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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 تیبه نام کتاب مقدس روا 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 جدنجات دهنده ای خداوند حِیگروه اشاره به مس نیا یاصل فهی. وظهانوشتهو  ءایانب،  شریعتبه نام: 

. هستدمعروف  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 لیداستان را تشک 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 مسیحِ خداوند

 اعمال رسوالن

 رساله ها  عهد جدید

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

دارای  متی لیرا نوشتند. انج 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 طریرا به هم متصل 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  لیاست که چهار انج 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 انجادغام بر  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 سازرفتهپس "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 جا آورن 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:  ةتوان در مجموع یم را به آنها آموخت یسیکه ع یشش درس

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

 

 

 گرید یها یژگیو

 

در کنار  لیانج چهارهای 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"به خواننده کمک کند  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.

. اندی نوشته شدهمعمول به صورتعبارات مرجع  ای. کلمات است واقع شده بخشهر  یدر انتها ی: منابع پاورقیپاورق

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

 

 مورد استفاده در متن است. 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 تیروا 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  در مطالعه کالم خدا 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،
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 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 یاست، زندگ

  

 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 قیخدا، از طر 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 یخداوند، نجات م

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 ی خداوندسیبه 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

 کند، آماده شده است. 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

 

 



 

   9صفحه   

 

 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 بخشای که به  یهنراثر  ی کردننقاش یاو برا یهنر یها ییتوانا می خواهم از. و دیرس ینم انیبه پا

 .قدردانی کنم شتری، بنمود نیرا تزئ یسیبا ع یسفر

 

 ها شهادت نامه

 

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

و احساس کنم. من از مطالعه  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 وام ام 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

 

 

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 یشاگرد

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 داریمن ب -کرده ام  رییتغ شهیهم ی. من براگفتمیچرا گفت... و یم

Brandon S. 

 جوانان / بزرگساالن شبان سابق و  یمال مشاور

 



 

   10صفحه   

 

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 شاگرد  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  سازنده پیدا کردم که حتیتعلیمی و 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
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 18درس 

 ل های پادشاهیثَمَ

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 شما دارد؟ یبرا ییو چه معنا ستیمورد عالقه شما چ یداستان خانوادگ

 

 :مقدمه

 پایین آمدندهد. بالفاصله پس از  یرخ م یسیع یقابل توجه در زندگ دادیرو نیکوه، چندسر موعظه  انیپس از پا

و در  ماریکه ب یروم سروان کی خادمگردد، یهد و سپس به کفرناحوم باز میدرا شفا م یجذام کیاز کوه، او 

جنازه روبرو  عییدسته تش کیو در آنجا با  درویم نیئبه شهر نا یسیبعد ع یدهد. کمیشفا م است راشرف مرگ 

 یسیع نکهیاز ا نانیاطم یدهنده که در زندان است، برا دیتعم ییحیکند. یزنده م مرگرا از  زنی وهیشود و پسر بیم

شود یم ،یسیوارد خانه شمعون، فر یسیع ن،یکنند. پس از ا از او پرس و جوفرستد تا  یاست، شاگردانش را م حیمس

 تدهینو آنها را با عطر  دیشویخود م یاو را با اشکها یپاهاآن زن . گرددیم رو به روگناهکار  یبا زن جاو در آن

 بخشد. یبحث و جدل گناهان او را م انیکند و سپس در میم

 

. او با رفتن به پردازد یم خدمتیسفر  کیبه  کنند، یم تیکه از او حما یبه همراه شاگردانش و زنان یسیسپس ع

دوباره توسط  یسیکند. در بازگشت به کفرناحوم، عیخدا را موعظه و اعالم م یاطراف، پادشاه یروستاهاشهرها و 

 باکردند. او  طانیش ریشروع به متهم کردن او به تسخ میاز مردم احاطه شده است. در آنجا، کاتبان از اورشل یانبوه

جز به  شود، یم دهیها بخش که همه گناهان انسان کند یم مو اعال کند یها با اتهامات آنها مقابله م مَثَلای از مجموعه

 داد. میشد و هشت مَثَل در مورد ملکوت خدا تعل قیسوار قا یسیالقدس. سپس ع به روح ییکفرگو

 

در  دئیای. ابتدا بستیو ملکوت خدا چ ستیدرک شود: مَثَل چ دیبا یدو مفهوم اساس ،یسیع میقبل از شروع به تعل

 :ستیکه مَثَل چ میرینظر بگ
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 داستان کوتاه است. ای تیروامَثَل،  .1

 آن را درک کنند. یتحت اللفظ یتوانند معنا یم یشنوند به راحت یرا م یمثل یمردم وقت .2

 اصول مربوط به آن است. ایمفهوم و/ قت،یچند حق ای کیدارد و شامل  یاصلموضوع  یک مَثَل .3

است  یگریدبا موضوع  مَثَل یمربوط به موضوع اصل اصولو  میمفاه ،قیحقا سهیمقا هدف مَثَل ای منظورو  .4

 است. دشوارترکه درک آن 

 

 :یبحث گروه

 .دییو آن را به گروه بگو دیخود بساز یساده با موضوع اصل لیتمث کی .1

ارتباط برقرار  یاصول ای میمفاه ق،یبا چه حقا دیخواه یمَثَل م نیتا حدس بزند که در ا دیبه گروه اجازه ده .2

 .دیکن

استفاده از مَثَل با آنها ارتباط  قیاز طر دیخواه یرا که م یاصول ای میمفاه ق،یحقا یاز مدت کوتاه پس .3

 .دییبه گروه بگو د،یبرقرار کن

توانست آن را رام کند.  ینم یانسان چیزد و ه یو آزاد پرسه م یبود که وحش یبزرگ دیمثال: اسب نر سف .4

سخنان  لیآمد و شروع به صحبت با اسب نر کرد. به دل گرید نیاز سرزم یاروز شاهزاده کیسپس 

اسب همراه : در مَثَل من ریسخود بر آن سوار شد. )تف یروزها انیمهربانانه او اسب نر رام شد و شاهزاده تا پا

از من استفاده کرده  تا االنکردم و او  میخود را به او تسل یزندگ من یسیسخنان ع دنیهستم. با شن دینر سف

 .(تاس

 

 ادامه مقدمه:

 قطعی ، درکاما. حکومت خداست یبه معنا ی. ملکوت خدا به سادگبررسی کنیمملکوت خدا را  یمعنا دییایحال ب

پنج عنصر  ،یپادشاه یراحت ترش کنم برا یکم کنمیم یدشوار است. سع یآن گاه آمدن وملکوت خدا  تصور

 وجود داشته باشد: دیبا

 که پادشاه است. ،یک شخص .1

 کند( یپادشاه. )چگونه پادشاه سلطنت م یایبر رعافرمانروایی  ،ندِیفرآیک  .2
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 .اندمیانجام اراده او تسل یپادشاه هستند و برا یایکه رعا ،یک قوم .3

 .ابدییپادشاه در آن گسترش م اراتیاست که اخت یا، که منطقهمکان کی .4

 کند. یاست که پادشاه حکومت م ی، که مدت زمانیوجود دورهیک  .5

 

که از او هستند  آنانیو  حیمس یسیع قی( از طر3) روح خود به وسیله( 2( خدا، پادشاه )1توان گفت: ) یم نیبنابرا

 کند. یحکومت م شهیهم ی( برا5) آسمان( در 4)

 

مردم  ابند،ییجنگ گسترش م قی. معموالً آنها از طرابندییگسترش م جنگ ای هیهد قیاز طر یپادشاههای قلمروی

گسترش قلمرو به خاطر مردم مخالف در جنگ  چیره شدن برمخالف مبارزه کنند.  یبا پادشاه دیبا یپادشاه کی

 سه راه رخ دهد: نیاز ا یکیتواند به  یافراد مخالف مچیره شدن بر است.  یضرور
 

 .یوفادار رییتغ ای سو رییتغ یمتقاعد کردن افراد مخالف برا .1

از  یممکن است برخ چیره شدننوع  نی)اما در ا .مرگ ایزندان  وبا اسارت  ایمقابل  پادشاهشکست  .2

 یبرا یهستند، اما منتظر فرصت دینکند. اگرچه آنها مجبور به خدمت به پادشاه جد رییمردم تغ یوفادار

 شورش هستند(

 مردم. مرگ .3

 

بدست  ی. براپیشنهاد شد 1 طانیش جانباز  یا هیجهان به عنوان هد نیا یهایپادشاه حیمس یسیعبه  ،در مقایسه

 یو جنگ در گرفت. پادشاه این کار را نکردداد. یم رییتغ طانیخود را از خدا به ش یوفادار دیبا یسیآوردن آنها، ع

که از او  یو همه کسان حیمس یسیجهان است. ع نیا یهایحاکم پادشاه طان،یجنگ با ش مشغولخدا در حال حاضر 

 نیخدا را در زم ی. آنها پادشاهجنگند یاو م یها و قدرت استهایر ،دیوها طان،یش هیعل نیزم ی( هستند براانیحی)مس

 دهند.یگسترش م
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 یسیع ک،ینزد یا ندهیدهند. در آ رییکند که طرف خود را تغ یخدا مخالفان را متقاعد م یزمان پادشاه نیدر ا

دوره هزار ساله  نیدر ا یسیخواهد کرد. ع یکرده و هزار سال زندان ریبازخواهد گشت، پادشاه مخالف را دستگ

آن زمان، پادشاه مخالف از زندان آزاد  انیاخدا را خدمت خواهند کرد. در پ نیزم یسلطنت خواهد کرد و همه رو

. مرگ ندنک یخدا شورش م یپادشاه هینکرده است، دوباره عل وفاداری رییتغ شانیها را که دل یو مردم شود یم

 سرنوشت آنهاست.

 

است که دل مردم را به دست آورد تا آنها با  نیاو ا خواستهخود را شکست دهد، اما  فیحر یتواند به راحت یم خدا

 قیرا از طر زیدهد: اعمال محبت آمیانجام م محبت قیکار را از طر نیدهند. او ا رییخود را تغ وفاداریخود  لیم

به  ی. حتندازندیه راه بب نیکوجنگ  کی دیبا یسیع ندهد. شاگردا یکه از او هستند نشان م یو کسان یسیپسرش ع

 پادشاه خود متقاعد کند. یکه دشمن را به خوب یزیدهند که کشته شوند، هر چیخود اجازه م

 

به  نیو مرگ را دارد. ا حیاتبود که نشان دهد او قدرت  نیرا از مردگان زنده کرد ا یسیکه خدا ع یلیاز دال یکی

از  یسیکند. عیخدا عمل م یگسترش پادشاه به جهتشاگرد در مبارزه او  کی یبرا دلگرمی و تشویقعنوان 

وعده داده  بخشش خدادشمنانش گسترش دهند. در معاهده  یرا برا بخششتا بتوانند  سازد یم رانیشاگردانش سف

خود را  وفاداریکه  یرا که دشمنانش در حق او و قومش مرتکب شده اند ببخشد. به کسان بدیاست که هر گناه و 

 دهد. یاو وعده م همراهرا  جاودانی حیاتخداوند دهند،  یم رییتغ
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 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

 18تا  4آیات  8، لوقا باب 20تا  1آیات  4، مرقس باب 23تا  1آیات  13متی باب 

 

 مثل برزگر

 8تا  4 اتیآ 8، لوقا باب 9تا  1 اتیآ 4، مرقس باب 9تا  1 اتیآ 13باب  یمت

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

 

 ایسوار شده، بر در یکه به کشت ینزد او جمع شدند بطور ریکث یدادن شروع کرد و جمع میبه تعل ایو باز به کناره در

و در  آموخت یم اریبس یزهایرا به مَثَلها چ شانیپس ا حاضر بودند. ایآن جماعت بر ساحل در یقرار گرفت و تمام

 د،یپاش یم بذررفت. و چون  رونیب یپاش بذربجهت  یزگربر ،بنگرید! دیریگوش گ" گفت، شانیخود بد میتعل

که خاک  ییشد، در جا دهیبر سنگالخ پاش یا. و پارهدندیشده، مرغان هوا آمده آنها را برچ ختهیبر راه ر یقدر

 شهیچون آفتاب برآمد، سوخته شد و از آنرو که رو  د،ییرو یعمق نداشت به زود نینبود. پس چون که زم اریبس

در  ی. و مابقاوردین یشد و خارها نمّو کرده، آن را خفه نمود که ثمر ختهیخارها ر انیدر م یو قدر. دیخشک اشتند

 ".صد یشصت و بعض یو بعض یس یو نمّو کرد و بارآورد، بعض دییکه رو دانمودیافتاد و حاصل پ کوین نیزم

 ".هر که گوش شنوا دارد بشنود"بلند گفت:  یگفت، با صدایرا م زهایچ نیا همچنان که

 

 "؟یکنیها صحبت ملثَمَ باچرا با آنها "

  12تا  10 اتیآ 4، مرقس باب 17تا  10 اتیآ 13باب  یمت

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

 

 یپادشاه 2 اسراردرک »پاسخ داد:  «؟ییگو یمردم با مَثَلها سخن م نیچرا با ا: »دندیآنگاه شاگردان نزد او آمده، پرس

داشته باشد، و از  فراوانی داده خواهد شد تا به شتریبه آن که دارد، ب رایآسمان به شما عطا شده است، امّا نه به آنان.  ز

امّا  نگرند، یم: »رایز م،یگو یبه مَثَلها سخن م شانیبا ا رو نیز گرفته خواهد شد. از ایآن که ندارد، همان که دارد ن
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 آشکار نشده اند. ای دهی، قبالً فهممخفی یزهایچ ای رازها .اسرار  
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به : »”دیگو یکه م ابدی یدر مورد آنها تحقق م اینبوّت اِشَعْ .فهمند یو نم شنوند یامّا نم کنند، یگوش م نند؛یب ینم

امّا هرگز درک  د،ید دیخواهبه چشم خود  د؛یفهم دیامّا هرگز نخواه د،یشن دیگوش خود خواه

اند،  گشته، و چشمان خود را بسته نیسنگ شانیقوم سخت شده، گوشها نیدل ا رایکرد. ز دینخواه

خود بفهمند و بازگشت کنند و من  یبشنوند و در دلها شانیو با گوشها نند،یتا مبادا با چشمانشان بب

 م،یگو یبه شما م ن،ی.آمشنوند یشما که م یو گوشها نندیب می که شما چشمان حال به امّا خوشا 3.“ بخشم شانیشفا

بشنوند و  د،یشنو یو آنچه را شما م دند،یو ند نندیبب د،ینیب یمشتاق بودند آنچه را شما م انیو پارسا ایاز انب یاریبس

 .دندینشن
 

 دهد یم حیمَثَل بذرکار را توض یسیع
 

 دهد یم حیرا توض برزگرمَثَل  یسیع

 15تا  9 اتیآ 8، لوقا باب 20تا  13 اتیآ 4، مرقس باب 23تا  18 اتیآ 13باب  یمت

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

 

پس چگونه  د؟یکن یمَثَل را درک نم نیا ایآ"گفت:  شانی. آنگاه بددندیمَثَل را از او پرس نیا یشاگردانش معن

برزگر . است: بذر، کالم خداست نیمَثَل ا ی. معندیس شما مَثَل برزگر را بشنوپ کرد؟ دیرا درک خواه گرید یمَثَلها

و آن را از دلشان  دیآ یم شریرامّا  شنوند، یهستند که کالم را م یکسان افتد، یکه در راه م آنانی. کارد یکالم را م

کاشته شده بر سنگالخند؛ آنان کالم را  یهمچون بذرها گران،ید .ابندیآورند و نجات  مانیتا نتوانند ا د،یربا یم

. آورند یدوام م زمانی ندارند، تنها اندک شهیامّا چون در خود ررند،یپذ یم یآن را با شاد درنگ یو ب شنوند یم
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امّا   ستینگر دیخواه نهیو هرآ دیفهم دیامّا نخواه د،یشن دیخواه  بگو البّته  قوم  نیا  برو و به 10و  9آیات  6اشعیا باب   

را ببند، مبادا با   شانیا  نما و چشمان  نیرا سنگ  شانیا  یساز و گوشها  را فربه  قوم  نیا  دلکرد.  دینخواه  درک

 یسیع نکهیاز ا شیپ». ابندی، شفا  نموده  خود بفهمند و بازگشت  خود بشنوند و با دل  یو با گوشها نندیخود بب  چشمان

 پی بردن یبه معنا «بنگرید»گوش دهند. مَثَل اول را با کلمه  دیگویخواند تا به آنچه او م یرا فرا م تی، جمعنمایدها لثََمَ تعلیمشروع به 

را به  یاریعبارات، بس نیبا استفاده از ا یسیع«. هر که گوش شنوا دارد بشنود: »خاتمه میدهدجمله  نیکند و با ایدرک کردن آغاز م ای

داستان را تجسم کنند. اما انبوه مردم از  ایکلمات او را بشنوند  آوایصرفاً  نکهیدرک کنند، نه ا د،یگو یاز آنچه متا  کشد یم چالش

 خبرند.یکند ب یدر مورد آن صحبت م یسیآنچه که ع
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کاشته شده در  یهمچون بذرها گر،ید یا . عدهافتند می دم بروز کند، در یآزار ای یسبب کالم، سخت آنگاه که به

در آنها رسوخ  گرید یزهایثروت و هوسِ چ یبندگیو فر ایدن نیا یهایامّا نگران شنوند، یکالم را م ند؛یخارها انیم

کالم را  ند؛یکوین نیکاشته شده در زم یهمچون بذرها گران،ی. دسازد یم ثمر یو کالم را خفه کرده، ب کند یم

 ".آورند یم ارصد برابرِ آنچه کاشته شده، ب یشصت و حت ،یو س رندیپذ یآن را م ده،یشن

 

 

 :هافرمان

 .دیریگوش گ بنگرید ! 

 هر که گوش شنوا دارد بشنود. 

 دیپس شما مَثَل برزگر را بشنو. 

