموده    و اکرام بینجامد، همان ایمان که بس گرانبهاتر از طالست که هرچند فانی است،

 ( ۷و  ۶آیات   ۱باب )اول پطرس ' .شودمی

. فوراً خدا  شما در حال آزمایش هستیدراجع به درخواستتان به ذهنتان خطور کرد ...    افکاری اگر   •

  را شکر کنید که دعای شما را می شنود و درخواست شما را برآورده می کند.
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 45درس 

 

 مسند موسی 

 

 : گفتمان گروهی

 ؟ دکسی در کلیسای شما بر شما اقتدار دارچه  •

 در کلیسای خود بر چه کسی اقتدار دارید؟  •

 

 مقدمه:

جایی که به شاگردانش در مورد ایمان تعلیم داده بود را ترک کرد و وارد    ،درخت انجیر خشک شده  ، مکانِعیسی

کرد. او با این جمله آغاز کرد؛    اقتدار شهر اورشلیم شد. از آنجا به معبد رفت و در آنجا شروع به تعلیم در مورد  

 اند.«»علمای دین و فریسیان بر مسند موسی نشسته 

ظی و هم به صورت  فکرد، احتماالً هم به معنی تحت الموسی صحبت    )منبر(   هنگامی که عیسی در مورد مسند

یک نشیمنگاه سنگی روی یک سکوی بلند بود. آن را در جلوی کنیسه   مسندین به آن اشاره می کرد. خود  نماد

به روی جماعت   یدر کنار صندوقچه  یا    واالمرتبه  بزرگان   دادند. معموالًمی قرار    حاوی طومارهای تورات، رو 

علمای دین    این مورد به تردید عیسی در نشستند. بی روی آن می ،شریعت و انبیا به هنگام سخنرانی در موردرهبران 

در کنیسه ها بهترین  »دوست دارند در ضیافتها بر صدر مجلس بنشینند و  کرد که گفت:  اشاره می   ،و فریسیان

 آنها را سالم گویند و استاد خطاب کنند«.، و مردم در کوچه و بازار جای را داشته باشند

قانونی برای مردم با    ضروری و مهمری بود. از آنجا تصمیمات  موسی نشان دهنده محل داو   مسند   به طور نمادین،

روز بعد، موسی برای   '.گرفته شده است   ۱۶تا    ۱۳آیات    ۱۸وج باب  فته شد. این مفهوم از خرتوجه به شریعت گر

کرد داوری قوم بنشست و مردم صبح تا شب، گرد او ایستاده بودند. چون پدرزن موسی آنچه را موسی با قوم می 

نشینی و مردم همه از صبح تا شب گرد تو  کنی؟ چرا تو تنها می دید، گفت: »این چه کاری است که تو با قوم می 

»ق می نزد من می ایستند؟« موسی در جواب پدرزنش گفت:  نمایند. هرگاه مشاجره وم  از خدا مسألت  تا  ای  آیند 
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بر طبق   «.آموزمکنم و فرایض و شرایع خدا را به ایشان می آیند و من میان طرفین حکم می درگیرد، نزد من می 

 میشنا )سنت شفاهی(، این حق از موسی، به یوشع، داوران، پیامبران و سرانجام به سنهدرین رسید.

کرد. به آن مسند   "منبر"یا    "مسند"ایده    یاینجاست که کلیسای کاتولیک در قرن چهارم شروع به توسعه جالب  

پطرس می گفتند. طبق سنت کاتولیک، کلیدهای پادشاهی خدا به پطرس داده شد، بنابراین او حق داشت کلیسا را  

، هر اسقف رم مدعی حق مسند پطرس  مقید یا آزاد کند )تصمیمات الزام آور قانونی را تصویب کند(. سرانجام

 شد و بعدها با عنوان پاپ )کشیش یا پدر( شناخته شد.

به آن اضافه شد و آن را به    منبر  بود که ساخته شد. بعدها یک   ۵۶بازیلیکا   سنت جان التران در رم اولین کلیسای

پاپ با گرفتن سرنخ از    است.   مسند اولین کلیسای جامع تبدیل کرد. کلیسای جامع به سادگی یک کلیسا با یک  

صوب کرد. اکنون، هر اسقفی من  ضروری و مهم  قانونی  ک به او در تصویب تصمیماتموسی، دیگران را برای کم

که وقتی در یک ساختمان کلیسا قرار می گیرد، آن    دارای منبری استاو  دارد و    ناحیه برای شبانی در کلیسایک  

 را به کلیسای جامع تبدیل می کند. 

 کتاب مقدس: آیات مطالعه  

 

 موسی مسند )منبر(

 ۳۹آیه  ۱۲باب ، مرقس ۲و  ۱آیات   ۲۳باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 اند.«نشسته  ۵۷مردم و شاگردان خود چنین گفت: »علمای دین و فریسیان بر مسند موسی آنگاه عیسی خطاب به 

  

 ۴۷تا  ۴۵آیات  ۲۰ا باب ، لوق۴۰تا  ۳۸آیات  ۱۲باب ، مرقس ۱۲تا   ۳آیات  ۲۳باب  تیم

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

دهند، زیرا آنچه تعلیم می   گویند، نگاه دارید و به جا آورید؛ امّا همچون آنان عمل نکنید!میپس آنچه به شما  '

گذارند، امّا خود حاضر نیستند برای حرکت  بندند و بر دوش مردم می آورند. بارهای توانفرسا را می خود به جا نمی 

 
 بازیلیکا یک کلیسای کاتولیک است که دارای امتیازات ترسی .   56

 
به معنای پادشاه گرفته     Basieus  یفان  است. این اصطالح از کلمه

 بعد از میالد تقدیس شد.   324شده است. سنت جان التران در سال 
 قایصز خدمت کردن است. مسند موس. در لغت به معنای " داوری کردن" یا به عنوان .  57
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انگشتی تکان دهند. هر چه می  ببینند: آیه   کنند برای آن است که مردم دادن آن حتی  را  خود را    ۵۸های دان آنها 

ها  سازند. دوست دارند در ضیافتها بر صدر مجلس بنشینند و در کنیسهبزرگتر و دامن ردای خویش را پهنتر می 

امّا شما ’استاد‘  بهترین جای را داشته باشند، و مردم در کوچه و بازار آنها را سالم گویند و ’استاد‘ خطاب کنند.  

زیرا    کس را نیز بر روی زمین ’پدر‘ مخوانید،هیچ مۀ شما برادرید.  ، زیرا تنها یک استاد دارید، و هخوانده مشوید

، زیرا فقط یک معلم دارید که مسیح است. آن  و نیز ’معلم‘ خوانده مشویدتنها یک پدر دارید که در آسمان است.  

اهد  که در میان شما از همه بزرگتر است، خدمتگزار شما خواهد بود. زیرا هر که خود را بزرگ سازد، پست خو 

 ' .شد و هر که خویشتن را فروتن سازد، سرافراز خواهد گردید

 فرمانها: 

 نگاه دارید و به جا آورید.  ندیگو ی چه به شما مآنپس  ❖

 ید.عمل نکن  ما همچون آنانا ❖

 استاد خوانده مشوید. ❖

 ین پدر مخوانید.زم  یرو  را بر چکسیه ❖

 معلم خوانده مشوید. ❖

 

 :درس

در این آیه او   اند.«»علمای دین و فریسیان بر مسند موسی نشستههنگامی که عیسی تعلیم خود را آغاز کرد، گفت: 

  تمام خداوند به آنها عطا نشده است.  از طرف  و  ه این مقام عالی منصوب کردندرا ب  آنها خودشانگفت که  می

با    مالکی که  یوهمه   ن پیامبرآخری   از طریق د موسیوتوسط خ   بودند  مسند موسی   جانشینی  جایگاه  در  ی کهافراد

صدای او را می شنیدند و  آنها   زیرا    شدند، انتخاب میداشتنداقتدار    از طرف خدا  خدا رابطه شخصی داشتند و 

از شریعت توسط مردان دیگر منصوب می   شانعد مردان بر اساس دانش و درکاطاعت می کردند. از آن زمان به ب

 شدند.

او مشارکت   خدا همیشه خواستار یک رابطه شخصی با قوم خود بوده است، آن جایی که صدای او را شنیدند و با

ود که خدا بنی اسرائیل را از اسارت مصریان بیرون آورد. موسی  بمانی  در ز  ین شکل این رابطه آشکارتر  کردند.

 
، و  ۲۰تا    ۱۳آیات    ۱۱و باب    ۹تا    ۴آیه    ۶آیه دان ها؛ بسته های چرم کوچک که حاوی آیان  از کتاب مقدس بود )تثنیه باب  .   58

 کنند.   را برآورده  ۸آیه   ۶(. آنها را روی بازو و پیشانز م بستند تا به معنای واقیع کلمه تثنیه باب  ۱۶تا   ۱آیات  ۱۳خرووج باب 
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توانستند با خدا مالقات و صحبت کنند. با این حال،  صر به کوه حوریب )سینا( برد، جایی که میاسرائیل را از مبنی

 داستانی غم انگیز شروع شد. بیایید به آنچه اتفاق افتاد نگاه کنیم. 

دارید، از میان  حال اگر واقعاً صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه  'خدا به موسی دستور داد که به بنی اسرائیل بگوید:  

جمیع قومها، مِلک خاص من خواهید بود، زیرا تمامی زمین از آنِ من است. شما برای من مملکتی از کاهنان، و  

( مردم پاسخ ۶و  ۵آیات    ۱۹باب    )خروج  ' .اسرائیل بگویی امتی مقدس خواهید بود. این است آنچه باید به بنی 

 .( عهد بسته شد۸آیه  ۱۹باب )خروج  « کرد. خداوند فرموده است، خواهیم »هر چهدادند: 

سه روز بعد تمام قوم اسرائیل جمع شدند و شنیدند که خدا ده فرمان را با صدای بلند فرمود. و هنگامی که او سخن  

چون قوم رعد و برق را دیدند، و آواز کَرِنا را شنیدند،  ':  کتاب مقدس این طور گزارش می کند  خود را تمام کرد،

پر از دود بود مشاهده کردند، جملگی به خود لرزیدند. آنها دور ایستادند و به موسی گفتند: »تو خود  و کوه را که  

به محض اینکه خدا با قوم خود صحبت ' «.با ما سخن بگو و ما خواهیم شنید، اما خدا با ما سخن نگوید، مبادا بمیریم

صدای    شنیدن  ومی داشتند و می خواستند به جایکرد، آنها عهد خود را با او شکستند. آنها رضایت بیشتری به د

 .به صدای موسی گوش دهند. خداوند خواسته آنها را اجابت کرد ،خدا

در این مرحله همه چیز برای قوم اسرائیل تغییر کرد. از آنجا که آنها نمی خواستند صحبت های خدا را بشنوند،  

ن شریعت موسی شد و این  ای  ۵۹  پیروی کنند و او اولین واسطه آن شد.خداوند به موسی قوانینی داد تا مردم از آنها  

، یعنی امتناع از شنیدن و اطاعت    ۶۰سال گذشته رهبری کرده است. شریعت موسی به دلیل گناه   ۳۴۰۰  درقوم را،  

 .۶۲هدایت انسانها به سوی مسیح بود ،افزوده شد. و هدف آن ۶۱از خدا  

این ترتیب، او قوم خود را  عیسی، مسیح. به    ت یک انسان به سراغ آنها آمد.صورخداوند با رحم بر قومش، به  

بود. این در پاسخ عیسی به پرسش فیلیپس دیده می شود: چگونه  ها نشان دهد که واقعاً و توانست به آن   ترساندمین

کسی که مرا دیده،    نشناخته ای؟» فیلیپس، دیری است با شما هستم، و هنوز مرا  عیسی گفت:  »پدر را به ما بنما«.  

با وجود اینکه خدا به شیوه ای بی تکلف،   ؟ "پدر را به ما بنما"پدر را دیده است؛ پس چگونه است که می گویی: 

 
ز مخالف را آشت  دهد. )یعتز خدا و قومش( واسطه کیس است م.  59 ز طرفی    تواند اختالفات بی 
یعت به سبب نافرمانیها  افزوده شد، آن هم تنها تا زمانز که آن نسل که وعده به او اشا .   60 یعت چه بود؟ رسی ره  پس مقصود از رسی

 
 
یعت به وسیله  ( ۱۹آیه   ۳باب  غالطیانای مقرر گردید. ) فرشتگان و به دست واسطه  داشت، بیاید. رسی

 این گناه اصل بود که در باغ عدن اتفاق افتاد. ادم و حوا از شنیدن و اطاعت از خدا امتناع کردند. .  61
یعت مرن  ما شد  '.   62 و به وسیلۀ ایمان پارسا شمرده شویم. اّما اکنون که ایمان آمده، دیگر زیر دسِت    تا زمانی که مسیح بیایدپس رسی

 ( ۲۶تا   ۲۴آیات  ۳)غالطیان باب  ' .آن مرن  نیستیم. زیرا در مسیْح عییس، شما همه به واسطۀ ایمان، پرسان خدایید
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و مالیم به سوی قومش آمد، اکثر آنها باز هم از گوش دادن به او امتناع کردند. . . راه های خود را بر او    متواضع

 ترجیح دادند.

ین و فریسیان از طریق مطالعه در شریعت موسی مهارت و دانش پیدا کرده بودند، اما عیسی دائماً آنها را  علمای د

به ریاکاری متهم می کرد. آنها نه قانون را در مورد خودشان اجرا کردند و نه آن را به درستی برای مردم اعمال  

که در آن بتوانند به درستی صدای او را بشنوند و  کردند. دلیل آن این بود که آنها رابطه شخصی با خدا نداشتند  

اطاعت کنند. در ظاهر در نظر مردم پارسا جلوه می کردند، اما در باطن فاسد بودند. اگرچه علمای دین و فریسیان  

شناسند و محبت می کنند، اما وقتی او در جسم نزد آنها آمد، از او متنفر شدند. به کردند که خدا را می ادعا می 

 ه عیسی درباره آنها گفت گوش دهید. آنچ 

»شما کتب مقدس را می کاوید، زیرا می پندارید به واسطه ی آن حیات جاویدان دارید، حال آنکه همین  

و    ۳۹آیات    ۵نا باب  )یوح  کتابها بر من شهادت می دهند. اما نمی خواهید نزد  من آیید تا حیات یابید.«

۴۰ ) 

پذیرید، امّا در پی جاللی که از خدای  حالی که جالل از یکدیگر می توانید ایمان آورید در  چگونه می '

کنندۀ شما موسی است،  یکتا باشد، نیستید؟ مپندارید مَنَم که در حضور پدرْ شما را متهم خواهم کرد؛ متهم 

کردید، چرا که او  کردید، مرا نیز تصدیق می اید. زیرا اگر موسی را تصدیق می همان که به او امید بسته 

 )یوحنا 'های او را باور ندارید، چگونه سخنان مرا خواهید پذیرفت؟دربارۀ من نوشته است. امّا اگر نوشته

 (۴۷تا  ۴۴آیات ۵باب 

»اما شما ایمان نمی آورید، زیرا از گوسفندان من نیستید.گوسفندان من به صدای من گوش فرا می دهند؛  

 (۲۷و  ۲۶آیات ۱۰)یوحنا باب   آیند.«من آنها را می شناسم و آنها از پی من می 

شاگردان عیسی با علمای دین و فریسیان متفاوت بودند، آنها می توانستند صدای خدا را بشنوند زیرا به عیسی گوش  

می دادند و از او اطاعت می کردند. عیسی سه دستورالعمل مهم در مورد اقتدار به آنها داد. اول، به آنها گفت که  

لمای دین و فریسیان در مورد شریعت موسی گفته بودند انجام دهند و اطاعت کنند. به عبارت  هر آنچه را که ع

دیگر، چون علمای دین و فریسیان شریعت را که مقدس و نیکوست بیان می کنند، پس به شریعت احترام گذاشته  

 .کتاب مقدس است قدرت برابردر  یمتسلامر متخصص هستند. این و به آنها توجه داشته باشند، زیرا در این 
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  به دنبال د که  بودن  انیرفتار نکنند، زیرا آنها ریاکاردوم، عیسی به آنها دستور داد که مانند علمای دین یا فریسیان  

کردند. شاگردان باید  مردم زندگی می  حسین از طرفتبا  و    بودند    در پی جالل خودشان  بلکهنبودند  خدا  جالل  

عالی    های صبخدمتگزار مردم شوند نه اینکه من  فریسیان زندگی می کردند. آنها می بایستبرخالف علمای دین و  

 .اقتدار را بگیرند 

  گیرند، به آنها دستور داد که اقتدار الزم را سرانجام، عیسی با استفاده از سه عنوانی که انسانها برای خود در نظر می 

. گری می کردندسلطه بر دیگران  نیز نباید    خود آنها    ی رفتند وانسانها م  سلطهداشته باشند. شاگردان او نباید زیر  

 .که عیسی گفت بود دا راهنمایی می کردند. این چیزیدر عوض آنها باید دائماً مردم را به سمت خ

استاد نشان می دهد که    یا همان مربی بخوانند. چرا؟ کلمه شاگردان او نباید اجازه دهند که مردم آنها را استاد ... ی

او صالحیت دادن دستورالعملهایی برای زندگی را دارد... او راهنما است. عیسی گفت که فقط »یک« شخص است  

استفاده می کند، به خدا و به طور خاص   "یک"که شایستگی استادی شما را دارد. هنگامی که عیسی از اصطالح 

 .تر، روح القدس اشاره می کند 

نیازی ندارید کسی به شما  ماند و  اید، در شما میما باید بگویم آن مسح که از او یافته امّا دربارۀ ش

بلکه  تعلیم دهد تعلیم می ،  به شما  او دربارۀ همه چیز  نه دهدمسحِ  . آن مسح، حقیقی است، 

 (۲۷آیه  ۲ا باب )اول یوحن' .گونه که به شما تعلیم داده است، در او بمانیددروغین. پس همان 

؛ زیرا او از جانب خود  راهبری خواهد کردآید، شما را به تمامی حقیقت    روحِ راستیامّا چون  '

شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد  سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می 

 (۱۳آیه  ۱۶باب  )یوحنا' .گفت

چرا؟ کلمه پدر بیانگر کسی است که    ۶۳  پدر خود بخوانند.  شاگردان او نباید هیچ کس را بر روی زمین

تنها »یک« شخص وجود دارد که زندگی می  او    زندگی می بخشد. عیسی گفت  در    پدر شمابخشد، 

است خداییدز '  . شماست  خالق  و   آسمان  پسران  ایمان،  ی  واسطه  به  همه  عیسی، شما  مسیح  در   .'یرا 

 ( ۲۶آیه  ۳باب )غالطیان 

 (۶آیه  ۸۲ر باب )مزمو  ..«دیهست آن متعالپسران  ید«، و جملگیانی»شما »خدا: گفتم

 
 بدییه است که منظور عییس پدران زمیتز نیستند، بلکه پدران روحانز است. .  63



65 
 

نباید اجازه دهند مردم آنها را معلم خطاب کنند. چرا؟ معلم کسی است که مردم از او پیروی می     عیسی شاگردانِ

 .« شخص است که به معلمی منصوب شده است، او مسیح استیک کنند. عیسی گفت تنها »

مسیح  یقین بدانند که خدا این عیسی را که شما بر صلیب کشیدید، خداوند و  پس قوم اسرائیل، جملگی به '

 ( ۳۶آیه  ۲رسوالن باب  )اعمال رسوالن '  .ساخته است

 (۱۹آیه   ۴باب )متی  «به دنبال من بیاییدگفت: » عیسی به شاگردان

 

 :گروهیبحث 

 آیا برخی از کلیساها افرادی مانند علمای دین و فریسیان را در خود دارند؟  .1

 استاد خطاب کنند؟چرا کشیشان جماعات مسیحی به مردم اجازه می دهند که آنها را  .2

 چرا کشیشان کلیساهای کاتولیک از مردم خود می خواهند که آنها را پدر یا پاپ بخوانند؟ .3

 چرا برخی از افراد در کلیساها می خواهند به جای خادم از آنها به عنوان معلم یاد شود؟  .4

 چرا بسیاری از کشیشان لباسی خاص می پوشند؟  .5

 جلوی جماعت صندلی دارند؟   ،مرتفع یا سنچرا برخی از کلیساها روی سکوی  .6

 

 :درس  نکته 

 .اقتدار واقعی یک ایماندار از جانب خداست و آنها باید مانند خادمین او رفتار کنند

 

 :فعالیت

امروزه، کلیسا به یک قوم برگزیده، یک کهانت ملوکانه، یک قوم مقدس و مردمی در مالکیت خود خدا تبدیل  

  باید زندگی کنیم؟ شده است. پس چگونه 
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 46 درس

 

 نگاه به آینده

 

 :مقدمه

.  سپس به پیشگویی اتفاقات پس از مرگش پرداختا کناری برد  درست قبل از مصلوب شدن، عیسی شاگردان ر 

یاد می کنند. همراه با پیشگویی ها، عیسی فرمانهای    ۶۴زیتون   یکتاب مقدس از آن به عنوان موعظه متخصصین  

 .کردندمی  اطاعتر رابطه با رویدادهای آینده  د آنها را بسیاری صادر کرد که شاگردانش باید 

سخنان او در  ، باید درک اساسی از  کنیم  پیروی ان شاگردان عیسی، بتوانیم از او  قبل از اینکه هر یک از ما، به عنو

اند، بنابراین  شده   دچار سردرگمیدر دنیای امروز در مورد آینده  ته باشیم. بسیاری از مسیحیان  داش  یدادها،و مورد ر

کنیم و به دقت به آنچه که  ما از این درس برای روشن کردن زمینه هایی که عیسی از آنها صحبت کرد استفاده می 

 .کنیم. پس بیایید شروع کنیمگفت نگاه می عیسی 

زمانی شروع می شود که امروزه اکثر معلمان و نویسندگان    ،رویدادهای پایان عصر حاضرسردرگمی در مورد  

زیتون عیسی در پاسخ به دو سؤالی که شاگردانش از او پرسیده بودند    یف مسیحی اعالم می کنند که موعظه معرو

جموع پنج سؤال از او  توانیم ببینیم که شاگردان در م گفته شد. اما پس از مطالعه دقیق آیات کتاب مقدس، می

و پس از عبور از دره قدرون،    ۶۵شاگردانش پاسخ داد   اول   پرسیدند. عیسی در هنگام خروج از معبد به دو سؤال

وقتی عیسی بر کوه زیتون نشسته بود، به سه سؤال دیگر که پطرس، یعقوب، یوحنا و آندریاس در خلوت نزد او  

 .آمده و پرسیده بودند، پاسخ داد

همنظر: متی، مرقس و لوقا آمده است. وقتی به صورت جداگانه    زیتون در هر سه انجیلِ  یز موعظه هایی ابخش

ب بیان می کنند،  را  اما متفاوتی  متون چیزهای مشابه  نظر می رسد  به  است  نابراینخوانده می شود،  برای    ممکن 

 
 کوه زیتون  . 64
ز معبد و دروازه  .  65  باز بی 

 
 در محوطه

ً
( رخ داده است.  این گفتگو احتماال  )طالن 

ق   رسی
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آنها در کنار هم تصویر    یمتون به صورت جداگانه و مقایسه   ی. با این حال، با مطالعه کننده باشد  گیج   خواننده 

 .روشنی از وقایع آینده آشکار می شود

سردرگمی پیرامون وقایع آینده نیز زمانی رخ می دهد که خواننده نتواند ضمایر شخصی را در نظر بگیرد. عیسی با  

ـ برای من، برای تو، برای او،  ۲ا، آنها  من، تو، او، ما، شمـ  ۱ره چه کسی صحبت می کند؟ آیا :  چه کسی یا دربا

عالوه بر این سردرگمی، عدم آگاهی  ـ از من، از تو، از او، از ما، از شما، از آنها .  ۳برای ما، برای شما، برای آنها 

 .خواننده از منابع تاریخی و اصطالحات و مفاهیم عبری )یهودی( نیز وجود دارد

تر کنم، من این اختیار را به دست  آسان   گانگوید را برای شما خوانندعیسی می   چیزی را که  نکه درک آنبرای ای

م که به دو صحنه تقسیم می زیتون را در یک متن متوالی ترکیب کن  یام که سه روایت انجیل از موعظه گرفته

شود، ط شاگردانش پرسیده می نشستن بر کوه زیتون. پنج سؤالی که از عیسی توسـ  ۲خروج از کوه معبد و    ـ  ۱شود:  

اند.  های تاریخی یا نکات شفاف سازی در پاورقی نوشته شده ضمایر شخصی در متن با چاپ درشت و یادداشت 

ن رویدادها گنجانده  به دنبال آنچه عیسی درباره وقایع آینده می گوید، من توضیحات پولس رسول را در مورد همی

ه  سیو پولس با کتاب مکاشفه مقا  ی سیع  حاضر از زبان  توالی رویدادهای پایان عصرن درس  آخر ای  یام. در صفحه 

 می شوند.

 

 : مطبلعه آیات کتاب مقدس

  ، لوقا ۳۷تا    ۱آیات    ۱۳  و باب  ۴۴تا    ۴۱آیات    ۱۲  قس بابمر  ۴۶تا    ۱آیات    ۲۵و باب    ۵۱تا    ۱آیات    ۲۴باب  متی  

 ودیگر آیات  ۳۶ تا ۱آیات  ۲۱باب 

 معبد : کوه ۱صحنه 

o شاگردانش  ی همه   ـ۲  .عیسی   ـ۱: حاضرین. 

o قِ:  محل دو  که  زن  بیوه  مشاهده  از  پس  معبد،  از  خروج  حال  بیتردر  صندوق  در  را  خود  المال ان 

 انداخت.می

 بیوه زن فقیر  یهدیه 

 ۴تا  ۱آیات  ۲۱باب ، لوقا ۴۴تا  ۴۱آیات  ۱۲س باب مرق

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  بال من  " ای  ه دن : پیامی از جانب خدا ب ا ی  " ب
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انداختند. بسیاری از  المال معبد به تماشای مردمی نشسته بود که پول در صندوق می عیسی در برابر صندوق بِیت '

بیوه ثروتمندان مبالغ هنگفت می  قِران دادند. سپس  اندازه ی یک سِنت۶۶زنی فقیر آمد و دو  به  در صندوق     ۶۷،  

  بیش  فقیر زن بیوه  این  گویم،می  شما به  »آمین،: فرمود ایشان   به  و  خواند د را فراانداخت. آنگاه عیسی شاگردان خو

  امّا  دادند،   خویش   دارایی  فزونی  از  جملگی   آنان  زیرا .  است  داده  هدیه   انداختند،  پول  صندوق   در  که  آنها  همۀ   از 

 ' «.د، یعنی تمامی روزی خویش را دا داشت هرآنچه خود،  تنگدستی در زن این 

 : انردپرسش شاگ دو 

  چه زمانی معبد فرو خواهد ریخت؟ .1

 نزدیک شدن زمان فرو ریختن معبد چیست؟  ینشانه .2

 معبد در اورشلیم فرو خواهد ریخت

 ۷تا  ۵آیات  ۲۱باب ، لوقا ۴تا  ۱آیات  ۱۳باب مرقس  ، ۲و۱آیات  ۲۴ی باب مت

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب  " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " خدا ب

 ابیب / نیسان ]دومین روز هفته[  ۱۲ -ام آوریل، بعد از ظهر دوشنبه ۲۱بعد از میالد،   ۳۱

چه سنگها و چه بناهای   ، یکی از شاگردانش به او گفت: »استاد، بنگر! ۶۸کردهنگامی که عیسی معبد را ترک می'

بینی؟ بدان که سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد  میامّا عیسی به او فرمود: »همۀ این بناهای بزرگ را  باشکوهی!«

روی معبد نشسته بود، پطرس و یعقوب و  .« و چون عیسی بر کوه زیتون روبه ۶۹ریخت  خواهد ماند، بلکه همه فرو

و نشانۀ نزدیک شدن زمان    ۷۰یوحنا و آندریاس در خلوت از او پرسیدند: »به ما بگو این وقایع کِی روی خواهد داد 

  ۷۱«چیست؟ تحقق آنها

 

 آغاز درد زایمان 

 ۱۱تا  ۸آیات  ۲۱باب ، لوقا ۸تا  ۵آیات  ۱۳س باب ، مرق۸تا   ۴آیات  ۲۴باب متی 

 
66  . 

 
 کوچک میس. هرکدام از آنها معادل سه و نیم  دقبقه کار گری بود.   دو سکه

 دقیقه کارگری.   7یک سنت. معادل .  67

 از دروازه    عییس معبد را ترک.   68
ً
( خارج م شد و به سمت کوه    کرده بود و احتماال  )طالن 

ق  زیتون م رفت، که در آنسوی دره   رسی

 قدرون قرار دارد. 
سپاسیان،در نهم اب) اواخر اوت(در سال  معبد فرو خواهد ریخت.  .   69 اطور روم، و  بعد از    70این امر توسط تیتوس ، پرس ارشد امبر

 میالد محقق شد. 
ز  روی خواهد داد؟ این  اد، این وقایع ِگ است.  70  سوال شاگرد بود. اولی 
71  . 

 
ز نزدیک شدن زمان تحقق این وقایع چیست؟ این    نشانه  سوال شاگرد است.  دومی 
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از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

. زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت، ”من  هوش باشید که گمراه نشویدبه عیسی بدیشان فرمود: »'

.  نهراسید  شنوید،. و چون خبر جنگها و آشوبها را می از آنها پیروی مکنیدهمانم“ و زمان موعود فرا رسیده است.  

قوم   زیرا می باید چنین وقایعی رخ دهد، ولی پایان کار بالفاصله فرا نخواهد رسید«. سپس به آنها گفت: » قومی بر

ها ی بزرگ و قحطی و طاعون در جایهای گوناگون  دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر بر خواهند خاست. زلزله 

خواهد آمد و وقایع هولناک روی داده، نشانه های مهیب از آسمان ظاهر خواهد شد. امّا این تنها به منزلۀ آغاز درد  

 ت.«زایمان اس

 

 :( فرو خواهد ریخت؟چه زمانی معبد  سوال اول شاگرد )  پاسخ •

 ۱۹تا  ۱۲آیات  ۲۱باب ، لوقا ۱۱تا  ۹آیات  ۱۳س باب  : مرقنرسوالهادت ش

 

 اما پیش از این همه 

 ۱۹تا  ۱۲آیات  ۲۱باب ، لوقا  ۱۳تا  ۹آیات  ۱۳باب  مرقس

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

ها و زندانها خواهند  به کنیسه  شما راگرفتار کرده، آزار خواهند رسانید و    شما را  آنها،»امّا پیش از این همه،  

گونه فرصت خواهید یافت تا شهادت  نزد پادشاهان و والیان خواهند برد و این   شما راخاطر نام من،  سپرد، و به

  به شما زیرا    . پیشاپیش نگران نباشید در دفاع از خود چه بگوییداین را خوب به خاطر بسپارید که    شما، دهید.  

حتی والدین    .یارای مقاومت یا مخالفت با آن نباشد  را شما    یک از دشمنانواهم داد که هیچ کالم و حکمتی خ

  خواهند کرد و برخی از شما را خواهند کشت. مردم همه   برادرانتان، و خویشان و دوستانتان شما را تسلیم دشمن

نجات    خود راخاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت. امّا مویی از سرتان گُم نخواهد شد. با پایداری، جان  به

 خواهید داد.«

 

 :( نزدیک شدن زمان فرو ریختن معبد چیست؟ ینشانه سوال دوم شاگرد )  پاسخ •

 ۲۴تا  ۲۰آیات   ۲۱باب ویرانی اورشلیم: لوقا 

 

 دوران غیریهودیان 
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 ۲۴تا  ۲۰آیات  ۲۱باب لوقا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

نزدیک است. آنگاه آنان که در  آن  ، بدانید که ویرانی  ۷۲ببینید اورشلیم به محاصرۀ سپاهیان درآمده   شما،  »چون

که در دشت و صحرا    آنان   ، و۷۳که در شهر باشند از شهر بیرون شوند   آنان  یهودیه باشند به کوهها بگریزند و 

. زیرا آن روزها، روزهای مکافات است که در آن هرآنچه نوشته شده تحقق خواهد یافت.  باشند به شهر درنیایند

به  ن قوم  وای بر زنان آبستن و مادران شیرده در آن روزها! زیرا مصیبتی عظیم دامنگیر این سرزمین خواهد شد و ای

به دَم شمشیر خواهند افتاد و درمیان همۀ قومهای دیگر به اسارت  آنها  .  ۷۴غضب الهی دچار خواهند گشت 

 .«۷۵تحقق یابد  دوران غیریهودیانبرده خواهند شد و اورشلیم لگدمالِ غیریهودیان خواهد گشت تا آنگاه که  

 ۲۳تا  ۳آیات  ۱۳باب ، مرقس ۲۸تا  ۳آیات  ۲۴باب  یمت

 تونی: کوه ز ۲ صحنه
  

o فقط پطرس، یعقوب، یوحنا و آندریاس. .عیسی: حاضرین 

o روی کوه زیتون روبروی معبد نشستند :محل. 

 : شاگرد دیگر سه سؤال 

 ؟ ین زمان پیامبران دروغین و درد زایمان چه زمانی روی خواهد دادا. ۳

 آمدنت چه خواهد بود؟ ینشانه. ۴

 پایان عصر حاضر چه خواهد بود؟  ینشانه. ۵

 

 

اتور روم وسپاس  توس، یتحت فرمان ت  روم   یها   ون ی. لژ میاورشل   رانز یو .   72 را فتح کردند و معبد را در    می شهر اورشل  ان، یپرس ارشد امبر

 . کردند   ویران الد یپس از م 70)اواخر اوت( سال   اب نهم
که آنها به طور موقت از محاضه    را محاضه کردند. هنگام  م یشهر اورشل   الد یپس از م  70او در بهار سال    و سپاه روم  توسیت.   73

ق   یو به پال، شهر  ختند یاز شهر گر  انیحیخود خارج شدند، مس   . رفتند   رود اردن در اردن کنونز  در سمت رسی
- 66در جنگ    ان ینفر به عنوان برده توسط روم  97000کشته و    یهود ی  1000000  ، یهود یمورخ    وس،یفالو   فوسسو یگفته  به  .   74

 . به اسارت برده شدند  الد یبعد از م   07
تا شورش بار    افتند یاجازه    انیهودیکردند،    رانیو   الد یبعد از م  ۷۰را در سال    میاورشل   انیروم  نکه ی.  پس از ا انیهودی  ب  دوران غ.   75

  Aelia Capitolinaرانده شدند و به   می از شهر اورشل  الد یبعد از م   ۱۳۴( در آنجا بمانند.  آنها در سال  الد یبعد از م  ۱۳۱-۱۳۵کوخبا )

ل خارج  ۱۹۶۷ژوئن    ۸شهر تا    ن ی.  ا دادند نام    یب  تغ ماند.     ( باق  انیهودی  ب  )غ  انیکه در جنگ شش روزه از اردن آزاد شد، تحت کنب 

 .اعالم شد  لی ارسائ تی شهر متحد تحت حاکم  ک ی  میصادر شد که بر اساس آن اورشل  ی ا  هیاعالم  ۱۹۸۰در سال 
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 ۷۶زیتون    یموعظه 

 ۴و  ۳آیات   ۱۳باب ، مرقس ۳آیه  ۲۴باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

از او    ۷۷روی معبد نشسته بود، پطرس و یعقوب و یوحنا و آندریاس در خلوت و چون عیسی بر کوه زیتون روبه 

 ۸۱'زمان تحقق آنها چیست؟ ۸۰و نشانۀ نزدیک شدن  ۷۹کِی روی خواهد داد  ۷۸پرسیدند: به ما بگو این وقایع 

 

 آغاز درد زایمان 

 ۱۱تا  ۸آیات  ۲۱باب ، لوقا ۸تا  ۵آیات  ۱۳باب ، مرقس ۸تا  ۴آیات  ۲۴باب  متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  ز  " ای  : پیامی ا ا ی ب بال من  ه دن  " جانب خدا ب

“ و  ۸۲؛ زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: ”من همانمهوش باشید که گمراه نشویدبهپاسخ داد: »'

. زیرا  نهراسیدشنوید،  . »و چون خبر جنگها و آشوبها را میاز آنها پیروی مکنید.  است“  رسیده ”زمان موعود فرا

بر   »قومی:  گفت  آنها  به  سپس   «.رسید  نخواهد پایان کار بالفاصله فراباید نخست چنین وقایعی رخ دهد، ولی  می

زلزله خاست.  خواهند  بر  دیگر  حکومت  بر  حکومتی  و  دیگر  جایهای  قوم  در  طاعون  و  قحطی  و  بزرگ  های 

 ' .های مَهیب از آسمان ظاهر خواهد شدگوناگون خواهد آمد، و وقایع هولناک روی داده، نشانه 

 

 
ا نشسته بود   تونیبر کوه ز .   76  باغ جتسمانز   ن ی . 

ً
ق    ی درست روبرو   تونی کوه ز   تز یی بوده است که در قسمت پا   احتماال   دروازه رسی

 .( قرار داردن  )طال 
او پرسیدند .   77 از  اول در مورد آ  یسیع  . وقت  در خلوت  او بودند و دو سؤال  او    را   ندهی از معبد خارج شد، همه شاگردانش با  از 

  تون ی کوه ز   یکه بر رو   در حایل یسیاز ع که به طور خصویص  مینی ب را مآندریاس و  وحنا ی  عقوب،یفقط پطرس،  نجا ی. در ا دند یپرس

  یس یشاگردان در مجموع پنج سؤال از ع  نی . بنابرا دند یپرس  ندهیدرباره آ  گر یکنند،. آنها از او سه سؤال د  سؤال م  ،است   ستهنش

 .دندیپرس
ز چ  نیا .   78 ز در پاسخ به اول  یسی( اشاره دارد که عهب  و غ  ،، قحیطبالیا )جنگ،    ی گر ید   ع یبه وقا   ها ب  سؤاالت آنها در مورد معبد    ی 

ز »چ  ن یچهار شاگرد در مورد ا   ن ی. مانند ما، ا چیست شود و نشانه مربوط به آن  خراب م  چه زمانز   اینکه   داد:  حیتوض   گر« ی د یها ب 

 دند یپرس یشب  یو سؤاالت ب دند نزد او آم   در خلوتکنجکاو بودند و 
ز لاو   نی د؟ ا روی خواهد دا   گ   وقایع  نیا .   79 نشسته    تونیکوه ز   یاست که بر رو   یسیاز ع  آندریاسو    وحنا ی عقوب،یسؤال پطرس،  ی 

ز است. همچن ز سوم نی ا  ی   .دندیپرس  ندهی درباره آ یسیاست که شاگردان در آن روز از ع سؤال کل ی 
80   . 

 
ز دوم  نی آمدنت چه خواهد بود؟ ا   نشانه نشسته    تون ی کوه ز   یاست که بر رو   یس یاز ع  اسیندر آ  و   وحنا ی  عقوب، یسؤال پطرس،    ی 

ز است. همچن ز چهارم نی ا  ی   .دندیپرس   ندهی درباره آ یسیاست که شاگردان در آن روز از ع سؤال کل  ی 
81   . 

 
ز سوم  ن یچه خواهد بود؟ ا   حاضز   عص   انیپا   نشانه کوه    یاست که بر رو   یسی از ع  اسیندر آو    وحنا ی  عقوب، یسؤال پطرس،    ی 

ز نشسته است. همچن تون ی ز  ز پنجم نی ا  ی   .دندیپرس  ندهی درباره آ یسیاست که شاگردان در آن روز از ع سؤال کل  ی 
(،  الدیاز م   بعد   46-44تئوداس ) ،ی کار ی عبارتند از: س  هستند، ( اشیح)م  ح یمس م کردند که   ادعا   یسیکه بعد از ع  از کسانز   برجز .  82

از چهل نفر ادعا   شیب الد یبعد از م  2000تا   1500(. در دوره پانصد ساله از  الدیاز م بعد   135بر کوخبا ) مون یو س  هودا یمناحم بن 

 هستند.  حیکردند که مس   م
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سوم  پاسخ   • ) سوال  روی  اشاگرد  زمانی  چه  زایمان  درد  و  دروغین  پیامبران  زمان  ین 

 ( خواهد داد؟

 ۱۳و  ۱۲آیات  ۱۳باب ، مرقس ۱۴تا  ۹آیات  ۲۴ی باب داد: متارت 

 

 ارتداد )عصیان(

 ۱۳و  ۱۲آیات  ۱۳باب ، مرقس ۱۴تا   ۹آیات  ۲۴ی باب مت

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  ز  " ای  : پیامی ا ا ی ب بال من  ه دن  " جانب خدا ب

خاطر نام من از  بسیار بینید، و شما را خواهند کشت. همۀ قومها به   ۸۳در آن زمان شما را تسلیم خواهند کرد تا آزار "

از   و  یکدیگر خیانت خواهند کرد  به  بازگشته،  ایمان خود  از  بسیاری  روزها  در آن  داشت.  نفرت خواهند  شما 

خواهند کرد. در نتیجۀ افزونی    ۸۵زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه   ۸۴یکدیگر متنفر خواهند شد. پیامبران دروغینِ 

 
ز  است که    رنخ    ا ی  بتی مصآزار  خدا.    غضبو  آزار  :  ند ب  گ  مردم دو مفهوم کتاب مقدس را اشتباه ماز    یار یبس.   83   ن یدر ا مقدسی 

  خته یخدا ر   ( غضب خدا به خشم خدا اشاره دارد که بر ن  ۳۳آیه    ۱۶ا باب  وحنیکنند. )ر.ک:    به دست انسانها تحمل م   ،ا یدن

  (۱۰تا   ۹آیات   ۵شود.)ر.ک: اول تسالونیکیان باب م
خداوند م آمد دروغ  ی که به نام  امب  یپ   زمانز   ق،ی است که قرار است اراده خدا را به مردم اعالم کند. در عهد عت  کیس  امب  یپ.   84

محقق    کرد ( که اعالم م هب  )معجزه، نبوت و غ   عالمت    (2  ا یرا خدمت کنند    گر ید   انیکه خدا   گفتبه مردم م   (1و    انگاشته میشد که

 پیامب  گفت که    نش به شاگردا   وقت    یسیشد. عنمی
  میوه    رفتار او   ا یاضافه کرد: آ  یگر ید   ش ی، آزما بنگرند (  تی)شخصبه میوه و ثمره 

 د. آور  روح القدس را به بار م
ز ،  یقتاز حقفرار    یرود ارتداد است که به معنا   به کار م  نجا یکه در ا   یواژه ا .   85 از ارجاعات عهد    است. برجز   ترک کردن ،  برگشی 

انیان باب     ۳ تا   ۱آیات   ۴تیموتائوس باب اول  ،  ۹تا    ۶آیات    ۱غالطیان باب  : افتی ر یتوان در موارد ز   مفهوم را م نیبه ا   د یجد عب 

انیان باب  ، ۱۲آیه  ۳ آیات   ۲نا باب  وحی، اول ۱۸و   ۱۷آیات  ۳دوم پطرس باب  ،  ۳تا    ۱آیات  ۲دوم پطرس باب ، ۶تا   ۴آیات  ۶عب 

 .4-3 هودا یو  ۱۹و   ۱۸

ی )در راه(، از ادام   – Skandalizó .4624کردن:    گمراه ز  ؛  باعث دلخوری شدن ،  شدنرو باعث لغزش    نیانداخت  به دام انداخی 

 4624مرتبط(:   فی )تعر   Cognate___  .(دلخور)کردن  –" قبل  تی ، وضعترک  کلمه، "  واقیع  ی به معنا  -شورش(  -  فرار )ارتداد )

skandalízo   -   فکر درست، باعث    ا ی( "ممانعت از رفتار  ی"(; )به صورت مجاز مانیع بر رس راه)"  پهن کردن  دام  ،طور صحیح ه  ب

   ،طور صحیحبه   - skandalon) 4625به    د یکلمه، "به دام افتادن". رجوع کن   واقیع   ی به معنا   -"  شدنلغزش  
 
  سم یتله )مکان  کی   ماشه

ز     ق   یتله بر رو   کیبسی 
را به حرکت در    منفز   رابطه علت و معلویل  کی ، که  خالف   کی (  ی(؛ )به طور مجاز از همه جا ن  خب    ربانز

 "م
ً
 .("  ه م چرخد و بسته م شود به تل  وانیکه با دست زدن ح   یدر تله ا   چوبیک  آورد )مثال

وع به  کیس    نکهیا   مسبب"ب.   ی و تر ک کردن شخیص کند کهسوءظن  ش  ؛ سبب  و از او اطاعت کند  به او اعتماد  د یبا  داشت 

ی شدن  ی و در حالت منفعل،   برگشت  آیه    ۲۶باب  (. ؛ مت  ۱۰آیه   ۲۴باب   ؛ مت  ۲۱آیه   ۱۳باب   ؛ مت  ۶۱آیه    ۶ا باب وحنی" ) برگشت 

  م یتعل   ولس)پ  ۱۶تا    ۱آیات    ۲باب    انیک یتسالون   دومعتز ی(.  ۱آیه    ۱۶باب    وحنا ی؛  ۲۹يه    ۱۴قس باب  ، مر ۱۷آیه    ۴باب    ، مرقس۳۳

ز را در هم  یسیع     موضوع  ی 
ً
مگذارید هیچ کس به هیچ طریف  شما را فریب دهد. زیرا تا نخست آن    3»   -کند(    م   تحکیممجددا

ی "  ا ی"  قبل   تیوضع   کلمه، "ترک    واقیع  یبه معنا  -  انی، طغفرار ارتداد،    -apostasía(646)) )  عصیان واقع نشود و آن  (  "برگشت 

آیات    ۱۲باب   ، )مت  ۲۹و   ۲۸آیات    ۳باب  مرقس  «;  مرد ن  دین که فرزند هالکت است به ظهور نرسد، آن روز فرا نخواهد رسید

،  28( » ۱۰آبه    ۱۲قا باب  ، لو ۳۲و ۳۱ ز اما هر  ۲۹.  م شود؛  دهیآمرز   ید که بگو   ی و هر کفر   انسان  گناهانکه تمام    میگو به شما م   آمی 

 « .است یابد  گنایه  مجرم به نخواهد شد، بلکه   دهیهرگز آمرز  ، د یگو   کفرالقدس که به روح 

آنچه را که خدا    عتز ی ،  دهد   " میب  را به نادرست )نادرست به درست( "تغ  درست:  -blasphémia )988شماره ی    Strongs)    کفر

وای  "   -(۲۰آیه   ۵اشعیا باب ( )۲۵آیه   ۱باب  میان" )رو دنکن  م معاوضه خدا را با دروغ   قتیحق " ،د ننام قبول ندارد، "درست" م
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این   و  یافت.  بماند، نجات خواهد  پایدار  پایان  به  تا  امّا هرکه  به سردی خواهد گرایید.  بسیاری  شرارت، محبت 

 " .رسید  خواهد بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعالم خواهد شد تا شهادتی برای همۀ قومها باشد. آنگاه پایان فرا

 یممکروه ویرانگرو مصیبت عظ

 ۲۰تا  ۱۴آیات  ۱۳باب ، مرقس ۲۲تا  ۱۵آیات  ۲۴ی باب مت

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

ینید   ۸۷‘نامیده در مکان مقدّس   ۸۶پس چون آنچه را دانیال نبی ’مکروهِ ویرانگر "  خواننده دقّت  - بر پا ب

یهودیه   - کند   به    آنگاه هر که در  برداشتن  باشد،  برای  باشد،  بام خانه  بر  بگریزد؛ و هر که  کوهها 

بازنگردد  به خانه  برای برگرفتن قبای خود  باشد،  نیاید؛ و هر که در مزرعه  بر  چیزی، فرود  . . وای 

روزها!   آن  در  شیرده  مادران  و  آبستن  کنید زنان  ات   دعا  بّ شَ روز  در  یا  زمستان  در  شما  فرار    ۸۸که 

 
"(. به  بدی م خوانند، وای بر آنان که ظلمت را در جای نور و نور را در جای ظلمت م نشانندبر کسانز که بدی را نییک و نییک را  

ز چ  دنیخوب نام   در ( آهسته)  کند کلمه،    واقیع یمعنا   خوب است(    یب 
ً
 بد است )که    صی و آهسته در تشخ   -)که واقعا

ً
آنچه واقعا

  
ً
تهمت،    ، ، دشنام دادن(: الف. به طور کل رسزنش کردن،    Thayer) -βλασφημίαفرهنگ لغت یونانز تایر )(.  است(  پلید واقعا

ز . )درک تفاوت بیگر ی دشخص    ک ی گفتار آزار دهنده به نام ن  ، ب  تحق "  "کفر به روح القدس" و "کفر بخشودنز   ا ی"  "گناه نابخشودنز   ی 

  -تنها ییک هست که نیکوست  خواند )"   منیک  است،    پلید و آنچه را که  پلید  است    نیک " آنچه را که  است که "کفر نابخشودنز   نیا 

که    (، در حایل۳۲آیه    ۱۲ باب  " مت  نخواهد شدآمرزیده    سخن گوید   هر که بر ضد روح القدسو "  ۱۷آیه    ۱۹باب    خدا(" مت    )تنها 

ز چ  دنی در نام کند بودن  "  بخشودنز "کفر     شود،   ی که انسان مرتکبهر گناه و کفر ، " (۳۱آیه    ۱۲ست) یعتز مت  باب  ا   بد   ا یخوب    یب 

 ((. ۱۰آیه  ۱۲ا باب ، لوق۲۹و  ۲۸آیات  ۳س باب  " )مرقم شود  دهیآمرز 
 ۱۱آیه  ۱۲باب ، ۳۱آیه   ۱۱باب ،  ۲۷آیه   ۹باب الیدان.  86
ل شهر اورشل  می شدن اورشل  رانی و   انیحی از مس  یار یبس.   87   ن  شگو یپ  ۲۶آیه    ۹باب    الی( را که در دانانیهود ی  ب  توسط غ  می )فتح و کنب 

ز شده بود، با   به   حت    یسی. عند ب  گ  اشتباه م  ۲۷آیه   ۹باب   الیدر دان   (مکان مقدس توسط دجالمکروه ویرانگر )ن  حرمت ساخی 
 .موضوع دقت کنند  نیخوانندگان هشدار داد که در مورد ا 

 یخ   کی  د یبا   فتد،ی اتفاق بویرانگر  مکروه    نکهی ا   یبرا 
 
ز افتد که چ  اتفاق م  معبد وجود داشته باشد. مکروه زمانز   ا عبادت ی  مه ر  د   یب 

مجاز بود که در    لهیفقط سه وس   عبادت مهیخ نمونه اولیه  . در  ابد یاستقرار   ا یمعبد قرار داده شود، برپا شود    ا ی  مهیمقدس خ  مکان
ز نان  هفت شاخه    ن  چراغدان طال   ، )مذبح بخور(  ن  طال   ذبحمکان مقدس باشد: م ز با دوازده قرص نان. همچن  حضور و مب    ن  شگو یپ  ی 

 خواهند شد.  خدا متوقف یبرا  و قربانز های دائیم  ا یاز آن است که هدا  ها حاک 
 رخ داده است، اما نه برا   ک مکروه ی  ن یاز ا   نوغ

ً
  ۱۲باب  و  ۱۴تا    ۹آیات    ۸باب  )  الیدان   یها   ن  شگو یکه در پ  تمام مدت  یبار قبال

خود    بت  به شباهتخدا(    ظهور )  فانسیاپ  -چهارم    وخوسیآنت  الد،یقبل از م  167شده است. در سال  ( نشان داده  ۱۲و    ۱۱آیات  
از سه سال بعد در    شی ب  کرد. معبد کیم  قربانز   سوختتز  یها   قربانز   مذبح در را    ها را متوقف کرد و خوگ  را در معبد برپا کرد، قربانز 

آمده است.    ۶۱تا   ۳۶آیات   ۴باب  انیدر کتاب اول مکاب  شد. داستان اصل  م یپاک شد و دوباره به خدا تقد الد یقبل از م 164سال  
 .دب  گ   وقف مجدد معبد را جشن میهودیان هانوکا،   هشت روزه   در عید 
دوباره تاکید م کند؛   د یا یب  تواند در هر زمانز   م یسیع که    بازگشت قریب الوقوع مسیحنادرست آموزه    تعلیم  برضد  نجا یدر ا  پولس

 مسیحدهد که آمدن ثانو   خود ادامه م  می و در عوض به تعال
 
  ن یچند   د یهمزمان هستند که با   داد یرو   کلیسا یک  و ربوده شدن  یه

 .شده است ذکر  ۹تا   ۱آیات  ۲ن باب  ا یکیتسالون از دوم  تقسم  نی را به دنبال داشته باشند، همانطور که در ا  قبل داد یرو 
ز رسول   پولس کس به هیچ طریف  شما را  مگذارید هیچ '. کند  اشاره م داد یرو   نی به ا   ۴و ۳آیات   ۲باب   انیک یدر دوم تسالون  همچنی 

  که "عییس م تواند در هر زمانز بیاید" تعلیم نادرست آموزه ی بازگشت قریب الوقوع مسیح  اینجا بر ضد    فریب  دهد ) پولس در 
دین که فرزند هالکت است به ظهور نرسد، آن  زیرا تا نخست آن ِعصیان )کج روی( واقع نشود و آن مرد ن  دوباره تاکید م کند.  
د، مخالفت م شود و مورد پرستش قرار م نخواهد رسید. او با هرآنچه خدا خوانده م  روز)روز خداوند( فرا  ورزد و خود را باالتر  گب 

 ' .نمایدکند و خود را خدا معرفی م جا که در معبد خدا جلوس م تا آندهد، قرار م 
   م  نیسبت. ا شّبات یا  .   88

ی
بعد از ظهر روز شنبه    6بعد از ظهر جمعه تا حدود    6)حدود ساعت    تواند نشان دهنده سبت هفتیک

 .باشد ( خداوند اد یاع)  جشن های خداوند   از هفت سبت در  ک یهر   ا یعص  
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تا کنون  نباشد. زیرا در آن زمان چ  از آغاز جهان  نان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که مانندش 

نمی  روزها کوتاه  اگر آن  نخواهد داد.  نیز روی  نداده، و هرگز  به  روی  سالم  بشری جان  شد، هیچ 

ا به در نمی  مّ  " خاطر برگزیدگان کوتاه خواهد شد. برد. ا

 

