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 داستان

 

تنیده شده  متونِداستان با استفاده از هفت نوع این است.  بشربا خدا  رابطه تعاملیداستان در جهان ،  نیتریباورنکردن

        میبه سه گروه تقس متونهفت نوع  نی. اشده است تیب مقدس روابه نام کتا حکایت کیقالب در  هم، به

شده است  لیتشک نوشتهاز سه نوع  قیشوند. عهد عت یم نامیده اناجیلو  دی، عهد جدقیعهد عتبه شوند که معموالً یم

 نیز دی( است. عهد جددهنجات دهن ای خداوند حِیگروه اشاره به مس نیا یاصل فهی. وظهانوشتهو  ءایانب،  شریعتبه نام: 

. معروف هستد حیمس یسیع ةمکاشف و نامه ها( ای) هارساله، اعمال رسوالنشده است که به  لیتشک هاز سه نوع نوشت

، لیاناجیعنی . گروه آخر، حاصل می شود خداوند حِیمس که از مزایایی استگروه آشکار کردن  نیا یاصل فهیوظ

برای که او  باشدمی یو اهداف خداوند حِیدهند، که مربوط به مسیم لیتشک داستان را هسته مرکزیو  اساسیقسمت 

 حِیمس یسی، عحیمس قیرا از طر دیو عهد جد قیاست که عهد عت نیا لیاناج یاصل فهیفرستاده شد. وظ نیزم آن به

 .ادغام کند حکایت در یکخدا،  ر، پسخداوند

 

 

 شریعت

 انبیاء عهد عتیق

 هانوشته

 اناجیل وندمسیحِ خدا

 اعمال رسوالن

 رساله ها  عهد جدید

 خداوند مکاشفة عیسی مسیحِ 

 

 

 

 

 



 

   5صفحه   

 

بخش از داستان توسط چهار  نی. الیجاان یعنی آن داستان است، مرکزیقسمت  بر روی کتاب من و تمرکز تیمحور

دارای  متی لیانج را نوشتند. حیاز مس داستانیشود که هرکدام یم تی، روایوحنا، لوقا و مرقس، متی، شخص

و وقوع  یزمان بیلوقا به ترت لیکند. انجیمشاهده م یک عبرانیرا از طرز تفکر  زیو همه چ باشدبیشترین جزئیات می

همانند را نوشت و  لیانج نیاول مرقس. آشکار میکندرا  یقابل توجه روحانی قیحقا یوحنا لینگاشته شده و انج

از ما قادر به  کیچشم، گوش و قلب آنهاست که هر  قیکند. از طریتصل مرا به هم م بقیهکند که  یعمل م یچسب

 نیز کند، ویکه او اعالم مهستیم  "یخوشخبر "شنیدنقادر به  و انجام داد، حیمس قیاز طر خداکه  هستیم اعمالی دنید

 باشیم.می ریتاو به بش محبتعمق  درکقادر به 

 

 هدف

 

کنم تا خواننده  بیترک کپارچهیداستان قالب  کیرا در  لیچهار انجاست که  نیکتاب ا نیهدف من از نگارش ا

احساس را بدهم  نیاست که به شما ا نیدرک کند. قصد من ا کامالًرا  نیبه زمش و آمدن حیمس رامونیپ عیبتواند وقا

 .می بینید تعلیماو  اش به وسیله یسفر در زندگ باو  دیزنیقدم م یسیبا عانگار که 

 

و درک خواننده  یآگاه شیافزا یبرا زین یگریمهم د یهایژگیداستان، و کیدر  لیچهار انجغام ادبر  عالوه

 گنجانده شده است:

 

 منحصر به فرد یژگیدو و

 

داد تا قبل از بازگشت دوباره ، آن را انجام دهند.  تیخود مأمور شاگردانبه آسمان به  صعوددرست قبل از  یسیع

 و روح پسرو  پدر به اسمِ دیده دیتعم را شانیاو  دی، همة امّتها را شاگرد سازفتهرپس "بود که:  نیا تیمأمور نیا

 یمن هر روزه تا انقضا نک،یو ا ام حفظ کنند را که به شما حکم کرده یکه همة امور دیده میرا تعل شانیاالقدس و  

. من همه آنچه عیسی فرمان داد رنجا آو به در گرانید دادن تعلیم تیبه مأمور واکنشدر  ".باشم یعالم همراه شما م

 ام.برجسته کرده درشتکه او به گروه شاگردان خود داد را با حروف  ییتمام دستورالعمل ها
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داد وجود دارد. پنجاه و  یمتعلیم که او به آنها  ییبه شاگردان خود داد در درسها یسیکه ع هاییدستورالعملهمه 

این . افتی "یسیبا ع یسفر"آموزش همراه با عنوان:  ةوان در مجموعت یم را به آنها آموخت یسیکه ع یشش درس

 ."ساختمان معبد"و  "محصول دروی به سوی"،  "اهانسان ادیّص ": می باشدشامل سه کتاب  یمجموعه آموزش

 

 

 گرید یها یژگیو

 

در کنار  لیانج هارچهای روایت ه هایسیو از مقا می باشندوقوع  بیکتاب به ترت نیا یدادهایهمه رو: یگاهشمار

 حاصل شده است. اناجیلمختلف  یهایهماهنگ و هم

 

در آن  یسیرا که داستان ع یزمان یهاکند تا چارچوبیکتاب به خواننده کمک م نیا در عیوقا خیتار: نگاری تاریخ

 .، کشف کند ردیگ یشکل م

 

 خدمتو  یزندگ "بزرگِ ریتصو"کند  به خواننده کمک تاشده است  میتقس بخش 18کتاب به  نیا: هایبند میتقس

 .ندیرا بب یسیع

 

 شود.یم میافتد تقس یاتفاق م یسیع یکه در زندگ یخاص یدادهایبه رو بیشتر از کتاب بخش هرها:  سرفصل

 

 سرفصلدر متن تحت آن  شده مورد استفاده یکتاب مقدس عبارات نشان دهنده)داخل پرانتز(: ها ل سرفص منابع

 میباشد.

. اندنوشته شده یمعمول به صورتعبارات مرجع  ای. کلمات است واقع شده بخشهر  یدر انتها ینابع پاورق: میپاورق

 .اندنوشته شده مورب)کج(به صورت  داده شدهکه از کتاب مقدس ارجاع  ییهاآن قسمت

 

 در متن است.مورد استفاده  جیاصطالحات را ایاز کلمات  یفیتعار ای توضیحات ی: واژه نامه حاونامه واژه

 

 رفته شده است.گ دیجد ترجمه قدیم واز کتاب مقدس  آیات : متنمقدس کتابآیات 
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 به خوانندهخطاب 

 

آن مورد  هیدر ته فرهیختهاز منابع  یاریبس ،هر چند ،نخواهند بودکار موافق  نیدر ا ماخوذ شدهموضع  هرهمه با 

بلکه صرفاً به  ،شود لیانج سندگانینو یفرد یها تیوار نیگزیجا ستیکتاب قرار ننیا اند.گرفتهقرار همفکری

 می، تقوی، شواهد نجومیخیتار ادمختلف بر اساس اسن یدادهایرو خیتار میتنظ بکار میرود. عنوان مکمل آنها

که مدت  یکسان به. میباشد هودیقوم  خداوند و آداب و رسومِ اعیاد، ساله آن 19تکرارشونده  هایهچرخبا  یهودی

، بوده اند بجهت یادگیریبرای هر یک از ما  ها کمکمستعد اند و کردهتالشسرسختانه  مطالعه کالم خدا در یادیز

 کنم. یم یقدردانتشکر و  حیآنها در مس زیمن از زحمات محبت آم

 

 

 من دیام

 

 از شما، کیو هر  ابدیکتاب جالل  نیپسرش در ا تمجیداست که پدرم در آسمان با  نیمن ا یقلب یآرزو

 .دیشو لیخداوند تبد حِیمس یسیبه شباهت ع خوانندگان،

 

 

 ها شهادت نامه

 

 حقیقی یزندگ رییتغ ةلحظ کی نیاسپاسگزارم ...  دی( به اشتراک گذاشتشرق هند) شایکار خدا را در اود نکهیا از

من از مطالعه  و احساس کنم. نمیخدا را ببمطلق قدرت و حضور  توانستم یشما م تعلیم. در آموزش و بود من یبرا

دهم... من  یم حیتوض گرید یاریشاگردانم و بس یرا برا آنهابرم و  یم خاصی شده شما لذت یطراح یها ادداشتی

ام کرده این وقف ام وام را سپرده یزندگ کنم... من یخود استفاده م چالشهایدر  یشما به خوب یشاگرد مطالباز 

 .بسازم حیمس یسیشاگردان ع، هند شایدر اوددر اینجا که 

 .Kartik P شبان

 در شرق هند شبانساز و  شاگرد
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شرکت  یآموزش یو دوره ها کارآموزی نیاز بهتر یجوانان و بزرگساالن بودم ، در برخ شبانسال  10من به مدت 

مطالب مربوط به  نیا راه رفتن باسپس شروع به  کرد.یبودم که جهان ارائه م یخدمت نیو غرق در بهتر کردم

، ، سخنراندوره تحصیلی، کتاب، ناریسم، سایکل چی. هخام بودمرا آموختم... من  یسیعتعالیم و نمودم یدشاگر

به ما  براستیما  حِیآنچه مس -مطالب آموخته ام  نیا قیاست که من از طر نیاموختهبه من  هرگز انجمنی ایکالس 

 خواهم!یم شتریام و بام، زنده شدهشده اردیمن ب -کرده ام  رییتغ شهیهم ی. من براگفتمیچرا گفت... و یم

Brandon S. 

 جوانان / بزرگساالن شبان سابق و  یمال مشاور

 

یاد بگیرید که چگونه همانند عیسی  دیخواه یداد. اگر واقعاً م رییمن را تغ یزندگ یسیبا ع یسفر یِمجموعه شاگرد

. میباشد آنمطالعه  نی، ادیاموزیرا بمی سازد د شاگر کسی که شدن به لیو نحوه تبد قدم بردارید ی کنید وزندگ

 دهد. رییشما را تغ یتواند زندگ یم حقیقتاً

Michelle M . 

 ساز شاگرددار ، مادر و  خانه

 

به دارند  میکه تصم یبه افراد اکیداً . منو تکریم خداست حیمسمتمرکز بر کامالً  آموزشی دوره یسیبا ع یسفر

 ابزار شوند. نیمتعهد به خواندن و مطالعه کالم خدا با استفاده از ا ندکن پیروی حیمس یسیعایماندار از  کیعنوان 

Noah G . 

 سابق مبشرو  نیکارآفر

 

وقتی در پایان یادگیری بودم  تعلیمی سازنده پیدا کردم که حتیو اکنون من در حال شاگردسازی دیگران هستم 

امروز  یسایاست که در کل یشاگرد یبرا قابل فهم یعمل یراهنما کی نیشد. ا یمحسوب مبیشتر از یک برکت 

بزرگ  تیانجام مأمور یبرا یحیهر مس یاز زندگ دنشروع فراخوان یبرا یعال شیوه کی نیاست. ا ازیمورد ن

 .میباشد

Brandon B . 

 و شاگرد ساز مشاور امالک



 

   9صفحه   

 

 فهرست مطالب

 1کتاب 
 

 سفری با عیسی خداوند 

ا هانسان ادیّص  
"گردانم هاانسان ادیّتا شما را ص دییگفت، از عقب من آ شانیبد" 19آیه  4باب  یمت لیانج  

 

 13 ....................................................................................................................................... ابراز محبت

 15 ...................................................................................................................... پاسخ به سواالت متداول

 15 ................................................................................................................. ؟به چه معناستشاگرد 

 15 ........................................................................................................................ شاگردی چیست؟

 15 ............................................................................................ ؟ شود ی(  ماءی)اح دیچگونه فکر تجد

 17 ............................................................................................. است؟ کیستماتیس یپروسة شاگرد ایآ

 17 .................................................................................... ست؟یچ ینقش روح القدس در روند شاگرد

 19 .................................................................................................... شاگرد داشت؟ یچه تعداد یسیع

 19 .................................................................. است؟ ازیبودن مورد ن حیمس یسیشاگرد ع یبرا یزیچه چ

 20 ................................................................... بهتر است استفاده شود؟  یاز چه فرمت یشاگردساز یبرا 

 20 ..................................................... قطع کند؟ ایتواند روند شاگرد شدن را خاتمه داده  یم یشخص ایآ

 20 ........................................................................................... م؟یکشد که شاگرد شو یچقدر طول م 

 21......................................................................................... چگونه است؟ سایدر کل یشاگرد خچهیتار 

 24 ................................................................................................. ست؟یمجموعه کتاب چ نیاهداف ا

 24 ...................................................................................... شود؟ یچگونه انجام م یشاگردساز ندیفرا

 



 

   10صفحه   

 

 25 .................................................................................................................... "ایبه دنبال من ب" 1درس 

 33 ........................................................................................................................ ؟ینیب یچه م 2درس 

 39 ..................................................................................................................... دیجد یدگاهید 3درس 

 46................................................................................................................ درخشنده یچراغها 4 درس

 51 ........................................................................... اءیانب یو نوشته ها عتیکننده شر لیتکم ،یسیع 5درس 

 60 .................................................................................................................................. ده فرمان

 62 .................................................................................................................... فرونشاندن خشم  6درس 

 69 .......................................................................................................................... وفادار بودن 7درس 

 79 .................................................................................................................... به وعده ها یوفا 8درس 

 84 ..................................................................................................... از حقوق خود دنیدست کش 9درس 

 89 ..................................................................................................... دیدشمنان خود را محبت کن 10درس 

 94 ..................................................................................................................... تیرضا افتیدر 11درس 

 101 .................................................................................................................................... دعا 12درس 

 106............................................................................................................. به دست آوردن گنج 13درس 

 111 .................................................................................................................... عدالت یترازو 14درس 

 119 ................................................................................................................. صیرشد قوه تشخ 15درس 

 130 ............................................................................................................. تا ابد ستنیچگونه ز 16درس 

 136 ...................................................................................................................... وهیم یبررس 17درس 

 146 ................................................................................................... با شاگردانش یسیبر نسبتِ ع یمرور

 148 .............................................................................................................................. "تورات"تعاریف 

 148 ....................................................... که گناه به هدف نزدن است یبه هدف زدن است در حال عتیشر

 151 .................................................................................................. ؟ راه رفتن با خدا به چه معناست

 154 ............................................................................................................................. بدکاران یا

 

 



 

   11صفحه   

 

 قصد نویسنده

 

 یسیع موثرترِاست که به شما کمک کنم تا شاگرد  نیا یسیبا ع یسفربا عنوان  تعلیمیمجموعه  هیمن از ته هدف

شما به انجام آنچه او گفته  لیگفت و تما یسیمستمر شما به آنچه ع توجه. من معتقدم که با دیخداوند شو حیمس

 شد. دیهست خواه او همانطور که حقیقتاً ماشما کامالً دگرگون خواهد شد. سپس ش یگاست، زند

  

 یحیمس طرز فکرکه  ید در حالنصحبت کن خودشانکتاب مقدس آیات است که اجازه دهم  نیمن ا تعلیم هدف

 قیعهد عت یها نشیو ب میها ، مفاه نیی،  آ رسم و رسوماتبر  هیطرز فکر با تک نیدهد. ا یقرن اول را به شما ارائه م

 .ابدی یآن را درک کرده بودند توسعه م یسیع یکه شاگردان اصل

  

دهم.  یرا نشان م یموس شریعتبازگشت به  ییبه نظر برسد که گو یمن طور تعلیماوقات ، ممکن است  یگاه

 حیمس یسیع قیا، از طرخد با فیض انیحیکه مس ایمان دارم! من ستین نطوریهم، ارا بد نانیاطماین به شما  دیبگذار

از  یاریبس یآگاه هستم که براکامالً  زیحال ، من ن نی. با ایموس شریعت، نه با اطاعت از ابندی ی، نجات مخداوند

که خود  یخود را به روش یتوانند زندگ یاست که آنها م یمعن نیبه ا "بوسیله فیض افتهینجات "مردم اصطالح 

 یشوند، نه برا یبه عنوان قوم مقدس فرا خوانده م انیحی! مسستین نیچن زین نیکنند، ادامه دهند. ا یانتخاب م

 یعنیکنند،  یروح زندگ شریعتبا  دیخدا را منحرف کنند. در عوض ، آنها باطوری که فیض ، نامشروع یزندگ

 ".داشت دینگاه خواه مرا، احکام  دیدارباگر مرا دوست ": فرمود خداوند یسیبه خدا و انسان. ع محبت

 

شده  یطراح ی، بلکه به گونه ا درنظر گرفته نشدهبر کتاب مقدس  گزارش تفسیری ای یاثر علم کی یسیبا ع یسفر

     که به روح القدس اعتماد یعاد یحیمس کیو منفعت  خوشی یبرا نیشود. ا یزندگ رییبود که باعث تامل و تغ

 ه است.کند، آماده شد رهبریو  تیهدا قتیکند تا او را به تمام حقیم

  

 باشد. حیدر مس پرثمر یزندگ کیکمک به شما در داشتن  یبرا یدیمجموعه ابزار مف نیاست که ا نیمن ا یدعا
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 قدردانی

  

کار  نیسالها سپاسگزارم. بدون آن ا نیدر طول ا او داریپا تیو حما قیبه خاطر محبت ، تشو سیاز همسرم جان من

جلد  یطرز الهام بخشبه  ای که یهنراثر  کردن ینقاش یاو برا یهنر یها ییتوانا می خواهم از. و دیرس ینم انیبه پا

 .قدردانی کنم شتری، بنمود نیتزئرا  یسیبا ع یسفر
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 یمعرف

 محبت ابراز

 

 .دوست داشتنت را بشمارم یها بگذار راه دارم؟ یچگونه دوستت م

 . ابدیها دست  به آن تواند یکه روحم م .رمدا یبه وسعت و به عمق دوست م ،یمن تو را به بلند

 

 .دیهمسرش بخوان یرا برا نگیرت براونب زابتیغزل عاشقانه ال نیآغاز سطرهای نیبنابرا

 

ما  یزندگ محبت به افتیهستند. در یقیموسهمچون گوش ما  برای محبتانهدهند. کلمات  یپاسخ م محبتبه  مردم

. و هر میاست ، خلق شده ا محبت، که ما به صورت خدا رایکنند ز ید مرش محبت قی. انسانها از طرآورد یم یشاد

 .میشد دهیآفر محبتابراز  یاز ما برا کی

 1داشت دینگاه خواهمرا ، احکام  دیدارباگر مرا دوست 

 

خود  محبت یسیکلمات را شب قبل از مرگ به شاگردان خود گفت. چند ساعت بعد ع نی، پسر خدا، احیمس یسیع

دارد، ابراز کرد. اما در آن  یکامل، بره خدا که گناه جهان را بر م یقربانتبدیل شدن به با  مه انسانهاه بهرا نسبت 

بود که او  یا وهیابراز کرد. همان ش ورا نسبت به ا محبتتوان  یداد که چگونه م حیبه شاگردانش توض یسیشب، ع

 دیدر محبّت من خواه د،یاحکام مرا نگاه دار اگر .کردمیخود به پدرش در آسمان ابراز محبت  یدر طول زندگ

 2.مانم یام و در محبّت او م ماند، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته

" جا آورند ام به را که به شما حکم کرده یکه همة امور دیده میرا تعل شانیا "
3

 

 

                                                           
 15آیه  14اول یوحنا باب  1
 10آیه  15انجیل یوحنا باب  2
 20آیه  28انجیل متی باب 3
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کلمات خود را با دقت  یسی. عخود گفت روانیپ به آسمانقبل از صعود به  یسیبود که ع یکلمات نیآخر نیا

 کیدر نظر گرفته شده بودند. فقط  به یاد ماندن موثر یو برا فراموش نشدنیبودند،  یانتخاب کرد. آنها کلمات مهم

 !دیلحظه آنها را مطالعه کن

 

ه به مهم است ک نقدری؟ چرا اکه انجام دهند داد فرمانیبه شاگردانش چه  یسی. عمی آیدسوال بالفاصله به ذهن  دو

است که توسط سازی  شاگرد ندیقلب فرآ سواالت نیکه طبق دستور او عمل کنند؟ پاسخ به ا میاموزیب گرانید

 .گردیداستفاده  خداوند یِسیع

              یرویرا که از او پ معمولی، مردان و زنان نیزم یدر طول دوره سه ساله خدمت خود بر رو خداوند یِسیع

، آنها در  آسماناو به  صعودسال پس از  ستیبطی کرد.  لیقدرتمند تبد یا به شاگردانگرفت و آنها ر ،کردندیم

خدا  محبتمظهر  براستی آنان. دندشناخته ش "و رو کردند ریکه جهان را ز یکسان"روم به عنوان  یسراسر امپراتور

 شده بودند. نیزم یبر رو

 

به  فهیوظ کیفقط  یسی؟ ساده است. عاندر جهان داشتهب یبزرگ ریتأث نیآنها افتاده است که چن یبرا یاتفاق چه

کار را انجام دهند. آنها آنچه را که  نیبه آنها گفت که چگونه ا قاًید او دقیبساز یشتریشاگردان خود داد. شاگردان ب

ر فرستاد! کا نیکمک به آنها در انجام ا یبرا اروح القدس ر او دادند و دهند را انجام به آنها گفته بود انجام یسیع

 است. خیتار مابقی

 

 .دیده میو تعل دیده دی، تعمدی، موعظه کندیساده بود. برو یسیع یِروند ساخت شاگرد پنج مرحله ا

 .دیآراسته شو یکه به قوّت از اعل یتا وقت دیبمان. 1

 .بروید . به کل جهان2

 .دیکن موعظه خالیقرا به همه  لی. انج3

 .دیده دیتعمبه نام پدر، پسر و روح القدس آورده اند  مانیرا که ا ی. کسان4

ام که انجام را که به شما گفته چیزیکه هر دهید  تعلیم، اندداده شده دیآورده اند و تعم مانیکه ا ی. به همه کسان5

 انجام دهند.دهید، 
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 پاسخ به سواالت متداول

 

 ؟به چه معناست شاگرد

 

 نیرا چن نیا یسیع به عمل میگذارد را ا که به او آموخته اندکه آنچه ر یاست. کس رندهیادگی، شاگرد فیتعر طبق

 شیاست شاگرد را که چون استاد خو یکاف برتر. شیو نه غالم از آقا ستیشاگرد از معلّم خود افضل ن"گفت. 

".خود شود یگردد و غالم را که چون آقا
 او است که همانطور که نیا حیمس یسیع شاگردِ یک دف، ه نیبنابرا 4

 .خدمت، اهداف، خواسته ها و تیارزشها، شخص همان . داشتن..شودهست ب

 

 ست؟یچ یشاگرد

 

 یاست. برخ "معلم"به  "رندهیادگی"از  لیتبد نیاست. ا یسیشدن به ع هیشب ندیفرآ ی، شاگردیحیمس دگاهید از

طرز تفکر  رییشامل تغ نیکنند. ا یم ادی روحانیتحول  ای روحانیبلوغ  ای روحانیبه عنوان رشد  یاز شاگرد ساهایکل

جهان  نیهمشکل ا " . پولس رسول گفت.مطابقت داردمعلم  ریکه با تصو یشود ، به طور یم رندهیادگیو عملکرد 

کامل  دهیپسند یکویکه ارادة ن دیکن افتیتا شما در دیده لیذهن خود صورت خود را تبد یبلکه به تازگ دیمشو

".ستیخدا چ
5

 

 

 شود؟ یم فکر تجدید )احیاء( چگونه 

 

 ای( و لیبه انج مانیکلمه را با نجات خود )توبه و ا نیا انیحیاست. اکثر مس  6توبهذهن تازه،  کیداشتن  واژة دیکل

باور  ایاست که طرز فکر  یمعن نیبه ا یبه سادگ نی، اامادانند.  یترک گناهان خود )توبه از گناهان خود( مرتبط م

 .دیده رییخود را تغ

                                                           
 25تا  24آیات  10انجیل متی باب    4
5
 2آیه  12رومیان باب    

6
 .دیو به روش خدا شروع کن دیقف کنکار را به روش خود متو نیشود ، ا یم فیتعر نگونهیا یتوبه به سادگ   
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 کیدر مورد  یشتریاطالعات ب ای قیدهد. به عنوان مثال، ما حقا یرخ م شهیاتفاق هم نیا روزمره ما یزندگ در

. میده رییه طرز فکر خود را در مورد موضوع تغک دهد یمرا امکان  این ، به مامیآور یموضوع خاص به دست م

، میشنو یرا م "کردم ینم مورد آن فکر رد یزیچ نی، من هرگز قبالً چنیوا"مانند  یتعجب واژه کیاوقات ما  یگاه

 گذارد. یم ریما تأث یعموم باور ستمی، که به نوبه خود بر سمیکن یموارد ما روزانه اطالعات را جذب م شتریاما در ب

 

        به شاگردان خود هشدار داد که مراقب آنچه  یحت خداوند یِسی. عمیهست میشنویآنچه م ریتحت تأث یهمه ما تا حد

به خاطر داشته  دیبا انیحیگذارد. ما به عنوان مسیم ریامر بر قلب و ذهن آنها تأث نیدانست که ایم رایز 7شنوند باشندیم

بر  ییتواند فرمانروایم طانیشوند. ش یکلمات اداره م باجهان  نیا یهایخدا و هم پادشاه یکه هم پادشاه میباش

 آنها داده      و سپس هستند  اهدارند، که دروغ  رباومردم به سخنان او  رایجهان را غصب کند ز نیا یهایپادشاه

 .می شوند داده آنگاهو  می، به آن عمل کنکالم او را باور کردهکند که  یم شرفتیپ یخدا زمان ید. پادشاهنشو یم

 

 انیحی. اگر مسمیشو ی، ما در طول روز دائماً با کلمات بمباران ممیکن یم یکه امروز در آن زندگ یدر عصر اطالعات

اند با داشته باوررا که به آن  ییدروغها ایاست که توبه کنند  یببرند، ضرور شیخدا را پ یقصد دارند پادشاه

کتاب  حقیقی مانی. اردیگ ینسبت به کالم خدا صورت م مانیبا عمل ا ینیگزیکنند. جا نیگزیکالم خدا جا قتیحق

 سه قسمت دارد: لیقبل از تکم یمقدس

 

 ،در قلب قتینوان حق. باور کالم خدا به ع1

 ، وگرانی. اقرار کالم خدا به د2

 .دیانجام ده دیگو یخدا م کالم. عمل به آنچه 3

 

داد.  شیرا افزا افکار دیتوان سرعت تجد ی، محرکتیو  یری، تصو ی: صوتیریادگی وهیاز سه ش یبیبا استفاده از ترک

و سپس به  دیدهیه شخص نحوه انجام آن را نشان مکار را انجام دهد، سپس ب نیکه چگونه ا دییگویابتدا به شخص م

 میموزآیاست که به کودک م یزمان افکار دیتجد یهانهاز نمو یکیکار را انجام دهد.  نیا دیدهیاو اجازه م

                                                           
 18آیه  8و لوقا باب  24آیه  4مرقس باب   7
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و  میده یرا انجام دهند، نحوه انجام آن را نشان م گرهچگونه  مییگو یچگونه بند کفش خود را ببندد. ابتدا به آنها م

 یآنها  شود. وقت ملکه ذهنکه  یبارها و بارها و بارها تا زمان  …کار را انجام دهند نیا میخواهیاز آنها م تیهادر ن

 ایمعلم خود شده است  هیرا ببندند ، شب شانیآموزد چگونه کفش ها یم گرانیکند که به د یرشد م یکودک تا حد

 کرد. یبا شاگردان خود استفاده م ندیآفر نیاز ا شهیهم یسی، او شاگرد بوده است. عگریبه عبارت د

 

 است؟ کیستماتیس یشاگرد پروسة ایآ

 

کنند. به عنوان مثال،  یم تیفرزندان خود را ترب کیستماتیبه طور س مردمسوال بله است.  نیمعتقدم که پاسخ ا من

         بال را آموزش سیبه آنها ب آناندهند. سپس  یبه کودکان راه رفتن را آموزش م دنیآموزش دو ازقبل  افراد

 یاست و حت کیستماتیانسان س یریادگی ندیآ. کل فراموزندیبال را ب سیب میت تیریآنها مد نکهیدهند قبل از ایم

 سطربر  سطرو  سطربر  سطر،  رتبهبر  رتبهو  رتبهبر  رتبه زیرا خدا می فرماید، "..با آن موافق است. زیکتاب مقدس ن

 8"خواهد بود.  یکو آنجا اند  یاندک نجایا

 

که او آنها را  یداد. از کسانیانجام م تهرا دانس ینداشت. او هر کار تصادفی یکردیرو یهرگز در شاگردساز یسیع

کشد و  یآنها طول م تیترب یکه برا یآموزش آنها، تا زمان بیخواند، تا روش ها و ترت یم رسولبه عنوان دوازده 

 از آن الگو است. یرویبه دنبال پ "یسیبا ع یسفر" یمجموعه آموزش آنها توسط روح القدس. ییتا قدرت نها

 

 ست؟یچ ینقش روح القدس در روند شاگرد

 

از  یکی نی. ادیداده شو میتوسط او تعل دیبا دیباش حیمس یسیشاگرد ع نکهیا یکه برا میجمله شروع کن نیبا ا دییایب

    کالم خدا او، تا آنچه را که ساکن شود انیحیمس درفرستاد تا روح القدس را  یسیاست که ع یلیدال نیتر یاصل

 .اموزدیبه آنها ب دیگویم

                                                           
8
 10آیه  28اشعیا باب    
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خواهد  تیهدا یراست عیشما را به جم د،یآ یروحِ راست یعنیچون او  کنیل "در مورد روح القدس گفت:  یسیع

به شما خبر خواهد  ندهیو از امور آ است سخن خواهد گفت دهیبه آنچه شنبلکه  کند یکه از خود تکلّم نم رایکرد ز

"داد.
9 

 

به چند نمونه از  دییایدارند. ب یبیعج یها دهیخود ا یاوقات در مورد کار روح القدس در زندگ یگاه انیحیمس

روح القدس آنها را  رایز دیگویکه بدانند کتاب مقدس چه م ستین یازین ندیگویم ی. برخمیاشتباه نگاه کن یباورها

کتب  یتمام" :دیگویم 17تا  16آیات  3باب  موتائوسیت دوم رایدرست باشد ز تواندینم نیکند. ا یم تیهدا

است، تا مرد خدا کامل و بجهت  دیمف پارساییدر  تیو اصالح و ترب هیو تنب میاز الهام خداست و بجهت تعل 10مقدس

 "آراسته بشود. کویهر عمل ن

 

کار را انجام خواهد  نیروح القدس ا رایموزش دهد زندارند که به آنها آ یبه کس یازین ندیگو یم انیحیاز مس یبرخ

رسوالن  یبعض دیبخش حیمس یسیعکه  دیگویم نیکتاب مقدس همچن اماامر صادق است،  نیموارد ا یداد. در برخ

 بدن یبنا یکار خدمت، برا یبرا ن،یمقدّس لیتکم یشبانان و معلّمان را،  برا یو بعض نیمبشّر یو بعض ایانب یو بعض

، نیبنابرا 11 .میبرس حیمس یتّامِ پسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازة قامت پُر شناختو  مانیا یگانگیا همه به ت.حیمس

خواهند  یخدا باق جانبشده از  نییتع هایخدمت نی، ا میدا نرسخ پسر شناختو  مانیا یگانگیما به  همهکه یتا زمان

 ماند.

 

که الزم است  ییاز جانب خود آنها را به جا یتالش چیح القدس بدون هانتظار دارند که رو انیحیاز مس یاریبس

توجه داشته  ".خواهد کرد تیهدا یراست عیشما را به جم د،یآ یروحِ راست یعنیاو  وقتی ": فرمود یسیبرساند. ع

اهد کرد. خو یی، بلکه آنها را راهنمابردخواهد  قتیتمام حق بهکه روح القدس قوم خود را  نگفت یسیکه ع دیباش

بدان معناست که  نیکنند. ایم یرویکند، قوم خدا از او پیم تیروح القدس هدا ،است مشترکتالش  کی نیا

                                                           
9
 13آیه  16انجیل یوحنا باب     

10
 .می باشد "آنچه نوشته شده است" یکتب مقدس به معنا  

11
 13تا  11آیات  4افسسیان باب   
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که از روح  یهمة کسان رایز ": دیگویم 14آیه  8باب  انی. رومدارد ازیو اطاعت ن مانیاز روح القدس به ا یرویپ

 ".ندیپسران خدا شانیا شوند، یم تیهداخدا 

 

 شاگرد داشت؟ تعدادیچه  یسیع

 

)فرستاده  خودرسوالن را به عنوان  مردزن. از شاگردان خود، او دوازده  هممرد و  همداشت،  یادیشاگردان ز یسیع

تن از شاگردان  120دهد که  یبه آسمان ، کتاب مقدس گزارش م یسیخواند. ده روز پس از صعود ع فراشدگان( 

هم آمدند. در آن روز روح القدس به شاگردان  دمعروف است گر استکیبه پنط سایاو در جشن شاووت، که در کل

را  لیجشن آمده بودند. سپس پطرس انج نیبه ا گرید یها نیصحبت کنند که از سرزم یقدرت داد تا به زبان افراد

فت و آمد از شروع به ر رسوالن. سپس، افتندی دیو تعم ایمان آوردنداو  امیپبه افراد موعظه کرد. سه هزار نفر  نیبه ا

 یِسیشدند و آنچه را که عیجمع م یکوچک یدر گروه ها ایماندارانکه  ییکردند، جا گریبه خانه د یاخانه

 دادند.یم تعلیمداده بود به آنها  فرمانبه آنها  خداوند

 

 است؟ ازیمورد نبودن  حیمس یسیشاگرد ع یبرا یزیچه چ

 

 یک شخصآوردن،  مانیاو هم خداوند و هم نجات دهنده است. با ا که آورید ایمان یسیع درباره لیانج امیپبه . 1

 .بود باور قبلی از آنچه رییتغ -عمل توبه است  کیمستلزم  نی. ا"شود یدوباره متولد م"در خانواده خدا 

نجات "و اکنون  "توسط روح خدا دوباره متولد شده است"کند که  یعمل شخص اعالم م نی. با ابگیرید دیتعم. 2

 12 ".ابدینجات  ابدی دیآورده، تعم مانیهر که ا ": فرمود یسی. ع"است هافتی

 .دیباش یسیع هایالعملدستور افتیدر به مایل. 3

 .کنید قربانیتعلیم دیدن زمان را  ی. برا4

 .دیاموزیبرا  یسیع هایفرمان. 5

 .دیکن اعمال،  دیانجام ده که دیگو ی. آنچه را که او م6

                                                           
 16آیه  16انجیل مرقس باب   12



 

   20صفحه   

 

خدا  پسرانشوند،  یم تیکه توسط روح خدا هدا آنانی. به گفته پولس رسول، دیشو تی. توسط روح خدا هدا7

 هستند.

 

 استفاده شود؟ است بهتر شاگردسازی از چه فرمتی  یبرا

 

افراد  یفرصت را برا نیو رشد هستند. آنها بهتر یریادگی یبرا یآل دهیا ینفره مکان ها 15تا  5کوچک  یهاگروه

 آورند. یفراهم م فیو انجام وظا یریادگیاسخگو بودن، ، پگریکدی نیتمر به جهت

 

 قطع کند؟ ایتواند روند شاگرد شدن را خاتمه داده  یم یشخص ایآ

 

از  یسیاز شاگردان ع یاریاست. بس 66تا  53آیات  6باب  وحنایمثال از آن در  کیاست.  "یبل"پرسش  نیا پاسخ

را بخورند و خون او  شبدن" که از آنها خواسته است یسینند که عتوانستند باور کینم به آسانیاو جدا شدند. آنها 

 شود. یشناخته م داوندشام خ ای مشارکتبه عنوان  خواسته نی، ا سای. امروزه در کل"را بنوشند

 

 ؟شویمشاگرد که  کشد یچقدر طول م

 

، به . امامادام العمر است ندیآفر کی حیمس یسیکه شاگرد ع میمطلب آغاز کن نیسال را با گفتن ا نیپاسخ ا دییایب

. موارد حاصل میشود مسیحی شدندر دوره سه ساله اول پس از  روحانیاز بلوغ  یقابل توجه زانیرسد که مینظر م

 :دیریرا در نظر بگ ریز

 

بالغ شوند تا  یبه اندازه کاف روحانیآنها از نظر  نکهیتا اش نمود شاگردان تعلیمسه سال را صرف  خداوند یِسی. ع1

 کنند. "یشاگردساز"

که آنها شاهدان او در  فرمودبه شاگردان خود  یسیکه ع میشوی، متوجه م8آیه  1رسوالن باب اعمال . در 2

موعظه پطرس در روز  نیخواهند بود. به گفته اکثر مورخان، ب نیزم اطنق نیترافتاده و دور هی، سامرهیهودی، میاورشل

. ده سال فاصله بود موعظه کرد هیصری، در قغیریهودی کی، وسیه کورنلکه او ب ی، تا زمانمیدر اورشل کاستیپنط
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 نشانه نینقاط جهان بود. از ا نیبه دورتر لیانج پخشگرفت، آغاز  دیروم ، غسل تعم ندهی، نماوسیکه کرنل یهنگام

سه منطقه  از کیدوره سه ساله در هر  کیدر  یقابل توجه روحانیبلوغ  چندینکه  چنین استنباطتوان یم یخیتار

 آمده است. دستبه  هیو سامر هیهودی، میاورشل

سه سال را  میدر اورشل پطرسبل از مالقات با ق اودارد  ی، پولس رسول اظهار م 18تا  15آیات  1ن باب ایغالط. در 3

 گذراند. مسیحی شدندر عربستان و دمشق پس از 

سه سال به مدت کند که یم یادآوریافسس  یسایپولس رسول به بزرگان کل ،31آیه  28رسوالن باب اعمال . در 4

 آنها پرداخت. تعلیم

 

 چگونه است؟ سایدر کل یشاگرد چهخیتار

 

موعظه شد ، مردم توبه  لیبود. انج سایکل یاصلتمرکز  ی، شاگردخداوند یِسیع زیپس از رستاخ یسالها دربالفاصله 

 ییراهنمانیکی مطلق را در راه  گرانیخته بودند، دخداوند را آمو فرمانهایکه  ی، و کسانافتندی دیکردند و تعم

 بسازند. یشتریو سپس فرستاده شدند تا شاگردان ب دندیاز مردم در خانه ها آموزش د یکوچک یکردند. گروه ها

 

در ارتباط بودند.  گرید یهامشترک خود با گروه مانیا قیبودند. آنها از طر مستقلکوچک مردم  یگروهها نیا

سال سن داشتند و  یبودند که حداقل س یمعموالً مردان نهایشد. ا یگذارهیآن سرما مشایخ یرو گروه کی یرهبر

 -شناخته شدند  شبانبه عنوان  مشایخ نیابعد  یکردند. مدتیم یزندگ ،مقدس یزندگ یِمقدسکتاب  یارهایطبق مع

 کردند. یکه مراقب گله بودند و از آنها مراقبت م یکسان

 

 یبرا شیخ کیمنطقه خاص چند برابر شد،  کیکه تعداد گروهها در  یو سوم، هنگامدوم  قرنهایطول  در

 یو سخنگو ندهیبه عنوان نما نیشد و همچنشد. عنوان اسقف به او داده یگروهها انتخاب م نیب تهایفعال یهماهنگ

 رییتغ دیشد تیذآزار و ا انیم رد یحت یدوره زمان نیدر ا یشاگرد یکرد. روشهامیآن منطقه خدمت  یگروهها

 نداشت. یچندان
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 یراه نیکرد که ا یتصور م رایسکوالر کرد، ز یخود با قدرت جهان وندیشروع به پ سای، در آغاز قرن چهارم کلاما

 یاعتقاد ستمیس کیبه توسعه  یاز شاگردساز سایشود. تمرکز کلیبرقرار م نیخدا در زم یاست که پادشاه

داشت تحت الشعاع قرار داد.  مانیرا که به او ا ی، کسبه آن ایمان داشتآنچه شخص  .جهت داد رییتغارتدوکس 

شروع به ساخت  ساهایشدند. ساختمان کل نید رییشد و افراد مجبور به تغ لیتبد یورطامپرا یرسم نیبه د تیحیمس

وشته ها ن نیشد. ا بیترک قیشد و سپس با عهد عت جادیمختلف ا یکتاب مقدس از نوشته ها دیعهد جد قسمتکرد. 

 .گردیدما  کتاب مقدس

 

 ادیبود. اسقف ها پس از مشاجره ز شی( همچنان در حال افزاحیصح باور) یو ارتدوکس یاسیاقتدار س یبرا مبارزه

، هی، انطاکهی)روم، قسطنطن تیحیمس یپنج مرکز اصل یها کردند. اسقف نییرا تع یخود مسائل ارتدوکس نیب

مردان  نیااسقف ها بودند.  رینسبت به سا یشتریب راقتدا یدارا روانیپ ادیز تعداد لی( به دلمیو اورشل هیاسکندر

به آنها ملحق  یدر مورد مسائل مربوط به ارتدوکس یریگیأرا مجبور کردند تا در ر گرید یقدرتمند اسقف ها

 بود اسقف رومی یکدو  نیا از خود را داشتند. روانیپ یادامه داشت که فقط دو اسقف اصل یینزاع تا جا نیشوند. ا

روابط  ی)که دارا بود هیاسقف قسطنطن دیگری ( وبودروم  یامپراتور یبا قسمت غرب یاسیروابط س ی)که دارا

 نکهیتا ا افتیادامه  الدیبعد از م 1054دو گروه تا سال  نیا نی(. نزاع ببودروم  یامپراتور یبا قسمت شرق یاسیس

 تجربه کرد. یروم و ارتدکس شرق کیولکات یخود را به شاخه ها میتقس نیاول سایکل

 

آموزش داد.  ساهایاز کل کیهر  رهبری یمردان را برا سایمردم ، کل یو کنترل باورها یبه منظور حفظ ارتدوکس

معروف بودند.  ونی. آنها به روحانشدندمی لیتبدنخبه طبقه  کیکرده به  لیگروه از مردان تحص نیسرانجام ا

 یبه درست دهیآموزش د یروحان کیفقط توسط  وشده بود  لیکتاب مقدس تبد یه زبانهاب یونانیو  نیالت یزبانها

کردند.  ینم سازیشاگرد ییبه تنها گرید سایدر کل ی، مردان و زنان عاد یحرفه ا ونیقابل درک بود. با ظهور روحان

باشند ، به نظام  حیمس یسیع پروپاقرص روانیاز آنکه پ شتریب انیحیواگذار شد. مس دهیآن کار به کارکنان آموزش د

 بودند. بندیپا کسارتدو یاعتقاد
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 یسیع فرمانهایدر مورد  رسوالن تعالیمشامل مشارکت، معاشرت، دعا و  هیاول یسایساده کل یاجتماعات گروه

معروف است ، به  زین Mass، که به عنوان عشای ربانیمراسم داد.  تشریفات مذهبی پیچیدهخود را به  یجا حیمس

آن  یو رهبر فرو رفت یانحطاط اخالقدر  سایکل "یقرون وسط"شد. در طول  لیها تبد ییگردهما نیا یه کانوننقط

 .وجود داشت دیام روزنه ای از حوادث ، پیچ و خم نیفاسد شد. با وجود ا

 

،  1454سال زد. در  یرا رقم م سایکل ندهیمهم رخ داد که آ دادیدر اواخر قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم سه رو

منجر به  تیدر نها نیچاپ کتاب مقدس استفاده کرد. ا یدستگاه چاپ متحرک در اروپا برا نیجان گوتنبرگ از اول

 ستفیکر، کشف 1492. در سال به زبانهایشان چاپ گردید گردید و گسترده کتاب مقدس توسط افراد تیمالک

بودند  یمذهب تیاز آزار و اذ یکه به دنبال آزاد یسانمهاجرت ک یامن برا یبه پناهگاه آمریکا بودقاره که  کلمب

لوتر آتش اصالحات که در سراسر جهان  نیبه نام مارت یآلمان کیکاتول شیکش کی، 1517شد. و در سال  لیتبد

 شعله ور کرد.را  ه بودافتیگسترش  تیحیمس

 

      مانیخواستند به ا یردند و مآغاز ک سایاز اعمال کل یاریاعتراض خود را به بس انیحیمس ،اصالحات لیبه دل

ماندند و  یباق کیکاتول یسایکه در کل یشدند: کسان میتقس قرارگاهمعترضان به دو  نیبازگردند. ا یترخالص

 ایسا را از درون اصالح کنند اما کشته یکردند کل یماندند سع یکه باق یکه آنجا را ترک کردند. کسان یکسان

و از آن جدا  کند صلح "روم کیکاتول یسایکل"با  غیرممکن است کهکرد  یاس ماحس گرید قرارگاهساکت شدند. 