 

 :درس

گوش دهند. مَثَل اول  دیگویخواند تا به آنچه او م یرا فرا م تی، جمعنمایدها لثََمَ تعلیمشروع به  یسیع نکهیاز ا شیپ

هر که گوش شنوا : »خاتمه میدهدجمله  نیکند و با ایدرک کردن آغاز م ای بردنپی  یبه معنا «بنگرید»را با کلمه 

 نکهیدرک کنند، نه ا د،یگو یتا از آنچه م کشد یم چالشرا به  یاریعبارات، بس نیبا استفاده از ا یسیع«. دارد بشنود

در مورد آن صحبت  یسیداستان را تجسم کنند. اما انبوه مردم از آنچه که ع ایکلمات او را بشنوند  آوایصرفاً 

 خبرند.یکند بیم

 

 حیبه آنها توض یسی. عکند یها صحبت ملثََکه چرا با مَ پرسند یم یسیرو از ع نیاند، از ا شده ریمتح زیشاگردان ن

. دینخواهند فهم یدرک خواهند کرد و برخ ها رالثََمَ ینبوت است: که برخ رساندن تحقق به دهد که او در حالیم

 یملکوت خدا را درک کنند در حال رارحق داده شده است که اس نیدهد که به شاگردان ا یم حیاو در ادامه توض

 حق را نداشته اند. نیقبل از آنها ا انیو پارسا ایکه انب

 

ملکوت خدا آگاه باشند، شاگردان  مخفیدانش  ایاز اسرار  دیکه با یکه تنها کسان دیگو یم یسیع رسد یبه نظر م

آنها را انجام  "یچه کس"توانستند بفهمند  یاما نم نندیتوانستند معجزات را بب یم تینبود. جمع نطوریبودند. اما ا
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آنها به  تمایلاما نتوانستند سخنان او را بفهمند. سطح  دند،یرا شن «کالم خدا»شدند. آنها  یچرا آنها انجام م ایدهد یم

 .ستیکه منظور او چ دندینپرس یسیاز ع یبود که حت نییپا یحد

 

رود ممکن است  یکه در آن به کار م محتواییآسان است و درک  لثََمَ کی یتحت اللفظ یاگرچه درک معنا

 یزیچه چ هب که با استفاده از آن میکند بپرسیل استفاده مثَََکه از مَ یعاقالنه است که از شخص شهیدشوار باشد. هم

 کیممکن است  شما د،یک درخت بلوط هستی. به عنوان مثال، اگر به شما گفته شود که شما مانند میکند اشاره

 میکنیاز ما بالفاصله فکر م یاری. بسواضح گردداما عاقالنه است که  د،یداشته باش آن یادر مورد معن یفرض فور

نباشد  یزیچ نی. اما ممکن است امیهست یکه ما قو این بودمنظورش  میما مانند درخت بلوط هست دیگویکه م یکس

 باشد. زین چنین منظور ام که ممکن است کرده لیسترا  مورد نینکته، چند نیشدن ا تر روشن یشود. برا یکه گفته م

 .دیپوست کلفت هست یشما فرد .1

 .دیخشن دار یشما ظاهر .2

 .دیخم شو یکم دیتوان ینم یکه حت دیهست ریشما آنقدر انعطاف ناپذ .3

 .دیکنیفراهم م یسرپناه گرانید یبرا .4

 

در مورد  مخفی یزهایباز کردن قفل چ دیکل نیا رایز ست،یبپرسند منظور او چ یسیشاگردان از ععاقالنه بود که 

پس چگونه  د؟یکن یمَثَل را درک نم نیا ایآ"جمله آغاز کرد:  نیپاسخ خود را با گفتن ا یسیملکوت خدا بود. ع

را بفهمند،  گرید یها مَثَل خواهند یکه اگر م کند یموضوع اشاره م نیاو به ا "کرد؟ دیرا درک خواه گرید یمَثَلها

ملکوت  قیاو تعمق کنند و حقا کالمبشنوند، در  درایتکه با  خواهد یاز آنها م یسیاست. ع یدرک مَثَل اول ضرور

 خدا را کشف کنند.

 

 :یبحث گروه

 انیب قی)ملکوت خدا از طر ست؟یاست چ صیمَثَل قابل تشخ نیدر مورد ملکوت خدا که از ا یاصل قتیحق (1

 (ابدییکالم خدا گسترش م

 ست؟یچ یِ خداوندسیاز نظر ع ریکلمات ز میمستق برداشت (2
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 بذر )کالم خدا( .أ 

 مردم( قلب وضعیتخاک ) .ب 

 دشمن( طان،یپرندگان )ش .ج 

 (جفاها ای هامصیبت) دیخورش .د 

 .(گرید یزهایثروت و هوسِ چ یبندگیو فر ایدن نیا یهایخارها )نگران .ه 

 (دیگویو هر آنچه خدا م حیمس یسی)ع ست؟یکالم خدا چ (3

اعالم که کالم خدا را  یتواند شامل هر کس یپسر انسان، اما م ح،یمس یسی)در درجه اول ع ست؟یک برزگر (4

 باشد( زیرسوالن و ما ن ،ءای، انبهاارخیپاتراز جمله  ،میکند

 دهینام پراکندنکند، یم فیتوص یسیرا که ع یشود؟ )با صحبت کردن( روشیچگونه انجام م بذرپاشی (5

را در هوا  یگسترده ا یرونیقوس ب شیکه بازو یدارد و در حالیاش برمسهیبذر از ک یمشت برزگرشود. یم

 کند. یرها مآن را کند، یم جادیا

 ( )باور کردن(دنیشود؟ )با شن یم هیتشب یزیافتد و به چه چ یکاشت چگونه اتفاق م (6

 دیگویبه ما م نیکو نیو زم است خاری که دارای نیزم ،سنگالخ خاک دارای ،سفت جادهکه را  یزیدو چ (7

بذر در همه  ،( در روش پخش کاشتآوردثمر میدر آنجا  ینچه کاشت نکهیانسان و ا قلب طی)شرا ؟چیست

 یحال برخ نیاست. با ا فایدهبی رایز افشاندنمی حاصلبی نیشود. کشاورز عمداً بذر را در زمیم افشاندهجا 

 جاده سفت، افشاندمیها را بذرکند و یم یدر مزرعه ط برزگرکه  یری. مسکاریش کردتوان  یاز آن را نم

است که هنوز آماده نشده و معموالً در مجاورت خاک  ینیزم سنگالخ است ی که دارای. خاکباشدمی

 .دشویم افتیخطوط حصار  یکیمزارع در نزد یمعموالً در انتها است خاردارای  کهی نیقرار دارد. زم نیکو

 (مزرعه)صاحب  ست؟یک نیزم یمسئول آماده ساز (8

 وجود دارد؟ ییمختلف خاک چه راهکارها طیشرا یبرا (9

را  یمتفاوت ریهر بار مس تواند یم برزگرو  راندآن را شخم زد، پرندگان را  توان ی)م - جاده سفت .أ 

 کند.( یشدن خاک ط سفتاز  یریجلوگیبرا

 شود.( لیبه خاک قابل استفاده تبد هاسنگ برداشتن با کندن زمینتوان با ی)م - سنگالخ خاک دارای .ب 

 کرد.( نیتوان آن را وجی)م -خار است  یکه دارا ینیزم .ج 
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. خدا دیرا بهبود بخش آن نیزم بایر ماندن اجازه دادن به ای یتوان با افزودن مواد مغذی)م - نیکو نیزم .د 

 دستور داد تا مزارع خود را در سال هفتم استراحت دهند.( لیاسرائ قومبه 

 

 نکته درس:

 .دیرا درک کن برزگرمَثَل 
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 19درس 

 فهمرشد در 

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 ".یبه سر زدمیخ رو ". دیپاسخ ده یشکل گفتار نیدر مورد ا ریبه سواالت ز

 (یاشاره کرد یخوب نظر ای)تو به نکته  ست؟یچ ینکته اصل 

 (نشانهبه خانه  یرانندگ یبرا -شود؟ )چکش  یاستفاده م یاز چه ابزار خیضربه زدن به م یبرا 

 (یکه گفت ییها)حرف ست؟یابزار نماد چ نیا 

 (نظر ای نشانه) ست؟ینماد چ میخ 

 

 :مقدمه

 ادغامبا هم  دیمرقس و لوقا با ،یمت ،همدید لیملکوت خدا، سه انج یهامَثَلاز  یعیوس دیبه دست آوردن د یبرا

کجا بود و آنها را به چه بیان کرد در ی کهمَثَل ها را در آن زمان یسیکه ع میابییرا م یبیکار، ترت نیشوند. با انجام ا

 مطلع نبودند. یکسانیکه همه از اطالعات  میشدداد. از آن متوجه  یکس

 

مکان  نینشسته است. ا لیجل یایدر یرو قیکند، در قایملکوت خدا م یهامَثَل انیشروع به ب یسیکه ع یهنگام

و شهر کفرناحوم « هفت چشمه»طاقبه، محل  نیراه ب مهیکوه ارموس قرار دارد. در ن پایینها نام دارد و در مَثَل جیخل

 یمَثَل بذرپاش را برا یعنیمَثَل اول  یسیدهند. ع یم لیاز مردم و شاگردانش تشک یرا انبوه شقرار دارد. مخاطبان

 .دیگویهمه م

 

دو  یسیع ،خاتمه میدهد ریکه او با تفس یدهد. هنگام یآن مَثَل را به آنان م ریسپس رو به شاگردان خود کرده و تفس

اندازه  اریمع کیو  چراغ کیدستورات شامل  نیکند. ایصادر م برزگرفرمان به شاگردان بر اساس درک آنها از مَثَل 

 .دیگویبه آنها م اهیگرشد است. سپس مَثَل دوم را در مورد  یریگ
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او مَثَل سوم را به آنها  به ترتیبدوباره برگشت و با همه صحبت کرد.  یسیصحبتش با شاگردان تمام شد، ع یوقت

. در هیرمایمَثَل، مَثَل خم نیپنجمچهارم، مثل دانه خردل. . . و سرانجام مَثَل . . . سپس کرکاسگندم و مَثَل  د،یگویم

  کرد. کرا تر تیو جمع دست کشید خود میتعل از یسیآن لحظه ع

 

 یسیدهد. عیشود که در آنجا بحث را ادامه میم یابرد، وارد خانه یکه فقط شاگردانش را با خود م یسپس در حال

 به آنان دهد تا یادامه مد. سپس کنیم تعلیم، به شاگردان شروع به کرکاسگندم و  یعنیمَثَل سوم،  تشریحدوباره با 

گرانبها. . . و مَثَل هشتم،  دیهفتم، مثل مروارمَثَل . . . دیمَثَل را که در مورد گنج پنهان در مزرعه است بگو نیششم

 اند خاتمهرا درک کرده هالثَمَ ،گفتن به شاگردان که اکنونسخن شود. او با  یانداخته م ایکه به در یتورمَثَل 

را  ندهیآ یزهایچ نی. آنها قادر خواهند بود آنچه را که قبالً در مورد ملکوت خدا گفته شده است و همچنمیدهد

 .درک کنند

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 فهمرشد در 

 18تا  16 اتیآ 8، لوقا باب 29تا  21 اتیآ 4مرقس باب 

 "خدا از جانبی امی: پ ایبه دنبال من ب "کتاب مقدس از آیات از  یا دهیگز

 

  د؟ینه یآن را بر چراغدان نم ایآ د؟یتخت بگذار ایکاسه  ریتا آن را ز دیآور یچراغ را م ایآ»به آنها گفت:  یسیع

 گوش که هر  4 .ظهور آمدن به یمگر برا ستین یمخف یزیآشکار شدن، و چ یمگر برا ستیپنهان ن یزیچ رایز

شما  یبرا د،یکه وزن کن مانهی. با همان پدیشنو یکه چه م دیباش مراقب»: گفت داده، ادامه سپس «.بشنود دارد، شنوا

 زیداده خواهد شد و از آن که ندارد، همان که دارد ن شتریبه آن که دارد، ب رایز. شتریب یوزن خواهد شد، و حت

و روز، چه او در خواب  شب .افشانَد یبذر م نیرا مانَد که بر زم یخدا مرد یپادشاه»گفت:  زین« ه خواهد شد.گرفت

: نخست ساقه، دهد یبار م خود یبه خود نیزم رایز. داند ی. چگونه؟ نمکند یو نمو م شود یدانه سبز م دار،یباشد چه ب

                                                           
4

 .نشد دهیفهم ای آمدن نزد نور. مکشوف شدن ظهور آمدن. به  
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فصل  رایز رد،یگ یکار م داس را به درنگ یچون دانه برسد، برزگر ب. پس از آن دانه کامل در خوشهو  هسپس خوش

 «است. دهیدرو فرارس

 

 :هافرمان

 هر که گوش شنوا دارد، بشنود. 

 دیشنو یکه چه م دیباش مراقب. 

 

 :اول قسمت –درس 

 یگریمربوط به چراغ و د یکیکند. یاضافه ممثال ، دو برزگرمَثَل  تشریح انیپس از پا یسیمرقس، ع لیطبق انج

و .« که گوش شنوا دارد، بشنودهر »کند. آنها عبارتند از:  یاو دو فرمان صادر م ،هامثال نی. در ارتباط با امانهیپ

 آن مرتبط است. تشریحو  برزگربه مَثَل  هافرمانو هم  هامثال. هم « دیشنو یکه چه م دیمراقب باش»

  

 یسیداشته باشد: کتاب مقدس، ع یاشکال مختلف تواند یم« کالم خدا»مَثَل، بذر کالم خداست. اصطالح  تشریح در

به کدام شکل آمده باشد، « کالم خدا»کند که ینم یگفته است. فرق یکس قیکه خدا از طر یزیچ ایخودش،  ح،یمس

 .حقیقت را دربردارد هافرمانو  هامثالاصول موجود در 

 

ل ثَمَ نیشوند که او به ایکه هدف چراغ فراهم کردن نور است. شاگردان متوجه م دیگو یبه شاگردانش م یسیع

 راًیاخ یسیدارند که ع ادیبه  نیکند. آنها همچنیاسرار ملکوت خدا را آشکار م یکی پس از دیگریکند و  یاشاره م

آنها نور جهان »گفت:  یسیع زمان. در آن وداستفاده کرده ب یاز کلمات مشابه کوه سر خود بر در هنگام موعظه

با آشکار کردن  دی. آنها باکنند که به آن فراخوانده شده اندیم ینقش افتنیبار شاگردان شروع به  نیاول یبرا« بودند.

: دیگو یکه م زمانی دهدیم نانیمورد به آنها اطم نیدر ا یسیکه ملکوت خداست، نور باشند. ع "کالم خدا"

 ".نگردد انیعکه  ستین دهیپوش زِچی چینشود و ه مکشوفکه  ستیپنهان ن زِچی چیه"

 



 

   26صفحه   

 

استفاده  یبرا یکه فکر کنند زمان مناسب یتا زمانپنهان نگه میدارند کنند و آنها را یبا ارزش را پنهان م یزهایمردم چ

و آنچه که به بار  بذر. ارزش دیایب رونیخود ب موسمکاشته شود و در  ایپنهان  نیاست که در زم یبذر هیآنهاست. شب

 یتا زمانکنند یمرازها را حفظ  نیآن را آشکار کند. مردم همچن دیکه نور خورش یتا زمان ستیخواهد آورد معلوم ن

که آنها افراد مورد  دیگو یصرفاً به شاگردان م یسیعبسپارند. به او  شان راد اسرارنکنند که بتوان دایرا پ یکه کس

هر که گوش ": کند یرا صادر م فرمان نیا انیاست. او در پا« کالم خدا»اعتماد هستند و اکنون زمان آشکار کردن 

 ".شنوا دارد، بشنود.

 

که با ی کلمات. ردیگ یبه خود م یاتازه یرویفرمان ن نیاند، ادهیشن یکه شاگردان به تازگ برزگراساس مَثَل  بر

 یشتریکنند و کلمات بیدلشان بماند. سپس کلمات رشد م زیکاشته شود و در خاک حاصلخ دیشنوند بایگوششان م

 کنند. یم دیتول گرید یکاشت در قلب ها یبرا

 

به  ".دیشنو یکه چه م دیمراقب باش"دهد.  یهشدار م یسیاست، ع زیشاگرد حاصلخ کیخاک قلب به خاطر اینکه 

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

 دیرا که شما به زبان خواه یخواهد کرد تا کلمات دو چه بد رش نیکوماند، چه  یشود و در دل م یکه کاشته م یسخن

 رشد کند، چند برابر خواهد شد. دیکه اجازه ده یزی. و هر چدیآ یآورد به وجود م

 

 :یبحث گروه

 

 که دیهستند. نور خورش یرشد ضرور یگذارد؟ )هر دو برا یم ریو آب چگونه بر رشد تأث دینور خورش .1

نداشته باشد باعث  یآب کاف اهیکه گ یدر صورت دیکند. اما نور خورش یبذر رشد نم باشدکم  خیلی

 برد.( یم نیرا از ب اهیگ کردن خفهبا  ادیشود. آب زیرفتن آن م نیپژمرده شدن و از ب

 (جفا ای مصیبت) ست؟ینماد چ دینور خورش .2

 (39تا  37آیات  7باب  وحنای)روح القدس مطابق  ست؟یآب نماد چ .3

 (آسمان) د؟یآ یو آب از کجا م دینور خورش .4
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 :دوم قسمت –درس 

 کند. یحاکم است روشن م یپادشاه یهامَثَل گریرا که بر درک د یقواعد نیهمچن برزگرمطالعه مَثَل 

 

 ِملکوت خدا، حکومت خداست. موضوع هر مَثَل 

 که تحت حکومت او هستند به  یکسان همه ایفرد  کیتوان در مورد  یمربوط به حکومت خدا را م قیحقا

 کار برد.