 ظهور پسر انسان 

 ۲۳تا  ۲۱آیات  ۱۳باب مرقس  ،۲۸تا  ۲۳آیات  ۲۴باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

در آن زمان، اگر کسی به شما گوید، ”ببینید، مسیح اینجاست!“ یا ”مسیح آنجاست!“ باور مکنید. زیرا مسیحان  "

تا   آورد  خواهند  ظهور  به  عظیم  معجزات  و  آیات  برخاسته،  دروغین  پیامبران  و  حتی کاذب  باشد،  ممکن  اگر 

برگزیدگان را گمراه کنند. ببینید، پیشاپیش به شما گفتم. بنابراین اگر به شما بگویند، ”او در بیابان است،“ به آنجا  

آید و  . زیرا همچنانکه صاعقه در شرق آسمان پدید می باور مکنیدنروید؛ و اگر بگویند، ”در اندرونی خانه است،“  

ای باشد، الشخوران در آنجا گرد  نیز چنین خواهد بود. هر جا الشه   ۸۹هور پسر انسان رسد، ظنورش تا به غرب می 

 " آیند.می

 

 ( آمدنت چه خواهد بود؟ ینشانه سوال چهارم شاگرد )  پاسخ •

 ۲۸تا  ۲۵آیات  ۲۱باب ، لوقا ۲۷تا  ۲۴آیات  ۱۳، مرقس ۳۱تا  ۲۹آیات   ۲۴بابابر: متی 

 

 ابر

 ۲۸تا  ۲۵آیات  ۲۱باب ، لوقا  ۲۷تا  ۲۴آیات  ۱۳، مرقس ۳۱تا  ۲۹آیات  ۲۴باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

هایی پدید خواهد آمد، بر روی زمین،  اما بالفاصله پس از مصیبت آن روزها در خورشید و ماه و ستارگان نشانه "

شوش خواهند شد. مردم از تصور آنچه باید بر دنیاحادث شود، از فرط  قوم ها از جوش و خروش دریا پریشان و م

و ستارگان از آسمان   ۹۰شاند وحشت بی هوش خواهند شد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد اف

فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان به لرزه در خواهند آمد و نشانه ی پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و  

 
درست مانند رعد و   ی همهدهد و برا   ، آمدن او ناگهان، از آسمان، به رسعت رخ م هر چند نخواهد بود.   انهیمخف  یسیآمدن ع.   89

 برق قابل توجه خواهد بود. 
  ".خود را نخواهد داد روشنان  خواهد شد و ماه  کی تار  د ی"خورش ۳۱و   ۳۰آیات  ۲باب  لیوئ ی،   ۱۰آیه   ۱۳باب   ا یاشع.  90
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را خواهند دید که با قدرت و جالل عظیم بر ابرهای    ۹۱همه ی طوایف جهان بر سینه ی خود خواهند زد و پسر انسان

خواهد فرستاد و آنها برگزیدگان او را از چهار گوشه ی    ۹۳و فرشتگان خود را با نفیر بلند شیپور   ۹۲آسمان می آید 

راست بایستید، و  ، چون این امور آغاز شود ۹۴آورد جهان، از یک کران آسمان تا به کران دیگر، گرد هم خواهند 

 " ، زیرا رهایی شما نزدیک است!سرهای خود را باال بگیرید

 

 مثل درخت انجیر 

 ۳۱تا  ۲۹آیات  ۲۱باب لوقا     ،۲۹و   ۲۸آیات ۳۱س باب ، مرق۳۳و   ۳۲آیات  ۲۴باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

د  یابیدهد، درمی های آن جوانه زده برگ می : به محض اینکه شاخه گیرید حال، از درخت انجیر این درس را فرا"

، بلکه بر در است. یابید که او نزدیک، درمی ۹۵این چیزها را ببینیدسان، هر گاه  نزدیک است. به همین  که تابستان

گویم، تا این همه روی ندهد، این نسل از میان نخواهد رفت. آسمان و زمین زایل خواهد شد، امّا  ا می شمآمین، به 

 ' .سخنان من هرگز زوال نخواهد پذیرفت

 ( خواهد بود؟پایان عصر حاضر چه  ینشانه سوال پنجم شاگرد ) پاسخ  •

 
شود، "پرس انسان که بر   م  افتی ۱۴و   ۱۳آیات   ۷باب    الی درباره خود به کار برد و در دان  یسی است که ع  یپرس انسان اشاره ا .   91

 ".دیآ آسمان م یابرها 
  ند یگو   م  یسیفرشته به شاگردان ع  دو   ۱۱تا    ۹آیات    ۱ن باب  رسوالدر ابر است. در اعمال    او   اهر شدن ظ  یسیشانه بازگشت عن.  92

ز که بازگشت او به زم درباره آن    یکه در زبان عب    کرد را مشاهده خواهند کرد. ابر خایص  صعود که به آسمان   یا  وهیرا به همان ش ی 

  ابان یدر ب   رسگردانز   زمان  را در   لیارسائ  است که بتز   یهمان ابر   نی شود: ابر جالل. ا   م  دهینام ا(  شخین)  Sh’khinahشودصحبت م 

 . نشان دهنده حضور خداوند است شهیاز آتش شد و معبد خدا را پر کرد. هم به ستونز  لی کرد و در شب تبد  تیهدا 
  عید :  د یآ  به صدا در م   ( خداوند  د یا عجشن )ا شاخ قوچ. شوفار در دو  شیپور  شود شوفار است:    که به آن اشاره م   یپور یش.   93

شوند.    خداوند فراخوانده م   ی از زمان است که در آن مردم به توبه به سو   ی دوره ا   ان یآغاز و پا   اد یاع  ن ی و روز کفاره. ا شیپورها  

ی  " با  شیپور عظیم"   ا ی  شیپور آخر " روز    انیدر پا . نفب   "Tekiah Gedola" م شود: تکیا گدوال  رسد شناخته    که به گوش منفب 

وع م  عید شیپورها  ز دروازه" در پا   رسی   مدت طوالنز   یبرا صدای شیپور    نی. ا به اتمام م رسد ره  روز کفا   انیشود و در مراسم "بسی 

ز شود و تضم م  نواخته  .شود داده م به او کار   ن یانجام ا  ی برا   که بخواهد از گناهان خود توبه کند، فرصت    کند که هرکیس  م ی 
 برگزيدگان او را از چهار  آنها  د و  ا فرست  نفب  بلند شیپور خواهد و فرشتگان خود را با  ا ».  ۱۳و    ۱۲آیات    ۲۷یا باب  اشع.   94

 
،  جهان  گوشه

 ، گرد هم خواهند آورد.«ديگر به کران آسمان تا ک کران از ي
ز چ  نی»ا .   95 ز به قسمت قبل  ها«ب  لوقا پس از جدا شدن    تیروا   را یدر آسمان« اشاره دارد، ز   ن  ها کتاب مقدس در مورد »نشانه    می 

 . شود مرحله دوباره با آنها هماهنگ م  ن یو مرقس، در ا  از مت  
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 ۲۱باب  لوقا  ،  ۳۰تا    ۲۸آیات   ۱۳س باب  ، مرق۳۴تا    ۳۲آیلت    ۲۴باب  ن و زمین زایل شوند: متی  هنگامی که آسما

 ۳۲تا  ۲۹آیات 

 

 هنگامی که آسمان و زمین زایل شوند

 ۳۳و  ۳۲آیات  ۲۱باب ، لوقا ۳۲تا  ۳۰آیات  ۱۳س باب ، مرق ۳۶تا  ۳۴آیات  ۲۴باب  متی

از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " آیات کتاب مقدس از  ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

. آسمان و زمین زایل خواهد شد، ۹۶گویم، تا این همه روی ندهد، این نسل از میان نخواهد رفت آمین، به شما می'

»هیچ  پذیرفت.  نخواهد  نمی   ۹۷کس آن روز امّا سخنان من هرگز زوال  را  پدر؛ حتی فرشتگان  و ساعت  داند جز 

 ' .آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیستند

 ۹۸مانند روزهای نوح و لوط 

 ۳۷تا  ۲۶آیات  ۱۷باب ، لوقا ۴۱تا  ۳۷آیات  ۲۴ی باب مت

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

گرفتند و شوهر نوشیدند و زن می خوردند و می . مردم می۹۹روزهای نوح خواهد بود روزهای پسر انسان همچون  '

کردند تا آن روز که نوح به کشتی درآمد. آنگاه سیل برخاست و همه را هالک کرد. در زمان لوط نیز چنین  می

 
ز "آسمان و زم  داوری  د یتخت بزرگ سف جلوی است که در  عص زمانز  ان ینشانه پا .  96   ن ی ". طبق کتاب مکاشفه، ا زایل خواهد شد ی 

ز زم  یبر رو  حیساله مس  1000از سلطنت  بعد  اتفاق تا   د. ده  رخ نیم ی 
ز است که آسمان و زم یمنظور از "آن روز" روز .  97 ز . همچنداند  و فقط پدر آن را مزایل خواهد شد  ی  ز در آن روز آسمان و زم ی    ی 

ز به آمدن خداوند اشاره دارد، اگر چنگفته   نی باورند که ا  نی بر ا  انیحی از مس خواهد شد. برجز خلق   یدیجد ز است، "ن ی  روز  دانسی 

ز درست  و ساعت"      فتز   نظر از    را یاست ز نب 
ی

ز زم  یدر کجا   حیدارد که فرد در زمان بازگشت مس  نیبه ا   بستیک    ی 
ی

اینکه  کند و    م  زندگ

ز زم اره یس  یرو  هم زمان  و چهار ساعت ستیدر هر لحظه دو روز و ب شهی. هم استچه روز و ساعت    .وجود دارد  ی 
 .دیروزگار نوح و لوط چگونه بود«( مراجعه کن»)   134کامل به مقاله صفحه    حیتوض ی. برا نوح و لوط هایمثل روز .  98
ز اولتوجه کرد.  دو نکته به    د یآن با  ب  «، در تفسنوح خواهد بود  گار روز  مانندپرس انسان زمان ظهور  موضوع که »   نی درک ا  ی برا .  99   ی 

 ینکته دق
ً
ز مت   قا روزهای پیش از توفان )"در نظر خدا غرق فساد بودند"، پیدایش باب  در   کند، "  م انیشود، که ب  م افتی  در می 

  ، (، قبل از اینکه نوح به کشت  درآید، مردم م خوردند و م نوشیدند و زن م گرفتند و شوهر م کردند ۱۲آیه    ۲۴و مت  باب    ۱آیه    ۶

   ا ی
ی

ارت   »   ،ند کم   انبی  به سادگ ز مت    دومخواهد بود.« نکته    انها زم  ت یاز اهم   آگایه  از عدم   شه یانسان مثل هم  رسی   ۲۴ باب  در می 

ح پ   ست،یواضح ن  ۴۱تا    ۳۷آیات   پدربزرگ  نام  که    میآموز   شود، که در آن م  وفان بزرگ" بهب  درک متاز "   7- 5  شیدا یاما در رسی

د فرستاده خواهد شد "   یمتوشالح )به معنا   ،نوح وقت   » فرستاده خواهد شدش در روز مرگسیل  بود که    ن  ایشگو ی( ، پ"وقت  بمب 

د فرستاده خواهد شد ز باران بر زم  گر، یهفت روز د   " :  د یگو   «. و در واقع، خداوند به نوح م بمب    ۶باب    شیدا ی" پ دانیخواهم بار   ی 

وفان  تجد نوح بود. ، که مرگ او نشانه آمدن »   یهفت روز سوگوار   ان یدهند، که خداوند منتظر پا   م  حیتوض  مشایخ، که  ۶آیه  

ارت آمدن او »  یها که نشانه   آموزد به شاگردانش م   یسیع  نه، یزم   نینوح بود. در ا   یبرا بزرگ«     و »  «افزونز رسی
ی

 همیشیک
ی

به کار و زندگ

ز  ز زم ی« برسی رو پرداخی    در روز و ساعت  »  و   « دزد در شبکه فرزندان نور هستند، او مانند »   کسانز   یرا که ب  خواهد بود، در حایل  ی 

  د یع در »  نبون  که از نظر  ۱۳آیه    ۲۵و باب    ۴۴آیه    ۲۴باب    مت  در  و    ۶تا    ۲آیات    ۵باب    انیکی اول تسالون   « نخواهد آمد معلومنا 

اندر آن  است که    یدیاست، تنها ع   «پورها یش "  نامعلوم روز و ساعت  " و "شب در دزد   ( به عنوان "16-14: 4  انیکاهن اعظم )عب 
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از سُدوم بیرون    بود. مردم سرگرم خوردن و نوشیدن و خرید و فروش و زراعت و عمارت بودند. امّا روزی که لوط

گونه خواهد بود. در  آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هالک کرد. روز ظهور پسر انسان نیز به همین

اش در درون خانه، برای برداشتن آنها فرود نیاید. و آن که در مزرعه  اش باشد و اثاثیه آن روز، کسی که بر بام خانه 

هر که بخواهد جان خویش را حفظ کند، آن را از دست    ۱۰۰  وط را به یاد آرید!باشد نیز به خانه بازنگردد. زن ل

گویم، در آن شب از  خواهد داد، و هر که جان خویش را از دست بدهد، آن را محفوظ خواهد داشت. به شما می

کنند، دو تن که بر یک بسترند، یکی برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد شد. و از دو زن که با هم دستاس می 

اند، یکی برگرفته و دیگری واگذاشته  یگری واگذاشته خواهد شد. ] نیز از دو مرد که در مزرعه یکی برگرفته و د

 'آیند!«میای باشد، الشخوران در آنجا گرد  جا الشه خواهد شد.[« پرسیدند: »کجا، ای خداوند؟« پاسخ گفت: »هر 

 بیدار باشید 

 ۴۴تا  ۴۲آیات  ۲۴باب متی 

از آیات کتاب مقدس از گزیده "  : پیامی از جانب خدا "   ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

دانست دزد  که اگر صاحبخانه می این را بدانید دانید سرورِ شما چه روزی خواهد آمد. ، زیرا نمی پس بیدار باشید"

، زیرا  پس شما نیز آماده باشیداش دستبرد زنند.  گذاشت به خانه ماند و نمیآید، بیدار می در چه پاسی از شب می 

 "  .پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظارش را ندارید 

 

 به هوش باشید

 ۳۶تا  ۳۴آیات  ۲۱باب لوقا 

از آیات کتاب  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " مقدس از  ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 
در طول دو روز جشن  که   ،شود م  ده ینام  ( ۱۸و  ۱۴آیات  ۳و باب   ۱۵آیه   ۱۶باب ه  و مکاشف ۶تا  ۴آیات  ۵ن باب  ا یک ی)اول تسالون 

ز و همچن، شود   گرفته م   نی شود. عالوه بر ا   " شناخته مروز طوالنز  کیبه عنوان " ی 
 
دو مورد از   میتوانقابل توجه، ما نیم   دو نکته

است که خشم خدا بر    نیو آن ا   م،ی « کنار بگذار ت دومبازگشبزرگ« و »  ل ی»س   ،های   ت یروا یک از  هر    ی را آشکارتر را ب  یتشابها 

ز رستارس زم  ز (، اما ما ن۱۳تا   ۵آیات    ۳باب پطرس  دوم  و    ۹آیه    ۵باب .  انیکی تسالون 1خواهد شد.   ختهیر   ی  خدا، مانند    پارسایان  ،ب 

ز به زم  ( تا ۳۱تا    ۲۹آیات    ۲۴باب    شد )مت    می از غضب خدا ربوده خواه  ، کشت   داوری  "، "بزرگ  د ی"تخت سف در مقابل  و    میبازگرد   ی 

ز جدید آسمان"، و "ن  نها    به عنوان "شاه شاهان و ساله اش  سلطنت هزار  (، و در ۸آیه   ۲۱و  باب   ۷آیه  ۲۰باب مکاشفه  )   «و زمی 

 (. ۶تا   ۱آیات  ۲۰و باب  ، ۱۶تا   ۱۱آیات  ۱۹باب و مکاشفه  14 ا ی)زکر باشیم"  رب االرباب 
ز به همراه دو فرشته و دو دخب  باکره ادو  سدوم را نابود کند، لوط، همرسش،    خواستکه خداوند م   هنگام.   100 که    یا شان با رفی 

  ی دلسوز   را ی ز   ند،یشدن شهرها را بب  رانی دو به عقب نگاه کرد تا و ا حال،    ن ی. با ا افتند ینجات  نابودی  آنها فرستاده بود، از    یخداوند برا 

ان متاهل به    لی که به عقب نگاه کرد، تبد  و هنگام   ، برانگیخته شده بود. با او نرفتند و   ش که در سدوم مانده بودند او به خاطر دخب 

 .(۵۲و   ۵۱آیات   ۱۹باب   یارسی و کتاب  19 شی دا ی. )پوجود دارد هنوز در آن مکان تا به امروز  که از نمک شد،   ستونز 
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دلتان را سنگین سازد و آن روز چون دامی    ۱۰۱، مبادا عیش و نوش و مستی و نگرانیهای زندگی هوش باشیدبه " 

تا    . پس همیشه مراقب باشید و دعا کنیدناگاه غافلگیرتان کند. زیرا بر همۀ مردم در سرتاسر جهان خواهد آمدبه

 " .زودی رخ خواهد داد، در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستیدهمۀ این چیزها که به بتوانید از 

 همچنان بیدار باشید 

 ۳۷تا  ۳۳آیات  ۱۳باب مرقس 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

ه به سفر رفته و به هنگام  ک  است   کسی   همچون.  رسدمی دانید آن زمان کِی فرا، زیرا نمی پس بیدار و هوشیار باشید'

ای خاص سپرده و به دربان نیز دستور  خادمانش را به ادارۀ خانۀ خود گماشته باشد، و به هر یک وظیفه   عزیمت،

شب، به  نیمهدانید صاحبخانه کی خواهد آمد، شب یا  ، زیرا نمی پس شما نیز بیدار باشیدداده باشد که بیدار بماند.  

گویم، به  دم. مبادا که او ناگهان بیاید و شما را در خواب بیند. آنچه به شما می یا در سپیده   ۱۰۲هنگام بانگ خروس 

  '! : بیدار باشیدگویمهمه می 

 غالمی امین باشید 

 ۵۱تا  ۴۵آیات  ۲۴باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب  " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " خدا ب

موقع پس آن غالم امین و دانا کیست که اربابش او را به سرپرستی خانوادۀ خود گماشته باشد تا خوراک آنان را به '

گویم، که او  بدهد؟ خوشا به حال آن غالم که چون اربابش بازگردد، او را مشغول این کار ببیند. آمین، به شما می 

آن غالم، شریر باشد و با خود بیندیشد که ”اربابم تأخیر کرده    را بر همۀ مایملک خود خواهد گماشت. امّا اگر

است،“ و به آزار همکاران خود بپردازد و با میگساران مشغول خوردن و نوشیدن شود، آنگاه اربابش در روزی که  

اران  انتظار ندارد و در ساعتی که از آن آگاه نیست خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده، در جایگاه ریاک

 '.خواهد افکند، جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود

 مثل ده باکره 

 ۱۳تا   ۱آیات  ۲۵باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 
 اضاقز .  101
ز سوم.  102    دهید  ی 

 
 . افتم ی انیصبح پا  3: 00خروس« معروف است در ساعت  بانگکه به »  روم بان شبانه
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برداشته، به استقبال داماد بیرون در آن روز، پادشاهی آسمان همچون ده باکره خواهد بود که چراغهای خود را  '

های نادان چراغهای خود را برداشتند، امّا روغن با خود  رفتند. پنج تن از آنان دانا و پنج تن دیگر نادان بودند. باکره

نبردند. ولی دانایان، با چراغهای خود ظرفهای پر از روغن نیز بردند. چون آمدن داماد به درازا کشید، چشمان همه  

آید! به پیشواز  گفت: ”داماد می های شب، صدای بلندی به گوش رسید که می ده، به خواب رفتند. در نیمه سنگین ش

. نادانان به دانایان گفتند: ”قدری از  ۱۰۳ها بیدار شدند و چراغهای خود را آماده کردنداو بروید!“ آنگاه همۀ باکره 

“ امّا دانایان پاسخ دادند: ”نخواهیم داد، زیرا روغن  روغن خود به ما بدهید، چون چراغهای ما رو به خاموشی است.

برای همۀ ما کافی نخواهد بود. بروید و از فروشندگان برای خود بخرید.“ امّا هنگامی که آنان برای خرید روغن  

  هایی که آماده بودند، با او به ضیافت عروسی درآمدند و در بسته شد. پس از رفته بودند، داماد سر رسید و باکره

های دیگر نیز رسیدند و گفتند: ”سرور ما، سرور ما، در بر ما بگشا!“ امّا او به آنها گفت: ”آمین، به شما  آن، باکره

 ' .، چون از آن روز و ساعت خبر نداریدپس بیدار باشیدشناسم.“ گویم، من شما را نمی می

 مثل قنطارها 
 ۳۰تا  ۱۴آیات  ۲۵باب متی 

از آیات کتاب  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " مقدس از  ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

  خویش   اموال   و  خواند  همچنین پادشاهی آسمان مانند مردی خواهد بود که قصد سفر داشت. او خادمان خود را فرا'

  راهی   آنگاه.  قنطار  یک  دیگری   به   و   دو  یکی   به   داد،  قنطار  پنج   یکی   به   خادم،  هر   قابلیت  فراخور   به   سپرد؛  آنان   به

یگر سود کرد. بر همین د  قنطار  پنج   و  پرداخت  تجارت  به  آن  با  درنگبی  بود،  گرفته قنطار  پنج   که  مردی.  شد  سفر

منوال، آن که دو قنطار  داشت، دو قنطار دیگر نیز به دست آورد. امّا آن که یک قنطار گرفته بود، رفت و زمین را  

ارباب آن خادمان بازگشت و از آنان حساب خواست.  کند و پول ارباب خود را پنهان کرد. .»پس از زمانی دراز، 

به من پنج قنطار   با خود آورد و گفت: ”سرورا،  نیز  مردی که پنج قنطار دریافت کرده بود، پنج قنطار دیگر را 

ام.“ سرورش پاسخ داد: ”آفرین، ای خادم نیکو و امین! در چیزهای  سپردی، این هم پنج قنطار دیگر که سود کرده 

دی، پس تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. بیا و در شادی ارباب خود شریک شو!“ خادمی که  کم امین بو

این هم دو قنطار دیگر که سود کرده نیز پیش آمد و گفت: ”به من دو قنطار سپردی،  ام.“  دو قنطار گرفته بود 

تو را بر چیزهای بسیار خواهم  سرورش پاسخ داد: ”آفرین، ای خادم نیکو و امین! در چیزهای کم امین بودی، پس  

گماشت. بیا و در شادی ارباب خود شریک شو!“ آنگاه خادمی که یک قنطار گرفته بود، نزدیک آمد و گفت:  

کنی، پس  ای جمع می دِرَوی و از جایی که نپاشیده ای میدانستم مردی تندخو هستی، از جایی که نکاشته ”چون می 

 
 آماده کردند. برای استفاده حاضز کردند. .  103
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کردم. این هم پول تو!“ اما سرورش پاسخ داد: ”ای خادم بدکاره و تنبل! تو که  ترسیدم و پول تو را در زمین پنهان 

از جایی که نکاشتهمی نپاشیدهام، می دانستی  به صرّافان  ام، جمع می دِرَوَم و از جایی که  کنم، پس چرا پول مرا 

ه آن که ده قنطار دارد بدهید.  ندادی تا چون از سفر بازگردم آن را با سود پس گیرم؟ آن قنطار را از او بگیرید و ب

فراوانی داشته باشد؛ امّا آن که ندارد، همان که دارد نیز از او گرفته  زیرا به هر که دارد، بیشتر داده خواهد شد تا به 

 ' “.فایده را به تاریکیِ بیرون افکنید، جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود خواهد شد. این خادم بی 

 

 انسان با شکوه و جالل پسر 

 ۴۶تا  ۳۱آیات  ۲۵ی باب مت

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

هنگامی که پسر انسان با شکوه و جالل خود به همراه همۀ فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و  '

کند، مردمان را به دو  همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا میهمۀ قومها در برابر او حاضر خواهند شد و او  

گروه تقسیم خواهد کرد؛ گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس به  

  ای را به میراث آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ”بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی

یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. زیرا گرسنه بودم، به من خوراک دادید؛ تشنه بودم، به من آب  

دادید؛ غریب بودم، به من جا دادید. عریان بودم، مرا پوشانیدید؛ مریض بودم، عیادتم کردید؛ در زندان بودم، به  

رور ما، کِی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا  دیدارم آمدید.“ آنگاه پارسایان پاسخ خواهند داد: ”س

تشنه دیدیم و به تو آب دادیم؟ کِی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم و یا عریان، و تو را پوشانیدیم؟ کِی تو را  

آنچه  گویم،  مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟“ پادشاه در پاسخ خواهد گفت: ”آمین، به شما می 

برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید.“ آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند  

خواهد گفت: ”ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده  

ند آبم  بودم،  تشنه  ندادید؛  بودم، خوراکم  زیرا گرسنه  مرا  است،  بودم،  عریان  ندادید؛  بودم، جایم  غریب  ادید؛ 

نپوشانیدید؛ مریض و زندانی بودم، به دیدارم نیامدید.“ آنان پاسخ خواهند داد: ”سرور ما، کی تو را گرسنه و تشنه  

گویم، و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم و خدمتت نکردیم؟“ در جواب خواهد گفت: ”آمین، به شما می

رای یکی از این کوچکترینها نکردید، در واقع برای من نکردید.“ پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند  آنچه ب

 ' .شد، امّا پارسایان به حیات جاودان
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 ۱۰۴روز خداوند 

 ۱۰تا   ۱آیات  ۵باب اول تسالونیکیان 
از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

دانید که روز خداوند  امّا دربارۀ وقتها و زمانها، ای برادران، نیازی نیست چیزی به شما بنویسم. زیرا خود نیک میو  ' 

شب  که  دزدی  می همچون  فراهنگام   امنیت  و  »صلح :  گویندمی   مردم   که  زمان  آن.  رسید   خواهد آید، 

  از   و  شود،  دچار  زایمان  دردِ  به  آبستن  زن  که  سانبدان   شد،  خواهد  نازل  ایشان  بر  هالکت  ناگهان  حکمفرماست«،

غافلگیرتان کند. شما همه   دزد  چون  روز   آن  تا  نیستید  تاریکی  در  برادران،  ای  شما  امّا.  بود  نخواهد  گریزی   آن

 
درک آسانب     یبرا   ر یآن دشوار است. مشاهدات ز   فیکننده و توص  جیاصطالح گ  کی روز خداوند    انیحی از مس  یار یبس   یبرا .   104

 زمان آخر آورده شده است   عیاصطالح و وقا 

روز همچون    ک یکه نزد خداوند    د ی نکته غافل مباش  نی از ا   زان،یعز   ی: »اما ا د یگو سال است. پطرس رسول م   1000. روز خداوند  1

 ( ۸ آیه ۳باب رس  روز.« )دوم پط ک یهزار سال است و هزار سال همچون 

ز . روز خداوند هفتم2 احت    ن ی ساله از خلقت است. ا   1000روز    ی  ز خدا در زم  پادشایه  را ی قوم خدا، ز   ی برا   سبت است، اسب  برقرار    ی 

دادن مجدد    بیفر   یبرا   طانی ش  ن  شود و قبل از رها   حکومت و سلطنت آغاز م   ی برا   حیمس   یسی خواهد شد، که با آمدن خداوند ع

ز مطابق با هشتم  ،رسد. روز هشتم  م  انیقومها به پا  ( است که آسمان و زم  قها یآالچ  د یروز ع   ی  ز )اکتب  ز از ب   ی  مقابل    یروند، داور   م  ی 

و سف بزرگ  و زم  رخ م   د یتخت  ز دهد و خداوند آسمان  اصلند یآفر   م  ید یجد  ی  است،    . روز خداوند موضوع  مکاشفه  کتاب 

او    یوحنا یهمانطور که   توص  م   ی را که در طول روز رو وقاییع  رسول در روز خداوند در روح بود.  کند: هشدارها،    م  ف یدهد 

ز ها، رستاخداوری  ز زم  یبر رو   حی بره، و سلطنت مس  شام عروس  طان،یش کردن    در بند (،  ۲آیه    ۶باب  مردگان )هوشع    ب  سه    یسی. عی 

ز   / ها پور یشعید :  تکمیل خواهد کرد را   (خداوند اعیاد آخر ) د یع  .ها آالچیق د ی)شوفار(، روز کفاره و ع نواخی 

 نوح   تا آدم  -اول  روز 

 م ی ابراه تا نوح    -دوم   روز 

 داوود  تا   می ابراه - سوم  روز 

   نور بزرگب    ح،یمس  یسیعتا  داوود، نور کوچکب    -چهارم  روز 

 آخر  یاز روزها  یکی  -پنجم   روز 

 آخر  ی از روزها  یکی  -ششم  روز 

  طان یش  ن  شود و قبل از رها  حکومت و سلطنت آغاز م   یبرا  ح یمس یس یسبت که با آمدن خداوند ع ک یروز خداوند،   - هفتم   روز 

 .رسد م  انیها به پا قوممجدد  بیفر   یبرا 

ز آسمان و زم -هشتم   روز  ز از ب ی  ز شود و خداوند آسمان و زم انجام م د ی سفو تخت بزرگ   یروند، داور  م  ی   .ندیآفر  م ید یجد ی 

ذکر شده    حیساله مس   1000از جمله: روز، آن روز، روز خداوند و سلطنت    روز خداوند در رسارس کتاب مقدس به طرق مختلفز  .3

 .است

را که در طول  وقاییع  رسول در روز خداوند در روح بود. او    یوحنا یکتاب مکاشفه است، همانطور که    روز خداوند موضوع اصل  .4

ز ها، رستاخداوری: هشدارها،  کند م  فی توص افتد روز اتفاق م  بر   حیبره، و سلطنت مس   شام عروس  طان، یش کردن    در بند مردگان،   ب 

ز زم  یرو   .  ی 

ز :  تکمیل خواهد کرد را به   (خداونداعیاد آخر ) د یسه ع  یسیع. 5  .ها آالچیق د ی)شوفار(، روز کفاره و ع  عید شیپورها/ نواخی 

هفت  )ه ها هفت   د یو ع   نوبرها   د یع  ، ب  فط  د یخداوند، ع پسخ    د ی: ع را تکمیل خواهد کرد (  اعیاد خداونداول )  د یچهار ع   یسیتوجه: ع .6

 .(کاستیپنط   ا یهفته  

ز . روز خداوند همچن7 ز روز رستاخ  ی  ، و  خواهد کرد   ما را احیا »پس از دو روز شده است:   نوشته ۲آیه    ۶باب  هوشع  در   را ی است ز   ب 

انید در روز سوم  ز ز سوم  نیا  .«می کن  یستتا در حضور او ز   ما را برخواهد خب  ز ساله از رستاخ 1000روز   ی    عید نوبرها   ح،یمس یسیع ب 

 است. 
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بلکه  ،  ۱۰۵فرزندانِ نور و فرزندان روزید؛ ما به شب و به تاریکی تعلق نداریم. پس همانند دیگران به خواب نرویم 

هنگام مست  کنند، شبخوابند، و آنان که مست میهنگام میخوابند، شببیدار و هوشیار باشیم. زیرا آنان که می 

پوش بر تن کنیم،  کنند. امّا ما چون به روز تعلّق داریم، باید هوشیار باشیم، و ایمان و محبت را همچون زرۀ سینهمی

. زیرا خدا ما را نه برای غضب، بلکه برای کسب نجات به واسطۀ  و امیدِ نجات را همچون کالهخود بر سر نهیم

 ' .خاطر ما مرد، تا چه بیدار باشیم و چه خفته، با او زندگی کنیمخداوندمان عیسی مسیح تعیین کرده است، که به 

 

 بازگشت مسیح 

 ۲و   ۱آیات   ۲باب دوم تسالونیکیان  

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  بال من  " ای  ه دن : پیامی از جانب خدا ب ا ی  " ب

از پیام نبوّتی یا گفته یا  ای برادران، دربارۀ آمدن خداوند ما عیسی مسیح و گِرد آمدن ما نزد او، استدعا داریم  '

 .مشوید   مشوّش  یا  متزلزل  زود  است،  رسیده اکنون فراای که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز خداوند هم نامه

'۱۰۶ 

 ارتداد(عصیان) 

 ۳آیه   ۲باب دوم تسالونیکیان  

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

دین واقع نشود و آن مرد بی   ۱۰۸تا نخست آن عِصیان  ۱۰۷را فریب دهد. زیرا کس به هیچ طریقی شما  مگذارید هیچ '

 ' .رسید  نخواهد ، آن روز فرا۱۰۹رزند هالکت است به ظهور نرسد که ف

 مکروه ویرانگر 

 
. آن روز کفاره، روز  ستم روا دارند روحشان  به  و    ند ب  خواهد روزه بگ  روز در سال وجود دارد که خداوند از قومش م   ک یتنها  .   105

وع م  ،شوند   که قوم خدا دور هم جمع مزمانی بعدازظهر    6سبت است. روز حدود ساعت     دار یدر طول شب ب   یار یشود. بس  رسی

  ار یهوش   د یبا  را یمانند ز   م
 
و دعا در کانون توجه قرار دارند. از آنجا    رسودخوانان خدا را ستایش کردن  س، مقداب کت    باشند. مطالعه

آن به زبان مقدس    یکنند و به جا   م  ی خوددار   دنیوی   ی از صحبت کردن به زبان ها   ی ار یشود، بس   م   کی که خدا به قوم خود نزد

 .شوند متوسل مو روحانز 
لزل یا مشّوش مشوید ...  رسیده است اکنون فرا روز خداوند هم .  106 ز بازگشت    ادرست آموزه  ضد تعلیم نپولس در اینجا بر  - زود مب 

دهد که آمدن    خود ادامه م  می . و در عوض به تعالدوباره تاکید م کند  "عییس م تواند در هر زمانز بیاید"  قریب الوقوع مسیح که 

با   ستند همزمان ه  داد یرو   کیو ربوده شدن    هیثانو  دنبال کنند، همانطور که در    قبل  داد ی رو   نی چند  د یکه  از دوم    نیا را  قسمت 

 شده است  ذکر   ۹تا   ۱آیات   ۲ن باب ا یکی تسالون
 .و جمع شدن ما با او است حیمس یسی" اشاره به آمدن خداوند ما ع "آن.  107
 .نزد او گرد م آییم  دهد و ما  رخ م   حیمس  یسی( قبل از بازگشت خداوند عکج روی) عصیان.  108
 گرد م آییم.   او نزد شود و ما   آشکار م  حیمس یسی دجال قبل از بازگشت خداوند ع.  109
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 ۴آیه   ۲باب دوم تسالونیکیان  

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

دهد،  ورزد و خود را باالتر قرار می گیرد، مخالفت میشود و مورد پرستش قرار می او با هرآنچه خدا خوانده می '

 ' .نمایدو خود را خدا معرفی می  ۱۱۰کندجلوس میتا آنجا که در معبد خدا  

 

 سِرّ بی دینی 

 ۱۲تا  ۵آیه   ۲باب لونیکیان  دوم تسا

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

چیزی مانع است و  دانید که اکنون چه  گفتم؟ شما می آیا به یاد ندارید هنگامی که با شما بودم اینها را به شما می '

، امّا فقط تا کنداکنون نیز عمل میدینی هم زیرا سِرّ بی   شود که او تنها در زمان مناسب خود ظهور کند.سبب می

دین ظاهر خواهد شد، که خداوندْ عیسی با  وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود. آنگاه آن بی 

او را هالک   نابود خواهد ساخت. ظهور آن  نَفَس دهان خود  را  او  با درخشندگیِ ظهور خویش  خواهد کرد و 

کننده خواهد بود، و نیز همراه با  دین به نیروی شیطان و همراه با همه گونه معجزات و آیات و عجایبِ گمراه بی

می  فریفته  را  راهیان طریق هالکت  رو هالک میهمه گونه شرارت که  از آن  ایشان  نخواستند    شوند کهسازد. 

ای که  پس خدا ایشان را به توهّمی بزرگ دچار خواهد کرد، به گونه حقیقت را دوست بدارند تا نجات یابند.  

 .اند، محکوم شوند دروغ را باور خواهند داشت، تا همۀ کسانی که حقیقت را باور نکرده و از شرارت خشنود گشته

' 
 

 ربایش 

 ۵۳تا  ۵۱آیات  ۱۵باب اول قرنتیان 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 
 .نزد او گرد م آییمو ما است  حیمس   یسیوند عکند، قبل از بازگشت خدا   درباره آن صحبت م الیکه دان   رانز یمکروه و .  110
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 . ۱۱۲، بلکه همه دگرگونه خواهیم شد ۱۱۱خوابید   نخواهیم همه ما: گویممی شما به را  رازی! دهید  گوش فرا'

پیوست. زیرا  ، این به وقوع خواهد  ۱۱۳در یک آن و در یک چشم به هم زدن، آنگاه که شیپور آخر نواخته شود

شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فسادناپذیری بر خواهند خاست و ما دگرگونه خواهیم شد. زیرا این  

 ' .بدنِ فسادپذیر باید فسادناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید به بقا آراسته شود 

 

 مردگانِ در مسیح 

 ۱۸تا   ۱۳آیات  ۴باب اول تسالونیکیان 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

، به ماتم  همچون دیگر مردمان که امیدی ندارندخبر باشید، مبادا  بی  ۱۱۴خواهیم از حال خفتگانای برادران، نمی '

، ۱۱۵انددر عیسی خفته   سان خدا آنان را نیز کهبنشینید. زیرا اگر ایمان داریم که عیسی مرد و برخاست، پس به همین 

اند و تا گوییم: کسانی از ما که هنوز زنده با وی باز خواهد آورد. این را به واسطۀ کالم خودِ خداوند به شما می

آواز و آوای  بلندیقین از خفتگان پیشی نخواهند گرفت. زیرا خداوند، خود با فرمانی  ، بهمانندآمدن خداوند باقی می 

، از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگانِ در مسیح، بر خواهند خاست. شیپور خدارئیس فرشتگان و نفیر  

شد تا خداوند را در هوا مالقات کنیم،  ایم، با آنها در ابرها ربوده خواهیم پس از آن، ما که هنوز زنده و باقی مانده 

 '.گونه همیشه با خداوند خواهیم بود. پس بدین سخنان، یکدیگر را دلداری دهیدو بدین 

 
دیدم که بر آنها کسانز نشسته بودند که حق داوری   و تختهان  " ۶تا   ۴آیات   ۲۰باب  مکاشفه  یعتز  . )ند ب  م نیم  حیهمه در مس .   111

ده شده بود. و نفوس کسانز را دیدم که رسهاشان در راه شهادت در حق عییس مسیح و در حق کالم خدا از تن جدا شده   به آنان سبر

پذیرفته بودند. اینان دوباره   بود. اینان نه به پرستش آن وحش و تمثال او تن داده بودند و نه عالمت او را بر پیشانز و بر دست خود 

ز اّول استزنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کردند.   . و مردگاِن دیگر زنده نشدند تا آن هزاره رس آید. خجسته  این رستاخب 

کت دارند. مرگ دّوم بر آنان هیچ قدرت ندارد بلکه در ِسلک   ز اّول رسی س همۀ آنان که در رستاخب 
ّ
کاهنان خدا و مسیح  بمانند و مقد

 خواهند ماند و با او هزار سال سلطنت خواهند کرد".( 
ی دارد  اشاره به  نیا .  112 ز  از آن به عنوان "  انیح یکه مسچب 

ً
  تا   ۲۴آیات   ۱۱ا باب  وحنیمارتا را در    یسیکنند. ع  م اد ی" ربایش معموال

م.    عییس  .« که در روز قیامت بر خواهد خاست  دانممارتا به او گفت: »م  'مفهوم کرد.   نی متوجه ا   ۲۶
َ
گفت: »قیامت و حیات َمن

د، زنده خواهد شد. و هر که زنده است و به من ایمان دارد، به  د، حت  اگر بمب  ز تا به ابد نخواهد مرد؛ آیا  آن که به من ایمان آَورَ یقی 

؟این را باور م    '«کتز
ی  " با  شیپور عظیم"  ا شیپور آخر ی".   113   ان یدر پا . نفب    "Tekiah Gedola"م شود: تکیا گدوال  رسد شناخته    که به گوش م نفب 

وع م   روز عید شیپورها  ز دروازه" در پا   رسی   مدت طوالنز   یبرا صدای شیپور    نی . ا به اتمام م رسد روز کفاره    انیشود و در مراسم "بسی 

تضم  م   نواخته  و  ز شود  هرکیس  م  ی  فرصت    کند که  توبه کند،  خود  از گناهان  بخواهد  ا   ی برا   که  او  کار    نی انجام  داده  به 

ز همچن.شودم  .(۹آیه   ۲۵باب  ن ا یاست. )الو  لیوب یزد که سال   م اد یدر روز کفاره هر پنجاه سال بود که کاهن اعظم فر   ی 
 ح یدر مس گاِن مرد .  114
 مرده اند .  115
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 درس: نکته 

 .بیدار ، هوشیار و منتظر بازگشت عیسی در آینده باشید
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 توالی وقایع پایان عصر 

 :کتاب مکاشفهمقایسه توالی وقایع پایان عصر از طریق کالم عیسی، پولس و 

 پولس              مکاشفه                عیسی     واقعه                                                                                                    

 ×                 شهادت رسوالن :                                                                           

 فرو ریختن معبد :                                                                                           × 

  ×                       ×         درد زایمان :                                                                                                   ×             

 ×                      ×                                                                                                                    عصیان)ارتداد( :

 ×                      ×                       ×                                                                                              :مکروه ویرانگر

 ×              مصیبت عظیم/ زمان مسیحان کاذب :                                                             ×                      ×           

 ×                      ×                       ×                                                                                   :نشانه هایی در آسمان

 ×                       ×    ×                                                                                                                    :غضب خدا

 ×                    آمدن عیسی/گرد آمدن نزد او :                                                                       ×                      ×   

 ×                                                                    سلطنت هزار ساله مسیح :                                                           

 ×       آسمان و زمین زایل می شود/ تخت داوری بزرگ وسفید :                                  ×                                          

 ×                                                                                           پایان عصر/آسمان و زمین جدید :                         
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 47درس 

 

 گمراه نشوید 

 

 گفتمان گروهی: 

 آیا قبالً توسط کسی گمراه شده اید؟  •

 برای جلوگیری از گمراه شدن چه کاری می توانستید انجام دهید؟ •

 

 :مقدمه

زیتون پیشگویی رویدادهای آینده باشد. اما در حقیقت، عیسی از آن استفاده      یاصلی موعظه به نظر می رسد هدف  

در  عیسی،  او.      ییدادهای مربوط به آمدن ثانویه ، مخصوصاً رو شوندانش در مورد آینده گمراه نکند تا شاگردمی

به هوش باشید "به سؤاالت شاگردان را با هشدار به آنها آغاز می کند:  کوه معبد و زیتون،  پاسخ   یهر دو موعظه 

این که  ".که گمراه نشوید به  با علم  به قصد فریبعده   عیسی  اینکه شاگردانش گمراه  نخواه  ای  د آمد و برای 

وی  نشوند، دستورات بسیار مشخصی را برای آنها به جا می گذارد که هنگام مشاهده وقایعی خاص از آنها پیر

 .کنند

 

 :گروهیبحث 

 چگونه می دانید که قبالً در مورد وقایع پایان عصر گمراه نشده اید؟  .۱

 

 :مطالعه آیات کتاب مقدس

 ۲۴تا  ۸آیات  ۲۱باب ، لوقا ۱۳تا  ۵آیات  ۱۳باب  ، مرقس۱۴تا  ۴آیات ۲۴باب متی 

 

 هشدارها 
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 ۱۱تا   ۸آیات  ۲۱باب لوقا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

. زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت، ”من  هوش باشید که گمراه نشویدبه عیسی بدیشان فرمود: »'

.  نهراسید  شنوید،. و چون خبر جنگها و آشوبها را می از آنها پیروی مکنیدهمانم“ و زمان موعود فرا رسیده است.  

ین وقایعی رخ دهد، ولی پایان کار بالفاصله فرا نخواهد رسید«. سپس به آنها گفت: » قومی بر قوم  زیرا می باید چن

ها ی بزرگ و قحطی و طاعون در جایهای گوناگون  دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر بر خواهند خاست. زلزله 

 ای مهیب از آسمان ظاهر خواهد شد. خواهد آمد و وقایع هولناک روی داده، نشانه ه

 

 شهادت رسوالن 

 ۱۹تا  ۱۲آیات  ۲۱باب ، لوقا  ۱۱تا  ۹آیات  ۱۳باب مرقس 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

خاطر نام  ها و زندانها خواهند سپرد، و بهامّا پیش از این همه، شما را گرفتار کرده، آزار خواهند رسانید و به کنیسه'

. این را خوب به  گونه فرصت خواهید یافت تا شهادت دهیدشما را نزد پادشاهان و والیان خواهند برد و این من،  

. زیرا به شما کالم و حکمتی خواهم داد که  خاطر بسپارید که پیشاپیش نگران نباشید در دفاع از خود چه بگویید

حتی والدین و برادرانتان، و خویشان و دوستانتان   یک از دشمنانتان را یارای مقاومت یا مخالفت با آن نباشد.هیچ 

خاطر نام من از شما نفرت خواهند  شما را تسلیم دشمن خواهند کرد و برخی از شما را خواهند کشت. مردم همه به 

 ' .داشت. امّا مویی از سرتان گُم نخواهد شد. با پایداری، جان خود را نجات خواهید داد 

 ۱۱۶ویرانی اورشلیم 

 ۲۴تا  ۲۰آیات  ۲۱باب لوقا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

بینید اورشلیم به محاصرۀ سپاهیان درآمده،  ' بدانید که ویرانی آن نزدیک است. آنگاه آنان که در یهودیه  چون 

، و آنان که در دشت و صحرا باشند به شهر  ۱۱۷دشهر باشند از شهر بیرون شونباشند به کوهها بگریزند و آنان که در  

 
اتور روم وسپاس توس،ی تحت فرمان ت روم   ی ها  ونی . لژ میاورشل  رانی یو .  116 را فتح کردند و معبد را   م یشهر اورشل ان،یپرس ارشد امبر

 .کردند  بی تخر  الد یپس از م   70ب )اواخر اوت( سال  ا در نهم 
ون که در شهر هستند   کسانی   د یبگذار .  117 را محاضه   م یشهر اورشل   الد یپس از م  70او در بهار سال  و سپاه روم توسیت  بروند. بیر

ق    یو به پال، شهر  ختند ی از شهر گر  انیحیکه آنها به طور موقت از محاضه خود خارج شدند، مس  کردند. هنگام رود   در سمت رسی

 .رفتند  اردن در اردن کنونز 
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زیرا آن روزها، روزهای مکافات است که در آن هرآنچه نوشته شده تحقق خواهد یافت. وای بر زنان  درنیایند.  

به غضب الهی  آبستن و مادران شیرده در آن روزها! زیرا مصیبتی عظیم دامنگیر این سرزمین خواهد شد و این قوم 

افتاد و در میان همۀ قومهای د۱۱۸دچار خواهند گشت  به دَم شمشیر خواهند  به اسارت برده خواهند شد و  .  یگر 

 ' .تحقق یابد ۱۱۹آنگاه که دوران غیریهودیان  اورشلیم لگدمالِ غیریهودیان خواهد گشت تا

 آغاز درد زایمان 

 ۸تا  ۵آیات  ۱۳باب ، مرقس ۸تا   ۴آیات  ۲۴باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت، ”من    هوش باشید تا کسی گمراهتان نکند.به پاسخ داد: »عیسی  '

،“ و بسیاری را گمراه خواهند کرد. همچنین دربارۀ جنگها خواهید شنید و خبر جنگها به گوشتان   ۱۲۰هستم مسیح 

  قوم   بر   قومی  نیز.  نرسیده باید رخ دهد، ولی هنوز پایان فرا، زیرا چنین وقایعی می مشوش مشویدخواهد رسید.امّا  

ر جایهای گوناگون خواهد آمد. امّا  ها دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر بر خواهند خاست. و قحطیها و زلزله د

 ' .همۀ اینها تنها آغاز درد زایمان است

 

 ارتداد

 ۱۳و  ۱۲آیات  ۱۳باب ، مرقس ۱۴تا   ۹آیات  ۲۴باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 
  97000کشته و    یهودی   0000011  ،ی هودیمورخ    وس، یفالو   فوس سو یگفته  به  این قوم به غضب الیه دچار خواهند شد.  .   118

 . به اسارت برده شدند   الد یبعد از م  70-66در جنگ   انینفر به عنوان برده توسط روم 
تا شورش بار    افتند یاجازه    انیهود یکردند،    رانیو   الد یبعد از م  ۷۰را در سال    م یاورشل   ان یروم  نکهیپس از ا   . انیهودییر دوران غ.   119

  Aelia Capitolinaرانده شدند و به   می از شهر اورشل  الد یبعد از م   ۱۳۴( در آنجا بمانند.  آنها در سال  الد یبعد از م  ۱۳۱-۱۳۵کوخبا )

ل خارج  ۱۹۶۷ژوئن    ۸شهر تا    ن ی.  ا دادند نام    یب  تغ ماند.     ( باق  انیهودی  ب  )غ  انیکه در جنگ شش روزه از اردن آزاد شد، تحت کنب 

 .اعالم شد  لی ارسائ تی شهر متحد تحت حاکم  ک ی  میصادر شد که بر اساس آن اورشل  ی ا  هیاعالم  ۱۹۸۰در سال 
- 44تئوداس )  ،یکار یعبارتند از: س  هستند،(  اشیح)م  حیمس  م کردند که  ادعا   یسیکه بعد از ع  از کسانز   برجز .  من مسیح هستم.   120

  ش یب  الد یبعد از م   2000تا    1500(. در دوره پانصد ساله از  الدی از م  بعد   135بر کوخبا )   مونیو س  هودا ی (، مناحم بن  الدیاز م  بعد   46

 هستند.  حی کردند که مس  از چهل نفر ادعا م
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خاطر نام من  بسیار بینید، و شما را خواهند کشت. همۀ قومها به  ۱۲۱آزار   در آن زمان شما را تسلیم خواهند کرد تا"

، به یکدیگر خیانت خواهند کرد و  ۱۲۲بازگشته از شما نفرت خواهند داشت. در آن روزها بسیاری از ایمان خود  

زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه خواهند کرد. در نتیجۀ   ۱۲۳پیامبران دروغینِاز یکدیگر متنفر خواهند شد.  

فزونی شرارت، محبت بسیاری به سردی خواهد گرایید. امّا هرکه تا به پایان پایدار بماند، نجات خواهد یافت. و  ا

  خواهد  این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعالم خواهد شد تا شهادتی برای همۀ قومها باشد. آنگاه پایان فرا

 ".رسید

 

 فرمانها: 

 .نکندبه هوش باشید تا کسی گمراهتان  ❖

 .از آنها پیروی نکنید ❖

 .نهراسید ❖

 .پیشاپیش نگران نباشید در دفاع از خود چه بگویید ❖

 .بدانید که ویرانی آن نزدیک است ❖

 .آنانکه در یهودیه اند به کوه ها بگریزند  ❖

 .آنانکه در شهر باشند از شهر بیرون شوند ❖

 آنانکه در دشت و صحرا باشند به شهر در نیایند.  ❖

 

 درس: 

 
ز  است که    رنخ    ا ی  بتیمصآزار،  خدا.    غضب و  آزار  :  ند ب  گ  مقدس را اشتباه م از مردم دو مفهوم کتاب    یار یبس.  آزار.   121 در  مقدسی 

تا    ۱آیات   ۵، مت  باب ۱۹تا   ۱۲آیات   ۴، اول پطرس باب  ۳۳آیه    ۱۶باب   وحنا یکنند. )ر.ک:   به دست انسانها تحمل م ،ا یدن  نیا 

م    ختهی خدا ر   غضب خدا به خشم خدا اشاره دارد که بر ن    ( ۲۹و    ۲۸آیات    ۱۰مت  باب    ۱۲و۴و۳و ۲آیات    ۱، یعقوب باب  ۱۲

 ( ۱۰  و  ۹آیات   ۵شود. )ر.ک: اول تسالونیکیان باب  
ی .   122 ز ،  یقت از حقفرار    یرود ارتداد است که به معنا   به کار م  نجا یکه در ا   ی واژه ا   . برگشت  از ارجاعات    است. برجز   ترک کردن،  برگشی 

انیان  ، ۳تا  ۱آیات    ۴اول تیموتائوس باب  ،  ۹تا   ۶آیات    ۱غالطیان باب :  افتی ر یتوان در موارد ز   مفهوم را م   ن یبه ا  د یعهد جد عب 

انیان باب  ،  ۱۲آیه    ۳باب    ۲باب    وحنا ی، اول ۱۸و   ۱۷آیات   ۳دوم پطرس باب ، ۳تا   ۱آیات    ۲دوم پطرس باب  ،  ۶تا    ۴آیات    ۶عب 

 .4-3  هودا یو  ۱۹و   ۱۸آیات 
ی .   123 ان دروغتر م خداوند  ی که به نا امب  ی پ   زمانز   ق، یخدا را به مردم اعالم کند. در عهد عت   است که قرار است اراده    کیس  امب  یپ.  پیامیر

( که اعالم  هب  )معجزه، نبوت و غ   عالمت    (2  ا یرا خدمت کنند    گر ید   انیکه خدا   گفتبه مردم م   (1و    شد کهم آمد دروغ انگاشته می

  ا یاضافه کرد: آ  ی گر ید  شی، آزما بنگرند (  تی)شخصپیامب    ثمره  به میوه و  گفت که    نشبه شاگردا   وقت    یس یشد. عنمیمحقق    کرد م

 د؟ آور  روح القدس را به بار م میوه   رفتار او 
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گمراه  که رهبر او نیست،      پیروی می کند  یفرد   شخص از  که  یسروکار دارد.  زمان یگمراه شدن با مسئله رهبر  

  عالمبه آنها دستور داد که رهبر،  آموخت.  او    یرهبر  ی درباره   یبه شاگردان خود درس  یسیدر روز قبل عشود.    یم

توسط روح   -۲کنند،    یرویکالم خدا پ  ،یسیاز ع  -۱از آنها موظف بودند    کینشوند.  هر    دهی)معلم( و پدر نام

 باشند.   آسمان خدمتگزار پدر خود در  ییبه تنها -۳داده شوند و  میالقدس تعل

.  همانطور  دکر  جادیرا در ذهن شاگردان ا  یج یسؤاالت را   مسلماً ،  د«،یگمراه نشو   دی»مراقب باش  با گفتن:  یسیع

 د.اد یپاسخ منیز شده آنها  ی نیب شیبه سؤاالت پ د،اد یادامه مبه سخنان خود  عیسیکه 

در تعالیم قبلی عیسی به پیروان خود در مورد فریبکاران  چه کسی می خواهد ما را گمراه کند؟   •

هشدار داده بود: گرگهایی در لباس میش اند. او پیامبران و معلمان دروغین را مورد خطاب قرار داده بود،  

 ۱۲۴ ان کاذب.یا اکنون تهدید جدیدی را آشکار می کند: مسیح ام

دهد که بسیاری از مردم با ادعای اینکه همان مسیح عیسی توضیح می   چرا باید آنها را دنبال کنیم؟ •

هستند که توسط خدا فرستاده شده است، خواهند آمد. در طول صد سال پس از مرگ عیسی، گروهی به  

 ۲۰۰۰میالدی تا    ۱۵۰۰ساله از سال    ۵۰۰نام سیکاری و سه نفر ادعای لقب مسیح را داشتند. و در فاصله  

 هل نفر ادعا کرده اند که مسیح هستند.میالدی بیش از چ 

از آنجایی که مردم همیشه نگران آینده    آنها چگونه تالش خواهند کرد تا بر ما تأثیر بگذارند؟  •

هستند، عیسی گفت که این مسیحای کاذب اعالم خواهند کرد: »زمان نزدیک است.« به عبارت دیگر،  

 .پایان نزدیک است و قضاوت در راه است 

 «.از آنها پیروی نکنیدعیسی گفت: »  ؟ باید انجام دهیم   کاری را چه   •

عیسی، از آنجایی که نگران این هستی که ما می توانیم گمراه شویم، پس چگونه واقعیت   •

این اصل موضوع است، بنابراین او بقیه سخنرانی را صرف توضیح چگونگی  را تشخیص خواهیم داد؟  

 .دانستن آنها می کند

رد  را در مسیر قرار می دهد تا شاگردانش در مو  هاییهدایت کننده   نده را ترسیم می کند وعیسی نقشه راه آی

 .نشوند. به این ترتیب آنها گمراه نخواهند شد مراه مسیری که قرار است طی کنند گ

 
 مسیحیان .  124
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رسوالن فرستاده خواهند شد تا شهادتشان را درباره عیسی بدهند. او به آنها    -  1نشانگر مسیر شماره   •

زیرا به شما کالم و حکمتی خواهم    ؛پیشاپیش نگران نباشید در دفاع از خود چه بگویید  "ی دهد:فرمان م

 ."یک از دشمنانتان را یارای مقاومت یا مخالفت با آن نباشد  داد که هیچ 

»چون  اورشلیم توسط غیریهودیان برای مدتی تصرف خواهد شد. عیسی گفت:    -  ۲نشانگر مسیر شماره   •

 «.سپاهیان در آمده، بدانید که ویرانی آن نزدیک است  یم به محاصره ببینید که اورشلی

امّا مشوش مشوید، زیرا چنین    "جنگ و شایعات جنگ. عیسی گفت:  شنیدن    -  ۳نشانگر مسیر شماره   •

 ".نرسیده  باید رخ دهد، ولی هنوز پایان فراوقایعی می 

ی  هات دیگر بر خواهند خاست. زلزلهقومی بر قوم دیگر و حکومتی بر حکوم    -  4نشانگر مسیر شماره   •

آغاز      یاما این تنها به منزله"عیسی گفت:  بزرگ و قحطی و طاعون در جایهای گوناگون خواهد آمد.  