 به پروتستان معروف شده است. ریگروه اخ نیشد. ا

 

،  خداوند حیمس یسیساده به ع مانی، به کتاب مقدس و ارسم و رسومات انسانیاز  یاصالحات زمان بر بود. دگرگون

که ما در  یبود، به طور دیپروتستان جد یساهایکل نیهمچنان کانون ا ، ارتدوکساماشروع به تکامل کرد.  یبه آرام

که شخص به آن  یکس"هنوز بر  "معتقد است شخصآنچه ". میمستقل دار یسایحال حاضر صدها فرقه و هزاران کل

رل مردم را تحت کنت دیارتدوکس با باورحفظ  یدارد. اکثر اصالح طلبان معتقد بودند که برا یبرتر "دارد ایمان

ماندند و  یباق یحرفه ا ونی، روحانرو نیاز ا دانند. یرا نادان م غیر از روحانیون افرادِ با این طرز تفکرخود درآورد، 

 را انجام دهند. خدمتکار  که فتر یبا آن انتظار م



 

   24صفحه   

 

مردم  بازگردند. تیحیمس بنیادی یها شهیدر تالش هستند تا به ر سایکلدر داخل  یاریرسد بس یامروزه به نظر م

بین  اشتیاقیشده است.  باب های کلیساییجماعتاز  یاریدر بس یرا بشناسند! و شاگرد خداوند یِسیخواهند عیم

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

 یخواهند در دگرگونیباشند. و آنها م خداوند یِسیشاگردان عخواهند ی. آنها مشده باشند آراسته یبه قوّت از اعلکه 

 .سهیم شوند گرانید یزندگ

 

محبت کنیم  گریکدیبه ،  میکوچک شرکت کن یدر گروه ها دیعمل کنند. ما با دیبا انیحیوجود دارد، اما مس دیام

. دعاها به جا آوریمداوند را شام خ دیبا وقتی جمع می شویم. میبا هم کار کن افراد یتحول در زندگ جادیا یو برا

تا داده است  فرمانبه آنها  خداوند یِسیکه عاموری  دیبا انیحیشود. و مس ارائه خدا یخوشبو برا عطریبه عنوان  دیبا

 و سپس آنها را انجام دهند. اموزندیبانجام دهند را 

 

 ست؟یمجموعه کتاب چ نیاهداف ا
 

 .حیمس یسیرد شدن عپاسخ به سواالت متداول در مورد شاگ ی. برا1

 .سایو کل حیمس یسیع نیرابطه ب ی. برقرار2

 .پروسه شاگردسازیدر مورد  آگاهی. ارائه 3

 .که انجام دهند خواستش از شاگردان یسیکه ع زییچ ره یبراتعلیم  یطرح کل کی گذاشتن اریدر اخت. 4

 

 شود؟ یچگونه انجام م شاگردسازی ندیفرا
 

 شود. یم میتقس تعلیمیهشت درس  به پنجاه و ی. روند شاگردساز1

فرمان  263شود. در مجموع  یداد، نشان داده مش به شاگردان یسیکه ع یعمل فرمانچند  ای کی. در هر درس، 2

 جداگانه وجود دارد.

 کند. یرا فراهم م فرماندرک  نشیکوتاه ب تعلیم کی. 3

 شود. یاستفاده م درستأمل در  یبرا ی. از سواالت بحث گروه4

 شود. یم پیشنهاددرس  از آموخته ها یساز ادهیپ یبرا یتیفعالک ی -5
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 1درس 

 بیا من دنبالبه 

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 رسد؟ یبه ذهن شما م یریچه تصو "ایدنبال من ببه "کلمات  دنیشن با

 

 :مقدمه

کند. سه کلمه  یم یخود ط نیاز والد یرویپ یریادگیاست که کودک در  یهمان روند شدن حیمس یسیع شاگرد

کند که  یرا مشخص م یعبارتند از: مامان، بابا و نه. کلمات مامان و بابا افراد ردیگیم ادیاول که کودک معموالً 

 یرا برا یکند و فرمان یم تیاقتدار آنها را تثب نیوالدتوسط  "نه"است. استفاده از کلمه آنان  تحت کفالت کودک

شود.  یکلمه است که آموزش کودک آغاز م نی. با استفاده از اباشدیش ماطاعت مستلزمکند که  یکودک صادر م

 اطاعت است. ردیبگ ادی دیکه با یدرس نیاول

 

و خدا. آنها به او در  سایعبارتند از: کل ردیگیم ادیشخص، دو کلمه اول که معموالً  کی "دوباره متولد شدن"پس از 

به او آموزش داده شود عبارت  دیکه با ینند. کلمات بعدکیکمک م او تحت کفالت آنان هستکه  یافراد ییشناسا

کلمات اقتدار او را  نیدهد. ایم تعلیم آنها ابتدایخود در  نرا به شاگردا فرمان نیا یسیاست. ع "ایبه دنبال من ب"

فرصت  نیکودک، اول کیمانند  همچنین کنند که مستلزم اطاعت آنهاست. و یرا صادر م یکنند و فرمان یثابت م

  !کند استفاده "نه"از کلمه  کهند کیفراهم مشاگرد  کی یا برار

 

 این آیات رو بخوانید

،  9آیه  9و باب  22تا  18آیات  4ی باب ، مت 28تا  27 و 11تا  1آیات  5باب  لوقا ، 51تا  35آیات  1باب  وحنای

 14آیه  2و باب  20تا  16آیات  1باب  مرقس
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 شاگردان یناول

 51تا  35آیات  1 باب وحناانجیل ی

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

 

بره  نکیا»و گفت:  رود؛یکه راه م دیرا د یسیبود. ناگاه ع ستادهیبا دو نفر از شاگردان خود ا ییحی زیو در روز بعد ن

 دیآن دو نفر راد ده،یگردان یرو یسیشدند. پس عروانه  یسیع یاز پ دند،یو چون آن دو شاگرد کالم او را شن« خدا.

 شانیبد «؟یینمایدر کجا منزل م معلم ( یایعنی) یرب»بدو گفتند:  «د؟یخواهیچه م»گفت:  شانی. بدندیآیکه از عقب م

به ساعت دهم  بیکه کجا منزل دارد، و آن روز را نزد او بماندند و قر دندیآنگاه آمده، د.« دینیو بب دییایب»گفت: 

اول برادر  اوبرادر شمعون پطرس بود.  اسیاو نمودند، اندر یرویپ ده،یرا شن ییحیاز آن دو که سخن  یکیود. و ب

آورد،  یسیو چون او را نزد ع.« میافتیرا )که ترجمه آن کرستس است ( حیمس»به اوگفت:  افته،یخود شمعون را 

شد )که ترجمه آن پطرس  یخوانده خواه فایواکنون ک ؛یهست ونایتو شمعون پسر »گفت:  سته،ینگر بدو یسیع

و  "ایدنبال من ببه "بدو گفت:  افته،یرا  لپسیف ود،روانه ش لیجل یخواست به سو یسیبامدادان چون ع(.« است

در  یرا که موس یآن کس»بدو گفت:  افته،یرا  لینتنائ پسیلیوپطرس بود. ف اسیاز شهراندر دایص تیاز ب لپسیف

شود که از  یمگرم»بدو گفت:  لینتنائ« است. یناصر وسفیپسر  یسیکه ع میاافتهیاند، داشته مذکور ایتورات و انب

درباره  د،یآیاو م یبه سو لیکه نتنائ دیچون د یسیو ع.« نیو بب ایب»بدو گفت:  لپسیف« شود؟ دایخوب پ یزیناصره چ

در  یسیع «؟یشناس یمرا از کجام»بدو گفت:  لینتنائ.« ستین یکه در او مکر یقیحق یلیاسرائ نکیا»اوگفت: 

 لینتنائ.« دمیتو را د یبود ریانج ردرختیکه ز ینیتو را دعوت کند، در ح لپسیقبل ازآنکه ف»گفت:  یجواب و

به تو  نکهیاز ا ایآ»در جواب اوگفت:  یسیع!« یهست لی! توپادشاه اسرائییاستاد تو پسر خدا یا»درجواب او گفت: 

پس بدو .« دید یخواه نیبزرگتر از ا یزهایچ نیبعد از ا ؟یآورد مانیا دم،ید ریجدرخت ان ریگفتم که تو را ز

که از کنون آسمان را گشاده، و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعودو نزول  میگویم مابه ش نیآم نیآم"گفت: 

 ".دید دیخواه کنندیم
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 "ایبه دنبال من ب"

 11تا  1آیات  5باب  لوقا، 20تا  16ات آی 1باب  ، مرقس 22تا  18آیات  4ی باب مت

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

 

 یکه دام دیرا د اسیبه پطرس و برادرش اندر یشمعون مسم یعنیدو برادر  د،یخرامیم لیجل یایو چون به کناره در

نمودند تا کالم خدا را بشنوند، و دو  یازدحام م یبر و یگروه که یو هنگامبودند  ادیص رایز اندازند،یم ایدر در

بود سوار شده، از او درخواست نمود  که مال شمعون قایقاز آن دو  یکیپس به  دید ستادهیا اچهیرادر کنار در قایق

ه شمعون گفتن فارغ شد، ب . و چون از سخندادیم مینشسته، مردم را تعل قایقدور ببرد. پس در  یاندک یکه از خشک

استاد، تمام  یا»گفت:  یشمعون در جواب و.« دیندازیشکار ب یبرا خود را یبران و دامها اچهیدر انهیبه م»گفت: 

 از ریکث یکردند، مقدار نیو چون چن« انداخت. میتو، دام را خواه حکمبه  کنیل م،ینگرفت یزیشب را رنج برده چ

اشاره کردند  بودند گرید قایقخود که در  یسته شود. و به رفقاگس شانیبود دام ا کیکردند، چنانکه نزد دیص یماه

پطرس  عونبود غرق شوند. شم کیکه نزد یرا پر کردند بقسم قایقرا امداد کنند. پس آمده هر دو  شانیکه آمده ا

سبب  چونکه به« گناهکارم. یمرد رایخداوند از من دور شو ز یا»افتاده، گفت:  یسیع یهایبر پا د،یرا بد نیچون ا

پسران  وحنایو  عقوبی بر زین نیشده بود. و هم چن یمستول یو یبر او و همه رفقا حیرتکه کرده بودند،  یماه دیص

آنها  وقتی ".کرد یخواه دیمردم را ص نیمترس. پس از ا"به شمعون گفت:  یسیشمعون بودند. ع کیکه شر یزبد

 یو از آنجا قدر گردانم هاانسان ادیتا شما را ص" دیئایمن ببه دنبال "گفت:  شانیبد خود را به ساحل راندند یقهایقا

 یدامها ،یزبد شیبا پدر خو قایقکه در  دید را وحنایو برادرش  یپسر زبد عقوب،ی یعنی گرید دو برادر رفته شتریپ

عقب  گذارده، از قایقدر  کارگرانرا با  یپس پدر خود زبد. را دعوت نمود شانیدرحال ا کنند؛یخود را اصالح م

 روانه شدند. یو
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 شود یشاگرد م یمت

 28تا  27 آیات 5باب  لوقا، 14آیه  2باب  مرقس،  9آیه  9ی باب مت

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

 

 او "ایبه دنبال من ب"، . او را گفتدینام داشت، بر باجگاه نشسته د 13 یرا که الو یریرفته، باجگ رونیاز آن پس ب

 را ترک کرده، برخاست و به دنبال او رفت. زیچ  همه
 

 فرمان:

 .ایبه دنبال من ب *

 

 :درس

و  بپذیرد که بر او هست را  (یاقتدارمقامی )یا مستلزم آن است که شخص  نیدرس اطاعت دشوار است. ا یریادگی

 ندیگو یکه مقامات به شما م یهنگام خصوص، به ستین آسان شهیهم نیکند. ا میتسل مقامسپس اراده خود را به آن 

 شاگرد دیتوان یآن، شما نم دونخواهد. ب یاطاعت شما را م یسی. عدیانجام ده دیخواه یکه نم دیرا انجام ده یکار

 .دیاو باش

 

کنند، بچشند، ، لمس نندیرا بب حیتوانستند مس یکنند ، آنها م یرویتا از او پفراخواند را  یشاگردان اصل یسیع یوقت

             او را در همه جا دنبال یکیزیآنها حضور داشت و آنها حضور ف انیدر م فیزیکیو بشنوند. او از نظر  دنیبوب

 داد.می تعلیمنبود که او به آنها  یدرس نیکردند. اما ایم

 

                                                           
،  Matityahu، ینام عبر از یسیانگل ترجمهمعروف است. متیبه  به طور عامیانهاست. او  "نوستیپ" یبه معن یبرنام ع کی - الوی  13

، از جمله رانیگیرا از ماه اتیرناحوم بود. او بدون شک مالفدر ک اتیمال یجمع آور یمأمور اصل متی. "از طرف خدا هیهد" یبه معن

ممکن است  نیفروش در بازار آوردند. او همچن یخود را برا دیکه ص ی، هنگامه بودکرد افتیدر اسیاندرو  پطرس، یوحنا،یعقوب

 است. یمت لیانج سندهینو نیشفا داد. او همچنش را پسر یسیباشد، که ع بوده رناحومفک یمقام سلطنت
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کنند. او  پیروینند، اطاعت ک فتر یرا که از آنها انتظار م شفاهیدستورات به شاگردان خود آموخت که  یسیع

کتاب  قیکه در قسمت عهد عت خود پدر فرمانهایو اطاعت خود را از  راهنمایی نمود ل هاثَبا مَآنها را  نیهمچن

 کرد. یکرد عمل م یمقدس نوشته شده بود، نشان داد. او به آنچه که موعظه م

 

 نیوالد ید. کودکان قدرت را در صداکنن یرویپ زین شفاهیآموزند که از دستورات  یبه فرزندان خود م نیوالد

    کنند عمل  یم وعظآنچه که  به نیوالد ی، وقتاماکنند. یم یرویخود پ نیوالد یکنند و از الگو یخود درک م

 .ندیگویکند نه آنچه آنها م دیتقل هندد یانجام م نیدارد از آنچه والد لینند، کودک تماکینم

 

به  یسی، عرساند انیپا را به آنها تعلیم دادن بهکه او  یاطاعت کنند. هنگام یسیگرفتند که از ع ادی 14 شاگردان نیاول

بایست میبسازند. آنها  یشتری، شاگردان بکه انجام دهند بودآنچه به آنها امر کرده  تعلیمآنها گفت که بروند و با 

 جی. نتااقدام کنندعمل در  که انجام دهند آنچه او به آنها دستور داده بود، بوسیله انجام ل ها رهبری میکردندثَبوسیله مَ

شاگردان بوده و رشد  نیاطاعت ا در پیدهد که معجزات  یبود! کتاب اعمال رسوالن به وضوح نشان م زیانگ رتیح

 .پیدا کرد به سرعت افزایش سایکل

 

 هنوز مردم را نکرده است. او رییدارد و روش او تغ یامروز سایکل یانتظارات را برا نیهنوز ا خداوند یِسیع

. در واقع، معجزه تولد افتداتفاق میاطاعت از کالم خدا  در پیمعجزات هنوز و تا به دنبال او باشند خواند فرامی

موعظه شده است  یسیافتد. آنها کلمه خدا را که در مورد ع یشکل اتفاق م نیشخص به هم کی یدوباره در زندگ

 افراد به دنبالکه  یا وهی. شرندیگیم دیکنند و تعمیم اعترافعنوان خداوند  ، او را بهآورندایمان میآن به شنوند،  یم

است و  دنیاز شن مانیا "عمل کنند. پولس رسول گفت: به آن است که کالم او را بشنوند و  نیا میروند یسیع

                                                           
 آینده شاگردسازانمه ه یالگو برا کیروابط منحصر به فرد  نیبا شاگردانش چگونه بود؟ درک ا یسیرابطه عشاگردان  نیاول  14

را  یکه همة امور دیده میرا تعل شانیا.. شاگرد سازید... .یدبرو"دهد: یم فرمانبزرگ  تیبه شاگردان خود در مأمور یسیع رای، زمیباشد

ا ب یسیع نسبتِبر  یمرور") دینیبب 146مقاله را در صفحه  -20تا  19آیات  28متی باب  ".جا آورند ام به که به شما حکم کرده

 (."شاگردانش
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".آورندمیبجا شنوند و آن را یکه کالم خدا را م آنانیخوشا به حال ": فرمود یسیع ".مسیحاز کالم  دنیشن
و  15 

او ، خشنودم یمن که از و محبوباست پسر  نیا " صحبت کرد و اعالم نمود:شاگردان  اب ، از آسمانشخدا، خود

 16 ".دیرا بشنو

 

 :یکاربرگ بحث گروه

 فرمان: کی یسه جزء اصل .الف

 فرمان. صادر شدن. 1

 فرمان. دنیشن. 2

 از فرمان. اطاعت. 3

 

 کنیم. اطاعتآن از  اینکه بتوانیم از ، قبلاست ازیمورد ن در شنیدن یک فرمان اصلچهار  .ب

 .دیبشنوآن را  یکیزیبه طور ف دی. شما با1

 .ستیآن چ یمعن دیبدان دی. شما با2

 .دستور با شماست خطاب که دیبدان دی. با3

 شماست. رهبرکه از طرف  دیبدان دی. با4

 

 الزم است. اصلفرمان، سه  کیاز  عملی اطاعتدر . ج

 .دیبه اطاعت باش لیما دیما با. ش1

 .دیکن متوقف دیده یرا که در حال حاضر انجام م یکار دی. شما با2

 .دیانجام دهآن را  دیبا در عمل. شما 3

 

                                                           
15

 28 هیآ 11لوقا باب   

 5 هیآ 17باب  یمت  16
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فرمان  کیو اطاعت از  دنیمختلف شن بیائیم اصول. 11تا  1آیات  5باب  لوقاانجیل در  و پطرس یسیاز داستان ع. د

 .میکن ییرا شناسا

 

 او به آن پاسخ داد. رایز دیفرمان را شن نیا پطرسکه  میدان ی. ما م1

 بود. ریگیماه کیاو  رایفرمان به چه معناست ز نیدانست که ا ی. پطرس م2

 او بود.برای  قیقا رایز خطاب دستور با اوستدانست که  ی. پطرس م3

 .خطاب کردرا استاد  یسیاو ع رایز میباشد اقتدار یاست که دارا یاز طرف کس آن فرمان دانست که ی. پطرس م4

 ولی مایل به اطاعت بود.  بود دلخوراز فرمان او  یگرچه تا حد. 5

 .کردن راصحبت یعنی متوقف کرد،  آنچه که در حال انجامش بود را. پطرس 6

 شد. قیعم یآبها ی. او راه7

 

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

 

 شوند.      یدچار تزلزل م حیمس یسیعراه رفتن به دنبال در  انیحیمس چرا که یلی. دالو

 .میگویدکتاب مقدس که ندانستن آنچه  - عدم آگاهی. 1

 .میگویدکتاب مقدس که آنچه  به کار نبردن – توجهی یب. 2

 هستند. خود یزندگ روزمره یدادهاینگران رو شتریب - سردرگمی. 3

 .خداوندشان یبه جا گرانیگوش دادن به د - اطالعات غلط. 4

 

 نکته درس:

 .دیگویخدا م کالم ،یسیو اطاعت از آنچه ع دنیشن
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 :درخواست

و مرا متابعت  شناسم یو من آنها را م شنوند یگوسفندان من آواز مرا م "-را به خاطر بسپارید 27آیه  10باب  وحنای. 1

 ".کنند یم

و آن را با گروه به  دیسیرا بنو جی، نتااطاعت کنید از آن تا به شما بدهد یشخص یک فرمان دی. از خداوند بخواه2

 .دیاشتراک بگذار
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 2درس 

 چه می بینی؟

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 کند؟یم زیافراد را با شما متما یزیچه چ •

 د؟یده رییرا تغ گرانید افکار دیکن یم یچگونه سع •

 

 :مقدمه

خانه را ندارد. نوزاد به  تیاست و امن ندیمکان ناخوشا نیو متفاوت است. ا بیاو عج یبرا نوزاد ةخارج از خان یایدن

     او را به آنجا  نشیخصمانه است که والد طیمح نیاست. اما در ا گانهیناآشنا و ب زیکند، همه چ یم هیگر یراحت

 یسی. عنشست و برخاست میکنندبا آنها  یآسانبه  نشیکه والد دآشنا شو یاطراف و افراد طیبا مح دیآورند. او بایم

  برد. یبه آنجا م زیخود را ن دیشاگردان جد

 

هستند. آنها سه  بومی یهستند. آنها مردم لیجل یایدر ی، در امتداد سواحل شماللیاز جل یانیهودی یسیشاگردان ع

به ، دره رود اردن قیاز طر نهاآ مرسوم مسیر خداوند شرکت کنند. اعیادتا در کنند یم سفر میبار در سال به اورشل

 نیآنها را در اطراف سرزم ریو مساست.  زیو حاصلخآبیاری شده ، عیدره وس نی. ای آنان را عبور میدهدآسان

خانه افراد نفرت  انیسامر نیبرد. از نظر آنها، سرزم یقرار دارد، م میآنها و اورشل یخانه ها نی، که ب17انیسامر

 ندارند. یبا آنها معاشرت چندان انیهودیشناسند و یا نمر یواقع یاست که خدا یزیانگ

 

                                                           
ها شکست خورد، اکثر  یتوسط آشور الدیاز م شیپ 721در سال  لیاسرائ یشمال لهی، متشکل از ده قب لیاسرائ یکه پادشاه یهنگام 17

 به فرمان انی، آشورالدیقبل از م سال 677آشور فرستاده شدند. در حدود  یمردم به اسارت درآمدند و به مناطق مختلف امپراتور

 یریجلوگ ابانیمجدد آن به ب لیکرده بودند ، آوردند تا از تبد تخلیهآن را  یشمال لهیکه ده قب ینیرا به سرزم امتها گریمردم دآسرحدون 

 شناخته شدند. "یانسامر"ها به عنوان  یلیاسرائ ریشود. آن غ



 

   34صفحه   

 

 طیدر مح یمدت ی. آنها برابرگزار کنند میدر اورشلرا فصح  دیعمیروند تا  یسیعهمراه بهار، شاگردان  لیدر اوا

نطقه م بومی. آنها به مردم لیاسرائ نیسرزم یقسمت جنوب  است، هیهودیمنطقه  نیمانند. ایم میدوستانه اطراف اورشل

 ابندی یحضور م میدر اورشلآنها دوم سال که  عیددوره احتماالً تا زمان  نیدهند. ایم دیرا تعم یکنند و برخیخدمت م

 شود. یفصح برگزار م دیهفت هفته پس از ع رایشود ز یم دهینام "ها هفته"جشن  نیادامه دارد.  ا

 

بار او شاگردان را در  نیبازگردد. ا لیبه جل ردیگ یم میناگهان تصم یسیشود. ع یزمان اواخر بهار است. دارد گرم م

 ی، منطقه ادره ریبا مس سهیکوهها سخت و ناآشنا است. در مقا از میان. سفر بردره میسام قیکوتاهتر، از طر یریمس

کنند. یتوقف م سوخار یدارد. آنها در روستا یو آب کم هیکه سا بادبا  ریخته شده یتپه ها، صخرهخشک از 

، است. ظهر ارْخیپَطرِ عقوبیمحل چاه  نیآن در غرب قرار دارد. ا یباال لعنت، کوه بالیع، کوه برکت و میجرز

نحوه برخورد کند. وقت آن است که  دیآ یچاه منزد که  یبا زن یسیاستراحت ناهار است وقت آن است که ع موقع

 .یابد ریینسبت به جهان تغ ردانششاگ دید

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 زن نزد چاه

 42تا  1آیات  4انجیل یوحنا باب 

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

 

 نکهیبا ا دهد،یم دیکرده، تعم دایشاگردپ ییحیاز  شتریب یسیاند که عمطلع شده انیسیو چون خداوند دانست که فر

رفت. و الزم بود که از سامره عبور  لیجانب جل راگذارده، باز به هیهودیداد بلکه شاگردانش،  ینم دیتعم یسیخود ع

داده بود  وسفیبه پسر خود  عقوبیکه  یآن موضع هب کیاز سامره که سوخار نام داشت، نزد یکند پس به شهر

ساعت به  بیبر سر چاه نشسته بود و قر نیاز سفر خسته شده، همچن یسیبود. پس ع عقوبی. و در آنجا چاه دیرس

 رایز« آب به من بنوشان. یاجرعه»بدو گفت:  یسیآمد. ع دنیبجهت آب کش یسامر یبود. که زن 18 شمش

                                                           
 یعنی حدود ظهرساعت ششم   18
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من آب  از یهست هودیچگونه تو که »بدو گفت:  یشهر رفته بودند. زن سامر هخوراک ب دنیشاگردانش بجهت خر

اگر »در جواب او گفت:  یسید. عمعاشرت ندارن انیبا سامر هودیکه  رایز «باشم؟یم یآنکه زن سامر حالو  یخواهیم

آب به تو  و یکردیتو از او خواهش م نهیآب به من بده، هرآ دیگویکه به تو م ستیو ک یدانستیبخشش خدا را م

تو از پدر  ایآ ؟یاست. پس از کجا آب زنده دار قیو چاه عم یدلو ندار آقا یا». زن بدو گفت: کردیعطا م 19 زنده

در جواب  یسیع «دند؟یآشامیاو از آن م یرا به ما داد و خود و پسران و مواش که چاه یهستر بزرگت عقوبیما 

تشنه نخواهد  اًبنوشد، ابد دهمیکه من به او م یاز آب که یکس کنیآب بنوشد باز تشنه گردد، ل نیهرکه از ا»اوگفت: 

آقا  یا»زن بدو گفت: « .جوشد یم یجاودان اتیگردد که تا ح یدر او چشمه آب دهمیکه به او م یشد، بلکه آن آب

برو و شوهر خود »به او گفت:  یسیع.« میاین دنیآب کش بجهت نجایتشنه نگردم و به ا گریآن آب را به من بده تا د

که  رای! زیکه شوهر ندار یگفت کوین»بدو گفت:  یسیع« شوهر ندارم.»زن در جواب گفت: .« ایب نجایو در ا بخوان ار

که تو  نمیبیآقا م یا»زن بدو گفت: !« یراست گفت سخن را نی! استیشوهر تو ن یاروآنکه االن د یپنج شوهر داشت

است که در آن عبادت  ییجا میکه در اورشل دییگویو شما م کردندیپرستش م  20کوه نی! پدران ما در ایهست ینب

پدر را  میر اورشلکوه و نه د نیکه نه در ا دیآیم یکن که ساعت قیزن مرا تصد یا»بدوگفت:  یسیع« نمود. دیبا

نجات از  رایز میکنیعبادت م میدانیاما ما آنچه را که م دیپرست یم دیدان یکرد. شما آنچه را که نم دیپرستش خواه

پرستش  یپدر را به روح و راست یقیبلکه االن است که در آن پرستندگان حق دیآیم یساعت کنیلاست.  هودی

به  دیبایخود را طالب است. خدا روح است و هرکه او را پرستش کند م پرستندگان نیکه پدر مثل ا رایخواهندکرد ز

 زیاز هر چ دیکه او آ یهنگام. پس دیآیمکرستس  یعنی حیکه مس دانمیم»زن بدو گفت: « بپرستد.  21یروح و راست

ده، و در همان وقت شاگردانش آم« همانم. میگویمن که با تو سخن م»بدو گفت:  یسیع« خواهد داد. ما خبر به

. آنگاه یزنیچه با او حرف م یبرا ای یطلبینگفت که چه م چکسیو لکن ه دیگویسخن م یتعجب کردند که با زن

که هرآنچه کرده بودم به من گفت.  دینیرابب یو کس دییایب»را گفت:  دمخود را گذارده، به شهر رفت و مر یزن سبو

 یا»دند. و در اثنا آن شاگردان او خواهش نموده، گفتند: آمیم شده، نزد او رونیپس از شهر ب «ست؟ین حیمس نیا ایآ

                                                           
 رهیکند تا آب ذخ یصحبت م دائمیمنبع  کیاز  شترینهر است. ب ایشدن آب از چشمه  یجار یاصطالح به معنا نیا .اتیآب ح   19

 شده.

 میکوه جرزکوه.   20

 3آیه  3فیلیپیان باب  ".میو بر جسم اعتماد ندار میکن یفخر م یسیع حیبه مس "روح و راستی.  21
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مگر »گفتند:  گریکدیشاگردان به .« دیدان یدارم که بخورم و شما آن را نم ییمن غذا»گفت:  شانیبد« استاد بخور.

خوراک من آن است که خواهش فرستنده خودرا به »گفت:  شانیبد یسیع« آورده باشد! یخوراک او یبرا یکس

 میگویبه شما م نکیاست؟ ا موسم درو گریکه چهار ماه د دییگوینم شما ایو کار او را به انجام رسانم. آ عمل آورم

 و ردیگی. و دروگر اجرت مشده است دیکه االن بجهت درو سف رایز دینیها را ببو مزرعه دیافکن چشمان خود را باال

 نجایکالم در ا نیا رایر دو با هم خشنود گردند. زکارنده و دروکننده ه تا کندیجمع م یجاودان اتیبجهت ح یثمر

. دیدروکن دیارا که در آن رنج نبرده یزی. من شما رافرستادم تا چکندیدرو م یگریو د کاردیم یکیراست است که 

بواسطه سخن آن  انیاز سامر یاریپس در آن شهر بس.« دیاداخل شده شانیو شما در محنت ا دندیمحنت کش گرانید

نزد او آمدند، از او  انیآوردند. و چون سامر مانیادت داد که هرآنچه کرده بودم به من بازگفت بدو ازن که شه

آوردند. و به زن  مانیبواسطه کالم او ا گرید یاریبماند و دو روز در آنجا بماند. و بس شانیا خواهش کردند که نزد

 و نجات حیمس قتیکه او درحق میاو دانسته دهیود شنخ رایز میآور ینم مانیبواسطه سخن تو ا نیبعد از ا»گفتند که 

 «دهنده عالم است.

 

 :فرمان

 شده است دیکه االن بجهت درو سف رایز دینیها را ببو مزرعه دیافکن چشمان خود را باال. 

 

 :درس

ر د یکیزیف نیقوان یری، درک و بکارگدنیبه د شاگردان پردازد. یم دیددهد به قدرت یمتعلیم  یسیکه ع یدرس

متفاوت داشته باشند.  یدیکشد تا دیآنها را به چالش م یسیکه آنها را احاطه کرده عادت کرده اند. ع یعیطب یایدن

 .کشیده شود به بعد روح آنها دیدخواهد قدرت یاو م

 

 ".است موسم درو گریکه چهار ماه د دییگوینم شما ایآ "کند.  یم شروع هیاظهار نیخود را با ا میتعل یسیع

طول  گریاند، چهار ماه دپنبه خود را کاشته راًیاست، مردم اخ یشود. ماه م یشاگرد حاکم م یویتفکر دن یندهایفرآ

 چشمان خود را باال" :دیگویم یسیکنند. اما سپس عیکشد تا محصول رشد کند و آنها در ماه سپتامبر برداشت میم

 ".شده است دیکه االن بجهت درو سف رایز دینیها را ببو مزرعه دیافکن
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. اما در دوردست آنها نندیبینم که آماده برداشت استرا  یکنند، محصول پنبه ایشاگردان به مزارع نگاه م هنگامیکه

 انسانهادر مورد  یسی. عدویدندمیآنها  یبر تن کرده و به سو دیسف یهاکه لباس نندیبیرا م ، انسانهاییمزارع میاندر 

 نیدر آخر عصر انیشود، نه در پا یدر حال حاضر آغاز م برداشت. جان انسانها از برداشتیکند، نه پنبه، یصحبت م

 کند.یتالش م روحانیارتباطات  جادیا برایشاگردان  افکاربرداشت بزرگ. 

 

کارنده و دروکننده هر دو  تا کندیجمع م یجاودان اتیبجهت ح یثمر و ردیگیدروگر اجرت م"عیسی ادامه میدهد. 

. من شما رافرستادم تا کندیدرو م یگریو د کاردیم یکیراست است که  نجایکالم در ا نیا رایند. زبا هم خشنود گرد

 .«دیاداخل شده شانیو شما در محنت ا دندیمحنت کش گرانی. ددیدروکن دیارا که در آن رنج نبرده یزیچ

 

شود. یآن ظاهر م یبه جا اهیگ کیو  بکارید نیدانه در زم کیکنند.  یشاگردان شروع به فکر کاشت و درو م

کاشت  یاز بذر را برا یمقدارما هستند.  زیادیدانه  یحاو شهیهم اهانیکند. گیدرو م یکارد و شخصیم یشخص

 .آشنا است اریما بس یبرا نهای. همه امیکن یم فادهموارد است ریغذا و سا یرا برا هیو بق مینکیم رهیذخ یمحصول بعد

 

 یمزارع به سو انیبودند که از م دهیرا د انسانهاییکند. آنها یذهن آنها خطور مکتاب مقدس به آیات آرام آرام 

  یخواه  دعوت  یبود  نشناخته  را که  یامّت ،نکیا"بود.  حیدر مورد مس ایدر طومار اشع آن !بله. دویدندمی یسیع

تو   که  لیاسرائ  و قدّوس  تو است  یخدا  که  هوهیخاطر   . بهدیبودند، نزد تو خواهند دو  تو را نشناخته  که  ینمود، و امّت

وجود دارد. فقط در مورد کالم خدا است.  زین ایاشعکتاب در  که و بخش کاشت و درو 22 ". است  نموده دیرا تمج

 را بارور و برومند  ، آن کرده  رابیرا س  نیزم  بلکه گردد یآنجا برنم  و به بارد یم  از آسمان  و برف  باران  چنانکه"

  صادر گردد خواهد بود. نزد من  از دهانم  که  من  کالم  همچنان بخشد، یم  را نان  و خورنده بذرو برزگر را  سازد یم

خواهد   کامران  را فرستادم  آن  آنچه  یبجا خواهد آورد و برا  خواستم  را که  نچهآ  بلکه  نخواهد برگشت ثمر یب

 23 ".دیگرد

                                                           
 5آیه  55اشعیا باب  22
 11و  10آیات  55اشعیا باب  23
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آمده  حیکه قبل از مس آنانی. کنندمیکند، یدر مورد آن صحبت م یسینچه عاکنون شاگردان شروع به درک آ

، حیکاشتند. آنها با صحبت از آمدن مس حی، بذر کالم خدا را در مورد مسانبیاء، داود و ی، موسها ارْخیبودند، پَطرِ

 کنند. را درو جانها محصول دی، باندیآیم حیکه بعد از مس ی. همه کسانکاشتنداو و نجات مردم  یپادشاه

 

در  افرادکنند. و هر دو گروه از یم درواو و نجات انسانها آمده است،  ی، پادشاهحیمس شهادت دادن به اینکهآنها با 

 خواهند کرد. یخدا با هم شاد پادشاهی

 

 :یبحث گروه

 م؟ینیتا مزارع آماده برداشت را بب میپشت سر بگذار دیرا با ی. چه موانع1

را  روحانی یگفتگو کیروزمره خود  یافراد در کارها دید قیتواند از طریدارد که فرد م وجود یی. چه راه ها2

از  کیهر  دنیروز است. پرس چه زمانی از ندیکند تا ببیبه ساعت خود نگاه م یآغاز کند؟ )به عنوان مثال: شخص

کند؟ جهان  داوریم را رسد که خدا مرد یم یزمان ایآ"شود.  یم روحانی یگفتگو کی جادیباعث ا ریزواالت س

 "(مانده است؟ یتواند تا ابد زنده بماند؟ چند سال از عمر شما باقیم کسی ایرسد؟ آ یم انیبه پا یچه زمان

 

 نکته درس:

 شود. روحانی یک رویاروییکه ممکن است منجر به  دیباش خود انیاطراف مراقب

 

 :کاربرد

 کیتا  دیکه ممکن است از آنها بخواه دیفکر کن یموارد. به دیکن شان نظارهروزمره ی. افراد را در کارها1

. آنها را در جلسه دیسیبنو دیاز آنها بپرس دیتوانیرا که مواالتی را آغاز کنند. مشاهدات خود و س روحانی یگفتگو

 .دیگروه به اشتراک بگذار یبعد

 .دیشناس یکه او را خوب نم دیببر ییسایشام به کل ایناهار  یرا برا ی. شخص2
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 3درس 

 دیجد یدگاهید

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 مهم بوده است؟ نقدریو چرا ا تاکید دارند یخانوادگ یاز ارزش ها کیشما بر کدام  نیوالد

 

 :مقدمه

سال  کیاز  شی. آنها به اندبود شنیدهو عیسی را دیده . شاگردان رندیگیم ادیو گوش دادن  کردناز تماشا کودکان

 با او بوده اند.

 

از  یسیشود. عیم انداختهدهنده به زندان  دیتعم یحییسوخار، در چاه  نزدزن آن با  مواجه شدنشانبالفاصله پس از 

. او ردیگیعموم قرار م دیکند و در آنجا با خدمت خود در معرض دیزادگاه خود ناصره به کفرناحوم نقل مکان م

وقت تمام "است:  نیکند ا یموعظه م یسیکه ع یامی. پندکیم رونیرا ب دیوهادهد و یرا شفا م مارانیکند، بیموعظه م

هر جا که او  از مردم جمعیت کثیریو  ".دیاوریب مانیا لیو به انج دیاست. پس توبه کن کیشد و ملکوت خدا نزد

 .کردندیدنبال م رفت او رامی

 

        حوض نزدرا  فلج کی که او یبرد. هنگامیم میاورشل بهها هفته برگزاری عید برایشاگردان خود را  یسیع

، کند که او پسر خدا استیادعا م یسیع ی. وقتشودمیاو شروع  هیعل هامخالفت دهد،یسدا در روز سبت شفا محتبی

          کهوقتی  ،شوند یم سبتدر روز  کردنکند. سپس شاگردان او متهم به کاریم یعصبان شتریرا ب یرهبران مذهب

 خورند.یکنند و میپوست م ،نندیچ یرع مرا از مزا های گندمخوشه

 

گذراند. یمدعا رود و شب را در ی( باال م"خلوتگاه" - eremos toposاز کوه ارموس ) یسی، علیبا بازگشت به جل

و او دوازده نفر  ندیآیم یسی، شاگردان نزد عبامدادانکند.  یاو فراهم م یبرا یتپه سرپناه یجنوب موقعیتدر  یغار
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 یسیعجایی که آیند پایین می به هموار به محلی. آنها با هم شند( باگانبرد تا رسوالن او )فرستادینام ماز آنها را 

 کوه معروف است. سرکند آنچه امروز به عنوان موعظه میشروع به صحبت 

 

 یانده فرم آن به خوبی باست. خدا ةخانواد یدر مورد ارزشها یسیع میتعل نیاست. ا حیمس شریعتکوه  سرموعظه 

 ارائهو کوه  سرموعظه  رامونیپ یدادهای، رومطابقت دارد داد لیتحو لیکرد و به قوم خود، اسرائ افتیدر یکه موس

 مشابه است. اریده فرمان بس

 

معجزه کردند. هر دو  رویدادقبل از وقوع  هر دو یسیو ع ی. موسمیباشدهفته ها  عید در پیبالفاصله  دادیهر دو رو

گذرانند. هر دو از بوقت خود را با خدا  جاآن روند که یباال م یشدند. هر دو از کوهینبال مد یادیتوسط افراد ز

ده فرمان را که با انگشت  یارائه دهند. موس پایین هستنددر  قوم که زا یاریخدا را به بس شریعتتا  ندیآیم نییکوه پا

و آنها با قدرت روح القدس  دیگو یود را ماحکام خ یسیدهد. عینوشته شده است، ارائه م یدو لوح سنگ یخدا رو

   صحیح یزندگ یبرا ییهادستورالعمل یحاوهر دو کوه  سرموعظه  . ده فرمان وشوندمینوشته  قوم هایبر قلب

 قومکه  نیرا با اعالم ا لیاسرائ ی)تورات( به بن شریعتدادن  ی. موسهستند لعنتبرکت و  امل. هر دو شباشندمی

 برکته خود را با نُ شریعتدادن  یسی(. ع28 باب هیتثنرساند )یم انی، به پادارندعهد را  یهالعنتبرکات و 

 کند. ی( آغاز مهای)وا لعنت( و چهار ها یا همان برکاتخوشابحال)

 

تأمل  او وقت، آیدند به زیر میمنتظر نییپادر  جمعیتی کثیری کهسمت  بهارموس را  سراشیبی یسیکه ع یهنگام

)به شکل ساز  شکل ة هارپیاچیدر نیلگون ی. آبه استگسترده شدبه سمت جنوب او  مقابلدر  لیجل یایدارد. در

طلوع کرده است. در  یشرق یبر فراز تپه ها دیخورش ییطال یغالب است. در سمت چپ او گو منظرهبر  چنگ(

از محصول  یت با خاک غنساریغرب، دشت جنسمت رناحوم قرار دارد. در ف، کوخانه ا سه کیلومتری تقریباً فاصله

به  آلودمه منظرهشود که کل  یباعث م دیتابناک خورش یزمان از سال، گرما نیروزها در ا شتریقرار داشت. در ب

ها گنجشک جیک جیک یاست و صدا خودرو یاز علف ها و گل ها دهیارموس خود پوش سراشیبینظر برسد. 

 یدر مورد ارزشها یعنیدارند،  ازیآموزش ن یه مرحله بعد، بفرزنداناست. شاگردان، مانند  ردهفضا را پر ک

 .یخانوادگ
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 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 (همان برکات ای هاوشابحال)خ دیدگاهی جدید

 24موعظه سر کوه 

 26تا  20آیات  6باب  لوقاانجیل ،  2تا  1آیات  5باب  متیانجیل 

 "خدا از جانب یامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یا دهیگز

 

 شانیملکوت آسمان از آن ا رایدر روح، ز نانیافکنده، گفت، خوشابحال مسک شیپس نظر خود را به شاگردان خو

خواهند شد.   نیوارث زم شانیا رایز مان،یحل ابحالخوش. افتیخواهند  یتسلّ شانیا رایز ان،یخوشابحال ماتم است

رحم  شانیبر ا رایکنندگان، ز وشابحال رحمخخواهند شد.  ریس شانیا رای، زپارساییخوشابحال گرسنگان و تشنگان 

پسران  شانیا رایکنندگان، ز . خوشابحال صلحدیخدا را خواهند د شانیا رایکرده خواهد شد. خوشابحال پاکدالن، ز

 شانینِ اآسمان از آ یپادشاه رایز نند،یب یآزار م پارسایی راه در که آنان حال به خوشا خوانده خواهند شد. داخ

در .  ندیبر شما کاذبانه گو یو جفا رسانند، و بخاطر من هر سخن بد ندیچون شما را فحش گو دیخوشحال باش. است

 ایبا انب شانیپدران ا نطوریکه به هم رایز ،باشد یم میاجر شما در آسمان عظ را،یز دییو وجد نما دیآن روز شاد باش

گرسنه  رایز رشدگان،یس یبر شما ا یوا. دیا افتهیخود را  یکه تسلّ رایان زدولتمند یبر شما ا یوااما نمودند.  رفتار

مردم شما را  عیکه جم یبر شما وقت یواکرد.  دیخواه هیکه ماتم و گر رایز دیبر شما که اآلن خندان یشد. وا دیخواه

 کَذَبه کردند. یایبا انب شانیپدران ا نیهمچن رایکنند، ز نیتحس

 

 فرمان:

 د.باش یم میاجر شما در آسمان عظ را،یز دییوجد نماو  دیشاد باش 

 

 

                                                           
با شاگردانش به  یسیآمدن ع پایین، اما در واقع پس از باشدمیکوه عبارات اشاره به قرار داشتن روی  نیگرچه ا-کوه موعظه سر   24

دهد، همانطور که  یم حیخود توض روانیپ ی)تورات( خود را برا "میتعل" ای "شریعت" یسیع نجایمکان هموار اتفاق افتاد. در ا کی

 انجام داد. لیاسرائ ینا نزد بنیاز کوه س آمدن پایینهنگام  یموس
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 :یبحث گروه

 با ارزش مردم در فرهنگ ما چگونه است؟ سهیذکر کرده است در مقا خوشابحالدر هشت  یسیکه ع یی. ارزشها1

 شود؟ یما چگونه به مردم آموزش داده م یفرهنگ ی. ارزشها2

 

 :درس

 ی. اوالً، ارزشهااموزندیرا ب زیخواهد سه چیاز شاگردانش م یسید. عکشیطرز فکر مردم را به چالش م هاخوشابحال

است. و سرانجام  ندهیارزشها در آ نیا ی، پاداش نگهداراًی. ثانستین کسانیجهان  یخانواده خدا با ارزشهادرون 

 .تیدر صورت آزار و اذ یاست، حت یخانواده خدا شاد یاساس طرز رفتار نکهیا

 

مردم . باشدمی از هر جهتاز حد  شیب یشادمان یکردن به معنا یاز حد است. شاد شیب خوشی یبه معنا یشاد

پیدا کنند.  خوب طیدر شرارا  شانخود این است که بر یهمه آنها مبتن و کنندیم دایپ یخوشحال یبرا یادیز لیدال

 ای آزماییلیط بختبحقوق در محل کار، برنده  شیآمدن فرزند، افزا ایممکن است به دن یشاد لیاز دال یبرخ

 جادیآور ا یشاد یشوند معموالً صداها یمردم خوشحال م یباشد. وقتملی  لیگفوتبال آنها در  میت یقهرمان یتماشا

 داشته باشند. گردانشخواهد شایم یسیاست که ع طرز رفتاری نیهستند. ا سرحالکنند و کامالً  یم

 

 طیدر شرا یفرد یراحت است که خوشحال شوند. اما وقت شانی، برارندیگیقرار م یخوشبخت طیافراد در شرا یوقت

فراتر از  دی. او باباشدمی یو خوشحال یشاد یبرا یخاص یهاخصیصه نیاز به، ردیگیقرار م یدشوار ایدردناک 

خود فرد باشد.  خیریتبه  طیشرا نیدهد ایم اجازهکه او  نانیاطم نیبه خدا الزم است، با ا مانینگاه کند. ا طیشرا

 است. یمتفاوت دگاهید ازمندینآن  تحمل رنج است. یبرا محبتخدا و  ندهیآ یهابه وعده دیمستلزم ام نیهمچن

 

روند یراه م مانیمتفاوت که با ابا گونه  یبسازد، مردمان دیجد خلقتیخواهد یکرد که خدا م ینیبشیپ نبی حبقوق

 ر را بخوانید.طرز رفتا نیکتاب حبقوق ا پایانی آیهسه در . اردینه با د

ندهد، و   ها آذوقه گردد و مزرعه  عیضا  تونیز  نشود و حاصل  افتیدر موْها   وهیو م اوَرَدین  شکوفه ریانج  گرچها" 

  نجات  یشد و در خدا  خواهم  در خداوند شادمان  من امانباشد،  ها لهیها در طو شود و رمه  منقطع  ها از آغل گله
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  یها و مرا بر مکان گرداند یآهو م  یهایپا  را مثل  میهایو پا  است  من  خداوند قوّت  هوهینمود.   خواهموجد   شیخو

" . خواهد ساخت  خرامان  بلندم
25

 

 

دست  اعمالو  اقالمنگران کمبود  انسانهاکند. یم سهیبه امور مقا دیخلقت جد دگاهیجهان را با د انسانهای دگاهید نبی

ساخته شده است.  آهو ای غزال کیمانند  دیشوند. خلقت جدی، دلسرد مل نشودحاص زهایچ نیا یخود هستند. وقت

محصوالت  یخراب ای یخال یها طویله نگران آهوهاکنند. یم یزندگ یدر ارتفاع باالتر رایدارند ز یبهتر دیآنها د

پوشاند و در یرا م وهاآهکرده است. خدا نخلق  اینگونه خدا آنها را رایز ستندین انسانها شرایطنگران  نها. آنیستند

روز  یدر طول گرماو آنها ی آنان را تامین میکند غذاآب و . او ملجا و سرپناهی مهیا میکند شرایط محیطی ناگوار

 کنند.یخنک استراحت م یدر جاها

 

وجود دارد.   لیسه دل "؟ببینندجفا  حیمس یسیبه خاطر ع پارسایاندهد که  یچرا خدا اجازه م"پرسند:  یم یبرخ

است  یهمه کسان هالکتو  انیحیمس ینشانه نجات برا نیااز طرف خداست. 26 یانشانه این است که نیاول ا لیدل

، رندیگیقرار م تیمورد آزار و اذ خداوند حِیمس یسیع دادن شهادت لیبه دل انیحیمس یکه با آنها مخالف هستند. وقت

 .کنندحاصل می نانیدر مورد نجات خود اطم خدااز 

 

     اول پطرسدر  لیدل نینه؟ مرجع ا ایهست  که آیاحقیقیافراد.  مانیا شیآزمااول مرتبط است،  لیدل بهوم د لیدل

که  دیوگیم 14تا 12 اتیآ 4 بابشود.  یم افتی در رساله اول پطرس زیسوم ن لیآمده است. دل 9تا   3آیات  1باب 

 ی، کسانقتی. در حقردیگی، آرام مدقرار گرفته ان تیمورد آزار و اذ حیکه به خاطر مس یجالل و خدا بر کسان روح

  او و راه نجات متنفرند. حیدهند از خدا، مس یافراد مخالفند و آنها را آزار م نیکه با ا

 

و شما را از خود جدا سازند و  رندیکه مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گ یخوشابحال شما وقت "عیسی فرمود: 

اجر شما در آسمان  نک،یا رایز دییو وجد نما دیدر آن روز شاد باش کنند. رونیب ریا مثل شردشنام دهند و نام شما ر

                                                           
 19تا  17آیات  3باب  حبقوق  25

 30تا  27آیات  1فیلیپیان باب   26
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به خاطر  خواهد که یاز شاگردانش م یسیع" .سلوک نمودند ایبا انب شانیپدران ا نطوریکه به هم رایز باشد، یم میعظ

امر  کیرا جفا  یسیخوشحال شوند. ع جفاهاخواهد آنها از ی. تا آنجا که مقرارگرفتن در جفا باشندمنتظر  ایمانشان

گرفتید به کار قرار  جفامورد  اگر یبجا را ردیگ یقرار م جفاکه مورد  یهنگام عبارت نیا یدانست. او حت یم یعاد

 برد.