  کند. یم انیرا در مورد ملکوت خدا ب ینکته اصل کی یمَثَلهر 

 یبه موضوع و نکته اصل قیحقا نیمربوط به حکومت خداست. ا قیو اصول به کار رفته در مَثَل، حقا میمفاه 

 قیحقا نیاز ا یکیبرد. نمونه  گریبه مَثَل د یمَثَل پادشاه کیتوان از  یبخشد. آنها را م یعمق و وضوح م

 کنند.یم دیتول اناهیگها است که دانه نیا

 رود، یبه کار م یپادشاه گرید یهامَثَلکه در  یقائل است، هنگام یهر کلمه ا یبرا یسیکه ع یخاص یمعنا

 هستند. کلماتها ماند. به عنوان مثال، دانهیم یباق کسانی

 

 مَثَل یشود. نکته اصل یآشکار م یشتریب قیحقا د،یگویدر حال رشد را م اهیگ به شاگردانش مَثَل یسیهمانطور که ع

مشاهده کرد. طبق  دسته جمعیو  یتوان به صورت فرد یرشد را م نیکند. ا یاست که ملکوت خدا رشد م نیا

رشد  ییشناساکند و در سه مرحله قابل یم دبه بلوغ برسد رش نکهیشود، قبل از ا یکه در دل کاشته م یمَثَل، کلمه ا

است که  یمراحل رشد مربوط به کسان نی. ادارد و دانه کامل در خوشه هخوش ،ساقه اشاره به کند. سه مرحله رشد،یم

داند.  یسه مرحله را فرزندان، جوانان و پدران م نیرساله خود ا نیرسول در اول یوحنایاند. کالم نجات را باور کرده

 افتد. یمثل اتفاق م دِیشود و تول یم لیتشک دیاست که بذر جد وغدر زمان بل

 

 :یبحث گروه

 ست؟یدر حال رشد به دست آورد چ اهیگ توان از مَثَلیرا که م یگرید قیحقا .5

از طرف  مانیبه ا ازین نیکلمه در حال رشد است، بنابرا کیوجود ندارد که  یمدرک چیدر ابتدا ه .أ 

 خواهد شد. نیاست تا باور کند که چن برزگر



 

   28صفحه   

 

به صبر  ازیکرده است، ن انیکه ب یکلمات یمشاهده ثمربخشی دارد، برا ازیکه رشد به زمان ن ییاز آنجا .ب 

 .باشدمی برزگراز جانب 

 .ابدی یشود و در کل دوره رشد ادامه م یبالفاصله پس از کاشت بذر آغاز م یاریآب .ج 

 شود. یوارد عمل م ساقه ظاهر شدنتنها پس از  دینور خورش .د 

 کرد. زیرا از هم متما اهیافتد که بتوان هر دو گونه گیاتفاق م یزمان نیوج .ه 

 

 نکته درس:

 .دیشنو یکه چه م دیمراقب باش

 

 :کاربرد

 :دیگروه آماده کن به جهت ریز مَثَلاز پنج  یکیکوتاه در مورد  ایارائه یخود را برا یجلسه بعد در

 

 دانه خردل 

 خمیر مایه 

  مزرعهگنج پنهان در 

 گرانبها دیمروار 

 ایتور به در انداختن 

 

 ایل به صورت جداگانه ثَمَ نیکه چگونه ممکن است ا دی. سپس بحث کندیرا توسعه ده فرعی قیو حقا یاصل نکته

 به کار رود. دسته جمعی

 

 

 

 

 



 

   29صفحه   

 

 20درس 

 ملکوت شتریب قیحقا
 

 :مقدمه

 تیدر مورد ملکوت خدا به جمع گریدر کنار ساحل نشسته است، او سه مَثَل د قیقا کیدر  یسیهمانطور که ع

که  یشود. هنگامیم یاکند و وارد خانهیرا ترک م تی. سپس جمعهیما ری، دانه خردل و خمکرکاس: گندم و دیگویم

: گنج دیگو یرا به آنها م گریو سه مَثَل د دهد یم حیشاگردانش توض یرا برا کرکاسدر آنجا بود، او مَثَل گندم و 

 .شود یانداخته م ایکه به در یها و تورگرانب دیدر مزرعه، مروار

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 34تا  30آیات  4، مرقس باب 52تا  24آیات  13متی باب 

 

 هاکرکاس مَثَل

 30تا  24آیات  13باب  متی

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

 

خود کاشت، و  مزرعهدر  کوین بذررا ماند که  یآورده، گفت، ملکوت آسمان مرد شانیبجهت ا گرید یمَثَل و

 دییکه گندم رو یبرفت. و وقت خته،یر 6کرکاس گندم،  انیدشمنش آمده، در م 5مردم در خواب بودند  هنگامی که

 کوین بذرآقا مگر  یعرض کردند، ا یظاهر شد. پس نوکران صاحب خانه آمده، به و زیو خوشه برآورد، کرکاس ن

                                                           
 ایاطالع هستند  یاز آنچه در حال رخ دادن است ب هاانساناست که  نیگفتن ا یبرا یراه تنها ،که مردم در خواب بودند یهنگام   5

 .ندندار به آن یتوجه

6
 کند، یدرباره آن صحبت م یسیکه ع ییها کرکاسبود.  جیرا میقد یدشمن در زمان هازارهای در گندم  کرکاسکاشت  ،کرکاس   

 صیظاهر شوند، از گندم قابل تشخ خوشهها در هنگام بلوغ در  که دانه یاست که تا زمان یچاودار سم یعلفهستند " علف ریشه دار"

باعث کاهش کرکاس است. کاشت فاسد  گندم یبلکه فقط نوع ست،یاز دانه ن یگرینوع د کرکاسها، یمی. طبق گفته قدستندین

 شتریتالش ب ازمندین نیر خاک دارد. همچند یبه خفه کردن گندم و جذب مواد مغذ لیتما کرکاس رایشود، زیمحصول گندم م

 است. کرکاسگندم از  یجداساز یکشاورز برا



 

   30صفحه   

 

کار دشمن است. عرض کردند،  نیرا فرمود، ا شانیا د؟یپس از کجا کرکاس بهم رسان ؟یا نکاشته شیخو نیدر زم

 دی. بگذاردیمبادا وقت جمع کردن کرکاس، گندم را با آنها بَرکَن ،هفرمود، ن  م؟یآنها را جمع کن میبرو یخواه یم ایآ

اوّل کرکاسها را جمع "تا وقت حصاد با هم نمّو کنند و در موسم حصاد، دروگران را خواهم گفت که،  وکه هر د

 ".دیکن رهیامّا گندم را در انبار من ذخ دیها ببند سوختن بافه یکرده، آنها را برا

 

 دهد یم حیرا توضها کرکاس مَثَل یسیع

 43تا  36آیات  13متی باب 

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

 

مَثَلِ کرکاسِ مزرعه "آمده، گفتند،  یآن گروه را مرخّص کرده، داخل خانه گشت و شاگردانش نزد و یسیآنگاه ع

جهان است  نیپسر انسان است، و مزرعه، ا کارد یم کویآنکه بذر ن"گفت،  شانی. در جواب ا"را بجهت ما شرح فرما

است و موسم حصاد،  سیکه آنها را کاشت، ابل ی. و دشمنرندیملکوت و کرکاسها، پسران شر یابنا کوین بذرو 

همانطور  سوزانند، یپس همچنان که کرکاسها را جمع کرده، در آتش م عالم و دروندگان، فرشتگانند. نیعاقبت ا

دهندگان و بدکاران را جمع  عالم خواهد شد، که پسر انسان مالئکه خود را فرستاده، همة لغزش  نیدر عاقبت ا

در ملکوت  پارسایانو فشار دندان بُوَد. آنگاه  هیکه گر ییرا به تنور آتش خواهند انداخت، جا شانیکرد، و ا واهندخ

 ".ودهر که گوش شنوا دارد بشن 7 .پدر خود مثل آفتاب، درخشان خواهند شد

 

 شود یگفته م تیّکه به جمع یگرید یهامَثَل

 34تا  30آیات  4، مرقس باب 35تا  31آیات  13متی باب 

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

 

آن را گرفت و در  یاست که کس یخردل ةآسمان همچون دان یپادشاه»آورد:  گرید یآنها مَثَل یبرا یسیع

باغ شده،  اهانیگ ةبزرگتر از هم دیرو یها کوچکتر است، امّا چون م دانه ةخردل از هم ةدان نکهیبا ااش کاشت.  مزرعه
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 3آیه  12دانیال باب  .دیآفتاب خواهند درخش پارسایان همانند  



 

   31صفحه   

 

 یمَثَل شانیسپس برا 8 .«سازند یم انهیآش شیها شاخه رد آمده، آسمان پرندگان که چندان شود، یبدل م یبه درخت

آرد مخلوط کرد تا  کیلبرگرفت و با سه  یاست که زن یا هیرمایآسمان همچون خم یپادشاه»آورده، گفت:  گرید

واقع  نیا نگفت. چیکرد و بدون مَثَل به آنها ه انیجماعت ب یمطالب را با مَثَلها برا نیا ةهم یسیع« آمد. وَر ریتمام خم

گشود، و آنچه را که از آغاز جهان دهان خود را به مَثَلها خواهم »به انجام رسد که گفته بود:  یشد تا کالم نب

 9 .«خواهم کرد انیمانده است، ب یمخف

 

 52تا  44آیات  13متی باب 

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

 

آن رفته، آنچه  یپنهان نمود و از خوش افته،یآن را  یکه شخص نیشدة در زم یرا ماند، مخف یو ملکوت آسمان گنج

 .دیرا خر نیداشت فروخت و آن زم

 

رفت و  افت،یگرانبها  دیمروار کیخوب باشد، و چون  یدهایمروار یایرا ماند که جو یباز ملکوت آسمان تاجر 

 .دیرا خر آنخود را فروخته،  ملکیما

 

و چون پُر شود، به  د،یبه آن درآ یافکنده شود و از هر جنس ایاست که به در یملکوت آسمان مثل دام همچنین 

عالم خواهد  نیدر آخر ا نطوریکنارهاش کِشَند و نشسته، خوبها را در ظروف جمع کنند و بدها را دور اندازند. بد

که  ییرا در تنور آتش خواهند انداخت، جا شانیجدا کرده، ا پارسایان انیم زرا ا شریرانآمده،  رونیشد. فرشتگان ب

 .باشد یو فشار دندان م هیگر

 

که در ملکوت آسمان  یهر کاتب ن،یگفت، بنابرا شانی. به ا"خداوندا یبل"گفتندش،  د؟یا دهیامور را فهم نیهمة ا ایآ

 .آورد یم رونینو و کهنه ب یزهایچ شیاست که از خزانه خو یا هاست، مثل صاحب خان افتهی میتعل
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 23آیه  17. حزقیال باب سازند یم انهیآش شیها پرندگان آسمان آمده، در شاخه  

9
 2آیه  78مزامیر باب . خواهم کرد انیمانده است، ب یرا که از آغاز جهان مخفدهان خود را به مَثَلها خواهم گشود، و آنچه   



 

   32صفحه   

 

 فرمان:

 هر که گوش شنوا دارد بشنود. 

 

 :درس

هر که گوش شنوا "رساند. یم انیبه شاگردانش به پا یبا صدور فرمان کرکاسخود را از مَثَل گندم و  تشریح یسیع

مَثَل گندم و  رای، زرا با قاطعیت درک کنند دیگویآنچه او م که خواهد یاز شاگردانش م یسیع".دارد بشنود

 نشیب نی. همچنکند یکمک م ند،یآ یدر حال رشد به دست م اهیو گ برزگر یها که از مَثَل یقیحقا دییدر تأ کرکاس

 کند. یفراهم م یپادشاه گرید یها مَثَل یرا برا یشتریو جهت ب

 

متمرکز است تا درک  ینشیدرس بر ارائه ب نیکرده است، ا تشریح را کرکاسقبالً مَثَل گندم و  یسیکه ع ییاز آنجا

را ماند که بذر  یملکوت آسمان مرد: »شود یجمله آغاز م نیمَثَل با ا. سازدروشن  آن اصطالحات یبه معنا شما را

 را به دست آورد: ریتوان مشاهدات ز یم واز اظهارات ا 10 «.در مزرعه خود کاشت کوین
 

به کار رفته  یمت لیگفتن ملکوت خداست و در سراسر انج یبرا یگرید شیوه« آسمان یپادشاه» عبارت .1

خود به عنوان  اتیدر ادب "خدا"کلمه  کردن شد تا از استفاده نیگزیجا انیهودی توسط آسماناست. کلمه 

 کنند. زیپره مقدس رسم کی

هر  یتواند به معنا یم نیا ،یتحت اللفظ یکند. در معنا یم ریتعب« پسر انسان»را به « انسان»کلمه  یسیع .2

 ال،یکتاب دان درشود، همانطور که  یاستفاده م زین حیاصطالح به عنوان مس نی، ااماآدم باشد،  نوادگانی از

 شده است. اشاره 14-13 اتی، آ7فصل 

 ریرا فرزندان ملکوت خدا تفس کوین بذر یسیکلمات هستند. ع انگریها ببذرکه  میآموخت برزگر مَثَلاز  .3

که کالم  میابی یدرم نجایخواند. از ا زین اوالد ای گانتوان به عنوان پسر، نواد یکند. اصطالح فرزندان را میم

شوند که کالم خدا در قلب انسان باور یم قخل یزمان اوالدها نیکند. ایم دیتول شناسخدا یخدا فرزندان

کاشته  گرید یتواند در قلب هایکنند که میم دیتول یشتریکنند و بذر بیشود. آنها تا زمان بلوغ رشد م

 شود.
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 24آیه  13متی باب    



 

   33صفحه   

 

که همه  یبلکه به شکل ست،ین نیزم یبه معنا نیاست. ا kosmosجهان،  یونانیجهان است. کلمه  ،مزرعه .4

 واناتیح اهان،یگ ،یآسمان اجراماست.  kosmosاز  یبخش نیزم .باشدمی شده است دهیبودن آفر یبرا زیچ

 هستند. نطوریهم زین رهیو غ کیزیف نیو قوان

 .ابلیسگوناگون است، متعلق به پسر انسان است نه  یخاکهاشامل که  ییایدن .5

 

گندم،  انیدشمنش آمده، در م که مردم در خواب بودند یهنگام اما»آمده است:  نیمَثَل چن یبعد یدر سطرها

توان  یاز اظهارات او م.« ظاهر شد زیو خوشه برآورد، کرکاس ن دییکه گندم رو یبرفت. و وقت خته،یر کرکاس

 را به دست آورد: ریمشاهدات ز

از آنچه در  هاانساناست که  نیگفتن ا یبرا یراه تنهادر حال خواب بودند  مردمکه  یاصطالح در حال .1

 .ندندار  به آن یتوجه ایاطالع هستند  یحال رخ دادن است ب

است.  )مدعی( متهم کننده یبه معنا شریراست. اصطالح  شریرپسر انسان  کند که دشمنِیاعالم م یسیع .2

 .باشدمی کسی که مخالفت میکند یکه به معنا ندیگویم زین طانیرا ش شریر

درباره آن  یسیکه ع هایی بود. کرکاس جیرا میقد یدشمن در زمان ها یکاشت کرکاس در گندم زارها .3

ها در هنگام بلوغ در  که دانه یاست که تا زمان یچاودار سم یهستند علف "دار شهیعلف ر" کند، یصحبت م

 ست،یاز دانه ن یگریکرکاس نوع د ها،یمی. طبق گفته قدستندین صیخوشه ظاهر شوند، از گندم قابل تشخ

 لیکرکاس تما رایز شود،یگندم فاسد است. کاشت کرکاس باعث کاهش محصول گندم م یبلکه فقط نوع

 یکشاورز برا شتریتالش ب ازمندین نیدر خاک دارد. همچن یگندم و جذب مواد مغذ به خفه کردن

 گندم از کرکاس است. یجداساز

کند: با یکاشت بذر خود مانند پسر انسان، از همان روش استفاده م یبرا ابلیسکه  میابییمَثَل درم نیاز ا .4

که سخنان  یکند. هنگامیم نابودرا که انسان از آن ساخته شده است با گفتار خود  ینیزم ابلیس. گفتن سخن

 دیتول یشتریکلمات ب در جوابکنند که یم دیتول طانیاز ش یشود، فرزندانیدر قلب انسان باور م طانیش

هستند که باعث لغزش  یکسان طانیش اوالد ،یسیکاشته شود. به گفته ع گرید یهاقلب انسان کند تا دریم

11 هستند. یک شریعت شانخود از جانبکه  یشوند و کسانیم گرانید
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 42تا  40 اتآی 13متی باب    



 

   34صفحه   

 

که هر دو تا وقت حصاد با هم نمّو کنند و در موسم حصاد، دروگران  دیبگذار»صورت است:  نیمَثَل به ا یانیسطر پا

 رهیامّا گندم را در انبار من ذخ دیها ببند سوختن بافه یرا خواهم گفت که، اوّل کرکاسها را جمع کرده، آنها را برا

 به دست آورد: را ریتوان مشاهدات زیم یسیع جمالتاز .« دیکن
 

تا زمان برداشت در  بدو  نیکدهد که ینشان م رشد کنند یکدیگربا  کرکاسگندم و  اینکه اجازه دادن بهاز  .1

 جهان با هم وجود دارند. نیا

            نیاست. ا آورپیام یفرشته به معنا ةشوند. کلمیم فیانسان توص پسر دروگران به عنوان فرشتگانِ .2

 .یانسان باشند هم یآسمان هم توانند یم آوران امیپ

شود یجهان استفاده م ای عصر یکه برا یونانیعصر )جهان( است. کلمه  انیبرداشت محصول پا فرمود یسیع .3

aion است. وجودیتاز  یاست. نشان دهنده دوره ا 

رسد که کالم خدا که در دل انسان کاشته شده است به بلوغ  یم انیبه پا یزمان یا دوران عصر، عبارتیبه  .4

به عنوان تولد دوباره  یحیمس استداللشود و در یم یدیمنجر به خلقت جد نیشود. ا یرسد و درو م یم

 شود.یشناخته م

را همانطور که  دیجد ینیو زم یرسد که خداوند آسمان یم انیبه پا یزمان یا دوران عصر ،به عبارت کلی .5

 نیکند. ایم جادیداده شده است، ا حیتوض 1آیه  21و باب  15تا  11آیات  20باب  در کتاب مکاشفه

 اشتباه گرفت. میدهدکه هزار سال قبل از آن رخ  حیمس یسیبا بازگشت خداوند ع دیرا نبا دادیرو

 

از  یعیوس دگاهی، ده میشودکرد در نظر گرفت انیب تیّجمع یبرا یسیرا که ع یمَثَل هشت یکه به طور کل یهنگام

در حال  اهیکند )گی(، چگونه رشد مبرزگرشود )یدهند که چگونه شروع می. آنها نشان مدهد یملکوت خدا را شکل م

 باطنی)دانه خردل( و هم  ظاهریبه صورت  مه ی(. رشد پادشاهکرکاسسد )گندم و ریم انیرشد( و چگونه به پا

شود )گنج پنهان در مزرعه( اما ارزش  ینم دهید یدهد. ارزش ملکوت خدا به راحتیزمان رخ م کی( در هیما ری)خم

انداخته  ایکه در در ی)تور مانند یم یباق عیب هستندبیپاک و  آنانی که گرانبها(. و تنها دیاست )مروار رینظ یآن ب

 (.شود یم
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 :گرید یهامَثَل

 ل،یرسد. در اسرائیم یبزرگاندازه اما به  باشدمیکوچک  اریملکوت خدا بسشروع دهد که یدانه خردل نشان م مَثَل

 کی نیدهد. ایدرخت را به آن م کیظاهر  بیترت نیارتفاع داشته باشد و به امتر  5حدود تواند تا یخردل م اهیگ

، اماسازند. یآن النه م یشوند و در واقع در شاخه ها یخردل م اهیشناخته شده است که پرندگان جذب گ تیواقع

 کند.یاشاره م یگرید زیبه چ یسیع

 

 طانیملکوت خدا به صورت بذر است، ش یبودند. وقت طانیش ندهیپرندگان نما، برزگرکه در مَثَل  دیداشته باش ادی به

تواند آن را از  ینم گریکامل شد د یدهد وقتیتواند آن را ببلعد. اما همانطور که درخت خردل نشان میم یبه راحت

را که توسط  یاو دانهتواند خانه خود را در آنجا بسازد یطان میکه ملکوت خدا بزرگ شد، ش یببرد. اما هنگام نیب

 لیتشک یدیکه شاخه جد ییجا ایدرخت  یهاخود را در شاخه یهاشود ببلعد. پرندگان معموالً النه یم دیآن تول

 .افتیتوان یرا م طانیدهد شیرخ م سایدر کل دسته بندیکه  ییسازند. جایشود میم

 

 انیحیاز مس یاریدهد. بسیم رییتغ را که با آن در تماس است یزیدهد که ملکوت خدا هر چینشان م هیرمایمَثَل خم

    است.  رییعامل تغیک  هیرمایوجود دارد. خم یترقیدق دگاهی، دامامعرف گناه است.  هیرمایمعتقدند که خم