 ".درد زایمان است 

بر   مستقیماً  که  چیزهایی  به  گسترده  جهانی  منظر  از  را  خود  سخنرانی  تمرکز  عیسی  پایان،  به  شدن  نزدیک  با 

 .شاگردانش )مسیحیان( تأثیر می گذارد، محدود می کند 

و     ، مرگ ۱۲۵شاگردان عیسی به خاطر نام او )عیسی مسیح خداوند( در مصیبت - 5نشانگر مسیر شماره  •

 .نفرت همه قوم ها قرار خواهند گرفت

 
رجوع    – شود    م  ده ییسا   ا یفشار )آنچه به هم منقبض    ، به درست   ψις) ῖθλ – 2347STRONGS NT  –: (thlípsis– بتیمص.   125

رد اما    ، سو در فشاریم ما از هر  "  ،۱۱تا    ۸آیات    ۴ن باب  ا یبه دوم قرنت  د یکن
ُ
یم  م؛ینشده ا   خ بینیم،  آزار م   نومید نیستیم؛اما    ، متحب 

ز افکنده شده اّما وانهاده نشده  کنیم تا حیات عییس  ایم. همواره مرگ عییس را در بدن خود حمل م ایم، اّما از پا درنیامده ایم؛ بر زمی 

ز در بدن ما ظاهر شود. زیرا ما که   ده م ایم، همواره به زنده نب  "(،  . شویم تا حیات او در بدن فانز ما آشکار گرددخاطر عییس به مرگ سبر

احساس    شود شخص   که باعث م  به خصوص فشار درونز   بت، ی". مصوارد کنندرا در آن    "کیس  تا   تنگ مکان    کیاز    استفاده

  او را   ،پس اینک ، » ۱۵و   ۱۴آیات   ۲باب   به هوشع  د یرجوع کن   -فرار«    یبرا   رایه   چی»ه  ا ی نه«ی)محدود، »بدون گز  کند   تیمحدود

وادی  خواهم داد و  ی باز  را به و   شیو در آنجا تاکستانها   مجذوب کرده به بیابان خواهم آورد و سخنان دالویز به او خواهم گفت. 

   ا ی)   َعخور 
ی

  ۱۵آبات    ۲۴ باب  مت    –   متنی   ای معن یونانی تایر(؛ )فرهنگ لغت  ) - «ت. خواهم ساخبدل    د یام  به دروازه ی( را آشفتیک

خواننده    -پس چون آنچه را دانیال نت  مکروه ویرانگر نامیده در مکان مقدس بر پا ببینید، "۲۰تا    ۱۴آیات    ۱۳باب    ، مرقس  ۲۲تا  

ی  و هرگز    ،ادهند  ویاز آغاز جهان تا کنون ر   مانندش  خواهد داد کهعظییم روی    بتیمصزمان چنان  در آن    را ی ز . . .    -دقت کند نیر

ایشان  آسمان از آن  پادشایه    را ی، ز در راه پارسان  آزار م بینند   کهآنان  به حال    خوشا "   ۱۲تا    ۱۰آیات    ۵باب    . مت  دادنخواهد  روی  

 :حیمس  ی شکنجه شده برا  کیشهادت   عتز ی ؛ ی کنیدو شاد  د یباشخوش است. . . 

ز از    یکی   کند و    پخش م   لیانج  انهیمتوجه شد که او مخف   ستیکمون  سیدخب  جوان بود. پل  کی   تز یرزم یز   یسا یما در کل  خادمی 

را دستگ  میدهد. تصم  م  تعلیم   حیبه کودکان درباره مس او  برا   ب  گرفتند  اما  اندازه    یب  دستگ  ن یا   نکه ی ا   یکنند.  که  به همان 

  ق یکه قرار بود ازدواج کند چند هفته به تعو   یاو را تا روز   ی ب  دستگ  تند گرف  میو دردناک باشد، تصم   خواستند عذاب آور م

ز شگفت انگ  -بود    دهی، دخب  لباس عروس پوشاش  . در روز عروسندازند یب    نیو شادتر   نیتر ب 
ی

! ناگهان در    کی  روز در زندگ دخب 

 .وارد شد مخفز   سیباز شد و پل
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شوند و  از یکدیگر متنفر می  ،برمی گردندبسیاری از شاگردان از ایمان خود    -   6نشانگر مسیر شماره   •

 .به یکدیگر خیانت می کنند

 .پیامبران دروغین ظهور کرده و بسیاری را گمراه خواهند کرد - 7شماره نشانگر مسیر  •

شود. عیسی  می یابد، محبت بیشتر مردم سرد میاز آنجا که بی دینی افزایش    -  8نشانگر مسیر شماره   •

  .«اما هر که تا به پایان پایدار بماند، نجات خواهد یافت گفت: »

م خواهد شد تا شهادتی برای  اعال  پادشاهی جهان سرتاسر  در پادشاهی  بشارت –   9نشانگر مسیر شماره   •

 .«آنگاه پایان فرا خواهد رسیدباشد. عیسی گفت: » قوم ها   یهمه 

 

 :نکته درس

 .فرمانهای عیسی را پیروی کنید آنگاه گمراه نخواهید شد 

 

 فعالیت: 

واحدی که   یگسترش داد به طوریکه در بیانیه را وهیتاز میالد، جان کالوین ساختار ال پس ۱۶۰۰در حدود سال 

یابد، برای همیشه نجات  شد، خالصه شده است: »وقتی کسی نجات می ری از مسیحیان انجیلی استفاده میتوسط بسیا

 یافته است«. 

 نگران گمراه شدن شاگردانش بود؟ اگر چنین است، چرا عیسی

 ؟ اگر چنین است، چه کسانی هستند که برخواهند گشت

تعلیم  باور دارند  پایان عصر    یدادها یاز مردم در حال نوشتن کتاب هستند و آنچه را که در مورد رو  ی اریبس  امروزه،

. به  رندیگ ی قرار م تیدر درجه دوم اهم ای رندیگ یم ده یرا ناد هگفت ی سیعکه از آموزه ها آنچه  ی اریدهند. بس یم

 
آنها با خشونت دستبند را به مچ  دستانش را به سمت آنها دراز کرد تا دستبند به او بزنند.    د، یرا د  مخفز   س یعروس پل  وقت  

که در روز    ی جواهر  نیام به خاطر ا   آسمانز و گفت: »از داماد    د یرا بوس  ب  . او به معشوقش نگاه کرد، سپس زنجدست او زدند 

و    انیحی مس  در حالیکهاو هستم.«    ی رنج بردن برا   قیال   کنم. از او سپاسگزارم که   م  ر کرده است، تشک  ه یازدواجم به من هد

ان جوان مس   یبرا   دانستند چه اتفاق    . آنها ماو گریه م کردند، او را بردند داماد پشت رس     ست یدر دستان نگهبانان کمون  خیدخب 

به نظر    تر ب  سال پ  شکسته که سران شده و  یو   زنز   -منتظر او بود. پس از پنج سال او آزاد شد  وفادارانه  افتد. دامادش    م

ند،    چارد ی ر   ح،یمس  یشکنجه شده برا   - خود انجام دهد.    حیمس   ی توانست برا   بود که م  یکار   ن یکمب    ن ی. او گفت ا د یرس م وورمب 

VOM 
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  ای  دیکن  یم  یرویپ  یاز چه کس  ای  دیدار   اعتقاد  یکس  چهسروکار دارد. به    یگمراه شدن با رهبر  د،یداشته باش  ادی

 د؟ یده یگوش م  یبه چه کسان نده یآ  وقایعدر مورد 

 د؟ یده یرهبر خود گوش م   اسران کلیسا یکه به سخنان از آن دسته از افرادی هستید  ایآ
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 48درس 

 

 نشانه ها 
 

 

 :مقدمه

آگاهی    حقایقاز  پایان عصر را برای شاگردانش ترسیم کرده است تا گمراه نشوند. بقیه جهان  تا    عیسی نقشه راه

 .و وقتی پایان فرا برسد شگفت زده خواهند شد  ندارند 

شروع به گذاشتن نشانگرهای مسیری کرد که رسوالن  عیسی با دانستن اینکه بازگشت او هنوز فرا نرسیده است،  

ا پایان نزدیک نیست. سپس  در طول زندگی خود قادر به شناسایی آنها بودند. او به آنها اطمینان داد که نترسند، زیر 

آغاز    آگاه شوند. او آنها را  ،از نزدیک شدن به پایان  ،آینده   دیگری از نشانگرها را قرار داد تا شاگردانِ   یمجموعه 

معطوف می کند که قبل از  را به چیزهایی    انتوجه شاگرداو    نشانگرها  از   بعدی  یمجموعه در  درد زایمان نامید.  

  آمدن برایشان اتفاق می افتد: مصیبت، ارتداد، پیامبران دروغین و بی دینی. در حالی که نشانه ها حاکی از  شبازگشت

 هنگام او را نیز به ارمغان می آورد.است، اما امید بازگشت زود    سخت ایدوره 

 عیسی تعیین کننده تاریخ نبود. ا 

دانست که زمین  های متفاوتی در حال استفاده خواهد بود. همچنین میدانست که در زمان بازگشتش تقویم و می 

که عیسی   هایی گرد است و در هر زمان، بیست و چهار ساعت و دو روز روی این سیاره وجود دارد. بنابراین نشانه 

 ت تاریخ نیست، اما تردید ناپذیر اسگوید، مربوط به در مورد آمدنش به شاگردانش می 

 

 :کتاب مقدس آیات  مطالعه

 ۲۸- ۲۱:۲۵، لوقا ۲۷-۱۳:۱۴، مرقس ۱۳-۱۵، ۲۴:۳متی 
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 ۱۲۶مکروه ویرانگر 

 ۲۰-۱۴، ۴-۳:۱۳، مرقس ۲۲-۱۵، ۳:۲۴متی 
از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  بال من  " ای  ه دن : پیامی از جانب خدا ب ا ی  " ب

روی معبد نشسته بود، پطرس و یعقوب و یوحنا و آندریاس در خلوت از او  و چون عیسی بر کوه زیتون روبه "

پس چون آنچه را   '؟چیستو پایان این عصر  آمدن توکِی روی خواهد داد و نشانۀ   : »به ما بگو این وقایعپرسیدند

آنگاه هر که در یهودیه باشد،   -خواننده دقّت کند  -بر پا ببینید   مقدس  ویرانگر‘نامیده در مکاندانیال نبی ’مکروهِ 

به کوهها بگریزد؛ و هر که بر بام خانه باشد، برای برداشتن چیزی، فرود نیاید و وارد خانه نشود؛ و هر که در مزرعه  

آبستن و مادران شیرده در آن روزها! دعا کنید که  باشد، برای برگرفتن قبای خود به خانه بازنگردد. وای بر زنان  

نباشد. زیرا در آن زمان چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که مانندش از    یا در روز شبّاتفرار شما در زمستان  

شد، هیچ بشری جان سالم   آغاز جهان تا کنون روی نداده و هرگز نیز روی نخواهد داد. اگر آن روزها کوتاه نمی 

 " خاطر برگزیدگان، کوتاه خواهد شد.برد. امّا به می به در ن

 

 مسیحان کاذب و پیامبران دروغین 

 ۲۳-۱۳:۲۱، مرقس ۲۸- ۲۴:۲۳متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

گوید، ”ببینید، مسیح اینجاست!“ یا ”مسیح آنجاست!“ باور مکنید. زیرا مسیحان    شما  در آن زمان، اگر کسی به "

حتی  باشد،  ممکن  اگر  تا  آورد  خواهند  ظهور  به  عظیم  معجزات  و  آیات  برخاسته،  دروغین  پیامبران  و  کاذب 

یابان است،“ به  بگویند، ”او در ب  شماگفتم. بنابراین اگر به    شما  ، پیشاپیش به ببینیدبرگزیدگان را گمراه کنند.  

باور مکنید. زیرا همچنانکه صاعقه در شرق آسمان پدید   اندرونی خانه است،“  آنجا نروید؛ و اگر بگویند، ”در 

ای باشد، الشخوران در آنجا رسد، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود. هر جا الشه آید و نورش تا به غرب می می

 "آیند.گرد می 

 

 ظهور پسر انسان 

 ۲۸-۲۵:۲۱، لوقا ۲۷-۲۴:۱۳، مرقس ۳۱- ۲۷:۲۴متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 
        ۱۱آیه   ۱۲و باب   ۳۱آیه   ۱۱و باب   ۲۷آیه   ۹دانیال باب .  126
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رسد، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد  آید و نورش تا به غرب می زیرا همچنانکه صاعقه در شرق آسمان پدید می'

آیند. بالفاصله، پس از مصیبتِ آن روزها »”خورشید تاریک  ای باشد، الشخوران در آنجا گرد می بود. هر جا الشه 

  در   لرزه  به   آسمان   نیروهای  و  ریخت،  خواهند  خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد افشاند؛ ستارگان از آسمان فرو

و همۀ طوایف جهان بر سینۀ خود خواهند زد، و    شد  خواهد   ظاهر آسمان  در  انسان  پسر  نشانۀ   آنگاه  “.آمد  خواهند

با  پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جالل عظیم بر ابرهای آسمان می  نفیر بلند  آید. او فرشتگان خود را 

خواهد فرستاد و آنها برگزیدگان او را از چهار گوشۀ جهان، از یک کران آسمان تا به کران دیگر، گرد هم  شیپور

، زیرا رهایی شما نزدیک  ، راست بایستید و سرهای خود را باال بگیریدچون این امور آغاز شود  .'خواهند آورد

 ' !است

 

 

 فرمانها: 

 .خواننده دقت کند ❖

 . هر که در یهودیه باشد، به کوهها بگریزد ❖
 هر که بر بام خانه باشد، برای برداشتن چیزی، فرود نیاید و وارد خانه نشود.  ❖

 هر که در مزرعه باشد، برای برگرفتن قبای خود به خانه بازنگردد.  ❖

 دعا کنید که فرار شما در زمستان یا در روز شبّات نباشد. ❖

 .باور مکنید ❖

 ببینید، پیشاپیش به شما گفتم.  ❖

 .باور مکنید ❖

 سرهای خود را باال بگیرید. راست بایستید و  ❖

 

 :گروهیبحث 

نقشه را پیدا کنید که نمادهای مورد استفاده روی نقشه    راهنمای چه باید کرد؟ )  ، راه  ی درک نقشه   برای  •

 را توضیح می دهد.(

 عیسی تا آینده، چه کاری باید انجام دهید؟ )توضیح نمادها را از عهد عتیق بیابید.(  راهِ  یبرای درک نقشه  •

 

 :درس
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 ."خواننده دقت کند"مکروه ویرانگر. عیسی گفت:  - 10نشانگر مسیر شماره  •

تا این زمان نشانه هایی که عیسی استفاده می کرد، ماهیتی کلی داشتند. با این حال، مکروه ویرانگر بسیار خاص  

است و هنگامی که رخ می دهد، مجموعه ای از رویدادهای آخرالزمانی را نشان می دهد که منجر به بازگشت  

 خداوند عیسی مسیح می شود. به گفته عیسی، به این رویداد واحد، باید دقت شود.

آیه    ۱۱باب  ،  ۳۱آیه    ۱۱باب    ،۲۷آیه    ۹باب  شاره دارد عبارتند از دانیال  آیات کتاب مقدس که به مکروه ویرانگر ا

 . چنین می خوانیم: ۳۱

عهدی را با بسیاری استوار خواهد کرد، و در نیمۀ آن هفته، قربانی و هدیه را متوقف    ۱۲۷او برای یک هفته'

بال بر  و  ساخت.  بر    ایکننده ویران   رجاساتْ  خواهد  است  مقرر  که  پایانی  تا  آمد،  خواهد 

 (۲۷آیه  ۹باب دانیال ) . 'ریخته شود  کنندهویران 

اش را نجس خواهند ساخت و قربانی دائمی را متوقف خواهند  سپاهیان از جانب او برخاسته، قُدس و قلعه '

 (۳۱آیه  ۱۱)دانیال باب  ' .را بر پا خواهند داشت  مکروهِ ویرانگرکرد. آنگاه 

خواهد  و از زمانی که قربانی دائمی متوقف شود و مکروهِ ویرانگر بر پا گردد، هزار و دویست و نود روز  '

 (۱۱آیه  ۱۲باب )' .بود

داشته باشد. مکروه زمانی اتفاق    وجودعبادت یا معبد    ینگر اتفاق بیفتد، باید یک خیمهبرای اینکه مکروه ویرا

خیمه   یاولیه یشود یا استقرار یابد. در نمونه می افتد که چیزی در مکان مقدس خیمه یا معبد قرار داده شود، برپا 

عبادت فقط پنج وسیله مجاز بود که در مکان مقدس باشد: مذبح طالیی )مذبح بخور(، چراغدان طالیی هفت  

آیه   ۱۱یال باب های دانعهد و تخت رحمت. نبوتبا دوازده قرص نان، صندوق  نمایشی نان ییا سفره  شاخه و میز 

 برای خدا متوقف خواهند شد.  ۱۲۸دهند که هدایا و قربانی های دائمی نیز نشان می ۱۱آیه  ۱۲و باب  ۳۱

 
 به "شم.  127

ً
 .سالها" اشاره داردی   "هفته  ا ی" تا ی احتماال

  رابطه بازگرداندن    یبرا   ها شامل دو قربانز  قربانز   نیاست. ا  وستهیپ  ا ی یابد  یاست که به معنا   د ی " تامدائیم"  یبرا   یکلمه عب  .   128
در     که( و پنج قربانز گرانینسبت به د  ناخواسته)گناهان    جرم  نسبت به خدا( و قربانز   ناخواسته)گناهان   گناه ، قربانز است  با خدا 
 صلح یا  ، قربانز م شد آورده    امگاهبار ش  کیو    گاهبار صبح  کی   -به خدا(.    وقف  ا ی)خدمت    سوختتز   ، قربانز است  با خدا   رابطه
بار در عص آورده    کی بار صبح و   کی  -دعا بخور ) سوزاندن آورده شود(،  توانستم  هر زمانز   - سپاس و شکرگزاری خداوند )رفاقت

اب  ریختتز ی آردی و ا یشد( و هدا می  خدا و اقرار به وابستپرستش    یبرا  -)نان و رسی
ی

 .هر روز(  یازها ی ن  یکامل به خدا برا   یک
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  ۸ل باب  پیشگویی های دانیات که در  از این مکروه یک بار قبالً رخ داده است، اما نه برای تمام مد  ۱۲۹  نوعی

از میالد، آنتیوخوس چهارم    ۱۶۷( نشان داده شده است. در سال  ۱۲و۱۱آیات    ۱۲و باب    ۱۴تا    ۹آیات     - قبل 

برپا کرد، قربانی ها را متوقف کرد   به شباهت خود را در معبد  بُتی  و خوکی را در مذبح  اپیفانس )ظهور خدا( 

قبل از میالد پاک شد و دوباره به خدا تقدیم    ۱۶۴سه سال بعد در سال    قریباً، تهای سوختنی قربانی کرد. معبدقربانی

هانوکا، یهودیان   یآمده است. در عید هشت روزه  ۶۱تا   ۳۶آیات  ۴باب لی در کتاب اول مکابیان شد. داستان اص 

 .وقف مجدد معبد را جشن می گیرد

 :به مکروه ویرانگر اشاره می کند ۴و۳آیات  ۲ن  باب همچنین در دوم تسالونیکیا  پولس رسول

کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد، زیرا تا نخست آن عِصیان )برگشت( واقع نشود و  مگذارید هیچ  '

  با   او.  رسید  نخواهد فرا    ()روز خداوند  دین که فرزند هالکت است به ظهور نرسد، آن روزآن مرد بی

 دهد، می   قرار  باالتر  را  خود  و  ورزدمی  مخالفت  گیرد،می   قرار  پرستش  مورد  و  شودمی   خوانده  خدا   هرآنچه

 ' .نماید و خود را خدا معرفی می  ۱۳۰کند تا آنجا که در معبد خدا جلوس می 

دهد که دعا کنند  می دانند که مکروه ویرانگر رخ خواهد داد، زیرا عیسی به آنها فرمان  شاگردان عیسی از قبل می 

رخ ندهد. و به محض وقوع، فرمان می دهد که شاگردان ساکن یهودیه فوراً به    ۱۳۱یا در روز سبت  که در زمستان

   .کوه ها بگریزند 

است که در عهد عتیق به عنوان زمان مشِقت یعقوب شناخته    ۱۳۲عظیم مکروه ویرانگر آغاز دوره ای از مصیبت  

 شود. می

شورو شوق مسیحایی مد روز خواهد شد، زیرا بسیاری از مردم انتظار مسیح را خواهند داشت. به همین دلیل است  

اهند  که عیسی به شاگردان خود هشدار می دهد که مسیحیان کاذب و پیامبران دروغین در این دوره زمانی ظاهر خو

 
که    مکرویهمورد بحث قرار دادند،    ندهیآواقعه ای مربوط به  را به عنوان    گر رانیمکروه و هر دو،  و پولس،    یسیکه ع  ن  از آنجا .   129

 د. باش داد یرو  نی از تحقق ا  بخیسی   چیتوانست ه  ، نیمانجام داد قبل از آنها سال   200چهارم که  وخوسیآنت
صندوق عهد ساکن    ر بود که حضور خدا ب  ن  رحمت بود. آنجا جا   تختمعبد وجود داشت و آن    ا ی  مهیدر خ  صندیل  کیتنها  .   130

 ند؟ یرحمت بنش صندیل ی مرد آنقدر جسور خواهد بود که خود رو   نیا  ا یبود. آ
  م  نیا .  131

ی
از   ک یهر   ا یبعد از ظهر روز شنبه عص  6بعد از ظهر جمعه تا حدود   6)حدود ساعت   تواند نشان دهنده سبت هفتیک

 .باشد (خداوند  اد یاع) جشن های خداوند  هفت سبت در 
ز است که   رنخ   ا مصیبت، آزار ی.  132  ( ۳۳آیه  ۱۶باب  وحنا یکنند. )  به دست انسانها تحمل م  ،ا یدن  ن یدر ا  مقدسی 
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شد. و حتی نشانه ها و معجزات بزرگی انجام خواهند داد. عیسی به شاگردان خود هشدار می دهد که به دنبال آنها  

 .بود  ا آمدن او برای همه آشکار خواهدنروند زیر 

این امورنشانه هایی در آسمان. عیسی گفت:    -  11نشانگر مسیر شماره   • آغاز شود، راست    »چون 

 « !، زیرا رهایی شما نزدیک است بایستید و سرهای خود را باال بگیرید

کنند که می دهد. اینها وقایعی را مشخص می مصیبت عظیم رخ    پس ازبه گفته عیسی، این نشانه های آسمانی  

 :موارد زیر استبالفاصله قبل از روز خداوند است، به خوبی در عهد عتیق مستند شده است و شامل 

 .خورشید تاریک خواهد شد .1

 .ماه نور نخواهد افشاند  .2

 .ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت  .3

 نیروهای آسمان به لرزه در خواهند آمد.  .4

ای سازد و گنهکاران  آید! روز قساوت، غضب و خشم آتشین، تا جهان را ویرانه روز خداوند می   اینک'

شان، روشنایی خود را نخواهند داد؛  را از میانش هالک کند. براستی که ستارگان آسمان و صُوَر فلکی 

جهان را به  آفتاب در وقت طلوع خود تاریک خواهد شد، و ماه نور خود را نخواهد تابانید. آری، من  

سبب شرارتش، و بدکاران را به سبب تقصیرشان سزا خواهم داد. غرورِ متکبران را زائل خواهم کرد، و 

تر  نِْخوَت ستمگران را پست خواهم ساخت. آدمیان را از زَرِ خالص، و انسانها را از طالی اوفیر کمیاب

جای خود خواهد جنبید، به هنگام  خواهم ساخت. پس آسمانها را به لرزه در خواهم آورد، و زمین از  

 ( ۱۳تا  ۹آیات  ۱۳ا باب )اشعی' !غضب خداوندِ لشکرها و در روز حِدّت خشم او

  رسیدن  آسمان و بر زمین عجایب به ظهور خواهم آورد، از خون و آتش و ستونهای دود. پیش از فرا  در'

 ۳۰آیات  ۲باب )ایوب  ' .شد خواهد بدل خون به ماه و تاریکی به خورشید خداوند، مَهیب و عظیم  روز

 (۳۱و 

 

 .عالمت پسر انسان در آسمان ظاهر می شود   - 1۲نشانگر مسیر شماره  •
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نشانه ای است که شاگردان عیسی به دنبال آن هستند. می دانیم که آنها به دنبال این  آخرین  عالمت پسر انسان  

 ۱۳۳بایستند شوند، راست  وقتی نشانه های آسمانی ظاهر می ه  عالمت خواهند بود زیرا عیسی به آنها فرمان داده بود ک

 .)آماده شوند( و سرهای خود را باال بگیرند )به آسمان نگاه کنند(

بیان  هستند، اما در کتاب مقدس کامالً واضح    یسردرگم  دچار   چیست،  این نشانه  اینکهبسیاری از مردم در مورد  

 مستقیم عبری به ماشیح   یگرفته شده است. این اشاره   ۱۴و۱۳آیات    ۷بابل  الح »پسر انسان« از دانیااست. اصطشده  

 است و عیسی پیوسته از آن در اشاره به خود استفاده می کرد. )مسیح(

آمد. می پسر انسان با ابرهای آسمان  نگریستم، دیدم که به ناگاه کسی مانند  چون در رؤیاهای شب می '

حضور وی آوردند. حکومت و جالل و پادشاهی به او داده شد، تا االیام رسید، و او را به  او نزد قدیم 

زوال، و پادشاهی تمامی قومها و ملتها و زبانها او را خدمت کنند. حکومت او حکومتی است جاودانه و بی 

 ' .او زایل نخواهد شد

 

ان باید از این آگاه  مسیحی« است. ما به عنوان  ابرهای آسماننشانه ای که شاگردان عیسی به دنبال آن هستند » 

 در مورد صعود عیسی به آسمان نوشته شده است.   ۱۱تا  ۹آیات  ۱باب باشیم زیرا در کتاب اعمال رسوالن 

او را از مقابل   ابری  نگریستند، به باال برده شد وعیسی پس از گفتن این سخنان، در حالی که ایشان می '

، ناگاه دو  شاگردان به آسمان چشم دوخته بودندرفت و  چشمان ایشان برگرفت. هنگامی که می 

جلیلی،   مردان  »ای  گفتند:  و  ایستادند  کنارشان  در  سفیدپوش  چشم  مردِ  آسمان  به  ایستاده  چرا 

گونه که  ین، باز خواهد آمد، به هم همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد  اید؟دوخته 

  '«.دیدید به آسمان رفت 

ابر این  نیست.  ابر معمولی  اسرائیل را در زمان  »شخینا«  این یک  بنی  است که  ابری  این همان  است.  ابر جالل  یا 

سرگردانی در بیابان هدایت کرد، در شب تبدیل به ستونی از آتش شد و معبد خدا را پر کرد. همیشه نشان دهنده  

گفت که در این زمان زمین تاریک خواهد شد. بنابراین ظاهر این ابر را نمی توان با  عیسی  حضور خداوند است.  

 
پس همیشه مراقب باشید  '»دهد.   ، همانطور که کتاب مقدس نشان م خم شده و در حال دعا باشند زمان   نی قوم او تا ا   د یشا .  133

ها که به  ز   ۲۱باب « )لوقا   .امان بمانید و در حضور پرس انسان بایستیدزودی رخ خواهد داد، در و دعا کنید تا بتوانید از همۀ این چب 

 ( ۳۶آیه 
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ابر دیگری اشتباه گرفت زیرا پر از نور است. عیسی همچنین گفت که آمدن او به صورت نور صاعقه ای در سراسر  

 !آسمان ظاهر خواهد شد. معلوم می شود

جهان، از    یبرگزیدگان او را از چهار گوشه   شیپور می فرستد و آنها سپس خداوند فرشتگان خود را با نفیر بلند  

آیه    ۴باب  کیان  یک کران آسمان تا به کران دیگر، گرد هم خواهند آورد. شیپور عظیم همچنین در اول تسالونی

است    شود. شیپور خود یک شوفارنامیده می  "شیپور آخر" ۵۲آیه  ۱۵باب و در اول قرنتیان  "پور خدانفیر شی" ۱۶

که از شاخ قوچ ساخته شده است، زیرا خداوند قوچی را به جای اسحاق زمانی که ابراهیم می خواست او را به  

 .شودشود، شهادات خدا به قومش یادآوری می کند، قرار داد. پس چون نواخته می عنوان قربانی تقدیم 

 .در دو جشن )اعیاد خداوند( نواخته می شود شوفار

اولین عید است. یهودیان همچنین   ، مطابق کتاب مقدس،رنا( یا روز هشدارعید شیپورها )ک   -یوم تروآ   •

  از   همچنین.  است  هفتم   ماه  اول  روز  زیرا  کنند  می   یاد  "سال  سر "یا    "روش هاشانا"از این روز به عنوان  

ل باب  کنند. )نگاه کنید به یوئمی  یاد  جزا روز  - حددین  یوم   و یادبود  روز –  حزیکارون  یوم عنوان به  آن

 (۱۴تا  ۱آیات  ۲

 ( ۱۷تا  ۱۵آیات  ۲باب  د است. )نگاه کنید به یوئلروز کفاره دومین عی  -یوم کیپور  •

  روزهای  – مردم نزد خدا است که یمیم نورائیم     یتوبه از  ده روزه    یاین دو عید آغاز و پایان یک دوره  •

 . شوند می نامیده تکریم

 ی کنند. ترجمهترجمه می  "با نفیر بلند شیپور"ا هنگامی که عیسی به شیپور عظیم اشاره کرد، برخی این  کلمات ر

بلندنفی" ترجمه   "ر  آخ  خوب  ییک  به  زیرا  می است  نواخته  شوفار  در  که  نفیری  اشاره  رین  نوای  "  دارد:شود 

می شود. در مراسم »بستن دروازه« در پایان روز کفاره در سال یوبیل  آغاز  . این نفیر در پایان عید شیپورها  "طوالنی

می رسد. این نفیر برای مدت طوالنی دمیده می شود و تضمین می کند به هرکسی که بخواهد از گناهان   پایانبه 

خود توبه کند، فرصتی برای انجام این کار داده می شود. از آنجایی که هیچ کس نمی تواند یک  نفیر را در این  

 روز( بنوازد، آن را نفیر خدا نیز می دانند.   ۱۰مدت زمان )

 کند، سه چیز را در ذهن دارد.رسول به »شیپور آخر« اشاره می  وقتی پولس

 .آخرین نفیر در حال نواختن  •



103 
 

هایشان باز می  هایشان بخشیده می شود و زمین م از اسارت رهایی می یابند، بدهی آخرین یوبیل: وقتی مرد •

 .گردد

  . او یک شیپور )اولین قربانی را که به جای اسحاق داده شد حفظ کرد قوچِ سنت عبری: خداوند دو شاخِ •

( را در کوه سینا نواخت و هنگامی که قوم خود را با آمدن ماشیح در پایان عصر فدیه دهد، دیگری  شیپور

 .( را به صدا در خواهد آورد شیپور )آخرین

 

 :درس   نکته 

  به نشانه های زمان ها دقت کنید.
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 49درس 

 

 بیدار باشید 
 

 :مقدمه

آماده باشند. بنابراین او    های پیش روانش برای رویارویی با چالش خواهد شاگردمیعیسی نگران آینده است. او  

با نشانگرهای    آینده  ی ه گمراه نشوند، سپس نقشهدهد ککند و به شاگردانش هشدار می زیتون را شروع می   یموعظه 

دهد. می توان آن را با داستان  پایان می به سخنان خود  به آنها،    " بیدار بمانید"دهد و با گفتن  به آنها می   را   مسیر

 .مدرن یک سفر کمپینگ مقایسه کرد

آنجا مالقات    د را درجان برای آخر هفته به کمپینگ مورد عالقه اش می رود و قصد دارد جمعه شب دوستش تِ

از  خواهی در کمپینگ مورد عالقه تد، خیلی خوشحالم که می گوید:  کند. جان می اما  با من وقت بگذرانی،  ام 

ات کنم. اول، رسیدن به محل کمپینگ   رویم، اجازه بده تا راهنمایی آنجایی که ما در ساعات مختلف به آنجا می 

من سخت است، بنابراین به آنچه می خواهم بگویم دقت کن. هیچ فایده ای ندارد که از شخص دیگری بپرسی  

 .هی گمراه خواهی شد که محل کمپینگ من کجاست، زیرا آنها نمی دانند. اگر به آنها گوش د

از جاده خاکی قدیمی در شمال شهر برو. . . ابتدای جاده کمی ناهموار است، سپس به یک دو راهی در جاده می  

رسی،  تو را به جنگل خواهد برد. وقتی به جنگل می   ،رسی. . . مطمئن شو که از راه درست می روی. این جاده

های جنگلی بدون عالمت برای رفتن وجود دارد. با ورود به جنگل،  ده شود، زیرا تعداد زیادی جاتر می مسیر پیچیده

روی دریاچه بپیچ. سپس حدود دو مایل برو،    یانتخاب کن.  به سمت راست کلبه   سومین جاده سمت چپ خود را

 به یک تخته سنگ بزرگ در سمت چپ جاده خواهی رسید. . . از جاده بعدی سمت راست بروید.

و ممکن است فکر کنی در مسیر اشتباهی هستی. اما فقط به راه خود ادامه   می شود تر سخت ندگیه بعد راناز اینجا ب

بده و پس از مدتی جاده به یک چمنزار وسیع خواهد رسید که افراد زیادی در آن کمپ خواهند کرد. اگر از آنها  

 .ی شد بپرسید که کجا هستم، آنها فقط در جهت اشتباه راهنمایی ات می کنند و گم خواه
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به آنسوی چمنزار رانندگی کن. در آنجا درخت بزرگی را خواهی دید که در جاده افتاده است. از سمت راست  

باز که به    ینندگی ادامه بده تا به یک محوطه آن را دور بزن و ادامه بده. تا آن موقع هوا تاریک خواهد شد. به را

وسیعی از آسمان ها با تمام ستاره هایشان داشته    یک صخره مشرف می شود برسی. در آن نقطه می توانی دید

باشی. و همچنین از آنجا می توانی نور آتش اردوگاه من را ببینی. در سفر خسته خواهی شد، اما بیدار باش، و گرنه  

 .: ممکن است از جاده منحرف شوی یا عالمتی را از دست بدهی و هرگز به محل کمپینگ نخواهی رسید

مورد   در  دستورالعملعیسی  بیست  او  زیتون،  ی  موعظه  طول  در  است.  قاطع  ماندن  می  بیدار  که صادر  کند 

 .شاگردانش باید از آنها اطاعت کنند. ده تای آخر به موضوع بیداری می پردازد 

 

 :کتاب مقدس آیاتمطالعه  

 ۳۶تا  ۲۹آیات ۲۱باب  لوقا، ۳۷تا  ۲۸آیات  ۱۳باب مرقس   ،۱۳ تا ۱آیات  ۲۵و باب  ۵۱تا  ۳۲ آیات ۲۴تی باب م

 

 مَثل درخت انجیر 

 ۳۳تا  ۲۹آیات  ۲۱باب ، لوقا ۳۲تا  ۲۸آیات  ۱۳باب ، مرقس  ۳۶تا  ۳۲آیات ۲۴ی باب مت

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

یابید  دهد، درمی های آن جوانه زده برگ می شاخه : به محض اینکه  گیرید حال، از درخت انجیر این درس را فرا'

. یابید که او نزدیک، بلکه بر در استدرمی   ،هر گاه این چیزها را ببینید  سان،که تابستان نزدیک است. به همین

گویم، تا این همه روی ندهد، این نسل از میان نخواهد رفت. آسمان و زمین زایل خواهد شد، امّا  آمین، به شما می 

داند جز پدر؛ حتی فرشتگان آسمان و  کس آن روز و ساعت را نمی ن من هرگز زوال نخواهد پذیرفت. »هیچ سخنا

 ' .پسر نیز از آن آگاه نیستند

 

 دزد در شب 
 ۴۴تا  ۳۷آیات  ۲۴ی باب مت

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای پیش از توفان، قبل از اینکه نوح به کشتی درآید،  '

دانستند چه در پیش است. تا اینکه توفان  کردند و نمی گرفتند و شوهر می نوشیدند و زن می خوردند و می مردم می 

گونه خواهد بود. از دو مرد که در مزرعه هستند، یکی برگرفته  آمد و همه را با خود برد. ظهور پسر انسان نیز همین 

کنند، یکی برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد  و دیگری واگذاشته خواهد شد. و از دو زن که با هم دستاس می
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 دانست که اگر صاحبخانه می   این را بدانیددانید سرورِ شما چه روزی خواهد آمد.  ، زیرا نمیپس بیدار باشیدشد.  

، پس شما نیز آماده باشیداش دستبرد زنند.  گذاشت به خانه ماند و نمیآید، بیدار می دزد در چه پاسی از شب می 

 .زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظارش را ندارید 

 
 بیدار باشید 

 ۳۷تا ۳۳باب  ۱۳باب مرقس 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  ز  " ای  : پیامی ا ا ی ب بال من  ه دن  " جانب خدا ب

  هنگام   به   و   رفته  سفر  به   که  است   کسی   همچون.  رسدمی دانید آن زمان کِی فرا، زیرا نمی پس بیدار و هوشیار باشید'

  دستور   نیز   دربان  به   و   سپرده  خاص   ایوظیفه   یک   هر  به   و   باشد،   گماشته  خود   خانۀ  ادارۀ   به   را   خادمانش  عزیمت،

شب، به  دانید صاحبخانه کی خواهد آمد، شب یا نیمه، زیرا نمی بیدار باشیدپس شما نیز  .  بماند  بیدار   که  باشد   داده

گویم، به همه  دم. مبادا که او ناگهان بیاید و شما را در خواب بیند. آنچه به شما میهنگام بانگ خروس یا در سپیده 

 ' !بیدار باشیدگویم: می

 

 غالمی امین باشید 

 ۵۱تا  ۴۵آیات  ۲۴باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

موقع پس آن غالم امین و دانا کیست که اربابش او را به سرپرستی خانوادۀ خود گماشته باشد تا خوراک آنان را به '

گویم، که او  می   شما ه  بدهد؟ خوشا به حال آن غالم که چون اربابش بازگردد، او را مشغول این کار ببیند. آمین، ب 

را بر همۀ مایملک خود خواهد گماشت. امّا اگر آن غالم، شریر باشد و با خود بیندیشد که ”اربابم تأخیر کرده  

ن شود، آنگاه اربابش در روزی که  است،“ و به آزار همکاران خود بپردازد و با میگساران مشغول خوردن و نوشید

گاه نیست خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده، در جایگاه ریاکاران  انتظار ندارد و در ساعتی که از آن آ

 '.خواهد افکند، جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود

 در  حضور پسر انسان بایستید 

 ۳۶تا  ۳۴آیات  ۲۱باب لوقا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

ناگاه  ، مبادا عیش و نوش و مستی و نگرانیهای زندگی دلتان را سنگین سازد و آن روز چون دامی به هوش باشیدبه'

تا بتوانید از    پس همیشه مراقب باشید و دعا کنیدغافلگیرتان کند. زیرا بر همۀ مردم در سرتاسر جهان خواهد آمد.  

  'انید و در حضور پسر انسان بایستید.زودی رخ خواهد داد، در امان بمهمۀ این چیزها که به 
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 مثل ده باکره 

 ۱۳ تا  ۱آیات  ۲۵متی باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

در آن روز، پادشاهی آسمان همچون ده باکره خواهد بود که چراغهای خود را برداشته، به استقبال داماد بیرون '

های نادان چراغهای خود را برداشتند، امّا روغن با خود  رفتند. پنج تن از آنان دانا و پنج تن دیگر نادان بودند. باکره

نبردند. ولی دانایان، با چراغهای خود ظرفهای پر از روغن نیز بردند. چون آمدن داماد به درازا کشید، چشمان همه  

آید! به پیشواز  گفت: ”داماد می ب، صدای بلندی به گوش رسید که می های شسنگین شده، به خواب رفتند. در نیمه 

. نادانان به دانایان گفتند: ”قدری از  ۱۳۴چراغهای خود را آماده کردند  ها بیدار شدند و او بروید!“ آنگاه همۀ باکره 

روغن خود به ما بدهید، چون چراغهای ما رو به خاموشی است.“ امّا دانایان پاسخ دادند: ”نخواهیم داد، زیرا روغن  

برای همۀ ما کافی نخواهد بود. بروید و از فروشندگان برای خود بخرید.“ امّا هنگامی که آنان برای خرید روغن  

هایی که آماده بودند، با او به ضیافت عروسی درآمدند و در بسته شد. پس از  داماد سر رسید و باکرهرفته بودند،  

های دیگر نیز رسیدند و گفتند: ”سرور ما، سرور ما، در بر ما بگشا!“ امّا او به آنها گفت: ”آمین، به شما  آن، باکره

 ' .ن روز و ساعت خبر ندارید، چون از آپس بیدار باشیدشناسم.“ گویم، من شما را نمی می

 

 فرمانها: 

 گیرید  حال، از درخت انجیر این درس را فرا ❖

 یابید که او نزدیک، بلکه بر در است.درمی  ❖

 .پس بیدار باشید ❖

 .این را بدانید  ❖

 .پس شما نیز آماده باشید ❖

 .پس بیدار و هوشیار باشید  ❖

 .پس شما نیز بیدار باشید ❖

 .بیدار باشید ❖

 .به هوش باشید ❖

 
 آماده کردند. برای استفاده حاضر کردند..  134
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 همیشه مراقب باشید و دعا کنید. پس  ❖

 

 :ربوده شدن قبل از مصیبت

  وقایع پایان عصر( وجود دارد.   یاه غالب از آخرت شناسی )مطالعه در حال حاضر در ایاالت متحده یک دیدگ

سوم به دوره های تعیین  مو  روحانیمی گویند و از یک سیستم  ۱۳۵عموماً به آن »ربوده شدن قبل از دوره ی مصیبت«

دیسپِنسِیشِنالیسم،))خداشناسی(  وهیتال  یشده   ،Dispensationalism می ناشی  ال(  این سیستم    وهیت شود. 

نلسون داربی در سال   از شنیدن پیشگویی که توسط مارگارت    ۱۸۲۷توسط جان  او پس  انگلستان آغاز شد.  از 

بهار   در  آخر  ۱۸۳۰مکدونالد  دیدگاه  شد،  دوره ارائه  از  قبل  شدن  ربوده  شناسی  کرد.  یت  ارائه  را   مصیبت 

  ۱۹۱۷کتاب مقدس مرجع خود در سال  های داربی در ایاالت متحده زمانی که سی آی اسکافیلد آن را در  دیدگاه 

داالس آغاز شد. و یکی از شاگردانش به نام هال    روحانیاز آن، تدریس آن در مدرسه    گنجاند، اعتبار یافت. پس

 .( آن را محبوب کرد۱۹۷۰لیندزی با کتابش، اواخرِ سیاره بزرگ زمین  )

 :عذاب سخت عبارتند از  یوده شدن قبل از دوره چهار جزء اصلی وضعیت رب

از یک دوره مصیبت هفت ساله ربوده خواهند شد )برای مالقات با خداوند در آسمان    قبلاینکه مسیحیان   .1

 .گرفته می شوند(

 .از آمدن دوم عیسی مسیح اتفاق می افتد  قبلاینکه ربوده شدن  .2

مانند یا یهودی  باقی می   ده نخواهد بود. کسانی کهاست. )برای کسی قابل مشاه  " راز"اینکه ربوده شدن  .3

 اند.(در یک چشم به هم زدن ناپدید شده  هستند یا کافر و متوجه می شوند که تمام مسیحیان

ای قبل  انی رخ دهد. الزم نیست هیچ نشانهاست. )می تواند در هر زم  قریب الوقوعاینکه ربوده شدن   .4

 از وقوع آن باشد.(

 

 :گروهیبحث 

 :قبل از مصیبت همانطور که در باال ذکر شد، لطفاً به سؤاالت زیر پاسخ دهید بر اساس وضعیت ربوده شدن  

 
ا مصیبت  دوره     قبل از   روده شدن   کی با    - دوره ی هزاره  از    قبل   -است    نگر نده ی در واقع آ  شناخت  آخرت   دگاهید   نیا .   135 با    ن ی. 

مخالف است. الکساندر  دوره ی مصیبت  از    ربوده شدن بعد   کی با    -   دوره ی هزارهاز    قبل  - است    نگر نده یکه آ  سا، یکل  خز یتار   وضعیت
 کند.   م  انیب 136در صفحه  را در نقل قویل سا یکل  خز یتار   وضعیت  سیر 
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 اگر بازگشت عیسی قریب الوقوع بود )ممکن است در هر زمانی رخ دهد(  .1

 آ. چرا او این را نگفت؟ 

 ؟ شرح دهدشاگردانش   را براینده  وقایع خاص آی را او به خود زحمت داد تاب. چ

 گمراه نشوند؟ ج. چرا به آنها هشدار داد که  

 وقایع صادر کرد ؟  یدستورات خاصی برای زمان مشاهده  د. چرا به شاگردان

ه. از آنجایی که طبق این برنامه هیچ نشانه ای برای قبل از ربوده شدن الزم نیست، چرا پولس رسول گفت  

 افتد؟ آشکار شدن مرد بی دین اتفاق نمی   که گرد آمدن ما به نزد عیسی تا پس از ارتداد و

 .عیسی به شاگردانش فرمان داد که بیدار باشند .۲

 آ. چرا؟ 

 ب. چه فرقی می کند که ایماندار بیدار باشد یا نه، زیرا ربوده شدن یک راز است؟ 

 ج. برای چه باید بیدار باشند؟ 

اگر ربوده شدن مسیحیان قبل از آمدن مسیح اتفاق می افتد، چرا عیسی یا هیچ یک از رسوالن یا انیبا به کسی   .۳

 نگفتند یا آن را یادداشت نکردند؟ چیزی 

 

 :درس

درخت انجیر  ۱۳۶ل ثَ، به آنها دستور داد تا مَعیسی بالفاصله به شاگردانش گفت که چگونه به زمین بازخواهد گشت

بیاموزند.   بهتررا  ! فقط چند ساعت قبل، شاگردان از کنار درخت انجیری که  مَثل سخن بگویید   با،  برای درک 

عیسی روز قبل آن را نفرین کرده بود رد شدند و متوجه شدند که در عرض یک روز کامالً از ریشه خشک شده  

 .است

معمول،  دلیل اینکه عیسی درخت انجیر را نفرین کرد این بود که نشانی دروغین داد. زمان، ماه آوریل بود. به طور  

انجیر تا ماه ژوئیه یا آگوست برگ هایش جوانه نمی زنند و میوه اش در ماه اکتبر رسیده می شود. با این    درختان

با جوانه زدن برگ هایش میوه ی خود   انجیر  به سمت  حال، درخت  نیز در همان زمان می دهد. پس عیسی  را 

 
 یمقا   یبرا   یر یبه عنوان تصو  لمث از .  136

 
 شود.   ناآشنا استفاده م  موضوع شناخته شده با موضوغ  کی مربوط به   میمفاه  سه
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روی درخت وجود نداشت،  ۱۳۸. از آنجایی که هیچ میوه ای ۱۳۷یا میوه ای روی آن هست یا نه درخت رفت تا ببیند آ

 .است و آن را نفرین کرد ۱۳۹می دانست که این یک گمراهی  عیسی

برای   نشانه ایبه عنوان  و این زندمی  نجیر در تابستان برگ هایش جوانه در فرهنگ یهودی رایج بود که درخت ا

شاگردانش در    یخواهد همهین ترتیب عیسی می. به همدر راه است  نزدیک  و  ستانتابتا بدانند  مردم بود    یهمه 

او اطالع باشند  و نشانه هایی   ات مورد زمان آمدن  ی برای  ای آسمانهنشانه  .۱۴۰مانند درخت انجیر  ، درستداشته 

در مورد صحت این نشانه    .افتادن ستارگان از آسمان استو    ،خورشید و ماه    بازگشت زودهنگام مسیح، نتابیدن

، تردیدی وجود ندارد، زیرا هر سه انجیل همنظر  پردازندمیبازگشت مسیح    گویی زمانپیش  به    های آسمانی که 

    ثل درخت انجیر آمده است، می نویسند.آسمان را که بالفاصله پس از آن مَنشانه هایی در  

ساعت شبانه    ۲۴حول مثل درخت انجیر می چرخد. عیسی می داند که یک شخص نمی تواند    ،موضوع بیداری

روز هفته بیدار باشد و به شاگردانش هم نمی گوید که این کار را انجام دهند. با این حال، به آنها می    ۷روز و  

می شوند،  شروع  ا در آسمان  باید بیدار باشند. مانند درخت انجیر، وقتی می بینید که نشانه ه  چه زمانی گوید که  

بیدار باشید، رهایی شما نزدیک است. در واقع، عیسی گفت که از زمانی که نشانه های آسمانی شروع شود تا 

 ظهورش، همه در یک نسل رخ خواهد داد. 