 

ساده  اری. بسابندیرا ب جفاهابه  دنیرس طریق روانشیپ دی، بامی نگرد برکت به دید یکرا  جفا یسیاز آنجا که ع

شود: یم دهیالگو در سراسر کتاب اعمال د نی. ادیکن خداوند حِیمس یسیخود به ع مانیقط شروع به اعالم اف ،است

 .کردن یشاد شروع کنید به ، سپس دنیآیم جفاها، دیاعالم کن خداوند را حِیمس یسیبه ع مانِیا

 

 :یبحث گروه

 د؟یرا ابراز کن یشاد دیتوان ی. چگونه م3

 

 نکته درس:

 گرفت. دیشماست و پاداش خواه یخواست خدا برا رای، زدیکن یگزند یبا شاد

 

 :کاربرد

پنج  نی. احساس خود را در مورد ادیبخوان رسوالن اعمالاز کتاب  یو شاد جفاموعظه،  یرا از الگو ریز تیروا پنج

 .دیبگذار انیو احساسات خود را با گروه در م دیسیبنو روایت

 

 پطرس و یوحنا. 1

 (26تا  1آیات  3د )باب الف( موعظه کردن

 (22تا  1آیات  4ب( جفا دیدند )باب 

 (31تا  23آیات  4ج( شادی کردند )باب 
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 رسوالن

 (16تا  12آیات  5( موعظه کردند )باب د

 (39تا  17آیات  5( جفا دیدند )باب هـ

 (42تا  40آیات  4( شادی کردند )باب و

 

 . استیفان2

 (10تا  8آیات  6)باب  کردالف( موعظه 

 (58آیه  7و باب  11آیه  6ب( جفا دید )باب 

 (60تا  59آیات  7)باب  نمودج( شادی 

 

 برنابا. پولس و 3

 (43تا  14آیات  13الف( موعظه کردند )باب 

 (50تا  44آیات  13ب( جفا دیدند )باب 

 (52تا  51آیات  13ج( شادی کردند )باب 

 

 . پولس و سیالس4

 (18تا  11آیات  16الف( موعظه کردند )باب 

 (24تا  19آیات  16ب( جفا دیدند )باب 

 (34تا  25آیات  16ج( شادی کردند )باب 
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 4درس 

 درخشنده چراغهای

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 نیا": دیرا از گروه بپرس ریزواالت اتاق ها حرکت کنند. س ایبا چشمان بسته در اتاق  دیگروه بخواه یاز اعضا

 "کرد؟ جادیما ادر ش یچه احساس نیتمر

 

 :یمعرف

کند و اعالم یبه آنها نگاه م ماًیدهند. او مستقیدهد، شاگردان با دقت گوش میکوه ادامه م موعظه سر به یسیع یوقت

از این سو به دست راست خود را  اشارهحرکت  کیبا  یسیو نور جهان هستند. سپس ع جهانکند که آنها نمک  یم

 تپه شهر زفات یآنها به باال هنگا نکهیتا ا میکنددنبال  آن را شاگردانمان دهد. چشیبه سمت غرب نشان مآن سو 

Zefat بنا  یکه بر کوه یشهر ": دیگو یبه آنها م یسیهمانطور که ع ستیدورتر نسیزده کیلومتر شود که  یم رهیخ

 ".شود، نتوان پنهان کرد

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 درخشنده یچراغها

 موعظه سر کوه 

  16تا  13آیات  5باب  متیانجیل 

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

 

 رونیندارد جز آنکه ب یمصرف گریشود؟ د نیباز نمک زیاگر نمک فاسد گردد، به کدام چ کنی! لدیشما نمک جهان

تا  افروزند یچراغ را نمو نتوان پنهان کرد.  بنا شود، یکه بر کوه ی. شهردیشما نور عالم مردم شود. مالیافکنده، پا
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.  بخشد یم ییکه در خانه باشند، روشنا یآنگاه به همة کسان ارند؛نهند، بلکه تا بر چراغدان گذ 27 مانهیپ ریآن را ز

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

 

 فرمان:

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

 

 :یبحث گروه

 نامد؟ یم جهانشاگردان خود را نمک  یسی. به نظر شما چرا ع1

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

 بسته است.

مردم  زندگی بایستمی شاگردانکند. یم یریو فساد جلوگ هیماده نگهدارنده است که غذا را از تجز کینمک  .ب

 باشند. بیاز ع یرا حفظ کرده و به آنها کمک کنند تا از فساد گناه پاک و عار

بیفزایند به  ارزش گرانید یزندگبه  بایستمی نشاگردابخشد.  یطعم م یاست که به زندگ یا ینمک چاشن .ج

 .به آنها برکت دادنوسیله 

 

 ؟اش را از دست میدهدمزه. چگونه نمک 2

مزه  یآن ب یدهد، اما فقط سطح خارج یبا هوا از دست م مدت یتماس طوالن بواسطه. نمک طعم خود را الف

 شود.یم

در خاک قلب  دیدهد. منبع نمک شاگردان با یست نمشود طعم خود را از د یم ینگهدار نیکه در زم ینمک. ب

 پنهان شود.

فرد قرار دارد. نمک در قلب با گفتن کلمات  کیست که در درون خدانمک در قلب نشان دهنده حکمت  .ج

دهد یم دیتعمشان دهان ایلب  یاز کودکان را با قرار دادن نمک رو یاریهنوز بس کیکاتول یسایشود. کل یم دهیپاش

 ساکن است. انباشد که حکمت خدا در درون آن نیا تا نشانه
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 است؟ نایکه ناب دیاطالع ده یبه فرد دیتوان یچگونه م. 3

 ست؟یدهد چیکه نور انجام م ییاز کارها ی. برخ4

 برد. یم نیرا از ب یکی. نور تارالف

 کند.یم آشکارپنهان را  یزهاینور چ .ب

 خود هماهنگ کنند. یازهایبه ن یابیدست یرا برا تهایتوانند فعال یم. آنها نندیسازد تا ببینور افراد را قادر م .ج

 دهند. صیرا تشخ زهایکند که چینور به افراد کمک م .د

 

 درس:

. ردیگیدر ذهن آنها شکل م واالتیدهند ، سیگوش م دیگو یکلمات را درباره نور م نیکه ا یسیشاگردان به ع یوقت

نور بتابد تا مردم بتوانند خدا  نیتوانند اجازه دهند ا یدارند؟ چگونه م یه نورنامد؟ چیآنها را نور جهان م یسیچرا ع

آنها به واالت شاگردان، پاسخ س رشد کردنکند؟ با یصحبت م یزیچه چ ددر مور یسیجالل دهند؟ عآسمان را در 

 .دیآیدست م

 

 آنها که یکه تنها نور افتندیدان دراشاره کرد. شاگر "نور شما"فرمان را به شاگردان خود داد، به  نیا یسیع یوقت

در ابتدا کلمه بود و " خود نوشت. لیانج نیآغاز جمالتباره در  نیرسول در ا یوحنایبود.  یسی، خود عداشتند

 یزیاز او چ ریشد و به غ دهیواسطة او آفر به زیچ همههمان در ابتدا نزد خدا بود. کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. 

آن را  یکیو تار درخشد یم یکیدر تار نورو انسان بود.  نور اتیبود و ح اتیدر او ح. افتیود ناز موجودات وج

تا بر نور شهادت دهد تا همه شهادت آمد  یاو برابود؛  ییحیاز جانب خدا فرستاده شد که اسمش  یشخص. افتیدرن

بود که هر انسان را منوّر  یقیحق نورِآن  شهادت دهد. نوربلکه آمد تا بر  نبود نوراو آن  .آورند مانیاو ا لةیوس به

. ثبت نمود کرد انیدر مورد خودش ب یسیکه عاظهاری  همچنینرسول  یوحنای" بود. یو در جهان آمدن گرداند یم

که مرا متابعت کند، در  یعالم هستم. کس نورِخطاب کرده، گفت، من  شانیباز بد یسیپس ع" .قرائت میکند نطوریا

" .ابدیرا  اتیح نورکه ظلمت سالک نشود بل
28
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آوردند و راه نجات را اعالم  مانیاست که آنها به او ا نیآن ا لینامد. دل یشاگردان خود را نور جهان م یسیع

را بدون همهمه و مجادله  یو هرکار"دهد. یتوسعه م شتریب انیپیلینکته را در نامه خود به ف نیکردند. پولس رسول ا

چون  انیرو و گردنکش که در آن م کج یقوم انیدر م د،یباش مالمت یدل و فرزندان خدا ب و ساده بیع یتا ب د،یبکن

و  دهیتا آنکه عبث ندو حیبجهت فخر من در روز مس ،دیافراز یرا بر م اتیکالم حو  د،یدرخش یدر جهان م رهایّن

 29 ".باشم دهیعبث زحمت نکش

 

 نی. انندیآنها را بب نیک اعمالبتابد که مردم  یا به گونه ااجازه دهند نور آنه دیبه شاگردان خود گفت که با یسیع

به  ازین ستیچ نیک اعمال نکهیدرک ا یکنند. برا شیشود که مردم خدا را ستا یبه نوبه خود باعث م اعمال نیک

 .بخاطرش ستوده می شوند نه خدادهند، آنها  جامخود را ان نیک اعمالاگر مردم  رایدارد، ز رتیبص

 

 یناگاه شخص ".شود یم افتی 17تا  16آیات  19باب  یمت، در  ستیچ نیک اعمال نکهیدرک ا یبرا سرنخ نیاول

 کویرا گفت، از چه سبب مرا ن یو ابم؟ی یجاودان اتیکنم تا ح کویچه عمل ن کو،یاستاد ن یرا گفت، ا یآمده، و

" .احکام را نگاه دار ،یوش اتیداخل ح یاگر بخواه کنیجز خدا فقط. ل ست،ین کوین یآنکه کس و حال یگفت

 .انسانهادهد نه یهستند که خدا آنها را انجام م آنهایی نیکو اعمال،  نیداند! بنابرا یم یکیخدا  بارا فقط  یکین یسیع

 

نکته  نیاست! دو مزمور ا نیکی مطلق یا پارسایی نیکنند. ا یعمل م نیککنند، یخدا را اعالم م یکارها یوقت انسانها

. بر خداوند میکه به خدا تقّرب جو کوستیو امّا مرا ن"  ،دیگویم 28آیه  73باب  مزامیرکند.  ین مرا کامالً روش

آنها را  شانیاز فرزندان ا"  اعالم میکند، 4آیه  78باب  مزامیر" .کنم انیتو را ب یام تا همة کارها توکّل کرده هوهی

را که او کرده  یبیو قوّت او و اعمال عج میکن یم نایب ندهینسل آ یخداوند را برا حاتیکرد. تسب میپنهان نخواه

 ".است
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تا  میچه کن"، دندیپرس یسیاز ع کثیری تیشود. جمع یم افتی 29تا  28ات آی 6باب  یوحنا انجیلدر  ییسرنخ نها

که او فرستاد،  یاست که به آن کس نیگفت، عمل خدا ا شانیدر جواب ا یسیع م؟یاعمال خدا را بجا آورده باش

و اعالم آنچه خدا خداوند  حیمس یسیبه ع مانیشامل ا اعمال نیکدهد که  یکتاب مقدس نشان م" .دیاوریب نمایا

 انجام داده است.

 

جهان  نیا یخدا شانیکه در ا" . خالصه کرد 6تا  4آیات  4 باب انیدوم قرنتنکات را در  نیپولس رسول ا

را روشن  شانیکه صورت خداست، ا حیبشارت جالل مس یلّاست که مبادا تج دهیرا کور گردان مانشانیا یب یفهمها

بخاطر  میکه غالم شماهست شتنی، امّا به خوخداوند یسیع حیبلکه به مس میکن یموعظه نم شتنیبه خو رایزسازد.  

تا نور معرفت جالل  دیما درخش یهمان است که در دلها ،دیاز ظلمت درخش نورکه گفت تا  ییخدا رایز6.  یسیع

خود را اعالم  خادمیخود را اعالم نکردند، بلکه فقط  اعمال رسوالن ".از ما بدرخشد حیمس یسیهره عخدا در چ

 .دیکردند، نور درخش یموعظه م یرا به عنوان خداوند موعظه کردند و وقت یسیع حیکردند. آنها مس

 

 :یبحث گروه

نور  انیحیمس ایتواند پنهان شود. آینور م که این احتمال را دادخود با شاگردان درباره نور،  یدر گفتگو یسیع -5

 (12تا  11 آیات 24باب  امثال سلیماناست ، چرا؟ ) نیکنند و اگر چن یخود را پنهان م

 حیرا ترج یکیبلکه تار ندیآینور نم طرف کند که مردم به یاعالم م یسی، ع20تا  18آیات  3باب  یوحنا انجیلدر . 6

 5باب  افسسیان) ست؟یچ نور یا چراغشما به عنوان  فی. با توجه به اظهارات او، وظااعمال آنها بد است رایدهند ز یم

 (12تا  11آیات 
 

 نکته درس:

 شود. یم درخشندهشما  نور،  بشارت میدهید گرانیرا به د خداوند یِسیع یوقت
 

 کاربرد:

تا بفهمد کور است.  دیکمک کن یبه کس ایخداوند است  حیمس یسیکه ع دیشهادت ده ای. دیباش نمکنور و 

 افتاده است. یگروه چه اتفاق یکه در جلسه بعد دیگزارش ده
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 5درس 

 عیسی، تکمیل کننده شریعت و نوشته های انبیاء

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 .دیرا از گروه بپرس ریز سواالت

 دا(و خ ی، حکومتنی، والدماده، عتیطب نی. )قواندیرا نام ببر قوانیناز انواع مختلف  یبرخ •

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

شهروندان و  یمنی، ایاجتماع رشی، پذرهنمودهامرزها، ارائه  نییتع ی)برا م؟یدار نیبه نظر شما چرا ما قوان •

 (یخداپرست جیترو

 ده است؟آن چه بو جهیاست نت نیو اگر چن دیپا گذاشته ا ریرا ز یتا به حال قانون ایآ •

 رفتار نامناسب( تادیب ای مجازات به خاطردارد؟ ) ییامدهایپ نیچرا نقض قوان •

 

 مقدمه:

کند و  یصحبت م یزیدر مورد چه چ یسیع نکهیدرک ا یبزرگ نشده اند. برا یهودی باور و ایماناکثر مردم در 

کوه  موعظه سرخود را در  یع بعدموضو یسی. عاست ازین هیاطالعات اول یاند، به برخ دهیچگونه شاگردان او را شن

 .میاز آنجا شروع کنبگذارید کند.  یم یمعرف انبیاءو  عتیبا صحبت درباره شر

 

دو  نیشده است. ا میشامل شصت و شش کتاب است که به دو قسمت تقس میشناس یکه ما امروز م یمقدس کتاب

آن  کهو هفت کتاب است.  ستیل بشام دیشوند. عهد جد یشناخته م دیو عهد جد قیقسمت به عنوان عهد عت

، یالدیم 397. در سال ستشده ا جادیا یسیهفتاد سال پس از مرگ ع مدت مختلف در ینوشته ها از یمجموعه ا

 کرد. بیرا به عنوان کتاب مقدس تصو دیکارتاژ عهد جد یشورا
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 11سده ) ازدهیدوره  کیمختلف در  یاز نوشته ها یمجموعه ا که آن. باشدمیو نه کتاب  یشامل س قیعهد عت

هر  یبود. وقت یسیو نه کتاب، کتاب مقدس در زمان ع یس نیشروع شد. ا یبا موس که شده است جادیاقرن( 

 کند. یاشاره م قیکند، تنها به عهد عت یاز کتاب مقدس صحبت م دیعهد جد سندهینو

 

مخفف از  یک شود که یم دهینام TaNaKhکنند. کتاب مقدس  یم میکتاب مقدس را به سه قسمت تقس انیهودی

 شده است. لیحروف اول سه قسمت تشک

 

اسفار پنجگانه  ای یاست. تورات شامل پنج کتاب موس "تعلیم" ای "شریعت" یقسمت اول است و به معن وراتـت. 1

 ( است.هی، اعداد و تثن انی، خروج ، الو شیدای)پ

 

، داوران، وشعی) یخیتار یبخش شامل کتابها نی. ااست "انبیاء" یقسمت دوم است و به معن N'vi'im ویئیمنـ.2

، یوئیل)هوشع،  ریصغ انبیاء( و الیو حزق ای، ارمای)اشع کبیر انبیاءپادشاهان( ، اول و دوم  و ،لیسموئ اول و دوم

 (.یو مالک ای، زکری، حجاین، حبقوق، صفوماح، نهکای، م ونسی، ایبدوموس، ععا

 

، استر، ترو ،جامعهپنج طومار ) ها،در نوشتهاست. "هانوشته" یبه معن دسته سوم است و K’tuvim میتووکـ .3

 (الیو دان امثال سلیمان، ری، مزاموبی، اای، عزرا، نحمخیتواراول و دوم نوشته ها ) ری( و سامراثی ارمیاها و غزل غزل

 آمده است.

 

 ینف منفی یا پنج موردشصت و  و صدی. سباشدمیقانون  زدهیشامل ششصد و س ("تعلیم" ای "شریعت") 30 تورات

سال مطابقت  کی یروزها ایبدن  هایسیاهرگظاهراً با تعداد  نی، ایهودی یوجود دارد. طبق گفته خاخام ها کردن

بدن مطابقت دارد. هدف استخوان ها  یهاو چهل و هشت قانون مثبت وجود دارد که با تعداد استخوان ستیدارد. دو

و  حیاتخدا  نی. قوان"در خون است حیات"کنند و یحمل م را خونها سیاهرگ بدن است. یساختار برا جادیا

                                                           
 مراجعه ("که گناه به هدف نزدن است یبه هدف زدن است در حال عتیشر") 148کامل به مقاله در صفحه  حیتوض یبرا .تورات  30

 .دیکن
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کند.  یفراهم م کند را  یزندگ روز در سال 365 ایروزانه  بایستمیفرد  که ای وهیش ای برای بدن با همرا ساختار 

(. ده گریکدینسبت به  نی)قوان ی( و مدندامربوط به خ نی)قوان رسوماتشوند:  یم میتقس یبه دو دسته کل نیقوان نیا

 آمده است. 17تا  1 آیات 20باب  خروجکند و در  یرا خالصه م نیقوان نیفرمان همه ا

 

نوشته شده بود، ارائه کرد. پنج فرمان  یدو لوح سنگ یآمد ، ده فرمان را که رو پایین نایاز کوه س یکه موس یهنگام

( پنج قانون اول به رابطه انسان دیدرس مراجعه کن نیا انتهایدو لوح در چیدمان به هر لوح نوشته شده بود. ) یبر رو

به  نیاز بزرگتر ینزول بیبه ترت ییپردازد. هر مجموعه پنج تایم گریکدیبا خدا و پنج قانون دوم به رابطه انسان با 

رار ق یریپا بگذارد، در مس ریاحکام را ز نیکوچکتر یاست که اگر شخص نیا دهیشده است. ا لیست نیکوچکتر

 شود. یفرمان م نیکه منجر به شکستن بزرگتر ردیگیم

 

 ریآن فرمان را ز یاگر شخص  ".نما  پدر و مادر خود را احترام"است:  نیفرمان ا نی، پنجمییمجموعه پنج تا نیدر اول

. اگر ر استقرا نیفکر از ا "نباشد.  از من ریغ گرید  انیتو را خدا"شود:  یفرمان م نیپا بگذارد منجر به شکستن اول

 شده سرخود رایگذارد ز یبه خدا احترام نم زیاست احترام نگذارد، او ن ادهخود که خدا بر او قرار د نیبه والد یکس

 داند. یو خود را خدا م

 

 " مکن  باشد، طمع دیگری  از آن  که  یزیچ  چیه  به "است:  نی، فرمان دهم اییمجموعه دوم پنج تا در

 

 یوقت. قرار است نی. فکر از ا"قتل مکن"شود، یپا بگذارد، منجر به نقض فرمان ششم م ریزآن فرمان را  یاگر شخص

تواند یمفهوم م نیاز ا امروزیمثال  کیدارد. یبر نم یکار چیبدست آوردن آن دست از ه یکند برا یطمع م یفرد

 ستیکه متعلق به او ن یزیچ طمع بهکشد. او با یرا م یصشخ سرقت مسلحانه نیسارق بانک باشد که در ح کی

ن آن به بدست آورد رساندن کسی برایقتل به  با دزدد و سرانجامیخواهد میکند، و سپس آنچه را که میشروع م

 .پایان می رساند
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که فرمان بزرگ در روبرو شد واالت س نیبا ا یسیع یتوان با دو فرمان خالصه کرد. وقت یده فرمان را فقط م

. 18آیه  19باب  انیو الو 5آیه  6باب  هیتثنکتاب مقدس پاسخ داد: آیه از استناد به دو  با یسی، عکدام است شریعت

 نی.  افکر خود محبت نما یجان و با تمام یدل و با تمام یخود را با تمام یخداوندْ خدا پاسخ داد: یسیع"

را همچون  ات هیهمسا”مهم است:  ن،یهمچون حکم نخست زیحکم ن نیدوّمحکم است.  نیو بزرگتر نینخست

 "است. امبرانیپ یها و نوشته یموس عتیشر یدو حکم، اساس تمام نیا .محبت نما شتنیخو

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 اءیانب یو نوشته ها عتیکننده شر لیتکم ،یسیع

 سر کوه  ةموعظ

  20تا  17آیات  5باب  متیانجیل 

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

 

به انجام بلکه تا  م،ینما 32 باطلتا  ام امدهی. ن را باطل سازم 31  ءایانب یها نوشته ای شریعتام تا  که آمده دیگمان مبر

نخواهد  لیاز تورات هرگز زا یا نقطه اینشود، همزه  لیزا نیتا آسمان و زم م،یگو یبه شما م نهیهر آ رای.  ز33برسانم

                                                           
به وقوع  خواست ی( و همه آنچه پدرش مشریعتکه پدرش وضع کرده بود ) ییزهایبه همه چ یسیع -  اءیانب یها نوشته ای عتیشر 31

 تعیین شده یرفتار یالگو کیآن  از شیخداست ، اما ب تربیتو  میتعلشریعت به تعریف ساده  . رجوع میکرد( اءیانب یها )نوشتهبپیوندد 

با خلقت  ردیگیم میکه او تصم یا وهیکند، ش یم فیخود خدا را توص "یرفتار یالگو" نیاست: همچن نیزم یبر رو یزندگ یبرا یاله

، میده ی، ما نه تنها اراده خدا را انجام م میکنیم منظمدستورات تورات  در پیخود را  یکه ما زندگ یخود ارتباط برقرار کند. هنگام

خدا  وهیش"، خاخام ها. به قول میکن یم منتقل یکیزی/فیانسان شرایطبا خلقت را به  یو رابطه اله میکنیم دیتقل زیاو ن "رفتار"لکه از ب

کار را انجام دهند، اما  نیدهد که ا یدستور م گرانیاست که او به د نیگوشت و خون ا شیوه .ستین )انسانی( گوشت و خون وهیمانند ش

که انجام دهند و  دیگویم قومشاست که به  یزیدهد، همان چ یآنچه را که خودش انجام م خداحال،  نیکند. با ایار را نمک نیخود او ا

که  میدان یم نیو از ا "، 6تا  3آیات  2باب  وحنایاول  برای مثال( ؛ )chabad.org/media/pdf/17098.pdf«)کنند.  تیرعا

 یو احکام او را نگاه ندارد، دروغگو است و در و شناسم یاو را م دیکه گو یکس 4.  میدار اگر احکام او را نگاه م،یشناس یاو را م

.  میهست یکه در و میدان یم نیکامل شده است و از ا یمحبّت خدا در و الواقع یکه کالم او را نگاه دارد، ف یلکن کس 5.  ستین یراست

 .(سلوک کند دیبا زیاو ن نمود، یسلوک مکه او  یقیطر نیبه هم مانم، یم یکه، در و دیهرکه گو 6
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 دهد، میتعل نیو به مردم چن را 35 احکام نیا نِیاز کوچکتر یکی 34 فسخ کندیا  لغوه پس هر ک شد تا همه واقع شود.

 او در ملکوت آسمان بزرگ د،ینما میو تعل 36عمل آوردشمرده شود. امّا هر که به  نیدر ملکوت آسمان کمتر

                                                                                                                                                                                           
کلمه و هم به  یواقع ی)هم به معنا برمب نی( از بنیامدم)نم، ( سرنگون کنیامدم)از هم بپاشانم، ( نیامدم، ) کنم ول( کامالً نیامدم) -باطل  32

به طور کنایه ای آن را   نیامدم تا  نی. همچنگله وانیح ای یاسب سوار کیبی لگام کردن ، کنمرا باز  وغی( نیامدم(، )یصورت استعار

 و حقوقی بدهم. یشکال حکومتاَ به آن، بی ارزش سازم را خدا ینهادها ،سلب کامروایی نمایم،  جلوه بدهم هودهی، بکنمسرنگون 

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

  باشد دیهمانطور که با ترک کردن(مانند بالفاصله یا ناگهان کاری )باید اطاعت شود  -رسانیدنبه انجام  33

(biblehub.com/lexicon/matthew/5-17)  (به اُرْدُن نزد  لیاز جل یسیآنگاه ع" ،15تا  13آیات  3باب  متی برای مثال

 یسیع15  ؟ییآ یو تو نزد من م ابمی دیدارم که از تو تعم اجیفت، من احتاو را منع نموده، گ ییحیامّا  14. ابدی دیآمد تا از او تعم ییحی

برای )"( را واگذاشت. او. پس میرا به کمال رسان پارساییمناسب است تا تمام  نیکه ما را همچن رایگفت، اآلن بگذار ز یدر جواب و

  واز همه  نجاسات  شد. و شما را از همه دیهر خواهو طا دیپاش  بر شما خواهم  پاک  و آب" ،27تا  25آیات  36باب  حزقیال مثال

را از جسد شما   یسنگ  و دل. نهاد  شما خواهم  در اندرون  تازه  داد و روح  شما خواهم  به  تازه  دلو  . ساخت  شما طاهر خواهم  یبتها

  خواهم  خود سالک  ضیفرا  هاد و شما را بهن  شما خواهم  خود را در اندرون  روحو  داد.  شما خواهم  به  نیگوشت  ، دل دور کرده

به روح هم رفتار  م،یکن ستیاگر به روح ز " ،25آیه  5باب  غالطیان"( و .دی، آنها را بجا آور داشته  مرا نگاه  تا احکام دیگردان

 ".میکن

)به  "کردن آسانتر" ی( ، برایسمر جهینت ای میتوافقنامه ، تصم کیبی اعتبار اعالم کردن ) -، کم کردن( فسخ کردن )لغو کردن  34

( ی)ازدواج کردن اعالم یعنی - نهاد مستقر(( ای ستمیس کیقدرت و اقتدار ) فی)تضع یبرانداز(. )مترادف: یمجاز ایکلمه  یواقع یمعنا

 (.فهیوظ ای تیولفرار از )مسئ ای( یتوافق رسم ای وق)قانون ، حق کنار گذاشتن ای( لغو ملغی کردن). .(باشدنداشته  یوجود قانونکه 

، موقوف  فسخ کردن، کنار گذاشتن، نادیده گرفتن، نپذیرفتن، کردن ، واژگونباطل ساختن، لغو کردن، ابطال، رد کردنمترادف: )
 ،(ادامه ندادن، بی اعتبار اعالم کردنو  پوچ، یا رد کردن ، انحالل، وتوکردن ی، نفخارشمردن، خنثی کردن، کردن ، باطلکردن

(biblehub.com/lexicon/matthew/5-19); (باطل  مانیرا به ا عتیشر ایپس آ" ،31آیه  3باب  رومیان برای مثال

 عتیشر  یگناه کنند، ب عتیکه بدون شر یآنان رایز "...) ،12آیه  2باب  رومیان"(. .میدار یرا استوار م عتیشرحاشا! بلکه  م؟یساز یم

 (".حکم خواهد شد شانیبر ا عتیاز شرگناه کنند،  عتیشرکه با  یهالک شوند و آنان زین
 ،ام داده فرمان شما به آنچه که هر دیده میبه آنان تعل" ،20آیه  28باب  متی برای مثال  -تعاریف شریعت کتاب مقدسیِ مشابه 35

کنم، بت میکنم ، پیوسته نگهداری و مراقکنم، مراقبت میکنم، رعایت مینگه می دارم، مواظبت میآورن:  جا به" .آورند جا به

حکم دستور دادن ، امر به انجام ، : ام داده فرمانو  ;(biblehub.com/lexicon/matthew/28-20.htm) کنم،حفاظت می

                 ایهشدار در برابر خطا  ای هیدوستانه ، توص ای میسرزنش مالی )فور هشداربا  ای آمرانهبا دستور  لیتحم اامر کردن ی) کردن

امروز به  رایز" 20تا  11آیات  30باب  تثنیه برای مثال) ;(biblehub.com/lexicon/matthew/28-20.htm) (،انگاریسهل

تا  د،یاو را نگاه دار نیو قوان ضیفراو فرمانها و  دیاو گام بردار یها و در راه دیخود را دوست بدار یخدا هوهیکه  دهم یشما فرمان م
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افزون نشود، به ملکوت  انیسیکاتبان و فر پارساییشما بر  37پارساییتا  م،یگو یبه شما م رایز خوانده خواهد شد.

 شد. دینخواهآسمان هرگز داخل 

 

                                                                                                                                                                                           

ابتدا به ما داده شد که  یاله شریعتبه قول خاخام ها( ) :ضیفرا" شما را  برکت دهد. تانیخدا هوهی و شته،و بر شمارتان افزوده گ دیزنده بمان

 یعنی -کننده آن انیماده حروف ب شود، ینوشته م یزیچ یوقت بودند.حک شده  یبه دست خدا در دو لوح سنگ وده فرمان محصور شده بود،  در

سنگ در  ی، حروف حک شده روگریاز طرف د .یپوستیعنی کاغذ  –شده اند  حکآن  رویاست که بر  یجداگانه از ماده ا تیماه کی -جوهر

که در روح ما  باشدمیاز تورات این نمودی ، طور نی. به همباشدمی حروف ها از و سنگ هستند سنگاز  حروف هااست:  جا و فرم گرفتهآن 

ما  "تیشخص" یحت ای "یسبک زندگ"به  لیتبد وشود.  یم ختهیوسط آن برانگ، احساسات ما تمیکن یشده است. ما آن را درک م "مرکب"

بعد  کیاست که در وجود ما حک شده است.  ضیفرابعد تورات وجود دارد که  کیاما  ماند. یم یخودمان باق یاضاف ی هایزیشود. اما چیم

است  یماندارا کیهمان ذات روح  نیکند و ا یم انیبا خدا را ب وندیتورات وجود دارد که پ

(chabad.org/parshah/article_cdo/aid/2832/jewish/Reasoning-The-Stone.htm)، (31باب  خروج برای مثال       

 (9تا  3آیات  3باب دوم قرنتیان ، 33آیه  31باب  خروج، 16آیه  32باب  خروج ،18آیه 

کنم، یدهم، عمل می؛ انجام مبنا میکنم، تولید میکنمسازم، یم انجام دادن )من ایساختن  -به عمل آوردن )انجام دادن، اجراکردن( 36

، نحوه عمل را ی؛ به طور کلیو افکار ذهن به وسیله اعمال احساسات انیروشها در ب یاز برخ یروی( پانجام دادن)شوم.(.  یباعث م

کند. )مترادف:  یکه قانون امر م ییهاآن، )انجام( کار ی، انجام قانون، برآوردن خواسته هاکردن عمل حیصحبه طور کند: یم فیتوص

، به کردن تکمیل ،کردن اقدام ،ریمتعهد شدن بدون تاخ، موجب شدن، تحمل کردن، ماندنکردن، برقرار بودن، موافقت کردن،  بندیپا
ردن، ک عمل ،ماندنکردن،  تامین، رساندن هدفبه ، میسر کردن، بجا آوردن، رعایت کردن، حفظ کردندست آوردن، نگه داشتن، 

 (.  biblehub.com/lexicon/matthew/5-19) ،ن(شد میتسل

 خداونداست که  یزی(؛ اشاره به آن چ"یاله دییتأ"خدا ) دییتأ، عهد جدیددر  (؛دیی)حکم تا ییقضا دییتا ،یبه درست -پارسایی  37

نیکی باشد،  همانطور که او هست دیکه با یکس تیوضع ;شود یم دییآنچه در نظر او تأ یعنی، داند یدرست م (آزمودن آن)بعد از 

 ،پارسا یا ،صالح نمعادل انسا نیکی مطلقگام برداشتن در راه  ;نزد خدا مقبول شدن. شرط مطلق

(biblehub.com/lexicon/matthew/5-20); (کتب از الهام خداست و بجهت  یتمام" 16آیه  3باب  دوم تیموتائوس برای مثال

 2باب  اول یوحنا برای مثال)صالحانه داشتن  یکردن، زندگ عمل نیکو(، "است دیمف نیکی مطلقر د تیو اصالح و ترب هیو تنب میتعل

باب   اول یوحنا(، "از او زاده شده است. ،آورد یعمل م را به ییپارساآن که  دیدان یکه او پارساست، پس م دیا افتهیاگر در"  29آیه 

 3باب   اول یوحنا" ، چنانکه او پارساست.پارساست کند، یعمل م انهپارسای که شما را گمراه نسازد. هر یکس فرزندان،" 7آیه  3

است آن که  نیو چن ست،یاز خدا ن ،کند یعمل نم انهیپارسا: آن که شوند یآشکار م گونه نیا سیفرزندان خدا و فرزندان ابل"  10آیه 

 میریگناهان بم یبر دار حمل کرد، تا برا شیا در بدن خواو گناهان ما ر"  24آیه  2باب   اول پطرس" .کند یبرادر خود را محبت نم

 یسو امّا اکنون به د،یگشته از راه بود گم یهمچون گوسفندان رای. زدیا افتهیشفا  شیهمان که به زخمها ،میکن ستیز ییپارسا یبراو 
 ".دیا بازگشته تانیشبان و ناظر جانها
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 فرمان:

 بلکه تا به انجام  م،یتا باطل نما ام امدهیرا باطل سازم . ن اءیانب یها نوشته ای عتیام تا شر که آمده دیگمان مبر

 .برسانم

 

 :یبحث گروه

جمله  نیاز ا شماهستند.  ضیف زیربلکه  ند،ستین عتیشر زیر گرید انیحیکه مس ندیگو یم سایدر کل یاری. امروزه بس1

 ؟چه چیزی برداشت می کنید

 

 :درس

تا  گذارد یکنار م را داده شده است تعلیمرا که به آنها  ییزهایشاگردانش فکر کنند که او همه چ خواهد ینم یسیع

خواهد آنها در  یاو م کند! اما مانند پدر و مادر نسبت به فرزندان، یکار را نم نیکند. او ا تاسیسخود را  نید

 .رشد کنندو فهم  حکمت

 

 نبوت هاو  قوانین شریعت مورد از چند ترشیکرد، او در مورد بیصحبت م ایو انب عتیدر مورد شر یسیکه ع یهنگام

به  یسیکرد. اشاره ع یکرد. او در مورد مجموع تمام آنچه در کتاب مقدس نوشته شده بود صحبت م یصحبت م

 به وقوع بپیوندد تخواس یکه پدرش م ییزهای( و همه چعتیپدرش وضع کرده بود )شر بود که ییزهایهمه چ

 آنها را برآورده خواهد کرد! ست کهاعالم کرد که تنها او یسی. و ع(اءیانبنوشته های )

 

سپس »بودند ظاهر شد. عِمائوس که در راه  یبه دو تن از شاگردان خود در حال یسیاز مردگان، عش زیاز رستاخ پس

او گفته  دربارة مقدّس کتب یآغاز کرد و آنچه را که در تمام ایانب ةو هم( «میتعل» ای «عتیشر» ای« تورات)» یاز موس

توانست تمام آنچه نوشته شده بود را به طور کامل انجام  ینم یانسان معمول چیه 38 «.داد حیتوض شانیشده بود، برا

 .خداوند یِسیع یعنی خدا، خود او، ةم، کله استدادکه کتاب مقدس در مورد او شهادت  یکس تنهادهد، 

 

                                                           
 27آیه  24لوقا باب  38
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در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه »شود. یآغاز م یسیعاز شهادت  نیرسول با ا یوحنای تیبه روا لیانج

از موجودات وجود  یزیاز او چ ریشد و به غ دهیواسطة او آفر به زیچ همه همان در ابتدا نزد خدا بود. خدا بود.

 .دریابیمآنها را  میکن یسع دیئایدرک آن دشوار است. ب اماهستند،  یاز معن مملوء یوحناکلمات  39«.افتین

 

چطور  به یاد دارید. «دیرا آفر نیآسمانها و زم خدادر ابتدا »شود؟  یکتاب مقدس چگونه شروع م دیدار ادیبه  ایآ

خداست.  کلمة یسیع وحنا،ی به گفتةبه وجود آمد.  زیچ . با کالم او همهخدا گفت و آنها هستی یافتندشدند؟  آفریده

همه چیز را به خداست. او  یو برنامه ها کاراز اف کیپشت هر  خلق کننده یروین یسیکه ع دییممکن است بگو

 خدا خلق کرد. کلمةپسرش،  قیرا از طر زی! خدا همه چوجود آورد

 

دارد که آنها را تحقق  یخدا بستگ کلمةبه  نیان است. اشده پدر ما در آسم مکاشفه یو نقشه ها افکارکتاب مقدس 

آ شوی ای یسیداده شد، ع بدو که در بدو تولد یخدا را با نام کلمةنشده است. ما  دهیاز او آفر ریغ یزیچ رایبخشد. ز

ه عنوان خدا ب کلمةبه  نیز. قوم خدا باشدمی "خدا اتِنج" ای "من نجات هستم" اسم این ی. معنامیشناس یم جاشوآ ای

است. او پسر خداست،  لیعمانوئ ای یسیعفقط فراتر از  یزیخدا چ کلمة، اما کردند. یاشاره م "خدا با ما" ایمانوئل ع

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

 

با  شهیخدا هم کلمةتوانند.  یکرد؟ آنها نم میرا تقستوان آنها  یهستند، چگونه م یکیخدا و پدر  کلمةکه  ییآنجا از

به شاگردان خود  یسیع  34آیه  4باب  وحنایتواند انجام دهد. در  یجز اراده او نم یپدر هماهنگ است و کار

 ".است که اراده فرستنده خود را انجام دهم و کار او را به انجام برسانم نیمن ا یغذا": دیگویم

 

. و چون ما به شکل او میشد دهیخدا آفر به شباهتما  رایبه انسان منتقل شد، ز یو هماهنگ تحادا ،یگانگیمفهوم  نیا

به  یسیبرد. ع یم نیرا از ب یگانگیو  اتحاد ،ی. دروغ هماهنگمییخواهد که ما دروغ بگو یخدا نم م،یاشده دهیآفر

بله شما "که به آنها گفت:  ی، زمانام دهندرا که آنها گفتند قرار است انجام دهند، انج یکار دشدار داشاگردانش ه

                                                           
 3تا  1آیات  1انجیل یوحنا باب   39
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کند، چهره خدا را یعمل نمقرار است که انجام دهد  دیگویبه آنچه م یشخص یوقت 40 ".بله باشد و نه شما نه

 یگفتار او با اعمال او همخوان رایدر آن شخص وجود ندارد ز یو هماهنگ اتحاد ،یگانگی چیکند. هیدار مخدشه

 ندارد.

 

 زیکه همه چ یتا زمان عتیدهد که شر یم نانیدهد، به شاگردان خود اطمیبه صحبت خود ادامه م یسیهمانطور که ع

که  دیفکر کن نیهستند. به ا کیمقدس و ن ،یروحان عتینخواهد رفت. همه احکام در شر نیدر آن محقق نشود، از ب

و ، نیکوست که آنها را داده است ییخداپس  ،نیکوست نیاگر قوان "ست؟یمردم خوب ن یبرا نیاز قوان کیکدام "

 کند. یآنها را حذف نم

 

 میتعل نیفسخ کند و به مردم چن ایاحکام را لغو  نیا نِیاز کوچکتر یکیپس هر که  : »دیفرما یدر ادامه م یسیع

او در ملکوت آسمان بزرگ  د،ینما میشمرده شود. امّا هر که به عمل آورد و تعل نیدهد، در ملکوت آسمان کمتر

باشد و  آسمانتواند در ملکوت  یشخص میک د، یمشاهده کرد یدر سخنان او نکته جالب ایآ ".نده خواهد شدخوا

احکام شرط ماندن در ملکوت  تیعدم رعا ای تیرعا ،دهد میتعل نیچن زین گرانیبه د ینکند و حت تیاحکام را رعا

 41کند. یم نییتعملکوت آسمان شخص را در  رتبهآنها فقط  تی. رعاستینآسمان 

 

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

 نیتوان با حفظ قوان یورود به ملکوت آسمان را نم ".افتی دیآسمان راه نخواه یکاتبان نباشد، هرگز به پادشاه

قانون کردند هر  یم یکه سع ،انیسیبزرگتر از کاتبان و فر پارساییِگفت که  یسیع و احکام به دست آورد.شریعت 

  ست؟یچ پارسایی نی. اباشدمیکنند، الزم  تیرا به طور کامل رعا عتیشر

 

                                                           
 37آیه  5متی باب   40
یک به عنوان  انیهودیاز  یاریاست. بس« خدا یپادشاه» یبه کار رفته و به معنا یمت لیدر سراسر انج« آسمان یپادشاه»اصطالح   41

به  یادگ. ملکوت خدا به سمیکننداستفاده  جایگزینمترادف  کیآن از  یبه جا نیکنند، بنابرایاستفاده نم "خدا"از نام  ینیدفرضیه 

 بر قومش است. خدا تیحاکم ایخدا  فرمانروایی یمعنا
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به خدا  میابراه» د؟یگو یکتاب چه م رایز »دهد.  یسؤال پاسخ م نیبه ا  9و  3آیه  4باب  انیرومپولس رسول در 

که خدا وجود دارد، بلکه به آنچه خدا  ایمان داشتنه تنها  میابراه  .«شمرده شد ییاو پارسا یبرا نیآورد و ا مانیا

به خدا و کالم او، پدر و  میکالم خداست. ابراه یسیآورد. ع مانیخدا ا کالمبه  می. ابراهایمان داشت زیگفته بود ن

 «.شمرده شد ییپارسا به عنوان میابراه یبرا مانیا»نامند.  یم مانیرا ا نانیاطم ایاعتماد، باور  نیپسر اعتماد کرد. ا

 

 نکته درس:

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

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

 

 کاربرد:

 دیانجام ده یگرید ایخدا  یبرا یکه کار دیداشت زهیانگ روی محبترا که شما از  موردیگروه، هر  یبعددر جلسه 

 را گزارش دهید.