دانست و به  یکی هیرمایرا با خم میبعداً تعل یسیدهد. عیم رییرا تغ ردیگیکه در آن قرار م ییزهایهمه چ مشخصات

را  فکرخواه درست و خواه نادرست،  م،یتعل 12. «دیبرحذر باش انیو صدوق انیسیفر هیامریاز خم»شاگردان گفت: 

 .یبد خواه برایو  نیکویی خواه برایدهد،  یم رییتغ ایفاسد 

 

است. واحد شده مخمّر است که  یزینشان دهنده کل چ کیلآرد گذاشته شد. سه  کیلدر سه  هیماریمَثَل، خم در

سخن نشان  نیبا ا یسی. عاست ephah کی با برابر seahاست و سه  ephahخشک  مانهیکل پ یاستاندارد عبر

 نیملکوت خدا در ا ای هیرمایکه خم ی. هنگامجسمو  جانشده است: روح،  لیاز سه بخش تشک یدهد که هر انسانیم

 کند. یم رییشخص تغ تیاز اجزاء شود، تمام ماه کیمورد، وارد هر 
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 12تا  11 اتآی 16متی باب   
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است.  یارزشمند نمایانگرکند. گنج یرا در مورد ملکوت خدا آشکار م یشتریب قیگنج پنهان در مزرعه حقا مَثَل

خدا در خاک مزرعه پنهان بود که نشان دهنده قلب انسان است. در مَثَل،  ملکوتنشان دهنده جهان است.  مزرعه

پسر انسان است. پس از کشف  ح،یمس یسیع دهندهنشان شخص نیبه دنبال گنج بود، آن را کشف کرد. ا شخصی

 را بخرد. ایداشت، داد تا دنکه چه آنهر  بود گنج، دوباره آن را پنهان کرد. سپس جانش را که

 

گنج را  نیا یسیزنده است. ع یپسر خدا ح،یباور بود که او مس نیدر دل انسان ها به دنبال آن بود، ا یسیکه ع یگنج

 ح،یپطرس پاسخ داد که او مس "هستم؟ هبه نظر شما من ک": دیاز شاگردان پرس یوقت میکنددر قلب پطرس کشف 

را بر تو  نیجسم و خون ا رای! زونایشمعون بن  یبحال تو ا خوشا"به او گفت:  یسیزنده است. سپس ع یپسر خدا

 ".کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است
 حیکه او مس ندینگو یبه شاگردان گفت که به کس یوقت یسیع 13

 گنج را پنهان کرد. نیاست، دوباره ا

 

تواند یم یاست که هر کس یزیچ نیکند که ملکوت خدا با ارزش تر یرا ثابت م قتیحق نیگرانبها ا دیمَثَل مروار

خود  یاست و ارزش کاال ایفهمیدهکند. او تاجر یو فروش امرار معاش م دیاست که از خر یداشته باشد. تاجر کس

را  زیبه دست آوردن آن همه چ یکند، برایم دایتواند داشته باشد پیرا که م یزیچ نیتراو با ارزش یداند. وقتیرا م

 دیفروش مروارمعنی ندارد.  به همراهمبادله  یبرا یزیتاجر از کار خارج شده است، او چ د،یفروشد. در لحظه خر یم

  ست؟یچ گرید کم ارزش یدهایبه دست آوردن دوباره مروار یبرا متیگران ق

 

تصاحب  یاست. برا یزندگ نیارزشمند در ا یزهایجهان است که به دنبال چ نیدر ا یهر کس نمایانگرتاجر 

 جهتداند صرف نظر کند. در آن یکه ارزشمند م یزیآن، از هر چ یملکوت خدا مستلزم آن است که فرد در ازا

 است به دست آورد. هرا که قبالً داشت ییزهایخدا را کنار بگذارد تا چ یپادشاه دیبا یچرا کس

 

خدا  یخداست. پادشاه یتاجر پادشاه ویسنار نیدارد. در ا نکته با ارزشی زیگرانبها ن دیل مروارثَدوم از مَ تشریح

به دنبال  سایممکن است گفته شود که کل نیشود. بنابرا یم انیب سایکل قیشکل به عنوان کار از طر نیامروزه به بهتر
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 17ه آی 16متی باب   
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توان به دست آورد. در واقع یاست که م یزیچ انگریماگرانبها ن دیتملک است. مروار ای یگذار هیسرما یبرا یزیچ

در خود  مباحثهپاسخ را در خالل  ارْخیپَطرِ وبیا ست؟یچآن به دنبال آن باشد.  دیبا سایآنقدر ارزشمند است که کل

و بلّور   مرجان": دیفرمایم 18 هیدهد. در آیمارائه دارد،  ش را به همراهکه نام یکتاب 28باب  مورد حکمت در

گرانبها حکمت است!  دیاست؛ مروار واضح هیتشب نیا ". رانتر استمروارید گاز   حکمت  متیو ق شود یمذکور نم

  ی، و از بد است  خداوند حکمت  ترس  نکیا ".رساند یم انیبه پا چیست حکمتاینکه  فیگفتار خود را با تعر وبیا

" .باشد یم  ، فطانت نمودن  اجتناب
14

 

 

مردم است.  نمایانگر یماه ،مَثَل. در ستین یعصر انتخاب نیدهد که ملکوت خدا در اینشان م ایبه در انداختن تور مَثَل

گفت  یسیبه دست آمده است. ع وحنایو  عقوبی، یاسپطرس، اندر ر،یگیاز چهار ماه یسیاز دعوت ع استنتاج نیا

 سایکل قیامروزه از طر نشان داده شده که یشکل نیبه بهتر دا،خ یخواهند کرد. پادشاه صیدرا  انسان پسکه از آن 

 کشاند.یخود م یکند، همه نوع مردم را به سو یکار م

 

که تور به  یو تا زمان ندیشود ببیم دیرا که ص یزیتواند چ ینم ریگیشود، ماهیم دهیآب کش انیکه تور از م ییاز آنجا

 ییکردند، آنهایم میخود را به دو گروه تقس دیص انیهودیکرد.  نییرا تع یتوان نوع ماه ینشود، نم دهیساحل کش

بودند که  یانیپاک ماه یهایانداختند. ماهمیدور  را که نجس بودند ار ییو آنها شد خورد یبودند را م پاککه 

 یگرید ای ها یژگیو نیاز ا یکیبودند که فاقد  ییها نجس آن یها یکه ماه یهم فلس داشتند و هم باله، در حال

صورت خواهد  افراد ییآشکار خواهد شد، جدا دیجد نیکه در آن آسمان و زم یبعد دورانبودند. قبل از آمدن 

 کنار گذاشته خواهند شد. گناهکارانحفظ خواهند شد و  پارسایاند شد. نخواه دهیشبه ملکوت خدا ک گرفت که

 

 نکته درس:

 .دیملکوت خدا رشد کن یزهایخود از چدر درک 
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 28آیه  28باب  ایوب  
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 :کاربرد

 یبه جلسه گروه بعد یبحث کل یبرا میا که قبالً مطالعه کرده دیملکوت خدا دار مَثََلدر مورد هشت  یسؤال هر

 .دیاوریب
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 21درس 

 برداشت ةرفتن به مزرع
 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

که محصول کاشته شده در آن آماده  یدارد؟ )مزرعه ا ییشما چه معنا یبرا "مزرعه برداشت"اصطالح  .1

 برداشت است(

 که بذر کاشته شده و آماده برداشت است( ییمزرعه برداشت کجاست؟ )هر جا .2

 ایشدن به غذا  لیداند که مزرعه آماده برداشت است؟ )محصول بالغ است: آماده تبدیانسان از کجا م .3

 (شتریمحصوالت ب دیتول یکاشت برا

 (رهیاستحکام و غ ،دیداریآن:  شیدهد؟ )با آزمایم صیچگونه فرد بلوغ محصول را تشخ .4

 شود(یم رهیذخ ندهیاستفاده در آ یافتد؟ )محصوالت برداشت، انباشته و برایم یدر هنگام برداشت چه اتفاق .5

 

 :مقدمه

آنها در  تیمامور نی)حکومت( خدا در مردم آماده کرده است. ا یپادشاه جادیا یشاگردان خود را برا یسیع

 نیها آشکار کرد. الثَََملکوت را با استفاده از مَ قیحقا نیچند یسیکه ع میدید یخواهد شد. در سه درس قبل یزندگ

 :میخالصه کن نجایآنها را در ا دییایبه کار برد. ب یفرد ای گروهیافراد به صورت  یتوان برایرا م قیحقا
 

  قلب ممکن است به  تیشود. بسته به وضعیمردم کاشته م یکالم خدا در زندگ از گفتنسخنملکوت خدا با

  (برزگر لثَََنرسد. )مَ ایبلوغ برسد 

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

( حاصل جفا) دی( و نور خورشبناکنندهتعلیم ) یاریآب قی)بلوغ(. رشد از طر دانه کامل در خوشه تینها

 در حال رشد( اهیگ لثَََمَشود. )یم

 قرار  ریرا تحت تأث ی، پادشاهکنندمی یزندگ بدون شریعت و سنگ لغزش هستند جادیکه باعث ا یکسان

 (کرکاسگندم و  لثَََمَدهند. )یم
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o  دیداشته باشد تول مانیکه قلب هر آنچه را که به آن ا چرا است یتوجه به آنها ضروراعتنا و عدم 

  خواهد کرد.

o یزندگ بدون شریعت و سنگ لغزش هستند جادیباعث اکه  یکسان د،یکه به بلوغ رس یهنگام 

 نخواهند داشت. یبر پادشاه یریتأث گری، دکنندیم

 روحانی)بلوغ  باطنیو هم اعداد( و  - دیداریکند )شواهد یرشد م ظاهریبه صورت هم خدا  ملکوت - 

  (هیرمایدانه خردل و خم لثَََمَ(. )بصیرتو  حکمت

 گنج در مزرعه( لثَََمَکشف نشده است. ) یایمزا یخدا دارا ملکوت 

 گرانبها( دیمروار لثَََمَتواند داشته باشد. )یم یاست که هر کس یزیچ نیخدا گرانبهاتر ملکوت 

 از  بین نیک ییجدا یک که کامل شود، و سپس یصورت ادامه خواهد داشت تا زمان نیخدا به هم ملکوت

 انداخته شده است( ایکه به در یتور لثَََمَ. )بودبد خواهد 

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 39تا  22آیات  8، لوقا باب 20آیه  5تا باب  35آیات  4، مرقس باب 38تا  35آیات  9و باب  24تا  23آیات  8متی باب 

 

 کندیرا آرام م ایدر یسیع

 25تا  22آیات  8، لوقا باب 41تا  35آیات  4، مرقس باب 27تا  23آیات  8متی باب 

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

 

به »به شاگردان خود گفت:  یسیاو رفتند ع یاز پ زیشد و شاگردانش ن یقیسوار قااو  د،یآن روز چون غروب فرارس

 گرید قیکه بود، با خود بردند. چند قا یقیرا در همان قا یسیرا ترک گفتند و ع تیآنها جمع.« میبرو ایدر یآن سو

از آب پر  بود کیکه نزد خورد یبرم قیبرخاست. امواج چنان به قا دیشد یناگاه تندباد .کرد یم یاو را همراه زین

آیا برایت استاد، »کردند و گفتند:  دارینهاده و خفته بود. شاگردان او را ب یسر بر بالش ق،یدر عقب قا یسیشود. امّا ع

آنگاه باد « ساکت شو! آرام باش!»فرمود:  ایزد و به در بیبرخاست و باد را نه یسیع «م؟یشو هالککه  مهم نیست

 است که چطور د؟یترسان نیچن نیچرا ا»شد. سپس به شاگردان خود گفت:  انشست و آرامش کامل حکمفرم  فرو
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هم از او فرمان  ایباد و در یکه حت ستیک نیا: »گفتند یم گریکدیهراسان شده، به  اریآنها بس «د؟یندار مانیا

 !«برند یم

 

 شونددیوها وارد گرازها می

 39تا  26آیات  8، لوقا باب 20تا  1آیات  5، مرقس باب 34تا  28آیات  8متی باب 

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

 

از مردمان آن شهر بدو  وزدهید یمردشد،  ادهیپ قیاز قا یسیچون عرفتند.  انیجِراس یةبه ناح ا،یدر یسپس به آن سو

گورها  آن مرد در .برد یسر م نکرده بود، بلکه در گورها به یزندگ یا و در خانه دهیلباس نپوش یرگاهیبرخورد که د

و پابندِ  ریزنج بابارها او را  رایز در بند نگاه دارد. ریبا زنج یرا توان آن نبود که او را حت یکس گریو د برد یسر م به

رام کردن او نبود.   یارایرا  کس چیرا شکسته بود. ه نیآهن یو پابندها ختهیرا گس رهایبسته بودند، امّا زنج نیآهن

 د،یرا از دور د یسیچون ع. کرد یم یو با سنگ خود را زخم آورد یبرم ادیها فر گورها و بر تپه انیشب و روز در م

متعال، تو را با من چه کار  یپسر خدا ،یسیع یا»زد:  ادیبلند فر یبا صداکرد،  میدر برابر او تعظدوان آمد و  دوان

مرد  نیاز ا د،یروح پل یا»به او گفته بود:  یسیع رایز!« یکه عذابم نده دهم یاست؟ تو را به خدا سوگند م

 یسیو به ع.« میاریبس رایز ت؛اس 15 ونیلِژنامم »پاسخ داد:  «ست؟ینامت چ: »دیاز او پرس یسیآنگاه ع!« آی در به

 خوک در حال چرا بود. یگله بزرگ ،یآن حوال یها در تپه نکند. رونیب هیکرد که آنها را از آن ناح اریالتماس بس

اجازه داد.  یسیع.« میتا وارد آنها شوبفرست؛ بگذار  16 خوکهاما را به درون »خواهش کرده، گفتند:  یسیاز ع وهاید

 یبیسراشکه شمار آن حدود دو هزار خوک بود، از  یا آمدند و به درون خوکها رفتند. گله رونیب دیپس ارواح پل

واقعه را در شهر و روستا بازگفتند،  نیو ا ختندیهجوم برد و در آب غرق شد. خوکبانان گر ادری درون به 17 تپه

که  وزدهیآن مرد د دندیآمدند و چون د یسیع زدآنها ن. نندیآمدند تا آنچه را رخ داده بود، بب رونیکه مردم ب چندان

که ماجرا را به  کسانی .کردند وحشت است، نشسته آنجا در عاقل و کرده تن بود، اکنون جامه به ونیگرفتار لِژ شتریپ
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 گروه سواره نظام بود. کینظام و  ادهیپ 6000متشکل از  "یروم ونیلژ" کی یسیدر زمان ع .ونیلِژ   

16
 هستند. "نجس" واناتیح .خوکها   

17
 .یکوچک کورس یروستا کیمطابقت دارد، نزد فیتوص نیوجود دارد که با ا لیجل یایدر رویمکان  کیتنها  .تپه یبیسراش   
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خواهش  یسیآنگاه مردم از ع مردم بازگفتند. یو خوکها گذشته بود، برا وزدهیبودند، آنچه را بر مرد د دهیچشم د

بود، تمنا کرد که  وزدهید شتریکه پ یمرد شد، یم قیسوار قا یسیچون ع .دیرا ترک گو شانیا نیکردند که سرزم

تو چه  یخود برو و به آنها بگو که خداوند برا شانیبه خانه، نزد خو»اجازه نداد و گفت:  یسیامّا ع برود. یهمراه و

او  یبرا یسعی آنچه به اعالم هر س،یدِکاپول نیپس آن مرد رفت و در سرزم« چگونه بر تو رحم نموده است.کرده و 

 .شدند یکرده بود، آغاز کرد و مردم همه در شگفت م

 

 بشارت

 38تا  35آیات  9متی باب 

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

 

 زییپا لیاواخر تابستان / اوا الد،یاز م بعد 29

و هر درد  کرد یرا اعالم م یو بشارت پادشاه داد یم میآنها تعل یها سهیشهرها و روستاها گشته، در کن ةدر هم یسیع

 یهمچون گوسفندان رایدلش بر حال آنان سوخت ز د،یچون انبوه جماعتها را دو  .دیبخش یرا شفا م یماریو ب

محصول فراوان است، امّا کارگر اندک. پس، از »گفت:  گردانشو درمانده بودند. پس به شا شانحالیپر شبان، یب

 .«دروِ محصول خود بفرستد یکارگران برا دیمالک محصول بخواه

 

 :هافرمان

  میبرو ایدر یبه آن سوبیائید. 

 دروِ محصول خود  یکارگران برا دیمحصول فراوان است، امّا کارگر اندک. پس، از مالک محصول بخواه

 .بفرستد

 

 درس:

 شیهامَثَل قیاز طر میدهد تعلیم است. او یسیععجایبِ ها و خدمت نشانهمیکند اعالم را خدا  یپادشاه ی کهاساس

روح  ةواسط امّا اگر من به". دهد ینشان مخود  معجزات قیرا از طر یکه ملکوت چگونه است. و او قدرت پادشاه

      ها( مَثَل28آیه  12ی باب )مت "است. دهیخدا به شما رس یکه پادشاه دیبدان نیقی کنم، یم رونیرا ب وهایخدا د

  ملکوت خدا هستند. قابل رویت تجلیدرباره ملکوت خدا هستند. معجزات  یشفاه یهابیانیه
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را  یریمس ها، قیاز قا گروهیو شاگردانش به همراه  یسیع ملکوت خدا، یهامَثَلخود در مورد  میتعل انیپاپس از 

 کردند. نییتع انیدر منطقه جَدَر اچهیدر یسمت شرق بجهت

 

 ،یبود. ژنرال روم هیپوسبود که تحت کنترل شهر  "ده شهر اتحادیه" ای سیاز دِکاپول یبخش اچهیدر یضلع شرق

-شهر بت پرست حقوقکرد و به آن  سیتأس الدیقبل از م 63در سال  هیرا در بازگشت از سور سیپومپه، دِکاپول

 ای Gerushimکلمه  یبود. در زبان عبر انیرفتند جَدَریکه آنها به سمت آن م یاعطا کرد. منطقه خاص ی راستیهلن

Gerashim از هفت  یکی ، انیجِرجاش نیسرزم نیا هود،ی روایاتاست. و طبق « شدهمردمان بیرون رانده » یبه معنا

  .کرد شانرونیب نیاز آن سرزم وشعیکنعان بود که  یقوم بوم

 

 یسیهمه آنها را نابود کند. ع نزدیک بودشوند که  یروبرو م یدیآنها با طوفان شد کیلومتری 9 حدوداً در طول سفر

به ساحل  دنیدهد که آرام باشند. گروه با رسیفرمان م ایشود و به طوفان و دریم داریتوسط شاگردان از خواب ب

 دیوهای یسیکند. عیم یزندگ قبرها انیکه در م دشونیزده روبرو مدیو یبا مرد یکورس یروستا یکیدر نزد یشرق

 یبیشسراگله خوک ها از  ،دیوهاشدن توسط  ریاندازد و پس از تسخ یرا به گله خوک م تا 6000حدود در مرد، 

  کنند.یغرق م اچهیرا در در شانافتند و خود یم نییتند پا

 

 :یبحث گروه

 بروند؟ اچهیدر یخواست شاگردانش به آن سو یم یسیچرا ع دیکنیم فکر .1

احتماالً شاگردان  اینشان دهد  طانیبا ملکوت ش ییارویخواست قدرت ملکوت خدا را در رو یاو م دی)شا

مشاهده  عمل در سخت طیشرا حینناراحت کننده قرار دهد تا بتوانند قدرت خدا را  یها تیرا در موقع

 کنند(

چطور "و  "دیترسان نیچن نیچرا ا"به شاگردانش گفت:  یسیبه نظر شما چرا ع ا،یباد و در نهیباز  پس .2

خود  طیداشته باشند و بر شرا مانیکه به خدا ا دیکش ی)او شاگردان را به چالش م "د؟یندار مانیاست که ا

 یروهایو ن نیبر زم ش را، به عنوان پسر انسان، قدرتتشخدم تمام مدتدر  یسیاقتدار داشته باشند. ع

 ها قدرت نشان نداد.( نشان داد، اما هرگز بر اراده آزاد انسان شریر یروحان

 د؟یترس یخدا به مناطق ناشناخته م یپادشاه امیاز بردن پ ایآ .3
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 درس:ادامه 

. بعد در داشته بود یزیدوازده سال خونربرای دهد که یرا شفا م یزن اچه،یدر یپس از بازگشت به ساحل شمال یسیع

 یشود مردیم موجبگرداند و یدو مرد کور را باز م یینایکند، بیدختر بچه را از مردگان زنده م کیهمان روز، او 

را با دست گذاشتن  ماریبه زادگاه خود ناصره بازگشت و در آنجا چند ب یسی. از آنجا عسخن بگویدکه گنگ است 

 شفا داد.