روزهای نوح    ( هنگامی که آمدن پسر انسان را با۴۱تا    ۳۷آیات    ۲۴باب  سط متی )تو  ،دنمان  ربیدا زمان    درک

چه زمانی  که    بودنبوتی داده شده    یدانند که به نوح یک نشانه ن نمیشود. بیشتر مسیحیامی   آسانترکند،  مقایسه می 

 .تر به داستان او بیندازیم ورود به کشتی باشد. بیایید نگاهی دقیق  یباید بیدار، یا آماده 

 
 .الزم بود یتر  قی دق یبازرس نی ، بنابراه بودبرگ ها پنهان شد انی و در م بود  سبز وهی م.  137
که    انیو صدوق   انیس یبا فر   مواجهه   دهنده هنگام  د یتعم   ت  ح ی (  ۳۳آیه    ۱۲باب    )مت    . شناختدرخت را از میوه اش م توان  .   138
اکنون تیشه بر  هم  'ه بیاورید. پس ثمری شایستۀ توب '». به آنها گفت:    کرد.   از تشبیه مشابیه استفاده نزد او آمده بودند،    د یتعم   یبرا 

 ( ۱۰تا    ۸و آیات    ۳ باب  )مت    .«ریشۀ درختان نهاده شده است. هر درخت  که میوۀ خوب ندهد، بریده و در آتش افکنده خواهد شد 
  ان یدرخت در حال طغ   گر یکرد. به عبارت د   نیم  یو ب  پ   ه بود د یآفر   ب  درخت انج  ی که خدا برا   ن  از الگو   را یبود ز   گمرایه  کیدرخت  .  139
  یس ینداد، که به ع  وه ی( برگها م2و    یش جوانه زد برگها   ( در زمان نامناست  1:  از دو جهت قصور کرد خود بود.    عت یخدا و طب  هیعل 

وایه
ُ
اوار لعن بود. نفر   رختد  هیدوگانه عل  گ ز همچن  ب  کردن درخت انج  نی داد. پس رسز   ریاکارانز   یعالمت و هشدار برا   کیبه عنوان    ی 

  ریاکار لعنت  کنند(.   نیم د یروح القدس را تول  ی  وه یهستند اما م خیمس   ند یگو   که م  کسانز   عتز یهستند )  گمرایه   ک یاست که خود 
 ( ۵۱آیه  ۲۴ت  باب )م . به دندان ساییدن خواهد بود و دندان هی که گر   ند ب  قرار گ ن  است که جا  نیا 

ز '.   140 ز ُمهر را گشود، من ناظر بودم که ناگاه زمی  زْ لرزه و هنگام که ششمی  ای  جامهای عظیم روی داد و خورشید سیاه شد، چون پالسی 
ز   ؛ و ماه، یکپارچه به رنِگ خون گشت. و ستارگان آسمان بر زمی  ز س به تکان تندبادی  ریختند، آن  فروپشمی  های دیررَ گونه که انجب 

 ( ۱۳و  ۱۲آیات   ۶فه باب مکاش(' .ریزندم  از درخت فرو 
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نبی بود و با خدا راه    ۱۴داستان با خنوخ، پدربزرگ نوح، هفتمین نسل از آدم شروع می شود. خنوخ طبق یهودا  

بود،  . خنوخ که پیامبر ۱۴۱می رفت. در سیصد و شصت و پنجمین سال زندگی خود بدون مرگ به سوی خدا رفت 

. به  ۱۴۳ای از آن مضمون استیا گونه  ۱۴۲متوشالح »مرگ او خواهد آورد«نامید. معنی اصلی نام   پسرش را متوشالح 

گفته علمای یهودی، متوشالح هفت روز قبل از اینکه نوح کالم خدا را برای ورود به کشتی دریافت کند، مُرد و 

 .(۴آیه  ۷ش باب شروع توفان در کشتی ماند )پیدایسپس هفت روز دیگر قبل از  

زمانی که متوشالح مرد، که شد تا  اما نباید »بیدار« یا »آماده« میاگرچه نوح ساختن کشتی را به پایان رسانده بود،  

نبوتی او بود مبنی بر اینکه سیل در حال نزدیک شدن بود. سپس کالم خدا آمد تا نوح وارد کشتی شود   ینشانه

ترتیب، مسیحیان باید با که از طریق آن او و خانواده اش از خشم قریب الوقوع خدا نجات خواهند یافت. به همین  

ی »بیدار« یا »آماده« شوند و تشخیص دهند که داوری خدا نزدیک است. سپس کالم  های آسماننشانه   یمشاهده 

 خدا )عیسی مسیح( خواهد آمد تا خانواده خود را از غضب قریب الوقوع خدا نجات دهد. 

شاگردانش می کند که بیدار بمانند. همانطور که عیسی این کار    کردنِ   نجیر شروع به آگاهعیسی با مثل درخت ا

 :پیونددبه هم می  گفتارشسراسر  در ماندن همراه بیداردیگر را نیز به   یمفهوم ینکته  می دهد، سه را انجام

 .کسانی که شاگردان او نیستند نمی دانند چه اتفاقی می افتد  (۱

 .هیچ کس روز و ساعت را نمی داند  (۲

 .تاریکی یا شب (۳

نخواهند بود، مفهوم نشانه های آسمان برای آنها  به دنبال ظهور او  چون  شاگردان عیسی نیستند،  جزو  که    افرادی 

 .معنای مشابهی نخواهد داشت

 
تنها دو نفر در کتاب مقدس    اسی. خنوخ و المینام  " مبرگرفته به سوی خدا "   ا یشده"  ربوده  را "  داد یما در حال حاضز آن رو .   141

 .برده شدند آسمانکه هنوز زنده بودند توسط خدا به   در حایلو هستند که نمردند 
 :منابع .  142

  مرز پنهان از    یها   امی: پهانز یک   ی، کدها میسِلر چاک 
ی

 .1999،  ه ی کوینونیا خان ، جاودانیک
 .1990،    دز،یانتشارات کرگل، گراند راپ ق،یخاص عهد عت  ی آلفرد، فرهنگ نامها  جونز،
 .1981  م،ی اورشل م،یانتشارات مزنع سازمانتورات زنده،   ه،یآر ران   کاپالن، 

 .1922، آی ِال کاگو،یش  ،ی مؤسسه کتاب مقدس مود  ش،ی دا یدر پ  نکات.،  و ی آرتور دبل نک،یپ
من، ی ام.، و س  روزنباوم، من، یخانواده س   انتشارات  ، راسی   ب  ( و تفسبا ترجمه اونکلوس )به آرام  ساول کتاب مقد  .، پنج کتابیاِ   لب    لب 

 .1973  م،یاورشل
 . 1978اسِتدمن، ر ی س.، آغازها، سخنان کتابها، واکو، ن  ِاکس،  

.  ه استبود   ن  نبو   ،بود   نت    کیپدرش خنوخ  چون    کنند فکر م  نام او، که برجز   ی: »معنا د یگو م   یهبز   و یبه عنوان مثال، مت .   143

د،  یبه معنا متوشالح    . «بود که متوشالح درگذشت  که همان سایل  ،سیل   از  به عبارت دیگر   ،فرستاده   ا ی،  وجود دارد  یب  ت   ا ی  او م مب 
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دو روز و بیست و چهار ساعت در  ،  زیرا همیشه در هر لحظههیچ کس روز یا ساعت بازگشت عیسی را نمی داند 

تر یوم  نام  به  عید خداوند  در  انسانها  داوری  عبری،  سنت  طبق  دارد.  زمین وجود  می  سیاره  آغاز  عید  وآ  شود، 

عیدی که هیچ کس از  " شروع نمی شود تا ماه نو مشاهده شود؛ قوم یهود همچنین از این عید به عنوان  ۱۴۴شیپورها

 .یاد می کنند " روز یا ساعت آن خبر ندارد

و این از طریق بسیاری از متون عهد عتیق در مورد روز خداوند    ۱۴۵تاریک خواهد بود    تی او بیایدبه گفته عیسی وق

 شده است:ثابت 

ای سازد و گنهکاران  آید! روز قساوت، غضب و خشم آتشین، تا جهان را ویرانه می روز خداوند  اینک  '

میانش هالک کند.   از  فلکی را  و صُو ر  را  براستی که ستارگان آسمان  شان، روشنایی خود 

نخواهد  نخواهند داد؛ آفتاب در وقت طلوع خود تاریک خواهد شد، و ماه نور خود را 

 ( ۱۰و۹آیات   ۱۳ا باب )اشعی .تابانید

 جزقیان)' !، و زمان داوری قومهاروز ابرهانزدیک است،    روز خداوندزیرا که آن روز نزدیک است؛  '

 ( ۳آیه  ۳۰باب 

در صَهیون کَرِنا بنوازید؛ در کوه مقدس من صدای آنها را بلند کنید! همۀ ساکنان این سرزمین بر خود  '

روزِ تیره و تاریک، روز ابرها و  واقع نزدیک شده است؛  آید، و به می  روز خداوند بلرزند، زیرا که  

 (۲و۱آیات  ۲باب )یوئیل  ' .تاریکی غلیظ 

 

. آفتاب  در درۀ صدورِ حُکم نزدیک استروز خداوند  جماعتها، جماعتها، در درۀ صدور حُکم! زیرا  '

غرّد و از  . خداوند از صَهیون میتابانندشوند و ستارگان نور خویش را نمی و ماه تاریک می 

برمی  بانگ  می اورشلیم  زمین  و  آسمان  خویش  لرزندآورد؛  قوم  برای  پناهگاهی  خداوند  اما   .

 ( ۱۶تا ۱۴آیات   ۳باب )یوئیل . 'اسرائیل ، و دژی برای بنی است

 
ز ن د یع   ،روز  نی به ا .  144  داوری(. )روز  ن دی د ح ومیو  ( ادبودی)روز   کارونیاز ح ومیشود: روش هشانا )روز سال نو(،    گفته م  ب 
ماه و    د، ی خورش  را ی از روز باشد ز   چه زمانز   ست یشود باز خواهد گشت. مهم ن  ک یتار  وقت    یسی که ع  می فهم  کتاب مقدس م از  .  145

  ها پور ی شعید    آ ترو   ومی  حدس و گمان است. الزم به ذکر است که  کی افتد    اتفاق م  نیچرا ا   نکهی. ا افشاند ستارگان نور خود را نخواهند  

ز در اول  تر است.  ک یشود که آسمان شب تار  مروز ماه نو برگزار   ی 

 



113 
 

؟ ظلمت غلیظی که در آن هیچ  نخواهد بود   روز خداوند به عوض روشنایی، تاریکیآیا  '

 ( ۲۰آیه  ۵س باب )عامو 'نوری نباشد؟ 

که  دانید  و امّا دربارۀ وقتها و زمانها، ای برادران، نیازی نیست چیزی به شما بنویسم. زیرا خود نیک می '

شب  که  دزدی  همچون  خداوند  می روز  فراآیدهنگام    مردم   که   زمان  آن.  رسید  خواهد  ، 

زن    که  سانبدان   شد،  خواهد  نازل  ایشان  بر  هالکت  ناگهان  حکمفرماست«،  امنیت  و  »صلح :  گویندمی

نخواهد بود از آن گریزی  و  به دردِ زایمان دچار شود،  برادران، در تاریکی  آبستن  امّا شما ای   .

نیستید تا آن روز چون دزد غافلگیرتان کند. شما همه فرزندانِ نور و فرزندان روزید؛ ما  

ار و هوشیار  به شب و به تاریکی تعلق نداریم. پس همانند دیگران به خواب نرویم، بلکه بید

میباشیم  که  آنان  زیرا  شب.  میخوابند،  میهنگام  مست  که  آنان  و  شبخوابند،  مست کنند،  هنگام 

پوش بر کنند. امّا ما چون به روز تعلّق داریم، باید هوشیار باشیم، و ایمان و محبت را همچون زرۀ سینهمی

، بلکه برای  دا ما را نه برای غضب. زیرا ختن کنیم، و امیدِ نجات را همچون کالهخود بر سر نهیم

خاطر ما مرد، تا چه بیدار باشیم و کسب نجات به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح تعیین کرده است، که به

 ( ۱۰تا  ۱آیات  ۵باب  تسالونیکیان۱). 'چه خفته، با او زندگی کنیم

 درس:   نکته 

  با دیدن نشانه ها در آسمان، بیدار شوید. 
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   50درس 

 

 خداوند  یسفره بری انداز چشم 

 )شام فصح( 

 

 :مقدمه

اشتیاق بسیار داشتم پیش از  ":  گفت  ایشان   به  آنگاه.  بنشست  سفره  بر  خود   رسوالن   با  عیسی   و   رسید ساعت مقرر فرا

گویم که دیگر از آن نخواهم خورد تا آن هنگام که در  رنج کشیدنم، این پِسَخ را با شما بخورم. زیرا به شما می

 " پادشاهی خدا تحقق یابد.

مشابه آن    و پیروی می کرد  خاصی    ن مراسم از آیینغذای عید فصح خداوند به »شام آخر« معروف شده است. ای 

نامیده می  »سِدِر«     عبریدر اصطالحِ   این غذای آیینیم از آن استفاده می کنند.  که یهودیان هنوز ه  استچیزی  

 شوداز رویدادها صرف می  ترتیب خاصیاین شام با است، زیرا که به معنای »ترتیب«  شود

برگزاری و جمع بندی وقایع    ی، مکان و نحوهتشریح خود شام فصح )سِدِر(به    ،این درس  در  من تصمیم گرفتم

ی واقعی  رویدادها   ترتیبِود و سپس با  رآغاز می    پیش زمینه ای از برخی اطالعات،درس با ارائه  بپردازم.    شام

از    درشام فصح  یابد. هر یک  نا  عناصر سِدِرادامه می  فارسی آن مشخص می با  تفسیر  و  با شودم عبری  و سپس 

 جمع بندی می شود. ،آن رویدادِ  توضیحات مربوط به

 

 :کتاب مقدس آیاتمطالعه  

  ۵۵آیات    ۱۱باب  ، یوحنا  ۳۴تا    ۳۱آیات    ۱۸باب  ، لوقا  ۴۰تا    ۳۲آیات    ۱۰س باب  ، مرق۲۳تا    ۱۷آیات    ۲۰باب  متی  

 ۵۷تا 

 

 عیسی برای رفتن به عید فصح تدارک می بیند
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 ۵۷تا  ۵۵آیات ۱۱بابیوحنا ، ۳۴تا  ۳۱آیات  ۱۸باب، لوقا ۳۴تا  ۳۲آیات ۱۰س باب مرق، ۱۹تا  ۱۷آیات  ۲۰باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب  " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " خدا ب

 

  ابیب/ نیسان( ۸آوریل، صبح پنجشنبه ) ۱۷بعد از میالد،  ۳۱

عید فصح یهودیان نزدیک بود، و بسیاری قبل از عید فصح از بیرون از شهر به اورشلیم رفتند، تا خود را تطهیر  

کنند. بنابراین، آنها در جستجوی عیسی بودند، و درحالیکه در معبد ایستاده بودند، به یکدیگر می گفتند:»شما چه  

اهنان و فریسیان دستور داده بودند اگر کسی بداند او  فکر می کنید؛ که او اصالً به عید نخواهد آمد؟« سران ک

آنان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشاپیش ایشان راه  کجاست، باید آن را گزارش کند، تا او را دستگیر کنند.  

رفتند، هراسان. عیسی دیگر بار آن دوازده تن را  کسانی که از پی آنها می   پیمود. شاگردان در شگفت بودند ومی

رویم. در  به اورشلیم می اینک بنگرید،  بایست بر او بگذرد، برایشان بیان کرد. فرمود: »کناری برد و آنچه را می   به

آنجا هر آنچه انبیا درباره ی پسر انسان نوشته اند، به انجام خواهد رسید؛ پسر انسان را به سران کاهنان و علمای دین  

خواهند نمود و به اقوام بیگانه خواهند سپرد. ایشان استهزایش کرده،    تسلیم خواهند کرد. آنان او را به مرگ محکوم 

شاگردان  .  اش زده، خواهند کشت. امّا پس از سه روز بر خواهد خاستآبِ دهان بر وی خواهند انداخت و تازیانه 

       .ویدگیک از اینها را درک نکردند. معنی سخن او از آنان پنهان بود و درنیافتند دربارۀ چه سخن می هیچ 

 :شام آخر محل

وه صهیون واقع  در قسمت جنوب غربی اورشلیم بر فراز تپه ای به نام ک  و  برگزار شد  اتاق طاق دار شام آخر در  

 .درست باالی مقبره ی داوود پادشاه قرار دارد این اتاقشده است.  

 

 :جامهای شراب

کنندگان چهار جام شراب می نوشند. هر جام  شراب در کتاب مقدس نماد شادی است. در عید فصح، شرکت  

 ۱۴۶  .یک جنبه از نجات خدا را برای آنها نشان می دهد

 

 
 :شده است انیب  ۸تا   ۶آیات  ۶باب جنبه ها در خروج  نیا .  146

 ایشان رها خواهم کرد  .1
ی

ون خواهم آورد. من شما را از بندگ  . شما را از زیر یوغ بیگاری مصیان بب 
 به بازوی افراشته و داوری  های عظیم شما را خواهم رهانید.   .2
 من شما را بر خواهم گرفت تا قوم من باشید و من خدای شما خواهم بود.  .3
من شما را به رسزمیتز خواهم برد که با دست افراشته سوگند خوردم آن را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب ببخشم. آری،   .4

اث شما خوا  ز را مب   تم. هم ساخت. من یهوه هسمن آن رسزمی 
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 :نان فطیر

نان فطیر    ،نان نماد غذا در کتاب مقدس است، منبع حفظ حیات در بدن. در عید فصح، شرکت کنندگان در غذا

 ۱۴۷  .می خورند

 

 

 :چیدمان صندلی شام آخر 

 غذاخوری را می گیرد) تریکلینیوم(نیمکتی که سه طرف میز 

سفره  یا میزی که عیسی و شاگردانش در آن شام آخر را خوردند، میز تریکلینیوم یا میز راحتی نامیده می شود. در 

جناح    خوردند.کردند و با دست راست غذا می هنگام صرف غذا، رسم بود که روی آرنج چپ خود استراحت می

  افتخار   جایگاههای   همراه  به(  عیسی  –  ۱#بود. میزبان از انتها در موقعیت نفر دوم)  جایگاه  مهم ترین   ،چپ میزسمت  

 جناح  انتهای  در   جایگاه   ترین   اهمیت   کم   و (  یوحنا  –  ۳  #  و   یهودا  –   ۲  #)  داشت  قرار   چپش   و   راست  دست   در

 جایگاههای افتخار موضوع گفتگو بود.م آخر، این شا از قبل اندکی(. پطرس - ۴#)داشت قرار  راست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آنها مص بود. از    هیما ب  منبع خم   انیشود. در مورد عب    در نان م  یب  است که باعث تغ   و ترش شدن  فساد   وجبم  ، مایه  ب  خم.   147
   -)مص    هیما   ب  آنها از مص بود، خواست که تمام آثار خم  ن  رها   یکه خدا در حال آماده شدن برا   ن  آنجا 

ی
ز سابق آنها( از ب  زندگ   ی 

وع به تغذ و هم سوراخ    پاره که هم    می ن یب  م  ب  نان فط  ی( کند. در مشاهده شکل ظاهر آسمانمنا )نان از    ا آنها ب   هی برود تا بتواند رسی
حال آنکه   '. شویم کیدر آن رسی   د یکه ما با   حیان  آورد، نان    م  اد یرا به   حیمس یسیامر خداوند ما ع  نیا   انیحی مس یشده است. برا 

های ما ِله گشت؛ تأدیت  که ما را سالمت  بخشید بر او آمد، و به زخمهای   به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصب 
 (. ۵آیه   ۵۳:باب عیا  )اش 'یابیم م او ما شفا 
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 بزرگی در پادشاهی خدا 

 ۴۰-۱۰:۳۵، مرقس ۲۳- ۲۰:۲۰متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

پسران زِبِدی با دو پسرش نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زد و از وی درخواست کرد که آرزویش    ۱۴۸آنگاه مادرِ 

در پادشاهی تو، یکی    ۱۴۹را برآورده سازد. عیسی پرسید: »آرزوی تو چیست؟« گفت: »عطا فرما که این دو پسر من 

دی نزد او آمدند و گفتند: »استاد، یعقوب و یوحنا پسران زِبِ  بر جانب راست و دیگری بر جانب چپ تو بنشینند.

خواهید برایتان بکنم؟« گفتند:  خواهیم، برایمان به جای آوری!« بدیشان گفت: »چه می تقاضا داریم آنچه از تو می 

»عطا فرما که در جالل تو، یکی بر جانب راست و دیگری بر جانب چپ تو بنشینیم.« عیسی به آنها فرمود: »شما 

گیرم، بگیرید؟«  نوشم، بنوشید و تعمیدی را که من می توانید از جامی که من می هید. آیا میخوادانید چه می نمی

نوشم، خواهید نوشید و تعمیدی را که  توانیم.« عیسی فرمود: »شکی نیست که از جامی که من می گفتند: »آری، می 

اختیار من نیست تا آن را به کسی    گیرم، خواهید گرفت. امّا بدانید که نشستن بر جانب راست و چپ من، درمن می 

  .ببخشم. این جایگاه از آنِ کسانی است که برایشان فراهم شده است 

 

 فریسی تعلیم می دهد  یعیسی در خانه 

 ۱۱تا   ۷آیات  ۱۴باب لوقا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

کنند، این مَثَل را برایشان آورد: »چون کسی  چون عیسی دید میهمانان چگونه صدر مجلس را برای خود اختیار می '

تر از تو دعوت شده باشد.  تو را به مجلس عروسی دعوت کند، بر صدر مجلس منشین، زیرا شاید کسی سرشناس

و به تو خواهد گفت: ”جایت را به این  در آن صورت میزبانی که هر دوی شما را دعوت کرده است، خواهد آمد 

در  و  برو  کند،  میهمانت  کسی  هرگاه  بلکه  نشست.  خواهی  مجلس  پایین  سرافکندگی  با  ناگزیر  بده.“  شخص 

پایینترین جای مجلس بنشین، تا چون میزبان آید، تو را گوید: ”دوست من، بفرما جای باالتری بنشین.“ آنگاه نزد  

 
 

 

 د.  بو  یسیع  خاله باکره،    میاو خواهر مر  . سالومه.  148
 .بودند وحنا یو   عقوبی  یپرسان زبد .  149
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. زیرا هر که خود را بزرگ سازد، خوار خواهد شد، و هر که خود را خوار  ۱۵۰شد دیگر میهمانان سرافراز خواهی  

 ' .سازد، سرافراز خواهد گردید 

 

 ترتیب

 

 ن پاره کردن نا

 ۱۷:۲۶-۱۳:۱، یوحنا ۳۰-۲۲:۱۴، لوقا ۲۶-۱۴:۱۷، مرقس ۳۰تا  ۲۰آیات  ۲۶باب متی 

 

 

 ۱۵۱شام آخر

 ۱آیه  ۱۳باب ، یوحنا ۱۶تا   ۱۴آیات  ۲۲باب  ، لوقا۱۷آیه  ۱۴س باب ، مرق۲۰آیه  ۲۶باب متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 ابیب/ نیسان( ]چهارمین روز هفته[ ۱۴آوریل، عصر سه شنبه ) ۲۲بعد از میالد،  ۳۱

جهان نزد پدر برود، و کسانی که در  دانست که ساعت او فرا رسیده است که از این  قبل از عید فصح، عیسی می 

  سفره   بر  خود  رسوالن  با  عیسی  و  رسید ساعت مقرر فرا  دنیا بودند را دوست داشت، آنها را تا آخر محبت کرد.

را با شما بخورم. زیرا به شما   ۱۵۲پِسَخ  این  کشیدنم، رنج   از پیش  داشتم بسیار »اشتیاق:  گفت ایشان   به آنگاه. بنشست

 ' .گویم که دیگر از آن نخواهم خورد تا آن هنگام که در پادشاهی خدا تحقق یابدمی

 

 .: دعای تقدیس یا برکت روز عید (شدِق )  ش ادک

 
ز ترین که    از مردگان، پطرس یس یپس از زنده شدن ع.  150   یس یفرا خواند تا باالتر برود. ع، گرفته بود را  در سفره شام آخر  گاه یجا پایی 
 ( ۱۷تا   ۱۵آیات  ۲۱باب  وحنا ی فتخار رساند. )جایگاه ا به شبان گوسفندان، او را به گماردن پطرس با  

  ی و ب  پ  انیهود یفصح   د ی ع  مشابه مراسم  تز ییاز آ رسد« در آن شب با شاگردانش خورد، »به نظر م یسیکه ع  ن  . غذا شام آخر.  151
ز   لیدل   نی " است. به ا ترتیب"   یاست که به معنا   "seder"تز یی آ  یغذا   نی کرده است که عص روز بعد آغاز شد. اصطالح ا    چنی 

داده شده است که شامل    حیها توض  در پاورق  مراسم    بیغذا وجود دارد. ترت  فدر ض   دادها یاز رو   خایص  بیشود که ترت  م  دهینام
 .درباره آن است  یمختص  حیو توض  تز ییآ یآن قسمت از غذا  ی نام عب  

 عص روز بعد.  انیهودیفصح  د یفصح خداوند اشاره دارد، نه به ع  د یبه ع  فصح د یع نیا.  152
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شراب  نوشند.  را می   ۱۵۴  ت،شراب تقدیس شده اسکه    ۱۵۳اولین جام دراین مرحله دعای برکت می خوانند و   •

  نشانگر شادی و سرور به خاطر اجرای فرمان خداست مرحله، نماد شادی و سرور است و این 

 ۱۵۵اولین جام 

 ۱۵۶  "کیدوش"

 ۱۸و  ۱۷آیات  ۲۲باب لوقا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

گویم که تا آمدن  زیرا به شما می   میان خود تقسیم کنید.این را بگیرید و  پس جامی برگرفت و شکر کرد و گفت: »

 «.پادشاهی خدا دیگر از محصول مو نخواهم نوشید

 

 .تطهیر از طریق شستن: ( صح اور )  اورهاتز 

 ۱۵۷  .شرکت کنندگان قبل از صرف غذا دست و پاهای خود را به صورت آیین رسمی می شویند •

 

 عیسی پای شاگردانش را می شوید 

 ۱۵۸" اورهاتز "

 ۱۷تا  ۲آیات  ۱۳باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

هنگام شام بود. ابلیس پیشتر در دل یهودای اَسَخریوطی، پسر شَمعون، نهاده بود که عیسی را تسلیم دشمن کند. '

رود، از شام برخاست  دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد او میعیسی که می 

ت. سپس آب در لگنی ریخت و شروع کرد به شستن پاهای  ای برگرفته، به کمر بسو ردا از تن به در آورد و حوله 

 
ز اول.   153 اب  ی   ایشان  را از    من شما خواهم آورد،    ونب  ب   انیمص   یوغ بیگاری  ر یرا از ز   شما تقدس است )  ا ی  سیجام تقد  جام رسی

ی
بندگ

ز اول خ یمس  کی  ی(. برا کرد رها خواهم   اب نشان دهنده وعده  جام ی   جهان است و او را    نیاز اسارت در ا و ا  ن  رها  یخدا برا ی  رسی
  ک ی  یبرا 

ی
 .کند  م جدا مقدس   زندگ

 ".تز ی آفر  انگور را م وهیجهان، که م   یما، فرمانروا "متبارک هست  یهوه خدای  باشد:  ن یمعمول ممکن است ا   دعای برکت  کی.  154
اب برا  جام. در طول غذا چهار جام اول. 155 اب با کتاب مقدس همراه خود نمادجام شود. هر  و مهر فرد رِس   یرسی   بازخرید از   یرسی

ز خدا نسبت به قومش است. اول اب، جام تقد   ی  ، تو را از  خواهم آورد  ون ب  ب  ان یبار مص   ر یتو را از ز تقدس است )  ا ی  س یجام رسی
ز اول  خی مس  کی  ی(. برا خواهم داد  ن  اسارت آنها رها  اب نشان دهنده وعده خدا برا جام    ی  جهان    نی او از اسارت در ا   ن  رها   یرسی
  ک ی ی است و او را برا 

ی
 .کند  م ز یمقدس متما   زندگ

ا دعای برکت    کی.  د یبرکت روز ع   ا ی  سیتقد  ی. دعا دوشیک .  156 ما،  متبارک هست  یهوه خدای  باشد: "   نی معمول ممکن است 
 ".تز یآفر  انگور را م وهیجهان، که م   یفرمانروا 

ارت اعمال خود را '.  157 ز را بشویید و طاهر سازید؛ رسی  ( ۱۶آیه  ۱باب  ا ی )اشع' .، و از بدی بازایستیداز نظرم دور کنید خویشی 
ارت اعمال خود را از نظرم دور کنید، و از  'شستشو.    از طریق   اورهاتز)اورَحص(. تطهب  .   158 ز را بشویید و طاهر سازید؛ رسی خویشی 

 ( ۱۶آیه   ۱یا باب  )اشع' .بدی بازایستید
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ای که به کمر داشت. چون به شَمعون پطرس رسید، او وی را گفت: »سرور  شاگردان و خشک کردن آنها با حوله 

کنم ناتوانی، امّا بعد خواهی  خواهی پای مرا بشویی؟« عیسی پاسخ داد: »اکنون از درک آنچه می من، آیا تو می 

س به او گفت: »پاهای مرا هرگز نخواهی شست!« عیسی پاسخ داد: »تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی  فهمید.« پطر

داشت.« پس شَمعون پطرس گفت: »سرور من، نه تنها پاهایم، بلکه دستها و سرم را نیز بشوی!« عیسی پاسخ داد: 

هایش. باری، شما پاکید، امّا نه همه.« زیرا  »آن که استحمام کرده، سراپا پاکیزه است و به شستن نیاز ندارد، مگر پا

دانست چه کسی او را تسلیم دشمن خواهد کرد، و از همین رو گفت: »همۀ شما پاک نیستید.« پس از آنکه  می

عیسی پاهای ایشان را شست، ردا بر تن کرد و باز بر سفرۀ شام نشست. آنگاه از ایشان پرسید: »آیا دریافتید آنچه  

گویید، زیرا چنین هستم. پس اگر من که سرور  خوانید و درست هم می ما مرا استاد و سرورتان می برایتان کردم؟ ش

. من با این کار، سرمشقی به شما دادم تا  شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشوییدو استاد شمایم پاهای شما را شستم،  

گویم، نه غالم از ارباب خود بزرگتر  شما می   گونه رفتار کنید که من با شما کردم. آمین، آمین، به شما نیز همان 

 ' .دانید، خوشا به حالتان اگر بدانها عمل کنیداست، نه فرستاده از فرستندۀ خود. اکنون که اینها را می 

 ردن اول بفرو  –یا سبزی سبز خوردن کرفسـ  ( رپسک)  کارپاس

ای است به شروع حیات نوین قوم  اشاره که  ست،  سبزی سمبل تجدید حیات نباتات در آغاز فصل بهار ا •

آب نمک فرو برده می    دریک سبزی سبز  بهار بود. در این مرحله    نی اسرائیل پس از آزادی که در فصلب

قوم  شود و سپس توسط شرکت کنندگان خورده می شود. این به یهودیان یادآوری می کند که زندگی  

 .پر از اشک )آب نمک( بود)بهار( سبز( در مصر قبل از عید فصح  )سبزیبنی اسرائیل 

 

 خمیرمایه آشکار می شود 

 ۱۵۹" سارپاک"

 ۲۲و۲۱آیات   ۱۳باب ، یوحنا ۲۳تا  ۲۱آیات  ۲۲باب  ، لوقا ۲۱تا  ۱۸آیات  ۱۴س باب ، مرق۲۵تا  ۲۱آیات  ۲۶ی باب مت

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

شناسم. امّا این گفتۀ کتب مقدّس باید به ام، می گویم دربارۀ همۀ شما نیست. من آنان را که برگزیده میآنچه    '

پس اکنون پیش از وقوع، به شما  ۱۶۰  خورَد، با من به دشمنی برخاسته است.“حقیقت پیوندد که ”آن که نان مرا می 

 
ز اول  کارپاس. .   159 ز  کی فرو بردن.   ی  ز در آب نمک    یسب  کت کنندگان خورده م م  فرو بردهسب  به   نیشود. ا  شود و سپس توسط رسی
   م یادآور ی  انیهودی

ی
ز  کند که زندگ ( در مص قبل از ع جاتی)سب  ز  .فصح پر از اشک )آب نمک( بود  د ی سب 

 ۹آیه   ۴۱ باب  ب  مزام. .  160



121 
 

ایمان آورید که من هستم. آمیمی گویم، هر که فرستادۀ مرا  ن، آمین، به شما می گویم تا هنگامی که واقع شد، 

 بپذیرد، مرا پذیرفته، و هر که مرا پذیرفت، فرستندۀ مرا پذیرفته است.«  

گویم، یکی از  عیسی پس از آنکه این را گفت، در روح مضطرب شد و آشکارا اعالم داشت:»آمین، به شما می

شدند و یکی پس از دیگری از او پرسیدند: »من که آن شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.« شاگردان بسیار غمگین  

  خواهد   تسلیم  مرا   همان  برد،می  کس نیستم، سرورم؟« عیسی پاسخ داد: »آن که دست خود را با من در کاسه فرو

گونه که دربارۀ او نوشته شده، خواهد رفت، امّا وای بر آن کس که پسر انسان را تسلیم دشمن  پسر انسان همان   .کرد

بهتر آن میمی یهودا، تسلیمبود که هرگز زاده نمی کند.  »استاد، آیا من  شد.« آنگاه  کنندۀ وی، در پاسخ گفت: 

 ' «!آنم؟« عیسی پاسخ داد: »تو خود گفتی

 

 .دوم بردن فرو – تلخ  یگیاه  مارور:

فرو کرده و سپس توسط   ۱۶۱( ستوهار) شیرین  معجونی رومی یا ترب کوهی( را در   )کاهوی  ی تلخ گیاه •

شود می  خورده  کنندگان  تلخی   .شرکت  احساس  و  چشیدن  نشانه  تلخ  سبزی  قوم  خوردن  که  هاست 

 اند.  اسرائیل در دوران بندگی مصر متحمل شده

 

 خمیر مایه بیرون برده می شود 

 ۱۶۲  "رمارو "

  ۳۲تا  ۲۳آیات  ۱۳باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  بال من  " ای  ه دن : پیامی از جانب خدا ب ا ی  " ب

داشت، نزدیک به سینۀ او تکیه زده بود. شَمعون پطرس با اشاره از او  یکی از شاگردان، که عیسی دوستش می'

خواست تا از عیسی بپرسد منظورش کیست. پس او کمی به عقب متمایل شد و بر سینۀ عیسی تکیه زد و پرسید: 

دهم.« آنگاه  ه او می ب کاسه در بردن ن که این تکه نان را پس از فرو»سرور من، او کیست؟« عیسی پاسخ داد: »هما

 شیطان   دم  در  گرفت،  را  لقمه  چون  یهودا.  داد  اَسَخریوطی  شَمعون  پسر  یهودا  به  را  آن  و  برد ای نان در کاسه فروتکه

 
ین که    معجونز است  ( یا َحِلق،harosetهاروست ).   161 اب ته  ل یخرد شده، عسل، آج  بیاز سشب  به مردم    ن ی شود. ا   م   هی و رسی
ز   در مص با آجر و خشت کار م   د ی کند که چگونه با   م  ی ادآور ی  هود ی   ی ادآور یتلخ در هاروست به آنها    ی ها   ی کردند. فرو بردن سب 
ا  ن یتلخ تر   کند که حت    م  کرد.   نی ب  که به خدا دارند ش  ی دیتوان با ام  را م طی رسی
کت کنندگان خورده م  ن یب  ش َحِلق( را در  کویهترب   ا ی  روم ی تلخ )کاهو   ایهیگ  مارور. .  162    .شود فرو کرده و سپس توسط رسی
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یک از کسانی  رسان.« امّا هیچ . آنگاه عیسی به او گفت: »آنچه در پی انجامِ آنی، زودتر به انجام  ۱۶۳رفت   او  درون  به

که بر سفره نشسته بودند، منظور عیسی را درنیافتند. بعضی گمان بردند که چون یهودا مسئول دخل و خرج است،  

گوید که آنچه برای عید الزم است بخرد، یا آنکه چیزی به فقرا بدهد. پس از گرفتن لقمه، یهودا  عیسی به او می 

پس از بیرون رفتن یهودا، عیسی گفت: »اکنون پسر انسان جالل یافت و خدا  '' .درنگ بیرون رفت. و شب بودبی

درنگ جالل  در او جالل یافت. اگر خدا در او جالل یافت، پس خدا نیز او را در خود جالل خواهد داد و او را بی 

 ' .خواهد داد

 .پاره کردن نان: ( صح  ی )  یاچاتز

می    آمادهکتان سفید    دسمالِدر  نامیده می شود. هر سه تکه ماتزا  " ماتزا"است که هر تکه  فطیر سه تکه نان   •

ذا پنهان می شود. به عنوان دسر  بزرگتر تا پایان غ  یی به دو تکه تقسیم می شود. تکهشود و نان وسط

کتانی سفید    دسمالِ  در   اصلی دیگر دوباره   یکوچکتر به همراه دو تکه   ی شود. تکه( خورده می آفیکومن)

غذای اصلی    یبخشی از وعده   که   " اموتزی، ماتز"به  شود. آنها در بخشی از مراسم  معروف  پیچیده می 

 .است، خورده خواهند شد 

 )تثلیث( آشکار شددر یک خدا سه شخصیت 

 اچاتزی"  "۱۶۴ 

 
از آن    هیما ب  تمام خم  بردن پسح با    د ی ع  یخانه را برا   یس یالزم به ذکر است که شاگردان ع  . شیطان به درون او رفت  در آن لحظه 

ز ف   یکار را فقط به معنا   نیآماده کرده بودند، اما آنها ا  را قبل    فه یوظ  نی ا   ی معنو   ی   خانه بود، جنبه  سیکه رئ  یسیانجام دادند. ع  یک یب 
  ا یفساد، گناه  نده ی)نما  ه یما ب  که خم  افتیکار را با جستجو در قلب شاگردانش انجام داد و در   ن ی. او ا کامل کرد   اصل یاز خوردن غذا 

 .را از خانه اش پاک کرد ه یما ب  دستور داد که برود و خم   هودا یبه    یسیوجود دارد. سپس ع  هودا ی( در قلب طانیش
ون آورده    د یسف  کتانز کیسه ییب دسمال  در    پیچیده شده(  تک نفره  ب  )نان فطماتزا سه تکه  در یاچاتز    . )Yachatz یاچاتز ).   164 بب 

    ) این شود.    متقسیم  به دو تکه    نان وسیطشود و  م
 
ز پاره کردن نان است( تکه دوباره    گر ید   اصل   ماتزو کوچکب  به همراه دو  اولی 

  در  
 
  از وعده    که بخیسی  (Matzah، ماتزا) ( Motziموتزی)   معروف به  مراسم  از    . آنها در بخیسی پیچیده م شود   د ی سف  کتانز   کیسه

پاره کردن نان است(    .خواهند شداست، خورده    اصل  یغذا  ز   )این دومی 
 
پا   تکه تا  پنهان م  انیبزرگب   شود. به عنوان درس    غذا 

ز سوم نی شود. )ا  م  خورده (Tzufunتزافون) در بخیسی از ِسدر معروف به (  afikomenکومنیفآ)  است( پاره کردن نان   ی 

 در توض   انیهودی
ً
( است:  echad  اذعان دارند که نشان دهنده وحدت )اکاد   شب  ی در مشکل دارند. ببخش از ِس   نیا   ت یاهم  حیمعموال

به    ا ی و : یهوه، الوهنو دارد ( اشاره ۴آیه  ۶باب    هی)تثن ( Sh’ maا)نام به سه نام خدا در شعم نیکه ا   ند ی. ممکن است بگو کی سه در 
ز آ   نی درک ما از ا   ان،یح یعنوان مس   به   اشاره دارد.    عقوبی اسحاق و    م،ی: ابراهپاتریارکها    ت ی است که سه ماتزو معرف الوه   نی ا   یی 

، اما به  ( هستند. آنها به طور جداگانه وجود دارند ب  ماده )نان( و بدون فساد )فط  کی هستند: پدر، پرس و روح القدس. هر سه از  
آنهاست كه پاك و   مسکن آسمانز مانند سه نام خداوند در شعما(. پيچيده شدن در كتان سفيد نشان دهنده   ، ثلیث تصورت واحد ) 

   شود،   از آسمان آشکار م   ت یکه الوه  مقدس است. هنگام
 
 م   پاره  ( است یسیکه نشان دهنده پرس )ع  انز یم   تکه

ی
  شود تا او نان زندگ

ز شد به رستاخ  رداندهبازگ  د یکه به کتان سف   پاره شدهاز نان    شوند. بخیسی   م  کی او رسی در  باشد که    همه کسانز   ی )منا( برا  پرس از    ب 
  دا یآن را پ  گردند و وقت    مشده  پنهان  ای  بچه ها به دنبال تکه ماتز   ،اصل   یغذا   انیبه آسمان اشاره دارد. در پا   صعود مردگان و  
ز کند که او را پس از رستاخ  ( اشاره مانیحی به فرزندان )مس  ن ی. ا ند ب  گ   م  زهیکردند، جا   ( ا انیهودیکنند. پدران )   م   مالقات   ب 

ً
  ساسا

 .خواهند شد ک یاو رسی  ش در در ظهور دوم
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 ۱۹آیه  ۲۲ا باب لوق

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

شود؛  همچنین نان را برگرفته، شکر کرد و پاره نمود و به آنها داد و گفت: »این بدن من است که برای شما داده می '

 ' .این را به یاد من به جا آرید

 

 .گفتن داستان عید فصح  :گیدم 

و آیات   ۲۱تا  ۱آیات   ۶ـ باب   ۶تا  ۱آیات  ۳باب   )خروج داستان عید فصح در کتاب خروج وجود دارد  •

( و می گوید که    ۴۰آیه    ۱۲و باب    ۱آیه    ۱۱باب  ن واقعی عید فصح: خروج  مت  ۱۶آیه    ۱۳ـ باب    ۳۰تا    ۲۸

 .چگونه خداوند قوم خود را از اسارت نجات داد و به سرزمین موعود برد

 .دومین جام شراب  •

 ۱۶۵جام دوم 

 "گید مَ "۱۶۶

 

 .چهار سوال : نامانیشتا

گید )داستان عید فصح( است و معموالً توسط بچه ها پرسیده می شود. پرسش ها  از مَ بخشیچهار سوال   •

 .به گونه ای مطرح می شوند که پاسخ ها حکایت از عید فصح دارند 

 

 :عبارتند از چهار سؤالی که شاگردان از عیسی پرسیدند 

 "سرور من، کجا می روی؟ " - شمعون پطرس  .1

 "سرور ما، حتی نمی دانیم به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ " - توما .2

 ".سرور ما ، پدر را به ما بنما، که همین ما را کافی است" - فیلیپس .3

سرور من ، چگونه است که می خواهی خود را بر ما ظاهر کنی، اما نه بر "  -  یهودا )نه اسخریوطی(  .4

 "این جهان؟ 

 
اب، جام داور جام دوم.   165 افراشته و داوری  های عظیم شما را خواهم رهانیداست )  رهنمود   ا ی  ی. جام دوم رسی بازوی  برا به    ی .( 
دراز کرد تا آنها    بیصل  یخود را بر رو   یبازوها   یسیع  همان گونه که  گر،ی است. به عبارت د  لیانجداستان  داستان فصح    ان،یحی مس

 .را نجات دهد
ز داستان عمگید.  166 ز دهد و آنها را به رسزم  چگونه خدا قوم خود را از اسارت نجات م   نکهی فصح، ا  د ی. گفی   . برد  موعود م  ی 
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 حکمی تازه 

 ۳۵تا  ۳۰آیات  ۱۳باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

در او جالل یافت. اگر خدا در او  پس از بیرون رفتن یهودا، عیسی گفت: »اکنون پسر انسان جالل یافت و خدا  '

درنگ جالل خواهد داد. فرزندان عزیز، اندک  جالل یافت، پس خدا نیز او را در خود جالل خواهد داد و او را بی 

گویم که آنجا  گونه که به یهودیان گفتم، اکنون به شما نیز می زمانی دیگر با شما هستم. مرا خواهید جُست و همان 

گونه دهم، و آن این که یکدیگر را محبت کنید. همانحکمی تازه به شما می  توانید آمد.میروم، شما نکه من می 

که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید. از همین محبت شما به یکدیگر، همه پی خواهند  

 ' .برد که شاگرد من هستید 

 

 چهار سوال 

 167"مانیشتانا"

 سوال اول 

    ۴تا  ۱آیات  ۱۴و باب   ۳۸تا  ۳۶آیات  ۱۳ بابیوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

روم از پی  توانی به جایی که می روی؟« عیسی پاسخ داد: »تو اکنون نمی شَمعون پطرس گفت: »سرور من، کجا می '

ات بیایم؟ من جانم را در  ام خواهی آمد.« پطرس گفت: »سرورم، چرا اکنون نتوانم از پی من بیایی؛ امّا بعدها از پی 

گویم، پیش از آنکه  من خواهی نهاد؟ آمین، آمین، به تو میراه تو خواهم نهاد.« عیسی گفت: »آیا جانت را در راه  

دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان  خروس بانگ زند، سه بار مرا انکار خواهی کرد.  

 
 توسط بچه ها پرس   د ی)داستان ع  د یگاز م   بخیسی چهار سوال    ( Mah Nishtanah)ناتایش نام.   167

ً
شود. م   دهیفصح( است و معموال

عبارتند    دند یپرس  یسیکه شاگردان از ع  چهار سؤایل  .فصح دارند  د یاز ع  تیشوند که پاسخ ها حکا   مطرح م   یپرسش ها به گونه ا 
 :از

 "؟ی رو  ، کجا مرسور من " - شمعون پطرس •
 "م؟یدانبراه را م توانیم چگونه پس  ، یرو  کجا مبه   م یدان  نیمحت  ،  رسور ما " - اتوم •
ز ،  بنما ، پدر را به ما رسور ما  "  - سپ یلیف •  ".ست ا کاقز را  ما   که همی 
 جهان؟ ینا  نه بر   اما  ،کتز   ظاهر ما   خود را بر م خوایه است که چگونه ، رسور من "  - (وط ی)نه اسخر  هودا ی •
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ه کنم. و  روم تا مکانی برای شما آماد گفتم. می منزل بسیار است، وگرنه به شما می ۱۶۸. در خانۀ پدر من داشته باشید

برم، تا آنجا که من هستم شما نیز  آیم و شما را نزد خود می آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم، باز می 

  «.دانیدروم راهش را می باشید. جایی که من می 

 سوال دوم 

 ۷تا  ۵آیات  ۱۴باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  ز  " ای  : پیامی ا ا ی ب بال من  ه دن  " جانب خدا ب

من  توانیم راه را بدانیم؟« عیسی به او گفت: »روی، پس چگونه می دانیم به کجا می توما به او گفت: »ما حتی نمی '

و حیات هستم راستی  و  نمی هیچ   ۱۶۹؛ راه  پدر  نزد  من،  واسطۀ  به  مرا می کس جز  اگر  نیز  آید.  مرا  پدر  شناختید، 

 ' «.ایدشناسید و او را دیده می شناختید؛ امّا پس از این او را می

 

 سوال سوم 

 ۱۴تا  ۸آیات  ۱۴باب یوحنا 
از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

  فیلیپُس به او گفت: »سرور ما، پدر را به ما بنما، که همین ما را کافی است.« عیسی به او گفت: »فیلیپُس، دیری '

گویی  ای؟ کسی که مرا دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه است که می است با شما هستم و هنوز مرا نشناخته

گویم از خودم  در من است؟ سخنانی که من به شما می  آیا باور نداری که من در پدرم و پدر   ”پدر را به ما بنما“؟

  این سخن مرا باور کنیدرساند.  نیست، بلکه پدری که در من ساکن است، اوست که کارهای خود را به انجام می 

گویم، آن  که من در پدرم و پدر در من است؛ وگرنه به سبب آن کارها این را باور کنید. »آمین، آمین، به شما می 

کنم، خواهد کرد، و حتی کارهایی بزرگتر از آن خواهد  ن ایمان داشته باشد، او نیز کارهایی را که من می که به م

روم. و هرآنچه به نام من درخواست کنید، من آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر  کرد، زیرا که من نزد پدر می 

 ' .م خواهم داد جالل یابد. اگر چیزی به نام من از من بخواهید، آن را انجا

 

 احکام مرا نگاه دارید 

 ۲۱تا  ۱۵آیات  ۱۴باب یوحنا 

 
168  . . 

ٔ
 "آسمان" پدر من. در خانه

ز گفته از هفت " من هستم " های عییس است. من راه و راسن  و حیات هستم.  169  . این ششمی 
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از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت. و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما »'

بیند و نه تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می شما باشد، یعنی روحِ راستی که جهان نمیخواهد داد که همیشه با  

می می را  او  شما  امّا  می شناسد؛  مسکن  نزد شما  که  چرا  بی شناسید،  را  »شما  بود.  در شما خواهد  و  کس گزیند 

ا شما خواهید دید، و چون من  آیم. پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، امّگذارم؛ نزد شما مینمی

ام، شما نیز خواهید زیست. در آن روز، خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. آن  زنده 

دارد، پدرم او  دارد؛ و آن که مرا دوست می کند، اوست که مرا دوست می که احکام مرا دارد و از آنها پیروی می 

 «.ز او را دوست داشته، خود را بر او ظاهر خواهم ساخترا دوست خواهد داشت و من نی

 سوال چهارم 

 ۲۶تا  ۲۲آیات  ۱۴باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

نه بر این  خواهی خود را بر ما ظاهر کنی، امّا  یهودا، نه اَسَخریوطی، از او پرسید: »سرور من، چگونه است که می '

جهان؟« عیسی پاسخ داد: »اگر کسی مرا دوست بدارد، کالم مرا نگاه خواهد داشت، و پدرم او را دوست خواهد  

دارد، کالم مرا نگاه نخواهد  داشت، و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید. آن که مرا دوست نمی 

پدری است که مرا فرستاده است. »این چیزها را زمانی به    شنوید از من نیست، بلکه ازداشت؛ و این کالم که می 

فرستد، او همه چیز را  القدس، که پدر او را به نام من میشما گفتم که هنوز با شما هستم. امّا آن مدافع، یعنی روح 

 ' .به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد

 

 یرتقسیم نان فط : تزی، ماتزامو

کتان سفید در یاچاتز قرار داده شده بود، دوباره بیرون  دسمال  در ابتدای غذای اصلی، نان فطیری که در   •

 .آورده شده، پاره شده و بین همه توزیع می شود

 جام سوم شراب.  •

 

 ۱۷۰جام سوم 

 
اب جام برکت یا رهان  است )" من شما را جام سوم.  170 خواهم  تا قوم من باشید و من خدای شما  برخواهم گرفت. جام سوم رسی
 "(. بود
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 ۱۷۱  " اموتزی، ماتز"

 ۲۵تا  ۲۲آیات  ۱۴باب ، مرقس ۲۹تا  ۲۶آیات  ۲۶باب متی 
از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " آیات کتاب مقدس از  ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

به شاگردان داد و  ' از شکرگزاری، پاره کرد و  نان را برگرفت و پس  چون هنوز مشغول خوردن بودند، عیسی 

فرمود: »بگیرید، بخورید؛ این است بدن من.« سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و  

خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان  ۀ شما از این بنوشید. این است خون من برای عهد ]جدید[ که به گفت: »هم

گویم که از این محصول مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی  شود. به شما می ریخته می 

 ' «.پدر خود، تازه بنوشم 

 

 ( گسترده یسفره ) : غذای اصلیورخعان حشول

شام را با شادی صرف می کنند و رسم است با تخم مرغ آبپز شروع کنند زیرا هر چه حرارت می بیند    •

، مقاوم تر شحالت ایماندار است که علیرغم تحمل مشکالت به خاطر ابمان  یسفت تر می شود و نشانه

یک زمان  غذای اصلی، شرکت کنندگان ممکن است از آن به عنوان    یدر حین خوردن وعده   می شود.

 بیشتر در مورد موضوعات سدِر استفاده کنند.  یاجتماعی یا برای مباحثه 

 چه کسی بزرگتر است 

 ۳۰تا  ۲۴آیات  ۲۲باب لوقا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

یک از ایشان بزرگتر است. عیسی بدیشان گفت: »پادشاهانِ دیگرْ  نیز جدالی میانشان درگرفت در این باره که کدام '

شوند. امّا شما چنین مباشید. بزرگترین  نعمت‘ خوانده می کنند؛ و حاکمانِ ایشان ’ولی قومها بر ایشان سروری می 

یک بزرگتر است، آن که بر  همچون خادم بُوَد. زیرا کدام در میان شما باید همچون کوچکترین باشد و رهبر باید  

سفره نشیند یا آن که خدمت کند؟ آیا نه آن که بر سفره نشیند؟ امّا من در میان شما همچون خادم هستم. »شما 

ای به من عطا کرد، من  گونه که پدرم پادشاهی کسانی هستید که در آزمایشهای من در کنارم ایستادید. پس همان

 
   ماتزا.   ،یموتز   .  171

 
   همه

 
 و    ب  فطنان  اصل    دو تکه

 
  ون ب  ( دوباره ب اچاتزی)ه در پاره کردن اول نان نگه داشته شده بودندکوچکب  ک  تکه

ز و بپاره شده آورده شده،    شود.  م عی    همه توز  ی 
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قبیلۀ  به شما عطا می نیز   بر دوازده  بنشینید و  بر تختها  بیاشامید و  بر سفرۀ من در پادشاهی من بخورید و  تا  کنم، 

 ' .اسرائیل داوری کنید 

 

 پطرس  یپیشگویی درباره 

 ۳۴تا  ۳۱آیات  ۲۲باب لوقا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

شَمعون، ای شَمعون، شیطان اجازه خواست شما را همچون گندم غَربال کند. امّا من برای تو دعا کردم تا  »ای  '

ام با  ایمانت تلف نشود. پس چون بازگشتی، برادرانت را استوار بدار.« امّا او در پاسخ گفت: »ای سرورم، من آماده 

دان که امروز پیش از بانگ خروس، سه بار انکار  تو به زندان بروم و جان بسپارم.« عیسی جواب داد: »پطرس، ب

 ' «.شناسیخواهی کرد که مرا می 

 

 .( "دسر"یونانی به معنی  در زبانآزاد کردنِ آفیکومن ) :( )صافون تزافون 

توسط  بزرگ نان فطیری که در اولین پاره کردن نان )یاچاتز( به دست آمده و پنهان شده بود    یقطعه  •

 شود.می و خورده بچه ها جستجو و پیدا می شود. سپس آزاد شده، پاره شده و بین همه توزیع 

 )تثلیث( آشکار شددر یک خدا سه شخصیت 

   "یا چاتز"

 ۱۷۲  ۱۹آیه  ۲۲ا بابلوق

از آیات  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " کتاب مقدس از  ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

شود؛  همچنین نان را برگرفته، شکر کرد و پاره نمود و به آنها داد و گفت: »این بدن من است که برای شما داده می '

 ' «.این را به یاد من به جا آرید

 

 فیض بعد از غذا  : خبارِ

 در این مرحله بعد از صرف غذا دعا خوانده می شود    •

 
ز : "و به همد یگو   که مشود   استفاده مدو بار  20 هی لوقا در آ   گفته به دلیل  این آیه .  172  ."شام... پس از  سان  ی 
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 آرامش خود را به شما می دهم

 ۱۷۳" خبار"

 ۳۱تا  ۲۷آیات  ۱۴ا باب یوحن

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

دهم، نه چنان است که  شما می دهم. آنچه من به  گذارم؛ آرامش خود را به شما میبرای شما آرامش به جا می '

روم، امّا باز نزد شما . شنیدید که به شما گفتم، ”من می. دل شما مضطرب و هراسان نباشددهدجهان به شما می 

روم، زیرا پدر از من بزرگتر است. اکنون این  شدید که نزد پدر می داشتید، شادمان میآیم.“ اگر مرا دوست می می

تم، تا چون واقع شود ایمان آورید. فرصت چندانی باقی نمانده که با شما سخن بگویم،  را پیش از وقوع به شما گف

کنم که پدر به من فرمان داده است،  امّا من کاری را می  'آید. او هیچ قدرتی بر من ندارد؛ زیرا رئیس این جهان می 

 '.دارم. برخیزید، برویمتا جهان بداند که پدر را دوست می 

 در من بمانید 

 ۱۱تا  ۱آیات  ۱۵باب ا یوحن

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

کند، و هر ای در من که میوه نیاورد، آن را قطع می و پدرم باغبان است. هر شاخه   ۱۷۴من تاک حقیقی هستم 

ام،  اکنون به سبب کالمی که به شما گفتهکند تا بیشتر میوه آورد. شما همای که میوه آورد، آن را هَرَس می شاخه

از خود میوه آورد اگر در تاک  تواند مانم. چنانکه شاخه نمی ، و من نیز در شما می ۱۷۵در من بمانید پاک هستید. 