 

 ده فرمان
 

 به خدا محبت - 1لوح 

 

 "نباشد.  از من ریغ گرید  انیتو را خدا"  1

 

  در آب  ، و از آنچه است  نیدر زم  نییپا  ، و از آنچه است  باال در آسمان  از آنچه  یتمثال  چیو ه  دهیتراش  یصورت" 2

 ، باشم یتو م  یخدا ، هوهی  که  من رایمنما، ز  ، و آنها را عبادت مکن  نزد آنها سجده خود مساز.  ی، برا است  نیزم ریز

و تا .  رمیگ یدارند م  نمرا دشم  که  یاز آنان  و چهارم  سوم  تا پشت  را از پسران  پدران  گناه  انتقام  ، که هستم وریغ  یخدا

 " .کنم یم  دارند، رحمت  مرا نگاه  دارند و احکام  مرا دوست  که  یبر آنان  هزار پشت

 

 ".نخواهد شمرد  گناه یبَرَد، ب  باطل  او را به  اسم  را که  یخداوند کس رایمبر، ز  باطل  خود را به  یخدا ،نام خداوند" 3
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اما  .خود را بجا آور  یکارها ةو هم  باش  روز مشغول  شش . یینما  سیرا تقد  تا آن  نک ادیرا   روز سَبَّت ، هوهی" 4

و   زتیو کن  و غالمت  و دخترت  ، تو و پسرت کار مکن  چیه  . در آن توست  یخدا ، هوهیسَبَّتِ  ، نیروز هفتم

را   و آنچه ایو در  نیو زم  ز، خداوند آسمانرو  در شش  که رایز. تو باشد  یها دروازه  درون  تو که  و مهمان انتیچارپا

را   ، آن خوانده  را مبارک  خداوند روز هفتم  سبب  نیفرمود. از ا  آرام  ، و در روز هفتم بساخت  در آنهاست  که

 "نمود  سیتقد

 

 ".دراز شود بخشد، یتو م  به  تیخدا  هوهی  که  ینیتو در زم  ینما، تا روزها  پدر و مادر خود را احترام " 5

 

 همسایهبه  محبت - 2لوح 

 

 ".قتل مکن "  6

 

 "زنا مکن" 7

 

 "دزدی مکن. " 8

 

 " مده  دروغ  خود شهادت یةبر همسا" 9

 

  که  یزیچ  چیه  و به  و االغش  و گاوش  زشیو کن  و غالمش  ات هیهمسا  زن  مورز، و به  خود طمع یةهمسا ةخان  به" 10

 ". مکن  تو باشد، طمع یةهمسا  از آن
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 6درس 

 فرونشاندن خشم

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 شد؟و فصل می اختالفات در خانواده شما چگونه حل دیشدیبزرگ م یوقت

 

 مقدمه:

ده فرمان خالصه کرد، که به نوبه  بهتوان یداده شد را م یکه به موسشریعتی بود.  شریعتدرس قبل مربوط به  مقدمه

توان یرا م شریعت. در واقع کل محبت کنخود را  هیو همسا محبت نما: خدا را تجزیه شود تواند به دو مورد یخود م

  .محبت، نمود خالصهکلمه  کیتنها به 

 

دهد.  یم ارائه انیبا عنوان غالط یدر رساله ا ضیو ف عتیخود در مورد شر سخنانرا در  نظریه نیرسول ا پولس

به محبّت، بلکه  د،یخود را فرصت جسم مگردان یامّا زنهار آزاد د؛یا دهخوانده ش یبرادران به آزاد یکه شما ا رایز"

خود را چون  ةیهمسا نکه،یدر ا یعنی شود، یکامل م کلمه کیدر  عتیشر یکه تمام رای. زدیرا خدمت کن گریکدی

امّا  .دیهالک شو گریکدیکه مبادا از  دیباحذر باش د،یو بخور دیرا بگز گری. امّا اگر همدنما محبّت شتنیخو

خواهش جسم به خالف روح است و  رایآورد. ز دیجا نخواه پس شهوات جسم را به د،یبه روح رفتار کن م،یگو یم

اگر از  ا. امّدیکن ینم دیخواه یکه آنچه م یبطور کنند یمنازعه م گریکدیدو با  نیخواهش روح به خالف جسم؛ و ا

 42 .«دیستین عتیشر ریز د،یشد تیروح هدا

 

هستند.  کسانیو  یکی. آنها محبتکند، روح و یبه هم مرتبط م اظهاراتدو کلمه را در آن  ماًیمستق نیپولس همچن

و هر که او را  خدا روح است": فرماید یم 24 آیه 4باب  وحنای لیانجموافق است.  نظریه نیرسول با ا یوحنای
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که  یو کس ": دیگو یم نیمچناو ه  8 هیآ 4باب  وحنایاول در  "بپرستد. یبه روح و راست دیبا یپرستش کند م

 ".خدا محبّت است رایز شناسد یخدا را نم د،ینما یمحبّت نم

 

بودند!  محبتکردند. از خدا پر شدند! آنها پر از  افتیاز مردگان، شاگردان روح القدس را در یسیع زیپس از رستاخ

اعتراف کردند  رایکردند ز افتیروح را درحکومت خدا آمده بود تا در دل انسانها ساکن شود. آنها  ایملکوت خدا 

کند.  یالصه مخ 16تا  15آیات  4باب  وحنایاول را در  نیرسول ا یوحنایخدا، پسر خداست.  کلمة ،یسیکه ع

آن  میا ساکن است و او در خدا. و ما دانسته و باور کرده یپسر خداست، خدا در و یسیکه ع کند یهرکه اقرار م»

ا نموده است. خدا محبّت است و هرکه در محبّت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در را که خدا با م یمحبّت

 .«یو

 

. همانطور که زندگی کند در محبترود که  یانتظار م اواز  را دریافت میکند روح القدسبعد از آنکه شخصی 

 یموس عتیو تحت شر. استیبر او حاکم ن گرید ،یفرد نی. قوان«دیشو تیتوسط روح هدا: »دیگویپولس رسول م

 حتشود. او ت یخدا در او ساکن م محبتکرده است،  افتیرا در ضیبلکه تحت حکومت خداست. او ف ست،ین

 روح است! شریعت

 

 یکه توسط نوع ینادرست و گمراه کننده است. شخص گفته کی ستند،ین شریعت زیر انیحیمس گفته میشود نکهیا

که آنچه را که در نظر خودش  باشدمی یخودش قانون یاو برا گرید است. به عبارت یاغیشود، یقانون اداره نم

خواهد شد و محبت مردم  شتریب شرارتآخر  یهشدار داد که در روزها خداوند یِسیدهد. عیدرست است انجام م

 یاغی طانیکه پسر هالکت است. ش کردخواهد  ظهور شریر شخصسرد خواهد شد. و پولس رسول هشدار داد که 

روح اداره شوند،  شریعت زیر دیبا انیحیکنند فرزندان او هستند. مسیم شرارتکه  یاست و کسان رانگریبود، او و

 رفتار کنند. با محبتمتعهد هستند که  ن،یبنابرا

 

دهد. او آنچه را  یخود با صبر و حوصله به شاگردان خود مانند کودکان خردسال آموزش م موعظهدر سراسر  یسیع

که  خواهد یاز آنها م یسیکنند. ع یبررس یتر قیشود که آن را در سطح عمیو باعث م میداند آنان می فهمند راکه 
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 ادیخواهد که گوش کنند و  یاو از آنها م ست؟یآن چ زهیانگ ایروح شریعت . است عتیپشت شر چی بفهمند

 شوند. لیتبد محبت بیانگربه باشد که  تاکه  رندیبگ

  

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

  دن خشمفرونشان

 سر کوه  ةموعظ

  26تا  21آیات  5باب  متیانجیل 

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

 

 شما به من امّا “.بود خواهد محاکمه سزاوار کند، قتل که قتل مکن، و هر”گفته شده،  انینیشیکه به پ دیا دهیشن

سزاوار  د،گوی 43 “راقا” خود برادر به که سزاوار محاکمه است؛ و هر رد،گی خشم خود برادر بر که هر م،یگو می

 میپس اگر هنگام تقدد، سزاوار آتش جهنم بُوَد. گوی 44 احمق خود برادر به که محاکمه در حضور شوراست؛ و هر

و نخست برو و با را بر مذبح واگذار  ات هیبه دل دارد، هد یزیکه برادرت از تو چ یآورد ادی بر مذبح، به ات هیهد

در  یبا و زتا هنو برد، یخود که تو را به محکمه م یِنما.  با شاک میرا تقد ات هیو هد ایکن و سپس ب یبرادر خود آشت

به تو  ن،یآم. ینگهبان دهد و به زندان افت لیتو را تحو یسپارد و قاض ی، مبادا تو را به قاضصلح کن ،یراه هست

 آمد. یدر نخواه از زندان به ،یردازآخر را نپ الیکه تا ر میگو یم

 

 فرمان:

 نما میرا تقد ات هیو هد ایکن و سپس ب یرا بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشت ات هیهد. 

 صلح کن ،یدر راه هست یتا هنوز با و برد، یخود که تو را به محکمه م یِبا شاک. 

 

                                                           
 .")به هیچ دردی نخوردن(ناالیق" ای "ارزش یب". راقا  43

 1آیه  14باب  ریمزام ".ستین ییخدا": دیگو یاست که در دل خود م یاحمق کس دیگو یکتاب مقدس م .احمق  44
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 :یبحث گروه

 ؟شود یشما م تیباعث عصبان یزی. چه چ1

 د؟یمان یم ی. معموالً چه مدت عصبان2

از  چهاز تولد  چهدارند،  یکسانیمادر  ایهستند که پدر  ی. )برادران کساندیچند مثال بزن ؟یهست ی. برادر تو ک3

 (هم روحانی ای فیزیکیاز نظر  هم یفرزندخواندگ

 

 :درس

: دیگو یفرمان م نیمعتقدند که ا افراداز  یکند. برخیآغاز م "مکنقتل "درس را با استناد به فرمان ششم،  نیا یسیع

 نیا ی. اگر فردستین مجاز یگریگرفتن جان د یبرا یکه کس کنند یم ریمعنا تفس نیو آن را به ا «یبکش آدم دینبا»

 یاز کلمات متفاوت دیو جد قیعت هر دو عهدِ در ، کتاب مقدساماندارد.  یخودش داشته باشد اشکال یرا برا دیدگاه

است که توسط دولت اجرا  یاست. مشمول مجازات یعمل عمد کیکنند. قتل یاستفاده م نظریهدو  نیا بیان یبرا

عمد است. کشتن غیر قتل  ست،یقتل ن شخصی یباشد. کشتن تصادف مرگ ششود. مجازات ممکن است خودیم

خود  یجنگ به خود دفاع از خود است. ست،یهنگام حمله، قتل ن ییدارا ایدفاع از خود، خانواده  امدر هنگ یکس

 در چارچوب جنگ رخ دهد. یممکن است قتل فرد ط،یبسته به شرا اما. ستیقتل ن

 

فرد  کی یها زهیکند که اعمال و انگ ی. او اعالم مبخشداستحکام میرا  یفرد تیمفهوم مسئول یسیدرس ع نیدر ا

مراحل ارتکاب قتل و  یلگوا یسیمجازات خاص خود را دارد. ع شریرانهو اعمال  ردیگیمورد قضاوت قرار م

 دهد.یم انیاز قتل پا یریجلوگ یبرا یتکند. سپس با دستورا یفرد را آشکار م کی روحو  نفْسبر جسم،  اتشریتأث

 

 اریبس ندیفرآ نیموارد ا یاست. در برخ کسانی شهیشده است. مراحل ارتکاب قتل هم یطراح شیاز پ شهیقتل هم

 یکم اری. قاتل زمان بسشوند یم فیتوص« تعصبی تیجنا»به عنوان  ها نیمعموالً اها  افتد. در دادگاهیاتفاق م عیسر

 نیا گریاست. در مواقع د تر میدر حکم خود مال دادگاه معموالً ،در نتیجهعواقب اعمال خود دارد.  یبررس یبرا

 ییها توبه کند. از آنجاو از آن ردیتا اعمال خود را در نظر بگ دهد یو به قاتل فرصت م رود یم شیپ یروند به کند

 شود.یبرخورد م یشتریشود و در دادگاه با شدت ب یدهد، قتل عمد محسوب میفرد به عمد و آگاهانه ادامه م نیکه ا
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 حسابشود، فرد بارها مراحل ارتکاب قتل را  یم فیتوص "تعصبی تیجنا"که به عنوان  یدر ارتکاب قتل یحت

 یزیاز قبل برنامه ر به این معنا که. دید میکرده است، همانطور که خواه یارتکاب آن کوتاه عدم کرده است، اما از

         از آنها را در کیهر  خداوند یِسی. عمیکنشود نگاه یکه منجر به قتل م یندیبه مراحل فرآ دییایشده است. ب

شکست در غلبه بر  جهینت همراه است و ندیکند. عالئم هشدار دهنده با هر مرحله از فرآیم یمعرف 22آیه  5باب  یمت

 .باشدمیگناه 

 

 کیشود،  یشروع م جسماز  زیاست. همه چ ینسبت به کس تیعصبان ندیفرآ نیعالمت هشدار دهنده در ا نیاول

نه  ایآ د؟یآ یم دیها پد شما جنگها و از کجا نزاع انیاز کجا در م " 3تا  1آیات  4باب  عقوبیطبق  جسمانی خواهش

و  دیینما یو حسد م دیکُش یم د؛یو ندار دیورز یطمع م2  کند؟ یشما جنگ م یر اعضاشما که د یاز لذّتها

 درخواستو 3  د؛یکن ینم درخواستجهت که  نیاز ا د،یو ندار دیکن یو جنگ و جدال م د؛یبه چنگ آر دیتوان ینم

که  اییفرد لیدال ".دیینماتا در لذّات خود صرف  د،یکن یم درخواستبد  تیّکه به ن نرویاز ا د،یابی یو نم دیکن یم

من آنچه : »شود یخالصه م نیکمان متنوع است. اما به ا نیرنگ یهاکند به اندازه رنگیم هیرا توج شخص کیخشم 

 «.باشم یندارم، پس حق دارم عصبان خواهم یرا که م

 

استفاده کرد « اقرا»ح از اصطال یسیکند. ع یم ریرا تحق یگرید ،یکه فرد عصبان دیآیم یعالمت هشدار زمان نیدوم

 نفْس ای فکر. با دیآیچشم م خواهش قی. وسوسه از طر«کنم یم ریتو را تحق» ای «کنم یف مبه تو تُ» یکه به معنا

. ندیبیم یگرینسبت به د یشتریب تیاز اهم یگاهیادر ج ای یعال یتیخود را در موقع نیسروکار دارد. شخص خشمگ

کند.  یموضوع صحبت م نیدر مورد ا 10و  6آیه  4باب  عقوبیکند.  ریتحقرا  یگریاو حق دارد که د نیبنابرا

 د،یکن یدر حضور خدا فروتن». «بخشد یم ضیامّا فروتنان را ف کند، یخدا متکبّران را مخالفت م د،یگو یم نیبنابرا»

 .«دیتا شما را سرافراز فرما

 

را به احمق بودن متهم  یگرید رکنندهیتحقو  نیاست که شخص خشمگ یاخطار قبل از قتل زمان نیو آخر نیسوم

 ییخدا دیگویاست که در قلب خود م یبلکه کس ست،ین نادانفرد  کیکند. طبق کتاب مقدس، احمق فقط یم
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گناه  نیشود. ا یم دهینام یانو غرور زندگ دیآیروح م قیقضاوت از طر ایوسوسه متهم کردن  45وجود ندارد.

 یو م ردیگیکننده نقش خدا را بر عهده م ریو تحق نی. شخص خشمگرادرانب، مدعی یا متهم کننده است طانیش

آیات  4باب  عقوبیرا اجرا کند.  یتواند حکم یم یتواند در مورد قلب انسان ها قضاوت کند. سپس به عنوان قاض

بر او حکم کند، و  دیهرکه برادر خود را ناسزا گو رایز د،ییرا ناسزا مگو گریکدیبرادران،  یا»: دیگو یم 12تا  11

بلکه داور  ،یستین عتیعامل شر ،یحکم کن عتیحکم کرده باشد. لکن اگر بر شر عتیرا ناسزا گفته و بر شر عتیشر

که بر  یستیباشد. پس تو ک یو هالک کردن قادر م دنیاست که بر رهان یکیو داور،  عتی.  صاحب شریهست

 «؟یکن یم یخود داور ةیهمسا

 

 ریتقص ،تیکه علت عصبان وقتی دیرساند. آنها بایم انیشاگردانش به پا دنیه چالش کشخود را با ب ریتفس یسیع

خواهد که آنها صلح طلب باشند.  یم یسیانجام دهند. ع ی، اقدام تهاجمگرانیفرونشاندن خشم د یبراشاگرد است 

 را اصالح کنند. باهاشت نیخواهد که به سرعت صلح کنند و همچن یو او از آنها م

 

به دل  یزیکه برادرت از تو چ یآورد ادی بر مذبح، به ات هیهد میپس اگر هنگام تقد"است:  نیا یسیدستور ع نیاول

 منظور".نما میرا تقد ات هیو هد ایکن و سپس ب یرا بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشت ات هیدارد، هد

 ".دیاست صلح کن یما عصبانکه از دست ش یاز آمدن به حضور خدا با کس شیپ"است:  نیا

 

صلح کن، مبادا تو  ،یدر راه هست یتا هنوز با و برد، یخود که تو را به محکمه م یِبا شاک"است که:  نیدستور دوم ا

آخر را  الیکه تا ر میگو یبه تو م ن،ی. آمینگهبان دهد و به زندان افت لیتو را تحو یسپارد و قاض یرا به قاض

 نهیشما هز یبرا صورتهر  در نکهیا اولکند:  یم اشارهبه سه نکته  یسیع ".آمد یر نخواهد از زندان به ،ینپرداز

شود. یم یدوست یفرصت برا جادیو ا تیاشتباه با اراده خود باعث فروکش کردن عصبان تصحیح اًیثانخواهد داشت 

شود، دوست او  یقضاوت مکه او برنده  یزمان یکند و حتیفرد فروکش نم تیاگر موضوع به دادگاه برود، عصبان

او را از گناه  نیکند، بنابراینم داوریو  ریشخص شما را تحق ت،یبردن علت عصبان نیبا از ب ،سرانجامبود.  دینخواه

 .دیاتهباز داش
                                                           

45
 1 آیه 14مزامیر باب   
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 کاربرد:

شود یشود و قضاوت موجب اتهام میم ریشود، غرور موجب تحقیباعث خشم م حرص زدناست.  واضحقتل  یالگو

در برخورد با  یساده ا یعمل یها هیشود. کتاب مقدس توص یشروع م تی. قتل با عصبانگردد یدام مکه منجر به اع

 دهد. یآن ارائه م

 

خود را در   و جان  یشو  او را آموخته  یها ، مبادا راه مباش  همراه  خلق کج  ، و با شخص مکن  با مرد تندخو معاشرت .1

 (25تا  24آیات  22باب  امثال. ) یگرفتار ساز  دام

 (1آیه  15باب  امثال. )آورد یم  جانیه  را به  ظیغ  تلخ  اما سخن گرداند، یرا برم  خشم  نرم  . جواب2

 (11آیه  19باب  امثال. ) او است  جالل ریاز تقص  و گذشتن دارد، یم  او را نگاه  خشم  انسان بصیرت. 3

 (14آیه  21باب  امثال)  .را  سخت  ، غضب در بغل  یا و رشوه نشاند، یرا فرو م  در خفا خشم  یا هیهد. 4

 26آیات  4باب  افسسیان. )دیرا مجال نده سیشما غروب نکند. ابل ظیبر غ دیخورش ؛دیو گناه مورز دیریخشم گ .5

 (27تا 

 

 .دیگزارش دهرا و نحوه برخورد با آن  شدید تیرا که مجبور به عصبان یتیگروه، هر موقع یجلسه بعد در
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 7درس 

 وفادار بودن

 

 مقدمه:

خود را  یدهد. او موضوع بعدیخانواده در ملکوت خدا ادامه م یارزش ها تعلیمبه اش بر سر کوه  موعظهبه  یسیع

 . . . با طالقدو مورد قرار میدهد  زنا در قالب 

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 وفادار بودن

 سر کوه  ةموعظ

  32تا  27آیات  5باب  متیانجیل 

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

 با خود دل در دم بنگرد، همان زنی به شهوت با که هر م،یگو یامّا من به شما م.“ زنا مکن”که گفته شده،  دیا دهیشن

تو را بهتر آن است که  رایز 46،آر و دور افکن در آن را به لغزاند، یاگر چشم راستت تو را مپس ست. ا کرده زنا او

آن را  لغزاند، یاگر دست راستت تو را مو  تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. نابود گردد تا آن که تیاز اعضا یعضو

تمام بدنت به دوزخ  نابود گردد تا آن که تیاز اعضا یتو را بهتر آن است که عضو رایز 47 ،افکن قطع کن و دور

امّا من به شما  “هد.بد یا به او طالقنامه دیکه زن خود را طالق دهد، با هر”ه که گفته شد نیهمچن»افکنده شود. 

 زن که و هر گردد؛ یطالق دهد، باعث زناکار شدن او م ییدر زناشو انتخی علت به جز را خود زن که هر م،یگو یم

 .کند یزنا م رد،یبگ یق داده شده را به زنطال

 

                                                           
 (ستیکه مال تو ن یزیچ ی)آرزو  ".دیدست از حسادت بردار" .آر و دور افکن در آن را به لغزاند، یاگر چشم راستت تو را م  46

 (ستیکه مال تو ن یزی)گرفتن چ ".دیبردار یدست از دزد". افکن و دورآن را قطع کن  لغزاند، یاگر دست راستت تو را م  47
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 نوشته: محتوای

که زنا  ندیگو یم یبه سادگ یاریندارند. بس ستزنا ی خوبی از آنچه کهم درک کتاب مقدساز مرد یاریامروزه بس

اگرچه  "کند. یبرقرار م یرابطه جنس ست،یکه همسر او ن یگریفرد متاهل با د کیکه  یزمان"معناست که  نیبه ا

 کند. ینم انیب راکند یدرباره آن صحبت م یسیکامل آنچه ع ماهیتدرست است، اما قطعاً  نیا

 

      تمرکز نیکه ا مینیبی. و ما مباشدمی پیوند زناشوییشکستن  یاست و به معنا "na'aph"زنا  یبرا یکلمه عبر

. میباشد پیوند زناشوییشکستن  آن همدهد، که یم وندیبا طالق پ موضوع زنا را ماًیاو مستق رایاست ز یسیع یهاتعلیم

 است. یهدرابطه ع کیشکستن  آن شامل. دشویمرا شامل نادرست  یاز روابط جنس ترشیزنا ب

 

دارد که ازدواج  یانواع مختلف عهدیاز قبل برقرار باشد. روابط  دیبا "رابطه عهد" کیقبل از وقوع زنا،  نیبنابرا

و  وابسته به موسیدر عهد  هودیکند. قوم یدر عهد با خدا صحبت م قومیاز  نیاز آنهاست. کتاب مقدس همچن یکی

    لیعنصر تشک نیها از چندعهد د،یفهم میهکتاب خوا نیا یهمانطور که در درس بعد 48. دیعهد جددر  انیحیمس

 اند.شده

 

کند  یاز زنا در ازدواج استفاده م یسیع نیهمه قابل درک است. بنابرا یبرا یاست و به طور کل جیرا یازدواج امر

 حیدل زنا است. او مراحل ارتکاب زنا را تشرعهد معا هرشود و شکستن  یشکسته م عهدتا نشان دهد که چگونه 

 .دکنشاگردان عمل  یکند تا به عنوان عالئم هشدار دهنده برایم

 

رابطه  کیکه زنا در  یتواند رخ دهد. هنگامیم زین روحانیدهد، در رابطه  یرخ م ییهمانطور که زنا در رابطه زناشو

و هوشع  الیحزق ا،یارم یها به نام ی. سه نبندیگویم یپرست بت ای برگشت از ایمان، ارتداددهد به آن  یرخ م روحانی

 نیبه هم زین انیحیمس عقوبی. و در کتاب شدند نازمرتکب با خدا شان در رابطه با عهد لیاسرائ یاعالم کردند که بن

                                                           
توان در  یدر آن را م انیحیو نحوه مشارکت مس دیتر به عهد جد قیعم یاست. نگاه«  Brit Hadashah» «دیعهد جد» ینام عبر 48

 .افتی« پیش رفتندرک بهتر »و « 101 تیحیمس»من با عنوان  یکتاب ها
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ت دوس خواهد یخداست؟ پس هرکه م یدشمن ا،یدن یِکه دوست دیدان ینم ایآ ،زناکاران یااند. موضوع متهم شده

 دواجشکستن از یبه عهد ازدواج و چگونگ تر قیدق ینگاه دییایب (4 آیه 4باب  عقوبی )  .باشد، دشمن خدا گردد ایدن

 .میندازیب

 

است.  روحانیو  یعاطف ،یشدن زن و مرد از نظر جسم یکیعمل  نیاست. ا یکی شدن از یعموم اعالمیهازدواج 

 یو در اتحاد با هم زندگ گذارندیم عهیه ودب گریکدیرا به شان یندگدو است. آنها ز نیا نیعهد ب ایتوافق  کیشامل 

 است. شاهدبر آن  خداعهد است و  ای قول، تعهددهند. ازدواج مستلزم یلطف نشان م گریکدیکنند و نسبت به یم

 

عمل  نی. ابودند وستهیکه در ازدواج به هم پ ای یدو زندگ قطع ای ییبر جدا یمبن یعموم هیاعالم نیز یکطالق 

پس از وقوع طالق در کنار هم  نیدهد که زوج ینشان م نیاست. ا بودن یکیشکستن  ایشکستن ازدواج  یینها

 دهند.ینشان نم یلطف گریکدینسبت به  ایکنند ینم یزندگ

 

کند، آن شخص مرتکب زنا شده است.  یبرقرار م یرابطه جنس ستینش که همسر یگریبا د یمتاهلشخص  یوقت

ماده  کینجس کردن با افزودن  ایکردن  ریفاسد کردن، تحق یبه معنا زناکردنغت وبستر، لغت طبق فرهنگ ل

 ای ناهمگون ازدواجهمبستر شود  یگریخود با د کیاز شر ریغ نیاز زوج یکیپست است. پس هرگاه  ای یخارج

ق وجود دارد. اما اگر طالبرای  یهانهیزموجود ندارد،  هیدر حالت اول گریکه ازدواج د ییشود. از آنجایم نجس

ازدواج به طالق ختم  ستیکنند، الزم ن یآشت گریکدیو زن و شوهر با  ببخشدرا  گریطرف د رنجیده شدهطرف 

 صورت نگرفته است.برای آن ازدواج با طالق نی شکست چیاست و هبه حالت اول بازگشته شود. ازدواج آنها 

 

دهد. به یزنا رخ م زینرابطه جنسی باشد از  ریغ یلیبه دل کهی پس از طالق ازدواج مجدددر صورت  یسیاز نظر ع

اگر زنا  د،یداشته باش ادیشود. به یو نجس م لیفاسد، ذل ،پست ای خارجیماده  افزودنبا  دیجد ازدواج گر،یعبارت د

ه زن خود ک هرگفته شده که "، فرمود یسی. عدو نجس شده بو ریفاسد، تحق تا االنطالق بود، ازدواج  ای براینهیزم

در  انتخی علت به جز را خود زن که هر م،یگو یامّا من به شما م بدهد یا به او طالقنامه دیرا طالق دهد، با
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 49 .کند یزنا م رد،یبگ زنی به را شده داده طالق زن که و هر گردد؛ یطالق دهد، باعث زناکار شدن او م ییزناشو

 یطالق داده شده را به زن زنی که هر زیکند، زنا کرده است، و ن اریاخت گرید یرا طالق دهد و زن شیکه زن خو هر"

 (11آیه  10، مرقس باب 18آیه  16لوقا باب )" .مرتکب زنا شده است رد،یبگ

 

در مورد آن سؤال کردند. آنها  یسیآگاه بودند و از ع ایفا میکند طالق در مسئله زنا ی کهاز نقش یبه خوب انیسیفر

آیات  10باب مرقسدر  یسیاست؟ شرح کامل پاسخ ع مشروعاصالً طالق مرد از همسرش  ایخواستند بدانند که آیم

 یموس »گفتند:  و« به شما داده است؟ یچه حکم یموس "خ داد و به آنها گفت: و او پاس»شود.  یم افتی 12تا  3

 ".و زن خود را رها کند سدیبنو یا طالقنامهاجازه داده که مرد 

 

           و لباس( 2 غذا( 1 کوتاهی کردن برایاول  موردطالق وجود دارد. سه  یبرا لیچهار دل یموس عتی: طبق شرتوجه

رد و  انیهودیدر ازدواج  نیاست که زوج ییهاقولبا  برابرچهار تعهد  نیزنا کردن. ا یو چهارم ییزناشو محبت( 3

 بود. جیرا خداوند یِسیجوامع زمان ع شتریچهار مورد در ب نی، ااتفاقاًکنند. یبدل م

 

را  شانیا خدا نوشت. امّا از آغاز خلقت، تانیحکم را برا نیشما ا یسبب سختدل به یموس"به آنها فرمود:  یسیاما ع

 کیو آن دو   وست،یخواهد پ شیسبب مرد پدر و مادر خود را ترک گفته، به زن خو نیاز ا و . دیمرد و زن آفر

انسان جدا  وست،ی. پس آنچه را خدا پباشند یتن م کی بلکه ستند،یندو  گریاز آن پس د ن،یبنابرا. تن خواهند شد

که زن  هر»فرمود:  یسیسوال کردند. ع یسیموضوع از ع نیا ةدربار بار گریچون در خانه بودند، شاگردان د« نسازد.

ود طالق خ راز شوه یکند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. و اگر زن اریاخت گرید یخود را طالق دهد و زن

آیات  7باب  انیاول قرنترا در  دگاهید نیپولس رسول ا ".کند، مرتکب زنا شده است اریاخت گرید یو شوهر ردیگ

 .استحکام میبخشد 16 تا 10

 نیآوردند. ا یسیشده بود نزد ع گرفتار 50زنا  حین عملرا که در  یزن انیسیآمد که علما و فر شیپ ینکته جالب وقت

 نیشده است. اگر چن یبا مرد یرابطه جنس ریمتاهل بوده که درگ یباورند که او زن نیبر ا ترشیعمل زنا چه بود؟ ب
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 32تا  31آیات  5متی باب  
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زن احتماالً از  نیاست. ا نیا ویسنار نیمحتمل تر51بود؟  قانون نیا لیدر اسرائ رایسنگسار نشد، ز زیبود، چرا آن مرد ن

مرد مجرد بود، بوده است. او در مراسم  کیشوهر اول خود طالق گرفته و در حال ازدواج با شوهر دوم خود که 

 به زنا گرفتار شد. انتیکه در حال ازدواج مجدد بود در حال خ یزمان یعروس

 

 با آن رفتار کرد. یسیافتاد و چگونه ع یچه اتفاق مینیبب دییایداستان به همان اندازه جالب است. ب نیدوم ا قسمت
 

  یرا از رو نیو ا ؟ییگو یان سنگسار شوند. امّا تو چه مزن نیدر تورات به ما حکم کرده است که چن یموس"

  ".نوشت یم نیزم یافکنده، به انگشت خود بر رو ریسر به ز یسیکنند. امّا ع دایبر او پ ییامتحان بدو گفتند تا ادّعا

 (6 تا 5آیات  8باب  یوحنا انجیل)

 

  شانیا  یهمگ رای. زسخن گفت لیاسرائ ید تمامدر مور ینب قیرا نوشت که خدا از طر 2آیه  9باب  ارمیا یسیع دیشا

 (2آیه  9باب  ارمیا) .کارند انتیخ  زناکار و جماعت
 

 که کس آن هر شما، میان از": گفت بدیشان و کرد بلند سر عیسی کردند،می سوال او از همچنان آنها چون ولی

 (8 تا 7آیات  8باب  یوحنا) .نوشتمی زمین بر افکنده، زیر به سر باز و ".بزند او به را سنگ نخستین است، گناهبی

 

. نوشته شد پس از ارتکاب زنا با بتشبع را نوشت که توسط داود پادشاه 1آیه  32باب  مزمور یسیع دیسپس شا

 .دیگرد دهیشد، و گناهش پوشان دهیآمرز انشعصی که آن حال به خوشا
 

تنها  یسیرفتند و ع رونیب کی کیده تا به آخر، شروع کر خیخود ملزم شده، از مشا ریاز ضم دند،یپس چون شن

 یبدو گفت، ا د،یرا ند یاز زن کس ریچون راست شد و غ یسیبود. پس ع ستادهیا انیماند با آن زن که در م یباق

گفت، من هم بر تو فتوا  یسیآقا. ع یا کس چیبر تو فتوا نداد؟ گفت، ه کس چیه ایتو کجا شدند؟ آ انیزن آن مدّع

 (11 تا 9آیات  8باب  یوحنا) گناه مکن. گریرو د. بدهم ینم

                                                                                                                                                                                           
 11تا  1آیات  8یوحنا باب    50
  است  دهیخواب  با زن  که  یمرد  یعنیهر دو   باشد، پس  همبستر شده  یوهردارش  با زن  شود که  افتی  یاگر مرد 22آیه  22تثنیه باب    51

 . یا دور کرده  لیرا از اسرائ  یبد  شوند. پس  ، کشته و زن
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 به کلیرسد که او موضوعات را  یاست. به نظر م یکپارچه دهد یاز موضوع قتل به زنا انجام م یسیکه ع یانتقال

 یطمع، آرزو یعنیغضب و زنا سر و کار داشته است،  یا شهیکند. او با مسئله ر یکار را نم نیدهد اما ایم رییتغ

است که منجر به طالق،  یگریبه د لیتما نیا رایکند ز یطمع را به زنا وصل م یسی. عستینمال شما که  یزیچ

 شود. یم یکی بودن ایشکستن ازدواج 

 

 

 فرمان:

 آر و دور افکن در آن را به لغزاند، یاگر چشم راستت تو را م. 

 افکن آن را قطع کن و دور لغزاند، یاگر دست راستت تو را م. 

 

 :یبحث گروه

 ؟هستند هچ ،دیدار برخی از تعهداتی که  د،یاازدواج کرده. اگر 1

 ست؟یشکستن ازدواج چ یاحتمال یامدهایاز پ ی. برخ2

 

 :درس

که  خواهد یاز شاگردانش م یسیمربوط به زنا پرداخته شد. اما ع حقوقیاز مسائل  یدرس به برخ نیمقدمه ادر 

و  یو مسائل اخالق سازد یعلل را روشن م نیا بتشبعداود پادشاه و  . داستاندریابندرا  میشود آن ای که باعثریشه

 است. آمدهاز داستان آنها  یدهد. در ادامه خالصه ا یزنا را در تقابل قرار م یحقوق

 

داود شروع کار را منع نکرده است. سپس  نیا شریعت. در حال استحماممتاهل  یزن، را تماشا کرد بتشبع داود پادشاه

زنا ممنوع  ی، روابط جنسشریعتکردند و او باردار شد. طبق  رابطه جنسی برقرار. بعد هم نمودبا او  یکیفیز تماس به

 یبرا یتوانست راه یاو نم گرکودک متولد نشده را پنهان کند. ایعنی کرد عواقب گناه خود،  یبود. داود سع

 .شودسنگسار  امکانش بودگرفت و یطالق م ادیشد، به احتمال زیم رسوا بتشبعکند،  دایخروج از مخمصه پ
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 ایبازگردد. داود از اور میشوهر بتشبع، که فرمانده ارتش و دور از جنگ بود، به اورشل ا،یتا اور دیکش یا داود نقشه

ته باشد تا به نظر برسد که داش یبا بتشبع رابطه جنس بردبه سر میارتش در خانه  یکه او در مرخص یخواست تا زمان

از  ای. داود متوجه شد که اگر اوربرقرار ننمود یبتشبع رابطه جنس با ای، اورامامال آنهاست. شکم هست ی که در نوزاد

 .شده استمرتکب زنا  داود که خواهند دانستهمه  با او ازدواج کند، اگر طالق بگیردبتشبع 

 

دستور داد که اجازه  یگریده درا به جنگ بازگرداند و به فرمان ایکرد. او اور یرا طراح یدوم نقشه داود نیبنابرا

که  دیرس یبه نظر م نی. همچنه استواقعاً او را نکشت داودکه  شداینطور وانمود میدر جنگ کشته شود.  ایدهد اور

داود آگاه  دل نیت، خدا از .اماش مرده بود و او طالق نگرفته بودشوهر چرا که داشت را بتشبعبا  ازدواجحق  وددا

 قرار داد. یداورشد و او را مورد 

 

عمل  نیشود، آخر یرا که منجر به طالق م یمراحل یقتل انجام داد، الگو موضوع در مورد که همانگونه عیسی

 یسیکند. سپس ع یهشدار عمل م کیبه عنوان  زیاز مراحل ن کیکند. هر  یفاش م را ازدواج، پیوند شکستن

است.  عهدبه  ییوفا یب یعناکند. ارتکاب زنا به م یم غلبه بر وسوسه در هر مرحله صادر یرا برا ییدستورالعمل ها

  شود. ینگاه شروع م کیبا  زیو همه چ

 

، است کرده زنا او با خود دل در دم بنگرد، همان زنی به شهوت با که که هر دیگو یم یسیع 28آیه  5باب  یدر مت

ازدواج کرده و از همسرش طالق  ای تمتاهل اس یگذارد. اگر مردیگناه زنا را کامالً بر دوش مرد م تیاو مسئول

 نیا اًیرا به عنوان همسر خود انتخاب کند. ثان یگریباشد که زن د نیدر وهله اول به دنبال ا دیگرفته است، پس او نبا

و طالق گرفته  کرده ازدواج ای است متاهل اینکه دنبال آن زن باشد باید بفهمد که اومرد مجرد است قبل از  فهیوظ

 انتخاب کند. ،که همسرشان فوت کرده است یزنان ایکه هرگز ازدواج نکرده اند  یزنان نیاد است از ب. او آزاست

 

 تمایل داشتنطمع است،  ایگناه حسد  نی. ادیآیشهوت چشم م قیاز طرمیشود گناه زنا  ای که منجر به انجاموسوسه 

 یاصطالح آمریکاییکند. در جامعه  یم نگاه یگریبه د شخص کیه نحوه ای ککه حقش را ندارد.  یکس ای یزیچ

از  یریجلوگ یبرا یبه شاگردانش راه حل یسیع ".زهاز حسادت سب شچشما" گویندکه می. میآن نگاه دار یبرا
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آنها شد آن  لغزشو اگر باعث  اورندیب رونیدهد که چشم راست خود را ب یدهد. او به آنها دستور میم ینگاه شهوان

 «.دیطمع را کنار بگذار ایحسادت » این معناستبه  یبه سادگ یآرام به زبان طالحاص نی. اندازندیرا دور ب

 

تو را بهتر آن است  رایافکن، ز آن را قطع کن و دور لغزاند، یاگر دست راستت تو را م : »دیگو یدر ادامه م یسیع

ارتکاب زنا شامل  یبراگام دوم .« نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود تیاز اعضا یکه عضو

است.  جسمانیشهوت  کی نیافتد. ایم اتفاقنامناسب  لمس قیاز طر نیاست. معموالً ا یگریشخص د تصاحب

اصطالح  نیرا قطع کنند. ا شانآنها شد دست راست خود لغزشدهد که اگر باعث  یبه شاگردانش دستور م یسیع

از  ریغ یکنند که با فردیم تصورزنا هستند،  ریکه در مس یاست. اکثر افراد "ی برداشتندست از دزد" یبه معنا

 اند.دزد ندانسته اینامشروع دارند. آنها هرگز خود را افراد حسود  یهمسر خود رابطه جنس

 

در  زنااز  ریغ یلیخواهد که به هر دلیاز شاگردانش م یسیزناکارانه است. ع یجنس زشیآممرحله و هشدار  نیآخر

شکسته  از قبل عهد ازدواج را یگریشدن با شخص د یکیبا  همسر مورد نیطالق ندهند. در ارابطه، همسر خود را 

 است.

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 دهد یم تعلیمدرباره طالق  یسیع

  12تا  1آیات  10باب  ، مرقس 12تا  1آیات  19باب  متی

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

 

 یو گروه. از آن طرف اُرْدُنّ آمد هیهودیروانه شده، به حدود  لیاز جل د،یسخنان را به اتمام رسان نیا یسیو چون ع

جمع شدند و او برحسب عادت خود،  یباز نزد و یو گروه .دیرا در آنجا شفا بخش شانیاز عقب او آمدند و ا اریبس

 یاست مرد، زن خود را به هر علّت زیجا ایاو را امتحان کنند و گفتند، آ آمدند تا انیسیپس فر  داد یم میتعل شانیباز بد
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و گفت،  ،دیآفر 52را مرد و زن شانیا که خالق در ابتدا دیا گفت، مگر نخوانده شانیدهد؟  او در جواب ا قطال

 53تن کیو هر دو  ونددیبپ شیجهت مرد، پدر و مادر خود را رها کرده، به زن خو نیا از

 یبه وانسان جدا نسازد.  وستیتن هستند. پس آنچه را خدا پ کیبلکه  ستند،یبعد از آن دو ن نیبنابرا ؟خواهند شد

 یموس"را گفت،  شانیا 54؟زن را طالقنامه دهند و جدا کنندامر فرمود که  یگفتند، پس از بهر چه موس

هر  میگو ینبود. و به شما م نیتدا چناز اب کنی. لدیخود را طالق ده شما، شما را اجازت داد که زنان یِسبب سنگدل به

درباره این در خانه باز شاگردانش و  ".است یرا نکاح کند، زان یگریدهد و د قعلّت زنا طال ریکه زن خود را بغ

 زنا یرا نکاح کند، بر حقّ و یگریهر که زن خود را طالق دهد و د"گفت،  شانیسوال نمودند. بد یاز و مورد

شاگردانش بدو گفتند،  "گردد، مرتکب زنا شود. یگریشوهر خود جدا شود و منکوحه د کرده باشد. و اگر زن از

 رند،یپذ یکالم را نم نیخلق ا یتمام"را گفت،  شانیا  "باشد، نکاح نکردن بهتر است! نیاگر حکم شوهر با زن چن"

هستند که  هاید شدند و خصمتولّ نیکه از شکم مادر چن باشند یم هایکه خَص رایکه عطا شده است.  ز یمگر به کسان

قبول دارد  ییاند. آنکه توانا نموده یکه بجهت ملکوت خدا خود را خص باشند یم هایاند و خص شده یاز مردم خص

 .ردیبپذ

 

به آنها  ایکند  یم نگاه گرید انیکند. در مرحله اول، شخص به خدا یم یرا ط ریمس نیهم زیبا خدا ن روحانی یزنا

که به عمل را ارتداد  نیکند. ایم دعاآنها  نزدسوم  در مرحلهکند. یم خدمترا دوم آنها مرحله ر کند. دیم تمایل پیدا

. آنها به دنبال نمود زنا لینامند. در کتاب مقدس به ما گفته شده است که اسرائ یجدا شدن از آن م ایدور شدن معنی 

 خدمت کردند. را رفتند و آنها گانهیب انیخدا

 ، گرید یقوم نگرفتناو با  وجود نیبا ا 55حکم طالق داد. یشمال یبه پادشاه یو حت ود نبودخشن لیخدا از اسرائ

خود را به  خدااو بازگردند.  یکه به سو بود یمانده است. . . صبورانه منتظر روز یشوهر وفادار باق کیآنها  یبرا

                                                           
 27آیه  1پیدایش باب  دیرا مرد و زن  آفر شانیا   52
 2پیدایش باب  خواهند بود.  تن  کیو   وستیخواهد پ  شیخو  ، با زن کرده  مرد پدر و مادر خود را ترک  سبب  نیاز ا   53

 24آیه 
 4تا  1آیات  24تثنیه باب  ؟زن را طالقنامه دهند و جدا کنند   54
55

 (پردازد یموضوع م نیبه ا جامعبه طور  زین هوشعکتاب ) 8آیه  3ارمیا باب   
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 یِسیع ی، پولس در مورد وفادار13ا ت 11آیات  2باب  موتائوسیشوهر وفادار نشان داده است. در دوم ت کیعنوان 

کرد.و اگر تحمّل  میهم خواه ستیبا او ز م،یمرد یاگر با و رایاست، ز نیسخن ام نیا. »سدینو یم خداوند حیمس

او  م،یشو مانیا یما را انکار خواهد کرد. اگر ب زیاو ن م،یکرد؛ و هرگاه او را انکار کن میبا او سلطنت هم خواه م،یکن

 در روابط است. یعشق وفادارو روش  راه« .نمود تواند یخود را انکار نم رایز ،ماند یم نیام

 

 :یبحث گروه

 جامعه ما در تضاد است؟ یها دگاهیدرباره زنا با د خداوند یِسیع می. چگونه تعال3

 

 درس: نکته

 .دیزیبپره شهوانینگاه  از
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 8درس 

 وفای به وعده ها

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 ؟به شما داده است  یچه حساینکه  را بگویید و عمل نکردهو به شما داده،  یکیکه  یقول

 

 مقدمه:

( هم در ی)وحدت شکن ییوفا یدهد. او با پرداختن به ب یم رییتغ قسم خوردنموضوعات را از زنا به  یبه آرام یسیع

درس  نیدر ا یسیدرک بهتر آنچه ع یبرا دهد. یم وندیدو موضوع را به هم پ نیبه عهد، ا یازدواج و هم در وفا

 خواهد بود. دیمفاصطالحات مرتبط  یکند، درک کتاب مقدس از برخ یدرباره آن صحبت م

 

 فیتعار

 

 است. راستی ای قتیشهادت دادن به حق ای گفتن یبه معنا سوگند. 1

 است. یزیچ بخشیدن ایانجام  یسوگند خوردن برا یبه معنا قسم خوردن. 2

 .کردننذر یعنی ، دندا وعده. 3

 .باشدمیبه او داده شده است، الزم قسم خوردن  ای وعدهکه  یکس یکه برااست  بارز یا مشهود یک چیز ،گرو. 4

 رساند. یمفهوم را م نیدر وام ا قهیوثکند.  یبه عهد عمل م یضمانت وفا ایبه عنوان ضامن  گرو

همان  زیسوگند ن یداده شده باشد. کلمه عبر یارزشمند زیآن چ همراهاست که  یقول ای قسم خوردنهمان  قسم. 5

که  یزیچ یعنیدهد.  یم وندیپ قسمشود و او را با مفهوم  یمحسوب م خدااست. هفت عدد  هفت برای شمارهکلمه 

صحبت نشده  یا سهل انگاریکه با عجله  منظور این استشده است.  کمال ساختهو  تمام ایضرب شده  هفتدر 

 ار تکرار شده است.است، بلکه هفت ب
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 یعنیکردن  تشود. لعن ی، قسم و عهد اضافه متعهد، وعده، سوگندبه  مانیپ میتحک یبرا ها لعنت ای لعنت. 6

 خدا". کلمه اوردیدهد ب یکه وعده م یرا بر سر فرد یبه وعده، شرارت یوفا عدمدرخواست از خدا که در صورت 

 ای باشدلعنت  خواستار یکشود، یکه به او وعده داده م یاست فرد موارد است. ممکن نیاز ا ینمونه ا "لعنتت کنه

 دهد.میوعده دهنده آن را ارائه 

 چند نفر است و ممکن است شامل همه موارد فوق باشد. ایدو  نیب یرسم توافق نامه کی عهد. 7

 

و  . »میکن یمراجعه م 33تا  22آیات  21باب  شیدایپدر  یکلمات، به داستان نیمرتبط با ا عملکردهای دنید یبرا

  خدا در آنچه«  ، گفتند که کرده  را عرض  میسپهساالر او بود، ابراه  که  کولیو ف  ملک یاب  که  یزمان  شد در آن  واقع

  ینخواه  انتیخ  من  تیو ذر  من  و نسل  با من  بخور که سوگندخدا   به نجایدر ا  من  یبرا  اکنون.  با توست  یکن یم

  میابراه  «نمود.  یخواه  عمل ، یرفتیپذ  غربت  در آن  که  ینیو با زم  ، با من ام با تو کرده  که  یاحسان  برحسب  کرد، بلکه

 ". خورم یم سوگند  من":  گفت

 

 : گفت  ملک یاببودند.   زور گرفته  از او به ، ملک یاب  خادمان  که  یآب  چاه  کرد، بسبب  هیرا تنب  ملک یاب  میابراه و

 ، میو ابراه .« بودم  دهیتا امروز نشن  هم  و من ، یمرا خبر نداد زی، و تو ن است  کار را کرده  نیا  که  ستیک  دانم ینم»

. و  جدا ساخت  از گله  بره  هفت  میابراه و بستند. عهد گریکدیداد، و با   مَلِک یاب  ، به گرفته  و گاوان  گوسفندان

  من  را از دست  ماده ۀبر  هفت  نیا  که: » گفت  «؟ ستیچ  یجدا ساخت  که  ماده ةبر  هفت  نیا: « گفت  میابراه  به  ملک یاب

چاه  یکه به معن) دینام  را بئرشبع  مکان  ، آن سبب  نیا از .« حفر نمودم  را من  چاه  نیا  باشد که  تا شهادت ، یفرما  قبول

بودند،   بسته  را در بِئَرشِبَع دعه  آن  و چون خوردند.  قسم گریکدیدر آنجا با   که رایز ;(چاه هفت است ای سوگند

  یکز ، شوره در بئرشبع  میو ابراه کردند.  مراجعت  انینیفلسط  نیزم  ، به برخاسته  کولیبا سپهساالر خود ف  ملک یاب

 دعا نمود. ، یسرمد  یخدا ، هوهی  نام  نمود، و در آنجا به  غرس

 

 :یبحث گروه

هستند؟  کیداستان استفاده شده است، کدام  نیداده شد در ا حیتوض پیشترکه  یر اصطالح از هفت اصطالح. چها1

 (گرو، عهد، قسم و سوگند)
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 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

  به وعده ها یوفا

 سر کوه  ةموعظ

  37تا  33آیات  5باب  متیانجیل 

 "خدا از جانب یامی: پایبه دنبال من ب"کتاب مقدس از آیات از  یا دهیگز
 

 کنیل  خود را به خداوند وفا کن. یها قسم دروغ مخور، بلکه قسمگفته شده است که،  پیشینیانکه به  دیا دهیباز شن

او  انداز یکه پا رایز نیو نه به زم35که عرش خداست،   راینه به آسمان ز ،دیهرگز قسم مخور م،یگو یمن به شما م

 اهیس ای دیرا سف ییکه مو رایکن، ز ادیو نه به سر خود قسم ، است میر پادشاه عظشهکه  رایز میاست، و نه به اورْشل

 است. از شریر ن،یافزون بر ا رایز"  نهِ شما نه "و "بلهِ شما همان بله باشد" بلکه کرد. یتوان ینم

 

 فرمان:

 دیهرگز قسم مخور . 