 

شود که مردم مانند گوسفندان بدون یخود در حال سفر است، متوجه م یبعد بشارتی 18 در سفر یسیکه ع همانطور

برند، یرنج م یماریو ب مرضو بدون هدف سرگردان هستند و از هر نوع  مقصدکنند. آنها بدون یم رفتار شبان

مراقبت شود، به آنها جهت داده شود و از آنها  ااز آنه دیبرند. با یم نیاز ب یکی یکیآنها را  شانهمانطور که دشمنان

را به دعا  ششاگردان ست،یکه قادر به مراقبت از همه آنها ن دیکرد و فهم ینسبت به آنها دلسوز یسیمحافظت شود. ع

 خواند. یفرا م

 

 :یبحث گروه

از خود  یاست چه رفتار نید و اگر چننکن رفتار شبانکه مانند گوسفندان بدون  دیشناس یرا م یکس ایآ .4

برند، یرنج م یماریو ب مرضو بدون هدف سرگردان هستند و از هر نوع  مقصددهند؟ )آنها بدون ینشان م

 برند.( یم نیاز ب یکی یکیآنها را  شانهمانطور که دشمنان

 شتر؟یببرزگران  یدعا کنند و نه برا یشتریب کارگران یبه شاگردانش گفت که برا یسیچرا ع دیکن یم فکر .5

  دارد تا کاشت بذر( ازین یشتریبه افراد ب محصول )برداشت

 

 درس: نکته

 .دیکار برو سرو  دیکن دایبرداشت را پ مزرعه

 

 :کاربرد

 محصول خود بفرستد. بجهتتا کارگران  دیدعا کن خداوند محصولِی روز برا هر
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 .الدیاز م بعد 29تا اکتبر سال  لیاحتماالً آور  
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 22درس 

 بشارت
 

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 کند؟یبه ذهن شما خطور م تصوراتی ای ریچه تصاو «لیانج»کلمه  دنیبا شن
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 16تا  1آیات  10باب  -6تا  1آیات  9، لوقا باب 13تا  7آیات  6، مرقس باب  15تا  1آیات  10متی باب 

 

 شوندیفرستاده م خبرخوش بشارت یبرا دوازده نفر

 6تا  1 اتیآ 9، لوقا باب 13تا  7 اتیآ 6، مرقس باب  15تا  1 اتیآ 10باب  یمت

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

 

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

 عقوبی اس؛یدوازده رسول: نخست، شَمعون معروف به پِطرُس و برادرش آندر یاست نامها نیا را شفا دهند. یماریب

و  وریشَمعون غ ؛یو تَدّا یپسر حَلْفا عقوبی ر؛یخراجگ یتوما و مَتّا ما؛و بَرتولْ پُسیلیف وحنا؛یو برادرش  یپسر زِبِد

 انیهودیرینزد غ»دوازده تن را فرستاد و به آنان فرمود:  نیا یسیدشمن کرد. ع میرا تسل یسیکه ع یوطیاِسْخَر یهودای

که  یهنگام.  دیبرو لیقوم اسرائ ةنزد گوسفندانِ گمشدبلکه  ،دیداخل مشو انیسامر یاز شهرها کی چیبه هو  دیمرو

مردگان را زنده  ،دیرا شفا ده مارانیب 19. شده است کیآسمان نزد یپادشاهکه  دیرا موعظه کن امیپ نیا د،یرو یم

مس در  اینقره  ایطال  چی. هدیهم بده مفت د،یا افتهی مفت. دیکن رونیرا ب وهاید ،دیرا پاک ساز هایجذام ،دیکن

کارگر مستحق  رایز ؛دیبرندار یچوبدست ایکفش  ای یاضاف راهنیپ ایبار  کوله، سفر یو برا دیبا خود نبر تانیدهاکمربن

در  دیکه برو یتا زمان و دییبجو ستهیشا یفرد د،یشو یکه داخل م ییروستا ایبه هر شهر است.  شیخو حتاجیما

                                                           
 "کند. یو اکنون حکومت م نجایخدا ا"گفتن،  یبرا یگرید راه .شده است کیآسمان نزد یپادشاه  19
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سالم شما  بگذارید باشد، ستهیاگر آن خانه شا 20 .“سالم بر شما” دییبگو د،ییآ یدرم یا ون به خانهچ.  دیاش بمان خانه

هنگام  به سخنانتان گوش نسپارد، به ایو  ردیشما را نپذ یاگر کس. گردد  به شما بازبگذارید اگر نه، و  ردیگ بر آن قرار 

 یتحمل مجازات برا ،یداوردر روز  م،یگو یبه شما م ن،یآم .دیخود را بتکان یهایشهر، خاک پا ایترکِ آن خانه 

 آن شهر. یآسانتر خواهد بود تا برا 21 سُدوم و غَمورَه

 

 ارسال هفتاد نفر

 16تا  1 اتیآ 10، لوقا باب  24تا  20 اتیآ 11باب  یمت

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

 

فرستاد که  یاریخود به هر شهر و د شیشاپیدو پ به آنها را دوفرمود و  نییتع زیرا ن گرید نفرپس از آن، خداوند هفتاد 

 دیپس، از مالکِ محصول بخواهمحصول فراوان است، امّا کارگر اندک. »گفت:  شانی. بدقصد رفتن بدانجا داشت

  ;دیبرو. دروِ محصول خود بفرستد یکارگران برا
 ةسیک .فرستم یگرگها م انیها به م را چون بره شمامن اینک 22

نخست  د،یشو یکه وارد م یا به هر خانه 23 .دییرا سالم مگو یدر راه کسو  ،دیریکفش برمگ ایبار  کوله ایپول 

 ؛از اهل صلح و سالم باشد، سالم شما بر او قرار خواهد گرفت یاگر در آن خانه کس“ خانه باد. نیسالم بر ا: ”دییبگو

کارگر  رایز د،یاشامیو ب دبخوری دادند، شما به چه و هر دیدر آن خانه بمانخواهد گشت.  وگرنه، به خود شما باز

 یگرم و شما را به دیشد ی. چون وارد شهردینقل مکان مکن گرید ةبه خان یا از خانهاست.  شیمستحق دستمزد خو

 کیخدا به شما نزد یپادشاه: ”دییبگوو  دیآنجا را شفا ده مارانیب. دبخوری گذاشتند، شما برابر در چه هر رفتند،یپذ

 یما حت: ”دییو بگو دیآن شهر برو یها به کوچه رفتند،یو شما را نپذ دیدرآمد یچون به شهرامّا  24.“ شده است

                                                           
20

و  صحت ت،یموفق ،یسالمت ،کاملیتنه تنها مفهوم صلح بلکه رفاه،  شالوم. کلمه «بر شما بادسالم » ای «خمیشالوم عل» .سالم بر شما   

 کند.یم انیب زیرا ن یراحت

21
 کرد. رانیآن را و ششرارت ساکنان لیبه دل میدر زمان ابراه خدامرده که  یایدر یجنوب یدر انتها یمنطقه ا .سُدوم و غَمورَه   

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

23
 .دیمتوقف نشو هودهیب یشرکت در گفتگو یبرا .دییرا سالم مگو یدر راه کس  

24
تا  میا شما آمده نزدما به دستور خدا، تحت فرمان او، با قدرت او، : »گفتند یدر واقع آنها م .شده است کیخدا به شما نزد یادشاهپ   

 .«میهدف او را به انجام برسان
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 .“شده است کیخدا نزد یکه پادشاه دی. امّا بدانمیتکان یما نشسته است، بر شما م یخاک شهر شما را که بر پاها

معجزاتش در آنها انجام شده بود، توبه نکرده بودند.  شترِیب نکهیپرداخت که با ا ییبه سرزنش شهرها یسیآنگاه ع

 یرو دونیکه در شما انجام شد در صور و ص یاگر معجزات رای! زدایْصِ تیب یبر تو، ا ی! وانیخورَز یبر تو، ا یوا»

تحمل  ،یکه در روز داور دیبدان نیقیامّا  توبه کرده بودند. ردر پالس و خاکست شیمردم آنجا مدتها پ داد، یم

 یتا به آسمان صعود خواه ایکَفَرناحوم، آ یشما. و تو، ا یآسانتر خواهد بود، تا برا دونیصور و ص یمجازات برا

تا به امروز  داد، یرخ م دومکه در تو انجام شد در سُ یاگر معجزات رای. زهاویه نزول خواهی کردکرد؟ هرگز، بلکه به 

که به  هر «تو. یسُدوم آسانتر خواهد بود، تا برا یتحمل مجازات برا ،یبدان که در روز داور نیقی. امّا ماند یبر جا م

 رد،نپذی مرا که است؛ امّا هر رفتهیمرا نپذ رد،نپذی را شما که هر وشما گوش فرادهد، به من گوش فراداده است؛ 

 است. رفتهیمرا نپذ ةفرستند

 

 ها:فرمان

 دیمرو انیهودیرینزد غ. 

 دیبرندار یچوبدست ایکفش  ای یاضاف راهنیپ ایبار  سفر، کوله ی.. و برادیکن رونیرا ب وهاید ،

 

 دیداخل مشو انیسامر یاز شهرها کی چیو به ه. 

 دیبرو لیقوم اسرائ ةنزد گوسفندانِ گمشد. 

 یدبرو میایکه قرار است ب یهر شهر به.  

 است. کیآسمان نزد یپادشاه: »دییو بگو دیموعظه کن د،یرو یکه م همانطور» 

 د یرا شفا ده مارانیب 

 شده است. کیخدا به شما نزد یپادشاه": یدآنها بگو به" 

 د یمردگان را زنده کن 

 دیرا پاک کن انیجذام. 

 یدکن رونیرا ب وهاید 

  دیمفت هم بده د،یا افتهیمفت. 
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 دیبا خود نبر تانیمس در کمربندها اینقره  ایطال  چیه. 

 برندارید. بار سفر، کوله یبرا 

  دیبرندار یاضاف راهنیپ. 

 دیبرندار کفش. 

  دیبرندار یچوبدست. 

 دییرا سالم مگو یدر راه کس. 

  دییبجو ستهیشا یفرد د،یشو یکه داخل م ییروستا ایبه هر شهر. 

  دیاش بمان در خانهتا زمانی که بروید. 

 دیهر چه در برابر شما گذاشتند، بخور. 

 سالم بر شما” دییبگو د،ییآ یدرم یا چون به خانه. 

 ردیگ سالم شما بر آن قرار  دیباشد(، بگذار آنجا از اهل صلح ی)کس باشد ستهیاگر آن خانه شا. 

 سالم شما بر شما بازگردد. دیباشد( بگذارن آنجا از اهل صلح ی)کس ستین قیخانه ال اگر 

 خود  یهایشهر، خاک پا ایهنگام ترکِ آن خانه  به سخنانتان گوش نسپارد، به ایو  ردیشما را نپذ یاگر کس

 .دیرا بتکان

 ما نشسته است، بر شما  یخاک شهر شما را که بر پاها یحتما : ”دییو بگو دیآن شهر برو یها به کوچه

 شده است. کیخدا نزد یکه پادشاه دی. امّا بدانمیتکان یم

 

 :یبحث گروه

 بود؟ ترین شخصرگذاریتأث حیاز مس یرویپ یشما برا میدر تصم یکس چه .1

 آن شخص با شما چه بود؟ رابطه .2

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

 کرده است. جادیدر شما ا یکه آن شخص چه احساس دیکن فیتوص .4

 گفت؟ یبر شما چ یرگذاریتأث یشخص برا آن .5
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 درس:

مردم فرستاد.  به رسیدگی یرا برا رانیدو بار سف« بزرگ تیمأمور»قبل از دادن  یسیکه ع کند یم انیکتاب مقدس ب

 لیگوسفندان گمشده خاندان اسرائ یشش ماهه فقط برا 25ی دوره زمان کی یبار او دوازده رسول را برا نیاول

که قرار بود به آنها  ییحدود دو ماه به تمام شهرها 26 دوره زمانی یرا برا گریفرستاد. چند ماه بعد او هفتاد شاگرد د

 خاص بود. اریبس اریو بس کسانیکه او به هر دو گروه داد اساساً  هاییفرستاد. دستورالعمل دیایب

 

 یسیدروِ محصول بفرستد. سپس ع یبرا کارگران مقدم بر هر دو اقدام بود. همه از خدا درخواست کردند که دعا

چند شاهد ثابت شود. او  ای. آنها را دو به دو فرستاد تا هر سخن خدا در دهان دو اختیار بخشید را رفتندیکه م یکسان

 .است 28 کینزدخدا  یکه پادشاه ننداعالم ک . وکنند 27 توبه دیموعظه کنند که مردم با به آنها گفت

 

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

 انیهودی یرا فقط برا "دوازده"را شفا دهند. او  یماریو ب مرضکنند و هر نوع  رونیرا ب وهایقدرت داد تا د رانیسف

را به شاگردانش  "بزرگ تیمأمور"که او  یکرد. هنگامیم 29 دیآنها بازد زفرستاد که ا ییرا به شهرها "هفتاد"و 

 شد. یرا شامل م نینقاط زم یسامره و اقص ه،یهودی م،یداد، اورشل

. داشتبردر  ی رااحساس فور کیکه  دیرس یدر مورد سفر به مقصدشان داد به نظر م یسیکه ع ییها دستورالعمل

 یزیخود چ تیحما ایسفر  یبرا دی. آنها نباداشته باشندسفر  یبرا یرسم یگونه آمادگ چیشاگردانش قرار نبود ه
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 .الدیاز م بعد لیآور 30اکتبر تا  29احتماالً از   

26
 .الدیاز م بعد 30احتماالً اکتبر و نوامبر   

27
کار را به  نیا"شود، یگفته م ی)به سادگ دیقلب داشته باش رییتغ - دیده رییخود را تغ فکر -( metanoiete یونانی)کلمه  -توبه   

 (.دیو آن را به روش خدا انجام ده دیروش خود انجام نده

 اًیکند. ثانیو اکنون حکومت م نجایکند که خدا در ایشود. اول، اعالم م یاست به چند روش استفاده م نزدیکخدا  پادشاهی  28

 کند وجود دارد..یم انیکه ب یآن در درون شخص اقتدارقدرت و  رایاست، ز کیملکوت نزد ندیگو یم
29

. در آن زمان دیایدهد تا خداوند بیرسالت شاگردان را به همه جا گسترش م آنبزرگ است.  ماموریت زمینه شیدوم پ ماموریت  

 ندهیدر آ ایممکن است در آن زمان  یسیباشد که ع یهر شهر یتواند به معنا یم نی، ااماشد.  یم هیهودیسامره و  ل،یجل یشامل شهرها

 کند. دیاز آن بازد
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ی صحبت خودمانی داشته، گپ با کس رینبود در طول مس ار. و آنها قرحاصل نمایند غذا ایمانند پول، لباس، چمدان 

: کند یم یادآوری رانیرا به سف 13 باب دستورالعمل داستان اول پادشاهان نیبپردازند. ا هودهیب یگفتگو به ای ،بزنن

 یتیدر طول راه به مأمور دنیخوردن و نوش یبر توقف نکردن برا یمبن یخاصهای را با دستورالعمل اینبیخدا 

 کرد و بالفاصله مرد. یفرستاد. او نافرمان

 

. قرار شد در مدت اقامت در ابندیرا ب 30 «باشد هل صلحا کسی که»قرار بود  یسیع رانیسف ،یپس از ورود به شهر

 «بر شما بادسالم » ای «خمیعل شالوم»با  دیبااش او بخورند. پس از ورود به خانه یآن شهر در خانه او بمانند و از غذا

 زیرا ن یصحت و راحت ت،یموفق ،یسالمت ت،ینه تنها مفهوم صلح بلکه رفاه، کامل "شالوم"به مردم سالم کنند. کلمه 

رساند. اگر  یخود را بر اهل آن خانه م لطفو  صلح خداشود، آنگاه  یدرود فرستاده م نیکه ا یهنگام .کندیم انیب

 .صرف نظر میکندصلح و لطف خود از توسط آن خانه طرد شوند، خدا  یسیع رانیسف

 

را شفا دهند. آنها توانستند  یماریو ب مرضنوع  خود، به آنها قدرت داد تا هر رانیبه سف دنیاعتبار بخش یبرا یسیع

 یپادشاه"کردند: یبه آنها اعالم م دیآنها با ،یکس افتنیکنند. پس از شفا  رونیرا ب دیوهاها را پاک کنند و  یجذام

مجاز به گرفتن پول  یسیع رانیبه وجود آمد. سف زین یگرید تیلقدرت شفا دادن، مسئو همراه با "است. کیخدا نزد

 گانیآن را را دیآنها با ن،یکردند، بنابرا افتیاز جانب خدا در گانیرا را عطیهآنها  رایشفا نبودند، ز یغرامت برا ای

نعمان  به رایگان ینب شعِی. الاندازد یم 5 باب از دوم پادشاهان ،یداستان نعمان، جذام ادیرا به  رانیامر سف نیببخشند. ا

کند. در  افتیشفا در یغرامت برا یتا مقدار دیبه دنبال نعمان دو شع،یال خادم ،یحزیرا از جذام شفا داد، اما ج

 گذاشت. یحزیجذام نعمان را بر ج شعیال جه،ینت

 

و گرد  رفتند یم ها به کوچه دیبا یسیع رانیسف د،یورز یتوجه به سخنان آنها امتناع م ای رفتنیاز پذ یشهر ایاگر خانه 

 یخاک شهر شما را که به پا یحت»گفتند: یکردند، میکار را م نیا ی. وقتتکاندندمیخود  یپاها یو غبار را از رو

شده  کیخدا به شما نزد یکه پادشاه دیمطمئن باش نی. اما از امیکنیمچسبد، به نشانه اعتراض به شما پاک یما م
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 ی)خداترس(. او برا گذارد یم یادیخدا احترام ز ینواز و برا متواضع، مهمان یاست که به فرد یاصطالح. که اهل صلح باشد یکس  

 باشد. یحیمس ای یهودی دیبودن لزوماً نبا طیواجد شرا
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غبار  ل،یاسرائ نیسرزم ( و بازگشت بهیهودی ری)غ هاامت ی ازشهر قبل از ترک انیهودی ،یخیاز نظر تار« است.