های آن. کسی که در من  و شما شاخه   من تاک هستم توانید میوه آورید اگر در من نمانید. »نماند، شما نیز نمی

توانید کرد. اگر کسی در من نماند، همچون  آورد؛ زیرا جدا از من، هیچ نمیماند و من در او، میوۀ بسیار می می

آورند و در آتش افکنده،  های خشکیده را گرد می شود. شاخهدازند و خشک می انای است که دورش می شاخه

خواهید، درخواست کنید که برآورده خواهد  سوزانند. اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند، هرآنچه می می

گونه که پدر  ان گونه شاگرد من خواهید شد. »همشد. جالل پدر من در این است که شما میوۀ بسیار آورید؛ و این 

ام؛ در محبت من بمانید. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت  مرا دوست داشته است، من نیز شما را دوست داشته 

 
 فیض بعد از غذا(: Bareikhبارخ).  173
ز گفته از هفت " من هستم " های عییس است. . من تاک حقیق  هستم.  174  این هفتمی 
  م   یسیخورد در ع  را م  یسیکه بدن ع  هنگام   ایماندار   کی   ۵۶تا    ۵۳آیات    ۶باب    وحنا یدر    یسیع  فرموده  به  در من بمانید.  .   175

 (. اکن م شودماند )س  ماو در   یسینوشد، ع  را م یسیخون ع ایماندار یک که   ( و هنگاماکن م شود ماند )س
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مانم. این سخنان را به شما گفتم تا  ام و در محبت او می من خواهید ماند؛ چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته

 ' .امل شودشادی من در شما باشد و شادی شما ک

 حکم من 

 ۱۷تا  ۱۲آیات  ۱۵باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

. محبتی بزرگتر از این وجود  امکه یکدیگر را محبت کنید، چنانکه من شما را محبت کردهحکم من این است  »'

کنم، انجام  ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم می 

خوانم،  خوانم، زیرا بنده از کارهای اربابش آگاهی ندارد. بلکه شما را دوست خود می دهید. دیگر شما را بنده نمی 

ام. شما نبودید که مرا برگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم  ام، شما را از آن آگاه ساخته زیرا هرآنچه از پدر شنیده 

و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوۀ شما بماند، تا هر چه از پدر به نام من درخواست کنید به شما عطا کند.  

 ' .که یکدیگر را محبت کنیدحکم من به شما این است 

 داشتندبی سبب نفرت 

 ۲۵تا  ۱۸آیات  ۱۵باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

اگر دنیا از شما نفرت دارد، به یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است. اگر به دنیا تعلّق داشتید، »

ام، دنیا  ون به دنیا تعلّق ندارید، بلکه من شما را از دنیا برگزیده داشت. امّا چدنیا شما را چون کسان خود دوست می 

از شما نفرت دارد. کالمی را که به شما گفتم، به یاد داشته باشید: ”بنده از ارباب خود بزرگتر نیست.“ اگر مرا آزار  

نگاه خواهند داشت. امّا این  رسانیدند، با شما نیز چنین خواهند کرد؛ و اگر کالم مرا نگاه داشتند، کالم شما را نیز  

شناسند. اگر نیامده و با ایشان سخن نگفته بودم، همه را به سبب نام من با شما خواهند کرد، زیرا فرستندۀ مرا نمی

داشتند؛ امّا اکنون دیگر عذری برای گناهشان ندارند. کسی که از من نفرت داشته باشد، از پدر من نیز گناه نمی

داشتند؛ امّا اکنون،  نمینکرده است، گناه  کس  یان آنان کارهایی نکرده بودم که جز من هیچ نفرت دارد. اگر در م

گونه، کالمی که در تورات خودشان آمده  اند، هم از من و هم از پدرم نفرت دارند. این با اینکه آن کارها را دیده 

 ۱۷۶ “.سبب از من نفرت داشتندپیوندد که: ”بی است به حقیقت می 

 

 
 ۴آیه  ۶9و باب   19آیه  3۵مزامیرباب .  176
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 روح القدس   یوعده 

 ۱۵تا  ۱آیات  ۱۶و باب   ۲۷تا  ۲۶آیات  ۱۵باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

شود، او خودْ  فرستم بیاید، یعنی روحِ راستی که از پدر صادر می امّا چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما می »'

این چیزها را به شما '. »'اید خواهد داد، و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا از آغاز با من بوده دربارۀ من شهادت  

پندارد  رسد که هر که شما را بکشد، می ها اخراج خواهند کرد و حتی زمانی می گفتم تا نلغزید. شما را از کنیسه

شناسند، نه مرا. اینها را به شما گفتم تا  پدر را می که خدا را خدمت کرده است. این کارها را خواهند کرد، زیرا نه 

کرده بودم. آنها را در آغاز به شما نگفتم، زیرا خود با   آگاه  را  شما  که  آورید  یاد  به  رسد، چون زمان وقوعشان فرا

،  روی؟“ امّا به سبب شنیدن سخنانمپرسید، ”کجا مییک نمی روم، و هیچ شما بودم. »اکنون نزد فرستندۀ خود می

گویم که رفتنم به سود شماست. زیرا اگر نروم،  دل شما آکنده از غم شده است. با این حال، من به شما راست می 

فرستم. چون او آید، جهان را مجاب خواهد کرد که  آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ امّا اگر بروم او را نزد شما می 

آورند. به لحاظ عدالت، حاظ گناه، زیرا به من ایمان نمی به لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصیرکار است. به ل

روم و دیگر مرا نخواهید دید. و به لحاظ داوری، زیرا رئیس این جهان محکوم شده است. »بسیار  زیرا نزد پدر می 

به  چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، امّا اکنون یارای شنیدنش را ندارید. امّا چون روحِ راستی آید، شما را  

شنود بیان خواهد  تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می 

کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. او مرا جالل خواهد داد، زیرا آنچه را از آنِ من است  

نِ من است. از همین رو گفتم آنچه را از آنِ من  گرفته، به شما اعالم خواهد کرد. هرآنچه از آنِ پدر است، از آ

 است گرفته، به شما اعالم خواهد کرد.

 

 پدر شما را دوست دارد 

   ۳۳تا  ۱۶آیات  ۱۶باب یوحنا 
از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

پس از اندک زمانی، دیگر مرا نخواهید دید و پس از اندک زمانی دیگر، باز مرا خواهید دید.« آنگاه بعضی از  »'

شاگردان او به یکدیگر گفتند: »مقصود او از این سخن چیست که، ”پس از اندک زمانی، دیگر مرا نخواهید دید،  

روم“؟« پس به یکدیگر  گوید ”زیرا نزد پدر می می و پس از اندک زمانی دیگر، باز مرا خواهید دید“؟ یا از اینکه  

انست که دیابیم؟« امّا عیسی از پیش می گوید، چیست؟ مقصود او را درنمی گفتند: »این ’اندک زمان‘ که می می
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کنید که گفتم، ”پس از اندک  خواهند از او سؤال کنند؛ پس به ایشان گفت: »آیا در این باره با هم بحث می می

گویم،  ر مرا نخواهید دید، و پس از اندک زمانی دیگر، باز مرا خواهید دید“؟ آمین، آمین، به شما میزمانی، دیگ

شما زاری و ماتم خواهید کرد، امّا جهان شادمان خواهد شد؛ شما غمگین خواهید بود، امّا غم شما به شادی بدل  

 دنیا   به   فرزندش   چون   امّا  است؛   رسیده  راکشد، از آن رو که ساعت او فخواهد شد. زن به هنگام زایمان درد می 

 شما  سان،همین   به.  است  آمده   دنیا  به  انسانی   که  این   از  است   شاد  که   چرا  آورد،نمی  یاد   به  دیگر  را  خود  درد  آمد،

 کس آن شادی را از شماینید؛ امّا باز شما را خواهم دید و دل شما شادمان خواهد شد و هیچ اندوهگ  اکنون  نیز

گویم، هر  چه از  نخواهد گرفت. در آن روز، دیگر چیزی از خودِ من نخواهید خواست. آمین، آمین، به شما می 

تان تا بیابید و شادی  بخواهیداید؛  پدر به نام من بخواهید، آن را به شما خواهد داد. تا کنون به نام من چیزی نخواسته 

 گفت،   نخواهم  سخن  شما  با  گونهاین   دیگر  که   رسید  خواهد زمانی فرا  کامل شود. »اینها را به تمثیل به شما گفتم؛ امّا

  گویم نمی   شما  به   و.  کرد  خواهید   درخواست   من   نام   به   روز،   آن   در .  گفت  خواهم   شما  به   پدر   دربارۀ  آشکارا   بلکه

اشته  د دوست مرا شما زیرا  دارد،می  دوست را شما خودْ پدر که چرا خواست،  خواهم پدر  از شما جانب از من که

ام. من از نزد پدر آمدم و به این جهان وارد شدم؛ و حال این جهان را ترک اید که از نزد خدا آمده و ایمان آورده 

به تمثیل. حال دیگر  روم.« آنگاه شاگردانش گفتند: »اکنون آشکارا سخن می گویم و نزد پدر می می نه  گویی، 

داری کسی سؤالش را با تو در میان نهد. از همین رو، ایمان داریم که  دانیم که از همه چیز آگاهی و حتی نیاز نمی

ایمان دارید؟ اینک زمانی فرااز نزد خدا آمده    که   براستی  و  رسد، می ای.« عیسی به آنها گفت: »آیا اکنون واقعاً 

ها خواهید  تن  مرا  و  رفت  خواهید  خود  کاشانۀ  و  خانه   به  یک  هر  و  شد   خواهید  پراکنده  که  است،   رسیده فرا  اکنونهم 

گذاشت؛ امّا من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای  

 '«.ام ، زیرا من بر دنیا غالب آمده امّا دلْ قوی دارید  شما زحمت خواهد بود؛

 

 برکت آخر  :نیرصا( )  نیرتزا

   ۱۷۷  جام چهارم شراب. •

 

 برکت آخر

 
ز چهارمجام چهارم.  .   177 اب جام ستا   ی  من شما را به رسزمیتز خواهم برد که با دست افراشته سوگند  است )  د یام   ا ی  شیجام رسی

اث شما خواهم ساخت. من یهوه هستمخوردم آن را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب  ز را مب  جام  نی. ا (ببخشم. آری، من آن رسزمی 
ز همچن   م  دهینام  ا یل یجام ا  ی 

 
 است.  در آینده   خداوند   یوعده ها   شود و مشتاقانه منتظر تحقق همه
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 ۱۷۸" نیرتزا"

 ۲۶تا  ۱آیات  ۱۷باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

پس از این سخنان، عیسی به آسمان نگریست و گفت: »پدر، ساعت رسیده است. پسرت را جالل ده تا پسرت نیز '

ای، حیات جاویدان بخشد.  ای تا به همۀ آنان که به او عطا کرده تو را جالل دهد. زیرا او را بر هر بشری قدرت داده 

ای، بشناسند. من کاری را  یسی مسیح را که فرستاده و این است حیات جاویدان، که تو را، تنها خدای حقیقی، و ع

گونه تو را بر روی زمین جالل دادم. پس اکنون ای پدر، تو نیز مرا در  که به من سپردی، به کمال رساندم، و این 

حضور خویش جالل ده، به همان جاللی که پیش از آغاز جهان نزد تو داشتم. »من نام تو را بر آنان که از جهانیان  

من بخشیدی، آشکار ساختم. از آنِ تو بودند و تو ایشان را به من بخشیدی، و کالمت را نگاه داشتند. اکنون  به  

ای، براستی از جانب توست. زیرا کالمی را که به من سپردی، بدیشان سپردم،  اند که هرآنچه به من بخشیدهدریافته 

ای. درخواست  ام، و ایمان آوردند که تو مرا فرستادهآمده یقین دانستند که از نزد تو  و ایشان آن را پذیرفتند و به 

ای، زیرا از آنِ تو  کنم که تو به من بخشیدهمن برای آنهاست؛ من نه برای دنیا بلکه برای آنهایی درخواست می 

ام.  هستند. هرآنچه از آنِ من است، از آنِ توست و هرآنچه از آنِ توست، از آنِ من است؛ و در ایشان جالل یافته 

آیم. ای پدرِ قدّوس، آنان را به قدرت نام  مانم، امّا آنها هنوز در جهانند؛ من نزد تو می بیش از این در جهان نمی 

ای حفظ کن، تا یک باشند، چنانکه ما هستیم. من آنها را تا زمانی که با ایشان بودم، حفظ  خود که به من بخشیده 

یک از ایشان هالک نشد، جز فرزند  ای، محافظت نمودم. هیچ خشیده کردم، و از آنها به قدرت نام تو که به من ب

گویم که هنوز  آیم، و این سخنان را زمانی می هالکت، تا گفتۀ کتب مقدّس به حقیقت پیوندد. امّا حال نزد تو می 

شان نفرت داشت،  در جهانم، تا شادی مرا در خود به کمال داشته باشند. من کالم تو را به ایشان دادم، امّا دنیا از ای

خواهم  زیرا به دنیا تعلّق ندارند، چنانکه من تعلّق ندارم. درخواست من این نیست که آنها را از این دنیا ببری، بلکه می 

حقیقت تقدیس کن؛  من نیز تعلّق ندارم. آنان را در  از آن شَرور حفظشان کنی. آنها به این دنیا تعلّق ندارند، چنانکه  

ام. من خویشتن را  گونه که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادههمان کالم تو حقیقت است.  

کنم، تا ایشان نیز به حقیقت تقدیس شوند. »درخواست من تنها برای آنها نیست، بلکه  خاطر ایشان تقدیس می به

گونه که تو  همه یک باشند، همان  همچنین برای کسانی است که به واسطۀ پیام آنها به من ایمان خواهند آورد، تا

ای. و  ای پدر در من هستی و من در تو. چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده 

من جاللی را که به من بخشیدی، بدیشان بخشیدم تا یک گردند، چنانکه ما یک هستیم؛ من در آنان و تو در من.  

 
تزا .  178  برکت آخر.  . نیر
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گونه دوست داشتی  ای، و ایشان را همانکامالً یک گردند تا جهان بداند که تو مرا فرستاده چنان کن که آنان نیز  

جا که من هستم، تا جالل  ای با من باشند، همان خواهم آنها که به من بخشیده که مرا دوست داشتی. ای پدر، می 

داشتی. »ای پدرِ عادل، دنیا تو  می   ای؛ زیرا پیش از آغاز جهان مرا دوست مرا بنگرند، جاللی که تو به من بخشیده 

ای. من نام تو را به آنها شناساندم و خواهم  اند که تو مرا فرستاده شناسم، و اینها دانسته شناسد، امّا من تو را می را نمی 

 ' .ای، در آنها نیز باشد و من نیز در آنها باشم شناساند، تا محبتی که تو به من داشته 

 

 ("خدا را بستایید ") :لِله 

پایان مراسم، شرکت کنندگان هَد • در این مرحله مدح و ثنا و رضایت خداوند را    را می خوانند،  لِلر 

 را بخوانید:  ۲۹تا  ۲۲آیات  ۱۱۸باب تشکیل شده است.  ۱۱۸تا  ۱۱۳از مزامیر  » داریم.

را  ' این  است!  شده  بنا  سنگ  مهمترین  کردند  رد  معماران  که  ما شگفت  سنگی  نظر  در  و  کرده،  خداوند 

نماید! این است روزی که خداوند ساخته است، در آن وجد و شادی کنیم! آه ای خداوند، نجاتمان ده!  می

آید! از خانۀ خداوند، شما را برکت  آه ای خداوند، کامیابی عطا فرما! مبارک است آن که به نام خداوند می 

ا بر ما تابان ساخته است! قربانی عید را به ریسمانها ببندید، بر شاخهای  دهیم. یهوه خداست، و او نور خود ر می

مذبح! خدای من تویی، و تو را سپاس خواهم گفت! خدای من تویی، و تو را متعال خواهم خواند! خداوند  

 '!را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبتش جاودانه است 

 ( ۳۰آیه  ۲۶باب )متی ' .زیتون به راه افتادندآنگاه پس از خواندن سرودی، به سمت کوه  '
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 51درس 

 پاره کردن نان 

 

 :مقدمه

 ۱۷۹  و چهار جام شراب نوشید.  در آخرین درس متوجه شدیم که عیسی در طول شام آخر سه بار نان را پاره کرد

 .در طول این درس به اهمیت نان و شراب خواهیم پرداخت

 به عنوان آیین عشای  که مسیحیان معموالً دارد ۱۸۰اشاره به عهد مقدسی جدید، اصطالح »پاره کردن نان«  در عهد

   :از جمله  ۱۸۱می شناسند. به طور سنتی، نام های متعددی با این آیین همراه بوده است  (خوردن نان و شراب)ربانی 

 پاره کردن نان.  •

 .بین مردم یک اتحاد یا رابطه  یک –مشارکت  •

زیرا جایی که دو یا سه  " بین خدا و ایمانداران.    یک اتحادیک رابطه یا    -عشای ربانی(  مشارکت مقدس) •

 ".نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم

 شام خداوند.  •

 .خداوند  یسفره •

 تقدیم گوشت و نوشیدنی.  •

 .نان و شراب •

 
اب   جامچهار . 179  :ها هستند  این شده است انیب  ۸تا   ۶آیات  ۶باب  آنها در خروج  ینام دارند و جنبه ها  کی هر کدام که رسی

 ایشان رها خواهم کرد   -)تقدس(  سیتقد .1
ی

ون خواهم آورد. من شما را از بندگ  . شما را از زیر یوغ بیگاری مصیان بب 

 به بازوی افراشته و داوری  های عظیم شما را خواهم رهانید.  - بالها(   ا رهنمود ی)  داوری .2

 من شما را بر خواهم گرفت تا قوم من باشید و من خدای شما خواهم بود.    -( بازخریدبرکت )  .3

من شما را به رسزمیتز خواهم برد که با دست افراشته سوگند خوردم آن را به ابراهیم و اسحاق و   -( دیام ا ی  شی)ستا  ا یلیا  .4

اث شما خواهم ساخت. من یهوه   ز را مب   تم. هس یعقوب ببخشم. آری، من آن رسزمی 

۲۰۱ . 
 
 پیمان و میثاق  پاک با خداوند و با او ییک شدن .  .مقدس" است  تعهد "  ی به معنا  عهد مقدس کلمه

ز اصطالح آ انیح یاز مس برجز . ۲۰۲ " است ی به معنا که   دهند  م  حیمقدس ترجعهد   یرا به جا  یی   . "حکم معتب 
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 .سوگند یا وعده ی نیکو -برکت مقدس  •

 .محبت یا جشن محبت  - آگاپه •

 .ستایش یا ستودن  - یولوجیا •

شکرگزاری)یوکریست( • یونانی  -  مراسم  کلمه  که  یک  معن  است  یا  ابه  شکرگزاری  شادی،  ی: 

. استفاده از این کلمه از دعای شکرگزاری عیسی مسیح در »شام آخر« گرفته  ، استسپاسگزاری می کنم

 .شده است 

 

 :کتاب مقدس آیاتمطالعه  

و یوحنا باب   ۲۰تا  ۱۴آیات  ۲۲ا باب ، لوق۲۵تا  ۲۲ و ۱۷ آیات ۱۴باب ، مرقس ۲۹  تا ۲۶و  ۲۰آیات  ۲۶باب متی 

 ۱آیه  ۱۳

 

 شام آخر

 ۱آیه  ۱۳باب یوحنا  ،۱۶تا   ۱۴آیات  ۲۲باب لوقا   ،۱۷آیه  ۱۴باب  ، مرقس۲۰آیه  ۲۶باب  متی

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  ه  " ای  : پیامی از جانب خدا ب ا ی ب بال من   " دن

 ابیب/ نیسان( ]چهارمین روز هفته[  ۱۴آوریل، عصر سه شنبه ) ۲۲بعد از میالد،  ۳۱

دانست که ساعت او فرا رسیده است که از این جهان نزد پدر برود، و کسانی که در  قبل از عید فصح، عیسی می 

  سفره   بر  خود  رسوالن  با  عیسی  و  رسید ساعت مقرر فرا  دنیا بودند را دوست داشت، آنها را تا آخر محبت کرد.

را با شما بخورم. زیرا به شما   ۱۸۲پِسَخ  این  کشیدنم، رنج   از پیش  داشتم بسیار »اشتیاق:  گفت ایشان   به آنگاه. بنشست

 ' .گویم که دیگر از آن نخواهم خورد تا آن هنگام که در پادشاهی خدا تحقق یابدمی

 جام اول 

 " کیدوش"

 ۱۸و  ۱۷آیات  ۲۲باب لوقا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 
 عص روز بعد.  انیهودیفصح  د یفصح خداوند اشاره دارد، نه به ع  د یبه ع  فصح د یع نیا.  182
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گویم که تا آمدن  . زیرا به شما میرا بگیرید و میان خود تقسیم کنیداین  پس جامی برگرفت و شکر کرد و گفت: »'

 ' .پادشاهی خدا دیگر از محصول مو نخواهم نوشید

 

 )تثلیث( آشکار شددر یک خدا سه شخصیت 

 " یاچاتز"

 19آیه   ۲۲باب لوقا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

شود؛  همچنین نان را برگرفته، شکر کرد و پاره نمود و به آنها داد و گفت: »این بدن من است که برای شما داده می '

  '«.این را به یاد من به جا آرید

 جام دوم 

 "مگید"

 

 جام سوم 

 " موتزی، ماتزا"

 ۲5تا  ۲۲آیات   14باب ، مرقس  ۲9تا   ۲6آیات    ۲6باب متی 

از آیات کتاب  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " مقدس از  ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

به شاگردان داد و  ' از شکرگزاری، پاره کرد و  نان را برگرفت و پس  چون هنوز مشغول خوردن بودند، عیسی 

سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و    .«بگیرید، بخورید؛ این است بدن منفرمود: »

خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان  . این است خون من برای عهد ]جدید[ که به این بنوشید همۀ شما از  گفت: »

گویم که از این محصول مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی  شود. به شما می ریخته می 

 ' «.پدر خود، تازه بنوشم 

 

 گفتگوی خودمانی 
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 ۱۸۳" ورخعان حشول"

 ۱۸۴آفیکومنوس آفیکومن یا  

 ۱۸۵" تزافون"

 19آیه   ۲۲وقا باب ل

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

شود؛  همچنین نان را برگرفته، شکر کرد و پاره نمود و به آنها داد و گفت: »این بدن من است که برای شما داده می '

  '«.این را به یاد من به جا آرید

 جام چهارم 

 ۲۰آیه  ۲۲باب لوقا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

خاطر شما ریخته  شام جام را برگرفت و گفت: »این جام، عهد جدید است در خون من، که به سان، پس از  به همین '

 ' .شودمی

 فرمانها: 

 این را بگیرید و میان خود تقسیم کنید.  ❖

 این را به یاد من بجا آرید. ❖

 .این است بدن من ،بگیرید، بخورید ❖

 .همۀ شما از این بنوشید ❖

 

 : خون و  بدن – رس قسمت اول د 

 
ز در ح  . شولحان عورخ.   183 کت کنندگان ممکن است از آن به عنوان    ،اصل  یغذا   خوردن وعده    ی    ی برا   ا ی  زمان اجتماغ  کی رسی

 
 
 استفاده کنند.  سِدر در مورد موضوعات   شب  یب  مباحثه

به معنای "درِس" است در حالیکه آفیکومنوس به معنای  یا آفیکومنوس.   کومنیفآ.   184 یونانز هستند. آفیکومن  هر دو کلمات 
 "همان که م آید" است. 

 ن. تزافو .  185
 
ز که در اول  یب  بزرگ نان فط قطعه ( به دست آمده و پنهان شده بود توسط بچه ها جستجو و  اچاتزینان )  پاره کردن ی 

ز و بپاره شده ، آزاد شدهسپس شود.   م دا یپ  شود.   م عی    همه توز  ی 
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تعلیم داد. دستورالعمل های او چنان بحث برانگیز را    الوهیتارتباط با  در  مفاهیم روحانی    شاگردان خودعیسی به  

بودند    ، آن تعالیم را درک نکرده سانی که باقی مانده بودندبود که بسیاری از شاگردانش از ایمان دست کشیدند . ک

 و تا پس از مصلوب شدن او نتوانستند معنای آن را بفهمند.

شود من نان حیاتم. پدران شما، مَنّا را در بیابان خوردند، و با این حال مردند. امّا نانی که از آسمان نازل می '

چنان است که هر که از آن بخورَد، نخواهد مرد. مَنَم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. هر کس از این  

بخشم، بدن من است.« پس جدالی  ات جهان می نان بخورَد، تا ابد زنده خواهد ماند. نانی که من برای حی

»این مرد چگونه می  یهودیان درگرفت که  میان  تا بخوریم؟ سخت در  بدهد  ما  به  بدن خود را   «تواند 

 (۵۲تا  ۴۸آیات ۶ا باب یوحن)'

 عیسی پس از شنیدن استدالل آنها، نظر خود را به آنها تفهیم می کند.

گویم، که تا بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید،  شما می عیسی به ایشان گفت: »آمین، آمین، به  '

بنوشد، حیات جاویدان دارد، و من در روز   ندارید. هر که بدن مرا بخورَد و خون مرا  در خود حیات 

بازپسین او را بر خواهم خیزانید. زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است. کسی  

تا    ۵۳آیات    ۶ا باب  )یوحن' .شود و من در اونوشد، در من ساکن می خورَد و خون مرا می که بدن مرا می 

۵۶) ۱۸۶ 

 پس از شنیدن تعالیم عیسی، بسیاری از شاگردانش از ایمان دست کشیدن.

خورد نیز به من زنده خواهد بود.  ام، آن که مرا می گونه که پدرِ زنده مرا فرستاد و من به پدرْ زنده همان'

است نانی که از آسمان نازل شد؛ نه مانند آنچه پدران شما خوردند، و با این حال مردند؛ بلکه هر  این  

ای در  کس از این نان بخورد، تا ابد زنده خواهد ماند.« عیسی این سخنان را زمانی گفت که در کنیسه

ین تعلیم سخت است، چه  داد. بسیاری از شاگردان او با شنیدن این سخنان گفتند: »اکَفَرناحوم تعلیم می 

کنند، بدیشان گفت: تواند آن را بپذیرد؟« عیسی، آگاه از اینکه شاگردانش در این باره همهمه می کسی می 

 
یک  که    هنگام  (2( و  اکن م شودماند )س  م  یسیخورد در ع  را م  یسیکه بدن ع  هنگام  ایماندار   کی (  1:    یسیع  فرموده  به  .   186

 (. اکن م شودماند )س  ماو در  یسینوشد، ع  را م یسیخون ع ایماندار 
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کند، شود؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به جای نخست خود صعود می »آیا این سبب لغزش شما می 

 'چه خواهید کرد؟

که من به شما گفتم، روح و حیات است.   ۱۸۷ای نیست. سخنانیکند؛ جسم را فایده روح است که زنده می  

»سخنانی« که عیسی از آنها به عنوان روح و حیات یاد می  "آورند.« امّا برخی از شما هستند که ایمان نمی 

 «.شود و من در اوکن می نوشد، در من ساخورَد و خون مرا می »کسی که بدن مرا می  کند عبارتند از:

آورند و کیست آن که او را تسلیم دشمن خواهد  دانست چه کسانی ایمان نمی زیرا عیسی از آغاز می   '

تواند نزد من آید، مگر آنکه از جانب پدر  کس نمیکرد. سپس افزود: »از همین رو به شما گفتم که هیچ 

ا  یوحن)' .نش برگشته، دیگر او را همراهی نکردندبه او عطا شده باشد.« از این زمان، بسیاری از شاگردا

 (۶۶تا  ۵۷آیات  ۶باب 

 

 : قوی مردانی  ساختن – درس قسمت دوم 

که باید بدن او را بخورند و خون او را بنوشند تا از حیات ابدی بهره مند    ،عیسی از پیشنهاد او بسیاری از شاگردانِ

شوند، آزرده شده و برگشتند. بت پرستان، نه یهودیان، آدمخواری می کردند. این واقعیت که در شریعت موسی  

 .شد می ،وحانی که عیسی به آنها می دادممنوعیت خوردن خون وجود داشت، مانع از درک مفاهیم ر

کاربیک   خواریتعریف  آدم  از  برای  »عمل  ،ردی  مردان ی  را    ساختن  مرده  گوشت  گذشتگان  است.  قوی« 

کسانی که عموالً  مت و شخصیت او سهیم باشند. منوشیدند تا در قدرت، تقدس، حکخوردند و خون او را می می

خوراک شامل مقدار    پس از مرگشان خورده می شدند، جنگجویان، مردان مقدس، باکره ها و والدین بودند. این

 .شدقرار میکمی گوشت و خون بود، نه خوردن کل بدن. همچنین ارتباطی مقدس با متوفی بر

از مردم معتقد بودند که مسیحیان آدمخوار هستند زیرا گوشت و خون   این مفاهیم آنقدر رایج بود که بسیاری 

بود. کلیسای اولیه با ایمان باور داشتند که    عیسی مسیح را می خوردند که از نظر روحانی حق با آنها  ،خداوند خود

آنها را از نظر روحانی قوی می کند. آنها همچنین معتقد بودند که در    ،)شراب( مسیح   خوردن بدن )نان( و خونِ

از طریق مشارکت   او  با  آنها  ارتباط  واقع  در  دارند.  تقدس، حکمت و شخصیت خداوندشان مشارکت  قدرت، 

 
نوشد، در  خوَرد و خون مرا م مرا م کیس که بدن  »   کند عبارتند از:   م  اد ی  حیاتاز آنها به عنوان روح و    یسیکه ع  «سخنانز ».   187

 « .شود و من در اوکن م سا من  
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هم ایمان و هم    .که با خوردن گوشت و نوشیدن خون او در او می ماندند و او در آنها مقدس )عشای ربانی( بود.  

 زندگی دعایی آنها درست همانطور که عیسی گفته بود تقویت شد:

تواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، مانم. چنانکه شاخه نمیدر من بمانید، و من نیز در شما می'

های آن. کسی که در من  ورید اگر در من نمانید. »من تاک هستم و شما شاخه توانید میوه آشما نیز نمی

توانید کرد. اگر کسی در من نماند،  آورد؛ زیرا جدا از من، هیچ نمیماند و من در او، میوۀ بسیار می می

آورند و  های خشکیده را گرد می شود. شاخهاندازند و خشک می ای است که دورش می همچون شاخه 

خواهید، درخواست  سوزانند. اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند، هرآنچه می افکنده، می   در آتش 

گونه شاگرد  کنید که برآورده خواهد شد. جالل پدر من در این است که شما میوۀ بسیار آورید؛ و این

 (۸تا  ۴آیات  ۱۵باب   )یوحنا' .من خواهید شد 

 

 :بینش روحانی - درس قسمت سوم  

بیان میدلیل آزرده شدن شاگردان از سخنانش را می دانست عیسی   کرد که اگر خونی  . شریعت موسی صریحاً 

 شخص از اسرائیل منقطع خواهد شد و خدا بر ضد او خواهد بود. ،بخورند

ام تا برای جانهای شما کفّاره کند؛ زیرا حیاتِ هر جاندار در خون است، و من آن را بر مذبح به شما داده '

کس از شما  ام: هیچ اسرائیل را گفتهکند. از این رو بنی زیرا خون است که به واسطۀ حیاتش کفّاره می 

اسرائیل یا غریبانِ  مسکن گزیده است. »همچنین هر که از بنی   غریبی که در میان شمان نخورد، و نه  خو

ونش را بریزد و آن را با خاک  توان خورد شکار کند، باید خای را که می ساکن در میانشان حیوان یا پرنده 

اسرائیل گفتم: نباید خون هیچ جانداری را بخورید،  بپوشاند. زیرا حیات هر جاندار، خون اوست. پس به بنی

تا   ۱۱آیات    ۱۷ن باب  یا)الو' .زیرا حیات هر جاندار، خون اوست. هر که آن را بخورد، باید منقطع شود

۱۴ ) 

حیات را منتقل    ،خدا آگاه بود: حیات در خون است و می توان از طریق خوردن خون  کالم عیسی به خوبی از  

با خوردن خون، خصوصیات  نسانها  کرد. به همین دلیل است که خداوند خوردن خون را منع کرده است، زیرا ا

ه است. او  . با این حال، عیسی یک پرنده یا حیوان نیست، بلکه پسر خدای زندحیات آن چیز را بدست می آورند

. این حیاتی است  بودمطیع    شمرگ  یلحظهحتی تا  او    است.مسیح است؛ مقدس و در هر چیز برای پدرش پسندیده  
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کرد، زیرا می دانست که از طریق   حکم خوردن گوشت و نوشیدن خونش را  ،که او می خواهد به ما بدهد. عیسی

 .دست می آورندحیات او را ب خصوصیاتِشرکت کنندگان و  خشدرا می ب  نان و شراب، روح و حیات

 

 :سه دیدگاه اصلی عشای ربانی -درس قسمت چهارم 

اگرچه دقیقاً معلوم نیست که دیدگاه اعتقادی مسیحیان اولیه چه بوده است، آنها با ایمان باور داشتند که در بدن و  

رومیان آنها را به آدمخواری متهم کنند. در حال خون خداوند عیسی مسیح شریک می شوند و این باعث شد تا  

 :حاضر اکثر مسیحیان به یکی از سه دیدگاه ذکر شده در زیر پایبند هستند

o   استحالهدیدگاه  

ماند. این  شود، اگرچه ظاهر واقعی نان و شراب باقی می نان و شراب به ماده فیزیکی بدن و خون مسیح تبدیل می 

بعد از میالد تأیید شد. این دیدگاه    ۱۲۱۵کاتولیک رومی در شورای چهارم التران در سال  مفهوم توسط کلیسای  

 .همین شکل باقی ماندبه  ،سال اول تا زمان اصالحات پروتستانی ۱۵۰۰تاریخی کلیسا است و برای 

o   هم گوهری   دیدگاه 

شراب است. به عبارت دیگر نان،    نان و   بدن و خون عیسی همراه بانان نان می ماند و شراب شراب می ماند، اما  

 .بعد از میالد معرفی کرد ۱۵۱۹شراب، بدن و خون با هم آمیخته می شوند. مارتین لوتر این مفهوم را در سال 

o  فقط یادبوددیدگاه    

«. اولریش زواینگلی این دیدگاه  این را به یاد من به جای آوریدنان و شراب صرفاً نماد هستند؛ بر اساس عبارت » 

خوردن گوشت و نوشیدن    یان خود که ایده بعد از میالد در پاسخ به برخی از هم عصر   ۱۵۲۰ر حدود سال  را د 

 .خون را توهین آمیز می دانستند، بوجود آورد

 

 :سیر تکاملی عهد مقدس  - درس قسمت پنجم  

هفت روز در هفته    ،هنوز آن را صبح و عصر   کیکاتول   یسایشد. کلیانجام م  ۱۸۸روزانه   یربان   یعشا   ،در اصل(  ۱

 انجام می دهد.

 
ز آمدند و در خانه ایشان هر روز، یکدل در معبد گرد م'. .  188 و با خوسی و صفای دل با   کردندنان را پاره مهای خود نب 

 ( ۴۶آیه  ۲ل باب اعما )' خوردندهم خوراک م 
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 :وجود دارد ی ربانیعشا  مراسمسه شرط برای شرکت در  ( ۲

 .غسل تعمید •

 .ایمان •

به گناهان خود    اعترافعیسی مسیح. این معموالً از طریق تأمل در خود و    یزندگی ای مطابق با اراده  •

 انجام می شود.

.  کنید تا زمانی که بازآیدبخورید و از این جام بنوشید، مرگ خداوند را اعالم می زیرا هر گاه این نان را  '

ای ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، مجرم نسبت به  پس هر که به شیوه 

. امّا هر کس پیش از آنکه از نان بخورد و از جام بنوشد، خود را  بدن و خون خداوند خواهد بود

در واقع محکومیت خود را خورده و    بنوشد،  بیازماید. زیرا هر که بدون تشخیصِ بدن بخورد و 

.  اندنوشیده است. از همین روست که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و شماری هم خفته 

کند، تأدیب  شد. پس آنگاه که خداوند بر ما حکم میکردیم، بر ما حکم نمیامّا اگر بر خود حکم می 

آیید، منتظر یکدیگر  هم میویم تا با دنیا محکوم نگردیم. پس ای برادران من، چون برای خوردن گرد  شمی

هم آمدن شما به محکومیت نینجامد. در باشید. اگر کسی گرسنه است، در خانۀ خود غذا بخورد تا گرد  

آیات   ۱۱یان باب  ترن)اول ق  '.خصوص سایر چیزها نیز چون نزدتان آمدم، دستورات الزم را خواهم داد 

 ( ۳۴تا  ۲۶

 . دهد یم  وندیپ گریکد یرا به ایمانداران  عشای ربانی)مشارکت(( ۳

، شریک شدن در خون مسیح نیست؟ و آیا نانی  ۱۹۰گزاریم که به جهت آن شکر می    ۱۸۹آیا جام برکت '

بسیاریم، یک  کنیم، شریک شدن در بدن مسیح نیست؟ از آنجا که نانْ یکی است، ما نیز که  که پاره می 

 ( ۱۷و  ۱۶آیات  ۱۰یان باب رنتاول ق)' .یابیمبدن هستیم، زیرا همه از یک نان بهره می 

 مقدس از قرن چهارم شروع شد.  عهد  همراه با مراسم ۳۴مزمور  خواندن( ۴

 
ز جام برکت سوم.  189 خواهم گرفت  من شما را بر  کند. »  اشاره م  ۷آیه   ۶وج باب و به خر  د یدر شام آخر نوش  یسیبود که ع  جام  ی 

 «. خواهم بودشما    یخدا  تا قوم من باشید و من 
 برکت با »بارو   ،ی در زبان عب  .   190

َ
تا ا
َ
ز و به دنبال آن چ  شود « آغاز م خداوندا تو متبارک هست  »  ا ی  « یدونا خ ا است که شخص    ی ب 

 . کند م  یآن شکرگزار  یبرا 
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خداوند را در همه وقت متبارک خواهم خواند؛ ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. جان من در  '

خداوند فخر خواهد کرد؛ مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند را با من تجلیل کنید، نام او را با یکدیگر  

انید. آنان که نگاهشان بر اوست،  برافرازیم. خداوند را جُستم، و مرا اجابت کرد؛ او مرا از همۀ ترسهایم ره

شود. این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید و درخشند؛ روی ایشان هرگز شرمسار نمیمی

می  اردو  او  ترسندگان  گرداگرد  خداوند  فرشتۀ  بخشید.  نجات  تنگیهایش  همۀ  از  را  را  او  آنان  و  زند، 

شا به حال آن که در او پناه گیرد. ای مقدسین  ؛ خوبچشید و ببینید که خداوند نیکوسترهاند.  می

شوند، اما  خداوند، از او بترسید، زیرا ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شیران ژیان، محتاج و گرسنه می

به من گوش فرا بیایید و  نیکو کم نخواهند داشت. ای فرزندان،    تا   دهید،  جویندگان خداوند هیچ چیزِ 

م. کیست آن که آرزومند حیات باشد و دوستدار روزهای بسیار، تا نیکویی  بیاموز  شما  به  را  خداوند   ترس

  بجوی   آرام   کن،  پیشه  نیکویی   و   بگردان  روی  بدی   از   بند؛ ببیند؟ زبان از بدی نگاه دار و لبان از فریب فرو

  د خداون  روی  ایشان؛   کمک  فریاد به  گوشهایش و  است  پارسایان بر  خداوند، چشمان . باش صلح  پی  در  و

آورند، و خداوند آنان را  د بدکاران است، تا یاد ایشان را از روی زمین برچیند. پارسایان فریاد برمی ض بر

دالن است و کوفته شدگانِ در  رهاند. خداوند نزدیک شکسته شنود؛ او ایشان را از همۀ تنگیهایشان می می

خداوند او را از همۀ آنها خواهد رهانید؛ همۀ  بخشد. پارسا را مشقت بسیار است، اما  روح را نجات می 

استخوانهای او را حفظ خواهد کرد، که یکی از آنها نیز نخواهد شکست. شریر را شرارت از پا در خواهد  

دهد؛ هر که به وی  آورد، و دشمنان مرد پارسا محکوم خواهند شد. خداوند جان خادمان خود را فدیه می 

 ( ۳۴مزمور )'.د شدپناه بَرَد، هرگز محکوم نخواه 

 .شرابی که در عشای ربانی استفاده می شود قرمز رنگ است و به آن ظاهر خون را می دهد  .1

 .شده بود تخمیرشراب  ،در اصل .2

ر،  روش استفاده از آب انگور تا اواخر اصالحات پروتستانی باب نشد. عیسی شراب نوشید، نه آب انگو  .3

 .مو است  یاگرچه آب انگور هنوز هم میوه 

  ن آمد، گاهی به شراب آب اضافه می آب و خون بیرو ،لوی عیسی در مصلوب شدنشهاز زمانی که از پ .4

 .دوش
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هیچ عامل فساد و خرابی    مسیح   عیسی  راین واقعیت است که د  ی. این نشان دهنده استنان معموالً فطیر   .5

حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد  'وجود ندارد. نان فطیر معموالً پاره و سوراخ می شود.  

 (.۵آیه  ۵۳باب )اشعیا  'یابیم، و به زخمهای او ما شفا می 

 گاهی استفاده می شود. نان خمیرمایه دار چون بی دردسر و خوش طعم تر است، .6

شدهنان  " .7 یونانی    "بریده  زبان  می  "هوست"در  یونانی  نامیده  کلمه  بود.  مسیح  حضور  حاوی  زیرا  شد 

 .است که مسیح را به عنوان قربانی ما معرفی می کند " قربانی"به معنای  "اوستیه"

 .شد و زده، یعنی حالت بندگی گرفته می)مشارکت( معموالً در حالت زان عشای ربانی .8

مسیحی رسمی تر و تشریفاتی شد. شرکت در غذای عشای ربانی)مشارکت( به  با گذشت زمان جلسات   .9

شد. از آنجایی که مراسم  ن مصاحبت، دعا و تعلیم برگزار میکانون جلسات تبدیل شد که معموالً قبل از آ

پایان جلسات ارائه میعشای ربان  به  به کار    عشای ربانی( در قرن ششم)   "مَس"شد، اصطالح  ی نزدیک 

 .گرفته شده است که به معنای »روانه کردن« است )مثالً در پایان مراسم(  "میسا"  یلمه از کلمه رفت. این ک

نان را بر زبان اعضاء شرکت کننده می گذاشتند.   ،از آغاز »قرون وسطا« تا همین اواخر، کشیشان کاتولیک .10

این عمل از آنجا شروع شد که برخی از شرکت کنندگان به جای خوردن، تکه ای از نان را به عنوان یک  

 .نماد خوش شانسی نگه می داشتند

ر روحانی  بعد از میالد، جام شراب را برای افراد عامی و غی  ۱۴۱۶در شورای کنستانس در سال  کلیسای کاتولیک  

 .وم واتیکان این تصمیم تغییر یافتدر شورای د  ۱۹۷۰ممنوع کرد. اما در سال 

 

 زندگی تبدیل شده:  – درس قسمت ششم 

، به مسائل روحانی  ۱۹۱عیسی در آغاز خدمت خود، هنگامی که در عروسی در قنا، آب را به شراب تبدیل کرد

با تغییر    شده  تبدیل  زندگیاز  اساسی    درکاو بود و از آن برای انتقال    یمعجزهین  مشارکت پرداخت. این اول

 
 ۱۱تا   ۱آیات  ۲حنا باب  و ی. .  191



146 
 

به شراب استفاده کرد. استفاده کرد که برای آداب تطهیر کنار     آببزرگِ  یخمره   ۱۹۳عیسی از شش     ۱۹۲  آب 

 .گذاشته شده بودند

 .خمره نشان دهنده ظرفی برای چیزی است  •

ها، خانه ها، معابد، مَشکها،   یاد می شود. )ظروف، خمرهدر سراسر کتاب مقدس، از مردان به عنوان ظرف   •

 های سفیدکاری شده و غیره(مقبره

ظرف مهم است اما به هیچ وجه با محتویاتی که ظرف برای آن طراحی و ساخته شده است قابل مقایسه  •

 .نیست

داده  رفته یا تعمید  )در آن فرو    .شد برای تطهیر دیگران مفید واقع می  ،شدتطهیر پر از آب می    یوقتی خمره  •

 میشد(

 .اما عیسی آب را به شراب تبدیل کرد •

شراب نمادی برای خون، زندگی، روح القدس و شادی است )برای توضیح کامل به فرهنگ لغت انواع   •

 .کتاب مقدس ویلسون مراجعه کنید(

القدس حاصل  وح  عیسی نشان می داد که تطهیر واقعی از طریق خون، زندگی تبدیل شده، پر شدن ر •

 .آن شادی بزرگی را به همراه خواهد داشت یخواهد شد و نتیجه 

 شد.نه آب، بلکه روح القدس ریخته می  تطهیر بیانگر تغییر طبیعت فرد است. دیگر  یتغییر محتویات خمره  •

در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد: »هر که تشنه است، '

گوید، از بطن او نهرهای  گونه که کتاب می ن آید و بنوشد. هر که به من ایمان آوَرَد، همان نزد م

آب زنده روان خواهد شد.« این سخن را دربارۀ روح گفت، که آنان که به او ایمان بیاورند، آن 

ا یوحن)' .را خواهند یافت؛ زیرا روح هنوز عطا نشده بود، از آن رو که عیسی هنوز جالل نیافته بود 

 (۳۹تا  ۳۷آیات  ۷باب 

 
 م     ، آب[  -دی]نماد تعم  ما با مسیح بر صلیب شده '.   192

ی
 م کنم، بلکه مسیح است که  و دیگر من نیستم که زندگ

ی
  کند در من زندگ

اب[  -]نماد مشارکت  که اکنون در جسم م ش 
ی

خاطر  کنم، با ایمان به پرس خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به؛ و این زندگ
 ( ۲۰آیه   ۲باب الطیان )غ' .من داد

  قه یدق  60 قه، یدر دق   هی ثان   60او بر عدد شش )  زمانز  هی اول  یشد. واحدها آفریده  انسان است. انسان در روز ششم    شش عددِ .  193
  ر یاو بر شش بخش پذ   هی اول  هندس  یب  اندازه گ  یاست. واحدها   میماه در سال( قابل تقس   12ساعت در روز و    24ساعت،    کی در  

،ب  ( و اخهب  و غ  ه، ی ک مثلث قائم الزاو یدرجه در    90  ره، یدا   کی درجه در    360است )
ً
دانش انسان بر اساس عدد شش    یها   ستمیس  ا

ز است. تکنس   کی   ی رو   وترها یاست. کامپ  وتر ی" عدد کامل کامپ 6"  ند یگو   م وتر یکامپ   یها   ی 
 
  ن ی کنند. ا   کار مهسته ای  " 6" مجموعه

بدر  60"   یها   ن  با جابجا   رابطهدر  هسته ای ها  "  6. "یابد   یب  تغ   نگ یچ یسوئ   اتیبه انجام عمل  انیدهد تا جهت جر   اجازه م  کار  " ضز
 " است. 6" " 60" " 6"  ستمیس   نیکنند. فرمول ا   اطالعات کار م  تیب  کی  ا یکاراکب    کی " برابر با 6"
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شراب باعث ایجاد تغییر در رفتار فرد می شود. نوشیدنی های الکلی به دلیل تغییری که در رفتار شخص   •

 .نامیده می شود "ارواح"ایجاد می کند، گاهی اوقات به عنوان 

 .هنگامی که شاگردان از روح القدس پر شدند، متهم به مستی شدند •

( که با آب تطهیر پر شده بودند مردانقانا این است که . . . خمره های تطهیر ) نتیجه روحانی معجزه در •

( و سپس ریخته  پر از روحکردند )( از درون تغییر میتعمید داده شده بودند)در آن فرو رفته یا  

 شدند تا تغییری در دیگران ایجاد کنند.می

 

 :ریشه های کتاب مقدسی  - درس قسمت هفتم  

 استفاده از نان و شراب را می توان در ابراهیم مشاهده کرد. رد پای  

پس از آنکه اَبرام از شکست دادن کِدُرالعُمِر و پادشاهانی که با او بودند بازگشت، پادشاه سُدوم تا وادی  '

شاوِه که وادی شاه باشد، به استقبال او بیرون آمد. آنگاه مِلکیصِدِق، پادشاه سالیم، نان و شراب بیرون  

ورد. او کاهن خدای متعال بود، و اَبرام را برکت داد و گفت: »مبارک باد اَبرام از جانب خدای متعال،  آ

مالک آسمان و زمین. و متبارک باد خدای متعال، که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد.« آنگاه اَبرام از  

 (۲۰تا  ۱۷آیات  ۱۴باب  یدایش)پ' .یک دادهمه چیز، به او ده 

( که از نام و  ۲آیه    ۷باب    و هم »پادشاه صلح« بود )عبرانیانطبق کتاب مقدس، ملکیصدق هم »پادشاه پارسایی«  

عنوان او گرفته شده است. نام او ملکیصدک )ملکی به معنی پادشاه و صدک به معنای پارسایی( بود. لقب او پادشاه 

اه پارسایی و صلح« بود، به این معنی بود که او بر این دو  سالیم )شالوم( به معنای صلح بود. از آنجایی که او »پادش

 .خواهد، پارسایی و صلح بخشدچیز اقتدار داشت. بنابراین، او این قدرت را داشت که هر کس را که می 

ملکیصدق پارسایی و صلح خود را از طریق هدایای نان )پارسایی( و شراب )صلح( به ابراهیم بخشید. سپس ابراهیم  

برکت   بود  را  او داده  به  از آنچه خدا  مفتخر شد که  ملکیصدق چنان  برکت  از هدایا و  ابراهیم  )ده    عشریهداد. 