 شما نه باشد و نهِ بلهِ شما همان بله 

 

 :درس

 ندیگویبر آنچه مردم م خداآن را ساده انگاشت.  دیدادن مقدس است و نبا وعدهو  دنقسم خورسوگند خوردن، 

 دییرا تأ قتیحق نیکند ایصحبت م انیسیکه با فر یهنگام یسیخواهند شد. ع یبا گفتارشان داور آنان است و شاهد

حساب  ند،یطل که مردم گوکه هر سخن با میگو یبه شما م ": کند یاعالم م 37تا  36آیات  12باب  یکند. در مت یم

تو بر تو حکم  یشد و از سخنها یشمرده خواه پارساکه از سخنان خود  رایخواهند داد.  ز یآن را در روز داور

 "خواهد شد.

 

 یانجام کار ایبا دادن  نهای. همه اوعده دهند ای قسم بخورند، یاد کنند سوگند دیکه نبا دیگو یبه شاگردان م یسیع

 خداجز  کس چی. ههستندبر غرور  یمتکبرانه و مبتن وعده هاو  قسم هاروکار دارند. سوگندها و س ندهیآ خیدر تار

خود را خواهد داشت.  یهاعدهتحقق و یمنابع الزم برا ایعمر خواهد کرد  یاو به اندازه کاف ایداند که آ یتنها نم
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 یتا زمان»شوند:  یجمله ختم م نیآنها با ا شود که اکثر یشکل نشان داده م نیبه بهتر ازدواج تعهدهاینکته با  نیا

 «.که مرگ ما را از هم جدا کند

 

متعلق به خداست،  زهایچ نیا رایکنند، ز ادیسوگند  میاورشل ای نیبه آسمان، زم دیکه نبا دیگو یبه شاگردان م یسیع

عرضه  قهیرا به عنوان وث یگرید داراییکس حق ندارد  چی. هارائه میدهد وثیقه یا گروکه آنها را به عنوان  ینه به کس

کند. کسی که این گونه سوگند یاد میکند، در واقع  ونیمدکند، مى خواهد او را یم ادیکند. کسى که به خدا سوگند 

شخصی که را انجام دهد. اگر  شکه اراده شخصی خود مطالبه کندمیگوید که بر خدا قدرت دارد و میتواند از خدا 

شکل فقط  نیسوگند خوردن به ا ؟وصول کندچگونه از خدا  یگریکند، د کوتاهیبه آن  یاز وفا قسم خورده

تباه  حیمس یسیخود عمل نکند، شهادت او را درباره ع قسمکند و اگر او به یاعتبار م یب اشاگرد با خدا ر کیرابطه 

 .میسازد

 

. کسی که این قسم را کندیم به نام خود استفادهقسم نشان دادن  یبرا« خودسر »از اصطالح  یسیع یبعد جملهدر 

با او برابر  اقتدارحداقل از نظر قدرت و  ایکند که خداست ی. او اعالم متقدیم میکند وثیقهبه عنوان  خورد، خود را می

 یوعده داد، چون بزرگتر میکه خدا به ابراه یهنگام»مده است. آ 13آیه  6باب  انیعبراناز آن در  یاست. نمونه ا

 .«ه او سوگند خورَد، پس به خود سوگند خورداز خودش نبود که ب

 

کسى که این گونه سوگند یاد کند، اگر به سوگند خود وفا نکند، مدیون دیگرى است و باید به او خدمت کند نه 

 فیضع یتدر واقع در حالی که ستند،یکند که انسان ها خدا نیرا پنهان م قتیحقاین به خود  خوردن خدا. سوگند

کند و به سوگند خود عمل نکند، شهادت او  ادیسوگند  بیترت نیبه ا یدارند. اگر شاگرد ازیو نهستند و به کمک ا

 قرار خواهد گرفت. دیدر شک و ترد زیاو در نجات مردم ن ییو توانا حیمس یسیدرباره ع

 

خود عمل کنند! تا کند که از شاگردانش انتظار دارد به قول یاعالم م یسی، ع«بله شما بله باشد و نه شما نه»با گفتن 

. اگر شاگردان به قول خود عمل نکنند به عنوان دروغگو شناخته میدهند را انجام دهنداند انجام را که گفته یکار

 یلیانج امی. پس چگونه مردم به پباشنداعتماد  مورد ای ندیگویآنها حساب کرد که راست م یتوان رویشوند و نمیم
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خدا  "ست.نیکو قولشمرد فقط به اندازه ": دنیگویکه م هابه قول قدیمید؟ خواهند آور مانیکنند ایکه موعظه م

 قرار است انجام دهد. دیگو یدهد که م یرا انجام م یکار شهیست. او همنیکو

 

 :یبحث گروه

 دهند؟ ی. چرا مردم قول م2

 ست؟یشکستن قول چ جهی. نت3

 بر کودکان دارد؟ یریها چه تاث قولشکستن  دیکن ی. فکر م4

 ؟دینگهش داشتآیا چه بود؟  آورید ادیبه دادید و می توانید که  یقول نیآخر. 5

 چه بود؟بود. نیسخت تر تیانجامش برا ای یداد یهرگز نم یکرد یکه آرزو م ییاز قول ها یکی. 6

 خدا مورد عالقه شماست و چرا؟ یاز وعده ها کی. کدام 7

 

 نکته درس:

 .دییغ بگوکه درو دیقرار نده یتیخودتان را در موقع

 

 :کاربرد

 .دیو نحوه برخورد با آن را گزارش ده دیرا که مجبور به قول دادن بود یتیگروه، هر موقع یجلسه بعد در
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 9درس 

 از حقوق خود دنیدست کش

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 د؟یکن لیسترا  دیکه به عنوان شهروند کشورتان دار یاز حقوق یبرخ

 

 مقدمه:

 ی. موضوع بعدکند یخداپسندانه را به شاگردانش منتقل م یخانوادگ یها همچنان ارزش یسیکوه، ع سردر موعظه 

 یپردازد. آن را با عبارت چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان معرف یم یشخص یهابیحقوق آسحق واو به 

 شود. یم افتی 21آیه  19باب  هیو تثن 20آیه  24باب  انی، الو24آیه  21باب  خروجعبارت در  نیکند. ایم

 

 یتواند به دنبال انتقام برا یفرد م کیدهد که یعبارت نشان م نیکه ا میفکر کن میدار لیما تما یدر جامعه غرب

خوانده شود، به  وجود داردکه در آن  یقسمت کلِ محتوایعبارت در  نیکه ا ی، هنگاماماباشد.  یشخص بیآس

که ممکن  یمجازات زانیم یرا برا ییها تیمحدود اًدهد. او صرفینم ازاتمجدستور  خدادهد که یوضوح نشان م

شخصی  از دست بدهد، حق ندارد یگرید صدمهچشم خود را بر اثر  یکند. مثالً اگر شخصیم نییاست انجام شود تع

 شده بود. آسیب واردمحدود به  مجازات، شریعت. طبق ردیاو را بگ اموالبکشد و  که به او صدمه زده را 

 

دو نفر  نکهیا ولیکه او را مجروح کرده است وارد کند  یرا به فرد ای همان صدمه بتواند فرد آسیب دیده فرضاً

 بیآس پنج جنبه مختلفِ یبرا هودیدادگاه  ،یدارد؟ به طور کل یا دهیچشم خود را از دست داده اند چه فا کی

، منصف و خوببود که  نی. هدف قانون انیو توه از دست دادن زمان کار، ،درماندرد،  ،صدمهغرامت صادر کرد: 

 .میباش درستکار
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 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 از حقوق خود دنیدست کش

 سر کوه  ةموعظ

  30تا  29آیات  6باب  لوقا - 42تا  38آیات  5باب  متی

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

 

با  ،میگو یمن به شما م کنیل ".دنداندر برابر چشم و دندان در برابر چشم"ته شده است، که گف دیا دهیشن

، و او بگردان یبه سو زیرا ن یگریدزند،  سیلیراست تو  گونةبلکه هر که به  ،دیمقاومت مکن است ریشرکسی که 

 یتو را برا ی، و هرگاه کسرواگذا دوب زیخود را ن کت رد،یتو را بگ پیراهنکند و  شکایتتو  ازخواهد  یاگر کس

و هر که مال تو را  کند، بدو ببخش درخواستهر کس از تو  .همراه او برو کیلومتردو مجبور سازد،  کیلومتر کی

 . خود را مگردان یکه قرض از تو خواهد، رو یاز کسو  باز مخواه. یاز و ردیگ

 

 :هافرمان

 دیاست مقاومت مکن ریکه شر یبا کس. 

  او بگردان یبه سو زیرا ن گریدگونة. 

 بدو واگذار زیکت خود را ن. 

 همراه او برو لومتریدو ک. 

 هر کس از تو درخواست کند، بدو ببخش. 

 خود را مگردان یکه قرض از تو خواهد، رو یاز کس. 

 

 :یبحث گروه

 گذرد؟ یذهن شما م از یداد، چه افکار میتعل یسیآنچه ع دنیپس از شن. 1
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 درس:

چشم در برابر چشم و دندان  ،یجسم بیدر مورد آس ایجملهرا با  یدالنه صدمات شخصموضوع غرامت عا یسیع

با استفاده از  یسیداشته باشند. ع یمتفاوت دگاهیکشد تا دیکند. سپس شاگردانش را به چالش م یدر مقابل دندان باز م

که حقوق خود را  یانباشند، کس سخاوتمند یآنها افراد خواهد یکه م دهد ینشان م یشخص بیچهار مورد آس

 .کنند یمطالبه نم

 

کن من ل: »فرمود یسیشود. ع یم افتیشاگرد در کیاست که توسط  یو روان احساسی یها بیمورد اول شامل آس

به  زیرا ن یگریزند، د یلیبلکه هر که به گونة راست تو س د،یاست مقاومت مکن ریکه شر یبا کس م،یگو یبه شما م

دهد که دعوا  یمتفاوت هستند. مشت گره کرده نشان م زیمشت گره کرده دو چ کی و یلیس کی.« او بگرد یسو

 ختنیبرانگ ای یکس ریتحق ی. برارساندمیرا  نیتوهمفهوم  کهشود.  یبا دست باز انجام م یلیدر حال وقوع است. س

 شود.یدعوا استفاده م

 

دو نفر الزم  نزاع ایدعوا  ی. برا«دیوع نکننزاع را شر ایدعوا » یاست به معنا یاصطالح آرام کیگونه  گرداندن

  یابتدا : »دیگو یم 14 آیه 17سلیمان باب  . امثالستیدر کار ن ینکند دعوا و نزاع یمجروح تالفشخص است. اگر 

 گرید امثال در جایی.« برسد  مجادله  به  از آنکه  قبل  کن  را ترک  مخاصمه  ، پس است  آب  کردن  رخنه  مثل  نزاع

از شاگردانش  یسیع 56«.کند یم  مجادله نادان، اما هر مرد  است  عزّت  انسان  یبرا  دور شدن  از نزاع : »دیگویم

 دارد. یرا محفوظ م پارسایان خداکه از حق خود صرف نظر کنند.  خواهد یم

 

 تیو شکاخواهد از ت یاگر کس : »فرمود یسیشود. ع یم جادیشاگرد ا کیاست که توسط  یبیمورد دوم شامل آس

شده  تعیینغرامت  در پی دهید بیمورد، شخص آس نیدر ا.« بدو واگذار زیکت خود را ن رد،یتو را بگ راهنیکند و پ

که تقاضا را  دیگویبه شاگردان م یسیاست. ع ردهآن به دادگاه مراجعه نک افتیدر یاست، اما هنوز برا بیآس یبرا

را قبالً  استدالل نیهم یسیاست. ع دهید بیآسشخص با  یدوست دجایآن ا لیبدهند. دل شتریب یبرآورده کنند و حت

                                                           
 3آیه  20امثال سلیمان باب    56
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 تیاند، از حق حما ظلم کرده یبه کس یکه وقت خواهد یاز شاگردانش م یسیع 57.نمود انیکوه ب سردر موعظه 

 .به انجام رسیده استکه عدالت  دیخواهد د خداکنند.  یپوش چشم یشخص یِقانون

 

 یهرگاه کس : »فرمود یسیشاگرد است. ع کیخدمات ارائه شده توسط  یرامورد سوم شامل عدم پرداخت غرامت ب

است  رایجعبارت  کی همیشهدوم  کیلومتررفتن به .« همراه او برو لومتریمجبور سازد، دو ک لومتریک کی یتو را برا

استفاده  ه خاطربحق غرامت  ازکه  خواهد یاز شاگردانش م یسی. عباشدمیاز آنچه الزم است  شیانجام ب یو به معنا

 خواهد داد. پاداش خدااز وقت و استعداد خود صرف نظر کنند. 

 

کار نسبتاً آسان  نی، مورد چهارم است. در ظاهر اطلبد یکه آن را م یدارد، به کس شاگردکه  یزیچآن قرض دادن 

کند. یموضوع را اعالم م قتیحق 30آیه  6باب  لوقاکند.  ینم انیرا ب استدالل نیتمام ا یمت لیرسد، اما انجیبه نظر م

 رفتنشامل از دست  نی. ا«.از تو بخواهد به او بده، و اگر مال تو را غصب کند، از او بازمخواه یزیچ یاگر کس»

 است. شاگرد ییدارا

 

  برکت  است  گفته  تو را چنانکه ، تیخدا ، هُوَهی  که رایز  58دیآیم هیاز کتاب تثن تعلیم نیپشت ا یاصل استدالل

  یخواه  تسلط اریبس  یها شد، و بر امت  ینخواه  ونیتو مد  کنیداد، ل  یخواه  قرض اریبس  یها امت  خواهد داد، و به

تو   به ، تیخدا ، هُوَهی  که  ینیدر زم ، تیها از دروازه  یکینخواهند شد. اگر نزد تو در   بر تو مسلط  شانینمود، و ا

  دست  البته  خود مبند. بلکه ریرا بر برادر فق  مساز، و دستت  خود را سخت  باشد، دل ریفق  از برادرانت  یکی بخشد، یم

  شتتو فکر ز  مبادا در دل  . و باحذر باش بده  او قرض  او به  اجیاحت  موافق ، تیقدر کفا  دار، و به  خود را بر او گشاده

  یاو نده  به  یزی، چ خود بد شده ریتو بر برادر فق  ، و چشم است  کینزد  انفکاک  سال  یعنی  هفتم  سال  ییباشد، و بگو

  به  که راینشود، ز  آزرده  از دادنش  و دلت  یاو بده  به  باشد. البته  گناه  تی، برا برآورده ادیو او از تو نزد خداوند فر

خواهد   برکت ، یکن یدراز م  خود را بر آن  دست  و هرچه  تیرهاکا  یتو را در تمام ، تی، خدا هُوَهیکار   نیا  عوض

برادر   یخود را برا  دست  البته  میگو ی، م تو را امر فرموده  من  نینخواهد شد، بنابرا  معدوم  نتیاز زم ریفق  چونکه داد.
                                                           

 26تا  25آیات  5متی باب   57
58

 11تا  6آیات  15تثنیه باب    
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که از حق استرداد اموال خود  خواهد یاز شاگردانش م یسیع دار.  گشادهتو باشند،   نیدر زم  خود که ریو فق  نیمسک

 است. زیمالک همه چ خداصرف نظر کنند. 

 

به  دیآنها با گر،یاز آنچه الزم بود انجام دهند. به عبارت د شیاز شاگردانش خواست که ب یسیدر هر مورد، ع

      یشاگردانش مانند پدرشان در آسمان، سخاوتمند و مردم خواهد یم یسیدادند. عیبرکت م ای هیهد گرانید

پدرشان در  رای، زرا بگیرندحقوق خود حق و  ای داشته باشندجهان را  نیا یزهایچولع  دیباشند. آنها نباگشاده دست 

 پاداش خواهد داد. آنانآسمان به 

 

 :یبحث گروه

 کنند؟ یم یشود انجام دهند مردم چه فکر یاز آنچه از آنها خواسته م شیب یسی. اگر شاگردان ع2

 گذارد؟ یم ریتأث گرانیچگونه بر د انهحیرفتار مس نیا. به نظر شما 3

 رد؟یگیها چگونه شکل م ی. دوست4

 

 نکته درس:

 .دیاز آنچه الزم است انجام ده شیب

 

 کاربرد:

را گزارش  دیاز حقوق خود سخاوتمند باش دنیبا دست کش دیکه مجبور بود یتیگروه، هر موقع یدر جلسه بعد

 .دیده
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 10درس 

 محبت کنیدرا دشمنان خود 

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 دارد؟ ییشما چه معنا یبرا محبتکلمه 

 

 :مقدمه

استفاده شده است:  یونانیمحبت در زبان  فیتوص یبرا یاصل از دو کلمه دیعهد جد در کتاب مقدسبخشی از 

agape  وphileo. قسمت خاص از  کیمه در دو کل نیاز ا کیکدام  نکهیدارند. دانستن ا زیمتما یدو کلمه معان نیا

 است. یمتن ضرور فهم آشکار شدن یشود، برا یکتاب مقدس استفاده م

 

 کیعالقه به  به معنایکلمه  نیاست! استفاده از ا محبتاحساس  نیپردازد. ایم محبتبه احساسات  phileoکلمه 

 عبارتند از: موضوع کیبه  است. چند نمونه از عالقه موضوع

 

 ه فرزندش.. محبت مادر نسبت ب1

 . محبت شوهر نسبت به همسرش.2

 محبت دارند. گریکدی. برادران و خواهران نسبت به 3

 دوست داشتند که در بازار از آنها استقبال شود. انیسی. فر4

 . مردم پول را دوست دارند.5

 

است  نیکم کار انجا یکلمه به معنا نیاست! استفاده از ا محبت خدمت نیپردازد. ایم محبت روحبه  agapeکلمه 

 :کندیم مکشوفو اعمال  تیخود را در شخص agapeاست. کلمه  نیکوکاریکلمه  هیو شب
 



 

   90صفحه   

 

1 .agape از کلمه   59 "است محبتخدا ": دیگو یم آنجا که خود خداست. در کتاب مقدس تیآگاپه شخص

agape .استفاده شده است 

 13 باب ان،یپولس به قرنت اول در رساله محبتورد غالباً نقل شده در م متناست.  محبت رفتارِ چگونگی. آگاپه 2

 کند. یم حیرفتار آگاپه را تشر

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 دیدشمنان خود را محبت کن

 سر کوه  ةموعظ

  36تا  27آیات  6باب  لوقا - 48تا  43آیات  5باب  متی

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

 میگو یامّا من به شما م و با دشمن خود عداوت کن. خود را محبّت نما ةیهمساکه گفته شده است،  دیا دهیشن

او  یهر که شما را لعن کند، براو  دیکه از شما نفرت کنند، احسان کن یبا کسانو  دییکه دشمنان خود را محبّت نما

با  دیخواه یکه م دیگونه رفتار کن همانبا مردم  ،دیکن ریخ دعای دهد آزارتان که را کس هر برای و دیبرکت بطلب

طالع  کانیکه آفتاب خود را بر بدان و ن رایز د،یتا پدر خود را که در آسمان است پسران شو شما رفتار کنند.

چه اجر  ،ندینما یکه شما را محبّت م دییرا محبّت نما یهرگاه آنان رای. زباراند یو باران بر عادالن و ظالمان م سازد یم

 امت ها ایآ د؟یدار لتیچه فض دییخود را فقط سالم گو برادرانو هرگاه  کنند؟ ینم نیچن 60 خراجگیران ایآ د؟یدار

 زیگناهکاران ن یحت د؟یدار یچه برتر کنند، یم یکیکه به شما ن دیکن یکین یو اگر فقط به کسان کنند؟ ینم نیچن

 یداشت؟ حت دیخواه یچه برتر د،یعوض از آنان دار دیکه ام دیقرض ده یو اگر فقط به کسان .کنند یم نیچن

و به  دیدشمنانتان را محبت کنامّا شما،  .رندیعوض بگ شانیاز ا یتا روز دهند یبه گناهکاران قرض م زیگناهکاران ن

                                                           
 16و  8آیه  4اول یوحنا باب   59

نبودند. آنها مردم  افراد خوبی انیهودی از دیدشدند، یشناخته مگیرافراد که به عنوان باج نیا .(اتیمال کنندگان جمع) خراجگیران 60

کردند منصف یم یجمع آور که از مردم یپول زانیاوقات آنها در م شتریبودند. ب یانروم یبرا اتیمال یبودند که مأمور جمع آور یمحل

 نبودند.
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حضرت اعلی  پسراناست، و  میپاداشتان عظ رایز ،دیقرض ده شانیبه ا عوض، دِیو بدون ام د،یینما یکیآنها ن

چنانکه پدر شما که در آسمان  دیباش 61 کامل باید پس شما. ا ناسپاسان و بدکاران مهربان استبود، چه او ب دیخواه

 است.کامل است 
 

 :هافرمان

 دییدشمنان خود را محبّت نما. 

 دیکه از شما نفرت کنند، احسان کن یو با کسان. 

  ،دیبرکت بطلببرای کسانی که شما رو لعنت میکنند.  

 دیکن ریخ یدعا میدهندکه آزارتان  انیآن یبرا. 

 دیقرض ده شانیعوض، به ا دِیو بدون ام د،یینما یکین.  

 با شما رفتار کنند دیخواه یکه م دیگونه رفتار کن همان. 

 دیکامل باش باید پس. 

 

 درس:

و با  نما خود را محبّت ةیهمساکه گفته شده است،  دیا دهیشن»کند: یجمله آغاز م نیخود را با ا میتعل یسیع

نفرت از دشمن  ق،یعهد عت یکجا چیفقط بخش اول نقل قول از کتاب مقدس است. در ه.« دشمن خود عداوت کن

 دادند.یم تعلیمرا  برداشت نیا یسیاز رهبران در زمان ع یآموزش داده نشده است. ظاهراً برخ
 

 است.   62 آگاپه agapeستفاده شده . کلمه امحبت کننددهد که دشمنان خود را  یبه شاگردان خود دستور م یسیع

                                                           
 ."بالغ کامالً" ای "تمام و کمال"کامل.   61

62
که  متمایزی مهر" کی -شده است  مشخصتوسط خدا  شهیدهد. . . همیم حی. . . انجام دادن فعاالنه آنچه خداوند ترج محبت آگاپه   

 محبتی(. صرفاً به عنوان https://biblehub.com/lexicon/matthew/5-44.htm) "است برگزیدنانتخاب و  مستلزم

که خدا، در فراهم آوردن نجات  عطوفتی یعنیدهد )یآنچه را که الزم است م ت،آنچه خواسته شده اس یشود که به جا یم فیتعر

محبّت  که یو کس "، 8آیه  4باب  وحنای اولاست...  نمایان کردهاو به مرگ  تسلیم کردنمردم، با فرستادن پسرش نزد آنها و  یبرا

شما را  زینمود، من ن محبّتهمچنان که پدر مرا "، 10و 9آیات  15باب  وحنایو  ".است خدا محبّت رایز شناسد یخدا را نم د،ینما ینم



 

   92صفحه   

 

فقط  ست،یعالقه به آنها الزم ن«. رفتار کنند به درستیدشمنان خود  با» دیکه شاگردانش با کندیم اعالم خداوند یسیع

 دهد: یرا شرح م یک شخص ناندشم محبت کردن یبرا یرفتار خداپسندانه. سپس شش راه عمل

 .دیخدمت کن را . دشمنان خود1

 بد. اعمالانجام بده، نه  اعمال نیک خودت ندشم یبرا .2

 با تو رفتار شود. یهمان گونه رفتار کن که دوست دار خودت . با دشمن3

 .دیکن نیاو را تحس ای دیخوب صحبت کن د،ی. او را برکت ده4

شود مربوط به خوب صحبت کردن  یاستفاده م نجایکلمه برکت که در ا یاصل یرسد که معنا یبه نظر م الف(

 کند.یم نیمورد دشمن خود است که شما را نفر در

 «.است خم کردن زانو ایزانو زدن »کلمه برکت  یواقع ی، معنااماب( 

 بر دوشش گذاشته شود. یتا بار دیآ یبه زانو در م یاست که شتر نیا شود یم انیکلمه ب نیکه در ا یتصور (ج

 .دیوانبخ 34تا  21آیات  22باب  مثال االغ بلعام را در اعداد (د

 .دیاو دعا کن ی. برا5

 بازپرداخت کند. نخواهد ایاگر نتواند  یحت د،یدارد به او قرض ده ازی. آنچه را که ن6

 

کند که یم اعالمتا مانند پدر خود در آسمان شوند. او  آنان را ترغیب میکند شاگردان خود دنیبا به چالش کش یسیع

   یبرا محبت. می باراندو باران  را می تاباند  آفتاب بر هر دو . اوکندیم یکیو هم به بدکاران ن صالحانهم به  خدا

 یکسان یکند. براینم رییثابت است و تغ شهی. همگرید یابه گونه گرید یبرخ یکند و برایرفتار نم یابه گونه یا عده

 لی. اما به دلمیاو بود دشمنان یاست که ما زمان دینکته مف نیا یادآوری، تا شاگرد او باشند که فراخوانده شده اند

 .میخدا نسبت به ما، اکنون دوستان او هست پایدار ابدی محبتِ

 

 :یبحث گروه

 کند؟ یشخص را دشمن شما م کی یزی. چه چ1

                                                                                                                                                                                           

، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه ماند دیمن خواه محبّتدر  د،یگر احکام مرا نگاه دارا. دیمن بمان محبّتنمودم؛ در  محبّت
 («. شما کامل گردد یمن در شما باشد و شاد یرا به شما گفتم تا خوش نیا .مانم یر محبّت او مام و د داشته
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 شما سخت است؟ یدشمنان برا محبت کردن ی. از چه جهات2

 محبت کنیددشمنان خود را  دیتوان یکه م دیرا فهرست کن کاربردی. چند راه 3

 رس:نکته د

 .کن یکیبه همه ن

 

 :کاربرد

آن چه بوده  جهیو نت دیگزارش ده را دیدشمن بودیک  محبت کردنکه مجبور به  یتیگروه، هر موقع یجلسه بعد در

 است؟
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 11درس 

 رضایت افتیدر
 

 :مقدمه

انجام کار آن  تیخداست. ماه تیشخص یواقع محبتصحبت کرد.  محبتخود در مورد  یقبل میدر تعل یسیع

 یندارد. و مبتن یکس چه خوب و چه بد رفتار متفاوت چیبا ه یواقع محبتاست.  گرانیست و اعمالش به نفع دنیکو

 هستند. رییکه در معرض تغ ستین یبر احساسات

 

عیسی محبتی را که به عنوان یک خط مشی بدون مکث و به صورت متوالی استفاده میکند که شاگردانش باید انجام 

که او به  یهستند. مسئله واقع هیمسائل ثانو نهای، ااما: صدقه، دعا و روزه. به سه عمل محبت آمیز لیست می کنددهند 

 یدهد و از چه کسیز را انجام میاعمال محبت آم نیروح پشت اعمال است. چرا انسان انیت یا پردازد،  یآن م

 ؟را دریافت میکند رضایت
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 ضایتردریافت 

 سر کوه  ةموعظ

  18تا  1آیات  6باب  متی

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

وگرنه نزد پدر  ،نندیقصد که شما را بب نیبه ا د،یاوریجا م مردم به دگانیخود را در برابر د ییکه پارسا دیآگاه باش

در  اکارانری که چنان ،مزن جار ،یده یکه صدقه م یپس هنگام»اشت. د دینخواه یخود که در آسمان است، پاداش

.  اند افتهی تمامی پاداش خود را به نانیا م،یگو یبه شما م ن،ی. آمندیستاتا مردم آنها را ب کنند یها م و کوچه ها سهیکن

تو در  ةصدق تا، آگاه نشود کند، یدست چپت از آنچه دست راستت م چنان کن که ،یده یپس تو چون صدقه م

که  مباش اکارانیرهمچون  ،یکن یکه دعا م یهنگام» تو، به تو پاداش خواهد داد. نِیب نهان باشد؛ آنگاه پدرِ نهان

 نانیا م،یگو یبه شما م ن،ی. آمنندیدعا کنند تا مردم آنها را بب ستاده،یها ا و سَرِ کوچه ها سهیدر کن دارند یدوست م
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به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در  یکن یکه دعا م یامّا تو، هنگام. اند افتهی تمامی پاداش خود را به

تکرار  یتوخال وردهایهنگام دعا،  ن،یهمچن»7تو، به تو پاداش خواهد داد.   نِیب . آنگاه پدرِ نهانننهان است، دعا ک

مانند  . پسشود یمستجاب م شانیدعا گفتن، ادهیسبب ز به پندارند یم رایز ،کنند یپرستان م گونه که بت آن د،یمکن

دعا  گونه نیپس شما ا». داند یشما را م یازهاید، نیاز آنکه از او درخواست کن شیپدر شما پ رایز ،دیمباش شانیا

بر  شود، یتو، چنانکه در آسمان انجام م ة. اراددیایتو ب یپادشاهنام تو مقدّس باد.  ،یپدر ما که در آسمان یا:»دیکن

قرضداران خود را  زیما ن هما را ببخش، چنانک یو قرضهاما را امروز به ما عطا فرما.  ةنان روزانبه انجام رسد.  زین نیزم

و قدرت و جالل، تا ابد از آنِ  یپادشاه رایده. ]ز مانییرها شریربلکه از آن  اور،یم شیو ما را در آزما. میبخش یم

مردم  یامّا اگر خطاها. دیشما را خواهد بخش زیشما ن یِپدر آسمان د،یشمردم را ببخ یاگر خطاها رایز [.نیتوست. آم

 ،دیتُرشرو مباش اکارانیمانند ر د،یریگ یکه روزه م یهنگام». دیشما را نخواهد بخش یخطاها زیپدر شما ن د،یرا نبخش

که پاداش  م،یگو یما مبه ش ن،ی. آمندیدار بنما تا نزد مردم، روزه کنند یخود را دگرگون م ةآنان حالت چهر رایز

تو بر  ةتا روز 63 یبه سر خود روغن بزن و صورت خود را بشو ،یریگ یامّا تو چون روزه م. اند افتهی تمامی خود را به

 تو، به تو پاداش خواهد داد. نِیب نباشد، بلکه بر پدر تو که در نهان است، و پدرِ نهان انیمردم ع
 

 :هافرمان

 نندیقصد که شما را بب نیبه ا د،یاوریجا م مردم به دگانیخود را در برابر د ییپارسا. 

 جار مزن. 

 آگاه نشود کند، یدست چپت از آنچه دست راستت م.  

 مباش اکارانیهمچون ر. 

 به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن.  

 کنند یپرستان م گونه که بت آن د،یتکرار مکن یتوخال وردهای. 

 دیتُرشرو مباش اکارانیانند رم. 

 نباشد انیتو بر مردم ع ةتا روز یبه سر خود روغن بزن و صورت خود را بشو. 

                                                           
 یمواقع شاد یگذارند. فقط برا یخاکستر بر سر خود م یهنگام روزه دار انیهودی.  یبه سر خود روغن بزن و صورت خود را بشو   63

 .زنند یسرشان روغن م یرو
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 درس:

است که  نیعنصر ا نیو روزه شامل پنج عنصر مشترک است. اول دعا، صدقهکتاب مقدس در مورد مسائل  اتیآ

، صدقهشود: یانجام م کیاست که اعمال ن نیدهد. عنصر دوم ایم یاز مسائل دستورات خاص کیدر مورد هر  یسیع

 ندیب یم که در نهان یاست که پدر نیا نجمشدن توسط مردان و پ دهیاست. چهارم د ریاکارو روزه. عنصر سوم  دعا

 .میدهد پاداش

 

کلمه صدقه رحمت است. با دادن پول به فقرا همراه است و  یپردازد. معنا یصدقه دادن م کیابتدا به عمل ن یسیع

 کیدر  ایفرد اهدا شود  کیبه  ماًیتواند مستقیکه متعلق به خداست اشتباه گرفت. صدقه م ده یکیآن را با  دینبا

 شود. عیفقرا توز نیشود تا ب یصندوق جمع آور

 

کار را  نیخواهد که ایخود را در خفا انجام دهند. او از آنها م صدقه دادندهد که یبه شاگردان خود دستور م یسیع

 رد،یگ یصدقه م شناسد یکه م یگریاز د یشخص یمتوجه آن نشوند. وقت گریان دمانجام دهند که مرد یابه گونه 

تواند بکند یکه م یناشناخته باشد، تنها شکر ریفق یبخشنده برا یبا آن همراه است. وقت یاحساس بدهکار کی شهیهم

 خداست. از

 

 ،شده بودند پرکه از غرور  یافراد ثروتمند ،یسیع ایام . دردینزن جار، دادن است که قبل از صدقه نیدستور دوم ا

 یهستند. نکته ا یریخ یها که انسان کردندمی تظاهرو به همه  بزنند آن را جار عمالًممکن بود قبل از صدقه دادن، 

 یبعد را با دستور استدالل نیخود را اعالم کنند. او ا بخشش دیاست که مردم نبا نیکند ایبه آن اشاره م یسیکه ع

است که  رممکنیکه غ میدان یما م ".آگاه نشود کند، یدست چپت از آنچه دست راستت م"کند: یم تیخود تقو

 .میرفتار کن اطیاست که با احت نیا منظورکند، اما یدست چپ نداند دست راست چه م

 

استفاده ثبت شده او از  نیاول نیکند. ا یجلب م ریاکارتوجه را به کلمه  کیبحث خود در مورد اعمال نمدر  یسیع

 محتوایدر  یتا بتوان آن را به درست میآن به دست آور یاز معنا یدرک روشن دیما با ن،یکلمه است. بنابرا نیا
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 دینیب ینقش است. آنچه م یفای. او در حال ایفرض تیشخص کیاست تحت  یگریباز ریاکاربه کار برد.  بعدی

 .است ی. ساختگستین تیواقع

 

 یعموم یمکان ها ریو سا ساهایدر کل نی. آنها همچنافتیها  ابانیها و خ سهیتوان در کنیرا م اکارانری فرمود یسیع

صحنه  یهستند که رو یگرانیشود. آنها بازیم دهیها دآن یشود، اجرایجمع م یشوند. هر زمان که مخاطبیم افتی

 کنند.یم یزندگ دمانمر تحسین یکنند برایم یکه باز ینقش یکنند. و برایاجرا منقش  یعموم

 

عملکردش دارد.  برای اعتبار افتیبه در لیو م« چقدر خوبم نیبب: »دیگویغرور است که م شخص ریاکار زهیانگ

 .گرانیدهد نه دیبه خود انجام م محبت یخود را از رو نیکوی اعمال ریاکار

 

 خود یمردم دور شوند. به اتاق هاکه از  دیگویاو به شاگردانش م .دعا ;رودیم وکیعمل ن نیدومسراغ به  یسیع

خواهند مردم فکر کنند یم رایز دعا میکنندعلناً  ریاکارانشما را بشنوند.  یتا مردم نتوانند دعا دیو در را ببند دیبرو

 است. خود ین انسان و خدایب یخصوص یگفتگو کیهستند. اما دعا  آنان صالحکه 

 

ارزش  یآنها ب تالوتو  مرثیهاستفاده نکنند.  یتکراروردهای از  هاامتکه مانند  دیگویبه شاگردان م نیاو همچن

مجبورند خودشان تکرار کنند.  نیبنابرا شنود، یکه خدا خوب نم کنند یفکر مغیر ایمانداران  ها یاامت دیاست. شا

 نیآنها ا زهیممکن است انگ ایاو را جلب کنند.  هتوج دیدهد و بایگوش نم ایخواب است او در آن لحظه  دیشا

 ،ینب ایاشعآنها را مستجاب کند؟ در کتاب  یدرخواست خسته کنند تا او دعا نیباشد که بارها و بارها او را با هم

  خواهم  من ندیگو  سخن  از آنکه  شیداد، و پ  خواهم  جواب  بخوانند من  از آنکه  و قبل»آمده است:  24 هی، آ65باب 

 .«دیشن

 

 یمعنا نی، اامااز غذا است.  زیپره یبه معنا نیکنند که ا یوزه است. اکثر مردم فکر ممربوط به ر کار نیک نیسوم

را  یزیچ( 1شخص )یک شود.  تیرعا دیروزه محسوب شود چهار شرط با یزیچ نکهیا ی. براستیکلمه ن یواقع

 انجام نمیدهد.زرگتر ب یکار رساندن انجامصرفاً به منظور به ( 4) یمدت ی( برا3است ) میلمورد  ای مطلوب( که 2)
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آیات        58باب  ایاشع آن در . مرجعستین  64 غذا یبرا نیا ینب ایاما به گفته اشع رند،یخواهد قومش روزه بگ یخدا م

 :باشدمی 14تا  6

را   و مظلومان دیرا باز کن  وغی  یها و گره دییرا بگشا  شرارت  یبندها  که  ستین  نیا  پسندم یم  من  که  یا مگر روزه

  را به  شده  رانده  رانیو فق  یینما  میتقس  گرسنگان  خود را به  نان  که  ستین  نیمگر ا د؟یرا بشکن  وغیو هر  دیآزاد ساز

  ؟ ینساز  یمخف باشند یتو م  از گوشت  که  یو خود را از آنان  یاو را بپوشان  ینیرا بب  برهنه  ونو چ  یاوریخود ب  خانه

و  دیتو خواهد خرام  شیتو پ پارساییو  دییخواهد رو  یتو بزود  خواهد شد و صحّت  فجر طالع  لنور تو مث  آنگاه

  یخواه  خواهد فرمود و استغاثه  خداوند تو را اجابت وکرد   یدعا خواه  آنگاه.تو خواهد بود  خداوند ساقه  جالل

خود دور   انیناحقّ را از م  و گفتن  انگشت  به  ردنک  و اشاره  وغیاگر .  حاضر هستم  نکیا  که  نمود و او خواهد گفت

خواهد   یکیتار درنور تو   آنگاه ، یکن ریرا س  النیذل  و جان  یببخش  گرسنگان  خود را به  جان  یو آرزو ، یکن

  یها نتو را در مکا  ، جان نموده  تیهدا  شهیظهر خواهد بود. و خداوند تو را هم  تو مثل  ظیغل  یکیو تار دیدرخش

  کم  آبش  که  آب  و مانند چشمه  رآبیس  باغ  و تو مثل  خواهد ساخت  یرا قوّ  تیخواهد کرد و استخوانها ریس  خشک

  داشت  یرا برپا خواه اریبس  یها دوره  یرا بنا خواهند نمود و تو اساسها  میقد  یها تو خرابه  بود. و کسان  ینشود خواه

  نگاه  خود را از سَبَّت  یاگر پاخواهند خواند.   سکونت  یها برا کوچه  کننده  ها و مرمّت رخنه  کننده  و تو را عمارت

را   و آن  یبخوان خداوند و محترم  و مقدّس  یرا خوش  و سَبَّت  یاوریبجا ن  من  خود را در روز مقدّس  یو خوش  یدار

در خداوند   آنگاه ، ییخود را نگو  و سخنان  ییرا نجو خود  یو خوش  ییخود رفتار ننما  یها راه  ، به داشته  محترم

 د،یخوران  تو خواهم  را به  عقوبی  درتپ  بیکرد. و نص  سوار خواهم  نیبلند زم  یها و تو را بر مکان شد  یمتلذّذ خواه

 . است  را گفته  نیخداوند ا  دهان  که رایز

 

دانستند ی. مردم مختندیریو خاکستر بر سر م دندیپوشیم سپالاز روزه داشتند.  یبزرگ شیمردم نما یسیدر زمان ع

 یا که چهره دیگویبه شاگردانش م یسیلطف خدا را به دست آورند. ع اینکه به خاطربرند یداوطلبانه رنج مآنان که 

 به خواندن حاالت چهره هستند. ادراست که مردم ق نیامر ا نیا لیعبوس. دل یا شاد داشته باشند نه چهره

 

                                                           
64

 (پوریک ومیبار در روز کفاره بود. ) کی یالم کرد سالاع خداکه  ییتنها روزه غذا   
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 ایآن را جو لیدل عتاًیطب نندیب یعبوس م یمردم چهره ا یرنج است. وقت اینشان دهنده غم و اندوه  ترشروچهره 

توجه را به  «رمیگیآن روزه م ای نیآه من به نفع ا»جمله که  نیکند تا با گفتن ایم دایپ یفرصت ریاکارشوند. سپس یم

. به آن را روسیاهی میداندکنند، اما خدا  نیاو را تحس یممکن است تالش ها مردمانخود جلب کند.  یحالت فروتن

 نیفرد الزم است. چهره عبوس همچن یاو، فروتن لطف به جهت حرکت دادن دست خدا به یرسد که برا ینظر م

 است. تیموقعیک در او  عمل کردن به جهتبه خدا  مانیو عدم ا یدیام نشان دهنده نا

 

است  نانیو اطم دیفرد سرشار از ام نیکند. ایاست که از درون تابش م یادچهره شاد نشان دهنده ش گریاز طرف د

امر  نیفرد شاد است. ا کیخواهند بدانند که چرا یمردم م نیخواهد کرد. همچن عمل طیشرا نیدر ا خداکه 

پرسد، او را از شما ب دیرا که دار یدیتا هرکه سبب ام دیمستعّد باش وستهیپ» باشدپطرس رسول  نصیحت دلیل تواند یم

 .«با حلم و ترس کنیل د،یجواب ده

 

به آنها  ندیبیپدرشان که در نهان م رایرا در خفا انجام دهند ز وکیاعمال ن نیکه همه ا دیگویبه شاگردانش م یسیع

، ریاکار مقایسه با شخصخواهند کرد. در  افتیخود را از او در تحسین، جالل و رضایتپاداش خواهد داد. آنها 

او بر  پارسایانة. و اعمال تمجید میشود خداکه  ندیاست بب لیاست. او ما فروتنی مبنای بر وکیاز اعمال ن شاگرد زهیانگ

 است. گرانیبه خدا و د محبتاساس 

 

 زیچ ایوقت است و در روزه غذا  دعادارد. در صدقه پول است، در  یک قربانیبه  ازین شهیهم اعمال نیکانجام 

کف زدن  ریاکار یهر کسى است که آن کار را انجام دهد. برا برای ، پاداشاعمال نیکم . نتیجة نهایى انجاگرید

 شده است. رهیاو ذخ یبرا آسماناست که در  یشاگرد گنج یمردم و برا

 

 :یبحث گروه

 مورد توجه هستند؟ اریدر جامعه بس گرانی. چرا باز1

 کرده است. جادیدر شما ا یسچه احسا دییو بگو دیکن فیتوص دیکرد افتیرا که در رضایتی. 2
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 نکته درس:

 .دیریبگ یخود پاداش بهتر کین اعمال یبرا

 

 کاربرد:

 .دیینگو یو آن را به کس دیانجام ده نیکو عمل کیحداقل  یقبل از جلسه بعد
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 12درس 

 دعا
 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 د؟یآنها را به خاطر بسپار دیتوان یم ایو آ ایددعا کرده ایآ یدر دوران کودک

 

 :مقدمه

به شاگردانش گفت که چگونه بر خالف  یسیبود. ع دعا میکه به آن پرداخت یاز موضوعات یکیدرس قبل  در