را رد  آنهاکه  یرا به کسان ایده نیخواهد که ا یم رانشیاز سف یسی. عتکاندندمیخود  یاز پاهامطابق رسم  راپاک نا

باشند.  یهودیریآنها غ یپس برا نیاز ا بنابراین نمیپذیرندهستند، کالم خدا را  یهودیکرده اند، برسانند. که آنها که 

شود. یمطرح م زیخون ن برائتمفهوم  ده،یا نینشان داده شد. همراه با ا 51آیه  13باب  مفهوم در اعمال رسوالن نیا

 یبر مردم خداکه  یهستند، هنگام مبرااند، که آن را موعظه کرده یکسان ند،کنیکه مردم کالم خدا را رد م یهنگام

 نشان داده شده است. 6آیه  18باب  در اعمال رسوالن مفهوم به وضوح نیکند. ا یم یکه او را رد کردند، داور

 

 نکته درس:

 .دیبشارت ده دیبا ای است کهنحوه نیا ،یِ خداوندسیعمطابق 

 

 :کاربرد

 دروِ محصول خود بفرستد. یتا کارگران را برا دیدعا کن خداوند محصول یروز برا هر 

 که انجام  گفته است یسیبه آنچه ع دیکن یسع دیموعظه کن ندهیهفته آ نینفر در ا کیرا حداقل به  لیانج

 باشد. کینزد دهید
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 23درس 

 انو کبوتر انمار

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 کنند؟یو ترس م ینسبت به بشارت احساس ناکاف انیحیبه نظر شما چرا مس

 

 :مقدمه

 کیورود به  یخدا، آنها را برا یپادشاه امیاعالم پ یپس از دستور دادن به شاگردانش در مورد چگونگ یسیع

تا مرز  یکنند، حتمیاو مخالفت  امیفرستد که با پیم یمردم انیکند. او شاگردان را به میخصمانه آماده م طیمح

 کشتن آنها.
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 3آیه  10، لوقا باب  23تا  16آیات  10متی باب 

 

 ماران و کبوتران

 شوندیفرستاده م خبرخوش بشارت یدوازده نفر برا

  23تا  16 اتیآ 10باب  یمت

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

 

امّا . دیو چون کبوتران ساده باش اریهوش مارانپس مثل  فرستم؛ یگرگان م انی، من شما را مانند گوسفندان در ماینک

خواهند زد، و  انهیخود شما را تاز سیخواهند کرد و در کنا میکه شما را به مجلسها تسل رایز ،دیاز مردم برحذر باش

امّا چون شما را  شود. یها شهادت و بر امّت شانیشما را بخاطر من خواهند برد تا بر ا ن،یدر حضور حکّام و سالط

، گفت دیدر همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه با رایز دییچه بگو ایکه چگونه  دیمکن شهیکنند، اند میتسل

 میفرزند را به موت تسل پدر،است. و برادر، برادر را و  ندهیبلکه روح پدر شما، در شما گو د،یستیشما ن ندهیگو رایز

مردم از  عیو بجهت اسم من، جم د؛یرا به قتل خواهند رسان شانیخود برخاسته، ا نیخواهند کرد و فرزندان بر والد
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شهر بر شما جفا کنند، به  کیکه در  یوقت. و ابدیهر که تا به آخر صبر کُند، نجات  کنیشما نفرت خواهند کرد. ل

 خواهد انسان پسر د،یبرو لیاسرائ یشهرها ةبه هم دیاز آنکه بتوان شیپ میگو یبه شما م نهیهرآ رایز دیفرار کن یگرید

 .آمد

 نفر ارسال هفتاد

  3 آیه 10باب  لوقا

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

 

 .فرستم یگرگان م انیها در م من شما را چون بره نک،یا 31 ،دیبرو

 

 ها:فرمان

 و چون کبوتران ساده  اریپس مثل ماران هوش فرستم؛ یگرگان م انیمن شما را مانند گوسفندان در م نک،یا

 .دیباش

  دیمردم برحذر باشامّا از 

 در همان ساعت به شما عطا خواهد  رایز دییچه بگو ایکه چگونه  دیمکن شهیکنند، اند میامّا چون شما را تسل

 گفت دیشد که چه با

 دیفرار کن یگریشهر بر شما جفا کنند، به د کیکه در  یوقت 

 

 درس:

درباره خانواده  یسیع ،یفرستد. در درس قبلیم انگرگ انیم به انگوسفند مانندبه شاگردان گفت که آنها را  یسیع

 یزیچ دیمعنا بود که آنها نبا نیدستور به ا نیا 32 .دیدهم انآنچه مقدس است به سگها به آنها گفته بود. گفت:  سگ

آنها  گر،ی( بدهند. به عبارت دانرا رد کرده بودند )سگ خداکه قبالً  یرا که از جانب خدا )مقدس( است به کسان

از تماس با  ،ماندن آهستهباشند و با  رکیز مارانمانند  دیمردم موعظه کنند. شاگردان با نیرا به ا یپادشاه امیپ دینبا

 مالیم ماهیتی دیبا نیباشند. آنها همچن دیحال دور از د نیآنها اجتناب کنند، آرام و هدفمند حرکت کنند و در ع
                                                           

31
 ام.که به تو اختصاص داده یبرو به شهر .بروید  

32
 .دیآنچه مقدس است به سگان مده - 6آیه  7متی باب    
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را به مشاجره  اشخاص نکهینه ا دادند، یاز خود نشان م خوبرفتار  دیداشته باشند. شاگردان با انمانند کبوتر

 .جفا رسانند انیحیمس بر ی بدهند کهلیو نه به آنها دل برانگیزانند

 

شود. آنها یکه آنها هستند مهم م یشناخت نوع مردم نیباشند، بنابرا اشخاص نیبه شاگردان گفت که مراقب ا یسیع

، رسندیبه نظر م ی، خجالتبا هم متحد شوند جمعدارند در  لیمشترک دارند. آنها تما یژگیو نیچند انمانند گرگ

کشند. یزوزه م یزیو معموالً درباره چکنند یحمله مفرد  نیتر فیضعگروه به  کیدارند، به عنوان  یقو یرهبر

 مبنایراه بروند، بر  با محبت نکهیا ی( به جا1: )دیبشناس شانیها وهیها را از م آن دیتوان یبه شاگردان گفت که م یسیع

      از خدا و  تیو شکا گله( 3فرزندان خدا شوند و ) افتادنکه باعث  گرانیبه دتعلیم ( 2کنند، ) یجسم زندگ

 او. هایطریق

 

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

به  یازیداد که ن نانیبه آنها اطم یسیقرار خواهند گرفت. ع مورد جفادر دادگاه محاکمه  امشانیبه خاطر پ یبرخ

که چه آگاه میکند  را روح القدس آنها رایز دارند،دفاع از خود در زمان محاکمه ن یدر مورد چگونگ ینگران

 کردند.یفرار م یفوراً به شهر بعد دیقرار گرفتند، با جفامورد  یکه شاگردان در شهر ی. هنگامندیبگو

 

 یشود و شاهد برایداده م یبه شخص حیکه شهادت مس یکند. هنگامیصدق م یامروز انیحیاصل در مورد مس نیا

بلکه در واقع موظف است که هر  اورد،یآن فرد ب یبرا یگریشهادت د دیاو نبا رد،یگیقرار م مورد جفاآن شهادت 

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

 

 رایز"کند: یم انیرا ب یجالب جمله یسیخدا، ع یخود در مورد موعظه پادشاه هایدستورالعملمرحله از  نیدر ا

او اساساً آمدن  "د.پسر انسان خواهد آم د،یبرو لیاسرائ یشهرها ةبه هم دیاز آنکه بتوان شیپ میگو یبه شما م نهیهرآ

دشوار  بشارت فهیوظ نیانجام ا یمتماد یسالها ی. براداند یبرابر م لیدر سراسر اسرائ لیانج بشارتدوم خود را با 



 

   55صفحه   

 

بار  کی لی، اسرائ1948را نداشتند. در سال  نیبودند و کنترل سرزم  33 پراکندهها امت انیدر م هودیقوم  رایبود، ز

 رایدشوار است ز لیدر اسرائ لیانج بشارت. هنوز هم دیرس انیبه پا 34 "هاامتزمان "شد و  لیملت تبد کیبه  گرید

خود ادامه  نیدر سرزم انیهودیبه  امیپ به اعالم این است که نیا اصلی تیاهم انیحیمس یاما برااست،  ونخالف قان

 دهند.

 

 :یبحث گروه

 دیا آنچه را که کاشته دیتا بتوان کشد یشخص چقدر طول م کیدر « کالم خدا»کاشتن  نیب دیکنیفکر م .1

است،  "مقبولزمان "اکنون  نک،یا د،یگویم 2آیه  6باب  انیقرنت دومبالفاصله. ای تا اندازه) د؟یدرو کن

 ".دیآ یم  یامیا نک،یا": میگوید 13آیه  9باب  در عاموس نی. همچن"روز نجات است"اکنون  نک،یا

 (".دیخواهد رس  دروکننده  به شخم زننده وقتی "، خداوند میگوید

ابرها نظر   به  و آنکه  نخواهد کِشت کند، یم  باد نگاه  به  آنکهبه چه معناست؟  4آیه  11باب  نظر شما جامعه به .2

  کِشتاست، نه  دلخواه طیکه به دنبال شرا هراسانیکه شخص  دیگویبه ما م هیآ نی. )ادینخواهد درو د،ینما

 نیحاصل ببرد. بنابرایب نیدر زم مراممکن است باد بذر ( 1صورت است:  نیآنها به ا هی. توجکند و نه درویم

برداشت خراب  نیدهند که ممکن است باران ببارد. بنابرایابرها نشان م (2ممکن است آن را تلف کنم و 

 شود.(یم

 یی. به عنوان مثال، در مورد باالشطرز فکر ریی؟ )با تغنمایدتواند بر ترس خود غلبه یفرد م کی چگونه .3

 کند.( جادیپوشش محصوالت خود ا یبرا یدهد و تدارکات رییخود را تغ ریختنتواند جهت یم

                                                           
 .لیاسرائ نیخارج از سرزم ان،یهودیریغ انیدر م انیهودی ی(، پراکندگدی)تبع Galut یعبربه زبان  -پراکندگی قوم یهود  33

           تا شورش بارکوخبا افتندیاجازه  انیهودیکردند،  رانیو یالدیم 70را در سال  میاورشل انیروم نکهیپس از ا -ها زمان امت 34

نام  رییتغ نایتولیکاپ ایآل آن به رانده شدند و به میاز شهر اورشل الدیبعد از م 134( در آنجا بمانند. آنها در سال الدیاز م بعد 131-135)

 1980ماند. در سال  ی( باقهاامت) یکه در جنگ شش روزه از اردن آزاد شد، تحت کنترل خارج 1967ژوئن  8شهر تا  نی. ایافت

 اعالم شد. لیاسرائ تیشهر متحد تحت حاکم کی میصادر شد که بر اساس آن اورشل یا هیاعالم
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خود را   دست  خود را بکار و شامگاهان بذر  بامداداناست؟ ) یکاشت کالم خدا چه زمان یزمان برا نیبهتر .4

خواهد  کوین  هم  هر دو آنها مثل ایخواهد شد   ابیکام  آن ای  نیاز آنها ا  کی  کدام  یدان یتو نم رایباز مدار ز

 (.6آیه  11باب  جامعه - گشت

با ترنّم درو خواهند  کارند، یکه با اشکها م یآناندارد؟  ییشما چه معنا یبرا 6و 5آیات  126باب  ریمزام .5

 یها با ترنّم خواهد برگشت و بافه نهیهر آ برد، یزراعت م یو بذر برا رود یم رونیب هینمود. آنکه با گر

 را خواهد آورد. شیخو

 اشک نشان دهنده زمان کاشت است. .أ 

 شده است یاریآب یو به خوب هموار نیزم .ب 

 مال شما باشد. ای یگریتواند مال دیم اشک .ج 

 نوع اشک وجود دارد: شش .د 

 (4آیه  33باب  شیدای)پ یشاد (1

 (5آیه  20باب  )دوم پادشاهان مصیبت (2

 (3و  1آیه  4باب  )استر و ماتم أسی (3

 (14آیه  42باب  ای)اشع مانیمانند زا -و رنج  درد (4

 (13و  12آیات  2باب  لیوئی) توبه (5

 (35آیه  11باب  وحنای) و دلسوزی شفقت (6

آن  اما": دیگویم 18و  17آیات  3باب  عقوبی. کاشتن در صلح) ست؟یکاشت بذر چ یبرا شیوه حکیمانه .6

 یها وهیو پر از رحمت و م ریپذ حتیو نص میو مال زیآم حکمت که از باال است، اوّل طاهر است و بعد صلح

را به عمل  یکه سالمت یآنان یبرا شود یکاشته م یدر سالمت پارسایی وةیو م .ایر یو ب تردّد یو ب کوین

 .(آورند یم

 انیقرنت دوم. دیدرو کن دیخواهیدارد که شما چقدر م نیبه ا یبستگ نی)ا د؟یانجام ده دیچه مقدار کاشت با .7

هم درو کند و هرکه با برکت  یلیکارد، با بخ یلیاست، هرکه با بخ نیامّا خالصه ا د،یگویم 6آیه  9باب 

 .(درو کند زیکارد، با برکت ن
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بکارد، همان  یکه آنچه آدم رایکرد. ز توان یخدا را استهزاء نم د،یمده بی)خود را فر ؟یدکاریم ه چیزیچ .8

 را درو خواهد کرد.(

 

 نکته درس:

 .دیباش حکیم لیدر نحوه اعالم انج

 

 :کاربرد

 دروِ محصول خود بفرستد. یتا کارگران را برا دیدعا کن خداوند محصول یروز برا هر 

 که انجام  گفته است یسیبه آنچه ع دیکن یسع دیموعظه کن ندهیهفته آ نینفر در ا کیرا حداقل به  لیانج

 باشد. کینزد دهید
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 24درس 

 تصمیمات هوشیارانه

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 چرا و چرا نه؟ د؟یشو دیشه حیمس یسیع یبرا دیخواهیم ایآ

 

 :مقدمه

است  "دادن شهادت ایشاهد " یبه معنا زبان سادهبه  نیاست. ا« martus » دیشه یبرا یونانیکتاب مقدس کلمه  در

مرتبط است. مرگ با  یزیبه چ شهادت دادنکلمه با  نی. در سراسر کتاب مقدس ارساندنمیمرگ را  معنیو لزوماً 

آنچه  یکه برا جاییتا  یبودند حت معتقدکه شاهد بودند به صحت شهادت خود  یکسان رایز مرتبط شد دیکلمه شه

زندگی تغییر  گفتار و کردار خود قیاز طرو  میکن یزندگ دیبه عنوان شه دیبا یحی.ما به عنوان مسرندیباور داشتند بم

 یافته در مسیح را شهادت دهیم.
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 ارانهیهوش ماتیتصم

  42تا  24 اتیآ 10باب  یمت

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

 

است که مانند استاد خود شود و  یشاگرد را کاف و نه غالم از ارباب خود واالتر. ستیبرتر نشاگرد از استاد خود 

افراد خانه را چه خواهند خواند؟    ریخانه را بَعَلزِبول خواندند، سا سیغالم را که همچون ارباب خود گردد. اگر رئ

آنچه در نگردد.  انیکه ع ستین دهیپوش زِچی چیکه آشکار نشود و ه ستین نپنها زِچی چی. هدیاز آنان مترس ن،یبنابرا»

که  یاز کسان. دییآنچه در گوشتان گفته شد، از فراز بامها اعالم نما و دیکن انیب ییبه شما گفتم، در روشنا یکیتار

و هم جسم شما را در  جانهم  تکه قادر اس دیز او بترسا ؛دیمترس ستند،ین جانامّا قادر به کشتن  کشند یجسم را م

بدون  زیگنجشک ن کی یحت همه، نیبا ا شند؟ فرو ینم اهیپول س کیدو گنجشک را به  ای. آجهنم هالک کند

ارزش شما  رایز ،دیپس مترسشمرده شده است.  تمامی سر شما به یموها ی. حتافتد ینم نیخواست پدر شما به زم
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در حضور پدر خود که در آسمان است، او را  زینزد مردم مرا اقرار کند، من ن که هر»از هزاران گنجشک است.  شیب

در حضور پدر خود که در آسمان است، او را انکار  زنی من کند، انکار مردم نزد مرا که اقرار خواهم کرد؛ امّا هر

 رای! زاورمیب ریبلکه تا شمش اورم،یصلح ب ات ام امدهی. ناورمیب 35 نیزم برصلح ام تا  که آمده دیگمان مبر»خواهم کرد. 

 36ۀ شمنان شخص، اهل خاند .زانمیشوهرش برانگ عروس را بر مادر وپسر را بر پدر، دختر را بر مادر »”ام تا:  آمده

دختر  ای پسر که من نباشد؛ و هر ةستیاز من دوست بدارد، شا شیمادر خود را ب ایکه پدر  هر.“ »خودش خواهند بود

من  ةستیشا د،یایمن ن یو از پ ردیرا برنگ 37 خود بصلی که هر من نباشد. ةستیاز من دوست بدارد، شا شیرا ب ودخ

 دست از من خاطر به را خود جان که هر و داد خواهد دست از را آن کند، حفظ را خود جان بخواهد که نباشد.  هر

 رفتهیمرا پذ ةفرستند رفت،یکه مرا پذ یو کس رفتهیمرا پذ رد،بپذی را شما که هر» .کرد خواهد حفظ را آن بدهد،

را از  پارسایی که خواهد کرد، و هر افتیرا در امبریپاداش پ رد،یاست بپذ امبریرو که پ را از آن یامبرپی که است. هر

 یمنند، حت گردرو که شا کوچکان، از آن نای به که پاداش پارسا را خواهد گرفت. هر رد،یرو که پارساست بپذ آن

 «نخواهد ماند. پاداش یب م،یگو یبه شما م ن،یآب سرد بدهد، آم یجام

 

 ها:فرمان

 دیاز آنان مترس ن،یبنابرا. 