 .یک()غنایم جنگی ازپادشاهان شکست خورده( به ملکیصدق داد

کاهن است. و در    با ملکیصدقِ  ، عیسی برای همیشه هم رتبه۶و    ۵و عبرانیان باب    ۴آیه    ۱۱۰باب  بر اساس مزمور

عمیقی در رابطه با نان و   ان پانزده بار از عیسی به عنوان کاهن اعظم آن رتبه یاد شده است که تاثیرات کتاب عبرانی

 .شراب دارد
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است زیرا سَر این رتبه یک پادشاه بود )ملکیصدق پادشاه پارسایی و    "کهانت ملوکانه"ملکیصدق یک    یرتبه 

تواند پارسایی و صلح را از طریق عناصر نان و شراب  پادشاه صلح بود(. عیسی، که کاهن اعظم آن رتبه است، می 

 .ای که ملکیصدق انجام داد، به مردم منتقل کندبه همان شیوه 

راکت در  عنوان ش  او و شراب، خون او است. مسیحیان بر، عیسی مسیح نشان داد که نان نمایانگر بدن ادر شام آخ

 .می توانند در پارسایی و صلح مسیح سهیم باشند  این شام،

آن را  چهارصد سال پس از مواجهه ابراهیم با ملکیصدق، دوباره سیمای نان و شراب را می بینیم. این بار، موسی  

 .کندمی  ایجاد ،خدابرای  وسط کاهنان الوی ت، مشارکت به عنوان قربانیِ دا،ختحت هدایت  

 :قربانی های کهانت الوی  – درس قسمت هشتم 

  ا به دو دسته تقسیم می تمام سیستم تقدیم قربانی در اسرائیل به منظور مشارکت )رابطه یا رفاقت( با خدا بود. هدای 

شدند. از آنجا که  آنهایی که در  رابطه با خدا گرفته می  ــ۲احیا می کردند و بطه با خدا را آنهایی که راــ ۱شدند: 

کرد، ابتدا ارائه  با خدا را احیا می   مشارکترابطه و    کرد، هدایایی که  گناه مردم را از داشتن رابطه با خدا جدا می 

 .شد

 :مشارکت با خدا را احیا کردکه رابطه و دو  قربانی  

.  خدا  به  نسبت  ناخواسته  گناهان  یا  خدا  احکام سهوی  گذاشتن  پا  زیر  برای  –)اعتراف به گناه(    گناه .1

 (کرد تقدیم بشریت  برای را دائمی  گناه قربانی تنها ما اعظم  کاهن عیسی)

قربانی وجود ندارد. این نوع گناه مستلزم توبه و تغییر نگرش    که عمداً مرتکب شده اند  : برای گناهانی  اتتوضیح 

زیرا اگر    "  گوید:  می  ۲۶آیه    ۱۰ن باب  کن می سازد. برای مثال: عبرانیاهایی است که تخطی از اراده خدا را مم

بهره  از  گناهان  پس  برای  قربانی  هیچ  دیگر  دهیم،  ادامه  کردن  گناه  به  عمداً  حقیقت،  شناخت  از  باقی  مندی 

  "...ماندنمی

یا  از  حقی  سهوی  گذاشتن  پا  زیر  برای  –  )جبران جرم( جرم   .2 به   دیگران  نسبت  ناخواسته  گناهان 

 . )باید جبران خسارت کرد( دیگران

 

 :)دائمی( در  رابطه و مشارکت با خدا گرفته می شدند پنج قربانی
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بار انجام می شد، یک بار  این قربانی وقف یا خدمت است و هر روز دو    -تمام سوز )سوختنی(  .1

 .صبح و یک بار در عصر 

 .آورد زمانی  هر  در را   آن توانمی  و  است ستایش  و شکرگزاری  قربانی این   –)صلح(  رفاقت .2

آردی    یی گفته می شود اما در واقع هدیهگوشت  یهدیه   قربانی  این  به  اگرچه  –  گوشتی)آردی(  .3

است و شامل خوردن نان، معموالً فطیر، برای پرستش خدا و اقرار به وابستگی کامل به خدا برای  

 .شدو ریختنی )نان و شراب( آورده می نیازهای روزانه است. همراه با قربانی های سوختنی، رفاقت 

ل به خدا برای  به ریختن شراب به عنوان هدیه، برای عبادت خدا و اذعان به وابستگی کام  -  ریختنی .4

و ریختنی )نان و شراب( آورده    نیازهای هر روز مربوط می شود. همراه با قربانی های سوختنی، رفاقت 

 .شدمی

 .شدک بار صبح و یک بار عصر انجام میی   بار،  دو  روز   هر  و  است  دعا  قربانی  این  –   سوزاندن بخور .5

 

 (:کاهنان از  مملکتی ) ملوکانه کهانت های  قربانی – درس قسمت نهم  

  ت.اعضای کهانت ملکیصدق هستند که عیسی کاهن اعظم آن اس ،، مسیحیان۹آیه  ۲س باب طبق اول پطر

ملک خاص   قومی که  و  مقدّس  امّتی  و  از کاهنان(  )مملکتی  ملوکانه  و کهانت  برگزیده  ملتی  امّا شما 

   .است  خوانده انگیز خود فراحیرت خداست هستید، تا فضایل او را اعالم کنید که شما را از تاریکی به نور  

که توسط کهانت الوی به  ،  ناسب روزانهبه عنوان کاهنان در رتبه ی ملکیصدق، ما باید با آوردن قربانی های م

 .تصویر کشیده شده بود، نیازمندی های مسند خود را برآورده کنیم

 شود: در ابتدا قربانی هایی که مشارکت با خدا را احیا می کنند ارائه می 

 خدا  مقابل در  گناهان به اعتراف  –  گناه .1

آمرزد و از هر نادرستی  ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می '

 (۹آیه  ۱باب یوحنا  )اول ' .سازدپاکمان می

 دیگران  مقابل  در گناهان به اعتراف –  جرم .2
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ات را بر  مذبح، به یاد آوردی که برادرت از تو چیزی به دل دارد، هدیه ات بر  پس اگر هنگام تقدیم هدیه '

آیات    ۵ی باب  )مَتّ' .ات را تقدیم نما مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه 

 ( ۲۴و۲۳

دعایِ شخص پارسا، با پس نزد یکدیگر به گناهانِ خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید.  '

   (۱۶آیه  ۵باب )یعقوب ' .کندقدرت بسیار عمل می 

 قربانی هایی در رابطه و مشارکت با خدا ارائه می شود: ،دوم یدر مرحله 

 سوختنی:  .1

کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس  پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می '

 در خدمت خدا بودن ــ   (۱آیه  ۱۲)رومیان باب ' .پسندیدۀ خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین استو 

 سوزاندن بخور  .2

ای دیگر آمد که بخورسوزی از طال با خود داشت، و پیش مذبح ایستاد. به او بخور بسیار داده  و فرشته'

تخت تقدیم کند. دود بخور با دعاهای مقدسین  شد تا آن را با دعاهای همۀ مقدسین بر مذبح طالییِ پیش  

 دعا به پیشگاه خدا  –( ۴و۳آیات  ۸باب  )مکاشفه' .از دستهای آن فرشته تا به پیشگاه خدا باال رفت 

 

 )صلح(  رفاقت  .3

های او با شکرگزاری داخل شوید، و به صحنهای او با ستایش! او را سپاس گویید و نامش را متبارک  به دروازه '

   خدا ستایش و شکرگزاری – (۴آیه   ۱۰۰)مزمور باب ' خوانید

 ( آردی و ریختنی )نان و شراب .۵و ۴

زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم، که عیسای خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن    '

کردند، نان را گرفت و شکر نموده، پاره کرد و فرمود: »این است بدن من برای شما. این را به یاد من به  

عهد جدید است در خون من.  سان، پس از شام، جام را گرفت و فرمود: »این جام،  جای آورید.« به همین 

نوشید، به یاد من چنین کنید.« زیرا هر گاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید، هر بار که از آن می 
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دریافت    –  (  ۲۶تا    ۲۳آیات    ۱۱ن باب  قرنتیااول  ) ' .کنید تا زمانی که بازآیدمرگ خداوند را اعالم می 

 پارسایی و صلح خداوند 

 

   گروهی:  بحث

 خود را حفظ کند؟ )غذا و آب( حیات دهد تا  یم وتبه بدن شما قدرت و ق ی زیچه چ .1

 )روزانه( د؟ی دار  ازیبه آن ن کباریهر چند وقت   .2

 (ح یمس یسیخود را حفظ کند؟ )جسم و خون ع حیاتدهد تا  یم وتبه روح شما قدرت و ق ی زیچه چ .3

 د؟ ی دار  ازیبه آن ن کباریهر چند وقت   .4
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 5۲درس 

 یکدیگر را محبت کنید

 

 : گفتمان گروهی

 یکی از دوستان خود را نام ببرید؟  •

 ؟ موجب دوستی شما با او شدچه چیزی  •

 چگونه آغاز شد؟  شما دوستیِ •

 

 :مقدمه

.  داشتیکدیگر تأکید    به  هنگامی که عیسی با شاگردانش در شام آخر صحبت می کرد، بر اهمیت محبت کردن

 .زیرا او فقط با شاگردان خود صحبت می کرد دیگر شاگردانش است  ،منظور عیسی از یکدیگر

 

 :کتاب مقدس آیاتمطالعه  

 ۱۷تا  ۱۴آیات  ۱۵و باب ۳۵تا  ۳۱ و آیات ۱۷تا  ۲آیات  ۱۳ا باب یوحن

 

 عیسی پای شاگردانش را می شوید 

   "اورهاتز"

 ۱۷تا  ۲آیات  ۱۳نا باب یوح

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  ه  " ای  : پیامی از جانب خدا ب ا ی ب بال من   " دن

هنگام شام بود. ابلیس پیشتر در دل یهودای اَسَخریوطی، پسر شَمعون، نهاده بود که عیسی را تسلیم دشمن کند. '

رود، از شام برخاست  دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد او میعیسی که می 

ای برگرفته، به کمر بست. سپس آب در لگنی ریخت و شروع کرد به شستن پاهای  آورد و حوله   و ردا از تن به در

ای که به کمر داشت. چون به شَمعون پطرس رسید، او وی را گفت: »سرور  شاگردان و خشک کردن آنها با حوله 

اتوانی، امّا بعد خواهی  کنم ن خواهی پای مرا بشویی؟« عیسی پاسخ داد: »اکنون از درک آنچه می من، آیا تو می 
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فهمید.« پطرس به او گفت: »پاهای مرا هرگز نخواهی شست!« عیسی پاسخ داد: »تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی  

داشت.« پس شَمعون پطرس گفت: »سرور من، نه تنها پاهایم، بلکه دستها و سرم را نیز بشوی!« عیسی پاسخ داد: 

ه است و به شستن نیاز ندارد، مگر پاهایش. باری، شما پاکید، امّا نه همه.« زیرا  »آن که استحمام کرده، سراپا پاکیز

دانست چه کسی او را تسلیم دشمن خواهد کرد، و از همین رو گفت: »همۀ شما پاک نیستید.« پس از آنکه  می

»آیا دریافتید آنچه  عیسی پاهای ایشان را شست، ردا بر تن کرد و باز بر سفرۀ شام نشست. آنگاه از ایشان پرسید:  

گویید، زیرا چنین هستم. پس اگر من که سرور  خوانید و درست هم می برایتان کردم؟ شما مرا استاد و سرورتان می 

. من با این کار، سرمشقی به شما دادم تا  شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشوییدو استاد شمایم پاهای شما را شستم،  

گویم، نه غالم از ارباب خود بزرگتر  که من با شما کردم. آمین، آمین، به شما می   گونه رفتار کنیدشما نیز همان 

  .بدانها عمل کنیددانید، خوشا به حالتان اگر را می است، نه فرستاده از فرستندۀ خود. اکنون که اینها 

 

 یکدیگر را محبت کنید

   ۳۵تا  ۳۱آیات  ۱۳باب  یوحنا

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

پس از بیرون رفتن یهودا، عیسی گفت: »اکنون پسر انسان جالل یافت و خدا در او جالل یافت. اگر خدا در او  '

درنگ جالل خواهد داد. فرزندان عزیز، اندک  جالل یافت، پس خدا نیز او را در خود جالل خواهد داد و او را بی 

گویم که آنجا  گونه که به یهودیان گفتم، اکنون به شما نیز می ستم. مرا خواهید جُست و همان زمانی دیگر با شما ه

گونه دهم، و آن این که یکدیگر را محبت کنید. همانحکمی تازه به شما می توانید آمد. روم، شما نمیکه من می 

محبت شما به یکدیگر، همه پی خواهند  . از همین  یکدیگر را محبت نمایید، شما نیز باید  که من شما را محبت کردم

 ' «.برد که شاگرد من هستید 

 

 فرمانها: 

 شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشویید. ❖

 گونه که من شما را محبت کردم. دهم، و آن این که یکدیگر را محبت کنید. همانحکمی تازه به شما می  ❖

 کردم.گونه که من شما را محبت یکدیگر را محبت کنید. همان ❖

 یکدیگر را محبت کنید.  ❖
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 درس: 

عیسی برخاست، جامه های بیرونی خود را کنار گذاشت و شروع به    فصح بود که   شام  مراسمآغازنزدیک به    تقریباً

پوشیدند و روزهای خود را  بود زیرا مردم صندل می   ی کثیفکرد. در آن روزها این کار  انشستن پاهای شاگرد

ایستادند یا در جاده های خاکی راه می رفتند. معموالً شستشوی  می در مزرعه کار می کردند، روی زمین های خاکی  

 .پس او خود خادم شد  ،یزبان بود و هیچ خادمی نداشتپا توسط یکی از خادمین میزبان انجام میشد. اما عیسی م

 

 :گروهی بحث

 .اعضای گروه بخواهید پای دیگری را بشوید از هر یک از   .1

 چرا فکر می کنید که عیسی از ما می خواهد که پای یکدیگر را بشویم؟  .2

 .ما را فروتن نگه دارد •

 .یادآوری نقش ما در زندگی، به عنوان یک خادم  •

 .یکی از وظایف ما این است که به یکدیگر کمک کنیم تا طاهر و پاک بمانیم •

 :درس  ادامه  

داخل کاسه    .  برای بار دوم دستش را به کرد  را ادامه  فصح   عیدشام  مراسم    ان،رداز شستن پاهای شاگعیسی پس  

شیطان به درون یهودا رفت، او از سر    آن لحظه،به یهودا داد. دربه معجون آغشته کرد و    را   مارور   فرو برد و گیاه  

نقره به اجرا درآورد.    یتسلیم عیسی در قبال سی سکه برای  خود را    یرخاست و در شب بیرون رفت و نقشه سفره ب

 .پس از بیرون رفتن یهودا، عیسی صحبت خود را در مورد محبت از سر گرفت 

خود را همچون   یهمسایه " در خدمت خود، در هنگام موعظه روی کوه، به شاگردان فرمان داده بود که  قبالً  عیسی  

دهم، و آن  حکمی تازه به شما می "  :اما اکنون فرمان جدیدی برای آنها صادر کرد. گفت"خویشتن محبت کنید

  " . ید یکدیگر را محبت نماییدگونه که من شما را محبت کردم، شما نیز بااین که یکدیگر را محبت کنید. همان

این تغییر در روشی که آنها باید به همسایگان خود محبت کنند نبود، بلکه یک فرمان اضافی برای روش خاصی  

 .بود که در آن باید سایر شاگردان مسیح را دوست بدارند 

 

 :گروهیبحث 

 .فهرست کنیدعیسی به چه طریقی عشق خود را به شاگردان نشان داده بود؟ آنها را  .1

 .الف. به آنها نشان داد که چگونه شاگردسازی کنند
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 .ب. وقتی اشتباه کردند آنها را سرزنش کرد

 .پ. آنها را بخشید

 ت. برایشان دعا کرد.

 .ث. پاهایشان را شست

 .ج. از پدر اطاعت کرد 

 .گذاشتچ. وقت خود را 

 .ح. به آنها خدمت کرد

 .خ. به آنها تعلیم داد

 .کرد پر اهمیتد. زندگی آنها را 

 .ذ. به آنها قدرت و اختیار داد 

 .ر. به آنها یک پیغام داد

 .ز. به آنها هدایای روحانی داد 

 .س. به آنها مسیر داد 

 .ش. ترس آنها را فرو نشاند

رد  چرا عیسی می خواست همانطور که او آنها را محبت کرد یکدیگر را محبت کنند؟ )تا همه پی ببرند که شاگ .2

را باطل سازند.    او هستند.( چرا؟ )برای اینکه به مردم نشان دهند خدا چگونه بود.( چرا؟ )تا کارهای ابلیس

 (( ۸و  ۷آیات  ۳نا باب )اول یوح

 

 درس:  ادامه  

  ، در مورد آن  ترعمیق  ین بار شاگردان را به تفکر محبت بازگشت و ای  مبحثِ  یسی دوباره بهپس از صرف غذا، ع

این است که یک نفر جان خود را برای دوستانش    بیان،  عمیق ترین تعریف محبت در   :برانگیخت. او به آنها گفت

 .فدا کند

 

 حکم من 

 ۱۷تا  ۱۴آیات  ۱۵باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب
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خوانم، زیرا بنده از کارهای  کنم، انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی می دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم  '

ام. ام، شما را از آن آگاه ساخته خوانم، زیرا هرآنچه از پدر شنیده اربابش آگاهی ندارد. بلکه شما را دوست خود می 

آورید و میوۀ شما بماند، تا  شما نبودید که مرا برگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه  

 .هر چه از پدر به نام من درخواست کنید به شما عطا کند. حکم من به شما این است که یکدیگر را محبت کنید

' 
 

   : بحث گروهی

 ۱۷تا  ۱۴آیات  ۱۵باب یوحنا درباره 

 دهند.(دوستان عیسی چه کسانی هستند؟ )کسانی که آنچه را که او  حکم کرده است انجام می  .1

 چه کسی دوستی با عیسی را آغاز می کند؟ )او آغاز می کند.( .2

 چرا او دوستی را آغاز می کند؟ )تا دوستانش بتوانند ثمر آورند.( .3

( یا طبیعت و شخصیت  ۲۶تا    ۲۲آیه    ۵باب    روح القدس )غالطیان  یچه ثمره ای صحبت می کند؟ )ثمره  از .4

 ((۸تا  ۵آیه  ۱۵باب یوحنا   -خدا )تاک و شاخه های آن 

 چه کسی ثمره را می خورد؟ )همه جز تو.(  .5

 ماندگاری این ثمره چقدر باید باشد؟ )برای همیشه.( .6

 پرسیدن به نام کسی یعنی چه؟ )این همان چیزی است که فرد برای خود درخواست کرده است.( .7

 )من نجات هستم؟(نام عیسی چیست؟  .8

 رهایی یا نجات از چه چیزی؟ )همه چیز.( .9

 در مورد چه کسانی صحبت می شود؟ )دوستان عیسی )دیگر شاگردان(.(  .10

 

 :درسنکته 

با توجه به این واقعیت که عیسی در شام آخر هنگامی که با شاگردانش در مشارکت بود، این درس را تعلیم داد،  

 .واقعاً دوستان او هستیم یا خیر، فکر کنیمما باید در مورد اینکه آیا 
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 :فعالیت

« را در متن به عنوان تکلیف خود  یکدیگرتایی »  ۵۸آیا ما آنچه را که او از ما خواسته انجام می دهیم؟ این فهرست  

 :بخوانید

 "یکدیگر "

 ( ۵۰آیه  ۹باب با یکدیگر در صلح بسر برید )مرقس  .۱

 (۱۴آیه  ۱۳باب پاهای یکدیگر را بشویید )یوحنا  .۲

 ( ۳۴آیه  ۱۳باب یکدیگر را محبت کنید )یوحنا  .۳

 ( ۳۴آیه  ۱۳باب یکدیگر را محبت کنید )یوحنا  .۴

 ( ۳۵آیه  ۱۳باب یکدیگر را محبت کنید )یوحنا  .۵

 ( ۱۲آیه  ۱۵باب یکدیگر را محبت کنید )یوحنا  .۶

 ( ۱۷آیه  ۱۵باب یکدیگر را محبت کنید )یوحنا  .۷

 .(۱۰آیه   ۱۲باب هم باشید )رومیان  یبا محبت برادرانه سرسپرده   .۸

 .(۱۰آیه  ۱۲باب در احترام گذاشتن به یکدیگر، از هم پیشی بگیرید )رومیان   .۹

 .(۱۶آیه  ۱۲باب برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید )رومیان   .۱۰

 (۸آیه  ۱۳باب یکدیگر را محبت کنید )رومیان  .۱۱

 .(۱۳آیه  ۱۴باب بیایید یکدیگر را محکوم نکنیم )رومیان  .۱۲

 .(۷آیه  ۱۵باب )رومیان  همان گونه که مسیح شما را پذیرفت، شما نیز یکدیگر را بپذیرید    .۱۳

 ( ۱۴آیه  ۱۵باب یکدیگر را پند دهید )رومیان  .۱۴

 .(۱۶ آیه ۱۶ باب  یکدیگر را با بوسه ای مقدس سالم گویید )رومیان .۱۵

 .(۳۳آیه   ۱۱باب چون برای خوردن گرد هم می آیید، منتظر یکدیگر باشید )اول قرنتیان   .۱۶

 (۲۵آیه  ۱۲باب  به یک اندازه در فکر یکدیگر باشید )اول قرنتیان  .۱۷

 .(۲۰آیه  ۱۶باب یکدیگر را با بوسه ای مقدس سالم گویید )اول قرنتیان   .۱۸

 .( ۱۲آیه  ۱۳باب یکدیگر را با بوسه ای مقدس سالم گویید )دوم قرنتیان  .۱۹

 ( ۱۳آیه   ۵باب با محبت یکدیگر را خدمت کنید )غالطیان   .۲۰
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نروید   .۲۱ میان  از  یکدیگر  به دست  که  باشید  مواظب  دهید،  ادامه  یکدیگر  دریدن  و  گزیدن  به  اگر 

 .(۱۵آیه  ۵باب )غالطیان 

باب خودپسند نباشیم و از به خشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت به هم دست برداریم )غالطیان   .۲۲

 .(۲۶آیه  ۵

 ( ۲آیه   ۶باب ان بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید )غالطی .۲۳

 .(۲آیه  ۴باب  با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید )افسسیان .۲۴

 (۳۲آیه  ۴باب با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید )افسسیان  .۲۵

 ( ۳۲آیه  ۴باب یکدیگر را ببخشایید)افسسیان   .۲۶

 .(۱۹آیه  ۵باب افسسیان با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید )  .۲۷

 .(۲۱آیه  ۵باب به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید )افسسیان   .۲۸

 .(۳آیه   ۲باب با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید )فیلیپیان  .۲۹

 ( ۹آیه  ۳باب به یکدیگر دروغ مگویید )کولسیان  .۳۰

 (۱۳آیه  ۳باب  نسبت به یکدیگر بردبار باشید )کولسیان  .۳۱

 ( ۱۳آیه  ۳باب یکدیگر را ببخشایید )کولسیان   .۳۲

 .(۱۶آیه  ۳باب با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است، یکدیگر را تعلیم دهید )کولسیان  .۳۳

 .(۱۶آیه  ۳باب دهید )کولسیان  با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است، یکدیگر را پند  .۳۴

 (۱۲آیه  ۳ بابمحبت به یکدیگر را افزون گردانید )اول تسالونیکیان  .۳۵

 ( ۹آیه  ۴باب  از خدا آموخته اید که یکدیگر را محبت  کنید)اول تسالونیکیان   .۳۶

 (۱۸آیه  ۴باب بدین سخنان یکدیگر را دلداری دهید )اول تسالونیکیان  .۳۷

 (۱۱آیه  ۵باب یکدیگر را تشویق کنید )اول تسالونیکیان  .۳۸

 (۱۱آیه  ۵باب یکدیگر را تقویت کنید )اول تسالونیکیان  .۳۹

 .(۱۳آیه  ۳باب هر روز یکدیگر را پند دهید )عبرانیان  .۴۰

ونه می توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم )عبرانیان  در فکر آن باشیم که چگ  .۴۱

 .(۲۴آیه  ۱۰باب 

 (۲۵آیه  ۱۰باب یکدیگر را تشویق کنیم )عبرانیان   .۴۲

 ( ۱۱ آیه ۴باب . از یکدیگر بدگویی مکنید )یعقوب ۴۳
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 .(۹آیه  ۵باب  از یکدیگر شکایت نکنید )یعقوب .۴۴

 .(۱۶آیه  ۵باب نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید )یعقوب   .۴۵

 (۱۶آیه  ۵باب برای یکدیگر دعا کنید )یعقوب  .۴۶

 (۲۲آیه  ۱باب یکدیگر را از صمیم دل به شدت محبت کنید )اول پطرس  .۴۷

 (۸آیه  ۴باب یکدیگر را به شدت محبت کنید )اول پطرس   .۴۸

 (۹آیه  ۴باب یکدیگر را میهمانی کنید )اول پطرس  .۴۹

 .(۱۰آیه  ۴باب  یکدیگر را با هر عطایی که یافته اید خدمت کنید )اول پطرس .۵۰

 .(۵آیه  ۵باب  در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر ببندید )اول پطرس .۵۱

 (۱۴ه آی ۵باب یکدیگر را با بوسه محبت آمیز سالم گویید )اول پطرس   .۵۲

 ( ۱۱آیه  ۳باب یکدیگر را محبت کنید )اول یوحنا  .۵۳

 ( ۲۳آیه  ۳باب یکدیگر را محبت کنید )اول یوحنا  .۵۴

 ( ۷آیه  ۴باب یکدیگر را محبت کنیم )اول یوحنا   .۵۵

 (۱۱آیه  ۴باب ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم )اول یوحنا  .۵۶

 .(۱۲آیه  ۴باب ن است )اول یوحنا اگر یکدیگر را محبت کنیم، خدا در ما ساک .۵۷

  (۵دیگر را محبت کنید )دوم یوحنا . یک۵۸
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 5۳درس 

 دل های آرام 

 

 : یگروه گفتمان 

 وقتی مردم مضطرب یا نگران آینده هستند، چگونه به آنها آرامش می دهید؟ 

 

 :مقدمه

از غذا رسیدند که مگید    ای مرحله رک کرد، عیسی و شاگردانش به  مدت کوتاهی پس از اینکه یهودا شام آخر را ت

، (جام داوری یا رهنمود)  از مگید، آنها از دومین جام شراب . در آغگفته می شودو داستان عید فصح    شودنامیده می 

قوم    ،چگونهخدا  ه بودند یادآوری کند که  می نوشیدند. هدف آن این بود که به کسانی که در غذا شرکت کرد

 برده است.نجات داده است و به سرزمین موعود از اسارت خود را 

 (۶آیه  ۶باب  )خروج  '.به بازوی افراشته و داوریهای عظیم شما را خواهم رهانید '

کنند، شود. کودکانی که در غذا شرکت می  انجام می  العادهخارق   یهمچنان به همان شیوه   ،روایت داستان فصح 

برایشان  چهار سؤال از بزرگان می پرسند که از آنها می خواهند با پاسخ دادن به سؤاالت، داستان عید فصح را  

 تعریف کنند. در شام آخر، شاگردان چهار سوال از عیسی پرسیدند که عبارت بودند از: 

o  سرور من، کجا می روی؟" -شمعون پطرس" 

o  سرور ما، حتی نمی دانیم به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ " -توما" 

o سرور ما ، پدر را به ما بنما، که همین ما را کافی است" - فیلیپس." 

o )سرور من ، چگونه است که می خواهی خود را بر ما ظاهر کنی، اما نه بر این  "  -   یهودا )نه اسخریوطی

 "جهان؟

 

 کتاب مقدس:  آیاتمطالعه  

 ۳۱تا  ۲۷آیات  ۱۴باب  و ۲۶تا  ۱آیات  ۱۴و باب  ۳۸تا  ۳۶آیه  ۱۳باب یوحنا 
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 چهار سوال ۴

  "مانیشتانا"

 ۲۶تا  ۱آیات  ۱۴و باب   ۳۸تا   ۳۶آیه  ۱۳باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

روم از پی  توانی به جایی که می روی؟« عیسی پاسخ داد: »تو اکنون نمی کجا می شَمعون پطرس گفت: »سرور من،  '

ات بیایم؟ من جانم را در  ام خواهی آمد.« پطرس گفت: »سرورم، چرا اکنون نتوانم از پی من بیایی؛ امّا بعدها از پی 

گویم، پیش از آنکه  به تو میراه تو خواهم نهاد.« عیسی گفت: »آیا جانت را در راه من خواهی نهاد؟ آمین، آمین،  

ایمان    دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز  .خروس بانگ زند، سه بار مرا انکار خواهی کرد

روم تا مکانی برای شما آماده کنم. گفتم. میمنزل بسیار است، وگرنه به شما می  ۱۹۴در خانۀ پدر من.  داشته باشید

برم، تا آنجا که من هستم شما  آیم و شما را نزد خود می و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم، باز می 

روی، پس چگونه  انیم به کجا میددانید.« توما به او گفت: »ما حتی نمی روم راهش را می نیز باشید. جایی که من می 

کس جز به واسطۀ من، نزد پدر  توانیم راه را بدانیم؟« عیسی به او گفت: »من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ می

اید.« فیلیپُس به او  شناسید و او را دیده شناختید؛ امّا پس از این او را می شناختید، پدر مرا نیز می آید. اگر مرا می نمی

ور ما، پدر را به ما بنما، که همین ما را کافی است.« عیسی به او گفت: »فیلیپُس، دیری است با شما هستم  گفت: »سر

گویی ”پدر را به ما بنما“؟  ای؟ کسی که مرا دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه است که می و هنوز مرا نشناخته 

گویم از خودم نیست، بلکه پدری  من به شما می آیا باور نداری که من در پدرم و پدر در من است؟ سخنانی که  

من در پدرم و    . این سخن مرا باور کنید کهرساندکه در من ساکن است، اوست که کارهای خود را به انجام می

گویم، آن که به من ایمان ؛ وگرنه به سبب آن کارها این را باور کنید. »آمین، آمین، به شما می پدر در من است

کنم، خواهد کرد، و حتی کارهایی بزرگتر از آن خواهد کرد، زیرا که  نیز کارهایی را که من می   داشته باشد، او

روم. و هرآنچه به نام من درخواست کنید، من آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جالل یابد.  من نزد پدر می 

»اگر مرا   انجام خواهم داد.  از من بخواهید، آن را  نام من  به  دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید  اگر چیزی 

داشت. و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روحِ راستی  

 
 " آسمان: "پدر من خانهٔ.  194
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امّا شما او را می بیند و نه میتواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می که جهان نمی  شناسید، چرا که نزد شما شناسد؛ 

آیم. پس از اندک زمانی جهان  گذارم؛ نزد شما می کس نمیزیند و در شما خواهد بود. »شما را بی گمسکن می 

ام، شما نیز خواهید زیست. در آن روز، خواهید دانست  دیگر مرا نخواهد دید، امّا شما خواهید دید، و چون من زنده 

کند، اوست که مرا  و از آنها پیروی می  که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. آن که احکام مرا دارد

دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته، خود  دارد؛ و آن که مرا دوست می دوست می 

خواهی خود را  را بر او ظاهر خواهم ساخت.« یهودا، نه اَسَخریوطی، از او پرسید: »سرور من، چگونه است که می 

نه بر این جهان؟« عیسی پاسخ داد: »اگر کسی مرا دوست بدارد، کالم مرا نگاه خواهد داشت،   بر ما ظاهر کنی، امّا

مرا دوست   او مسکن خواهیم گزید. آن که  با  و  آمد  او خواهیم  نزد  ما  و  را دوست خواهد داشت،  او  پدرم  و 

ز پدری است که مرا فرستاده  شنوید از من نیست، بلکه ا دارد، کالم مرا نگاه نخواهد داشت؛ و این کالم که می نمی

القدس، که پدر او را به نام  است. »این چیزها را زمانی به شما گفتم که هنوز با شما هستم. امّا آن مدافع، یعنی روح 

  '.فرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آوردمن می 

 

 مآرامش خود را به شما می ده 

   "خبار"

 ۳۱تا  ۲۷آیات  ۱۴ا باب یوحن

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

دهم، نه چنان است که  دهم. آنچه من به شما می گذارم؛ آرامش خود را به شما میبرای شما آرامش به جا می '

روم، امّا باز نزد شما شنیدید که به شما گفتم، ”من می.  . دل شما مضطرب و هراسان نباشددهدجهان به شما می 

روم، زیرا پدر از من بزرگتر است. اکنون این  شدید که نزد پدر می داشتید، شادمان میآیم.“ اگر مرا دوست می می

،  را پیش از وقوع به شما گفتم، تا چون واقع شود ایمان آورید. فرصت چندانی باقی نمانده که با شما سخن بگویم

کنم که پدر به من فرمان داده است،  امّا من کاری را می  'آید. او هیچ قدرتی بر من ندارد؛ زیرا رئیس این جهان می 

 '.دارم. برخیزید، برویمتا جهان بداند که پدر را دوست می 

 

 :فرمانها

 .دل شما مضطرب نباشد ❖

 .به خدا ایمان داشته باشید ❖



163 
 

 .به من نیز ایمان داشته باشید  ❖

 سخن مرا باور کنید که من در پدرم و پدر در من است.این  ❖

 .دل شما مضطرب یا هراسان نباشد ❖

 

 :درس

فرزندان عزیز، اندک زمانی دیگر با شما هستم. مرا خواهید جُست    'عیسی مگید را با یک سری سخنان آغاز کرد.  

او این  '  .توانید آمدروم، شما نمیمن می گویم که آنجا که  گونه که به یهودیان گفتم، اکنون به شما نیز می و همان 

گفت، زیرا به خوبی می دانست که با دراز کردن بازوهای خود بر    ، سخنرا در مورد مرگ قریب الوقوع خود

 .روی صلیب، قوم خود را بازخرید خواهد کرد. عیسی برای تسلی شاگردان شروع به نبوت کرد

خداوند همیشه از نبوت برای تسلی قوم خود استفاده کرده است. این به آنها یادآوری می کند که او از طریق کالم  

ابطه خاصی دارد. و اینکه او با میل و رغبت راهنمایی می کند و در عین حال به آنها اطمینان می دهد  خود با آنها ر 

از دهانم صادر   '  که همه چیز را تحت کنترل دارد. کتاب مقدس می گوید: همچنان خواهد بود کالم من که 

آورد، و در آنچه آن را به انجامش  ثمر نزد من باز نخواهد گشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد  شود؛ بی می

( پولس رسول بعداً متذکر شد که نبوت باید خواستنی ترین  ۱۱آیه    ۵۵یا باب  شع)ا' .فرستادم کامران خواهد شد 

  د.گویشان سخن می کند، با انسانهای دیگر برای بنا، تشویق و تسلیو امّا آن که نبوّت می   عطیه ی روحانی باشد

 ( ۳آیه  ۱۴ن باب قرنتیااول )'

د: پیشگویی )درباره آینده( و  یک نبی صحبت کر  ینبوت به شیوه   یه از هر دو جنبه عیسی در آن شب با استفاد

حقیقت از جانب خدا(. او نبوتهای کوتاه مدت و بلندمدتی را بازگو کرد. از نبوت کوتاه مدت  م  )اعال  اعالم آن 

نبی، نبوتهای    ، دیگربه نبی محقق نمیشد، قوم خدا کوتاه مدتِشد. اگر نبوت  نبی استفاده می  برای بررسی صداقتِ 

 .نادیده می گرفتند و او را  نداز او اعتماد نمی کردبلندمدت او و هر حرف دیگری 

از آنجایی که پطرس این سؤال را مطرح کرده بود که عیسی به کجا می رود، عیسی ابتدا با یک نبوت بلند مدت  

می توتنی به جایی که می روم )به صلیب(، از پی من بیایی. اما بعدها از پی ام خواهی  »تو اکنون نبه او پاسخ داد.  

  سخنان خود به صورت وارونه مصلوب شد. عیسی  بعد از میالد در روم    ۶۵طبق سنت، پطرس در حدود سال    آمد.«

گ زند، سه بار مرا  گویم، پیش از آنکه خروس بان»آمین، آمین به تو میرا با یک نبوت کوتاه مدت ادامه داد.  

 .این اتفاق در عرض هشت ساعت پس از اینکه عیسی آن را گفت رخ داد انکار خواهی کرد.«
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»دل شما کرد:    آغازاین حکم  بیان  عیسی مجموعه ای از بیست نبوت را برای شاگردان بازگو کرد، که آنها را با  

»دل  :  دبه اتمام رسانآنها را  ، با حکمی مشابه  دادبه آنها اهمیت خاصی می  عیسی  گویی که    ،. سپسمضطرب نباشد«

اکنون این را پیش از وقوع به شما گفتم، : »بیان این جمله روی آنها تاکید کرد  با  و  شما مضطرب و هراسان نباشد.«

  تا چون واقع شود ایمان آورید.«

تشویق، تقویت و تسلی شاگردان  مدت )ک م( که عیسی برای  ( و کوتاه مهای بلندمدت )ب بیایید به هر دو نبوت 

 :استفاده کرد نگاهی بیندازیم

 . )ب م(آماده کنم من می روم تا مکانی برای شما  .1

 که من هستم، شما نیز  باشید. )ب م( آنجا باز می آیم و شما را نزد خود می برم تا  .2

    روز(  ۵۵ -کارهایی را که من می کنم، خواهد کرد. )ک م نیز آن که به من ایمان داشته باشد، او  .3

 روز( ۵۵ -از آن خواهد کرد.)ک م  بزرگترو کارهایی  .4

 (روز  ۵۵ –)ک م  .به نام من درخواست کنید، من آن را انجام خواهم داد  هر آنچه .5

 ( روز  ۵۵ –)ک م  .بخواهید، آن را انجام خواهم داد من اگر چیزی به نام من از  .6

 (روز ۵۵ –)ک م   .ددیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باش مدافعیاو  .7

 ( روز ۵۵ –)ک م   .شما خواهد بوددر نزد شما مسکن می گزیند و  .8

 ( روز  ۵۵ –)ک م  .نمی گذارم بی کسمن شما را  .9

 ( روز ۴ –. )ک م می آیم نزد شما  .10

 (ساعت ۱۲ – زمانی، جهان دیگر مرا نخواهد دید. )ک م  اندک پس از  .11

 (روز ۴ –)ک م   .دید اما شما خواهید  .12

 . )ب م( زیستچون من زنده ام، شما نیز خواهید  .13

 ( روز  ۵۵ –)ک م  .م او را دوست خواهد داشتپدرآن که مرا دوست می دارد،  .14

 (روز ۵۵ –خواهم داشت. )ک م دوست آن که مرا دوست می دارد، من او را  .15

 (روز ۵۵ –ساخت. )ک م   خواهمظاهر آن که مرا دوست می دارد، خود را بر او  .16

 ( روز ۵۵  –خواهیم گزید. )ک م مسکن  خواهیم آمد و با او نزد او  .17

 ( روز ۵۵ –. )ک م آموخت  همه چیز را به شما خواهد .18
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 ( روز ۵۵  –)ک م  .تان خواهد آورد یاد هر آنچه من به شما گفتم، به  .19

 فاصله(بال – خود را به شما می دهم.)ک م آرامش برای شما آرامش به جا می گذارم،  .20

 

 :گروهی  بحث

 شما را تسلی داده است؟عیسی ید، اه که مضطرب یا نگران آینده بود  هاییزمانتا به حال در  آیا  .1

 اگر چنین است، چگونه این کار را انجام داده است؟  .2

 

 ادامه  درس: 

  ی کتاب مقدس   آیاتِموضوع اصلی    حقیقت بود.  آن گفتنِاد وانجام د  ، عمل دیگریبیش از تسلی شاگردان  عیسی

حیات    من راه و راستی و  '   می گفت:  عیسی در مورد خود  چیزی است که   آن   مربوط به  که امروز مطالعه می کنیم،

آنها    .دشوار است  آیه  ایناز افراد، قبول  برای بسیاری    'من، نزد پدر نمی آید.    یهستم؛ هیچ کس جز به واسطه

   .نزد پدر وجود دارد راه های زیادی برای آمدن به که گفته شود: دوست دارند 

 

 :گروهی بحث 

 به چه معناست؟ »من راه و راستی و حیات هستم« یآیه به نظر شما . ۳

 درست است؟ "من، نزد پدر نمی آید یجز به واسطه هیچ کس "  یه آیآیا شما معتقدید که  . ۴

چگونه    پدر وجود دارد می گویند بیش از یک راه برای آمدن به نزد  و    با شما بحث می کنندبا کسانی که  .  ۵

 ؟ صحبت می کنید و چه می گویید

هفت   .آمده استکه در انجیل یوحنا  است عیسی  »من هستم« هایسخن از هفت   سخنششمین  حیات هستم« »من

 از:   ندعبارت  "هستممن  "سخن 

 (۳۵آیه  ۶یوحنا باب من نان حیات هستم ) .1

 (۱۲آیه  ۸باب یوحنا من نور جهان هستم ) .2

 ( ۹و  ۷آیات  ۱۰یوحنا باب من در هستم ) .3

   (۱۴و  ۱۱آیات  ۱۰)یوحنا باب  من شبان نیکو هستم .4

 ( ۲۵آیه  ۱۱یوحنا باب ) هستممن قیامت  .5
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 (۲۵آیه  ۱۱یوحنا باب )حیات هستم  .6

   (۵و  ۱آیات  ۱۵یوحنا باب من تاک حقیقی هستم ) .7

 :بود. زیرا نوشته شده استکرد، یادآور نام خدا در عهد عتیق هر بار که عیسی از »من هستم« استفاده می 

بنی ' نزد  به خدا گفت: »اگر  اسرائیل روم و بدیشان گویم، ”خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده  موسی 

هستم آن که  ؟“ آنها را چه پاسخ دهم؟« خدا به موسی گفت: »نام او چیستاست،“ و از من بپرسند، ”

اسرائیل  مرا نزد شما فرستاده است.« و باز خدا به موسی گفت: »به بنی  ۱۹۵“هستم .« به آنان بگو: »”هستم 

، خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است.“ یهوهبگو: ”

 ( ۱۵تا  ۱۳آیات  ۳ج باب )خرو' .»نام من تا به ابد همین است، و همۀ نسلها مرا به این نام یاد خواهند کرد

موسی برای نجات و رهبری قوم خدا انتخاب شد. او معجزه کرد و شریعت خدا )تعالیم یا دستورات( را اعالم کرد.  

که خواهد آمد، نبوت کرد. او مانند موسی    ۱۹۶موسی نیز مانند عیسی، قبل از مرگ، برای قوم خدا در مورد کسی 

تعالیم یا دستورات( خدا را اعالم  کند و شریعت )کند، معجزه می می  دهد و رهبریاست که قوم خدا را نجات می

 کند. به آنچه موسی گفت گوش دهید: می

که  نگیخت؛ به اوست  یهوه خدایتان، از میان شما، پیامبری همانند من، از برادرانتان، برای شما بر خواهد ا  '

فرا روز گرد ۱۹۷دهید  باید گوش  یهوه خدای خود درخواست  هم ، چنانکه در حوریب، در  از  آیی 

کرده، گفتید: ”صدای یهوه خدای خود را دیگر نشنویم و این آتش عظیم را نبینیم، مبادا بمیریم.“ پس  

ن برادرانشان همچون تو بر خواهم  ای برای ایشان از میاگویند نیکوست. نبی خداوند به من گفت: ”آنچه می 

دهم به ایشان بازگوید. هر  انگیخت و کالم خود را در دهان وی خواهم نهاد، تا هرآنچه به او فرمان می 

یه  )تثن ' .خواهد گفت نشنود، من خود از او بازخواست خواهم کرد  ۱۹۸نام منکه سخنان مرا که او به  

 (۱۸تا  ۱۵آیات  ۱۸باب 

 
 

 .شود " تلفظ م(Yah)اهی"من هستم" "  ی در زبان عب  .  195
 .در مورد روح القدس نبوت کردند  یسیو ع یسیدر مورد ع موس.  196
این  "  : ندان  از ابر در رسید که  و آنها را در بر گرفت    ی، ابر که دکرگونز سیمای عییس را دیدند بودند    یهکه شاگردان بر کو   هنگام.   197

 ( ۵آیه  ۱۷.")مت  باب به او گوش فرا دهید، من است پرس محبوب 
، به شما م گویم، پیش از آنکه ابراهیم باشد، .  198 ز ، آمی  ز  ( ۵۸آیه  ۸)یوحنا باب !"من هستمعییس به ایشان گفت: "آمی 
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به قوم خود    تا او  ،که از او پیروی می کند منصوب کند  ایخواست که یوشع را به عنوان نبی   موسیخداوند از  

 را تشخیص دهند  می آید در آینده  که کسیتا کمک کند 

  شوید   حاضر   مالقات  خیمۀ  در   و   خوان، خداوند به موسی فرمود: »روز مرگت نزدیک است. یوشَع را فرا  '

و خداوند یوشَع پسر نون  '.  شدند  حاضر  مالقات  خیمۀ  در  آمده، یوشَع  و  موسی  پس  «.سازم  مأمور  را   او  تا

اسرائیل را به سرزمینی که سوگند خوردم بدیشان  را مأمور ساخته، گفت: »قوی و دلیر باش، زیرا تو بنی

 (۲۳و  ۱۴آیات  ۳۱ه باب )تثنی 'با تو خواهم بود.بدهم خواهی برد، و من خود 

زبان عبری، یشوآ است. این وظیفه موسی  است. و این دقیقاً نام عیسی در  "من نجات هستم"به معنای   "یوشع"نام 

. این وظیفه یوشع )یشوآ( بوده و هست  ۱۹۹نبود که قوم خدا را به سرزمین موعود هدایت کند زیرا او گناه کرده بود 

 .که قوم خدا را به سرزمین موعود هدایت کند

و همه انبیای   ۲۰۰نها با عیسیاز کتاب اعمال رسوالن، استیفان مردی پر از روح القدس، در مورد رفتار آ ۷در فصل 

قبل از او، شهادتی در مقابل سنهدرین، شورای یهود، آورد. به همین دلیل او را سنگسار کردند و به اولین شهید  

امتناع می اسرائیل از شنیدن صحبت کلیسا تبدیل کردند. بنی  انسانها  های خدا  کردند، حتی زمانی که او از طریق 

با سران کاهنان و فریسیان در مورد ناتوانی آنها در  دند صحبت می همانطور که آنها خواسته بو کرد. عیسی قبالً 

 .برای بیان همین نکته استفاده کرد  ۲۰۲باغبانان شریر صحبت کرده بود و حتی از مَثل    ۲۰۱خدا شنیدن و اطاعت صدای  

 
 

ون آورد تا آب ب  زد بار دوم به صخره    یکه برا   هنگام  موس.   199 گفت که    کرد )گناه کرد(. خدا در ابتدا به موس   خدا را نافرمانز   ،ب 
  (. هنگام ۶آیه  ۱۷باب  )خروج خواهد آمد   ونب  ب بزند و از آن آب بی خود به صخره حور  یتشنه شدند، با عصا  لیارسائ بتز   وقت  

. اما  خواهد آمد   ونب  و آب ببه صخره بگو   زدن یدستور داد که به جا   خداوند به موس شدند،بار دوم تشنه  یبرا  لیارسائ  که بتز 

ز بر قوم رسکش خود خشمگ   موس اجازه    خدا به موس  نکهیا   لی ( دل۱۳تا    ۳آیات    ۲۰باب  )اعداد  .  زد بار دوم به صخره  برای  شد و    ی 
ز نداد قوم خود را به رسزم ا   تیموعود هدا   ی  داده بود. از اول    نشانه ای غلط   ل یبه ارسائ   نت    کی عنوان    به  بود که موس  نی کند 

آید  تشنه است، نزد من  هر که»  گفت:   یسیبود. ع  حیآمد مس ون ب  که آب از آن ب  یکه صخره ا   میاب ی  م در  ۴آیه  ۱۰باب   انیقرنت
  نجات به چوب   ی بار برا   کی فقط    دهد که به پرسش اجازه م   د یگو است، خدا در واقع م   حیمس  یسیکه ع  ن  .« از آنجا و بنوشد
)یوئیل  " هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت."  . است نام او را بخوانند و پس از آن فقط الزم    شود ها به او میخ زده    انسان
 ( ۱۳آیه  ۱۰و رومیان باب   ۳۲آیه  ۲باب 
ز موس به بتز گوید:    م ۳۷آیه    ۷اعمال رسوالن باب  .  200 ی همانند من برای شما  ارسائیل گفت: همی  خدا از میان برادرانتان، پیامب 
 .خواهد انگیخت بر 

م که در حضور پدرْ شما را متهم خواهم کرد؛ متهم '.   201
َ
اید. زیرا اگر  کنندۀ شما موس است، همان که به او امید بسته مپندارید َمن

ز تصدیق م موس را تصدیق م  ندارید، چگونه  های او را باور  کردید، چرا که او دربارۀ من نوشته است. اّما اگر نوشته کردید، مرا نب 

 ( ۴۷تا   ۴۵آیات  ۵باب  حنا )یو '؟سخنان مرا خواهید پذیرفت 
 ۴۶تا   ۳۳آیات   ۲۱مت  باب  .  202
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دل شما شاگردانش حکم می کند: »از آنجایی که عیسی همان کسی بود که موسی در مورد او نبوت کرد، به  

.« سپس دو دلیل برای اثبات هویت  به من نیز ایمان داشته باشیدمضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید،  

سخنان او در شریعت و توسط انبیا قابل تصدیق بود و    ۲۰۳:خود ارائه کرد. اولین دلیل، سخنانی بود که به آنها گفت

این   'سخنان نبوتی او به وقوع می پیوست. دومین دلیلی که عیسی به آنها ارائه کرد، معجزاتی بود که انجام داد.

حنا باب  )یو  . 'سخن مرا باور کنید که من در پدرم و پدر در من است؛ وگرنه به سبب آن کارها این را باور کنید

 (۱۱آیه  ۱۴

 

 :گروهی بحث

 وانید در مورد خودتان بیان کنید؟بر اساس کتاب مقدس کدام یک از »من هستم« ها را می ت. ۶     

 

 :نکته درس

از آنجایی که عیسی راه و راستی و حیات است، چقدر مهم است که به او ایمان داشته باشیم و هر آنچه او به ما   

 فرمان می دهد رعایت کنیم؟ 

  

 
آخر در پرس خود که او را  یروزها  نی سخن گفت، در ا  ار یبس  یبه اقسام و روشها  ا یبا پدران در انب  شیمدتها پ نکهیخدا پس از ا  . 203

ز وارث همه چ ز او جهان را ن له ی قرار داد و به وس ب  انبا ما سخن گفت  د یآفر  ب   ( ۲و  ۱آیات  ۱باب    انی.  )عب 
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 54درس 

 ماندن در مسیح 

 

 : یگروه گفتمان 

و پدر در او باشد؟ )انجیل یوحنا با این مقدمه شروع می شود که عیسی کلمه است.    ،چگونه عیسی می تواند در پدر 

است. مفهومی که می توانیم درک کنیم این است که فقط یک خدا وجود  کلمه     و پدر در   ،بنابراین کلمه در پدر

همه   -افکار پدر    ی کلمه )پسر، زادهـ  ۲(،  ایده آفرین ، یا متفکری هوشمندخالق )پدر،  ـ  ۱است  دایی  دارد که او خ

ای را که کالم اعالم  وظیفه   روح )قدرت، نشاط دهنده یا کسی که  ـ ۳فرمان پدر قرار خواهد گرفت( و  چیز تحت

، کلماتی را برای بیان افکار خود به  هستندمتفکر  ن ها شبیه خدا هستند،  انجام می دهد(. از این نظر انسا  می کند،

 زبان می آورند و از بدن خود یا دیگران برای تحقق اراده یا افکار خود استفاده می کنند.(

 

 :مقدمه

، زیرا گفت:  به او ایمان داشته باشند  که  کرد  حکم  خود  شاگردان  به   عیسی   رسید،  پایان   به   آخرهنگامی که شام  

؟ این چگونه  برای شاگردان این گفته ای پر مفهوم بود. منظور عیسی چه بود  "پدر در من.من در پدر هستم و  "

حال ما به عنوان    یک راز باقی مانده است. با این   به شکل  ما، تا حد زیادی این گفته  دوران   ممکن بود؟ حتی در

 .ما حول آن شکل گرفته است  وهیت هایاز الاو ایمان داریم و بسیاری   یمسیحی به گفته 

 :قبل از اینکه وارد درس امروز شویم، اجازه دهید بر برخی دیگر از آیات تأمل کنیم

چرا؟ )چون او یکی است... افکار، کالم و کردار  (  ۱۸آیه    ۶باب  . )عبرانیان  ممکن نیست خدا دروغ بگوید  .1

 نبودند.( او با هم هماهنگ است. اگر با هم اختالف داشتند، یکی 

 ۳۲)تثنیه باب ار.  بیداد، عادل است او و هم درستک راههایش، جملگی انصاف. او خدای امین و برکنار از  .2

 ( ۴آیه 

)ایمان از  آید.کس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی »من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ عیسی به او گفت:   .3

شناختید، پدر اگر مرا می شود( مسیح میسر میق کالم شنیدن پیام سرچشمه می گیرد و شنیدن پیام از طری
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اید.« فیلیپُس به او گفت: »سرور ما، پدر را  شناسید و او را دیده شناختید؛ امّا پس از این او را می مرا نیز می

به ما بنما، که همین ما را کافی است.« عیسی به او گفت: »فیلیپُس، دیری است با شما هستم و هنوز مرا  

گویی ”پدر را به ما بنما“؟ آیا  ای؟ کسی که مرا دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه است که می نشناخته

گویم از خودم نیست،  سخنانی که من به شما می   باور نداری که من در پدرم و پدر در من است؟

 )یوحنا .'رساند بلکه پدری که در من ساکن است، اوست که کارهای خود را به انجام می 

 (۱۰تا  ۶آیات  ۱۴باب 

 ( ۱۷آیه  ۱۷)یوحنا باب . 'تو حقیقت است کالم آنان را در حقیقت تقدیس کن؛  ' .4

 ( ۶آیه  ۵)اول یوحنا باب . '، حق استروح  دهد، چونروح است که شهادت می  ' .5

کنید، امّا من بر کسی داوری  شما با معیارهای انسانی داوری می   ')عیسی در حال صحبت کردن است(   .6

، زیرا تنها نیستم، بلکه پدری که مرا  اگر هم بکنم، داوری من درست استکنم. ولی حتی  نمی

 (۱۶و  ۱۵آیات  ۸)یوحنا باب ' .فرستاده است نیز با من است 

ام تا بر جهانیان  کنم؛ زیرا نیامده اگر کسی سخنان مرا بشنود، امّا از آن اطاعت نکند، من بر او داوری نمی  ' .7

برای کسی که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد،  ام تا آنها را نجات بخشم.  داوری کنم، بلکه آمده 

را   او  بازپسین  روز  در  گفتم  )حقیقتی(که  سخنانی  همان  هست؛  دیگر  محکوم  داوریْ 

ام، بلکه پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه  زیرا من از جانب خود سخن نگفته   خواهد کرد.

برانم. و من می  از چه سخن  و  او حیات جاویدان است. پس آنچه من می بگویم  فرمان  گویم  دانم که 

 (۰۵تا  ۴۷آیات  ۱۲)یوحنا باب «.'درست همان چیزی است که پدر گفته است تا بگویم

که از    هر کالمی»نوشته شده است که: »”انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به  عیسی در پاسخ گفت:  ' .8

   (۴آیه  ۴)متی باب  « “.دهان خدا صادر شود 

 کتاب مقدس: طالعه آیات م

 در من بمانید 

 ۱۱تا  ۱آیات  ۱۵باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  :  " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " پیامی از جانب خدا ب
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ای  کند، و هر شاخه ای در من که میوه نیاورد، آن را قطع میو پدرم باغبان است. هر شاخه   ۲۰۴من تاک حقیقی هستم 

ام، پاک  اکنون به سبب کالمی که به شما گفته کند تا بیشتر میوه آورد. شما هم که میوه آورد، آن را هَرَس می

تواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، . چنانکه شاخه نمی مانمدر شما می و من نیز  ،  ۲۰۵در من بمانید هستید.  