 یدعا» ای« پدر ما»دهد که به یرا به شاگردانش م یزیدعا کنند. در بحبوحه بحث دعا، او چ غیر ایماندارانو  ریاکاران

به طور  یسیکرد و عیمنتقل م بود غیر ایمانداران یروش دعا رخالفرا که ب یمیمفاه شده است. شناخته« ربانی

 جنبه خاص از آن تمرکز داشت. کیخاص بر 

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 دعا

 سر کوه  ةموعظ

  15تا  9آیات  6باب  متی

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

 

. ارادة تو چنانکه در دیایملکوت تو ب نام تو مقدّس باد. ،یپدر ما که در آسمان یا ،دیدعا کن نطوریه اپس شما ب

قرضداران  زیما را ببخش چنانکه ما ن یکرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده. و قرضها زین نیآسمان است، بر زم

ملکوت و قوّت و جالل تا ابداآلباد از  رایده. ز ییما را رها ریبلکه از شر اور،یم شیاو ما را در آزم .میبخش یخود را م

امّا . دیخواهد آمرز زیشما، شما را ن یپدر آسمان د،یامرزیب شانیمردم را بد راتیهرگاه تقص رای. زنیآن تو است، آم

 .دیآمرز هدشما را نخوا یرهایپدر شما هم تقص د،یامرزیمردم را ن یرهایاگر تقص
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 :یبحث گروه

استفاده  یتکراروردهای از  ایمانداران ریمانند غ زی، ما نربانی بارها و بارها یبا تکرار دعا دیکن یفکر م ای. آ1

 نه؟ که چرا یاچرا  م؟یکن یم

 

 :فرمان

 دیدعا کن نطوریشما به ا 

 

 درس:

 ندیگو یرا که م یپشت کلمات یکه اصول روحان خواهد یدهد. او از شاگردانش میدر مورد دعا آموزش م یسیع

مؤثر است،  یدعا کی نکهیعالوه بر ا ربانی ی. دعاستین یمعن یب ای طوطی وارتکرار  یدرک کنند. دعا به معنا

 .است درخواستو  شیستا ،خطابشامل  نیکند. ا یفراهم م زینرا شدن به خدا  کینزد یبرا یخوب یطرح کل

 

تصدیق است.  ریدهد که خانواده درگینشان م "ما پدر"است. استفاده از کلمات  خطاب نیا «یپدر ما که در آسمان»

د. محبت به برادران و خواهرانش در دار یدارد و برادران و خواهران فرزند کیمانند  یا که هر شاگرد رابطه میکند

از این است و  یبه پدر آسمانمستقیماً گنجاند. خطاب یخود م یشود که آنها را در دعا ینشان داده م قتیحق نیا

تصدیق کنند.  یم یزندگ نیزم یاز آنها هنوز رو یبرخ رایشاگرد اشتباه گرفت ز یتوان آن را با پدران انسانینم رو

 اوست. شایستهو اطاعت  عزتاست و آنها خالق )پدر(  خداکه  میکند

 

سخن، شاگردان  نیمقدس است. با گفتن ا ایپاک  یبه معنا  Hallowedاست. کلمه  شیستا« نام تو مقدس باد»

بدانند که نام او  دیکه فرزندان او هستند، با ییاست. از آنجا یکنند که نام خدا پاک و منزه از هر گونه ناپاکیعالم ما

 .یدآبا این نام می کردن زندگی تیمسئولهمراه این به . حمل میکنندرا 
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شاگردان .« کرده شود زین نی. ارادة تو چنانکه در آسمان است، بر زمدیایملکوت تو ب»است:  نیدرخواست ا نیاول

را با گسترش حکومت  نیکه زم خواهند یو از او م شود یانجام نم نیزم یکه اراده خدا بر رو دهند یم صیتشخ

 داده خواهد شد( آموزش #18تر از ملکوت خدا در درس  قیعم یبررس کیکامل خود بر آن برکت دهد. )

 

 هدایتو  نفس یبرا بخششبدن،  یخدا بخواهند: غذا برا را از گرید زیدهد که سه چ یسپس به شاگردان دستور م

با استفاده از کلمات  یسیدرخواست هاست. ع نیمورد از ا نیاول "نان کفاف ما را امروز به ما بده "روح.  یبرا

 تصدیق درخواست  نیروزانه انجام شود. ا دیبا ربانی یدارد، دعا اتیکه شاگرد ح یکه تا زمان اشاره میکند« امروز»

 بدن است. برای خدا مهیاکنندهکه کند یم

 

و  قرضاست. کلمات  یدرخواست بعد «میبخش یقرضداران خود را م زیچنانکه ما نما را ببخش  یو قرضها»

 قرض یتوانند برا یکه م یکلمات ریترجمه کرد. سا یگرید یتوان به روش ها یرا م نجایبه کار رفته در اقرضداران 

 منظور     گناه.  ای سر پیچی ر،ی، تقصافتادن، کجروی، تخطیتخلف،  ،خطا، اشتباه ،لغزش استفاده شوند عبارتند از:

رو  نیاز ا ;شود یاست که باعث ضرر م یشود. بدهکار کسیم بیاست که باعث آس یزیچ قرضکلمه  آن سوی

 رساند. یم بیشود که به او آس یم یکس مقروض

 

خود دعا، دوباره توجه شاگردان را  انیدرباره دعا است. پس از پا یسیع دستورالعملدر  اساسیدرخواست نقطه  نیا

خود  قرضداران همه که قبالً دیگو یبه خدا م شاگرد رود، یکه در دعا به کار م یکند. از عبارتینکته معطوف م نیبه ا

رگ دو دروغ گفتن به خدا در م تی. جددیگویخدا دروغ م بهباشد  دهیاست. پس اگر آنها را نبخش دهیبخش را

 نشان داده شده است. 11تا  1 اتیآ 5باب کتاب اعمال رسوالن در  هریو سف ایشاگرد حنان

 

. «ما را ببخش یهاقرض م،یبخش یخود را م قرضدارانهمانگونه که ما  »ترجمه را بخوانند: این ممکن است  یبرخ

خدا  ،ه شودخواندد که اینطور مورد اول میشوکار، شاگرد همچنان در دام سخنان خود است. در  نیدر انجام ا

که  ما مثلما را ببخش،  یاکه خدا دیفهم نطوریا توان ی! در مورد دوم مانجام دهدکار را  نیا شاگرد یوقت، میبخشد
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 نیبه هم زیاگر شاگرد نبخشد، خدا ن ن،ی. بنابرامیبخشد شاگرد ةشیوبه همان  خدا ،تمایز نی. در امیبخش یرا م گرانید

 .دیشنخواهد بخ بیترت

 

را نبخشد، خدا او را  گرانیدشاگرد خواند. نکته همان است اگر  یفرد چگونه کتاب مقدس را م کیکه  ستیمهم ن

بر اساس بخشش و  حیمس یسیع لیکل انج رایانجام دهد، ز یگریتواند کار دیچگونه خدا م. دینخواهد بخش

 ؟هستیم ما ایحاضر است ببخشد، اما آ شهیاست؟ خدا هم مصالحه

 

از درخواست  شیپ نی. اباشدمی دعادر  ششود و آن قرار گرفتن یم یخاص ناش درخواست نیاز ا یگریسئله دم

 یرتواند شاگرد را از شر یخدا نم ".ده ییما را رها ریبلکه از شر اور،یم شیاو ما را در آزم": دیگو یسوم است که م

 نیا یاصل لیدل سای. فقدان بخشش در کلشدکه نبخ یبخشد تا زمان یبخشد و خدا او را نم یاو نم رایدهد ز رهایی

قادر است شاگردان را  خدااذعان دارد که  نیدرخواست همچن نیآخربرد.  یرنج م یرخود از شر دروناست که در 

 شوند. گرانیبخشش د ریآنها درگ نکهی، به محض اشریر رهایی بخشددور نگه دارد و آنها را از  یراز شر

 

و قدرت و جالل تا ابداالباد از آن  یپادشاه رایز»است.  هاضاف جملهدو  شاملکتاب مقدس  یاز ترجمه ها یبرخ

، حکمراناست، مطلقاً  خدا کنند، یکه به او دعا م یکه کس کنند یاول، شاگردان اذعان م جملهدر  «نیتوست. آم

 آنهاست. یها و قادر به برآوردن خواسته جاودان

بخشد و جالل او یگناهان را مش کند، قدرتیروزانه را فراهم م خوراک ارد،اش را بر عهده دیکه پادشاه خدا،

خدا در  یبه جا محبتکلمه  ینیگزی. با جابخشدیم یر رهاییکشاند، بلکه آنها را از شریانسان ها را به وسوسه نم

              ا به وسوسهبخشد و انسان ریگناهان را م ند،کیروزانه را فراهم م یغذا محبتشود، یخوانده م یجمله قبل

شاگرد در ملکوت خدا  کیدرباره هدف  استداللیبه شما  نیا ای. آیر رهایی میدهدکشاند، بلکه آنها را از شرینم

 دهد؟یم

 .است یقیحق ای قطعیامر  بدان معنا کهرسد.  یم انیبه پا «نیآم» گفتهدعا با 
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 :یبحث گروه

 چرا. دییبه گروه بگو و دینام ببر دیا دهینفر را که نبخش کی. 2

 

 درس: نکته

 .دیکن نیرا روزانه تمر ربانی یدعا

 

 کاربرد:

کاغذ را آن تکه و سپس  دی. هر کدام را ببخشدیسیکاغذ بنو تکه از کی یرو دیا دهیرا که نبخش ینام هرکس

که  یرک سخنانفاصله دارد حمل شود. سپس با د مغربکه مشرق از  ییتا جا بسپارید. خاکستر را به باد دیبسوزان

 .دیرا بخوان ربانی یدعا د،ییگو یم
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 13درس 

 به دست آوردن گنج

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

و از  دیاوریآن را به جلسه ب دیدار چیزهای نفیساز  ی. اگر صندوقچه ارندیبگ ادیکند تا  یتجسم به افراد کمک م

 یبرا گنجصندوقچه  دیشد از گروه بپرس ییشناسا یبه درست نکهیا . بعد ازاست چه چیزی آن که دیگروه بپرس

 "و چرا؟"بود؟ یزیچه چ شما ییدارا نیتربا ارزش یدر دوران کودک": دیسؤاالت را بپرس نیسپس ا ست؟یچ

 

 :مقدمه

 دهد. یکوه را ادامه م سرموعظه  یسیع

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 دعا

 به دست آوردن گنج

  23تا  19آیات  6باب  متی

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

 یو دزد زنند یکه دزدان نَقْب م ییو جا رساند یم انیو زنگ ز دیکه ب ییجا ،دیندوزین نیخود بر زم یگنجها برا

که دزدان  ییو جا رساند ینم انیو زنگ ز دیکه ب ییجا ،دیندوزیبلکه گنجها بجهت خود در آسمان ب. ندینما یم

چراغ بدن چشم است؛ پس در آنجا خواهد بود.  زیاست، دل تو ن وهرجا گنج ت رایز. کنند ینم یو دزد زنند ینقب نم

. باشد یم کی، تمام جسدت تار66 چشم تو فاسد استامّا اگر  تمام بدنت روشن بُوَد؛ 65 باشد بسیطچشمت هرگاه 

 است! یمید، چه ظلمت عظکه در تو است ظلمت باش یپس اگر نور

                                                           
65

  نظر او باز باشد، مبارک  که  یشخص: »دیگو یم  9آیه  22باب  امثالاست. « سخاوتمند بودن» آن یمعن. باشد( نیک) بسیطچشم   
 .«دهد یمفقرا   خود به  از نان  که رایخواهد بود، ز
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 :هافرمان

 دیندوزین نیخود بر زم یگنجها برا. 

 دیندوزیبلکه گنجها بجهت خود در آسمان ب. 

 

 :یبحث گروه

 کجا هستند؟که  اعالم کنیدکرد  رهیتوان ذخ یکه گنج را می را . با توجه به متن کتاب مقدس فقط دو مکان1

 زمین الف(

 انب( آسم

 

 کرد؟ رهیذخ نیزم یتوان رو یکه م دیبررا نام ب نهی. چند گنج2

 طال الف(

 نقره ب( 

 جواهرات گرانبها (ج

 پول (د

 هـ( پوشاک

 و( خانه

 ز( ماشین

 ح( اسباب و وسایل

 .مختلف نیمردان و زنان در سن یاز همه نوع. . . برا یاسباب بازی( 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
و  شتابد یم  دولت  ینظر در پ مرد تنگ: »دیگو یم  22آیه  28باب  امثالت. اس« بودن سیخس» آن یمعن. چشم فاسد است  66

 .« افتیاو را درخواهد   یازمندین  که داند ینم
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 :1 قسمت –درس 

و سپس به  برد یم یتر قیسپس شنونده را به سطح عم ،کندیشروع م ییاو از سطح ابتدا ،یسیع میتعالاکثر مانند 

دهند، به یجمله او گوش م نیهمانطور که شاگردان به اول .نداره یفرق هم یکی نی. با اپردازد یموضوع م ی هسته

و  رساند یم انیو زنگ ز دیکه ب ییجا د،یندوزین نیخود بر زم ینجها براگآن را درک کنند.  یتوانند معنایم یراحت

 .ندینما یم یو دزد زنند یکه دزدان نَقْب م ییجا

 

 یزندگ یازهای. او در مورد نیمعمول یزهایگرانبها، نه چ یزهایکند، چیدرباره گنج صحبت م یسیشروع، ع یبرا

و زنگ آنها را  بید نیشوند. بنابرا یبه طور منظم استفاده م دیدار ازیکه شما ن ییزهایچ ،یکند. به طور کلیصحبت نم

که ارزش ندارند  ییزهایبردن چ یرا برا ییورود به جا ریسک. و دزدها معموالً نیستند استفادهباِل رایبرد زینم نیاز ب

 .بر نمیدارندشما را  راهنیپ ریمثال، دزدها ممکن است وارد شوند و پول بدزدند، اما معموالً ز ی. براانجام نمیدهند

 

 :یبحث گروه

 تالش کند؟ دیچقدر بابه دست آوردن گنج  ی. انسان برا3

 است؟ ی. چقدر کاف4

 

 :دوم قسمت –درس 

بلکه گنجها بجهت خود در آسمان  تر فکر کنند.قیعم یکند تا کمیشاگردان را وادار م ،یسیع یفرمان بعد

چند مشکل  نی. ادکنن ینم یو دزد زنند یکه دزدان نقب نم ییو جا رساند ینم انیو زنگ ز دیکه ب ییجا د،یندوزیب

پس از مرگ با خود دفن  یزندگ یرا برا ییگرانبها یایشگرفته تا فرعون، ا یکند. گذشتگان، از مردم عادیم جادیا

به آسمان  نیخود را از زم یهامانده است. پس چگونه شاگردان گنج یباق نیتا به امروز در زم نهایکردند. اما همه ایم

 د؟کن یم افکنیپرتوبه باال آنها را  خدا ایخواهند برد؟ آ

 

 رهیذخ ایخواست آنها انباشته کننده  یکه او نم دیرسیفرمان به نظر م نی. در اولآیدیبه ذهنم م ی کهمشکل دوم

انجام دهند. به نظر  که آنان خواهدیاست که م چیزیهمان  قاًیدق نیکه ا دیگویبه آنها م حاالکننده گنج باشند، اما 
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 آسمانره کنند. اما طال، نقره و جواهرات گرانبها در یگنج را ذخ اآنه خواهدیمموضوع سر جایی است که او  رسدیم

 یارزش ابد دیبهشت با یها نهیصحبت کند. گنج زهایچ نیاز ا شیدر مورد ب دیبا یسیدارند؟ مطمئناً ع یچه سود

 داشته باشند.

 

رساله خود به  نیلاشاره شده است و پولس رسول آنها را در او یابد یها نهیگنج نیدر سراسر کتاب مقدس به ا

. محبّت است نهایو محبّت. امّا بزرگتر از ا دیو ام مانیا یعنیاست،  یباق زیسه چ نیالحال اکند. و یخالصه م انیقرنت

 دیشود. ام یم هیمانند طال با آتش تصف مانیشده است. ا هیتشب محبتبه نقره و جواهرات گرانبها به  دیبه طال، ام مانیا

مانند جواهرات گرانبها در انواع اندازه ها، شکل ها و  محبتها پاک شود. و  ناخالصیبردن  نیز ببا ا دیمانند نقره با

 رنگ ها وجود دارد.

 

 :یبحث گروه

 .دیدارند را نام ببر مانیبه ا ازیکه ن یاز اعمال ی. برخ5

 .دیدارند نام ببر دیبه ام ازیکه ن یاز اعمال ی. برخ6

 .دیبت است را نام ببرمح ازمندیکه ن یاز اعمال ی. برخ7

 

 :3 قسمت –درس 

او .« در آنجا خواهد بود زیهرجا گنج تو است، دل تو ن: »رساند یم انیموضوع به پا نیدو فرمان را با ا نیا یسیع

دارد. و هر کدام را که  را یابد ای یویدن یزهایچ یشخص حق انتخاب برا کیشاگردانش بفهمند که  خواهد یم

 خواهند کرد. عمل آن یانتخاب کنند، برا

 

است از طال و نقره و جواهرات  جاودانی شهیکه هم محبتو  دیو ام مانیمانند: ا ییزهایکه چ ندیتواند بب یانسان م ایآ

 ایاست  نیک ایفرد دارد.  کیبه نوع چشم  یبستگ نیا ،یسیدارند؟ به گفته ع یشتریهستند ارزش ب یگرانبها که ماد

 ارزش قائل است! شیکه قلب برا ندیبیرا م یزیچ چشم. یکیپر از تار ایر پر از نو ایبد،  ای بسیط، شر
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چشم " ای "بد"استفاده کرد تا نشان دهد که شخص سخاوتمند است. « نیکچشم » ای« خوب» یاز عبارت عبر یسیع

رد. موضوع اشاره ک نیتوان به ا یم امثالاست. در کتاب  صیحر ای لیاست که شخص بخ نینشان دهنده ا "فاسد

به « دهد یمفقرا   خود به  از نان  که رایخواهد بود، ز  نظر او باز باشد، مبارک  که  یشخص: »فرماید یم 9آیه  22 بابدر 

او را   یازمندین  که داند یو نم شتابد یم  دولت  ینظر در پ مرد تنگ": دیگو یم 22 آیه 28 بابدر  ب،یترت نیهم

 ". افتی درخواهد

 

به خدا،  مانیبه ا ازین یسخاوتمند یکند. برایم نییبودن او را تع لیبخ ایکند، سخاوت یترل مرا کن فردکه  روحی

 یسیاست صادق است. ع ریفرد فق کیکه  یزمان ژهیامر به و نیاست. ا گرانیبه د محبتو  یابد یهابه پاداش دیام

داده است. چرا؟  هیاز بق شتریکرد و گفت که ببه خزانه اهدا  ناچیزکه دو سکه  میکنداشاره  ریفق زن وهیب کیبعداً به 

 .شیخداثروتمند بود در حضور  مانیاو در ا

 

 نکته درس:

 .دیکن رهیو در مکان مناسب ذخ دیگنج خود را انتخاب کن

 

 :کاربرد

 .دیرا بخوان 15تا  10آیات  3باب  انیقرنت اول

 

به  ازین کهعملی دارد و دیبه ام ازینکه عملیدارد،  نمایبه ا ازیکه ن دیعمل را انجام ده کی ،یقبل از جلسه گروه بعد

 .دیگروه به اشتراک بگذار یو در جلسه بعد دیدارد. اقدامات خود را ثبت کن محبت
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 14درس 

 ترازوی عدالت

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 د؟ییبگو را دیشد مانیو پش دیکه گرفت یمیتصم کیبه گروه 

 

 :مقدمه

 نیافتد. ایم یسیتُن آجر بر شنوندگان ع کیمانند  سرزنش همراه با جمله نیا ".ما حکم نشودتا بر ش دیحکم مکن "

 نی. اگر اقابل هضم نیست یاریبس یکتاب مقدس باشد که برا یها قسمت ترینسوء برداشت قرارگرفتهاز  یکی دیشا

 نیچن نی، ااما. رندیبگ میتصم یزیچدر مورد  دیهرگز نبا انیحیرسد که مسیبماند، به نظر م یباق ییبه تنها جمله

( 1کند:  یدرباره دو موضوع مختلف صحبت م یسیکه ع مینیبیم د،یآیکه به دنبال آن م یعبارات محتوای. در ستین

 و سپس انجام اقدامات مناسب. است بد چیزی که واست  نیک چیزی که صی( تشخ2و  گرانیقضاوت در مورد د

 

خود را  یبرا بدو  نیک صی، تشخ15پرداخته خواهد شد. در درس شماره  گرانیدرس به موضوع قضاوت د نیدر ا

 یقضاوت منصفانه و ب یبرا مینیبب دییایب گران،یدرباره قضاوت د یسیع ریداد. قبل از پرداختن به تفس میپوشش خواه

 الزم است. یچه عناصر یگریطرفانه در مورد شخص د
 

 یقاض کی. 1

 قانون. کی. 2

 .مدعی(). متهم کننده3

 . متهم.4

 .شاهدان. شهادت 5

 . حکم.6

 .گردد، رای صادر . و در صورت لزوم7
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 یسیشاگردان ع برای آنانی کهکه  یکند. سؤاالت نییرا تع یقاض دیبا یالهاقتدار  ای ینید ،یمدن ،یمرجع قانون کی

 «؟یاست توسط چه کس نیو اگر چن دیا منصوب شده یشما به عنوان قاض ایآ»است:  نیا هستند مطرح میشود حیمس

. ستا حیمس یسیمنصوب شده است و آن ع داوری یوجود دارد که از طرف خدا برا یطبق کتاب مقدس کس

 نیبد میو ما را مأمور فرمود که به قوم موعظه و شهادت ده": دیگویم 43تا  42آیات  10باب  اعمال رسوالنکتاب 

 مانیا یکه هر که به و دهند یبر او شهادت م ایانب عین باشد. و جمکه خدا او را مقرّر فرمود تا داور زندگان و مردگا

 "افتیآوَرَد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد

 

مرجع  کیوجود دارد که توسط  یادیز نیقانون وضع کند. قوان دیبا یاله اقتدار ای ینید ،یمدن ،یمرجع قانون کی

 عتیو شر یموس شریعتخدا،  قانون ،کشوریانواده، است: خ ریوضع شده است و شامل موارد ز دهنده لیتشک

 یاز آن قانون آگاه دیبا یضاو تحت کدام قانون است. قا میمتهم مهم است که بدان هیطرح اتهام علبه خاطر روح. 

 یقاض کی یصادر کند. به عنوان مثال، برا یابماند تا بتواند قضاوت عادالنه یآن باق حریمکامل داشته باشد و در 

انجام آن منصوب نشده  یحکم صادر کند. او برا یاسالم نیمتحده نامناسب است که طبق قوان االتیا یارشهرد

 آن بماند. حریمتواند در  یمطمئناً نم وندارد،  یاست، از قرآن اطالع

 

 استتمسخر عدالت  ،وگرنهباشد!  یتواند قاض یبرساند. او نم شده لیمرجع تشک یپرونده خود را به قاض دیبا مدعی

متهم را متهم  یتواند از نظر قانونینم مدعیوجود نخواهد داشت. و  یطرفیاو در پرونده، ب تبعیض لیبه دلچون 

 اقامه کنند. یتوانند اتهامات رسم یبر متهم دارند م یقانون تیکه صالح یکند. فقط کسان

 

محکوم کردن متهم به نقض  یبرا ایندهقانع کنمدارک  دیبا مدعیمنصفانه باشد،  ةطرفانیمحاکمه ب کی نکهیا یبرا

، 1 آیه 13باب  انیدوم قرنتاست. طبق گفته پولس رسول در  شاهدین. معموالً شواهد به صورت شهادت اوردیقانون ب

 .ودش دییسه شاهد تأ ایبا شهادت دو  دیبا حقیقتیهر کند که  یم انیاو ب

 

 دیو هم متهم با مدعیمجرم بودن را صادر کند. هم  ای یگناهیتواند حکم بیاست که م ی، تنها کسمدعینه  ،یقاض

 نییرا تع یمجازات مناسب جرم ارتکاب ییبه تنها یباشند. اگر متهم مجرم شناخته شود، قاض بندیپا او میبه تصم
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به  که یفقط کسان ست،یحکم ن یمجاز به اجرا مدعیسپارد. یمجازات م یرا به مجر مجرم یکند. سپس قاضیم

 !اندشده نییتع یقاض وسیله

 

خواهند به عنوان  یآنها م شتریشناخت. بیصادر کرده است که قلب انسان ها را م لیدل نیفرمان را به ا نیا یسیع دیشا

اشتباه  شاندهد، در نظریانجام م یکار یگرید نندیبیم ی، شاهد و جالد عمل کنند، وقتمدعی ،یقانونگذار، قاض

 رفتار کنند. وهیبا آنها به همان ش گرانیند که دخواهیآنها نم شتریدانند. اما بیم

 

 :یبحث گروه

 د؟یدرس دار نیدر مورد مقدمه ا یری. چه تفس1

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 دعا

   عدالت یترازو 

  42تا  36آیات  6 ، لوقا5تا  1آیات  7باب  متی

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

تا بر شما  دیحکم مکننشود و  یتا بر شما داور 67 دیمکن یداوراست.  میرح زیچنانکه پدر شما ن دیباش میرحپس 

شده  زیو لبر دهیفشرده و جنبان یکوین مانهیپ رایتا به شما داده شود. ز دیبده .دیشو دهیتا آمرز دیعفو کنحکم نشود و 

 یپس برا خواهد شد. مودهیشما پ یبرا دییمایپ یکه م یا مانهیپ که به همان رایرا در دامن شما خواهند گذارد. ز

 شیشاگرد از معلّم خو افتند؟ ینم یا هر دو در حفره ایکند؟ آ ییکور، کور را راهنما تواند یم ایزد که آ یمَثَل شانیا

امّا از  ،ینیب یرت مرا در چشم براد یکاه و چرا پَرِشده باشد، مثل استاد خود بُوَد. هر که کامل  کنیل ستیبهتر ن

کاه را از چشم  برادر اجازت ده تا پَرِ یا ییبرادر خود را گو یو چگونه بتوان ؟یغافل یکه در چشم خود دار یچوب

                                                           
 .میکن یقضاوت درست میکه بتوان میباش میعاقل و فه یافراد دیکه ما نبا ستیبدان معنا ن نیباش. اجو مبیع. دیمکن یداور   67
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، آنگاه کن رونیاوّل چوب را از چشم خود ب اکاریر یا ؟ینیب ینم یرا که در چشم خود دار یآورم و چوبه درتو ب

 .یآوریرون ز چشم برادر خود با راکاه  تا پَرِ دید یخواه کوین

 

 :هافرمان

 دیباش میرح. 

 نشود یتا بر شما داور دیمکن یداور. 

 تا بر شما حکم نشود دیحکم مکن. 

 دیشو دهیتا آمرز دیعفو کن. 

 تا به شما داده شود دیبده. 

 کن رونیاوّل چوب را از چشم خود ب. 

 

 :1قسمت  -درس 

 استحکام بخشیدن، شروع به "نشود یتا بر شما داور دیمکن یداور "خود،  نیآغاز پی جمالت پی درپس از  یسیع

 نیعدالت خدا را ا ستمیبخش از س نی. اولتوضیح میدهدخدا را  خانوادهدر  عدالت سیستم او کند.یخود م موضع

ش رو گر،یبه عبارت د "گرفت. دیمورد قضاوت قرار خواه د،یکنیکه قضاوت م همانگونهبه  رایز"کند: یم انیگونه ب

قضاوت  را شاگرد در آن خداهمان گونه است که  ،ی را قضاوت میکندگریشاگرد د در آنچه که و نحوه قضاوت

 .خواهد کرد

 

 هایاستداللاز  یبرخ م،یریگیقرار م داوریمورد  میکنیم داوریرا  گرانیکه د یاوهیبه همان ش زیکه ما ن ییاز آنجا

خدا مرا که  خواهمیم عتیبر اساس کدام شر"باشد:  نیکن است امم استدالل کی خطور کند.به ذهن  دیبا منطقی

 ایآ»باشد:  نیممکن است ا گرید استدالل "ست؟ا یآزاد شریعتروح، که  شریعت ای یموس شریعتکند، داوری 

به  شاهدان گوش دهد ریبه سا فقط انتظار دارم خدا ایآ« من باشد؟ یِو هم قاض مدعیخدا هم به عنوان  خواهم یم

دفاع  یبرا یخواهم فرصت یم ایکند؟ و آ یکه او اعتبار آن شاهدان را بررس دوارمیام ای؟ آوش دادن به مدعیجای گ

 !داشته باشیم گرانید بارا  حسن نیت نیهم دی؟ آن وقت شاشوداز خود فراهم 

 



 

   115صفحه   

 

خواهد  هدیشما سنج یسنجش شما، برا اریبا مع: »دهد یم حیتوض نگونهیعدالت خدا را ا ستمیبخش دوم س یسیع

 دیخواه افتیدر خدااست که از  یهمان حکم د،یکنیصادر م گرانید یکه برا یو حکم رای گر،یبه عبارت د.« شد

به تأمل در سؤاالت  ازین یسیشاگرد ع ".دیشو دهیتا آمرز دیتا بر شما حکم نشود و عفو کن دیحکم مکن"کرد. 

 میخواهم مجازات مال یم ایشد؟ اگر او مرا محکوم کند، آمرا ببخ ایخواهم خدا مرا محکوم کند یم ایدارد. آ یشتریب

 سخت؟ ایباشد 

 

 رایتا به شما داده شود. ز دیبده» د،یگویکه م ی، زماندر حال اجراست که قانون کاشت و درو دهد ینشان م یسیع

را که بکارد درو  یزیانسان نه تنها چ.« شده را در دامن شما خواهند گذارد زیو لبر دهیفشرده و جنبان یکوین مانهیپ

و هم نان را به  کند یم دیتول یادیز یها ک دانه دانهیگردد. همانطور که یبرابر به او باز م نیکند، بلکه چندیم

 است. نیچن زین ایدن نیانسان در ا یها ، قضاوتبرزگر یرا برا بذرو هم  دهد یخورنده م

 

 :یبحث گروه

 کرد؟ دیرا قضاوت خواه گرانیچگونه د د،یآموخته ا یکه به تازگ ییزهای. بر اساس چ2

 

 :دوم قسمت –درس 

ی بدیهی که ل را با دو سؤالثَدهد. او مَیم ادامه یبا گفتن مثل گرانیشاگردانش درباره قضاوت دتعلیم دادن  به یسیع

        یاچاله هر دو به ایتواند؟ آ یم ایکند، آ ییرا راهنما کور کیتواند  ینم کورکند. یآغاز م نیاز به پاسخ ندارد

 رساند. یم انیبه پا "کن رونیاوّل چوب را از چشم خود ب "افتند؟ و سپس آن را با دستور  ینم

 

با  داند یرا برابر م نایمرد ناب یسی، عاول اینکهگرفت.  جهینت نیتوان چند یم یسیع مبحث محتوایل در ثَمَ نیاز ا

دارد که او را  چوبیاست که در چشم خود  نیاو ا یینایعلت ناب دوم اینکهاست.  یگریقضاوت د یکه در پ کسی

کند،  سازی شاگرد ای یت، رهبریرا هدا یکس دیکند نبایرا قضاوت م یگریکه د ی، کسسوم اینکه. کرده استکور 

مانند  یاز کس دیکند، مسلماً نبایرا قضاوت م یگریکه د ی، کسچهارم اینکه. ندیتواند خود را به وضوح بب ینم رایز
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که  ابندیرا ب یفرد دیبا نای، هر دو ناباینکه افتند. و پنجم یدام م کیهر دو کور هستند و در  رایکند، ز یرویش پخود

 کند. یتا آنها را رهبر شدداشته با واضحی یینایب

 

.« هر که کامل شده باشد، مثل استاد خود بُوَد کنیل ستیبهتر ن شیشاگرد از معلّم خو »است:  نیا یسیدوم ع جمله

شود. به یاو م هیشاگرد شب راینه، ز ایکند  یرا قضاوت م گرانیمعلم او د ایشاگرد، مهم است که بداند آ کی یبرا

خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر  رایز"نشده است.  ستادهفر یکس داوری یبرا یسیرسول، ع یوحنایگفته 

 مانیآرد، بر او حکم نشود؛ امّا هر که ا مانینکه به او اآ .ابدیاو جهان نجات  لةیوس کند، بلکه تا به یجهان داور

" .اوردهین مانیخدا ا گانهیاآلن بر او حکم شده است، بجهت آنکه به اسم پسر  اوردین
68 

 

از  تی. تربندیکامالً آموزش بب دیشاگرد با کیکه  میشویمتوجه م م،یکنیتمرکز م یسیدوم ع جملههمانطور که بر 

مگر  ندیبیفرد آموزش نم کیو اطاعت.  دنیشن گریبه عبارت د ایو کاربرد  یریادگیت: شده اس لیدو بخش تشک

از معلمش  یزیتوان به شاگرد چیبرد. و هرگز نم یشدن زمان م دهیآموزش د یهر دو بخش را انجام دهد. برا نکهیا

 یاست که آنها چه کس نیکنند ابه آن فکر  دیبا انیحیکه مس ی. نکته اقبالً آن را نمی دانسته است آموخت که معلم

 ایشده است  یکننده برادران معرفکه در کتاب مکاشفه به عنوان متهم طانیخواهند: شیرا به عنوان معلم خود م

 جهان؟ یناج ح،یمس یسیع

 

 کند: یم انیب نگونهیل را اثَمَ یانیقسمت پا یسیع

 

برادر خود  یو چگونه بتوان ؟یغافل یه در چشم خود دارک یامّا از چوب ،ینیب یرا در چشم برادرت م یکاه و چرا پَرِ

 یا ؟ینیب ینم یرا که در چشم خود دار یکاه را از چشم تو به درآورم و چوب برادر اجازت ده تا پَرِ یا ییرا گو

 .یآور رونیکاه را از چشم برادر خود ب تا پَرِ دید یخواه کوی، آنگاه نکن رونیاوّل چوب را از چشم خود ب اکاریر

 (5 تا 3آیات  7ی باب مت)
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 18و  17آیات  3یوحنا باب    
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، هر دو نفر در مَثَل اول اینکه. باشندمی خواهد شاگردانش بفهمند یم یسیدرک آنچه عها به خاطر نگرشاز  یبرخ

که  ییپدر و مادر مشترک دارند. و از آنجا کیدارند. آنها  یشاوندیخو رابطه گریکدیبه عنوان خواهر و برادر با 

 یکه او درباره هر کس شود یم دهدا نانیبه شاگردان اطم کند، یخانواده خدا بحث مها در  درباره ارزش یسیع

 که خدا را به عنوان پدر خود دارد. کند یصحبت م

 

 یگریدر چشم شخص دکاه  پَرِ کی دنید یدر چشم خود داشته باشد، مطمئناً برا چوبیکه  یهر فرد ،دوم اینکه

در  چوبکه  یفرد نی. همچنکندیم نایاو را ناب در اصلو  کندیاو را مسدود م دیمشکل خواهد داشت. چوب د

 از نزدیک یلیبرادرش را خ دی. او باندیبب یگریدر چشم دکاه  پَرِ کینگاه کند تا فقط  یبه سخت دیچشمش دارد با

 است. یزیبه دنبال چ . او قطعاًردینظر بگ ریز

 

کاه را در چشم  خود، پَرِ یینای، تنها بر اساس بدر چشم داشت چوبکه  یکه فرد دی، جالب است بدانسوم اینکه

شود. سپس یمتوجه سوزش م یگریس دک در چشم خود دارد قبل از هرکاه  که پَرِ یکشف کرد. معموالً فرد یگرید

درخواست  یگریاز د انجام آن مشکل دارد رخودش د اگراحتماالً  ای کند یآن شخص خودش آن را حذف م

 .میکند

 

در چشم  چوبیتواند متوجه  یشود. چگونه م یدر چشم دارد مطرح م چوبکه  یمورد فرد در یمتعدد سواالت

است،  حسبیحد  نیشود؟ و اگر او تا ا یشده است که متوجه آن نم حسبیاو آنقدر نسبت به درد  ایخود نشود؟ آ

؟ چرا هست یمیبه لمس مال ازیکار ن نیانجام ا یبرا پونخواهد  یکمک مشان کاه پَرِ درآوردن یاز او برا یکس ایآ

 ولی درآوردن پیدا کرد آنها را درآورد راها کاه پَرِپس از آنکه  قادر است یاو حت آیا است؟ در نیاوردهرا  چوبش

تواند  یم یکس ایدر چشم خود توجه نکرده است، آ چوبکه او به  ییدشوار است؟ و از آنجا اریبس شیبرا هاچوب

 دهد؟ صیتشخ گرانیرا در چشم دها کاه پَرِد توان یمواقعاً مطمئن باشد که 

 

 :یبحث گروه

 .میبه دست آور یروحان فهم ،ییچند سؤال چرا دنیبا پرس میتوان یمَثَل، م نی. از ا3
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 به خاطر پیدا کردن کرد؟ ) ینگاه م شیمانیبه هم ا کیاز نزد نقدریدر چشمش بود ا که چوب یچرا کس الف(

 .(از او رادیا

بر  ایداشته باشد  یطرف مقابل ارزش کمتر نکهیا ی)برا رد؟یبگ رادیا یگریخواهد از دیم دارایمان کیچرا ب( 

 کند.( دایقدرت پ یگرید

شود. یم یارزش خود ناش شیبه افزا احتیاجاز  گرانیدارند؟ )قضاوت آنها در مورد د یها چه مشکالتجوبیع (ج

. محسوب میکنند یفیدهد و او را عدالت خواه ضعیجام مان فرزندپروری را فهیوظ خداکه  ندارند باورآنها واقعاً 

رو آنها خود را به  نیاز ا ;کنند یم یانجام شود داور دیبهتر از خدا در مورد آنچه با که آنان باورند نیآنها بر ا

 شود.( یم یامر از غرور ناش نیا یکنند. علت اصل یمنصوب م یعنوان قاض

 ؟بد ایاست  نیک یگریاوت در مورد دقض یعلت اصل د؛یریبگ میخودتان تصم (د

 

 نکته درس:

 .ستمیوجود دارد و من او ن یقاض کیفقط 

 

 :کاربرد

 نیرا که در ا یشیهر آزما یتا در جلسه بعد دی. آماده باشدیرا قضاوت نکن یگریتا د دیداشته باش یوجدان یتالش

 .دییبه گروه بگو دیشویتالش با آن مواجه م
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 15درس 

 صیتشخقوه  رشد

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 آن را به گروه نشان  ستیچآن  دیپرسمیکه  یو در حال دیاوریرا با جلد کتاب مقدس به جلسه گروه ب کتابی

 است.( "کتاب مقدس کی"پاسخ  ادی)به احتمال ز ؟ دیده

 باز کنند. 24آیه  7باب  وحنایکتاب مقدس خود را به  دیهمه بخواه از 

  آن. یجلد کتاب مقدس روبا  به خواندن چند خط از کتاب دیکنیشما شروع م 

 مرتبط سازندرخ داده است،  راًیرا با آنچه اخ  24آیه  7باب  وحنایکه  دیسپس از گروه بخواه. 

 

 :مقدمه

را قضاوت نکنند.  گرانیگفته شد که د یسیمطرح شد. به شاگردان ع گریدرس قبل مبحث قضاوت افراد د در

اول از کتاب  جملهکرد.  میمرور خواه نجایکند و ما آنها را در ا یم دییعمل را تأ نیا دیدر عهد جد هیآ نیچند

 یدر هر مورد رای. زیندار یعذر چیه باشی که هر ،یکن یرا محکوم م یگریکه د یآدم یتو ا»  69 است. انیروم

ودْ همان را انجام خ ،یکن یم یچون تو که داور ؛یا را محکوم کرده شتنیخو ،یکن یرا محکوم م یگریکه د

 یآدم یاست. پس تو ا حق بر دهند، یاعمال را انجام م گونه نیکه ا یخدا بر کسان یکه داور میدان ی. ما میده یم

 ایرست؟   یخدا خواه یکه از داور یکن یگمان م ایآ ،یده یو خودْ همان را انجام م یکن یم یداور گرانیکه بر د

روست که تو را به توبه  خدا از آن یکه مهربان یو غافل یشمار یاو را خوار م میو تحمل عظ ییبایشک ،یمهربان نکهیا

 ،یاندوز یروز غضب م یکارت، غضب را نسبت به خود، برا و دلِ ناتوبه یسبب سرسخت به وامّا ت رهنمون شود؟

.« ددا خواهد سزا اعمالش مطابق کس به هر خدا آشکار خواهد شد. خدا ةعادالن یکه در آن داور یروز

کار  ناتوبه یدل دارای سرسخت و یکنند، به عنوان افرادیرا قضاوت م گرانیرا که د یرسول کسان در واقع، پولسِ

 کنند. یم رهیخود ذخ یداند. آنها خشم را برایبرابر م

                                                           
 6تا  1آیات  2رومیان باب   69
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استوار  ؟یکن یحکم م گرید یکه بر خدمتکار شخص یستیتو ک"آمده است:  انیدر کتاب روم یگرید جملهدر 

خداوند قادر است او را استوار  رایمربوط است. و او استوار هم خواهد ماند ز شیافتادن او به آقا فرو ایماندن 

و تو چرا  ؟یکن یپس تو چرا برادر خود را محکوم م" 71 دهد.یادامه م یفکر خط نیپولس رسول در ا 70 ".گرداند

 شده نوشته که شد. چرا میخدا حاضر خواه یورما در برابر مسند دا ةهم رایز ؟ینگر یم ریتحق ةدیبه برادر خود به د

در برابر من خم خواهد شد و هر  ییخودم سوگند که هر زانو اتی: به حدیگو می خداوند»: است

 "داد خواهد از ما حساب خود را به خدا باز کیپس هر .« خواهد کرد ربه خدا اقرا یزبان

 

بخشد. او یم قوت گرانیبه مسئله قضاوت د خودشتحت نام  در رساله م،یاورشل یسایکل سَرِبرادر خداوند و  عقوب،ی

را  عتیو بر او حکم کند، شر دیهرکه برادر خود را ناسزا گو رایز د،ییرا ناسزا مگو گریکدیبرادران،  یا: »دیگویم

. یبلکه داور هست ،یستین عتیعامل شر ،یحکم کن عتیحکم کرده باشد. لکن اگر بر شر عتیناسزا گفته و بر شر

خود  ةیکه بر همسا یستی. پس تو کباشد یمو هالک کردن قادر  دنیاست که بر رهان یکیو داور،  عتیب شرصاح

 یا : »دیگو یکه م میبخشد وقتی تینکته را تقو نیا گریرساله خود بار د در آخرای عقوبی 72 «؟یکن یم یداور

 نیاز ا کیهر  73 .«است ستادهیبر در اداور  نک،یمبادا بر شما حکم شود: ا د،یمکن تیشکا گریکدیبرادران، از 

تا بر شما حکم نشود و  دینشود و حکم مکن یتا بر شما داور دیمکن یاورد»کند: یم تیحما یسیع میاز تعالآیات 

 .«دیشو دهیتا آمرز دیعفو کن

 

اب اعمال نکرده است. در کت نییتع یخدا آنها را به عنوان قاض رایرا قضاوت کنند ز گرانید دینبا یسیشاگردان ع

که توبه  دیفرما یاآلن تمام خلق را در هر جا حکم م ده،یجهالت چشم پوش یپس خدا از زمانها" رسوالن آمده است:

فرمود  نیّکه مع یخواهد نمود به آن مرد یرا مقرّر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داور یراروزیکنند. ز

                                                           
 4آیه  14رومیان باب   70

 12تا  10آیات  14رومیان باب   71

72
 12و  11آیات  4یعقوب باب   

 9آیه  5یعقوب باب   73
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" .دیزانین برخاو را از مردگا نکهیداد به ا لیو همه را دل
74
 روینکته ن نیکند به ا یاعالم م انیهمانطور که کتاب روم 

 75 ".برحسب بشارت من حیمس یسیخواهد نمود به وساطت ع یمردم را داور یکه خدا رازها یدر روز" .بخشد یم

انتقام از  دیگو یاو را که گفته است، خداوند م میشناس یم رایز" .کندیآن را خالصه م انیعنوان عبران تحت و کتاب

. افتادن به خواهد نمود یخداوند قوم خود را داور ضاً،ی. و اآنِ من است؛ من مکافات خواهم داد

" .هولناک است یزیزنده چ یخدا یدستها
76

 

 

 صیرا تشخ یروحان قیرا قضاوت کنند، اما از آنها انتظار دارد که حقا گرانیشاگردانش د خواهد ینم یسیاگرچه ع

 قضاوتاست. در واقع کلمه  هیشب اریبس میو تصم صی. سه کلمه: قضاوت، تشخرندیبگ میتصم بد و نیک نیدهند و ب

 آنمحتوای از آن در  استفادهو تنها با  شود یدر سراسر کتاب مقدس استفاده م میو تصم صیتشخ یبارها به جا

 .افتیآن دست  یواقع یتوان به معنایم

 

به نام شمعون  یرا به مرد یمَثَل یسیکه ع یزمان ،حاصل میشود 43تا  41یات آ 7باب  لوقا لینکته از انج نیاز ا یمثال

نداشتند  یزی. چون چیطلب داشت ناریپنجاه د یگریپانصد و از د یکیرا دو بدهکار بود که از  یطلبکار" .دیگویم

ن در جواب گفت، محبّت خواهد نمود. شمعو ادتریاز آن دو او را ز کی. بگو کدام دیکه ادا کنند، هر دو را بخش

را  یگریشخص د ماًیمورد شمعون مستق نیدر ا" .یگفت کویگفت، ن ی. به ودیبخش ادتریآنکه او را ز کنم یگمان م

 داد. صیرا تشخ یروحان قتیحق کی یقضاوت نکرد، بلکه به درست

 

 یزیدر مورد چ قتیکشف حقآن  ساختن.آشکار ای کردنتصدیق ای بردنپی: زعبارتند ا دادن صیکلمه تشخ یمعان

فرد ممکن  کیشناخته شد،  قتیکه حق ی. هنگامتشکیل شود دتوان یم یشخصیک نظر  در آن که است یکس ای

 تصویب ای فرمانباشد که مستلزم صدور  یگرید قضاوتِبه  اقدام ستیموضوع اقدام کند. اما الزم ن راجع بهاست 

                                                           
 31و  30آیات  17اعمال رسوالن باب  74

 16آیه  2رومیان باب  75

 31و  30آیات  10عبرانیان باب  76
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دقت " .ندکیخالصه م کند، یم انیشاگردانش ب یعداً براکه ب ایجملهمفهوم را در  نیا یسیباشد. ع آنانبر  رای

و چون کبوتران ساده درایت(  )بااریپس مثل مارها هوش فرستم؛ یگرگان م انی، من شما را مانند گوسفندان در مکنید

" (.بدون قضاوت) دیباش
77

 

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 صیقوه تشخ رشد

 سر کوه  ةموعظ

  6آیه  7باب  متی

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

کنند  مالیمبادا آنها را پا 79 ،دیگرازان انداز جلویخود را  یدهاینه مروارو 78 دیآنچه مقدّس است، به سگان مده

 برگشته، شما را بدرند.