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

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

 دیمترس ستند،ین جانامّا قادر به کشتن  کشند یکه جسم را م یاز کسان. 

 و هم جسم شما را در جهنم هالک کند جانکه قادر است هم  دیز او بترس. 

 دیپس مترس. 

 اورمیب ریبلکه تا شمش اورم،یتا صلح ب ام امدهی. ناورمیب   نیام تا صلح بر زم که آمده دیمان مبرگ. 

                                                           
35

 همه انسانها. نیانسان و خدا برقرار کند، نه صلح ب نیآمد تا صلح ب یسیع .نیزم برصلح   

36
   ۀ. دشمنان شخص، اهل خانزانمیپسر را بر پدر، دختر را بر مادر و عروس را بر مادر شوهرش برانگ .6آیه  7میکاه باب   

 خودش خواهند بود
37

 شود.یرنج و مرگ او م موجبکه  یزیچ .خود بیصل  
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 درس:

را به آنها  قتی. او حقکرد یدر شاگردانش استفاده نم زهیانگ جادیا یبرا غلوکردنگرا بود و از  عمل کی یسیع

جفایی که در راه  امیپ رغم یقرار خواهند گرفت. عل جفاکنند مورد یکه اعالم م یامیو پ مانیگفت. آنها به خاطر ا

که احساس  یدر مواجهه با ترس ماًیکه مستق کند یصادر م نششاگردا یرا برا یمتعدد یهافرمان یسیع ،بود

 سریع رد شوند.از آن  کنند، یم

 

 یبا صدور فرمان یسیدهد که از مردم نترسند، بلکه از خدا بترسند. عیم فرمانکلمه به شاگردانش  یواقع یبه معنا او

 لیاحساساتشان؟ دل ایتحت فرمان خدا باشند  رندیگیم میآنها تصم ایکند. آیم یریگ میشاگردان را مجبور به تصم

 چیزنده نخواهد ماند. اما آنها ه تا ابدکه به هر حال  یبدن شند،را بک جسمتوانند یم انسانهاانتخاب خدا ساده است. 

قدرت را دارد. پس ترس از  نیخواهد ماند. فقط خدا ا یباق شهیهم یندارند، که برا جانبردن  نیاز ب یبرا یقدرت

 خدا بهتر از انسان است.

 

آنها مشارکت خواهد داشت، به شاگردان دادن از آنها در شهادت  کیاو به طور فعال با هر  نکهیبا گفتن ا یسیع

 انیب ییبه شما گفتم، در روشنا یکیآنچه در تار»کند. یم ییراهنما میگوینددهد. در واقع او آنها را در آنچه یم تسلی

مورد  نیا ارتباط برقرار خواهد کرد. در ابا آنه اهایو رو هاخواب قیکه از طر دیگویم یسیمورد ع نیدر ا.« دیکن

 اشاره وجود دارد: نیچند

  ی، هنگام شب  یاهاینمود. در تفکّرها از رو  احساس  از آن  یآواز نرم  من  و گوش د،یدر خفا رس  من  به  یسخن"

آورد.   جنبش  را به  میاستخوانها  عیجم  شد که  یمستول  و لرز بر من  خوف شود،  غالب  بر مردم  نیسنگ  خواب  که

  صیرا تشخ  شیمایامّا س ستاد،یدر آنجا ا . برخاست  بدنم  یهایو مو ، گذشت  من  یرو  شیاز پ  یروح  آنگاه

 (17تا  12آیات  4)ایوب باب " : دمیشن  یبود و آواز  یبود. خاموش  نظرم  شیدر پ  ی. صورت ننمودم

 و پسران و دختران شما نبوّت کنند و جوانان شما ختیخواهد بود که از روح خود بر تمامِ بشر خواهم ر نیچن"

 (17آیه  2و اعمال باب  28آیه  2) یوئیل باب " .دیشما خوابها خواهند د رانیو پ اهایرو
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 هیبه مکادون "بدو التماس نموده گفت، ستاده،یا هیاز اهل مکادون یرخ نمود که شخص ییایپولُس را رو یشب

که  میدانست نیقیبه  رایز م،یشد هیعازم سفر مکادون درنگ یب د،یرا د ایرو نیچون ا" .آمده، ما را امداد فرما

 (10و  9آیات  16)اعمال باب  .میرسان شانیخداوند ما را خوانده است تا بشارت بد

 

مورد،  نیدر ا.« دییاعالم نما 38 گوشتان گفته شد، از فراز بامهاآنچه در : »دیگو یبه شاگردانش م نیهمچن یسیع

 نیدر گوششان. ا یا ارتباط برقرار خواهد کرد، مانند زمزمه ی و رساداریکه با آنها به صورت شن دیگو یم یسیع

     خدا امتناع یصدا دنیاز شن انسانهااز  ی. برخکردهصحبت  انساناست. خداوند از زمان باغ عدن با  جیرا اریبس

 کنند.یم ینافرمان گرید یورزند و برخیم

 

 یا بشنواست که  نیاوّل همة احکام ا" پاسخ داد: نیفرمان کدام است، او چن نیکه بزرگتر دندیپرس یسیاز ع یوقت

 یجان و تمام یدل و تمام یخود را به تمام یما خداوند واحد است. و خداوند خدا یخداوند خدا !لیاسرائ

 ونخود را چ ۀیاست. و دوّم مثل اوّل است که همسا نیقوّت خود محبّت نما، که اوّل از احکام ا یخاطر و تمام

 (31تا  29آیات  12)مرقس باب  .ستین یدُو، حکم نیبزرگتر از ا ".نَفْس خود محبّت نما
 

او  یصدا دنیدوست داشتن او را با شن خدااست.  محبتو به دنبال آن  دنیشنفرمان  نیاول د؟یبه آن توجه کرد ایآ

احکام  د،یاگر مرا دوست دار "کند:  یم دییرا تأ نیا یسیاز اظهارات ع گرید یکیداند! یم یکبرای اطاعت کردن ی

 (15آیه  14)یوحنا باب " .دیمرا نگاه دار

 

 توسط شاگردان آمده است: یسیع یصدا دنیتنها چند اشاره به شن ریدر ز
 

و  خواند، یرا به نام م شیاو گوسفندان خو دهند؛ یاو گوش فرام صدای و گوسفندان به دیگشا یاو م دربان، در بر"

او  یو گوسفندان از پ دارد یآنها گام برم شیشاپیبَرَد، پ رونیگوسفندان خود را ب ة. چون همبرد یم رونیآنها را ب

را  گانگانیب یصدا رایز زند،یگر یبلکه از او م روند، ینم گانهیب ی. امّا هرگز از پشناسند یرا م شیصدا رایز روند، یم

 (5تا  3آیات  10)یوحنا باب  ".شناسند ینم
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ها به  که خانه یی. از آنجاشدند یمطبوع مردم در آنجا جمع م یبودند که در هنگام هوا یمسطح یها ها سقف پشت بام ل،یدر اسرائ  

 کنند. اعالمبداهه  مخاطبانِ یبزنند و برا ادیاز پشت بامشان فر توانستند یبودند، مردم م کیهم نزد
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    10یوحنا باب ) ".ندیآ یمن م یو آنها از پ شناسم یمن آنها را م دهند؛ یمن گوش فرام یگوسفندان من به صدا"

 (27آیه 

 

 (37آیه   18یوحنا باب )" .شنود یاست سخن مرا م یهر که از راست"

 

گفت، خداوندا تو   "؟یکن یچه بر من جفا م یشاول، شاول، برا یا"که بدو گفت،  دیشن یافتاده، آواز نیبه زمو 

برخاسته، به شهر برو که آنجا به تو گفته  کنی. لیکن یهستم که تو بدو جفا م یسیمن آن ع"خداوند گفت،  ؟یستیک

 (6 تا 4آیات  9)اعمال باب " کرد. دیچه با شود یم

 

 (7آیه   3عبرانیان باب )" .دیشنو یاو را م یامروز، اگر صدا" د،یگو یالقدس م چنانکه روح پس

 

 :یبحث گروه

 انیو در م صلح نیبر زم : »شوند یشروع م 14آیه  2باب  با عبارت لوقا سمسیکر یها از کارت یاریبس .1

   نیام تا صلح بر زم که آمده دیمبرگمان »گفت:  یسیبا آنچه ع دگاهید نیچگونه ا«. باد یمردم رضامند

 نیا 14آیه  2باب لوقا  تر قیدق ری)تعب ؟مطابقت دارد «اورمیب ریبلکه تا شمش اورم،یتا صلح ب ام امدهی. ناورمیب

فقط  نیصلح در زم" گر،یبه عبارت د "که خدا از آنها خشنود است. یمردمان انیصلح در م نیزم بر"است: 

 مصالحهرا با خدا  انسانهابود که  نیا یسیع یهدف اصل "است. خشنوداست که خدا از آنها  یکسان انیدر م

طرفدار  ایکند. آنها یکند مردم را از هم جدا میدانست که آنچه او اعالم می. او منیزم برصلح  جادیدهد، نه ا

 او.( ضد ایاو هستند 

 است؟ باتریرز قرمز کدام ز ای دیسف سوسن .2

 .دیبرس یگروه میتصم کیو به  دیهر کدام را فهرست کن یها یژگیو .3
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 :درس ادامه

نشان  یرا برا هاییسمبلداد و  صیرا تشخ خداوند حیمس یسیفرد در مورد ع کی دادن شهادت تیاهم هیاول یسایکل

       نیبود. ا نیمقدس کیاعمال نبود که نشان دهنده  دیسف صحرا سوسنِکرد.  جادیشهادت او ا یدادن دو جنبه

قرمز بود که نشانه  ،شارون رزبود. گل  زندهاست که او  یدر زمان انسانهافرد در برابر  کی دادن دهنده شهادتنشان

او بود. هر دو گل معطر هستند. همانطور که  مرگفرد در برابر خدا در نحوه  کیشهادت  انگریب نیشهدا بود. ا خون

 خدا باشد. باعث خشنودی دیبا ردیهم چه زنده باشد چه بم یحیمس کیاست،  ندیگلها خوشا حهیرا

 

معضل دست و پنجه نرم کرد.  نیبا هم زیپولس رسول ن ؟یریبم مانتیا یبرا ایبهتر است  یکن یزندگ مانتیا یبرا

 یالدیم 62پردازد. پولس در زمان نوشتن رساله خود در سال یموضوع م نیبه ا انیپیلیاو در فصل اول رساله خود به ف

 باشدزنده  مایل بود که بود. او حیمس یسیع لیاعالم انج یبرادر روم بود و در انتظار صدور حکم  یدر حبس خانگ

 ؟مایل بود که بمیرد ای

 

و خواه در  اتیخواه در ح افت،یدر بدن من جالل خواهد  حیمس زیاآلن ن شه،یچنانکه هم»گفت  هچ بدید کهگوش 

در جسم، همان ثمر کار من است، پس  ستنیاگر ز کنیاست و مردن نفع. و ل حیمس ستنیکه مرا ز رای. زموت

دارم که رحلت کنم و با  شدو سخت گرفتار هستم، چونکه خواه نیا انیدر م رایکنم. ز اریکدام را اخت دانم ینم

د را دارم، اعتما نیشما الزمتر است. و چون ا یدر جسم ماندن برا کنیبهتر است. ل اریبس نیا رایباشم، ز حیمس

 یگبه زند سلوو پ.« شما مانیا یو خوش یکه خواهم ماند و نزد همة شما توقف خواهم نمود بجهت ترق دانم یم

گذراند. مجدداً به زندان  تیمأمور دانیرا در م گریادامه داد. او اواخر همان سال از زندان آزاد شد و چهار سال د

 .دیبه شهادت رس مانیبه خاطر ا یالدیم 68 ای 67افتاد و در سال 

که او  یمسائل زمان نینبود. ا یشخصضرر از  ایترس از مرگ  ردیبم ایبهتر است زنده بماند  ایپولس که آ میتصم

گرفت  می، پولس تصم«نترس»بر  یمبن یسیع هایدستورالعملاز  یرویشده بود. با پ یآورد، قطع مانیبار ا نیاول یبرا

 باشد. یحیهر مس یتمرکز و هدف زندگ دیبا نی. اردیچه زنده باشد و چه بم ابد،ی جاللدر بدنش  حیکه مس
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 و مرگ از دو آزمون استفاده کرد: یدر مورد زندگ یریگ میکمک به تصم یپولس برا

 

 است و مردن با او بودن است( حیمس ستنیکه مرا ز رایمن؟ )ز ینه فقط برا ستجالل خدا یبرا ایآ 

 دانم( یرا مهمتر از خودم م گرانیمن؟ )من د نفع است نه فقط گرانیبه نفع د نیا ایآ 

 

 :یبحث گروه

 (د؟یدار ایمان حیخود در مورد مس امیبه پ واقعاً ای)آ د؟یکه از مرگ نترس انتخاب میکنید ایآ .4

 (؟یدوست دار یلیرا خ ایدن نیا یزهایچ ای)آ د؟ینترس یشخص ضررکه از  دیکنیانتخاب م ایآ .5

 خدا؟( ای دیکنیم یزندگ انسانها تمجید ی)برا د؟ینترسجفا  که از دیکنیانتخاب م ایآ .6

 

 :یپاورق

 افتیرا در یکی ایمانداریشود. هر  یاستفاده م پیروزیبافتن تاج  یو هم گل رز قرمز برا دیسف یهاسوسناز  هم

مرگ غلبه  قیاز طر مانشانیکه ا یو کسان ی غلبه یافتهزندگ قیاز طر مانشانیاست که ا یخواهد کرد، که نماد کسان

 است. افتهی

 

 نکته درس:

 شود.یبه خدا برطرف م مانیترس از انسان با ا

 

 :کاربرد

 دروِ محصول خود بفرستد. یتا کارگران را برا دیدعا کن خداوند محصول یروز برا هر 

 که انجام  گفته است یسیبه آنچه ع دیکن یسع دیموعظه کن ندهیهفته آ نینفر در ا کیرا حداقل به  لیانج

 باشد. کینزد دهید
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 25درس 

 دیخدا باش یبه دنبال راه حل ها

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 د؟یکنیدهد، چه میانجام م بیعجاها و دهد و نشانهیم میکالم خدا را تعل یکه کس دیاگر بشنو

 

 :مقدمه

آنها را با خود به  یسیبازگشتند، ع 39 خود در اواخر ماه مارس بشارتیسفر  نیکه شاگردان از اول یهنگام

 یسیع نیاست که وقت غذا خوردن ندارند. بنابرا زیادآنقدر  داصی تیبدر  خدمت. اما انجام کار برد یم 40دایص تیب

 .بروند مکان آرام کیو آرامش. . . به  تاستراح ی کمیخودشان برا شوند و قیکه سوار قا کند یم شنهادیبه آنها پ

 

در امتداد ساحل  دنیشود. مردم با دویم تیباعث جذب جمع بیو عجا نشانهمردم و انجام  یشفا ،دیوها اخراج، اما

خود نسبت به  یخستگ رغمیعل یسیرسند. عیبه ساحل برسد، م نکهیکنند و قبل از ایرا دنبال م قیقا ویشریپ اچه،یدر

 گذراند.یآنها م تعلیمروز را به  هیو بق نمودترحّم  تیجمع

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 14تا  3آیات  6، یوحنا باب 17تا  12آیات  9، لوقا باب 44تا  35آیات  6، مرقس باب  21تا  15آیات  14متی باب 
 

 بازگشت رسوالن

 4تا  1 اتیآ 6باب  وحنای، 11تا  10 اتیآ 9، لوقا باب 34تا  30 اتیآ 6، مرقس باب  14تا  13 اتیآ 14باب  یمت

 "خدا ی از جانبامی: پ ایبه دنبال من ب "کتاب مقدس از آیات از  یا دهیگز
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 کینزد انیهودیفصح  دیدهد که ع یگزارش م 4آیه  6باب  وحنای رایباشد ز حیصح یرسد اواخر ماه مارس دوره زمان یبه نظر م  

 .افتاده بود لیآور لیدر اوا آن سالکه شده بود. 

40
که  ییجا ل،یجل یایدر یشرق کفرناحوم در ساحل شمال شرق کیلومتری پنجبود که در حدود  یشهر «یریگیخانه ماه» یا داصی تیب  

  بود. لپُسی، پطرس و فاندریاسزادگاه  داصی تیبواقع شده بود.  زد،یر یرود اردن به آن م
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 یا رانهیرا برداشته به و شانیداده بودند او را خبر دادند. پس ا میجمع شده، از آنچه کرده و تعل یسیو رسوالن نزد ع

و  دییایب دورافتاده یشما به خلوت، به جاگفت،  شانینام داشت به خلوت رفت.  بد دایص تیکه ب یشهر کینزد

به  یدر کشت ییپس به تنها( نکردند. زیآمد و رفت چنان بود که فرصت نان خوردن ن رایز) دییاستراحت نما یاندک

بدان سو شتافتند  یشهرها بر خشک عیاو را شناختند و از جم یاریبس ده،یرا روانه د شانیا دمو مررفتند.  رانیو یموضع

که  رایترحّم فرمود ز شانیبر ا ده،ید اریبس یآمده، گروه رونیب یسیعجمع شدند.  یسبقت جسته، نزد و شانیو از ا

به معالجه  اجیو هر که احت نمود یرا از ملکوت خدا اعالم م شانیا رفته،یرا پذ شانیا و ;بودند شبان یچون گوسفندان ب

 هودی دیبرآمده، با شاگردان خود در آنجا بنشست. و فِصَح که ع یبه کوه یسیآنگاه ع.دیبخش یصحّت م داشت، یم

 بود. کیباشد، نزد
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 مرد 5000خوراک دادن به 

 16تا  5 اتیآ 6باب  وحنای، 17تا  12 اتیآ 9، لوقا باب 46تا  35 اتیآ 6، مرقس باب  23تا  15 اتیآ 14باب  یمت

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

 

جماعت را مرخص فرما تا به روستاها و مزارع »و چون روز رو به زوال نهاد، آن دوازده تن نزدش آمدند و گفتند: 

 ستین یازین»به آنان گفت:  یسیع «دورافتاده است. یمکان نجاای که چرا ابند،یب یاطراف بروند و خوراک و سرپناه

تا  میو به آنها بده مینان بخر نارید ستیو دو میبرو یخواه یم ایآ»گفتند: .« دیخوراک ده شانیشما به امردم بروند. 