ماند و های آن. کسی که در من می و شما شاخه  من تاک هستمتوانید میوه آورید اگر در من نمانید. »شما نیز نمی

ای  نماند، همچون شاخه توانید کرد. اگر کسی در من  آورد؛ زیرا جدا از من، هیچ نمی من در او، میوۀ بسیار می 

سوزانند.  آورند و در آتش افکنده، می های خشکیده را گرد می شود. شاخهاندازند و خشک می است که دورش می 

خواهید، درخواست کنید که برآورده خواهد شد. جالل  اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند، هرآنچه می

گونه که پدر مرا دوست  گونه شاگرد من خواهید شد. »همان ید؛ و این پدر من در این است که شما میوۀ بسیار آور

. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید  در محبت من بمانیدام؛ داشته است، من نیز شما را دوست داشته 

تم تا شادی من مانم. این سخنان را به شما گفام و در محبت او می ماند؛ چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته 

 ' .در شما باشد و شادی شما کامل شود

 فرمانها: 

 در من بمانید، من نیز در شما می مانم. ❖

 .در محبت من بمانید ❖

 

 درس:  

.   بیان می کند  کاملتربا خدا را    شراکت  موضوع  کنند، او  یترک م  یسیهمانطور که شاگردان محل شام آخر را با ع

کند:  ی جمله آغاز م   نیکند.  او گفتگو را با ا   یصحبت م  خودشبا    ان و ماندنشاگرد  شراکت  بار او از    نیفقط ا

  توانند ی که م  یشاگردان  ابرا    خود   و ماندن  شراکت  ۲۰۷تاک انگور،   مَثَل  ق یاز طر  عیسی۲۰۶  " هستم.  حقیقیمن تاک  "

 .سازدی بدهند، مرتبط م وهیم

 
ز گفته از هفت " من هستم " های عییس است. . من تاک حقیق  هستم.  204  این هفتمی 
ماند  م   یسیخورد در ع  را م  یسیکه بدن ع  هنگام  ایماندار   کی :  ۵۶تا    ۵۳آیات    ۶باب    وحنا یدر    یسیع  فرموده  به  در من بمانید.  .   205
 (. اکن م شودماند )س م او در  یسی نوشد، ع را م  یسیخون ع یک ایماندار که   ( و هنگاماکن م شود )س
ز هفتم نیا .  206  .کند  م انیب  وحنا ی ل یدرباره خود در انج   یسیاست که عهان  »من هستم«   گفته از   نی و آخر  ی 
 با آنچه که اخ   برد که او به کار م   ه یتشب.   207

ً
 ب  کامال

ً
ارتباط داشتند و در نان و    گر یکدی رخ داده بود مطابقت دارد: او و شاگردان با    ا

اب رسی   بودند.   کیرسی
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 گروهی:  بحث

 ی وجود دارد؟ )بله. )حزقیال می نامد، آیا تاک غیر حقیق  "حقیقیتاک  "از آنجایی که عیسی خود را   .1

 ((۱۰تا  ۱آیات  ۱۷باب 

  ۲۳و    ۲۲آیات    ۵باب    همانطور که در غالطیان  .روح  یچه میوه ای صحبت می کند؟ )ثمره   عیسی درباره .2

 برشمرده شده است.( 

 هدف ما از میوه دادن چیست؟ )خدا را جالل و دیگران را برکت می دهد.( .3

ا به توبه رهنمون  (. نیکویی خدا انسان ر۲تی ما میوه نمی دهیم خدا چه می کند؟ )ما را بر می افرازد )آیه  وق .4

 ((۴آیه  ۲ن باب می کند )رومیا

پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه  '  (.۴چگونه می توانیم میوه آوریم؟ )با ماندن در مسیح )آیه   .5

 (( ۱۷آیه  ۵باب  )دوم قرنتیان' !چیز تازه شده استاست. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه 

باب    (. از طریق تادیب )عبرانیان۲بیشتری آوریم؟ )خدا ما را هرس می کند )آیه    یچگونه می توانیم میوه  .6

 دادن تمرکز باعث تولید برگ می شود نه میوه.(دست ( از ۶و  ۵آیات  ۱۲

)انگوری با کیفیت بهتر حاصل خواهد    هدف از هرس درخت انگور چیست و چگونه انجام می شود؟ .7

 ماند.( و فقط باالترین شاخه ها باقی می  شد. انگور فقط در تاک های یک ساله رشد می کند

توانیم ع که جدا از خداوند هیچ کاری نمی ( با درک این موضو۵بسیار می آوریم؟ ))آیه    یچگونه میوه  .8

 مانیم.(کرد، بنابراین در مشارکت دائمی با او باقی می 

چگونه می دانیم که در مسیح هستیم؟ )ما همچنان از نان و شراب می خوریم. کسی که بدن مرا می خورد   .9

 ۲۰۸  (۵۶تا  ۵۳آیات  ۶باب شود و من در او.« )یوحنا  و خون مرا می نوشد در من ساکن می

شویم سپس جمع  ( پژمرده و خشک می  ۶افتد اگر در مشارکت با مسیح باقی نمانیم؟ )آیه  چه اتفاقی می  .10

 می شویم و در آتش افکنده و سوزانده می شویم.(

اگر نان و شراب را رها کنیم چه اتفاقی می افتد؟ )ما در واقع می گوییم که هیچ مشارکتی با مسیح نداریم   .11

 و از آنچه او به ما حکم کرده است اطاعت نمی کنیم.(

 

 
یک  که   هنگام (2( و اکن م شودماند )س  م یسیخورد در ع را م یسیکه بدن ع  هنگام ایماندار  کی(  1:   یسیعفرموده ی به .  208

 (. اکن م شودماند )س  ماو در  یسینوشد، ع  را م یسیخون ع ایماندار 
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 درس:  ادامه  

توانند هر  نند و کالم او در آنها بماند، میدرس، عیسی خاطرنشان می کند که اگر شاگردانش در او بما یدر ادامه 

چه بخواهند درخواست کنند که برآورده خواهد شد. در آن لحظه شاگردان احتماالً در فکر بودند. . . کدام کالم؟  

  ها گفت که چگونه آن را نگه دارند پس به آنعیسی به سرعت پاسخ داد! او فرمان دیگری برای آنها صادر کرد و س

این همان رفتاری بود که پدر با او      '.در محبت من بمانید. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند'؛  

 .داشت

 

 :گروهی بحث

 از آنجایی که عیسی کالم خداست چقدر فرمانهای او برای ما مهم است؟  .۱۲

 ، دعاهایشان اجابت نمی شود؟ دلیل عدم پیروی از عیسیبه  ،آیا مسیحیان.۱۳

 آیه زیر برای شما چه معنایی دارد؟  .۱۴

شناسد، امّا  گوید او را میکنیم. آن که می شناسیم که از احکامش اطاعت میدانیم او را می از این جا می ' 

امّا آن  از احکامش اطاعت نمی ندارد.  او جایی  اطاعت  کند، دروغگوست و راستی در  او  از کالم  که 

دانیم که در او هستیم: آن که  کند، محبت به خدا براستی در او به کمال رسیده است. از این جا می می

تا    ۳آیات   ۲باب    )اول یوحنا ' .کردگونه رفتار کند که عیسی رفتار می ماند، باید همانگوید در او می می

۶) 

 

 :نکته درس

خدا متولد شده ایم و خدا در ما ساکن است، پس گفتار و اعمال ما باید با    از آنجایی که ما دوباره توسط روح

 .کالم خدا هماهنگ باشد 

 :فعالیت

  ۶تا  ۲آیات  ۲۷باب و  ۷تا  ۱آیات  ۵باب اشعیا سرودهای دو تاکستان مختلف را بخوانید. 
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 55درس 

 از توهم  جدا شدن 

 

 :یگروه گفتمان 

 بیرون آمده اید؟ اگر بله، چه چیزی بوده است؟ آیا قبالً در مورد چیزی از توهم 

 

 :مقدمه

در نزدیکی پایان شام آخر، عیسی با شاگردانش در مورد روابط مختلفی که آنها درگیرش خواهند شد، صحبت  

«. سپس درباره رابطه آنها با  در من بمانید و من در شماکرد. ابتدا، او در مورد رابطه آنها با خودش صحبت کرد. »

.« و  حکم من این است که یکدیگر را محبت کنید، همانطور که من شما را محبت کردمبحث کرد. »  یکدیگر 

( از شما نفرت دارد، به یاد اسموسک  اگر دنیا )هستی،سرانجام در مورد رابطه شان با دنیا با آنها صحبت کرد. »

شما را چون کسان خود دوست    ،شتید، دنیاداشته است. اگر به دنیا  تعلّق دا  داشته باشید که پیش از شما از من نفرت 

 » .از شما نفرت دارد  نیاام، دبرگزیده  بلکه من شما را از دنیا  تعلّق ندارید، داشت. امّا چون به دنیامی

ها و  ها، کوه ها، رودخانه ها، دریاچه ها، اقیانوسبا خشکی  ۲۰۹د، او در مورد زمین را بکار بر»دنیا«    یواژه وقتی عیسی  

  ۲۱۰ )دنیا، هستی( "کاسموس"  یکلمه  به زبان یونانی  برای دنیا ازکتاب مقدس  در  کرد.هایش صحبت نمیدشت

،  که دیده می شوند  ستاشیا  از   ظاهریترجمه شده است. این    " نتزی"   معنایوس به  کاسم . کلمهشده است  استفاده

  ونگی ظاهر کتاب مقدس در مورد چگ   از آیات. در دو قسمت    اتفاق می افتدا بر روی زمین  همینج   چیزهایی کهیا  

 .استفاده شده است کلمه کاسموس یریشه زنان مسیحی، از 

 
ز درباره زم  یسیاگر ع.  209 ز ف ی، از جنبه ها ی   .شدیاستفاده م »ِگه«  ge ونانز یکلمه ،  کرد   ساکنان آن صحبت م ا ی  یکیب 
ز . اولاند ه شده" ترجم دنیا "  معنای   شود که به   استفاده م   د یدر کتاب مقدس عهد جد  گر ید  ونانز ی  اصل  دو کلمه .   210   "aion"  مورد   ی 

ز ست. همچن»آیون« ا     را ی شود ز   ترجمه م  «دوره»به عنوان    ی 
 
زمان. دوم  مدت    ا ی  هست    دوره  یک  کند. . .    زمان صحبت م  از جنبه

" ikoumene " ز ... کره زم  قلمرو خاک به مفهوم  نیاست. ا  کومنه«ی»ا  .دارد هاشار  ی 
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نه در آرایش ظاهری، همچون گیسوان بافته و جواهرات    کاسموس(  شما  -  ی)از ریشه ی کلمه زیباییِ  '

های فاخر، بلکه در آن انسان باطنی باشد که آراسته به زیباییِ ناپژمردنیِ روحی مالیم و آرام است،  و جامه

 (۴و  ۳آیات  ۳س باب پطر)اول  ' .که در نظر خدا بس گرانبهاست

کاسموس( و خویشتن را به نجابت    -   ی)از ریشه ی کلمه سته بر تن کنند  نیز خواهانم که زنان پوششی شای'

های فاخر، بلکه به زیورِ اعمال نیکو آراسته  و متانت بیارایند، نه به گیسوانِ بافته، یا طال و مروارید، یا جامه

 (۱۰و  ۹آیات   ۲باب  تیموتائوس)اول   ' .اندباشند، چنانکه شایستۀ زنانی است که مدّعی خداپرستی 

می  را  زنی  لباسوقتی  تماماً  که  تجملیبینیم  نظر    آویزان کردهو جواهرات    پوشیده  های  به  واقعاً جذاب  است، 

خیال  رسد. این یک  است که او به نظر می  ظاهری  گوید. این دقیقاًبه ما نمی   رسد، اما چیزی در مورد خود زنمی

. چیزهای این دنیا جذاب به نظر می رسند اما  توهم. . .  یک  دارددنیا    ین همان شکلی است کهاست! و ا  و توهّم 

تمام پادشاهی های نیستند. کتاب مقدس به ما می گوید که شیطان، پدر دروغها، بر    ۲۱۱آنطور که به نظر می رسند 

توهم    یواقع، شما می توانید کلمه   . درابی فریبنده  است  نق  همراه با مت می کند. بنابراین، همه چیز  حکو  این دنیا  

از کتاب یعقوب را بخوانیم:  توانیم آیه ، دنیا )کاسموس( کنید. برای مثال، مییرا جایگزین کلمه  »ای  ای آشنا 

( دشمنی با خداست؟ هر که در پی دوستی با دنیا)توهم( است، توهمدانید که دوستی با دنیا )زناکاران، آیا نمی 

 ازد.«سخود را دشمن خدا می 

که با واقعیات مطابقت ندارد.    یا باوری است  اعتقادیا تصور نادرست است. این    فکریک    طبق فرهنگ لغت، توهم

می    منفیامری  را      "از توهم  جدا شدن"   ده است. بسیاری از مردمغیر واقعی، فریبنده یا گمراه کنن  نگرشی  ،توهم

معنای رهایی از توهم یا    به سادگی به    "از توهم   جدا شدن"   عبارت بسیار خوب است.    درحقیقت این  اما   ،دانند

 نادرست است.  فکارا

 کتاب مقدس:  مطالعه

 ۳۳تا  ۱أیات  ۱۶و باب  ۲۷تا  ۱۸أیات  ۱۵باب یوحنا 

 

 
ز موضوع "چ.  211  ( بود. 2005-2002" ) کسی"ماتر  لمی سه گانه ف ضمون " م ستندیرسند ن آنطور که به نظر م ها ب 
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 بی سبب نفرت دارند 

 ۲۵تا  ۱۸أیات  ۱۵باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  بال من  " ای  ه دن : پیامی از جانب خدا ب ا ی  " ب

»اگر دنیا از شما نفرت دارد، به یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است. اگر به دنیا تعلّق داشتید، '

ام، دنیا  داشت. امّا چون به دنیا تعلّق ندارید، بلکه من شما را از دنیا برگزیده دنیا شما را چون کسان خود دوست می 

.“ اگر مرا آزار  خود بزرگتر نیست  کالمی را که به شما گفتم، به یاد داشته باشید: ”بنده از اربابدارد.  از شما نفرت  

رسانیدند، با شما نیز چنین خواهند کرد؛ و اگر کالم مرا نگاه داشتند، کالم شما را نیز نگاه خواهند داشت. امّا این  

شناسند. اگر نیامده و با ایشان سخن نگفته بودم، دۀ مرا نمیهمه را به سبب نام من با شما خواهند کرد، زیرا فرستن

داشتند؛ امّا اکنون دیگر عذری برای گناهشان ندارند. کسی که از من نفرت داشته باشد، از پدر من نیز گناه نمی

اکنون،  داشتند؛ امّا  کس نکرده است، گناه نمینفرت دارد. اگر در میان آنان کارهایی نکرده بودم که جز من هیچ 

گونه، کالمی که در تورات خودشان آمده  اند، هم از من و هم از پدرم نفرت دارند. این با اینکه آن کارها را دیده 

 ۲۱۲ '«.سبب از من نفرت داشتندپیوندد که:»بی است به حقیقت می 

 

 روح القدس  یوعده 

 ۱۵تا  ۱أیات  ۱۶و باب  ۲۷و  ۲۶أیه  ۱۵باب  یوحنا

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

شود، او خودْ  فرستم بیاید، یعنی روحِ راستی که از پدر صادر می »امّا چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما می '

این چیزها را به شما '. »'اید دت خواهید داد، زیرا از آغاز با من بوده دربارۀ من شهادت خواهد داد، و شما نیز شها

پندارد  رسد که هر که شما را بکشد، می ها اخراج خواهند کرد و حتی زمانی می گفتم تا نلغزید. شما را از کنیسه

نها را به شما گفتم تا  شناسند، نه مرا. ایکه خدا را خدمت کرده است. این کارها را خواهند کرد، زیرا نه پدر را می 

 با  خود  زیرا  نگفتم،  شما  به  آغاز  در  را  آنها.  بودم  کرده  آگاه  را  شما  که  آورید  یاد  به  رسد، چون زمان وقوعشان فرا

  سخنانم،   شنیدن  سبب  به   امّا  روی؟“می  ”کجا   پرسید،نمی   یکهیچ   و  روم،می  خود  فرستندۀ  نزد   »اکنون.  بودم  شما

گویم که رفتنم به سود شماست. زیرا اگر نروم،  . با این حال، من به شما راست می است شده  غم از آکنده شما دل

فرستم. چون او آید، جهان را مجاب خواهد کرد که  آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ امّا اگر بروم او را نزد شما می 

آورند. به لحاظ عدالت، ن نمی به لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصیرکار است. به لحاظ گناه، زیرا به من ایما

 
 ۴ایه  ۶۹و باب   ۱۹آیه   ۳۵«: مزامب  باب  داشتندسبب از من نفرت  ن  ».  212
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روم و دیگر مرا نخواهید دید. و به لحاظ داوری، زیرا رئیس این جهان محکوم شده است. »بسیار  زیرا نزد پدر می 

چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، امّا اکنون یارای شنیدنش را ندارید. امّا چون روحِ راستی آید، شما را به  

شنود بیان خواهد  هد کرد؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می تمامی حقیقت راهبری خوا

کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. او مرا جالل خواهد داد، زیرا آنچه را از آنِ من است  

م آنچه را از آنِ من  گرفته، به شما اعالم خواهد کرد. هرآنچه از آنِ پدر است، از آنِ من است. از همین رو گفت

 .'است گرفته، به شما اعالم خواهد کرد

 

 پدر شما را دوست دارد 

 ۳۳تا  ۱۶آیات  ۱۶باب یوحنا 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

»پس از اندک زمانی، دیگر مرا نخواهید دید و پس از اندک زمانی دیگر، باز مرا خواهید دید.« آنگاه بعضی از  '

شاگردان او به یکدیگر گفتند: »مقصود او از این سخن چیست که، ”پس از اندک زمانی، دیگر مرا نخواهید دید،  

روم“؟« پس به یکدیگر  گوید ”زیرا نزد پدر می می   و پس از اندک زمانی دیگر، باز مرا خواهید دید“؟ یا از اینکه

انست که دیابیم؟« امّا عیسی از پیش می گوید، چیست؟ مقصود او را درنمی گفتند: »این ’اندک زمان‘ که می می

کنید که گفتم، ”پس از اندک  خواهند از او سؤال کنند؛ پس به ایشان گفت: »آیا در این باره با هم بحث می می

گویم،  گر مرا نخواهید دید، و پس از اندک زمانی دیگر، باز مرا خواهید دید“؟ آمین، آمین، به شما میزمانی، دی

شما زاری و ماتم خواهید کرد، امّا جهان شادمان خواهد شد؛ شما غمگین خواهید بود، امّا غم شما به شادی بدل  

 دنیا   به   فرزندش   چون   امّا  است؛   رسیده  فراکشد، از آن رو که ساعت او  خواهد شد. زن به هنگام زایمان درد می 

 شما  سان،همین   به.  است  آمده   دنیا  به  انسانی   که  این   از  است   شاد  که   چرا  آورد،نمی  یاد   به  دیگر  را  خود  درد  آمد،

 شما  از  را  شادی  آن  کسهیچ   و  شد  خواهد  شادمان  شما   دل  و  دید  خواهم  را  شما  باز  امّا  اندوهگینید؛  اکنون  نیز

گویم، هر چه از  . در آن روز، دیگر چیزی از خودِ من نخواهید خواست. آمین، آمین، به شما میگرفت  نخواهد

تان ؛ بخواهید تا بیابید و شادیایدپدر به نام من بخواهید، آن را به شما خواهد داد. تا کنون به نام من چیزی نخواسته 

گونه با شما سخن نخواهم گفت، اهد رسید که دیگر این خو را»اینها را به تمثیل به شما گفتم؛ امّا زمانی ف  کامل شود.

گویم  بلکه آشکارا دربارۀ پدر به شما خواهم گفت. در آن روز، به نام من درخواست خواهید کرد. و به شما نمی 

دارد، زیرا شما مرا دوست داشته  که من از جانب شما از پدر خواهم خواست، چرا که پدر خودْ شما را دوست می 

ام. من از نزد پدر آمدم و به این جهان وارد شدم؛ و حال این جهان را ترک اید که از نزد خدا آمده یمان آورده و ا
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به تمثیل. حال دیگر  روم.« آنگاه شاگردانش گفتند: »اکنون آشکارا سخن می گویم و نزد پدر می می نه  گویی، 

را با تو در میان نهد. از همین رو، ایمان داریم که    دانیم که از همه چیز آگاهی و حتی نیاز نداری کسی سؤالشمی

ایمان دارید؟ اینک زمانی فرااز نزد خدا آمده    که   براستی  و  رسد، می ای.« عیسی به آنها گفت: »آیا اکنون واقعاً 

  خواهید   تنها  مرا  و  رفت  خواهید  خود  کاشانۀ  و  خانه   به  یک  هر  و  شد   خواهید  پراکنده  که  است،   رسیده فرا  اکنونهم 

شت؛ امّا من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای  گذا

 «.ام ، زیرا من بر دنیا غالب آمده امّا دلْ قوی داریدشما زحمت خواهد بود؛  

 

 فرمانها: 

 ارباب خود بزرگتر نیست.«کالمی را که به شما گفتم، به یاد داشته باشید: »بنده از   ❖

 .بخواهید تا بیابید و شادی تان کامل شود ❖

 اما دل قوی دارید.  ❖

 

 :گروهی بحث

 د چند توهم که مردم در آن زندگی می کنند را نام ببری .1

چگونه مردم از توهم بیرون می آیند؟ )با آموختن حقیقت. »اگر در کالم من بمانید، براستی شاگرد من  .2

و حقیقت ر بود؛  و حقیقت شما  خواهید  )یوحنا خواهید شناخت  آزاد خواهد کرد.«  باب  را  آیات   ۸ا 

 (( ۳۲و۳۱

 

 :درس

به شاگردان آغاز می کند که دنیا از آنها متنفر خواهد شد. این کامالً قابل درک است   سخنعیسی درس را با این 

است، در حالی که عیسی، شاگردانش و پادشاهی خدا همه بر اساس  دروغ  زیرا دنیا و سیستم های آن بر اساس  

 .اجتناب ناپذیر است  یاند. بنابراین تضاد  حقیقت 

داشت. امّا چون به دنیا تعلّق  »اگر به دنیا تعلّق داشتید، دنیا شما را چون کسان خود دوست می  عیسی در ادامه گفت:

است که    بسیار قاطع  این حقیقت  در مورد« عیسی  ام، دنیا از شما نفرت دارد.ندارید، بلکه من شما را از دنیا برگزیده 

، به یاد داشته باشید: ”بنده از ارباب خود بزرگتر  کالمی را که به شما گفتم  با فرمانی آن را مستحکم تر می کند:»

 نیست.“ اگر مرا آزار رسانیدند، با شما نیز چنین خواهند کرد.«
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برای مبارزه با دروغ های دنیا، خداوند به شاگردان وعده داد که روح القدس را نزد آنها خواهد فرستاد. و هنگامی  

عیسی راه، راستی و حیات است و هیچ کس جز به واسطه  '  :که  هد ، او با آنها شهادت می دمی آیدقدس  که روح ال

روح    '.  محکوم می کند قضاوتعدالت و  وگناه  به  روح القدس جهان را  عالوه بر این،    ' .ی او، نزد پدر نمی آید

 ( ۶آیه  ۵ا باب یوحناول  )' .دهد، چون روح، حق است است که شهادت می 

پیشگویی  توسط دانیال  بر زمین خواهد بود. این پادشاهی    ۲۱۳پادشاهی خدا آمدن روح القدس نشانه ای از آمدن  

( را در هم  بود که تمام پادشاهی های این جهان )کاسموس۲۱۴  "سنگی برکنده، اما نه به دست بشر "  است:  شده  

  کس و هر  ۲۱۵شودپوشیده می   آسمانی   زره های  با    خداوند،  پادشاهی ک از اعضای  . هر یکوبید و می شکند  د خواه

گیرد. و هر طرف که شمشیر بچرخد دروغ ها و توهمات جهان  یک شمشیر روح را که کالم خداست به دست می 

 .را از بین می برد 

عیسی به شاگردان گفت که به نام او بخواهند و بیابند تا شادی شان کامل شود. هر یک از ما که از عیسی مسیح به  

خدایان  ها، ریاستها،  یه قدرت و بخواهیم که ما را در استفاده از شمشیر روح علبریم، باید از اعنوان خداوند نام می 

 .سازدبآسمانی کارآمد  گاهدر جایارواح شریر  نفوذهای این دنیای تاریک و علیه   دروغین

ریق دروغ و توهم کنترل  مردم را از ط  بتوانندو خون مبارزه کنیم، حتی اگر دشمنان    جسم درعین حال، ما نباید با  

مسخره کنند،    مانند عیسی  ممکن است ما را  و  ما آزار می رسانند  هستند که با بی اطالعی از حقیقت به  یافرادکنند.  

این دنیا نیست. هنگامی   درشکنجه کنند یا بکشند. اما ما باید خوشحال باشیم چون به خوبی می دانیم که امید ما  

اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا )کاسموس( رساند، گفت: »  که عیسی درس را به پایان می 

 .« ام، زیرا من بر دنیا )کاسموس( غالب آمده امّا دلْ قوی داریدخواهد بود؛ زحمت برای شما  

 :گروهی بحث 

زندگ  زیمعتقدند که همه چ  انیح یاز مس  یاریبس.  ۳ بود. حق   یدر  العاده خواهد  ا  قتیآنها فوق  مورد    ن یدر 

 .(برایشان زحمت خواهد بود ایدن ن یدر ا دی گو یکنند که م  ی)آنها کتاب مقدس را فراموش م ست؟یچ

  ست؟ یمورد چ  نیدر ا  قتیو بخشنده هستند. حق  دهیخوب، فهم  سایمعتقدند که همه در کل  انیح یاز مس  یاریبس.  ۴

خراب    در واقع ممکن است توسط دشمن شما فرستاده شوند تا کار را   ستند،ی ن  یح یمس  سایکل  ک ی)همه در  

 
، سالمت  و شادی در ' .  213  ( ۱۷آیه  ۱۴)رومیان باب  . القدس استروح زیرا پادشایه خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه پارسان 
     ۴۵و   44 آیات ۸باب  و    ۳۴آیه   ۲دانیال باب .  214
 ۱۷تا   ۱۰آیات  ۶افسسیان باب  .  215
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بلوغ نرس  ممکنو    به شباهت مسیح تبدیل می شوندهستند که    کسانی  انیح یمس  نی. همچن کنند به    ده یاست 

 باشند.( 

ا  انیح یاز مس  یاریبس.  ۵ بخش خواهد بود.    تیآنها کامالً رضا  یازدواج کنند، زندگ  یباورند که وقت  نیبر 

شدن در برابر    میخود و تسل  نسبت به، مردن  می طلبدسخت    و تالشی  کار   نی)ا ست؟ یمورد چ  ن یدر ا  قتیحق

 همسر.(

)کجا نوشته   ست؟یمورد چ   ن یدر ا  قتی. حقدیاعتماد کن  گریکدیبه    دی معتقدند که با  انیح یاز مس  یاریبس.  ۶

 ۲۰ر باب  . )مزمومیبه خدا اعتماد کن  دیطبق کتاب مقدس فقط با  م؟یاعتماد کن  یبه هر انسان   دیشده است که با

 (( ۱آیه  ۱۴ا باب وحنیو  ۵آیه  ۳باب ، امثال ۴آیه  ۵۶ر باب ، مزمو ۷آیه 

)رشد    ست؟یمورد چ  ن یدر ا   قتیافتد. حق  یاتفاق م   روحانی کامالًمعتقدند که رشد    انیح یاز مس  یاریبس .1

ه شباهت مسیح تبدیل می کالم خدا و اطاعت از آن ب  دنیبا شنایماندار  است که در آن    یندیفرآ   روحانی

 .(خواهد گرفتقرار  شیخود تحت آزما  ی. در مراحل مختلف زندگ شود

 ست؟ یمورد چ  ن یدر ا   قتیتواند مشکالت آنها را حل کند. حق  یمعتقدند که دولت م   انیح یاز مس  یاریبس .2

 

 :درس   نکته 

یرید، گحقیقت مورد آزار و اذیت قرار می   استقبال کنید. هنگامی که به خاطر  "شدن از توهمجدا  "  از حقیقتِ

 .را تأیید می کند ،به شباهت مسیح تبدیل شدن  فرإیندشادی کنید، زیرا 

 

 فعالیت: 

گیرید  حقیقت مورد آزار و اذیت قرار می   آن به دلیل گفتن  بخاطرده نزدیک رخ می دهد و  رویدادی را که در آین

  .ه صحبت کنیداعضاء گرو با در موردش را یادداشت کنید و
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 56درس 

 در انتظار او 

 

 :یگروه  گفتمان

 وقتی منتظر کسی هستید چه کاری می کنید؟ 

 

 :مقدمه

:  را برکت دادپس چهارمین جام شراب  با نزدیک شدن به پایان شام آخر، عیسی برای شاگردانش دعا کرد و س

 '.متبارک هستی یهوه خدای ما، فرمانروای جهان، که میوه انگور را می آفرینی'

وعده    یبه تحقق همه   فصح است و برای هر اسرائیلی اوج مراسم شام  ینقطه درچهارمین فنجان شراب، جام ایلیا،  

  ۸آیه    ۶باب    و به طور خاص به خروج  های خدا در آینده اشاره می کند. به آن جام ستایش یا امید نیز می گویند

من شما را به سرزمینی خواهم برد که با دست افراشته سوگند خوردم آن را به ابراهیم و اسحاق و  »'اشاره دارد،  

اسرائیل  برای پانزده قرن بنی' «.خواهم ساخت. من یهوه هستم یعقوب ببخشم. آری، من آن سرزمین را میراث شما  

 .نجام می شودچشمان شاگردان ا مقابلدر  درستید فصح خداوند به عی  امروزهدادند و این مراسم را انجام می 

ه خواندن  با  نوشیدند،  را  ها  جام  مردان  که  آن   ۲۱۶ل لهمانطور  رساندند.  پایان  به  را  نمیمراسم  آنچه ها  دانستند 

 گوش دهید: ۱۱۸شود. به پانزده آیه آخر مزمور خوانند در عرض چند ساعت محقق میمی

 خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است.'

گردد! دست  گوید: »دست راست خداوند کامروا میهای پارسایان می فریادهای شادی و پیروزی در خیمه

 گردد!«خداوند کامروا میراست خداوند متعال است، دست راست 

 
 118تا   113  ب  مزام .  216
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سختی من نخواهم مرد، بلکه زیست خواهم کرد، و کارهای خداوند را باز خواهم گفت. خداوند مرا به 

 تنبیه کرد، اما به مرگ نسپرد! 

های پارسایی را بر من بگشایید، تا بدانها داخل شوم و خداوند را سپاس گویم. این است دروازۀ  دروازه 

ب پارسایان  را سپاس میدان داخل می خداوند که  تو  فرمودی، و نجات من  شوند.  مرا اجابت  گویم که 

 شدی! 

سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است! این را خداوند کرده، و در نظر ما شگفت 

نماید! این است روزی که خداوند ساخته است، در آن وجد و شادی کنیم! آه ای خداوند، نجاتمان  می

 ای خداوند، کامیابی عطا فرما! ده! آه  

دهیم. یهوه خداست، و او  آید! از خانۀ خداوند، شما را برکت میمبارک است آن که به نام خداوند می 

 ساخته است! قربانی عید را به ریسمانها ببندید، بر شاخهای مذبح!  نور خود را بر ما تابان

و تو را متعال خواهم خواند! خداوند را    خدای من تویی، و تو را سپاس خواهم گفت! خدای من تویی،

 '!سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبتش جاودانه است 

  با تمام صحنه را    ،کامل  نبود و ماهِ   مطبوعوقتی سرود را تمام کردند در تاریکی بیرون رفتند. هوا خنک بود اما نا

ج شدند. آنها از شیبی تند به  اِسین از شهر خار  ی. عیسی و شاگردان از طریق دروازه ه بودکرد  پرنوری فراطبیعی  

 .نامیده شد گذشتند و از نهر قدرون عبور کردند  ۲۱۷بِن هِنّوم فرود آمدند، از زمینی که بعداً حَقِل دَما  یدره 

  ، ابشالوم  نریا و ستوزک یمقبره   ساکتدخانه به سمت شمال، از دو نگهبانِ جوش و خروش رو ، بامسیر یادامه  در

ها را گرفته  کرد، مانند ردایی دور آن ایستاده بودند گذشتند. سگی که گهگاه پارس می   تابمه  سفیدِکه در زیر نور

دیده می    آمدبود و سکوت شب را می شکست، و درخشش ضعیف نور آتش که از داخل محوطه معبد بیرون می

 پایان یافت.«  نزیتو  گیری روغن  مکان»  ،جتسیمانی باغاز درختان زیتون به نام  باغی شد. این سفر کوتاه در 

 :آیات کتاب مقدس یمطالعه 

 
    س برای    ویطیاسخر   هودا ی  نکه ی بعد از ا   - ما  حقل د   .   217

 
کرد پول را به رسان کاهنان و بزرگان    کرد. سیع  انتیخبه عییس  نقره  سکه

ز ا   دند یرس  جهی نت  ن یبازگرداند. آنها به ا    نی که گذاشی 
 
 بها خون را یز   ست،ین جایز معبد    پول در خزانه

 
را  کوزه گر     بود. در عوض، مزرعه

 شود.   ، مزرعه خون گفته محقل دما . و از آن روز به آن دند یخر ان  بیمحل دفن غر   یبرا 



183 
 

 در باغ جتسیمانی 

 ۱:۱۸، یوحنا ۴۶-۳۹:۲۲، لوقا ۴۲-۳۲:۱۴، مرقس ۴۶- ۳۶:۲۶متی 

 " به دنبال من بیا: پیامی از جانب خدا"ای از آیات کتاب مقدس از  گزیده "

.«  در اینجا بنشینید، تا من دعا کنمعیسی به شاگردان خود گفت: »آنگاه به مکانی به نام جِتْسیمانی رفتند و در آنجا  '

سپس پطرس و یعقوب و یوحنا را با خود برد و پریشان و مضطرب شده، بدیشان گفت: »از فرط اندوه، به حال  

باشد .« سپس قدری پیش رفته، بر خاک افتاد و دعا کرد که اگر ممکن  اینجا بمانید و بیدار باشید  درام.  مرگ افتاده 

آن ساعت از او بگذرد. او چنین گفت: »اَبّا، پدر، همه چیز برای تو ممکن است. این جام را از من دور کن، امّا نه  

ای؟  به خواست من بلکه به ارادۀ تو.« چون بازگشت، آنان را در خواب یافت. پس به پطرس گفت: »شَمعون، خوابیده 

تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است امّا جسم ناتوان.«  شید و دعا کنید  بیدار باتوانستی ساعتی بیدار بمانی؟  آیا نمی 

پس دیگر بار رفت و دعا کرد:» ای پدر من، اگر ممکن نیست این جام نیاشامیده از من بگذرد، پس آنچه اراده ی  

بود. آنها   توست انجام شود.« چون بازگشت، ایشان را همچنان در خواب یافت، زیرا چشمانشان بسیار سنگین شده

دانستند چه به او بگویند. سپس به مسافت پرتاب سنگی ار آنها کناره گرفت وزانو زده چنین دعا کرد:» ای پدر  نمی

اگر اراده ی توست، این جام را از من دور کن؛ اما نه خواست من، بلکه اراده ی تو انجام شود.«آنگاه فرشته ای از  

د. پس چون در رنجی جانکاه بود، با جدیتی بیشتر دعا کرد، و عرقش آسمان بر او ظاهر شد و او را تقویت کر

همچون قطرات خون بر زمین می چکید. چون عیسی از دعا برخاست برای بار سوم نزد شاگردان بازگشت، دید از  

نید  برخیزید و دعا ککنید؟ دیگر بس است!  فرط اندوه خفته اند. بدیشان گفت: »آیا هنوز در خوابید و استراحت می 

. برخیزید، برویم.  شودمی   تسلیم  گناهکاران  دست  به  انسان   پسر  اینک.  رسیده ساعت مقرر فراتا در آزمایش نیفتید.  

 ' رسد«.کنندۀ من از راه میاینک تسلیم 

 

 فرمانها: 

 در اینجا بنشینید تا من دعا کنم. ❖

 در اینجا بمانید و بیدار باشید.  ❖

 بیدار باشید و دعا کنید. ❖

 برخیزید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. ❖

 برخیزید، برویم.  ❖
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 گروهی:  بحث

 آیا انتظار برای شما سخت است؟ .1

 چرا یا چرا نه؟  .2

 

 :درس

بود    مکان  در این درختان زیتون قرار داشت.    اغ که در انتهای شمالی ب  بود  ۲۱۸« در غاری روغن گیری زیتون  مکان»

،  ا شاگردانب  عیسی . از تعامل  تا زمانی که او دعا کند  خواست بمانند شت تن از شاگردانش  ه  از عیسی  احتماالً  که  

 . بیاموزیم  ،خداوندمان برای عمل رانتظا مورد در  درسهاییتوانیم می ما

افتد.  را شروع کنیم. اما این اتفاق نمی است. ما می خواهیم خدمت خود    بسیار خسته کننده  انتظار کشیدن،  گاهی

چیزی دعا می کنیم و انگار اجابت نمی کند. منتظر هدایت او هستیم اما نمی آید. چرا باید صبر کنیم؟ ساعت  برای  

  در  زیرا  است  آسان   تو  برای   " کن  صبر"  گفتن   خداوندا " ها می گذرد. گاهی اوقات به او یادآوری می کنیم که  

ما به شماره افتاده و   روزهای. هستیم  موقتی های بدن این   در زمین  روی  اینجا ما اما ای،  زنده ابد تا و هستی آسمان

 "به سرعت در حال سپری شدن هستند. تأخیر برای چیست؟ 

 آیا هیچ کدام از اینها برای شما آشنا به نظر می رسد؟ 

تا    ، دستوراتی داد منتظر او بودند  شاگردان   زمانی که   برای مدت عیسی  .  هیچ تفاوتی با ما نداشتند   عیسی شاگردانِ

. نشستن بیانگر حالتی آرام است.  «دعا کنم»در اینجا بنشینید تا من شروع کرد.  ،. او با گفتن بنشینیدانجام دهند آنها

کار کردن و خوابیدن نیست. موضع آمادگی برای اقدامی دیگر است. ما به عنوان مسیحیان بهتر است به یاد داشته  

گوید که عیسی، کاهن اعظم ما،  بگشاید. کتاب عبرانیان به ما می باشیم که خداوند پیشاپیش ما می رود تا راه را  

اما آنان که برای  'دهد که ».« و برای ما که منتظر خداوند هستیم، خدا وعده می زنده است تا برایمان شفاعت کند»

دوید و    کشند، نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت؛ خواهند خداوند انتظار می 

 .(۳۱آیه  ۴۰باب « )اشعیا '.خسته نخواهند شد؛ خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید

.  طی کردندبه سمت جنوب  را   باغمسافتی کوتاه در    جدا شد واز گروه  ،  مراه پطرس، یعقوب و یوحنا  عیسی به ه

ند  باشند. دومین دستوری که باید به آن پایب، به آن سه شاگرد گفت که در آنجا بمانند و  بیدار اغپس از ورود به ب

 
 برا غارها   .  218

ً
 ب  و ذخ  هی ته  یمخصوصا

 در زمستان گرم و در تابستان خنک بودند.  را یروغن مناسب بودند ز  ه 
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  ، بی تفاوتی وعدم صبر طلبی  راحت   ت انسانی را به سمتایالتم  .بیدار باشیم  عیسیباشیم این است که در انتظار 

کتاب عبرانیان    ی! نویسنده می خواهد  این اطاعت راما  از    این حال او  . بامی کشاند  برای ظهور چشم گیر عیسی،

یک از شما همین جدیّت را برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان  آرزوی ما این است که هر ': این گونه بیان می کند

ن  )عبرانیا' .شوندها میدهید، و کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده 

ازگشت، دید که پطرس، یعقوب و یوحنا در خوابند و آنها را به این  ( هنگامی که عیسی ب۱۲و    ۱۱آیات    ۶باب  

   .خاطر سرزنش کرد

بیدار باشید و دعا  سومین کاری که باید انجام دهیم این است که دعا را به بیداری خود اضافه کنیم. عیسی گفت: »

پدرش را خواست. و این همان دعایی است که باید انجام دهیم. برخی    ی.« در آن شب، عیسی در باغ اراده کنید

و روح نیز در  ' می نامند. پولس رسول در رساله خود به رومیان به این موضوع اشاره کرد.    " دعا در روح"این را  

ناشدنی، برای ما شفاعت  هایی بیان نالهدانیم چگونه باید دعا کنیم. امّا روح با  آید، زیرا نمی مان می ضعف ما به یاری 

را می می او که کاوشگر دلهاست، فکر روح  و  ارادۀ خدا برای مقدسین شفاعت  کند.  با  زیرا روح مطابق  داند، 

 (۲۷و  ۲۶آیات   ۸ن باب ا)رومی' .کندمی

اسخ دهد، بنابراین فقط  بسیاری از اوقات، ما به عنوان مسیحی درگیر دعا هستیم، اما واقعاً انتظار نداریم که خدا پ

پیش می رویم و کاری را که از قبل برنامه ریزی کرده بودیم انجام می دهیم. یا وقتی به رختخواب می رویم دعا  

می کنیم و بعد به خواب می رویم. عیسی به شاگردان توصیه کرد که بیدار باشند و دعا کنند تا در آزمایش نیفتند. 

فقط دو حالت افراطی در آزمایش افتادن است. دلیل اینکه ما باید    ،به خواب رفتنانجام کارها به روش خودمان یا  

 .بیدار و هوشیار بمانیم این است که ببینیم پاسخ خداوند چه خواهد بود

ن چیزی را که در حال مهیا  آمی توانست  او    پدر دعا کرد. . . آیا  سه بار در مورد همین موضوع به  عیسیهمچنین  

دعاهایش مستجاب   می دانست که مطابق همیشهعیسی مرد ایمان بود. او  د؟  ده به طریق دیگری انجام    کردنش بود را 

دریافت خواهد کرد. در مورد دعا، مسیحیان باید به خاطر داشته باشند    ، تقد بود که آنچه را که خواستهشود. معمی  

همچنین به نظر   ۲۱۹  دریافت کرده ایم. را   دخو  درخواست که  کنیم باور  باید که وقتی چیزی را از خدا می خواهیم، 

 
س  )' .اید، و از آِن شما خواهد بودگویم، هرآنچه در دعا درخواست کنید، ایمان داشته باشید که آن را یافته پس به شما م '  .   219

ُ
َمرق

 ( ۲۴آیه  ۱۱باب 
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می رسد که بهتر است سه بار یک چیز را از خدا بخواهیم. این اصل با این واقعیت تأیید می شود که پولس رسول  

 ۲۲۰  .نیز مانند عیسی در مورد یک موضوع سه بار دعا کرد

  " .برخیزید و دعا کنید"و به آنها دستور دیگری داد.    حال خواب دید  رآن سه شاگرد را د   عیسی دوباره برگشت و

بیاموزیم این است که وقتی خسته می شویم باید    ،خداوند  عملِ  برای  انتظار  چیزی که می توانیم در موردچهارمین  

 اطاعت و عمل به دستورات خداوند است.   برای  آمادگی ما یزیم یا بایستیم. این نشان دهنده دعا برخی در حینِ

«. آخرین  برخیزید، برویمبرخاستن شدند، عیسی آخرین دستور خود را صادر کرد: »  یهنگامی که شاگردان آماده 

خداوند می آموزیم این است که وقتی او به ما دستور داد که چه کاری انجام    برای عملِانتظار  یزی که در مورد  چ

 اطاعت و عمل کنیم.مسیحی باید فوراً  یک ، به عنوان  رکت کنیمبه چه سمتی حهیم یا د

 

 :گروهی بحث

( با آنچه عیسی در آن شب در باغ جتسیمانی به شاگردانش آموخت،  ۱۳تا    ۱آیات   ۲۵باب    مَثَل ده باکره )متی  .۳

 چه تفاوتی دارد؟ 

 

 درس:   ینکته 

 .فعال است برای عمل خداوند مستلزم مشارکتِ انتظار

 .مستلزم این است که آرام باشیم، مشغول نباشیم و نخوابیم  •

 مستلزم این است که بیدار باشیم. •

 خدا باشیم.  یت که دعا کنیم و به دنبال اراده مستلزم این اس •

 .مستلزم این است که برای عمل آماده باشیم •

 .سخ دهیممستلزم این است که فوراً به او پا •

 :فعالیت

  دفعه بعد که منتظر خداوند برای انجام کاری هستید از این طرح کلی استفاده کنید.

 
 مراجعه کنید (  41 ) به درس  ۸آیه  ۱۲دوم قرنتیان باب .  220
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 57درس 

 روح القدس را دریافت کنید 
 

 :مقدمه

در درس قبلی دیدیم که وقتی عیسی برای دعا به باغ جتسیمانی رفت، به شاگردان آموخت که چگونه منتظر او  

 :مستلزم مشارکت فعال آنها بود. آنها قرار بود اینگونه باشندباشند. این امر 

 .آرام باشند، و نه مشغول و خواب  .1

 بیدار باشند. .2

 .خدا را از طریق دعا بطلبند یاراده  .3

 عمل کردن باشند.  یآماده .4

 .به دستورات او فوراً پاسخ بدهند .5

شد. پس از سه روز و سه شب ماندن در  به محض پایان یافتن دعا، او دستگیر، محاکمه، محکوم، مصلوب و دفن  

قبر از مردگان برخاست. او صبح همان روز به مریم مجدلیه و عمویش کلئوپاس و شاگرد دیگری به نام شمعون  

به   به سرعت  و شمعون  رفتند ظاهر شد. کلئوپاس  عمائوس می  به سمت  امتداد جاده  در  روز  بعدازظهر آن  که 

اند! در حالی که آن دو داستان خود  ر شاگردان بگویند که عیسی را زنده دیده اورشلیم بازگشتند تا به پطرس و سای

 .آنها ظاهر شد  یف می کردند، ناگهان عیسی بر همه را برای شاگردان تعری 

 

 :یبحث گروه

آیا فکر می کنید شاگردان منتظر بودند تا عیسی همانطور که به آنها آموخته بود بازگردد؟ چرا  یا چرا   .1

 نه؟ 

 هنگام ظهور عیسی در میان شاگردان با آنها بودید، واکنش شما چه بود؟ اگر  .2

 

 :کتاب مقدس آیات  یمطالعه 
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 ۱۶آیات    ۲۸باب    متی،  ۳۱تا    ۱۹آیات    ۲۰باب  ، یوحنا  ۴۳تا    ۳۳آیات    ۲۴باب  ، لوقا  ۱۴و    ۱۳آیات    ۱۶قس باب  مر

 ۱۷و

 

 عیسی بر رسوالن ظاهر می شود

 ۲۳تا  ۱۹آیات  ۲۰باب ، یوحنا ۴۳تا  ۳۳آیات  ۲۴باب ، لوقا ۱۴و  ۱۳آیات  ۱۶قس باب مر

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 نیسان ۱۹ -ام آوریل، یکشنبه شب ۲۷ام بعد از میالد،  ۳۱

آمده،  دوستان خود گرد  درنگ برخاستند و به اورشلیم بازگشتند. آنجا آن یازده رسول را یافتند که با  پس بی'

نیز  می دو  آن  است.« سپس،  ظاهر شده  شَمعون  بر  زیرا  است،  قیام کرده  دارد که خداوند  حقیقت  »این  گفتند: 

اند. هنوز در این باره گفتگو  بازگفتند که در راه چه روی داده و چگونه عیسی را هنگام پاره کردن نان شناخته

آنها را  به سبب بی ایمانی و سختدلیشان  و !« سالم بر شما باداد و گفت: »کردند که عیسی خود در میانشان ایستمی

حیران و ترسان، پنداشتند شبحی .  توبیخ کرد، زیرا سخن کسانی که او را پس رستاخیزش دیده بودند، باور نکردند

دهید؟ دست و پایم را بنگرید.  می چنین مضطربید؟ چرا شک و تردید به دل راه  بینند. به آنان گفت: »چرا اینمی

بینید من دارم!« این را گفت  خودم هستم! به من دست بزنید و ببینید؛ شبْح گوشت و استخوان ندارد، امّا چنانکه می 

توانستند باور کنند. پس به ایشان گفت:  و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. آنها از فرط شادی و حیرت نمی

ای ماهی بریان به او دادند. آن را گرفت و در برابر چشمان ایشان خورد. عیسی  وردن دارید؟« تکه»چیزی برای خ

.« چون این را گفت، دمید  فرستمگونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می سالم بر شما! همان باز به آنان گفت: »

آنها بخشیده خواهد شد؛ و اگر گناهان کسی را    . اگر گناهان کسی را ببخشایید، برالقدس را بیابید روح و فرمود: »

 ' «.نابخشوده بگذارید، نابخشوده خواهد ماند

 

 تومای شکاک

 ۳۱تا  ۲۴آیات  ۲۰باب ، یوحنا  ۱۷و   ۱۶آیات  ۲۸باب  متی

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 نیسان ۲۷ -دوشنبه ام مه، عصر  ۵بعد از میالد،  ۳۱

شد، با ایشان نبود. پس دیگر شاگردان  هنگامی که عیسی آمد، توما، یکی از آن دوازده تن، که دوقلو نیز خوانده می '

ایم!« امّا او به ایشان گفت: »تا خودْ نشانِ میخها را در دستهایش نبینم و انگشت خود  به او گفتند: »خداوند را دیده 
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و دست خویش را در سوراخ پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد.« آنگاه آن یازده شاگرد    را بر جای میخها نگذارم 

به جلیل، بر کوهی که عیسی به ایشان فرموده بود، رفتند. پس از هشت روز، شاگردان عیسی باز در خانه بودند و  

!« آنگاه به  سالم بر شماو گفت: »توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد 

توما گفت: »انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین، و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار  

.« توما به او گفت: »خداوند من و خدای من!« عیسی گفت: »آیا چون مرا  ایمان مباش، بلکه ایمان داشته باشبی و  

به حال آنان که نادیده، ایمان آورند.« عیسی آیات بسیارِ دیگر در حضور شاگردان به  دیدی ایمان آوردی؟ خوشا 

ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. امّا اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر  

 '.خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید

 

 فرمانها: 

 شما باد! سالم بر  ❖

 فرستم.گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را میسالم بر شما! همان  ❖

 روح القدس را بیابید.  ❖

 سالم بر شما!  ❖

 بی ایمان مباش، بلکه ایمان داشته باش. ❖

 

 درس: 

ظهور ناگهانی عیسی در اتاق، شاگردان را به وحشت انداخت، بنابراین بالفاصله به آنها دستور داد که در آرامش    

پس از اندک زمانی، دیگر مرا نخواهید دید. و پس  باشند. درست پنج روز قبل از شام آخر، عیسی به آنها گفت: »  

  از دیدن او شگفت زده شدند. سپس عیسی آنها را به خاطر   .« با این حالاز اندک زمانی دیگر، باز مرا خواهید دید

 .او را دیده بودند نیز باور نکردند  شا حتی سخن کسانی که پس از قیامتوبیخ کرد، زیر بی ایمانی شک و

داد.   اطمینان  آنها  به  عیسی  اما  بینند.  می  شبحی  که  کردند  فکر  شاگردان  ابتدا  ابتدادر  جای    در  دادن  نشان  با 

تا او را لمس کنند و به آنها گفت که  را به آنها نشان داد. سپس از آنها خواست    شدست ها و پاهای     های سوراخ 

به عنوان مدرک، شاگردان شروع به شادی    عیسی  فیزیکیدیدن ظاهر  گوشت و استخوان ندارد. با    شبح مانند او

شادی عظیم    اده است. در شام آخر، عیسیکردند زیرا متوجه شدند که او واقعاً عیسی است که در میان آنها ایست



190 
 

واهد شد و هیچ کس آن شادی اما باز شما را خواهم دید و دل شما شادمان خ"شاگردان را پیشگویی کرده بود.  

 ".را از شما نخواهد گرفت 

سالم بر شما. همان گونه عیسی پس از خوردن یک تکه ماهی کبابی که شاگردان به او داده بودند، به آنها گفت: »

بیابید. اگر  که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم.« چون این را گفت، بر آنها دمید و فرمود: »روح القدس را  

گناهان کسی را ببخشایید، بر آنها بخشیده خواهد شد؛ و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید، نابخشوده خواهد  

 .«ماند

 

 :گروهیبحث 

را ببینید( همچنین برای شاگردسازی،  ۱۸آیه    ۴باب    وقا)لپدر عیسی را برای انجام چه کاری فرستاده بود؟   .3

استفاده کنید، از پدر اطاعت کنید، دیگران را دوست بدارید، گناهان مردم را ببخشید و  از عطایای روح  

 .غیره

 همین کارها را.عیسی از شاگردانش می خواهد چه کاری انجام دهند؟  .4

از آنجایی که عیسی در دو مناسبت مختلف در شام آخر به شاگردان گفته بود که روح القدس را برای    .5

زیرا  دریافت کنند(؟ ) می داد که روح القدس را بیابند فرستد، به نظر شما چرا باید به آنها دستورآنها می 

روح القدس یک هدیه است و باید هدیه دریافت شود. )مثالً: خدا کالمش، پیامبرانش، پسرش و نجاتش  

 .را فرستاد... همه آنها هدایایی هستند و باید دریافت شوند تا سودمند باشند

 چگونه به کار می برید ؟  را باال متن عیسی در   یکنید آخرین جمله می  فکر  .6

 به نظر شما چرا عیسی بر شاگردان دمید؟  .7

 

 

 درس :  یادامه 

در مورد اینکه چرا عیسی وقتی به شاگردان دستور داد تا روح القدس را دریافت کنید، نظرات زیادی وجود دارد. 