 

 :هافرمان

 دیآنچه مقدّس است، به سگان مده. 

 ندازیازان نگر یخود را جلو یدهایمروار. 

 

 :یبحث گروه

                                                           
 16آیه  10متی باب   77

 26باب  امثال. «ستیخدا ن: »ندیگو یکه در دل خود م یکسان دانند، یها را احمق م سگ. دیمقدس است به سگ نده آنچه را که  78

است که به  نینکته ا ".کند یحماقت خود را تکرار م زیگردد، احمق ن یهمانطور که سگ به استفراغ خود باز م": دیگویم 11آیه 

 آنها به هر حال اعتقاد ندارند که خدا وجود دارد. رایز د،ینده ندرا که متعلق به خدا هست ییزهایها چاحمق

79
باب  امثال هستند.  صحیح یریگ میتصم برای ییتواناو  ،خردهستند که فاقد  یکسان گراز. ندازین گرازان یرا جلو خود یدهایمروار  

از  درایتی چیکه ه یاست که به زنان نینکته ا.« تاس گرازدر پوزه  ییمانند حلقه طال ،است خردبیکه زیبایی  زن: »دیگویم  22آیه  11

 دانند با آن چه کنند. یبه هر حال نم رایز د،یبا ارزش نده یزیدهند، چیخود نشان نم



 

   123صفحه   

 

 د؟یکن یخوب و بد استفاده مبین  صیتشخ یبرا ییارهای. از چه مع1

 درس:

 صیروح القدس، تشخ یایاز عطا یکیباشند. در واقع،  فهیمکه  شوند یم قیدر سرتاسر کتاب مقدس، شاگردان تشو

و  نیک صی. تشخمیکندست کمک ا بد یزیاست و چه چ نیک یزیچه چ نکهیا نییدر تع سایبه کل کهارواح است، 

 صیبلوغ در تشخ ن،یآموزش و تمر قیاز طر 80حواس است. آموزشمستلزم  انیکتاب عبران سندهیاز نظر نو بد

، قبل از بدو  نیک قیدق صیتشخ یچند شاهد الزم بود. برا ای. در محاکمات، قبل از صدور حکم، دو حاصل میشود

 هستند: موارد زیر باشند. آنها ت داشتهموافق دیفت. هر سه باسه عامل را در نظر گر دینظر با یریشکل گ

 

 فرد. کردار ای اعمال. 1

 فرد سخنان. 2

 .خدا. کالم 3

 

را  بدو  نیک دیتوانیو نم "دیجلد آن قضاوت کن یکتاب را از رو کی دیتوان یشما نم"شود،  یهمانطور که گفته م

تواند  یمهم است، اما نم صیدر تشخ تیموقع کی یرونیظاهر ب ایفرد  کی.. اعمال دیده صیظاهر تشخ یتنها از رو

 یبرا یاطالعات کاف ،گیردمینشانه  یگریرا به سمت د اسلحه یفرد میدیباشد. به عنوان مثال، اگر د تنها معیار

 قیدق صیدر مورد تشخ موسیقودیبار ن کی میدار ازین یشتری. ما به اطالعات بمیبد بودن آن ندار ایخوب  صیتشخ

نخست سخن  نکهیبدون ا کند یرا محکوم م یما کس عتیشر ایآ"گفت:  وقتی کهکرد  یادآوری لیبه حاکمان اسرائ

82 .«کنم یم یداور ام دهیچنانکه شن»گفت:  زین یسیع  81".چه کرده است؟ ابدیاو را بشنود و در
 

 

                                                           
 14آیه  5عبرانیان باب   80

 51آیه  7یوحنا باب   81
 30آیه  5یوحنا باب  82



 

   124صفحه   

 

 نیبه ا انیسیام صحبت با فرهنگ یسی. عزهیهستند از آنچه در قلب وجود دارد: روح پشت انگ یکلمات شاخص مهم

خوب  یزهایدل خود، چ یکویاز خزانه ن کوی.مرد ندیگو یدل سخن م یادتیکه زبان از ز رایز »موضوع اشاره کرد. 

 .« آورد یم رونیبد ب یزهایو مرد بد از خزانه بد، چ آورد یبرم
 .خدا مهم است یها برا زهیانگ83

 

و روزه.  دعا: صدقه، انسان را بکار برد کین یانجام کارهااز  نمونهسه ه، سر کودر موعظه خود بر  یسیع ن،یاز ا شیپ

دادند، یانجام م در نهانکارها را  نیکه ا یکردند. کسان یم افتیدادند پاداش در یکارها را انجام م نیکه ا یافراد

 جانب دادند، از ینجام مشدن در مالء عام ا دهید یکارها را برا نیکه ا یکردند. کسان افتیپاداش خود را از خدا در

دانست. در یآنها را م زهی. او انگخطاب میکرد اکاریربه عنوان آنها را  یسی، اما عرا دریافت میکردند تحسین مردم

 84 .«دیآزما یانسان در نظر خودش راست است، اما خداوند است که دلها را م یها راه ةهم »کتاب امثال آمده است: 

 

 بدو  نیک صیدر تشخ ییشده است، عامل نها مکاشفه القدس روح ای کتاب مقدس قیطرکالم خدا، همانطور که از 

کالم خدا  رایز: »دیگو یم انیها با کالم خدا مطابقت دارد؟ کتاب عبران زهیظواهر و انگ ایو گفتار  اعمال ای. آباشدمی

 زیِّس و روح و مفاصل و مغز را، و مُمَدودم و فرورونده، تا جدا کند نَفْ ریتر است از هر شمش زنده و مقتدر و برنده

کار  نیا حیکنند، انجام صح یاستفاده م صیکه از کتاب مقدس در تشخ یکسان یبرا 85.« قلب است یتهایّافکار و ن

کتاب مقدس  طالعهرا در م موتائوسیآنها دارد. پولس رسول ت سطحی یفراتر از آگاه شناختیبه  ازیمهم است و ن

را به  یخجل باشد و کالم راست ستین یازیکه ن یخدمتکار ،یه خود را به خدا اثبات کنکن ک یسع"کرد.  قیتشو

" .کند یم یبند میتقس یدرست
86

 

 

و  نیک صیکند که مستلزم تشخ یدو فرمان به شاگردانش صادر م ص،یخود درباره تشخ میدر بخش اول تعل یسیع

گرازان  یخود را جلو یدهایو نه مروار دیسگان مده آنچه مقدّس است، به »بد و سپس انجام اقدامات مناسب است. 

                                                           
 35و  34آیات  12متی باب  83

 2آیه  21امثال باب  84

 12آیه  4باب  عبرانیان 85

 15آیه  2باب  دوم تیموتائوس 86



 

   125صفحه   

 

درک متون مقدس و  یشاگرد را برا ییتوانا هافرمان نیا«. کنند و برگشته، شما را بدرند  مالیمبادا آنها را پا د،یانداز

به انجام  یحت نادانفرد  کی ایکودک  کیکس جز  چیه ،عامیانه ی. در معنامحک میزندآنها  قیدق یریبه کارگ

مقدس چیزی که ارزش  واناتیکند که ح یحکم م میکند. عقل سلیکند فکر نمیاشاره م یسیمانند آنچه ع یکار

خوراکشان . بهتر است میبده دیمروار ایمقدس  یزهایپس چرا در وهله اول به آنها چ ،دانندیرا نم گرانبها است ای

 .داده شودآنها  به

 

کنند  یآن باشد. آنها درک م عامیانه ریاز تعب شتریب یزیچ دیکه با شوند یه ممتوج هافرمان دنی، اکثر مردم با شناما

را به شاگردان برساند. اما  یتر قیعم روحانی قتیکند تا حقیاستفاده م تثمیلیبه صورت  هافرمان نیاز ا یسیکه ع

 ازین حس شهودی نیاز ا شیآن، ب قیکند و سپس به کار بردن دقیم تصحب یزیدرباره چه چ یسیع نکهیدانستن ا

 .است

 

کشد  یسال طول م نیکنند، اما چندیکودکان بالفاصله شروع به استفاده از حواس پنج گانه خود م ،یعیطب یایدر دن

ارتباط با  یبرقرار یکلمات برا یریادگی ازمندین یعیبلوغ طب ندیفرآ نیاز ا یتا آن ها به طور کامل رشد کنند. بخش

به  خردمندانه یها یریگ میتصم یها را برا هااندیشهو  میاهکه مف رندیبگ ادی دیبا نیحواس است. و کودکان همچن

خود پاسخگو  ماتیکه به سن بلوغ نرسند در قبال تصم یتا زمان یجوامع، کودکان حت شتریهم مرتبط کنند. در ب

 کیذا بدهد، اما کند به خوک با جواهرات مادرش غ یکودک سه ساله ممکن است سع کی. به عنوان مثال، ستندین

در ملکوت خدا  یشخص وقتیشاگردان صادق است.  یبرا نیز اصل نیکند. همیبه آن فکر نم یبچه دوازده ساله حت

آموزد یارتباط با آنها م یبرقرار یکند، کلمات را برایخود م روحانی، شروع به رشد حواس دوباره یافته استتولد 

 کند.یخدا استفاده م میفاهو م هااندیشهتوسعه  یو از کتاب مقدس برا

 

 یکند، با برخیصحبت م یزیدو فرمان در مورد چه چ نیدر صدور ا یاز نظر روحان خداوند یِسیع میبفهم نکهیا یبرا

 .میکنیشروع م یاز مشاهدات کل

 



 

   126صفحه   

 

 یکار نیبه انجام چن یفرد بالغ در وهله اول حت کی رایشاگرد نابالغ است، ز کی به جهتبه طور خاص  هافرمان. 1

 کرده است. تیو بد ترب نیک صیتشخ یکند. انسان بالغ حواس خود را برا یفکر نم

 است. واناتیغذا دادن به ح ینشان دهنده تالش برا انداختن ایدادن عملِ . 2

غذا دهنده مورد  نیدهد ندارند: در ا یغذا مبه آنها که  یبا کس یکسانی ذاتهستند. آنها  وانیح گراز . سگ و3

 باشند. حیمس یسیبه عهم ایمانان توانند  یآنها نم نی. بنابرااست شاگرد کی

 وقف اوست. ای خدااست که متعلق به  یزینشان دهنده چ« مقدس». کلمه 4

 آن است. مالک دهدیم خوراککه  یاست که فرد یبا ارزش زینشان دهنده چ "شما یدهایمروار". اصطالح 5

 

که  یمانند سگ"امثال به سگ ها اشاره شده است:  گ است. در کتاببه س مقدس یزیاول مربوط به دادن چ فرمان

که  میشویمتوجه م آیه نیا قیاز طر 87 ".است که حماقت خود را تکرار کند یگردد، احمق یبه استفراغ خود برم

 ینادان است. او کس ای ابلهفرد  کی از شیشده است. و احمق طبق کتاب مقدس ب هیاحمق تشب کیسگ به  کی

در .« ستین ییکه خدا دیگو یاحمق در دل خود م : »دیگو یم 1آیه  14مزامیر باب ندارد.  مانیبه خدا ا است که

سهمی    از آن  ایاست که خورده اند  یزیگردند، که شامل چ یمثل، سگ و احمق هر دو به استفراغ خود باز م

 و رد کرده اند. اندداشته

 

و سپس به  کنند یم ریتحق ای گذارند یپا م ریز دهد یکه شاگرد به آنها مآنچه را  بهایمخود گفت که  میدر تعل یسیع

  هر که»موضوع در کتاب امثال آمده است:  نیبه ا یتا او را نابود کنند. اشاره ا چرخند یخود شاگرد مسوی 

  بیاو ع  یبرا دینما  هیرا تنب ریشر  کند، و هر که  لیرا تحص  ییرسوا  شتنیخو  یبرا د،ینما  بیرا تأد  استهزاکننده

.«  خواهد داشت  تو را دوست  نما که  هیرا تنب  میکند، اما مرد حک  منما مبادا از تو نفرت  هیرا تنب  استهزاکننده .باشد یم

را که متعلق به خداست به  یزیچ»که  است نینکته در مورد سگ ها اهستند.  یکیاحمق  کیو   استهزاکننده 88

 (موارد دیگرو  ،خودتان ،روحانی عطایای ،یربان یعشا یعنی. )«دیندهد کرده است خدا را ر از قبلکه 

 

                                                           
 11آیه  26امثال سلیمان باب  87

 8و  7آیات  9امثال سلیمان باب  88



 

   127صفحه   

 

 قیحقا ایبا حکمت  دیکه مروار میآموزیاست. از کتاب مقدس م گراز جلوی دیمروار ختنیفرمان دوم شامل ر

امثال در کتاب  .«باالتر است دیسب حکمت از مروارک و: »دیگویم 18آیه  28باب  وبیگرانبها مرتبط است. کتاب ا

 .«در پوزه گراز است ییاست، مانند حلقه طال خردیکه ب ییبایزن ز »اشاره شده است،  گرازبه  22آیه  11باب 

 

باشد. او  فهم ای بصیرت، اخالق ،یشی، مصلحت اندذکاوت، منطق، درک، سلیقهاست که فاقد  یزن ،خردبیزن 

  زن»آمده است.  18تا  13آیات  9باب  امثالاو در کتاب  تیاشاره به شخص نیکند. ایمردم را به گناه وسوسه م

تا   ، یبلند شهر بر کرس  یدر مکانها ند،ینش یخود م  و نزد در خانه  داند، ینم  چیو ه  است  ، جاهل است گو اوهی نابخرد

  برگردد، و به نجایا  باشد به  جاهل  . هر کهروند یم  یخود براست  یها راه  به  را که  یرا بخواند، و آنان  روندگان راه

در   مردگان  که داند یو او نم.«  باشد یم ذیلذ  هیخف  ، و نان است  نیریش  شده  دهیدزد  یآبها»: دیگو یم  العقل ناقص

 یبه کسحکمت را "که  است نیا گرازنکته در مورد .« باشند یم  هیهاو  یدر عمقها  شدگانش آنجا هستند، و دعوت

آغاز حکمت است،  89 ترس ]احترام[ خداوندکه  دیداشته باش ادی. )به "ندهبفهمد  ای کند ن را درکتواند آیکه نم

 (10آیه  9باب امثال 

 

 خالصه:

به  یسیع اما بدهند. انشانیرا که دارند به اطراف یا خداپسندانه یزهایچ خواهند یم راستین انیحیاز مس یاریبس

 ل،یمانند انج ییزهایباشند. آنها شامل چ میبالغ و فه گرانیبه د زهایچ نیکه در دادن ا دهد یم دستورشاگردانش 

از مردم نه تنها آنچه را که  یکه برخ اذعان نمودهستند. او  یروحان عطایایو  دستورالعمل، حکمت، عشای ربانی

. برمیگردانند شاگردسمت و به  کنند یم ریبلکه در واقع آن را تحق کنند، یبه آنها بدهد را رد م خواهد یم شاگرد

خواهد  یاو آنها را دوست دارد و م رایکنند، ز یزندگ آن حدودکند تا در یم نییتع ییشاگردانش مرزها یبرا یسیع

 .نملئیماو اطاعت  هایفرمانو از  میبه هشدار او توجه کن دیاز ما با کیکند. پس هر  حفاظت نهااز آ
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 نگه داشتن. گرید سخنانکالم خدا را باالتر از همه . ترس ]احترام[ خداوند   



 

   128صفحه   

 

 کاربرد:

 

خود را  یپاسخ ها لی. به طور خالصه دالدیپاسخ ده ریو به سؤاالت ز را 30تا  24آیات  7باب  : مرقسدیبخوان

 .دیده حیتوض

  هیّقینیفزن اهل  

  30تا  24آیات  7 ، مرقس28تا  21آیات  15باب  متی

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

 بعد از میالد، تابستان 30سال 

 کنیمطّلع نشود، ل کس چیرفته، به خانه درآمد و خواست که ه دونیو ص 90 صور یبه حوال پس از آنجا برخاسته

پسر داود،  ی، اخداوندا»گفت:  ادکنانیآنجا، نزدش آمد و فر یاز اهال 91 یکنعان یزنبماند،  از آنرو  ینتوانست مخف

آمدند  شیشاگردان پ نکهیاد، تا اپاسخ ند چیه یسیامّا ع.« کشد یشده و سخت رنج م وزدهیبر من رحم کن! دخترم د

 یمن تنها برا»در پاسخ گفت: .« دیآ یما م یاز پ ادزنانیفر رایاو را مرخص فرما، ز»و از او خواهش کرده، گفتند: 

 یاری، مرا خداوندا»امّا آن زن آمد و در مقابل او زانو زد و گفت: « ام. ستاده شدهفر لیاسرائ یبن ةگشت گوسفندان گم

کند.   رونیرا از دخترش ب ویاستدعا نمود که د ی. پس از ودبو سوریه 92 هیّقینیفاز اهل  غیریهودیزن و او  .«کن!

.  ستین کویانداختن ن 93 سگان شینان فرزندان را گرفتن و پ رایشوند ز ریرا گفت، بگذار اوّل فرزندان س یو یسیع

آنگاه  .خورند یسفره م ریفرزندان را از ز یها پس خرده زیسگان ن رایخداوندا، ز یگفت، بل یآن زن در جواب و

 ویسخن برو که د نیرا گفت؛ بجهت ا یو .«است! خواهش تو برآورده شود! میتو عظ مانیزن، ا یا»گفت:  یسیع

                                                           
 رناحوم است.فک یل غربشما کیلومتری 56حدود . ترانهیمد یای( در ساحل دری)لبنان کنون هیقیواقع در فن یشهر صور  90

 نیدر سرزم یزمان قوم نی. اباشند غالماناز  ینژاد خطاب شدند تاکه  قرار گرفت آنانلعنت بر  نوحبوسیله نوادگان کنعان که  کنعان  91

 را داد، رانده شدند. نیسرزم نیا لیاسرائ یبه بن خداکه  یساکن بودند، اما زمان لیاسرائ

 شده بود آمده بود. هیسور یپادشاه مجذوبکه  هیقیفن هیکه از ناح شخصی هیّقینیف  92

 .یوحش یاست نه سگ ها یخانگ وانیح یمورد کلمه استفاده شده برا نیدر ا سگان 93
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شده و دختر را بر  رونیرا ب ویپس چون به خانة خود رفت، د .افتی شفا او دختر دم در همان شد. رونیاز دخترت ب

 .افتی دهیبستر خواب

 

 کند.( افتیدر یسیداد و رفت تا آن را از ع صیبود؟ )نه، او ارزش را تشخ یک گراز هیّقینیزن اهل ف ای. آ1

 

 کیبه او ثابت کرد که  زن، اما ساختمرتبط  اندر ابتدا زن را با سگ یسیسگ بود؟ )اگرچه ع هیّقینیزن اهل ف ای. آ2

 است. ایماندار

 داشت. احتراماو خدا را شناخت و  الف(

 خواند.و رحمت خداوند را فرا نیکوییاو ب( 

 او فرزندان خدا را شناخت و به آنها احترام گذاشت. (ج

 .رفتیاو آن را پذ یخود را شناخت، با تواضع و احترام به خدا و انتخاب ها گاهیو جاا د(

 .(برنمیگرداندو به او  ردیپذ یدست او م ازرا  یزیداد که هر چ نانیاطم یسیاو به عهـ( 

 

 .دیآنچه شن وسیله چگونه قضاوت خود را انجام داد؟ )به یسی. ع3

که  رایو قضاوت من عادل است ز کنم یقضاوت م ام دهیکرد بلکه چنانکه شن توانم ینم چیمن از خود ه الف(

یوحنا باب ).کند یخود را ثابت م یادعا یسیکه مرا فرستاده است. ع یبلکه ارادة پدر ستمیارادة خود را طالب ن

 (30آیه  5

    آورد یخوب برم یزهایدل خود، چ یکویاز خزانه ن کوی. مرد ندیگو یدل سخن م یادتیکه زبان از ز رایز» ب( 

 ند،یکه هر سخن باطل که مردم گو میگو یبه شما م کنی. لآورد یم رونیبد ب یزهایو مرد بد از خزانه بد، چ

تو بر  یشد و از سخنها یخواه دهنان خود عادل شمرکه از سخ رایخواهند داد. ز یحساب آن را در روز داور

 (.37تا  34 اتیآ 12باب  یمت.« )تو حکم خواهد شد

 امثال. ) است  میفه بندد یخود را م  یلبها  و هر که شمارند، یم  میباشد او را حک  خاموش  چون زین نادانمرد ج( 

 ((.28  هیآ 17باب 

 



 

   130صفحه   

 

 16درس 

 زیستن تا ابدچگونه 

 

 :گروهی صحبت باز کردن سر

را که پس از گم  یاست، مراحل نیاگر چن د؟یگم شده ا دیمقصد جد کیبه  دنیرس یتا به حال در تالش برا ایآ

 .دیشرح ده دیبه مقصد انجام داد دنیرس یشدن برا

 

 :مقدمه

 قیخواهد که حقایکرد. او از آنها م یروحان صیشاگردانش در مورد تشخ تعلیمشروع به  یسیع یدرس قبل در

 صیتشخ روحانیدهد تا از نظر  یاو آنها را تحت فشار قرار م ...درس  نیدر ا. رندیو به کار گ دریابندرا  روحانی

 کنند. یزندگ ابد تادهند که چگونه 

 

                     آسمانبه  او فرد و رفتن کی یافتن «نجات» یفراتر از چگونگ «جاودانی حیات» ای شهیهم یبرا یزندگ

. ندیبیرا چگونه م حیاتخدا یعنی گذراند. یرا م یابد حیاتفرد  کیاست که در آن  یاهنحو آن. میگیرد را دربر

عزت  خوردر  اییزندگ دیدارد باس فَنَکه  یدارد. و مادام اتیس دارد حفَاست که تا انسان نَ نیا یعبر اندیشهطرز 

      یزندگ یبه گونه ا نیزم یکه انسان رو تصور نیاوست. ا اتیخالق و نگهدارنده ح خدا رایخدا داشته باشد، ز

 وجود ندارد. ،گرید یبه گونه ا "رسد یم آسمان "که به یکند و زمانیم

 

با برادر، وفادار  خشم نداشتن) چیزی مانند« یجاودان حیات» زندگی کردن در به شاگردان که تعلیمپس از  یسیع

 میگویبه شما م رایز»گردد. یخود باز م یبه موضوع اصل ،است( هری، دعا کردن، بخشش و غبودنبله  بودن، بله شما

به  یسیع94  .«شد دیوارد نخواه آسماننباشد، به ملکوت  شتریب انیسیکاتبان و فر پارساییشما بر  پارساییکه اگر 

                                                           
 20آیه  5متی باب  94
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 سپارره 95 آسمان در مورد ورود به ملکوت ییها را با سرنخش که شنوندگان کند یپنج فرمان صادر م صورت متوالی

 .میکند
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 تا ابد ستنیچگونه ز

 موعظة سر کوه 

  14تا  7آیات  7باب  متی

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

 

د.  گشوده خواهد ش تانیکه در به رو ،دیبکوب افت؛ی دیکه خواه ،دییبجوکه به شما داده خواهد شد؛  ،بطلبید

 کی کدامگشوده شود.  شروی به در بکوبد، که و هر ابدی د،بجوی که هر و آوَرَد دست به بخواهد، که هر رایز

حال اگر  بخشد؟ یبه او م یبخواهد، مار یاگر ماه ای دهد؟ یبه او م یاز شما اگر پسرش از او نان بخواهد، سنگ

پدر شما که در  شتریچقدر ب د،یبده کوین یایود هدابه فرزندان خ دیکه با دیدان یم تان، یرتیبدس ةشما با هم

که  دیگونه رفتار کن پس با مردم همان .دیخواهد بخش کوین یایآسمان است به آنان که از او بخواهند، هدا

فراخ  رایز ،دیاز درِ تنگ داخل شو». ایانب یها تورات و نوشته ةاست خالص نی. ابا شما رفتار کنند دیخواه یم

امّا تنگ است  .ارندیشوندگانِ به آن بس و داخل شود یم یاست آن راه که به هالکت منته ضیعراست آن در و 

 اند. آن کم ابندگانیو  شود، یم یمنته اتیاست آن راه که به ح باریکآن در و 

 

 :هافرمان

 که به شما داده خواهد شد د،یبطلب. 

 افتی دیکه خواه د،ییبجو. 

                                                           
استفاده شوند. هر  گریکدی یتوانند به جا یهستند و م کسانی "خدا پادشاهی"و  "آسمان یپادشاه"اصطالحات   95

 ایخدا  پادشاهیتر در مورد  قیاست. بحث عم "کندیدر آن حکومت م خداکه  یمکان" ینابه مع یدو به سادگ

 است. 18در مقدمه درس  آسمان ایملکوت 
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 خواهد شدگشوده  تانیکه در به رو د،یبکوب. 

 با شما رفتار کنند دیخواه یکه م دیگونه رفتار کن پس با مردم همان. 

 دیاز درِ تنگ داخل شو. 

 

 درس:

درباره سه موضوع مختلف صحبت  یسیرسد که عی، به نظر م14تا  7آیات  7ی باب متانجیل خواندن  بار نیبا اول

بزرگتر  ریتصو کی، تامل، پس از اما 96شود.یم یمنته حیاتکه به  تنگ درو ورود به  ،ییطال حکمکند: دعا، یم

 کی تا ابد ستنیکنند. چگونه ز یخدا زندگ دیداز  دیمردم چگونه با نکهیاست از ا یاخالصه نیشود. ایم انینما

 مقصد دارد. کیو  ریمس کینقطه شروع، 

 

استفاده  ریز نمونهاز  نیراشود. بنابیآسانتر درک م روحانیمثال  کی ،یعیکردن مثال طب نیگزیاوقات با جا یگاه

. کنندیم درخواستمسیرها را  اند، ابتدابروند که قبالً به آنجا نرفته یشخص ةخواهند به خانیمردم م یکرد. وقت میخواه

 ایگم شوند برای مواردی که  برند یم همراهشاننقشه  افراد ی. برخمسیرها برونددنبال میکنند تا به  جستجو دوم اینکه

  ورود به خانه افراد،  هنگامبه  تی! و در نهابرمیدارندتلفن همراه خود را  گرانیسردرگم شوند،. د هاریدر مورد مس

 .تا وارد شوند زنندیدر م

 

 یکه کس کند یم اعالم. او سپس بطلبیم ییاست که راهنما نیا تا ابد ستنیچگونه ز یبرا قدم نیگفت که اول یسیع

 بطلبددهد که هر که از خدا یم نانیبه شنوندگان خود اطم یسیپدر. عنی یع، ستدرخواست کرد، خداازش  دیکه با

اما : »دیگو یم زین  5آیه  1باب  عقوبی.« که به شما داده خواهد شد د،یبطلب»ست. نیکوخدا  رایخواهد کرد، ز افتیدر

و مالمت  کند یکه هر کس را به سخاوت عطا م ییکند از خدادرخواست محتاج به حکمت باشد،  یاگر از شما کس

  .«شد و به او داده خواهد د،ینما ینم

 

                                                           
 شود. یموضوعات پرداخته م نیبه ا تک به تک گریدر دروس د  96
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در مورد چگونه  ییاز خدا راهنما ریغ ینشده است که ممکن است از شخص انیاشاره شده است، اما ب نیهمچن

دهد  ینشان م خدااز  ییو دو مقصد. درخواست راهنما دردو راه وجود دارد، دو  رایشود، ز درخواستتا ابد  ستنیز

 .خداست یها یو وابسته به روز مانیسرشار از ا یراست است، قلب یقلب یدارا شخصکه 

 

 دنیرس« راه» ای مسیرها یسی. عدیبه مقصد باشرسیدن  "راه" ایها کردن مسیرپیروی است که به دنبال  نیمرحله دوم ا

 نیبا شما رفتار کنند. ا دیخواه یکه م دیگونه رفتار کن پس با مردم همان: میسازددرک آسان قابل به مقصد را کامالً 

 صحیحتفکر  یدارا شخصشود که یثابت م گرانیرفتار با د طرز نیا بوسیله. ایانب یها تورات و نوشته ةاست خالص

به شنوندگان خود  یسیاست! ع کیراه بار نیشود. ایداند و غرور مانع او نمیم یساورا با خود م گرانیاست، د

. یافتخواهد  آن را ،باشد کیراه بار افتنی ای مسیرها نیاز ا یرویبال پکه به دن یکه هر کس دهد یم نانیاطم

 ".افتی دیکه خواه د،ییبجو"

 

در وجود دارد که  ایدهد که دو دروازه  ینشان م یسی. عدیوارد شو حیدر صح ایاست که از دروازه  نیمرحله آخر ا

 دیگویبه شاگردانش م یسی. عهالکتبه  یگری، دشودمنتهی می یابد حیاتبه  یکیتوانند از آنها عبور کنند. یافراد م

خواهند شد.  هالکصورت  نیا ریوارد شوند، در غ تنگ درِاز  دیبا زندگی جاودانی داشته باشندخواهند یکه اگر م

 انجیل دراست!  یسیع درتواند وارد آن شود. آن  یم شخص کیاست و هر بار  انسان کیفقط به عرض  تنگ درِ

و درون  رونیو ب ابدیمن در هستم! هر که از من داخل گردد، نجات  "کند:  یاعالم م یسیع 9یه آ 10باب  وحنای

 ... او در را باز خواهد کرد.بکوبدرا  یسیع بِکه در یهر کس ".ابدیخرامد و علوفه 

 

 دهد، ینقش دارند. پدر راه را مجاودانی  یزندگ یپدر، پسر و روح القدس در کمک به مردم برا ت،یتمام الوه

توکل ( به خدا 1ساده است:  جاودانی یزندگ مسیرهای. دیگشایکند و پسر در را میم تیروح القدس راه را هدا

به نام  یا کار، خدا نقشه نیتر کردن ا آسان ی. برادیبرو یسیع قی( از طر3و  دیکن یروی( از روح القدس پ2 ،کنید

 یبراکند یمستقر م ریرا در طول مس یگریافراد د نیهمچن . اوکند یارائه م افرادگم شدن  کتاب مقدس در صورت

شوند. و  یم دهینام مان، شبانان و معلمبشران ا،ی. آنها رسوالن، انبشوندیخارج م ریکه از مس یکسان یهاگام ریمس رییتغ
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خط  کیا آنه نیکند، بنابرا ینبود، خداوند روح القدس را فرستاد تا در درون قوم خود زندگ یکاف زهایاگر آن چ

 با او خواهند داشت. میارتباط مستق

 

از پدر  یبه دست آورد. اگر شخصجاودانی  یدرباره زندگ یسیاز درس ع توان یوجود دارد که م زین یگرید جینتا

 را پیدااست  زندگیراه  باور دارند که گرانیاو فقط آنچه را که دکردن را نپرسد،  یزندگ یالزم برا یهاییراهنما

 یابد یچشم انداز مطمئناًجهان را خلق نکرده اند و  نینکرده اند، ا یزندگ شهیهم یبرا افرادمطمئناً آن  .خواهد کرد

 آسان است. پیدا کردنش و عریضتوانند راه را بشناسند؟ راه آنها یندارند، پس چگونه م

 

 

ندارند، پس  یابد یناً چشم اندازجهان را خلق نکرده اند و مطمئ نینکرده اند، ا یزندگ شهیهم یآن مردم برا مطمئناً

 توانند راه را بشناسند؟ راه آنها گسترده و آسان است. یچگونه م

 

       ن همچنینخواهند رفت. اما آنا و علوفه یتامن برایهستند. مانند گوسفندان، به دنبال چوپان  دنبال کنندگانمردم 

 تیو هدا یرهبر یست و روح القدس را برانیکوبان او ش فرمود یسی. عتا ذبح شوند بز را دنبال خواهند کرد کی

راه به آنها کمک کنند. از  نیا رداد تا د شناس راخود و مردم خدا هایفرمانبه آنها  نیگله خود فرستاد. او همچن

آنها  بیفر یبرا نیو معلمان دروغ نیدروغ امبرانیو از پ را بروند ایراه دن ،مردم خواهدی( مطانیبز )ش گریطرف د

 کند.یستفاده ما

 

( ب)در در تنگگفت که او  یسی. عدیآیبه دست م ضیعر ای تنگ، دراز دو  یکیبا وارد شدن به  انیپایب یزندگ

و هر  دیهر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آ"گفت:  یسیع 37آیه  6باب  وحنایگوسفندان است. و در برای 

 غیتبل یشود، به خوبیم هالکتبه  منتهی ضیعر درِ گر،ید یاز سو ".دنخواهم نمو رونیاو را ب د،یکه به جانب من آ

 زمان از آن عبور کنند. کیتوانند در  یم یادیشود و افراد ز یم دایپ یشود، به راحت یم
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 هالکتکه به  دریکرد.  میترس میکنیم یکه در حال حاضر در آن زندگ ییایتوان از دن یرا م دردو  نیاز ا یاسیق

 تیکرد. جمع سهیمقا یورزش هایمسابقهو  یحیتفر یهاپارک نما،یس یهاسالن یتوان با ورود ید را مشویممنتهی 

 یدر گرید یزمان وارد شوند. از سو کیتوانند در یم یاریو بس وندآورند تا وارد شیاست، مردم فشار م ادیز اریبس

در صف  چکسیکم است، ه تیکرد. جمع هیشبخانه ها ت یتوان به ورود یشود را میم یمنته یجاودان حیاتکه به 

 شود. یداخل م یکی یکیو معموال  ستدیا ینم

 

شود کوچک است و کم  یم یمنته هالکتکه به  دریبا  سهیشود در مقا یم یمنته یجاودان حیاتکه به  دری

وارد شوند.  یطوالن در مدت زمان درِ تنگ کیتوانند از یاز مردم م یاریحال، بس نی. با اابندی یهستند که آن را م

و  شود تر شلوغ تواند یمدر دهد. ینشان م گرانیرا به د دربه  دنیراه رساین  اندبار وارد آن شده کیکه  یکسان یوقت

 .گردد دایتر پ راحت

 

 :یبحث گروه

 گذارد؟ یاز خود به جا م ییهاشود چه سرنخ یفرد گم م ی. وقت1

 ست؟یروند چ یاه را اشتباه مر ایکه گم شده اند  ی. پاسخ شما به افراد2

 را نجات دهد؟ یشتریانجام دهد تا بتواند افراد ب یچه کار دی. به نظر شما خدا با3

 به گمشدگان مؤثرتر کند؟ جاودانی یتواند انجام دهد که شما را در نشان دادن نحوه زندگ یم ی. خدا چه کار4

 

 نکته درس:

 .دیرا که قبالً آنجا بوده اند دنبال کن یکسان یمل هادستورالع دیبرس یدیبه مقصد جد دیخواهیاگر م

 

 :کاربرد

 کندیبه گمشدگان موثرتر م جاودانی یکه شما را در نشان دادن نحوه زندگ دیدار ازیکه شما از خدا ن یزیچ یبرا

 .دیدعا کن
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 17درس 

 بررسی میوه
 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 د؟یکنیم ین را بررسآ تیفیو چگونه ک ستیمورد عالقه شما چ وهیم

 

 :مقدمه

 صیکند که تشخیم هیکند، او همچنان به شاگردانش توصیکوه م سردادن موعظه  انیشروع به پا یسیکه ع یهنگام

باشند. سپس نحوه  نیدروغ امبرانیدهد که مراقب پیرا بدانند. او به آنها هشدار م بدو  نیک نیدهند و تفاوت ب

 دهد. یم حیآنها را توض گمراهیآنها و  صیتشخ

 

           عطایای یکند. آنها معموالً دارایخدا را به مردم اعالم میک است که اراده  یشخص امبر،یساده پ فیتعر

از  یکیکند. یمردم در مورد صحت شهادت آنها عمل م یبرا عجایبو  هاهستند که به عنوان نشانه یعیطبماوراء

گفته ی)غیبگو( رو بارها به آنها رائ نیاست. از ا ندهیآ یدادهایرو ییگوشیپ یخارق العاده برا یی، توانارایج عطایای

 یبندتوانند در کنار معلمان طبقه یاست، م خدایک آنها آشکار ساختن اراده  یاصل تیکه مسئول ییشود. از آنجایم

 هستند. کذبه یو برخ راستینو معلمان  امبرانیاز پ یشوند. برخ

 

فرستاده  عطایاآنها به عنوان  رایو معلمان او توجه کنند، ز امبرانیخواهد که به پ یاز مردم میکتای حقیقی  یخدا

تا  ندیازمایرا ب امبرانیگفته شد که پ لیاسرائ قوم، به اماکنند.  یاریپارسایی اند تا مردم را در راه رفتن در راه شده

. دو افتی هیو هجدهم کتاب تثن زدهمیس یهابابتوان در  یها را مآزمودن نی. اریخ ای ندیگو یدروغ م ایآ نندیبب

 .شدمی امبریپ مرگبه  منجر ش،یهر دو آزما موفقیت دروجود دارد و عدم  شیآزما

 

اعالم کرد  امبریهمانطور که پ شگفتی ای نشانهاگر آن  ینام خداوند بود. حت در سخن گفتنشامل  شیآزما نیاول

بود که  یامبریدوم شامل پ شی. آزمابود کذبهاو  د،یکن عبادترا  رگید انیکه خدا دیاما به مردم بگو فتدیاتفاق ب
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او آنطور که او گفته  یشگفت ای نشانهاما  د،یایبه نام خداوند نزد مردم ب یامبریاگر پ یکرد. حتیم انیخود را ب سخن

 .بود کذبهاو محقق نشود، 

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 49تا  43ات آی 6، لوقا باب 29تا  15آیات  7متی باب 

 

 اهوهیم یبررس

 سر کوه  ةموعظ

 45تا  43 اتیآ 6، لوقا باب 20تا  15 اتیآ 7باب  یمت

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

 

آنها را از اند.  امّا در باطن گرگان درّنده ند،یآ ی. آنان در لباس گوسفندان نزد شما مدیبرحذر باش نیدروغ امبرانیاز پ

هر  .دهد ینم کوین ةویدرخت بد، م چیو ه آوَرَد یبار نم بد به ةویم کو،یدرخت ن چیشناخت.ه دیخواه شانیها وهیم

از  کیشخص نتمشک، انگور!  ةو نه از بوت د،یچ ریانج توان یخار م ةنه از بوت شناخت. توان یم اش وهیرا از م یدرخت

 زیزبان از آنچه دل از آن لبر رای. زیبدِ دل خود، بد ةو شخص بد از خزان آورد، یبرم ییکویدل خود ن یکوین ةخزان

آنان را از  ن،یبنابرا .شود یو در آتش افکنده م دهیخوب ندهد، بر ةویکه م یهر درخت .دیگو یاست، سخن م

 شناخت. دیخواه شانیها وهیم

 

 49تا  46 اتیآ 6، لوقا باب 29تا  21 اتیآ 7باب  یمت

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

 

مرا که در آسمان است بجا  داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه ارادة پدر دینه هر که مرا، خداوند، خداوند، گو

را اخراج  وهایو به اسم تو د میبه نام تو نبوّت ننمود ایبسا در آن روز مرا خواهند گفت، خداوندا، خداوندا، آآورد. 

و آنچه  دییگو یو چگونه است که مرا خداوندا خداوندا م م؟یختظاهر نسا اریو به نام تو معجزات بس مینکرد



 

   138صفحه   

 

از من  97بدکاران یا خواهم گفت که، هرگز شما را نشناختم! حاًیصر شانیآنگاه به ا .دیآور یبه عمل نم میگو یم

که به چه کس مشابهت  دهم یو آنها را بجا آورد، شما را نشان مو سخنان مرا شنود  دیهر که نزد من آ! دیدور شو

را بر سنگ نهاد. پس چون  ادشیرا کنده، گود نمود و بن نیو زم ساخت یم یا است که خانه یمثل شخص :دارد

هر که  کنیلبود.  که بر سنگ بنا شده رایبر آن خانه زور آورد، نتوانست آن را جنبش دهد ز لیآمده، س البیس

بر آن صدمه زد، فوراً  لیبنا کرد که چون س ادیبن یب نیزم یبر رو یا است که خانه یمانند شخص اورد،یو عمل ن دیشن

 رایافتادند،  ز رتیاو در ح میسخنان را ختم کرد، آن گروه از تعل نیا یسیو چون ع بود. میآن خانه عظ یافتاد و خراب

 ل کاتبان.و نه مث داد یم میرا چون صاحب قدرت تعل شانیکه ا

 

 :فرمان

 دیبرحذر باش نیدروغ امبرانیاز پ. 

 

 :درس

داده شد تا نبوت کند و  سایبه کل یاز مردگان، قدرت یسیع زیپس از رستاخ کاستیروح القدس در روز پنط یاعطا با

ز عدم اکند تا  یفراهم م نیو معلمان دروغ پیامبران یرا برا یفرصت نی، ااما. به عمل آوردرا  عجایبنشانه ها و 

کرد و به شاگردان  ینیب شیرا پ بیزمان فر نیا یسیکنند. ع ودو قوم خدا را از درون ناب دهیبه درون خز آگاهی

 نکهیبا علم به ا یسیرا گمراه خواهند کرد. ع یاریخواهند آمد و بس نیدروغ امبرانیآخر پ یهشدار داد که در روزها

خود دستور  ان، به شاگردبه عمل آورندرا  عجایبیو هم نشانه ها و سخن گویند نام او  درقادر خواهند بود هم  یبرخ

 دیخواه هایشانمیوه. آنها را از خصلت شیو معلمان استفاده کنند: آزما پیامبران شیآزما یبرا یداد تا از روش سوم

 98 «شناخت.
 

آورند اما در باطن یر مد یسیگله ع یآنها خود را به عنوان اعضا رایدشوار است ز نیدروغ امبرانیپ نیا صیتشخ

هستند که در قلب خود خدا را رد کرده اند و  یکه سگ ها کسان میمتوجه شد یدرنده هستند. از درس قبل گرگان
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است.  شریعت تخطی از ای شریعت بدون یزندگ یبه معنا نجایدر ا قانون شکنی. 26الویان باب ". دیاز من دور شو بدکاران یا "  

 .شریعت، روح واالتر یزندگیک  استاندارد ح،یروح مس شریعتهستند. . .  شریعتهنوز تحت  حیمس یسیع روانیپ

98
 20و آیه  16آیه  7متی باب   
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 99 افسس صحبت کرد. یسایبا کل اشخاص نیا ورداز خانواده سگ ها هستند. پولس رسول در م یبخش هاگرگ

شما درخواهند آمد که بر گله ترحّم نخواهندنمود، و از  انینده به مکه بعد از رحلت من، گرگان در دانم یمن م رایز»

بر .« را به دنبال خود بکشانند خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان یخودِ شما مردمان انیم

 یم وداهیمشترک دارند. یاساس یژگیسه و نیو معلمان دروغ پیامبرانرسد که یبه نظر م 11 هیآ هودایاساس کتاب 

قورَح هالک  طغیانِاند و در  بلعَام بجهت اُجرت غرق شده یاند و در گمراه که به راه قائن رفته رایز: »دیگو

 .«اند گشته

 

شناختند، سخنان او  یم کیاز آنها خدا را از نزد کیدارند. هر  گریکدیمشترک با  زیچ نیبلعام و قورح چند ،قائن

ارائه  ییایاو هدا ی. هر کدام خدا را عبادت کردند و براداشتندبرجسته قرار  یدر مقام خدا یو از سو دندیشنیرا م

خواستند با انجام کارها به روش یاز آنها طمع بود و م کیهر  زهیانگبه خدا نبودند.  قانعاز آنها  کی چی. اما هکردند

 از آنها مسئول مرگ قوم خدا بودند. کیخدا غلبه کنند. و هر  اقتدارخود، بر 

 

بر  لعنتآدم و حوا در اطاعت از خدا، عواقب آنها و  سقوطزن و مرد بود. او داستان  کی نخستزادهپسر  100 ائنق

 یرا برا ییهاپوست خدانسبت به پدر و مادرش آگاه بود، آنگاه که  خدادانست. و از آمرزش و رحمت یرا م نیزم

 یآورد، سع هدیهکه خدا لعنت کرده بود،  ینیل زمکه از محصو یزمان حال، قائن نی. با امهیا ساختآنها  یبرهنگ

را رد کرد، اما برادر کوچکترش  قائن هدیه. خدا ردیمورد لطف خدا قرار گ یشانیکرد با اعمال دستان خود و عرق پ

 .رفتیرا آورد، پذ شیها گله نخستزادهرا که  لیهاب

 

او در انجام کارها اعتماد داشت. او  یبه روشها اقتدار خدا احترام قائل بود و یداشت. او برا حرمتخدا را  لیهاب

حاصل شده است.  خدا یِاو از روز یشکرگزار به خاطربلکه  امده،یبا تالش انسان به دست ن خداکه لطف  افتیدر

. او فقط اوردیخود را ب هیکه خدا لعنت کرده بود کار کند تا هد ینیزم یخود رو یشانیمجبور نبود با عرق پ لیهاب
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 30و  29آیات  20اعمال رسوالن باب   

 آمده است 8تا  1آیات  4باب  شیدایپ در قائنداستان  100
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 چیرا فراهم کردند. سپس، بدون ه لیو لباس هاب یدنیکرد. آنها غذا، نوشیرا به خاطر گوسفندانش شکر م خدا دیبا

به  قائن چوناو افزودند.  ییو بر دارا افتندی شیافزاخدا  برای هدیه به یعیگوسفندان به طور طب ل،یهاب یاز سو یتالش

 د.او را به قتل رسان طمع ورزیدبرادرش  مورد لطف قرارگرفتن

 

       ایکند، و قدرت برکت دادن  ییشگویرا پ ندهیخدا را به دقت بشنود، آ یخدا بود. او قادر بود صدا نبی 101 بلعام

کار  نیاو را از ا خداکند. اما  لعنترا  لیکرد تا اسرائ ریبلعام را اج ان،یرا داشت. باالق، پادشاه موآب قومکردن لعنت 

خدا فقط به او اجازه داد که  نکهیالغ خود مورد سرزنش قرار گرفت و دوم ابلعام توسط ا نکهیباز داشت. اول ا

 یمورد، روش نیاز اراده خدا در ا یآگاه رغمیپادشاه طمع داشت. بلعام عل یرا برکت دهد. اما بلعام به طال لیاسرائ

بفرستد.  لیاسرائ دانمر بیرف یزنان موآب را برا دیرا نابود کند. پادشاه با لیکه اسرائراهنمایی کرد را به پادشاه 

که  شدند یباعث م بیترت نیو بد گرداندند یموآب برم انیقلب مردان را به پرستش و خدمت خدا بایستمی زنان

 .از بین رفتنداز قوم خدا  یاریشد و بس ینقشه عمل نیخدا قوم خود را به خاطر گناهشان نابود کند. ا

 

بود   قَهات لهیکردند. او متعلق به قبیخدمت م اناو به عنوان کاهن لهید که قببو یالو نسلبود. او از  یلیاسرائ 102 قورح

 مهیدر خ پرستش یکه برا یو ظروف مقدس هیحمل اثاث یخدا آنها را برا رایبرخوردار بودند ز یادیاز احترام ز که 

 لهیوس را که خدا به یجزاتهمه مع شناخت، یشد انتخاب کرده بود. قورح رهبر قوم خود بود. او خدا را میاستفاده م

 نمود طغیانحال او  نیبود. با ا دهیانتخاب کرده بود، د قوم یرهبر یرا برا یموس خدا نکهیانجام داده بود و ا یموس

رهبر  پنجاهو  ستیداشت. شورش او منجر به هالکت خود، خانواده اش و دو یطمع به قدرت و اقتدار موس رایز

 نها شد.آ یو خانواده ها لیاسرائ گرید

 

بوده است. اعمال آنها  خودترفیع ها  آن یکه تمرکز اصل میشو یمردان، متوجه م نیا یکوتاه زندگ یپس از بررس

بلعام و قورح در کتاب مقدس  ،قائنبه خدا و انسان.  محبتبوده است نه  یآنها منفعت شخص زهیدهد که انگینشان م

                                                           
آیه  2باب  مکاشفه نیآمده است. همچن 16آیه  31و باب  3تا  1آیات  25، باب 21تا  1آیات  22باب  اعداد م درداستان بلعا  101

 .دینیرا بب 14

102
 .آمده است 35تا  1آیات  16باب  اعداد در قورحداستان   
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و  نفْس، جسمدر سه جنبه مختلف انسان رخ دهد:  تواند ینادرست م زهیکه انگ شوند یاستفاده م ییها عنوان نمونه به

 اقوم خد انینامقدس در م یزندگ (1وسیله به  است و جسمانی الیام یشود. ارضا یم جسمشامل  قائنروح. راه 

 که موجب سقوط قوم خدا یمیتعال (2به وسیله  طمع است و به وسیلهنفس  الیام یم ارضاابلع گمراهی. مشهود است

و  شاز خدا و رهبران تیو شکا گلهشود. اساس آن غرور و یم شاملرا قورح روح  انی. طغمشهود است باشدمی

 مشهود است. خدا قومتفرقه در  جادیا (3 از طریق واوست.  هایطریق

 

خداوند است، در واقع به او تعلق  یسیع کند یکه اعالم م یکه هر کس دیگویبه وضوح به شاگردانش م یسیع

دهد. طبق گفته یرخنه خواهد کرد، هشدار م سایمربوط به نجات که به کل یارد. او به شاگردانش در مورد خطاند

کالم  نکهیا د؟یگو یچه م"است.  شده داده حیتوض ، راه نجات11و  10آیات  8باب  انیرومپولس رسول در کتاب 

اگر به زبان  رای. زمیکن یه آن وعظ مکه ب مانیکالم ا نیا یعنی 103،نزد تو و در دهانت و در قلب تو است

 ینجات خواه د،یزانیکه خدا او را از مردگان برخ یآور مانیو در دل خود ا یخداوند را اعتراف کن یسیخود ع

 دیگو یبجهت نجات. و کتاب م شود یو به زبان اعتراف م پارسایی یشود برا یآورده م مانی.  چونکه به دل اافتی

 ".خجل نخواهد شد آورد مانیهر که به او ا

 

را منحرف خواهند کرد. در  قتیحق نیا انسانهاکند. اما یم انیراه نجات را ب یو به درست یپولس رسول به سادگ

آنچه را که پولس  داریو ناپا تعلیم ندیدهدهد که افراد یرساله خود، پطرس رسول به شنوندگان خود هشدار م نیدوم

تا به هالکت خود برسند. سپس آنها را  کنند، یم فیکتب تحر ریمثل سا خواهند کرد، فیدهد، تحریم میرسول تعل

. سپس آنها را فتندیخود ب یِداریاز پا ،ربوده شده مسلکانبی یدارد که مراقب خود باشند مبادا به گمراه یبرحذر م

 104 رشد کنند. حیمس یسیخداوند و نجات دهنده خود عشناخت و  ضیکند تا در ف یم قیتشو

 

 تیواقع نیبه ا فکری رشدفقط است.  حیمس یسیع الوهیتکند مربوط به یکه پطرس در مورد آن صحبت م یانحراف

و معتقدند که  ندیگویرا م "خداوند است یسیع"کلمات  ی. مردم به سادگرا در بر میگیرد خداوند است یسیکه ع
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 20 تا 11آیات  30باب  تثنیه  
 18  تا 16آیات  3باب  دوم پطرس 104
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 یشود. در حالیم لیتبدبه آسمان  رفتن طیلببه  ای ییجادو طلسم کیبه  جمله نیآنها ا ی. براافتینجات خواهند 

کند که هر یم انیاست، در واقع ب خداوند یسیکند که عیاعتراف م یشخص یاست که وقت نیماجرا ا قتیکه حق

دهد  یعمل نکند نشان م فرمان خداوندشانسان به  یدهد انجام خواهد داد. وقت فرمانبه او  خداوندشرا که  یکار

کند. یاو را آشکار م تیاو شخص عملکرد. ی انجام میدهدگرید زیو چ دیگویم یزیچ کیاست،  ریاکار شخصی که

دهد. همانطور که یرا انجام م دیگویم یسیخداوند است وگرنه آنچه ع یسیاو واقعاً در قلب خود باور ندارد که ع

 ".بدون اعمال مرده است مانیا": دیگویدر رساله خود م یعقوب

 

 لیکه انج یکسان 105.« دیاز من دور شو بدکاران یهرگز شما را نشناختم! ا : »دیگویم یکند وقتیم دییرا تأ نیا یسیع

 نیدهند. ای، انجام مضیفزیر بلکه  ستند،ین عتیشر زیر گرید نکهیکار را با اعالم ا نی، ابه انحراف میکشانندرا  ضیف

انحراف است. در اصل  کی نیکه ا، نمایند یکنند زندگانتخاب که  یهر شکل بهمعناست که آزادند  دینآنها ب یبرا

که در نظر خودشان درست است انجام  یتوانند هر کاریو م ستیباالتر از خودشان ن اقتداری چیکه ه ندیگویآنها م

 آنها باشد. یزندگ خداوندکه  ستیکس ن چیدهند. ه

 

 عتیشر زیر گرید حیمس یسیع روانیکند که پیم اعالم، 15و  14 اتیآ 6 باب انیرومپولس رسول در رساله خود به 

 یسیشود که شاگردان ع یم دهیشود، فهمیکل رساله خوانده م محتوایکه در  یهستند. هنگام ضیف زیربلکه  ستند،ین

هستند.  روح شریعتاز  یرویملزم به پ هاخدا آن فیض وسیله . اما بهستندین یموس عتیاز شر یرویملزم به پ گرید

محبت به خدا و انگیزه دهد،  یو انجام م دیگویکه شخص م یزیر هر چاست که د نیا، روح شریعتتحت  فهیوظ

 باشد. گرانید

 

کند. در یموضوع را روشن تر م ان،یدر رساله خود به غالط حیو روح مس یموس عتیپولس رسول با تقابل شر

. اما تسین عتیشود تحت شر یم تیکه توسط روح القدس هدا یکند که شخصیم انی، او ب18آیه  5باب  انیغالط

جسم خود  ای کند یم تیاو را هدا روح القدس ایدهد که آ یاو نشان م یکند. اظهارات بعدیجا بسنده نم نیاو به هم
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 23آیه  7باب  متی  
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 هایو دشمن یو جادوگر یپرستو فجور، و بُت یزنا و فسق و ناپاک یعنیاعمال جسم آشکار است،  اکنون"شخص. 

که شما را خبر  نهایو لهو و لعب و امثال ا یسد و قتل و مستو بدعتها، و ح نفاقو خشم و تعصّب و  نهیو نزاع و ک

ثمرة روح، محبّت و  کنی. لشوند یخدا نم وتکارها وارث ملک نیدادم، که کنندگان چن نیچنانکه قبل از ا دهم، یم

ها کار نیمانع چن عتیشر چیاست، که ه یزکاریو تواضع و پره مانیو ا ییکویو ن یو حلم و مهربان یو سالمت یخوش

 106 ".ستین

 

 یبرا شخصکند. هر دو یآشکار م خانهدو  سازنده را در مَثَل خود از لیانج منحرف ساختن نیبه وضوح ا یسیع

 ییاو به تنها رایت زخداس داوری ایساختند. طوفان نشان دهنده خشم  ییهامحافظت از خود در برابر طوفان خانه

 خدا داوری ایاز خشم  انسانهاآن  لهیکه به وس ستنده یالهینده وسها نشان دهکند. خانهیرا کنترل م عتیطب یروهاین

 نیا دیاست. ام یسیسخنان ع دنیشن فقطبود، که معادل  شن یا ماسهبر اساس  انسان کی نجات. ابندییم نجات

 یسیسخنان ع انجام همو  دنیهم با شنبود، که  صخره هیبر پا گریشخص د نجاترفت.  نینجات از ب یبرا شخص

 بود. یکاف نجاتبه  فرد نیا دیکند. امیم یابربر

 

سخنان مرا بشنود، امّا از  یر کسگو ا"کند. یرا تکرار م قتیحق نیا یسی، ع50تا  47آیات  12باب  وحنای لیدر انج

ام تا آنها را نجات  کنم، بلکه آمده یداور انیتا بر جهان ام امدهین رایز کنم؛ ینم یآن اطاعت نکند، من بر او داور

 نیکه گفتم در روز بازپس یهست؛ همان سخنان گرید یْداور رد،یکه مرا رد کند و سخنانم را نپذ یکس یبرا بخشم.

که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه  یام، بلکه پدر من از جانب خود سخن نگفته رایز کرد. واهداو را محکوم خ

درست  میگو یاست. پس آنچه من م دانیجاو اتیکه فرمان او ح دانم یو من م و از چه سخن برانم. میبگو

 ".میاست که پدر گفته است تا بگو یزیچ همان

 

 نکته درس:

 .دیکن یاش را بررس وهی. . . مدیرا باور نکن میگوید یکه کس سخنیهر 
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 :کاربرد

آنچه  ،گرانیدهند و بدون قضاوت د صیباشند، خوب و بد را تشخ وهیم ینکه بازرس خواهد یاز شاگردانش م یسیع

و معلمان  امبرانیپ صیشروع به تشخ میتوان ی. با استفاده از کتاب مقدس مبرگزینندخود  یرا که خوب است، برا

 .میکن نیدروغ

 .دیبخوان یکی یکی بیاز کتاب مقدس را به ترت ریز اتی. آ1

 یهودا الف(

 11تا  7آیات  1دوم یوحنا باب ب( 

 ،5تا  1آیات  5، و باب 6تا  1آیات  4، باب 23تا  18آیات  2اول یوحنا باب  (ج

 22تا  1آیات  2دوم پطرس باب  د(

 .دیکن ییشده در هر قسمت از کتاب مقدس را شناسا ظاهرو معلمان  نیدروغ امبرانیپ ی. رفتارها2

ورح نشان داده شده است، ق ایبلعام  ئن،که توسط قا یتیشخص یاز سه خصلت اصل یکی. هر رفتار را تحت 3

 .دیفهرست کن

 

 قوم خدا( انینامقدس در م یجسم ... زندگ هایخواهش) ئنقا طریق

 کنند. یم لیتبد فجورما را به  یخدا فیضکه  خدانشناس. افراد 1

 کنند.یم نجس. بدن را 2

 .به فکر خودشان هستند. 3

 روح هستند. فاقدو  یوی. آنها دن4

 .نان راه حق مذمّت خواهد شدسبب آ خواهند کرد، و به متابعترا  شانیا هوسرانی یاریبس. 5

 کنند.یفاسدش غرق م الیرا در ام جسم. 6

 شمارند. یم مسرتدر روز را  عیاشی. 7

 .دنشو یاز گناه بازداشته نم و پر از زنا دارند ی. چشمان8

 .میکنندرا ترک  میراه مستق. 9

 کنند. یاغوا م ینفسان الی. با ام10



 

   145صفحه   

 

 شود( یسقوط قوم خدا مکه باعث  یمی)طمع ... تعال بلعام گمراهی

 کنند. یرا انکار م حیمس یسی. تنها استاد و خداوند ما، ع1

 .منفعتاز مردم به خاطر کسب  یکنند، چاپلوس ی. متکبرانه صحبت م2

 کنند. ینم اقراررا که در جسم آمده است  حیمس یسی. ع3

 .ستندین پایدار حیمس می. در تعل4

 دهند. ی. به رسوالن گوش نم5

 کنند. یرا انکار م یسیبودن ع حیس. آنها م6

 پسر خداست. یسیکه ع ایمان ندارند. آنها 7

 .آورندمیرا  مهلک ی. در خفا بدعت ها8

 دروغ از شما سوء استفاده خواهند کرد. سخنان. در طمع خود با 9

 .کشند یطمع به دام مداده شده برای  اضتیری قلببا داشتن را  داریناپا هاینَفْس.10

 .میدهند ی، وعده آزادبه سر میبرندکه در فساد  یل. در حا11

 

 شود( یاو... غرور باعث تفرقه در قوم خدا م طریقاز خدا، رهبران و  تیو شکا گله) قورح طغیان

 .امتناع کردن از اقتدار. 1

 ناسزا میگویند.. عظمت فرشتگان را 2

 کنند.یم ییجو بیو ع مندان هستندگلمه اینان. 3

 شهوات ناپسند خود. در پی ین. مسخره کنندگا4

 شوند.یکه باعث تفرقه م ی. کسان5

 مانند. ینم یباق سای. آنها در کل6

 کنند. ینم تیخدا را رعا هایفرمان. 7

 .خوار میشمارندرا  اقتدار. 8

 . جسور.9

 .متکبر. 10
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 با شاگردانش یسیع نسبتِبر  یمرور

 

   6، مرقس باب 55آیه  13)متی باب . "عقوبی": دیجد رساله عهد مولف. یسی: برادر ع("جیکوب"* )عقوبی. 1

 (3آیه 

 

 (3آیه  6، مرقس باب 55آیه  13)متی باب . "هودای": دیرساله عهد جد مولف. یسی: برادر ع("جودا")* هودای. 2
 

ب ، با40آیه  15)مرقس باب باکره، سالومه  میپسر خواهر مر ،یسیع خاله: پسر ("جیکوب"* )یپسر زبد عقوب،ی. 3

، 22تا  18آیات  4)متی باب  شود. یشناخته م "پسران رعد"از  یکی "بوآنِرجِس"به عنوان  نیهمچن(.1آیه  16

 (17آیه  3، مرقس باب 11تا  1آیات  5،  لوقا باب 20تا  14آیات  1مرقس باب 
 

. (1آیه  16، باب 40 آیه 15)مرقس باب باکره، سالومه  میپسر خواهر مر ،یسیع خاله: پسر ("وهانانی"* ) وحنای. 4

او را دوست  یسیکه ع یشاگرد»، (17آیه  3)مرقس باب  "پسران رعد"از  یکی "بوآنِرجِس"به عنوان  نیهمچن

تعمید دهنده.  ییحیسابق شاگرد  (،20آیه  21، باب 7آیه  21، باب 26آیه  19، باب 23آیه  13)یوحنا باب « داشتمی

، 22تا  18آیات  4)متی باب «. مکاشفه»و  «وحنای سوم» ،«وحنایدوم » ،«وحنایاول » ،«وحنای لیانج» دیعهد جد نگارنده

 (17آیه  3، مرقس باب 11تا 1آیات  5، لوقا باب 20تا  14آیات  1مرقس باب 
 

 (.35تا  13آیات  24)لوقا باب  کْلِئوپاس وسف،یپسر برادر  ،یسیع ی: پسر عمو("جیکوب"* )یپسر حلف عقوب،ی. 5

قبر  بر سرو  یسیمصلوب شدن ع هنگام "گرید میمر"به عنوان  نی( بود. او همچن"ماریام") میمر س)همسر کْلِئوپا

به عنوان  نی. همچن(10و  9آیات  24، لوقا باب 1آیه  28، باب 61آیه  27)متی باب  -شود.  یشناخته م شده گشوده

 1، مرقس باب 22تا  18آیات  4ب )متی باشود.  ی( شناخته م"کْلِئوپاس") حلفیپسر  یعقوب ایکوچک یعقوبِ 

 (11تا  1آیات  5، لوقا باب 20تا  14آیات 
 

 میمر )همسر کْلِئوپاس(. 35تا  13آیات  24)لوقا باب  کْلِئوپاس وسف،یپسر برادر  ،یسیع یپسر عمو *:یتدّ. 6

شناخته  ه شدهگشودقبر  بر سرو  یسیمصلوب شدن ع هنگام "گرید میمر"به عنوان  نیاو همچن. ( بود"ماریام")



 

   147صفحه   

 

 هودای ای عقوبیپسر  هودایبه نام  نی. همچن(10و  9آیات  24، لوقا باب 1آیه  28، باب 61آیه  27)متی باب  –. دشویم

 شود. یشناخته م یوطیخرنه اس
 

 میمر )همسر کْلِئوپاس(. 35تا  13آیات  24)لوقا باب   کْلِئوپاس وسف،یپسر برادر  ی،سیع ی: پسر عموشمعون*. 7

شناخته  گشوده شدهقبر  بر سرو  یسیمصلوب شدن ع هنگام "گرید میمر"به عنوان  نی( بود. او همچن"ریامما")

 شود. یشناخته م وریبه عنوان غ نی. همچن(10و  9آیات  24، لوقا باب 1آیه  28، باب 61آیه  27متی باب ) –. دشویم

 

و  یعقوب ،یسیع خاله: با دو پسر نام داد( رییتغ« صخره« / »رسطپ/ » « پیتر» به ی سیشمعون* )که توسط ع. 8

. شوند یم کیشر یریگیماه کسبر و کا کی، در اسیاندرباکره، و برادر  می، پسران سالومه، خواهر مریوحنا

« اول پطرس: »دیجد عهد یرساله ها مولف. (17آیه  16)متی باب  شود  یشناخته م ونایشمعون بن به عنوان  نیهمچن

 (.11تا 1آیات  5، لوقا باب 20تا  14آیات  1، مرقس باب 22تا  18آیات  4ی باب )مت «.دوم پطرس»و 

 

( « پطرس)» برادر شمعون و باکره می، پسران سالومه، خواهر مریوحناو  یعقوب ،یسیع خاله: با دو پسر *اسیاندر. 9

، 22تا  18آیات  4ب )متی با. شوند یم کیشر یریگیماه کار و کسب کیدر  ،تعمید دهنده ییحیسابق شاگرد و 

 .(11تا 1آیات  5، لوقا باب 20تا  14آیات  1مرقس باب 

 

، یوحنا ،یعقوباز جمله  ران،یگیرا از ماه اتیرناحوم بود. او بدون شک مالفدر ک باجگیران سیرئ: *یمت. 10

ممکن  نی. او همچننمود افتیفروش در بازار آوردند، در یخود را برا یدهایکه ص ی، هنگاماسیو اندر پطرس

شود.  یشناخته م "الوی"عنوان  هب نیپسرش را شفا داد. همچن یسیکفرناحوم بوده باشد که ع یاست مقام سلطنت

       27آیات  5، لوقا باب 17تا  13آیات  2، مرقس باب 13تا  9آیات  9)متی باب . "یمت لیانج" دیعهد جد مولف

 (32تا 

 

ی هودای*، توما* و تلمایپسر  ،برتولما*، سپیلیندارند: ف یسیبا ع دیکینز ثبت شده رابطه چیه مانده یشاگردان باق

 . *یوطیاسخر

 16تا  12آیات  6، لوقا باب 19تا  13آیات  3، مرقس باب 4تا  1آیات  10متی باب  *
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 «تورات»تعاریف 

 148 ............................................................. که گناه به هدف نزدن است یبه هدف زدن است در حال عتیشر

 151 ........................................................................................................... ؟راه رفتن با خدا به چه معناست

 154 ..................................................................................................................................... بدکاران یا

 

 که گناه به هدف نزدن است   یبه هدف زدن است در حال عتیشر

 یاز زبان عبر هاییبینش

 

 شهیهم ای. اما آبیزار هستندست ندارند و از آن آن را دو انیحیاز مس یاریکه بس یا. کلمهخشنیکلمه  نی! چنشریعت

 -چرا پولس ( 174،  77 ، 70آیات  119، باب 2آیه  1مزامیر باب )لذت برد؟  «عتیشر»بود؟ چرا داود از  نطوریا

)رومیان  ".خدا خشنودم عتیبه شر یباطن تیّبرحسب انسان"؟ چنین چیزی میگوید، درست درک نشدهکه  یرسول

 شریعتبه ما کمک کند تا  تواند یکتاب مقدس م یاصل یخط یها طالعه کلمات ساده در نسخه. م(22آیه  7باب 

 .میدرک کن یدیخدا را در نور جد

 

 زبان اصلی عبریشود در  یترجمه م "شریعت"ما از کتاب مقدس به  فارسی یکه معموالً در نسخه ها یاکلمه

 شده است: گرفته "Yarah"کلمه  شهیاست و از ر "تورات"

 

 tôrâh - ּתורה - H8451 یعبرکشف اللغات شماره 

 .شریعت -: کتب پنجگانه موسی ای ده فرمان موسی ژهیاساسنامه، به و ای قاعده کی ;H3384 از

 قانون، جهت، دستورالعمل( -Brown-Driver-Briggs یعبر واژه نامه)
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 yârâh –ירה  – H3384  یعبرکشف اللغات شماره 

پرتاب کردن  ای قراردادن غیرمستقیم باران(؛ به طور بارش یعنی) یبه عنوان آب جار ستقیممطور به  ؛اصلی شهیر

دادن:  تعلیماشاره کردن )مثالً با نشانه گرفتن انگشت(،  استعاریکردن(. به صورت  کیشل یعنی ر،یت کی)مخصوصاً 

تعلیم دادن  ،شلیک کردن ن،داد، نشان گذاشتنآموزش،  ،یاطالع رسان ،راهنمایی ،کردن پرتاب ،تیرانداز)+(  –

 .بواسطة، تعلیم(، معلم)

 (جاری شدن ، کردن، پرتاب کردن کی، شلانداختن -Brown-Driver-Briggs یعبر واژه نامه) 

 

شود که تورات و کلمه  ی، مشخص م BDBی واژه نامه عبرو ی کشف اللغات عبرارائه شده در  فیبه تعار یبا نگاه

پرتاب " یمرتبط است، بلکه به معنا معانی نیمرتبط است. و نه تنها به ا« و دستورالعمل ییراهنما»به  Yarahآن  شهیر

 آورده شده است: ریدر ز "Yarah" است. چند نمونه از کاربرد کلمه "هدف گرفتن" ای "ریت کی

کند، و  (H3384)  ییراهنما  جوشن  فرستاد تا او را به  وسفیخود نزد   یرو  شیرا پ هودایو  28 آیه 46پیدایش باب 

 آمدند.  جوشن  نیزم  به

 اندازم. یبه هدف م ایکه گو (H3384) انداختبه طرف آن خواهم  ریو من سه ت 20آیه  20اول سموئیل باب 

 خواهد شد، شانیا یو ناگهان جراحتها (H3384) انداختخواهد  شانیبر ا رهایامّا خدا ت 7آیه  64مزمور باب 

 .(H3384) آموخت  تو را خواهم  ییبگو دیبا  بود، و هر چه  خواهم  با زبانت  برو و من  ناال  پس 12 آیه 4خروج باب 

 تعلیم،  است  گفته  شانیا  یبرا  یموس  دست  خداوند به  را که  یضیفرا ةهم  لیاسرائ یبن  و تا به 11آیه  10الویان باب 

(H3384) دیده. 

 .یداد (H3384) تعلیمکه تو مرا  رایز دم،یرنگردانتو رو ب یهایاز داور 102آیه  119مزامیر باب 

 

 کیکه در کتاب مقدس با آن ارتباط نزد یگریبه کلمه د دیاجازه ده م،یکرد یتورات را بررس یکه معنا ییاز آنجا

 "گناه"ما از کتاب مقدس به عنوان  فارسی یکه معموالً در نسخه ها ی. کلمه ا"گناه" کلمه - میدارد نگاه کن

 شده است: گرفته "Chatta"کلمه  شهیاست و از ر "Chattaah" یاصل یشود در عبر یترجمه م
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 chaṭṭâ’âh –חּטאת  – H2403  یعبرکشف اللغات شماره 

)به طور  نیکفاره. همچن ای ی، قربانفرصت جستن( و مجازات، همیشگیاوقات گناه  یجرم )گاه کی ;H2398 از

 (.قربانی گناه، گناهکار-تجسم گناه(، گناه ) -) ری)گناه(، تطه مجازاتِ -مشخص( مجرم: 

 (قربانی گناه ،گناهکار، گناه -Brown-Driver-Briggs یعبر واژه نامه) 

 

 ’châṭâ-חטא  – H2398  یعبرکشف اللغات شماره 

تاوان با استنباط  ;کردن ( گناهیو کل غیرمستقیمرو )به صورت  نیاز دست دادن؛ از ا طور مستقیمبه  ؛اصلی شهیر

سرزنش کردن، پاک کردن،  -( گمراه کردن، محکوم کردن: از روی انگیزه، توبه کردن، )دادنادن، فقدان، کفاره د

، قربانی (متخلف ساختن)تخطی کردن است، ضرر، از دست دادن،  داشتهکه  یبیآس ر،ی]گناه[، با تقص شدن مرتکب

 (، متجاوز.،گناه نمودن )گناهکار (کردن گناه ،گناه  مسبب، )مصالحه کردن)خود(،  ریتطه ،پاک کردنگناه، برای 

از  ، تاوان دادن، تطهیر نمودنمتحمل گناه شدن، اشتباه رفتن، راه گم کردنگناه کردن، از دست دادن،  -Brown-Driver-Briggs یعبر واژه نامه)

 (یناپاک

 

و کلمه  Chatta’ahح است که ، واض BDB یو واژه نامه عبر یارائه شده در کشف اللغات عبر فیبه تعار یبا نگاه

 ارائه ریدر ز ی. مثالدارد "به هدف نزدن "این داللت برمرتبط است.  "رفتن راههیبو شده گم"به  Chattaآن  شهیر

 شده است:

 

  را به  ییاز آنها مو  یکیهر   شدند که  دهیبرگز  دست  هفتصد نفر چپ  گروه  نیا و از تمام 16آیه  20داوران باب 

 (H2398. )کردند یخطا نمو  زدند یم  نفالخ  سنگ

 

 عتیگناه و شر بین رابطه

هرکه گناه را به عمل " 4آیه  3اول یوحنا باب ) شریعتدر نامه اول خود، گناه = شکستن  وحنای حیتوض طبق

 (.".است عتیشر شکستنگناه  رایز کند یعمل م عتیبرخالف شر آوَرَد، یم

 

 یبه معنا« گناه»است، « تعلیم دادن»و « راهنمایی کردن»، «هدف گرفتن» ،«یدازرانیت» یبه معنا« شریعت»که  یحال در

 یراندازیت« تورات» م،یریدر نظر بگ یریرا به صورت تصو استدالل نیاست. اگر ا« رفتن راههیب» ای« از دست دادن»
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-نمیهدف به "ت که اس یراندازیهمان ت «گناه»که  یدر حال ،و به هدف میزند /ردیگ یرا نشانه م یاست که هدف

 .میافت یم« گناه»به  جهیو در نت میرا از دست بده نشانه میتوان یم م،یریاگر دستورات کامل خدا را هدف نگ ."زند

 Key2Changes.comتوسط مطالعه کالم  -

 

 راه رفتن با خدا به چه معناست؟

 

آن  یرقص است . . معنیک م. . . مثل رو ی. نه، من با خدا راه مستیاز عملکرد خدا ن فکریداشتن درک  یبه معنا

 . ست؟یچ

 

 یاز اصطالحات حقوق کی چیه به هودی شریعتاست،  "راه رفتن"تورات همان کلمه  شریعتشده(  فی)تعر

بر اساس  دیرا آنگونه که با مانیا ماهیتما  نجایشود. . . در ا یم دهینام «قدم زدن» هودی عتیشود. شر ینم خطاب

 انهدر عمل است، بلکه وفادار ینه تنها زندگ مانیبا ا ی. . . زندگمیکنیکرد، کشف م یدرک و زندگ کتاب مقدس

 . . .کردن   یزندگ

 

ما را  یکتاب مقدس مانی. . . ا"یوفادار" Neeman، "نیتمر" Emun،  است  "مانیا"  Emunah( مانیا شهیر. . . )

وجود دارد،  تیمیست. در روابط، لحظات صمعهد ا ماهیت نیکند، ایم تیرابطه زنده با خدا هدا کیبه سمت 

در  بودن «وفادار» از صمیم قلبخدا،  ااست، اما راه رفتن ب ایاست، پو یاوج و فرود، رابطه واقع ،یلحظات دور

در آن جهت  "دگاهید". ما خودمان را با آن میرا لمس کن یینها نیکویی م،ی. ما دوست دارستبا خدا ییارویرو

ناشناخته و  یزهای. چمیقدم. ما همه پاسخ ها را ندار کیشود. هر بار  یآغاز م راه رفتنس و سپ میکن یهماهنگ م

 . . . میرا بردار یشود تا قدم بعد یبه ما داده م یبه اندازه کاف شهیاما هم ،وجود دارد یادیز اسرار

 

 لیاز دو کلمه تشک «لیاسرائ»کلمه  است، اما خود« مبارزه» «لیاسرائ». درون کلمه مینگاه کن "لیاسرائ"به کلمه  دییایب

بر اساس  یزندگ ش،یندیب دیگو یپس در مورد آنچه به ما م د،یداررا « خدا» شما و بعد «میمستق» یکیشده است، 

 ریمس کی، ما "میمستق"و سپس  م،یخود قرار ده "دگاهید"است که خدا را در مقابل  نیا ست؟یچ لیاسرائ مانِیا
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با شوند. . . .  ینم تباهاست که هرگز  مانیارزش ها مان،یآرمان ها نیتر یکوت خدا، عالما چشمانمان به مل م،یدار

 .ببریم شیپ "میمستق"خود را ،  یزندگ تمرکز لیزری ) که تمرکزش به چپ و راست نیست( 

 

ه در که چگون میدار ییدهایاست، ما کل «چیره شدنمبارزه و » لیاسرائ فیمبارزه است، و تعر ایدن نیفرض ا شیپ

 دهی. . . ما به چالش کش "اسرائیل"داده شده است. . .  هی. . . به ما هدمیشو چیرهو  میسخت استقامت کن یروزها

از  یکی نیرسد که ا ی. و به نظر متحت فشار قرار میگیریمخود و فراتر از آن  یها تیمحدود یو تا انتها میشویم

هدف  دیشوم، شا یاز آنچه هستم م شتریدر مبارزه من ب م،ید کن. . . فراتر از خودمان رش است یزندگ یاهداف اساس

مبارزه را در آغوش "شود یم نامیده لیئاست که اسرا لیدل نیبشوم. . . به هم یاز آنچه هست شتریکه ب نجاستیا

. دیشو یتر ظاهر م یبزرگتر و قو ،مظفرانه بیرون می آیید د،یشو یم چیره ی، وقت"دیتجسم بخش امبارزه ر د،یبکش

 اورد،یدوام ب ستی. . . که قرار ن"ایمان دارممن ": دییبگواتفاقی یا همینطوری  دیکه بتوان ستین یزیچ مانیبا ا یزندگ

با خود مبارزه  د،یکنیخدا مبارزه م در جهت د،یکن یبا جهان مبارزه م ،میجنگید، شما با جهان یکتاب مقدس "مانِیا"

خود را  د،یکنیخود را کشف م باطنیخود، ارزش  تیشخص د،یکنیو در مبارزه قدرت خود را کشف م د،یکنیم

با رنج  مقابلهاما در  د،یآیاز دست ما بر نم یقرار است به ما ضربه بزند و کار یزندگ یچالش ها ;دیکنیکشف م

.  ، درست انجام داد. .مفید درتمند،، قپرجالل سته،یشا ،قابل درک ز،یبرانگ نیتحس ف،یشر یتوان کار یم ،یزندگ

 مانی. ادیاوریرا به جهان ب زیشگفت انگ عطایاینور آن  دیتوانیاست. . . در آن مبارزه م لیاسرائ نورِ کهنجا، هما

 کردیرو کی نی. . . ادیداشته باش مانیبه آن ا دیکه بتوان ستین یمتعال یرویمتقاعد کردن خود به وجود ن یبرا یتالش

 ایمان ندارم کهدانشمند نبودند. . . من  امبرانیاست. پ یمشکل علم کیحل  یبرا کردیرو نیاست، ا مانیا دانستنی

شود. یم جادیا یتر قیو عملم، رابطه عم یکنم و از وفاداریم زندگیبه خدا را  معشق من که خدا را دوست دارم،

 ... تعهد است کیبندد. . . عهد  ی. . . خدا با ما عهد م عهد کیاست. . .  محبتمتعهد به عمل، به  یزندگ کی مانیا

است، وفادار بودن  "وفادار" یکلمه به معنا نیا شهیر ،خود ی، وفادار بودن در زندگکردارمتعهد بودن در عمل، در 

خدا در قلب ما نوشته شده  شریعتوجود دارد. . .  خطابیشماست. . . در درون همه ما  ای که در یدرون خطاببه 

 . . .میکن نگاه داخل بهو  میاگر آن را باز کن است
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رابطه است، بازگشت به  کیبازگشت به  نیو ا افته،ی سازمان مذهب، دور شدن از «یک خطاب»چه داشت،  میابراه

 یآرمان نیبا خدا . . . با باالتر ییدر همسو ی. . . راه رفتن و زندگسادهو  از صمیم قلبی پاک« با خدا راه رفتن» کی

محرکه خود، با  یرویبه عنوان ن محبت ارا ب یاست. . . زندگ یکتاب مقدس انِمیا آن . . . که دیتصور کن دیتوانیکه م

 . . .لیاسرائ نیو فتح سرزم یروزیمبارزه و پ یبرا وشعیو شجاعت  ریتزلزل ناپذ تیشخص

 

 لبه دنباخود، و  نیتر یعال پی، و در واالتر نیکویی یبه سو میکنیم  هدف گیریشروع به  یکه وقت میدان ی. . . ما نم

   خود را یزندگ یکه معنا آنجاستکرد. دیکشف خواه یچقدر قدرت را در قدم زدن در زندگ ،سرانجامی نیکو

اتفاقات  د،یخود قدم بردار یو با خدا همسو با آرمان ها دیرا آغاز کن تیبا شخص همراه یکه زندگ یزمان د،یابییم

 داشت. . . دیرخ خواهد داد، برکت خواه نیکویی

 

زندگی ، "متعهدید"شد، اما  دیموفق خواه یهر پروژه ا ایکه شما در هر تالش  ستین یمعن نیبه ا شهیمه نی. . . ا

اگر هدف  یداشت، حت دیآن هدف، برکت خواه پیکند که هر روز در یم نیتضم "راه رفتن با خدا"به  "متعهد"

 نیا ،دنکن را زیست یندگز قصد دارند داشته باشد که چگونه یاستراتژ کی دیهر کس باهرگز محقق نشود 

. . . "خدا همراه میمستق" ر،یاست، راه رفتن سازش ناپذ "یکتاب مقدس راه رفتن" نیاست، ا یکتاب مقدس یِاستراتژ

 است: یکتاب مقدس هایوعده تر قیعم یمعنا نیا

 

سرانجامی  ورظهمتعهد به  ی( اگر زندگکه یمعناین )به  - "خواهد شد متبارکرا برکت دهد،  لیکه اسرائ یکس"

چیزی  تیماه نیکرد، ا دیخود جذب خواه یرا به زندگ نیکویی د،یباش ونیمتعهد به ساختن صه د،یداشته باش نیکو

. میدار نیکو یسرانجامعهد و تعهد به  کی. ما گام زدندر  کردن ی. زندگباشدمیراه رفتن با خدا  یمعنا است که به

است  نیا یکتاب مقدس مانیو ا م،یدار ها رادر سمت چپ خود شکو  میدار را ما در سمت راست خود وسوسه ها

 به پادشاه است. یوفادار ماهیت نی. امیهمسو باشدید و رویا با آن  ،تیکه بدون اهم

 

 کی نیا ندیگویاشتباه است که م ست؟یآن چ یشود. معن یقلب ما نوشته م یرو شریعت ست،یچ ی. . . مرحله بعد

است. قلبت را  امغیپاین در نسل ما محقق شود.  دی، باتحقق یابددوباره  دیاست، با یافته تحقق از قبلاست که  نبوت
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خواند، و اگر همه ما آن  یفرا م واالتر ودموج کیکه شما را به  مکانی وجود دارد شبیه ادر درون شم .باز کن

گرد آورده که همه به آن  میکنیم یرا متجل یسرنوشت مشترک م،یکن یاگر همه با آن زندگ م،یرا بشنو خطاب

، که هاامتهمه  یدعا برا یبرا یا سرنوشت است، خانه کیکلرادو، مانند  یگرفته تا راک هودای یها . از کوهشدیم

 دید و رویایما را به آن  راه رفتنمان، باشد که «با خدا راه رفتن یبرا» ن،یبود. بنابرا خواهد هاامتهمه  یبرا یبرکت

همه راه را  م،یقلب با خدا قدم بردار تمامیباشد که همه ما با  م،ید. . . با تورات او همسو باشکن تیهدا یینها ینبو

 .دیشده جد یبازساز میتا اورشل

 "تورات"از  یکتاب مقدس فیدر مورد تعر یهودیخاخام  کی یاز آموزش صوت یا دهیگز -

 

 بدکاران  یا

 23تا  21آیات  7باب  متی

 "خدا ی از جانبامی: پایبه دنبال من ب"دس از کتاب مقآیات از  یا دهیگز

 

مرا که در آسمان است بجا  داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه ارادة پدر دینه هر که مرا، خداوند، خداوند، گو

را اخراج  وهایو به اسم تو د میبه نام تو نبوّت ننمود ایبسا در آن روز مرا خواهند گفت، خداوندا، خداوندا، آآورد. 

  خواهم گفت که، هرگز شما را نشناختم! حاًیصر شانیآنگاه به ا م؟یختظاهر نسا اریو به نام تو معجزات بس میکردن

 !دیاز من دور شو 107 )قانون شکنان( بدکاران یا
 

 ییاعتنا یب ؛یقانون یب ;بدون قانون ،ترجمه صریح (– anomia Strong’s No. 458ترجمه : ) شکنیقانون 

 آوَرَد، یهرکه گناه را به عمل م"، 4آیه  3باب  وحنایاول (. کالم مکتوب و زنده اوا )خد شریعتکامل به 

 ،«یراندازیت» یبه معنا« شریعت»که  یدر حال.« است عتیشر شکستنگناه  رایز کند یعمل م عتیبرخالف شر

 است. « رفتن راههیب» ای« از دست دادن» یبه معنا« گناه»است، « تعلیم دادن»و « کردن راهنمایی»، «هدف گرفتن»

است که  یراندازیتخدا(  دستورالعملو  میتعل) "تورات" م،یریدر نظر بگ یریرا به صورت تصو استدالل نیاگر ا

اگر  ."زندنمیهدف به "است که  یراندازیهمان ت «گناه»که  یدر حال ،و به هدف میزند /ردیگ یرا نشانه م یهدف

                                                           
است.  شریعت تخطی از ای شریعتبدون  یزندگ یبه معنا نجایدر ا قانون شکنی. 26الویان باب ". دیاز من دور شو بدکاران یا "  107

 .شریعت، روح واالتر یزندگیک  استاندارد ح،یروح مس شریعتهستند. . .  شریعتهنوز تحت  حیمس یسیع روانیپ
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« گناه»به  جهیو در نت میرا از دست بده نشانه میتوان یم م،یریهدف نگرا  ("تورات") کامل خدا هایدستوالعمل

 (.شریر مرد ،2باب  انیکیتسالون دوم به عنوان مثال). میافت یم

 

خداوند است، در واقع به او تعلق  یسیع کند یکه اعالم م یکه هر کس دیگو یبه وضوح به شاگردانش م یسیع

 دهد. یرخنه خواهد کرد، هشدار م سایکه در کل یجاتن یندارد. او به شاگردانش در مورد خطا
 

      در( و هم پطرس )"...اطاعت نکردند لیاما همه از انج. .." ،21تا  8آیات  10باب  انیرومدر هم پولس رسول )

خود  یِداریربوده شده، از پا شریران یکه مبادا به گمراه دیمراقب باش... "، 18تا  16آیات  3باب دوم پطرس

که  تیواقع نیبه ا فکری فقط رشد که د،یصحبت کن حیمس یسیع تی، در مورد ربوبیگمراه نی( در مورد ا".دیفتیب

و معتقدند که نجات  ندیگویرا م "خداوند است یسیع"کلمات  ی. مردم به سادگرا در بر میگیرد خداوند است یسیع

که  یدر حال. شودیم لیتبدفتن به آسمان ر طیلببه  ای ییجادو طلسم کیبه  جمله نیآنها ا ی. براافتیخواهند 

کند که هر یم انیاست، در واقع ب خداوند یسیکند که عیاعتراف م یشخص یوقتاست که  نیماجرا ا قتیحق

دهد  یعمل نکند نشان م فرمان خداوندشانسان به  یوقت .دهد انجام خواهد داد فرمانبه او  خداوندشرا که  یکار

کند. یاو را آشکار م تیاو شخص عملکرد. ی انجام میدهدگرید زیو چ دیگویم یزیچ کیاست،  ریاکار شخصی که

دهد. همانطور که یرا انجام م دیگویم یسیخداوند است وگرنه آنچه ع یسیاو واقعاً در قلب خود باور ندارد که ع

 ".بدون اعمال مرده است مانیا": دیگویم( 17آیه  2باب  عقوبی در) یعقوب
 

 کند:یرا تکرار م قتیحق نیا یسی، ع50تا  46آیات  12باب  وحنایدر 

من  اورد،ین مانیو ا دیکالم مرا شن یو اگر کسآوَرد در ظلمت نمانَد.  مانیدر جهان آمدم تا هر که به من ا یمن نور"

مارد و ش ریهر که مرا حقکنم بلکه تا جهان را نجات بخشم.  یتا جهان را داور ام امدهیکه ن رایز کنم ینم یبر او داور

 یبر او داور نیکه گفتم در روز بازپس یکند، همان کالم یاو داور حقّهست که در  یکالم مرا قبول نکند، کس

 زیو به چه چ میکه مرا فرستاد، به من فرمان داد که چه بگو یزآنرو که من از خود نگفتم، لکن پدر .خواهد کرد

گفته است، تکلّم  نچنانکه پدر به م میگو یپس آنچه من م است. یجاودان اتیکه فرمان او ح دانم یو متکلّم کنم. 

 ".کنم یم

 145-136در صفحات  وه،یم بررسی: 17از درس  ییها دهیگز -
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 ی، به چه معناست و چگونه در زندگی تعلیم می دهد که انجام دهیمچبه ما  یسیکه ع دیاموزیب

 !میداریمگام بر روح  به وسیلهرود، همانطور که  یما به کار م یامروز

 

 

درس اول را که او به شاگردانش  17کند و یآشنا م حیمس یسیرا با موضوع شاگرد شدن ع انیحی. . . مساهانسان ادیّص

از  مستحکمی هیپا یسیو ع شود، یآغاز م« دییآ به دنبال من »بر  یمبنفرمانش دهد. با یرا پوشش م تعلیم داد

 .گذارد یدرون افراد م در حیمس تیرشد شخص را به جهتها  دستورالعمل

 

 (.M.Mمن را کامالً متحول کرده است. ) یزندگ یسیع متعالی •

 (.J.G. )دیاموزیو از او ب دیکند که با او راه برو یشما را دعوت م یسیع •

 تعلیمرا  نیا ساهایبودم. چرا کل دهینشن یزیچ نیروم و قبالً چن یم سایسال است که به کل 30از  شیمن ب •

 (.J.R) دهند؟ ینم

 

خواست که او را در  یم یبه شدت از کس ،یسالگ 33در سن  حیمس یسیآوردن به ع مانیپس از ا بسونیگ کلیما

  شاگرد و سپس معلم کالم خدا شد. . . او چکسینکردن ه دایشاگرد کند. پ مانیا

 

 دیده میرا تعل شانی. . . ا دهید دیعمآنان را ت. . .  سازید. . . شاگرد  یدبرو»توجه او را جلب کرد،  ژهیجمله به و کی

کتاب  نی( از آن به بعد، او اول20و  19آیات  28ی باب مت.« )کنند تیام رعا را که به شما حکم کرده یکه همة امور

حال  نیاست و در ع روایت کی رد لیاز چهار انج ی( نوشت، که مجموعه ا1996در سالرا )« دییآ دنبال من» خود، 

کند. متعاقباً، او یبرجسته م را دهد یم میداده و تعل فرمانبه شاگردانش  یسیکه ع یالعملدستور 263از  کیهر 

 یبرا ایمانداران زیرا نوشته است که به تجه گرید یها کتاب یاریو بس «یسیبا ع یسفر» ،یسه قسمت تعلیمیمجموعه 

 .کند یانجام کار خدمت کمک م
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