 .رایج ترین آنها بپردازیمما سعی خواهیم کرد در این درس به  

است که به معنای واقعی کلمه »نفَس خدا« است.   " روآخ کودش"در زبان عبری، اصطالح روح القدس  •

باد هر  دانستند به آنها یادآوری کند. . . »آنچه را که می  ــ ۱شود:  دمیدن عیسی بر شاگردانش باعث می 
نمی دانی از کجا می آید و به کجا می رود. چنین  کجا که بخواهد می وزد، صدای آن را می شنوی، اما 

و ناگهان صدایی  د. . .  یآنچه قرار بود پیش آید را به تصویر کش  ــ۲.« و  است هر کس که از روح زاده شود
 .که در آن نشسته بودند، به تمامی پر کرد را  همچون صدای وزش تند بادی از آسمان آمد و خانه ای
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عیسی نحوه عملکرد روح القدس را نشان می داد. ابتدا باید نفس را از هوا دریافت  نظر دیگر این است که   •

کنید و سپس آن را بیرون دهید. به عبارت دیگر، مانند یک هدیه، ابتدا باید آن را دریافت کنید تا بتوانید  

 .هدیه دهید

 .به او حیات دهد»تولد دوباره« بود، زیرا خدا بر آدم دمید تا   یبرخی معتقدند که این نشانه  •

و به عنوان شاهدی بر این   بخشیدبعضی دیگر معتقدند که عیسی در آن زمان واقعاً روح القدس را به آنها  •

امر است که همه ی پیروان او باید روح القدس را دریافت کنند تا نجات یابند. سپس، در زمان های بعدی،  

  دریافت ) ه اقتدار برای این هدف که ب)پُری روح القدس(. آنها  تعمید روح القدس را دریافت می کردند 

باشند. محققان کتاب مقدس در حمایت از این ایده به دو  عطایای روحانی( آراسته شوند تا شاهدانی مؤثر  

 .دسته آیات مختلف اشاره می کنند که از آب حیات )روح القدس( صحبت می کند

o   روح القدس از جانب عیسی اشاره دارد تا یک   دریافتبه    ۱۴و    ۱۳آیات    ۴باب  آیات اول، یوحنا

شخص بتواند حیات ابدی داشته باشد. در این قسمت، عیسی در حال صحبت با یک زن در کنار  

شود. امّا هر  نوشد، باز تشنه می هر که از این آب می چاهی در سامره است. عیسی به او می گوید: »

دهم در او  بلکه آبی که من می نخواهد شد،  که از آن آب که من به او دهم بنوشد، هرگز تشنه  

مهم را به    نکتهن قسمت این  ای «.شود که تا به حیات جاویدان جوشان است ای می چشمه 

می  بنوشد، به حیات ابدی    که عیسی به او می دهد )روح القدس(  آبیاز  که هرکس    ما می آموزد

دقت داشته باشید که آبی که عیسی می دهد    آبِ چاه در فضایی محصور و غیر روان است اما،  .  رسد

 . قرار می گیرد  چشمه ای جوشان در درون فرد  که عیسی داده،را  آبی منشاء حیات است، با نوشیدن 

طلب  از او    آن را به هر کسی که  تواندو می  دبه این منبع حیات دسترسی داری  شخص ایماندار  هر

 .پنهان می ماند آن بنوشد. آب در بیشتر اوغات تا د بدهد کن

o اره می  در روح القدس اش  ،عیسی  افراد توسط  تعمیدِبه    ۳۹تا    ۳۷آیات    ۷نا باب  آیات دوم، یوح

در روز آخر   '  .)عطایای روحانی( آراسته کند تا شاهدان مؤثری باشند  اقتدارکند تا شاگردان را با  
عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد: »هر که تشنه است،    که روز بزرگ عید بود )عید آالچیقها(،

، از بطن او نهرهای  گویدگونه که کتاب مینزد من آید و بنوشد. هر که به من ایمان آوَرَد، همان 

.« این سخن را دربارۀ روح گفت، که آنان که به او ایمان بیاورند،  آب زنده روان خواهد شد
این     .ح هنوز عطا نشده بود، از آن رو که عیسی هنوز جالل نیافته بودآن را خواهند یافت؛ زیرا رو 

می بخشند، به دیگران    قسمت از کالم با ایماندارانی صحبت می کند که آب حیات  )روح القدس( را  

به عبارت دیگر. . . شاهدان. در این مورد یک چاه آب نیست بلکه نهرهای متعدد است. و این فقط  

در حال جوشیدن است، بلکه مقادیر زیادی آب است. . . نهرهای روان. رودخانه  یک چشمه نیست که  

 .در معرض دید همگان قرار دارند و هرکسی می تواند آزادانه از آنها بنوشدکه آب  پر های
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هنگامی که عیسی به شاگردان گفت که روح القدس را بیابند، آنها بدون شک چیزهایی را که او در مورد روح  

روح القدس    یدرک ما از آموزه  محور اصلی القدس در شام آخر به آنها گفته بود به یاد می آوردند. این عبارات 

 .را تشکیل می دهند 

 

    ما می رسد؟چه افکاری در مورد آنچه عیسی گفت به ذهن ش

 

 ( ۱۶آیه  ۱۴باب روح القدس است. )یوحنا   یبخشنده پدر  •

 ( ۱۶آیه  ۱۴باب یوحنا نزد شاگردان عیسی خواهد ماند. ) همیشه روح القدس   •

 (۱۷آیه  ۱۴باب یوحنا از روح القدس خواهند داشت. )  شناخت نزدیکیشاگردان  •

 (۱۷آیه  ۱۴باب  یوحنا خواهد کرد. )زندگی روح القدس با شاگردان  •

 (۱۷آیه  ۱۴باب یوحنا شاگردان خواهد بود. ) درروح القدس   •

 ( ۲۶آیه  ۱۴باب یوحنا عیسی خواهد فرستاد. ) به نامخدای پدر روح القدس را  •

 ( ۲۶آیه  ۱۴باب یوحنا . )آموختروح القدس همه چیز را به شاگردان خواهد   •

آیه    ۱۴باب  یوحنا  خواهد آورد. )  به یادشانروح القدس هر آنچه را که عیسی به شاگردانش گفته است   •

۲۶ ) 

( یحیای تعمید دهنده نیز به این امر شهادت  ۲۶آیه    ۱۵باب  یوحنا  )، خود روح القدس را می فرستد.   عیسی •

 «.او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد دادداد که گفت: »

 ( ۲۶آیه  ۱۵باب یوحنا است. ) راستیروح القدس   •

 ( ۲۶آیه  ۱۵باب یوحنا شهادت خواهد داد. )عیسی   یروح القدس درباره  •

تقصیر کار است زیرا به عیسی ایمان نمی  گناه  روح القدس جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ   •

 ( ۹و۸آیات   ۱۶باب یوحنا آورند. )

تقصیر کار است زیرا عیسی از مردگان    عدالتروح القدس جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ   •

 (۱۰و۸آیات  ۱۶باب یوحنا برخیزانده شده است. )

تقصیر کار است، زیرا شیطان، رئیس این    داوریروح القدس جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ   •

 (۱۱و ۸آیات  ۱۶باب یوحنا  زیبایی/توهم( محکوم شده است. )-جهان )کاسموس

 ( ۱۳آیه  ۱۶باب یوحنا خواهد کرد. ) راهبریروح القدس شاگردان را به تمامی حقیقت  •

 ( ۱۳آیه  ۱۶باب یوحنا خود سخن نخواهد گفت. ) از جانبروح القدس  •

 (۱۳آیه  ۱۶باب یوحنا بیان خواهد کرد. ) می شنود روح القدس فقط آنچه را که   •
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 (۱۳آیه  ۱۶باب یوحنا . )سخن خواهد گفتروح القدس  •

 (۱۳آیه  ۱۶باب یوحنا به شما سخن خواهد گفت. ) در پیش است روح القدس از آنچه  •

 ( ۱۴آیه   ۱۶باب یوحنا . )جالل خواهد دادروح القدس عیسی را   •

 (۱۴آیه  ۱۶باب یوحنا از هر آنچه که عیسی دارد می دهد. )درکی به شاگردان   روح القدس •

 

 عیسی همچنین سخنان دیگری را در مورد روح القدس به شاگردان بیان کرد، چه افکاری به ذهن شما می رسد؟ 

 (۱۳آیه  ۱۱ا باب  عطا خواهد فرمود. )لوقبخواهد روح القدس را به هر که از او  یپدر آسمانی هدیه  •

 .(۵آیه  ۳باب یوحنا  نشود، نمی تواند به پادشاهی خدا راه یابد. )یزاده تا کسی از روح   •

رود. آید و به کجا میدانی از کجا می ، امّا نمیشنویمی وزد ... صدای آن را  باد هر کجا که بخواهد می  •

 ( ۸آیه  ۳باب )یوحنا  .چنین است هر کس نیز که از روح زاده شود

 ( ۴۹آیه  ۲۴وقا باب آراسته می کند. )ل  قدرتروح القدس شاگردان را از اعلی با  •

 

با شاگردان، هنگامی که در جلیل بودند، دوباره بر آنها ظاهر شد. این    خود  هشت روز پس از برخورد اولعیسی  

بار توما با آنها بود. پس از احوالپرسی، عیسی هویت خود را به توما ثابت می کند و سپس به آنها دستور می دهد  

این حال به او ایمان  ولی با  ،  دیده بودندن  از قبلاو را    ،کسانی که  یسپس عیسی همه که ایمان داشته باشند، نه شک.  

 ، مبارک خواند و به برکت دادن آنها پرداخت. آوردند

 

 :گروهی بحث

آورند برکت داد، حتی اگر هرگز او را ندیده بودند؟  کنید چرا عیسی به کسانی که به او ایمان می فکر می  .8

طریق کالم خدا میسر  )آنها زنان و مردان ایمان و مستحق پاداش بودند، زیرا ایمان از شنیدن و شنیدن از  

 .می شود. بسیاری دعوت می شوند اما تعداد کمی برگزیده می شوند(

طبق کتاب اعمال رسوالن، روح القدس را می توان پس از تعمید به نام عیسی از طریق دست گذاشتن   .9

چرا    ( آیا این آیه امروزه کاربرد دارد؟ چرا و ۱۸آیه    ۸ل باب  ک رسول به افراد عطا کرد. )اعماتوسط ی

 نه؟ 

 

 :درس    یه نکت

 .مطمئن باشید که روح القدس را دریافت می کنید
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 :فعالیت 

 :آیات زیر را از کتاب مقدس را بخوانید

 »آراسته شدن با قدرت«  ۴تا  ۱آیات  ۲باب اعمال  •

 »شنیدن و دیدن«۳۳آیه  ۲ن باب اعمال رسوال •

 »دریافت کردن« ۳۹تا  ۳۸آیات  ۲باب اعمال رسوالن  •

 »رسوالن قدرت دارند« ۴۳آیه  ۲باب  رسوالن اعمال   •

»عیسی نزد شما فرستاده می شود ... گوش بسپارید یا نابود خواهید    ۲۳و۲۲آیات    ۳باب  اعمال رسوالن   •

 شد«

 شهامت« »دعا برای آیات و معجزات و شهادتی با ۳۱تا  ۲۹آیات  ۴باب اعمال رسوالن  •

»بر استیفان دست گذاشته می شود و نشانه ها و معجزات به ظهور می    ۸تا    ۵آیات    ۶باب  اعمال رسوالن   •

 آورد«

 شوند«می رود و مردم با قدرت آراسته می »فیلیپس به سامره  ۱۹تا   ۵آیات  ۸باب اعمال رسوالن  •

 گیرد«قدس را دریافت می کند و تعمید می »پولس روح ال ۱۸تا  ۱۷آیات  ۹باب اعمال رسوالن  •

 کنند«القدس را دریافت می اش روح »کُرنلیوس و خانواده  ۴۸تا  ۴۳آیات   ۱۰باب عمال رسوالن ا •

 »تعمید یحیی در مقایسه با تعمید روح القدس« ۶تا  ۱آیات   ۱۹باب اعمال رسوالن  •

 »عطایای روح« ۱۴و  ۱۲ باباول قرنتیان،  •

 »تیموتائوس عطیه دریافت می کند«  ۱۴آیه  ۴باب  اول تیموتائوس •

 

 روحِ خود را در اندرونتان خواهم نهاد  

 ۲۷و  ۲۶آیات  ۳۶باب حزقیال 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده،  '

به شما خواهم داد.   به فرایض خود  دلی گوشتین  را  نهاد و شما  اندرونتان خواهم  روحِ خود را در 

ب  را  آنها  و  داشت  خواهید  نگاه  مرا  قوانین  شما  و  گردانید،  خواهم  خواهید  سالک  جا  ه 

  . آورد
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 58درس 

 

 مأموریت بزرگ 

 

 گفتمان گروهی: 

 خدا برای زندگی شما چیست؟ یاراده 

 

 :مقدمه

عیسی از مردگان گذشته بود. در آن زمان او به شاگردان چیزهای زیادی در مورد پادشاهی   برخاستن چهل روز از 

نوشته شده است که مسیح     گفت:به آنها توضیح  او  خدا گفت و ذهن آنها را برای درک کتاب مقدس باز کرد.  

رزش گناهان به همۀ  رنج خواهد کشید و در روز سوم از مردگان دوباره برخواهد خاست، و به نام او توبه و آم

 . شما شاهدان این امور هستید  :  به آنها گفت  همچنین. وقومها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود

برد.    ۲۲۱در روز چهلم عیسی شاگردان را جمع کرد و از اورشلیم به مکانی بر روی کوه زیتون در نزدیکی بیت عنیا

آنها را با روح القدس   دیگر چند روز  زیرا تا  ا اورشلیم را ترک نکنند  هنگامی که رسیدند، به آنها دستور داد ت

به  پرسیدند که آیا در آن زمان می  عیسیاز  شدند و  دهد. آنها تا حدودی متحیر  می  تعمید   خواهد پادشاهی را 

م و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانند،  اسرائیل بازگرداند. او پاسخ داد بر آنها نیست که ایا

 .القدس بر آنها بیاید، قدرت خواهند یافتبلکه زمانی که روح 

شناخته می شود.   "مأموریت بزرگ"دستورات خود را صادر کرد که امروزه به عنوان  از  سپس آخرین مجموعه  

د. آنها متحیر شدند! هنگامی  صعود کرنگریستند، به آسمان  که می    پس از آن، شاگردان را برکت داد و در حالی

 
ق   م یمر  لعازار، یخانه ا   عنیا   تیب .  221  .فاصله دارد می از اورشل لی قرار دارد که حدود دو ما  تونیکوه ز   و مارتا بود. در ضلع جنوب رسی
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 :ته ظاهر شدند و به آنها گفتندمقابل چشمان آنها برگرفت. ناگاه دو فرش  دراو را    ۲۲۲که عیسی به باال می رفت، ابری 

 .به زمین بازخواهد گشت  روزی  به آسمان رفتکه  یدکه او را دید همینطور

 

 :گروهی بحث

 شاگردان بودید، چه سؤاالتی از ذهن شما می گذشت؟اگر آن روز با  .1

 کتاب مقدس:  طالعه آیاتم

 ۲۲۳مأموریت بزرگ  -دستورالعمل های نهایی 

 ۱۲-۱:۳، اعمال رسوالن ۵۳-۲۴:۴۴، لوقا ۱۹-۱۶:۱۵، مرقس ۲۰- ۲۸:۱۸متی 

از آیات کتاب مقدس از  گزیده "  : پیامی از جانب خدا " ای  ا ی ب بال من  ه دن  " ب

 اییار  ۲۷ –ژوئن، پنجشنبه  ۵بعد از میالد،  ۳۱

گفتم؛ اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب  آنگاه به ایشان گفت: »این همان است که وقتی با شما بودم، می'

انبیا و مزامیر دربارۀ من نوشته شده است، باید به حقیقت پیوندد.« سپس، ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند 

که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوّم از  کتب مقدّس را درک کنند. و به ایشان گفت: »نوشته شده است  

مردگان بر خواهد خاست، و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همۀ قومها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم  

؛ پس در شهر بمانید تا آنگاه  خواهد بود. شما شاهدان این امور هستید. من موعودِ پدر خود را بر شما خواهم فرستاد

عَنْیا برد و دستهای خود را بلند  .« سپس ایشان را بیرون از شهر تا نزدیکی بِیت علی با قدرت آراسته شویدکه از ا

و خبر خوش را به همه ی خالیق موعظه کنید.   ۲۲۴به سر تاسر جهان بروید کرده، برکتشان داد؛ و به ایشان فرمود: »

شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. همۀ قومها را  

اینک من هر روزه    ام، به جا آورند.القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده و روح 

ایمان آورد   با شما هستم. هر که  این عصر  پایان  نیاورد،  تا  ایمان  اما هر که  یافت.  و تعمید گیرد، نجات خواهد 

 
است    ی همان ابر   ن یشود: ابر جالل. ا   م   ده ینام  شخینا()  Sh’khinahشود  درباره آن صحبت م   ی که در زبان عب    ابر خایص  .  222

نشان    شه یاز آتش شد و معبد خدا را پر کرد. هم  به ستونز   لیکرد و در شب تبد   تیهدا   ابان یدر ب  رسگردانز   زمان  را در   ل یارسائ  که بتز 

 دهنده حضور خداوند است 

مأمور   مأموریت .   223 بود   د یشاگردان جد  اصل   ت یبزرگ:  ز  برا ساخی  ع  نیا   ی .  برا   روسی   یسیکار،  آن کار    ی را که  بود،  الزم  انجام 
آمده    ی فرد   مؤلفه های   ه یاز تحقق اول  فهرست    ر یمختلف در اعمال رسوالن ثبت شده است. در ز مؤلفه های مشخص کرد. تحقق 

باب   اعمال رسوالن  -  دیرا موعظه کن  خوش خیر دوم:     ۶تا   ۱آیات    ۲باب   النرسو اعمال    -  دیجهان برو شتاش  به  اول:    است:  
به آنها تعلیم دهند که هر آنچه عییس به  چهارم:      ۴۱تا    ۲۸آیات    ۲ن باب  اعمال رسوال  -  دهید   د یتعم  سوم:    ۳۶تا   ۲۲آیات   ۲

 . ۴۲آیه  ۲باب اعمال رسوالن   - آنها فرمان داده بود را به جا آورند 
«  ا ی «یدرو بلکه »همانطور که م ترجمه شود،    «ید»برو  د ینبا   ( حت  وجه وصفز )  ید برو  .  224 ز  باید ترجمه شود. »در حال رفی 
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محکوم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود: به نام من دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبانهای  

ها  تازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستهایشان خواهند گرفت، و هر گاه زهری کُشنده بنوشند، گزندی به آن

نخواهد رسید، و دستها بر بیماران خواهند نهاد و آنها شفا خواهند یافت.« عیسای خداوند پس از آنکه این سخنان 

را بدیشان فرمود، به آسمان باال برده شد و به دست راست خدا بنشست. پس ایشان بیرون رفته، در همه جا موعظه  

 '.نمودرا با آیاتی که همراه ایشان بود، ثابت می   کرد و کالم خودکردند، و خداوند با ایشان عمل می می

 

 فرمانها: 

 در شهر بمانید تا آنگاه که از اعلی با قدرت آراسته شوید. ❖

 خالیق موعظه کنید. یجهان بروید و خبر خوش را به همه به سرتاسر  ❖

 شاگرد سازید.  ❖

 ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. ❖

 ام، به جا آورند. تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده و به آنان  ❖

 درس: 

خود داشت و مطمئناً آنها پیچیده و مبهم نبودند. هنگامی که  تعلیمی    نکات    به خاطر سپردنبرای    روشیعیسی  

تاکید  . در مورد  پیوست دادن  فرمانهای خود را به شاگردان داد، آن را با صعود خود به آسمااز  آخرین مجموعه  

های فهرست »کارها« را که به ما داده شده  توانیم اولین و آخرین آیتم صحبت کنید! بسیاری از ما به راحتی می 

دان  حاصل کرد که شاگر  است. اما عیسی اطمینان  شده   طراحیزیرا مغز ما به این طریق    است، به خاطر بیاوریم،

 .نند فراموش نک هبه آنها گفت اولین و آخرین چیزهایی را که

را همراه با یک سفر  فرمان  « بود. و عیسی آن  به دنبال من بیاییدشاگردان فکر کنید. »عیسی به    ۲۲۵فرمان   به اولین

خواهم صدای من را بشنوید و عمل  گفت این بود: »می ای که به آنها می ماهیگیری معجزه آسا صادر کرد. نکته

 
ز با اول  به خون    نیا   . 225  شنوب)  ل« یارسائ  ی شنو ا ب داد، »  ل یارسائ  به بتز   نا یکه خدا در کوه س  فرمانز   ی 

 
(  ’shema‘« همش  »  یعب    . کلمه

با    . («؟« به چه معناست ه»شم   ی اصطالح عب  )»  د یمراجعه کن  137به مقاله در صفحه  برای توضیح کامل    – .  شود   م   سه یمقا 
و    دند یبا آنها صحبت کرد، ترس یتکه او در واقع  خدا اطاعت کنند، اما هنگام  یاز صدا   که بودند    رفته یپذ  ل یارسائ   بتز   نکه یوجود ا 

کار را هم    نیکنند. اما آنها ا   شنوند و اطاعت م را م موسصدای با آنها صحبت نکند. در عوض گفتند که   گر یالتماس کردند که د 
خواهد که انجام    چه م  یسی شنوند که ع  م   هستند. وقت    لی ارسائ  دانند مانند بتز   م   خیکه خود را مس   کسانز   جهان    از   .نکردند

کار  آن  آنها  از آن بعد ." اما میکن باید  شما به ما بگو که چه کار   شی: "کشند ی گو   ض، مکنند. در عو   نیم یو ب  و از او پ  دهیدهند، ترس
نه هر که مرا ’رسورم، رسورم‘ خطاب کند به پادشایه آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که ارادۀ  » ': گفت  یسی. عند ده انجام نیمهم را 

د. » ، همچون مرد دانان  است که خانۀ  سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند پس هر که این  پدر مرا که در آسمان است، به جا آَورَ
 ( ۴۴و  ۲۱آیات   ۷) مت  باب  '«.خود را بر سنگ بنا کرد
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د.«  آورانگیزی رخ خواهد داد که برکت میام انجام دهید، چیزهای شگفتکنید و وقتی آنچه را که به شما گفته

ند شد. و حاال، سه سال و خواه  انسانهان همچنین وعده داد که صیاد  اگردا« به شبه دنبال من بیاییدعیسی با فرمان »

 . کرده استها کار انجامعیسی آنها را مأمور کرد   از آن زمان گذشته ونیم 

با    شاگردان  پسسو به دست راست خدا بنشست.    صعود کردبه آسمان    ،خودسخنان  اتمام  عیسای خداوند پس از 

کرد و کالم می   آنها کارو خداوند با    کردندمی   ستایش  و پیوسته در معبد خدا  ازگشتندشادی بسیار به اورشلیم ب

 نمود. خود را با آیاتی که همراهشان بود، ثابت می 

ش به  صعودد او تا  تعمی  زمان از   ین شغل تمام وقت عیسیدر قلب مأموریت بزرگ، شاگردسازی ضروری است. ا

سال و نیم خدمت خود، روند شاگردسازی را الگوسازی کرد و سپس به همه کسانی    ۳د. عیسی در طول  بو  آسمان

 که از او پیروی کرده بودند دستور داد که همین کار را انجام دهند. فرآیند شاگردی شامل پنج مرحله است: 

 تا آنگاه که از اعلی با قدرت آراسته شوید.  بمانیددر شهر  .1

 . ویدبربه سرتاسر جهان   .2

 موعظه کنید. . برای آمرزش گناهان به نام عیسی توبه را  .3

 . تعمید دهیدکسانی را که به پیام ایمان می آورند ... به نام عیسی  .4

 است، به جا آورند.  که هرآنچه عیسی فرمان داده  تعلیم دهیدبه کسانی که تعمید یافته اند  .5

کردند و نتایج اولیه در صفحات کتاب اعمال رسوالن نمایش    پیرویورات عیسی را به طور کامل  شاگردان دست

 :داده شده است 

 

 ۱۴تا  ۱۲آیات  ۱ن باب  اعمال رسوال   - بمانید .1

آنگاه شاگردان از کوه موسوم به زیتون به اورشلیم بازگشتند. آن کوه بیش از مسافت یک روز شَبّات با '

فاصله   باالخانه اورشلیم  به  به شهر رسیدند،  و نداشت. چون  آنان پطرس  بود.  اقامتگاهشان  رفتند که  ای 

یوحنا، یعقوب و آندریاس، فیلیپُس و توما، بَرتولْما و مَتّی، یعقوب فرزند حَلْفای و شَمعون غیور و یهودا  

و، یکدل تمامی وقت فرزند یعقوب بودند. ایشان همگی به همراه زنان و نیز مریم مادر عیسی و برادران ا

 ' .کردندخود را وقف دعا می 

 ۶تا  ۱آیات  ۲باب  اعمال رسوالن   - بروید .2

  وزش   صدای  همچون  صدایی  ناگاه  که  بودند  جمع  جا  یک   در   یکدل   همه  رسید، چون روز پِنتیکاست فرا'

هایی دیدند  زبانه  آنگاه،.  کرد  پر  تمامی  به  بودند،  نشسته  آن  در   که  را  ای خانه  و  آمد  آسمان  از  تندبادی
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القدس پُر های آتش که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. سپس همه از روح همچون زبانه 

بخشید، به زبانهای دیگر سخن گفتن آغاز کردند. در  گونه که روح بدیشان قدرت تکلّم می گشتند و آن 

بردند. چون این صدا  م به سر می آن روزها، یهودیانِ خداترس، از همۀ ممالک زیر آسمان، در اورشلی

شنید که آنان به زبان خودش  آمده، غرق شگفتی شدند، زیرا هر یک از ایشان می برخاست، جماعتی گرد  

 ' .گویندسخن می 

 ۳۶تا  ۲۲آیات  ۲ن باب اعمال رسوال   -موعظه کنید .3

بود که خدا با معجزات و  »ای قوم اسرائیل، این را بشنوید: چنانکه خود آگاهید، عیسای ناصری مردی  '

عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت، بر حقانیتش گواهی داد. آن مرد بنا بر مشیّت 

دینان بر صلیبش کشیده، کشتید. ولی خدا او را  و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بی

مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. چنانکه   از دردهای مرگ رهانیده، برخیزانید، زیرا محال بود 

ام، چه او بر دست راست من است  فرماید: »”خداوند را همواره پیش روی خود دیده داوود دربارۀ او می 

تا جنبش نخورم. از این رو دلم شادمان است و زبانم در وجد؛ پیکرم نیز در امید ساکن خواهد بود. زیرا  

نخواهی نهاد، و نخواهی گذاشت سرسپردۀ تو فساد ببیند. تو راههای حیات را به من  جانم را در هاویه وا  

با اطمینان به شما  ای، و با حضور خود مرا از شادی لبریز خواهی کرد.“ »ای برادران، می آموخته  توانم 

ست. امّا او نبی اش نیز تا به امروز نزد ما باقی ابگویم که داوودِ پاتْریارْک وفات یافت و دفن شد و مقبره

بر تخت سلطنت وی  بود و می  او  از ثمرۀ صُلْبِ  را  برایش سوگند خورده است که کسی  دانست خدا 

خواهد نشانید. پس آینده را پیشاپیش دیده، دربارۀ رستاخیز مسیح گفت که جان او در هاویه وانهاده نشود  

ی شاهد بر آنیم. او به دست راست خدا  و پیکرش نیز فساد نبیند. خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگ

روح  پدر،  از  و  شد  برده  می باال  اکنون  که  را  این  کرده،  دریافت  را  موعود  میالقدسِ  و  شنوید،  بینید 

  من   خداوند  به  »”خداوند :  گفت  همه  این  با  و  نکرد،  صعود  آسمان  به  خود  داوود  زیرا.  است  ریخته فرو

ت را کرسی زیر پایت سازم.“»پس قوم اسرائیل،  دشمنان  که  هنگام  آن  تا  بنشین  من  راست  دست  ’به:  گفت

  'یقین بدانند که خدا این عیسی را که شما بر صلیب کشیدید، خداوند و مسیح ساخته است«.جملگی به 

 ۴۱تا  ۳۷آیات  ۲باب اعمال رسوالن   -تعمید دهید .4

برادران، چه کنیم؟« پطرس  ' به پطرس و سایر رسوالن گفتند: »ای  این را شنیدند، دلریش گشته،  چون 

بدیشان گفت: »توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید که 

نی است که دورند،  القدس را خواهید یافت. زیرا این وعده برای شما و فرزندانتان و همۀ کساعطای روح 
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طرس با سخنان بسیار دیگر شهادت داد و ترغیبشان کرده،  پ  «.خوانَد یعنی هر که خداوندْ خدای ما او را فرا

گفت: »خود را از این نسل منحرف برهانید!« پس پیام او را پذیرفتند و تعمید گرفتند. در همان روز حدود  

 ' .سه هزار تن بدیشان پیوستند

 ۴۲ آیه ۲باب ن  اعمال رسوال  -تعلیم دهید .5

 ' .آنان خود را وقف تعلیم یافتن از رسوالن و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردند '

 

 گروهی:  بحث

 شاگرد کیست؟ )کسی که تعلیم می گیرد، یادگیرنده یا دانش آموز.(  .2

 

تربیت فرزندان طی می  فرآیند شاگردسازی شباهت زیادی به فرآیند طبیعی ای که مردان و زنان برای داشتن و  

 .کنند دارد. بیایید نگاهی به این مقایسه بیندازیم 

 

 بمانید )تا زمانی که توانایی تولید مثل پیدا کنید و همسری بیابید( .1

 (۲۴آیه  ۲باب پیدایش  -و مادر را ترک کنید بروید )پدر .2

 (۲۴آیه  ۲پیدایش باب  – عظه کنید ) بذری بکارید مو .3

 هنگام تولد بچه(تعمید دهید )شستشو در  .4

 تعلیم دهید )کودک را تجهیز کنید تا بتواند موفق شود و فرزندان خود را تربیت کند( .5

 .است زیرا او کسی است که تعلیم می گیرد  شاگردالف. کودک یک 

 :ب. این مرحله از بلوغ  خود دارای سه مرحله است 

 

 (۱۳آیه  ۲نا باب )اول یوح - روحانیبلوغ  

 طبیعی  بلوغ

 دوران کودکی         بچه        .1

 مرد جوان       دوران جوانی  .2

 پدر               دوران بزرگسالی .3
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 :درس کته ن

 آنچه خداوند به ما داده است:

 قرار است تبدیل شویم. . . مثل پسرش عیسی.  که  آنچه بهاو  دیدگاه •

 که باید انجام دهیم. . . شاگرد کردن ماموریتی  •

 . . .استفاده کنیمکه ما باید تدابیری  •

o  .به سرتاسر جهان بروید 

o .پیام بخشش گناهان به نام عیسی را موعظه کنید 

o کسانی را که به پیام ایمان آورده اند تعمید دهید. 

o به آنها بیاموزید که همه ی آنچه را که عیسی به آنها دستور داده است رعایت کنند. 

 ا مصالحه است.که قرار است انجام دهیم. . . خدمت آشتی یخدمتی و  •

 

 :برای انجام این کار نیز چیزهایی که به ما داده است 

 .او. . . برای انجام ماموریت و خدمت  قتدارا  •

 .او. . . روح القدس  قدرت •

 او . . . عطایای روح القدس ابزار •

 روح القدس  یاو . . . ثمره   جالل •

 .او . . . رسوالن، انبیا، مبشران، شبانان و معلمان  تجهیزکنندگان •

 

 :فعالیت

آخرین درس را به پایان می رسانیم، به یاد بیاورید که شما اکنون مراحل بلوغ روحانی را پشت سر  همانطور که  

  سفر با عیسی های  پدرتان در آسمان با شماست. مجموعه کتاب    یمسئولیت به انجام رساندن اراده   گذاشته اید و

ای که پیش روی شما گذاشته شده است راهنمایی بگیرید. آیا آن  کند تا برای انجام وظیفهبه شما کمک می   مسیح 

 را انجام خواهید داد؟ 

 

ۀ آموزش دیگران  و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی، به مردمان امینی بسپار که از عهد '

  ( ۲آیه  ۲باب  تیموتائوس )دوم . 'نیز برآیند
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 آنچه که در روزهای نوح و لوط گذشت

 روزهای نوح

و اما چون شمار آدمیان بر زمین فزونی ':  آنچه در روزهای نوح گذشت، اینطور می گوید  یدرباره   کتاب مقدس

که   را  یک  هر  و  زیبارویند،  آدمیان  دختران  که  دیدند  خدا  پسران  شدند،  زاده  ایشان  برای  دختران  و  گرفت 

گرفتند. و خداوند فرمود: »روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا که او موجودی فانی  گزیدند به زنی می برمی

بر    ۲۲۶پیکراندر آن روزگار و پس از آن، )نفیلیم(غولیست سال خواهد بود.«  است: روزهای او صد و ب

به دختران آدمیان درآمدند  (  فرشتگان خدا -   him -ha 'e lo-be nei، زمانی که پسران خدا)زمین بودند

شدند.   ۲۲۸آور از روزگاران کهن بودند که مردانی نام   ۲۲۷و آنان فرزندان برای ایشان به دنیا آوردند.اینان پهلوانانی 

باری، زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود. و خدا زمین را دید که اینک فاسد گشته بود، زیرا که  

 (۱۲و  ۱۱آیات   و ۴تا  ۱آیات  ۶باب  )پیدایش' .تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند 

به آن    ۱۱-۶گزارش کتاب مقدس را تایید می کند و اطالعاتی اضافی را در فصل های     ۲۲۹Enochکتاب خنوخ

در زمان یارِد    Semjazaفرشته ، به رهبری سِمیازا   ۲۰۰، گروهی متشکل  از   خنوخ  می افزاید. طبق کتاب

عَزازیل،   ۳۵۱۵-۲۵۵۳) از فرشتگان،  از راه می رسند. یکی  از میالد(  ا "The Scapegoat"قبل  به  نسانها  ، 

آموخت که شمشیر ، چاقو ، سپر و زره بسازند. او فلزات و هنر کار کردن با آنها، دستبندها و زیور آالت و استفاده  

از فیروزه و زینت بخشیدن به پلک ها و انواع سنگهای گران قیمت و تنتورهای رنگی را به انسان شناساند. ) از این  

مراه گشتند ؛ بی عفتی کردند؛ تمامی راه خود را بر زمین فاسد کردند.( امر نافرمانی بزرگی به وجود آمد: آنها گ

جادو )لعن و نفرین( را به انسان آموخت. آرماروس     Semjazaسمیازا .همه ی گناهان به او نسبت داده می شود

Armaros  برداشتن نفرین(. باراکیلباطل کردن جادو(Baraqujal    .را یاد داد )طالع بینی )عالئم ستارگان

 
226   .   

 
ز به زمسقوط از آسمان  زنده،    موجود "سقط    یبه معنا   Nephalجمع کلمه  Nephilimیعب    کلمه شدن " است.  فاسد    ا ی  ی 

 .ها فرزندان فرشتگان و انسان ها هستند م یلی نف
  Septuagint)   در  -  HaGibborim– »پهلوانان«  .   227

 
، غولها )ونانز ی  ( )سپتواجینت(، ترجمه ترجمه شده   (gigantes سبعیتز

 کلمی    شهیاما در واقع از ر   م یب  گ  را م  (giants)که ما کلمه غول ها   ن  جا از  است. . .  
 
ز   "زاده   یبه معنا   "gigas"گیگاس  ه "  ی زمی 

 .آمده است
 .شوند شناخته م   تانیبه نام تشان فرزندان   ،ونانز ی  ب  ق اساططب  .  228
 کتاب خنوخ در    .   229

 
کلیسای  از پدران    ی ار یبستوسط  و  به عنوان کتاب مقدس در نظر گرفته شده است  (  ۴آیه    ۱۶باب  برنابا )   رساله

توسط  نوشته اند که کتاب خنوخ    الد یپس از م   200که در حدود    ان،یو ترتول   رنائوسیا   ه،یمانند آتناگوراس، کلمنت اسکندر   ه،یاول
کند: اول پطرس    بود. کتاب مقدس کتاب خنوخ را در دو جا نقل م   حیمربوط به مس   ن  ها   ن  شگو یپ  یحاو   را ی ز یهودیان ردشده بود  

 . ۱۵و  ۱۴آیات   ۱ا باب  هودیو   ۲۰و  ۱۹آیات   ۳باب 
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 دانش ابرها )دانستنیهای ابرها(. آراکیل  Ezeqeelازکیل  .صُوَر فلکی )الگوی ستارگان(    kokabielکوکابیل

Araqiel   عالئم زمین(. شمسیل( نشانه های زمینShamsiel   و ساریل )عالئم خورشید )نشانه های خورشید

Sariel  ی ماه( را به انسان یاد داد. روند حرکت ماه )مسیرها 

به چهار فرشته ، میکائیل ، اوریل ، رافائل و جبرئیل دستور داده شد که این افراد شرور را برای هفتاد نسل در بند  

او فرشتگانی را نیز که مقام واالی خود را حفظ نکردند، بلکه منزلگاه  'تایید می شود.  ۶کنند. این امر در یهودا  

ترک گفتند، به زنجیرهای ابدی کشیده و برای محاکمه در آن روز عظیم، در تاریکی مطلق  مناسب خویش را  

 ۲۳۱۸این فرشتگان تا مدتی پس از سیل بزرگ در   )سالروزها(  Jubileesطبق گفته کتاب    'نگاه داشته است.

 .قبل از میالد در بند نبودند ۲۰۰۰قبل از میالد شاید اواخر سال  

که پسران آدمیان نیز بینش بیشتری در مورد روزگار نوح به ما می دهد. و در روزهای اِنوش بود    ۲۳۰یاشر کتاب  

به خدا ادامه دادند و عصبانیت خداوند را علیه پسران آدمیان افزایش دادند. و    تعدی نسبتو  همچنان به شورش  

فراموش  را  ا در زمین آفریده بود  که آنها ر  یپسران آدمیان رفتند و به خدایان دیگر خدمت کردند ، و خداوند 

کردند: و در آن روزها فرزندان آدمیان از برنج  و آهن ، چوب و سنگ تصاویر درست می کردند و به آنها تعظیم  

تمام   فرزندان آدمیان در  تعظیم کردند و  آنها  به  و  را درست کرد  و خدمت می کردند. و هر مرد خدای خود 

ا رها کردند. و عصبانیت خداوند به دلیل کارهای پلیدی که در زمین انجام  روزهای انوش و فرزندانش خداوند ر

 ( ۵تا  ۳آیات  ۲باب دادند ، برافروخته شد. )یاشر

و چون شمار پسران آدمیان فزونی گرفت و دختران و پسران برای ایشان زاده شدند، همه در آن روزگار از راه  

به یکدیگر آموختند و به گناهان بر ضد خداوند ادامه دادند. و  خداوند خارج شدند و شیوه های شیطانی خود را  

هر مردی برای خود به خدایی تبدیل شد، و همسایه و همچنین بستگان خود را غارت و از آنها دزدی و زمین را  

فاسد می کردند و زمین آکنده از خشونت شده بود. و داوران و حاکمان آنها به دختران آدمیان درآمدند و هریک  

را که برمی گزیدند، با زور آنها را از شوهرشان به زنی می گرفتند و پسران آدمیان در آن روزگار چهارپایان زمین،  

وحوش صحرا و پرندگان آسمان را گرفتند، و آمیختن حیوانات یک گونه را با گونه ی دیگر به یکدیگر آموختند،  

ین را دید که اینک فاسد گشته بود، زیرا که تمامی بشر  به این ترتیب خداوند را خشمگین ساختند. و خدا تمام زم

 (۱۸تا  ۱۶آیات  ۴ر باب ن، فاسد کرده بودند. )یاشهمه ی آدمیان و همه ی حیوانات راه خود را بر زمی

 
 شاره شده است. ا  ارسی یکتاب به   ۱۸آیه  ۱باب  ل یو دوم سموئ ۱۳آیه  ۱۰باب   وشعیدر کتاب مقدس در  .  230
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 روزهای لوط 

مقدس می گوید:    کتاب  مورد سدوم  در  به  این چنین  بسیار  و  بودند  مردان سدوم شریر  می  اما  گناه  خداوند 

، مردان سدوم می خواستند با دو فرشته ای که برای  ۱۹( طبق روایتِ پیدایش  ۱۳آیه    ۱۳ش باب  )پیدای  ورزیدند.

نجات لوط فرستاده شده بودند، رابطه جنسی برقرار کنند. لوط از فرشتگان دفاع کرد و به جای آن دو دختر باکره  

رده و لوط را تهدید نمودند ... دو فرشته آنها  خود را به آنها تقدیم کرد. هنگامی که مردان سدوم  پیشنهاد را رد ک

 .را کور کردند

  کتاب یاشر شرح خود در مورد شهرهای سدوم و عموره را اینگونه آغاز می کند:

ورزیدند. و بودند و بسیار به خداوند گناه می در آن ایام، تمامی مردم سدوم و عموره و از تمام پنج شهر، شریر  

شرارتهای خود خشمگین می ساختند، و در پیری به طرز شنیع و تحقیرآمیزی در حضور خداوند و  خداوند را با  

و در سرزمین خود   شرارت خود قوی شدند، و در آن روزگار شرارت و جرمشان در حضور خداوند بسیار بود.

و سرسبزی بسیاری    دره ای بسیار وسیع داشتند که حدود نیم روز پیاده روی فاصله داشت و در آن چشمه های آب

و تمام مردم سدوم و عموره در سال چهار بار با زنان و فرزندان و همه متعلقاتشان به آنجا می   اطراف آب بود.

  برخی   و  همسایه  زنان   و  خاستند  برمی   همه   شادی  هنگام  در  و.  کردند  می  شادی  رقص  ورفتند و در آنجا با دف  

  دست   در  را  خود  دختر  و  زن  مردی  هر  و  جستند  می  لذت  آنها  از  و  گرفتند  می  را  خود  همسایگان  ی  باکره  دختران

از آن هر مرد به خانه و هر زن به    بعد  و  کردند   می   چنین  شب   تا  صبح   از   و .  زد  نمی  حرفی  و   دید  می  خود  همسایه 

 (۱۵تا  ۱۱آیات  ۱۸باب  را انجام می دادند. )یاشر آنها همیشه چهار بار در سال این کار چادر خود باز می گشت.

این روایات مملو از فجایع    کند.های بیشتری از شرارت مردم را بازگو می گزارش   ۱۹و    ۱۸های  کتاب یاشر در فصل 

گوناگون علیه غریبان و مسافران است؛ خشونت، دزدی، گرسنگی، تمسخر، شکنجه، داوران شریر، تجاوز جنسی،  

مرگ برای همه کسانی بود که سعی در کمک به آنها داشتند. حتی دختر لوت، پالتیث، به دلیل تالش   لواط، قتل و

  .برای کمک به کسی زنده سوزانده شد 
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 دیدگاه آخرت شناسی تاریخی کلیسا 

نوشته شده    ۱۹۳۷استفاده از نقل قولی از کتاب الکساندر ریس به نام »نزدیک شدن به ظهور مسیح« که در سال  

 .شناسی تاریخی پس از مصیبت پیش از هزاره را خالصه کند تواند به بهترین وجه دیدگاه آخرت است، می 

از هزاره ظهور خداواز  ربع دوم    »تا   پیش  مدافعان  میان  توافق کلی  نوزدهم  مطالب قرن  مورد رئوس  در  ندمان 

های کتاب مقدس،  نبوتی وجود داشت: در میان اختالف نظرها در مورد تفسیر آخرالزمان و سایر بخش  یآینده 

 شد.   مشخصدیدگاه زیر به عنوان موارد مورد توافق گروه 

 . ( نزدیک شدن به ظهور مسیح به این جهان قابل مشاهده ، شخصی و با شکوه خواهد بود ۱)

بحران واحد است، اما با پدیده های مختلفی که بر تاریخ کلیسا ، اسرائیل ( این ظهور، اگرچه به خودی خود یک  ۲)

و جهان تأثیر می گذارد ، همراه خواهد بود. ایماندارانی که تا ظهور زنده می مانند، به همراه مقدسینی که در اولین  

رگون شده و تغییر خواهند  رستاخیز قیام کرده و تغییر یافته اند، برای دیدار با خداوندی که می آید چهره شان دگ

کرد. بالفاصله پس از این، ضد مسیح و یارانش کشته خواهند شد و اسرائیل، قوم عهد خدا، با نگاه کردن به شخصی  

 که به او میخ زده اند، توبه می کنند و نجات خواهند یافت.

هزار سال دوام خواهد داشت،    گوید،( پس از آن، پادشاهی نبوتی مسیحایی، همانطور که  کتاب مکاشفه به ما می ۳)

در دنیایی دگرگون شده در قدرت و جالل عظیم برقرار خواهد شد. ملت ها به سوی خدا روی خواهند آورد،  

 جنگ و ظلم متوقف خواهد شد و عدالت و صلح زمین را فرا خواهد گرفت. 

ی۴) مردگان رستاخیز خواهند  باقی  او،  پادشاهی مسیح و مقدسین  پایان حکومت  افت، آخرین داوری رخ  ( در 

 خواهد داد و دنیای جدید و ابدی خلق خواهدشد. 

اینها با هم    ی در کار نبود، از آنجایی که همه   ( بین آمدن خداوند ما، و ظهور، مکاشفه و روز او هیچ تمایزی۵)

 اره می کردند. برابر بودند، یا حداقل مرتبط بودند، و در آغاز پادشاهی مسیحایی، همواره به یک ظهور در جالل اش

( در حالی که آمدن مسیح، مهم نیست که دوره کنونی چقدر طول بکشد، امید واقعی و حقیقی کلیسا در هر ۶)

ها یا رویدادهای خاصی در تاریخ پادشاهی خداست: نخست  نسلی است، با این وجود مشروط به تحقق قبلی نشانه 

شود و آن مرد بی دین به ظهور رسد و مصیبت بزرگ رخ    انجیل باید به همه ی ملتها موعظه شود؛ آن عصیان واقع

 .دهد. سپس خداوند خواهد آمد

ربوده شدن و ظهور در همان    کلیسای مسیح تا زمان ظهور مسیح در پایان عصر فعلی از زمین زایل نخواهد شد: (۷)

این   قرار خواهند گرفت.افتد؛ از این رو مسیحیان آن نسل در معرض مصیبت آخر تحت دجال  بحران اتفاق می 
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بیانیه ای مورد توافق از اصول پیش از هزاره گرایی است که از پایان دوران رسوالن به دست آمده است. اختالف  

 نظر در مورد جزئیات و نکات فرعی وجود داشته است، اما رئوس مطالب همان است که عرض کردم.

 

 

 اصطالح عبری »شمه« به چه معناست؟ 

»نسل تو را همچون ستارگان آسمان کثیر خواهم ساخت و همۀ این سرزمینها را به ایشان خواهم بخشید و به واسطۀ  

  )شمه(   گوش گرفت)اطاعت کرد( نسل تو همۀ قومهای زمین برکت خواهند یافت، زیرا ابراهیم به صدای من  

 5و 4یات آ  ۲6ش باب پیدای « .و اوامر و فرامین و فرایض و شرایع مرا نگاه داشت 

« در انگلیسی ناخوشایند و آلوده به پیوندهای فرهنگی از پیش تصور  گوش فرا دادن )اطاعت کردن( »  یواژه 

شده ی ما با بنیادگرایی است. در زیر این ساخت و ساز، ریشخند بی شرمانه ما نسبت به اقتدار وجود دارد. ما از  

بیشتر از اینکه به ما بگویند باید هر کاری انجام دهیم، متنفریم.  اینکه به ما بگویند چه کار کنیم متنفریم، اما حتی  

 پذیرفته شده ترین کلمه برای مصرف انسان نیست. « به طور کلیگوش فرا دادن) اطاعت کردن( »

»گوش فرا  ما اغلب می گوییم از اقتدارگرایی و رهبران تمامیت خواه که بر ما مسلط هستند و به ما می گویند  

اما حقیقت این است که، ما به هیچ وجه از اقتدار متنفر نیستیم، آن را خیلی    .متنفریم کنید(«  دهید ) اطاعت 

دوست داریم. آن را می پرستیم. می بینید، از اینکه گفته شود چه کاری انجام دهیم، متنفریم، مگر اینکه خودمان  

تیم؛ ما فقط آن را خیلی دوست داریم و همه را  به خودمان بگوییم که این کار را انجام دهیم. ما از اقتدار متنفر نیس

انگلیسی نیست. ما آن را به    یپاک ترین واژه  »اطاعت کردن«   یی خواهیم. به همین دلیل واژه برای خودمان م 

 .تنهایی دوست نداریم 

کنید، بندگان آن کس خواهید بود که  تسلیم کسی می   فرمانبرداردانید که وقتی خود را همچون بندگانی  آیا نمی 

انجامد؟  ، که به پارسایی می اطاعتشود، خواه بندۀ  ، خواه بندۀ گناه، که منجر به مرگ میبریدرا فرمان می او  

آن تعلیم گشتید که بدان سپرده    مطیع امّا خدا را شکر که هرچند پیشتر بندگان گناه بودید، لیکن به تمامی دل  

 18تا  16 آیات  6باب رومیان  ' .ایدشما با آزاد شدن از گناه، بندگان پارسایی شده شدید. 

  عتیق   عهد   در  گشا  گره  ای  واژه   این   –انگلیسی آن ناخوشایند نیست     یه انداز   به  "اطاعت"عبری برای  واژه ی   اما  

عبری برای »اطاعت« وجود    یهیچ واژه   خوب،  زیرا،  است  انگلیسی  از  آسانتر  عبری  حقیقت،  در.  است

 .. درست است، آنها در واقع کلمه ای برای آن ندارند ندارد
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در    »اطاعت«انسانیت در وجود من این را دوست دارد، تا زمانی که متوجه شدم )بسته به ترجمه شما( واژه ی  

بار یک کلمه را در عهد    ۱۳۰بار آمده است. چگونه می توانیم بیش از    ۱۳۰ترجمه ی انگلیسی عهد عتیق حدود  

 عتیق قرار دهیم که هرگز در اصل وجود ندارد+؟ 

عبری    یاست. این کلمه   شمهترجمه می کنیم معموالً اصطالح    »اطاعت«چون واژه ای که در عبری ما به عنوان  

ع به نوعی معروف است و ممکن است قبالً آن را شنیده باشید. اصطالح شِمه در واقع با دقت بیشتری  در اینجا در واق

تثنیه  در    »شمه« ) بشنو ای اسرائیل( ترجمه شده است. عبارت معروف    »شنیدن«  یا»گوش فرا دادن«  به  

، ای اسرائیل: یهوه، خدای  بشنوکند: »  اینگونه شروع می   شمه نام خود را از این واژه ی زیبای عبری گرفته است.    6

این،   یکتاست!«  »شنیدن«،  »شنیدن«ما، خداوندِ  به  بیشتری  با دقت  انگلیسی  در  و  است،  شِمه  عبری  ، اصطالح 

 .شود»گوش کردن«، »گوش فرا دادن« یا »توجه کردن« ترجمه می 

 رسیدیم؟ »اطاعت« به »گوش کردن«   از چگونه پس –اما شنیدن اطاعت کردن نیست 

باستانی و هدیه این   بین    یزیبایی یک فرهنگ  به ویژه فرهنگ عهد عتیق،  کتاب مقدس است. سنت یهودی و 

تفاوتی قائل نشده است. ما به این    »اطاعت کردن«  و »گوش کردن«  یا بین    »انجام دادن«و    »شنیدن«

 .رسیدیم 

توانید به کلمات گوش دهید و آنها را عملی نکنید. ما  متوجه شدیم که شما می توانید بشنوید و انجام ندهید، می  

 .احتماالً به عنوان یک انسان این کار را انجام دادیم زیرا ما عاشق یافتن میانبرها و انتخاب راه آسان هستیم

خداوند قلبی می خواهد که در آن شنیدن با اطاعت کردن پیوند ناگسستنی  .  اما خدا از ما شمه می خواهد

 .داشته باشد

کلمات عبری است. هنگامی که خداوند عیسی روی زمین راه می رفت، معروف ترین   یو این عمیق تر از مطالعه 

 :موعظه خود را با این کلمات پایان داد

است که خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد.   و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی  بشنود  »پس هر که این سخنان مرا'

چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورْد، خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ بود. امّا  

است که خانۀ خود را بر شن بنا کرد. چون    و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی بشنودهر که این سخنان مرا  

باب  متی   '«!اش عظیم بودو سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورْد، ویران شد، و ویرانی باران بارید  

 ۲7تا  ۲4آیات  7

 از نظر عیسی، گوش دادن بدون اطاعت احمقانه است. برادرش، یعقوب، بعداً به ما می گوید:
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شنود  مدهید! زیرا هر کس که کالم را می ؛ خود را فریب آورندۀ کالم باشید، نه فقط شنوندۀ آنجای »به 

بیند، امّا تا از برابر  نگرد و خود را در آن می ، به کسی مانَد که در آینه به چهرۀ خود می کندبه آن عمل نمی   امّا

می  یاد می آن دور  از  است.  شود،  داشته  به شریعتِ کامل که شریعت  برد که چگونه سیمایی  امّا آن که 

دوخته چشم  است  نمی آزادی  دور  نظر  از  را  آن  بلکه  ،  نیست  فراموشکار  شنوندۀ  و  دارد، 

 ۲5تا  ۲۲آیات  1باب  یعقوب . '« دآورنده است، او در عمل خویش خجسته خواهد بو جای به 

را برای    اطاعت  وگوش کردن  به نظر می رسد که نویسندگان عهد جدید در تالش هستند تا ارتباط عمیق بین  

. به  ما فقط زمانی واقعاً به خدا گوش می دهیم که از او اطاعت می کنیم ما توضیح دهند. پس شاید  

 ن کلمه بهتری نیست؟ )گوش کنید یا بشنوید( به این معناست. و به هر حال، آیا ایمه ش نظر می رسد که 

 برگرفته از تعالیم یک معلم یهودی   - 

 نیست(  )منابع و تفسیر عهد جدید در تعلیم اصلی

بیاموزید که عیسی چه کارهایی را به ما می آموزد که انجام دهیم، چه معنایی دارد و چگونه در  

 زندگی ما امروز که به وسیله روح راه می رویم عمل می کند! 

بر آخرین چیزهایی که عیسی درست قبل از مرگ، رستاخیز و صعودش به آسمان تعلیم داد، تمرکز   . . .بنای معبد

دهد که به آنها توان انتقال میراث او به دیگران را می  ، عیسی بینشی به شاگردان می ۵۸تا    ۴۰های  کنید. در درس 

 .دهدم می ح القدس و مأموریت بزرگ تعلیدهد. او به آنها در مورد آینده، دریافت رو

 

 تعالیم عیسی زندگی من را کامالً متحول کرده است.)م.م.((۱

 عیسی شما را دعوت می کند که با او راه بروید و از او بیاموزید. )ج.گ.( (۲

سال است که به کلیسا می روم و قبالً چنین چیزی نشنیده بودم. چرا کلیساها این را تعلیم نمی    ۳۰من بیش از  (۳

 دهند؟ )ج.ر.(

 سالگی، قلباً از کسی خواست که او را   ۳۳مایکل گیبسون پس از ایمان آوردن به عیسی مسیح در سن 

 .در ایمان شاگرد سازد. با پیدا نشدن هیچکس . . او شاگرد و سپس معلم کالم خدا شد

ن تعلیم دهید که هر  یک جمله به ویژه توجه او را جلب کرد، »بروید . . . شاگرد سازید . . . تعمید دهید . . . به آنا

به دنبال و اولین کتاب خود، »( از آن به بعد، ا۲۰و    ۱۹آیات    ۲۸باب  ام، به جا آورند.« )متی    آنچه به شما فرمان داده 

  ۲۶۳ای از چهار انجیل در یک گزارش است و در عین حال هر یک از  ( را نوشت، که مجموعه ۱۹۹۶« )من بیایید
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دهد مورد تأکید قرار می دهد. متعاقباً، او مجموعه  دستورالعملی را که عیسی به شاگردانش فرمان داده و تعلیم می

ا نوشته است که به تجهیز ایمانداران  های دیگر ر« و بسیاری از کتابی با عیسی مسیح آموزشی سه قسمتی، »سفر

 کند. برای انجام کار خدمت کمک می 
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