تا  میاز کجا نان بخر»را گفت:  پُسیلیف ند،یآ یم شیسو به اریبس یکه گروه دیو د ستینگر یسیچون ع« بخورند؟

پاسخ داد:  پُسیلیچه خواهد کرد. ف دانست یم کیخود ن رایبه او گفت، ز شیآزما یرا برا نیا« بخورند؟ نهایا

چند نان  دینیو بب دیبرو»فرمود: « بخورند. یفقط اندک کیاگر هر  یحت کند، یکفافشان نم زینان ن نارید ستیدو»

که پنج نان  نجاستیا یپسرک»که برادر شَمعون پِطرُس بود، گفت:  اس،یاز شاگردان به نام آندر گرید یکی «؟دیدار

به شاگردان و .«دیاوریآنها را نزد من ب»گفت:  او  «کند؟ یم تیگروه را کفا نیکجا ا نیدارد، امّا ا یجو و دو ماه

 کردند و همه را نشاندند. نیشاگردان چن.« دیبنشان برای خوردن یپنجاه نفر یها مردم را در گروه»خود فرمود: 

را برگرفت، به آسمان  یآنگاه پنج نان و دو ماهنشستند.  نیبر زم یصد و پنجاه نفر یها در دسته ممرد گونه نیبد

 انیم زیرا ن یدو ماه مردم بگذارند. شیآنها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پ ،خوراک را برکت دادو  ستینگر
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 دیرا جمع کن مانده یباق ینانها ارهپ»شدند، به شاگردان گفت:  ریچون س. شدند ریهمه خوردند و سو کرد.  میهمه تقس

جز زنان و  شمار خورندگان، به. آوردند  دوازده سبدِ پر گرد ،ینان و ماه یها هو از خرد .«هدر نرود یزیتا چ

    که او همان  یبراست»گفتند:  د،یظهور رس به یسیکه از ع تیآ نیا دنیمردم با د بود. 41 پنج هزار مردکودکان، 

 زور پادشاه کنند، که قصد دارند او را برگرفته، به افتیچون در یسیع .«دیایبه جهان ب دیبا یاست که م اینبی

از  شیشوند و پ قیسوار قا کرد، می مرخص را مردم او که حال همان در تا داشت آن شاگردان خود را بر درنگ یب

دعا کند. شب  ییکوه رفت تا به تنهاپس از مرخص کردنِ مردم، خود به . بروند ایدر یدر آن سو 42 دایْصِ تیباو به 

 و او آنجا تنها بود. دیفرارس
 

 :هافرمان

 دییاستراحت نما یو اندک دییایدورافتاده ب یشما به خلوت، به جا. 

 دیخوراک ده شانیشما به ا. 

 دیچند نان دار دینیو بب دیروب! 

 دیاوریآنها را نزد من ب. 

 دیخوردن بنشان یبرا یپنجاه نفر یها مردم را در گروه. 

 هدر نرود یزیتا چ دیرا جمع کن مانده یباق ینانها پاره.  

 

 :یبحث گروه

 د؟یاستراحت کن خدمتی یاز انجام کارها دیبار با کیهر چند وقت  .1

  

 :درس

خود، شاگردان بر  خدمتی یشاگردان در نظر گرفته شده است. در طول سفرها یبرا دیجدی خدمت دروس

در مورد رفتن به مزرعه درو به آنها داده بود متمرکز شده بودند. اکنون آنها با انجام  یسیکه ع ییها دستورالعمل

 مواجه شده اند. غیرمنتظره تیموقع کیدر  یخدمت
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 نفر باشد. 20.000از  شیب دتوانیم یدر آن روز به آنها غذا داد به راحت یسیکه ع یتعداد کل افراد . پنج هزار مرد  

42
 بود. لپُسیپطرس و ف اس،یکفرناحوم که خانه اندر یکیدر نزد یشهر . دایْصِ تیب  



 

   68صفحه   

 

. به سختی وادار نمیکند. او قوم خود را ستین کاری سختگیرصاحبکه خدا  مینکته شروع کن نیبا گفتن ا دییایب

از  یاریاستراحت کنند. بس کمیداد و به آنها دستور داد که  صیاستراحت و آرامش را تشخش به انشاگرد ازین یسیع

 کنند.یاستراحت نم رایز فرسوده میکننددر واقع خود را  سایدر خدمت کل ریافراد درگ

 

که  یباشد که آنها معتقدند خدمت لیدل نیشود. ممکن است به ا یشکست آنها معموالً به موضوع غرور مربوط م

که  ستین یگریکس د چیه ای(. نیب بزرگ )خود شودبدون آنها انجام  قهیدق کیتواند یبه آنها داده است نم خدا

هستند  کار خدمتکه در حال انجام  یانفقط زم دیشا ای(. ناموفق در فراهم کردن است خداکار را انجام دهد )آن 

 .(کاری سختگیراستخدا صاحب) رندیگیقرار م خدا خشنودیمورد 
 

را در  یادیاست که او موارد ز لیدل نیقومش هم معتاد به کار باشند. به هم خواهد یاما نم رد،یپذ یرا نم یتنبل خدا

 به استراحت کرد: ملزمکرد که آنها را  جادیکتاب مقدس ا
 

 روز در هفته. کی 

 در هر سال. لیروز تعط هفت 

 در سال: التیتعط سه 

o ،روز به اضافه زمان سفر، 8 بهار 

o ،زمان سفر، واضافه روز به  2 تابستان 

o روز به اضافه زمان سفر. 8 ز،ییپا 

 سال.هفتمین  هردر  لیسال تعط تمام 

 سال. نیهر پنجاهم لیتمام سال تعط نیهمچن 

 بودند!ضروری استراحت  یو آنها فقط دوره ها

 

 :یبحث گروه

 د؟یدهیچگونه واکنش نشان م د،یشویمواجه م دیشد ازیبا احساس ن یوقت .2
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 ادامه درس:

 یسیخود به ع یهایشوند، با نگرانیآگاه م نندیبیم تعلیمکه  یافراد یجسمان یازهایکه شاگردان از ن یهنگام

است که مردم را دور برانند و به آنها اجازه  نیما ا یهااز راه حل یاریراه حل آنها مانند بس نیشوند. اولیم کینزد

به خود باشند و  یهمه متک دیاجازه ده"است.  منطقیو  تاطانهمح دهیا کی نیکنند. ا نیخود را تام یازهاین میده

 .میخواه بنام یرا روش جمهور نیممکن است ا کا،یدر آمر "خود باشند. متعلقاتمالک 

 

از او .« دیخوراک ده شانیشما به ا»دهد: یکند. او به شاگردانش دستور میرا متوقف م دهیا نیبالفاصله ا یسیاما ع

پاسخ داد:  نهیریسؤال د نیآنها به ا یبرا دی. و شارندیافراد را بپذ نیا یازهاین یشخص تیخواهد که مسئولیشاگردان م

 محبت طریقهبود که  بر این باورآشکارا  یسی(. از پاسخ او، ع9آیه  4باب  شیدای)پ "؟ هستم  برادرم  پاسبان من مگر"

 .شود یم انیب ازمندانیبا کمک به ن

 

است  نیاز ما ا یاریکنند. راه حل مانند بسیارائه م یسیبه ع دیگر یخود راه حل یشخص تیمسئول رشیشاگردان با پذ

 تیمسئول دییایاست. ب منطقیو  معقول دهیا کی نی. مطمئناً امیمردم خرج کن یازهایرفع ن یکه پول خود را برا

 43 کیرا روش دموکرات نیممکن است ا کا،یآمرم. در یآن صرف کن یپول برا یو مقدار میریرا بپذ یاجتماع

 .میبنام
 

که  ییکند. از آنجایمتوقف م زیرا ن دهیا نیا ت،یدر مورد وضع یبا وادار کردن شاگردان به تفکر منطق یسیاما ع

 :گویندیم گریبه عبارت د "؟بخورند نهایتا ا میاز کجا نان بخر"پرسد:  یهستند، م آنها وسط ناکجا آباد

 

 وقت است؟ ریهست د حواست 

 ؟برویکجا  قصد داری نان هیته یبرا م،یمکان دور افتاده هست کیکه ما در  ییآنجا از 

 ؟یشهر برو نیبه چند دیبا ای یکن هیشهر ته کیهمه مردم در  نیخوردن ا یبرا ینان کاف یتوانیم ایآ 
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امر به  نی. اکنند یرا برطرف م گرانید یازهایکه مردم ن دهند یرا نشان م یدادند، دو راه اصل یسیکه شاگردان به ع ییها حل راه  

 یها جمهوراست که دموکرات نیآن ا جهیمشهود است. نت کایآمر یتحت سلطه دو حزب کمیو  ستیقرن ب یاسیوضوح در نظام س

 کنند. یمتهم م عقلخواهان دموکرات ها را به نداشتن  یخواهان را به نداشتن قلب و جمهور
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 ؟یرویکدام شهرها م به 

 ؟یکن یینان گدا یبرا خانه خانه به دیبا ایوجود دارد  فروشگاه موادغذاییدر شهر  ایآ 

 ؟پردازدمیپول را  یچه کس یمختلف برو یاگر به شهرها ینان بخر اگر 

 ؟یکن یم حمل نجایچگونه نان را به ا پسس 

 

 کند، یکفافشان نم زینان ن  44 نارید ستیدو"دهد: یکند و پاسخ میرا درک م تیوضع نیعظمت ا سپیلیسرانجام، ف

 یداشتند برا اریرا که در اخت ی، او حاضر بود تمام پولسپیلیقلب فبرکت بر  "بخورند. یفقط اندک کیاگر هر  یحت

 شان راتوانند خودی. پس از خرج کردن پول، آنها نمدید هودهیرا ب دهیا نیا یمردم خرج کند، اما حت یازهایرفع ن

 را برآورده کنند. ندهیآ یازهاین ایرا ارتقا دهند  خدمتکنند، کار  حمایت

 

 یالگو کیدهد. از  یراه حل خود را ارائه م گران،ید یازهایبرآوردن ن یبرا انشاگرد یهاراه حل دنیبا شن یسیع

 :مانیبا ا زیستنکند، یم یرویآشنا پ
 

 از  یکالم شخص ایمکاشفه یک : ندیگویما میر نیاز جانب خدا. به ا یکالم ای مکاشفه یبرا -بطلبید

 پاسخ است.  ی. مانند درخواست کمک و انتظار برایتیدر موقع یبه فرد خداجانب 

o کیخود ن رایبه او گفت، ز امتحان یرا برا نیاو  دانست که قرار است چه کند. یم یسیع 

 .چه خواهد کرد دانست یم

 بگویید انجام آن هستند یکه به دنبال منابع برا یگرانید بهخدا را  نقشه -بجوئید. 

o "دیچند نان دار دینیو بب دیروب!" 

o "دیاوریآنها را نزد من ب." 

o :دیخوردن بنشان یبرا یپنجاه نفر یها مردم را در گروه" و به شاگردانش گفت." 
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 خود داشتند. «موجودی صندوق»است که آنها در  یمقدار پول نیمشخصاً ا  
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 دیخدا عمل کن نقشه، به رسانید خواهدبه انجام شما  برایرا ش که او کالمنیبا اعتماد به ا -بکوبید. 

o خوراک را  و ستیرا برگرفت، به آسمان نگر یپنج نان و دو ماه و .اش شکر کنیخدا را به خاطر روز

  .برکت داد

o دیرا که او به شما گفته است انجام ده یکار. 

 همه  انیم زیرا ن یدو ماه مردم بگذارند. شیها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پنو نا

 .کرد میتقس

 دوازده  ،ینان و ماه یها و از خرده« هدر نرود. یزیتا چ دیرا جمع کن مانده یباق ینانها پاره

 .آوردند سبدِ پر گرد 

 

خود به  هایفرمان قیاز طر زیرا ن گریاز اصول د یبرخ ازها،ین نیتأماصلی  یعالوه بر نشان دادن الگو یسیع

 کند یاو اشاره م!« دیچند نان دار دینیو بب دیبرو »گفت:  یسیع ی. وقتمیکن یآنها را بررس دییای. بآموزد یم ششاگردان

 .دینگاه کن فراهم کرده است از قبل خاص ازیرفع ن یبرا خداکه  یبه منابع دیآ یم شیپ یازین یکه وقت

 

او  اورند،یشاگردانش منابع خود را نزد او ب خواهد یکه او م دیگویم یسی. ع«دیاوریآنها را نزد من ب»گفتن:  با

 چند برابر کند. ازشانیرفع ن یمنابع را برا نیتر کوچک یحت تواند یم نیآسمان و زم خداوندعنوان  به

 

در خدمت به مردم  قیعهد عت یاز الگو یرویمردان را پنجاه و صد نفر به پ نیاز شاگردانش خواست که ا یسیع

رهبر وجود داشت  کیهر گروه  ی، صدها و هزاران بود و براهاها، پنجاهده اساسی یهایکنند. گروه بند یبندگروه

 .شد یمنصوب م ارشدو  شدمی سیتأس سهیکن شد، یم دایپ شخصده  یکرد. مثالً وقتیکه به مردم خدمت م

 

و پنج نان و دو  . »میکن یرسد سپاسگزار یبه نظر م زیکه هر چند ناچ اییبه خاطر روز خدااست از  ستهیشا شهیهم

 45 .«و خوراک را برکت داد ستیرا برگرفت، به آسمان نگر یماه
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 .ابدی یبرکت ماش یروز به جهت یزارگشکر قیاز طر خدا ابد،ی ی( هرگز برکت نمخوراکرزق ) واقعیتدر   
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کاشت و "از قانون  نیآنچه داشت کرد و با بخشش آنچه داشت چند برابر شد. ا دنیشروع به بخش یسیسپس ع

 .دیآیم "درو

 شده را در دامن شما خواهند  زیو لبر دهیافشرده و جنبان یکوین مانهیپ رای. زبه شما داده شودتا  دیبده

 (38آیه  6)لوقا باب .خواهد شد مودهیشما پ یبرا دییمایپ یکه م یا مانهیبه همان پکه  رایگذارد. ز

 درو  زیبرکت ن، با برکت کاردو هرکه با  هم درو کند یلیبخ، با کارد یلیبخاست، هرکه با  نیامّا خالصه ا

دا بخشنده خ رایکه در دل خود اراده نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار، ز ی. امّا هرکس بطورکند

 یدر هر امر شهیتا هم دیفزایبشما  یرا برا یکه هر نعمت خدا قادر است ی. ولدارد یخوش را دوست م

و به فقرا داد و  دیکه پاش". چنانکه مکتوب است دیافزوده شو کویهر عمل ن ی، براکامل داشته تیکفا

بذر  کند، یخورنده نان را آماده م یبرزگر بذر و برا یامّا او که برا ".ماند یم یتا به ابد باق اشپارسایی

دولتمند  زی، تا آنکه در هرچکرد دخواهدیشما را مز پارسایی تشما را آماده کرده، خواهد افزود و ثمرا

 نیکه بجا آوردن ا رایز12.  باشد یما م لةیوس که آن منشأ شکر خدا به دییشده، کمال سخاوت را بنما

 9)دوم قرنتیان باب  .دیافزا یم اریبس زیبلکه سپاس خدا را ن کند، یرا رفع م نیخدمت، نه فقط حاجات مقدّس

 (12تا  6آیات 

 دیه داشت را بخشآنچ همه یسیع د،یتوجه کن. 

 

شاگردان بدانند که هر  خواهد یمانده است جمع کنند. او م یبه شاگردانش گفت که آنچه را که باق یسیسرانجام ع

 ازیاگر آنها در حال حاضر ن ی. حتدینکن تلفاو را  یِ. پس روزدهد یانجام م یلیبه دل کند، یآنچه را که خدا فراهم م

 .دارد ندهیدر آ ی. . . هدفنندیرا نب آن به مازاد یفور
 

 :یبحث گروه

 (18آیه  4باب  ؟ )لوقاخورانیدبه آنها  یزیبودند و او چه چ یچه کسان یسیع انیاطراف .3

 (خبر خوش) دادرا  لیانجبشارت " به فقیران" 

 نموداعالم  رستگاری را" به اسیران" 

  نموداعالم یی را نایب "کوران به" 

  نموداعالم آزادی را  " دگانیکوببه"  
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 هستند؟ یشما چه کسان انیاطراف .4

به شما دست  یچه احساس د،یجهان دار یازهایکمک به ن یبرا یاژهیو عطایایکه  دیشویمتوجه م یوقت .5

 دهد؟یم

 

 نکته درس:

 برکت دادن به مردم و جالل نام او استفاده کند. یشما برا خواهد ازیخدا م

 

 :کاربرد

 .دیخدمت کن شما هستنداطراف  افرادی کهبه 
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 26درس 

 نترس!

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

مثبت ؟ اگر پاسخ بودشما دشوار  یکه اطاعت از آن برا ،دیرا انجام ده یهرگز به شما گفته است که کار خدا ایآ

 .دیرا شرح ده دادهایاست، رو

 

 :مقدمه

خواستند او را پادشاه  یو پنج نان غذا داد، مردم شگفت زده شدند. م یبه پنج هزار مرد فقط با دو ماه یسیع یوقت

دعا به کوه  یکه او برا یشده و در حال قیموضوع فوراً به شاگردانش گفت که سوار قا نیبا دانستن ا یسیکنند. ع

 بازگردند. 46 داصی تیبه ب رود یم

 

پارو زدن با  یکه در حال تقال برا ندیتوانست شاگردان را در دوردست ببیتپه م یخود در باال دیاز نقطه د یسیع

نزد آنها  49 رفت، یآب راه م یکه رو یشب، در حال از 48پاس  نیبودند. پس در چهارم  47 خود در برابر باد قیقا

 رفت.
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که  ییجا ل،یجل یایدر یشرق کفرناحوم در ساحل شمال شرق کیلومتری پنجبود که در حدود  یشهر «یریگیخانه ماه» یا داصی تیب  

 بود. لپُسی، پطرس و فاندریاسزادگاه  داصی تیبواقع شده بود.  زد،یر یرود اردن به آن م

47
 ی( گرماGharbiyeh -هیبعدازظهر )غرب یِغرب وزد. در تابستان وزش بادِیم اچهیدر یمختلف سال بر رو یهادر زمان یمختلف یبادها  

 یناگهان ی( اغلب باعث طوفان هاSharkiyeh -هیق)شر یشرق کند. در زمستان و بهار بادِینم جادیا یکند، اما طوفانیتابستان را خنک م

فصح  دیدهد که ع یگزارش م 4 هیآ 6باب  وحنای رایباشد ز حیصح یرسد اواخر ماه مارس دوره زمان یشود. به نظر میخطرناک م

 افتاده بود. لیآور لیشده بود. که آن سال در اوا کینزد انیهودی

48
 صبح. 6:00صبح تا  3:00ساعت  نیب  

49
پارو زده بودند.  ریت پرتاب 30تا  25حدود  د،یایآب نزد آنها ب یدر حال راه رفتن رو یسیع نکهیرسول، آنها قبل از ا یوحنایبه گفته    

 بود. کیلومتر 5فاصله حدود  نی. بنابراباشدمی متر 185معادل  است که حدوداً طول یریگاندازه واحد ریت پرتاب کی
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 مقدس:مطالعه آیات کتاب 
 

 21تا  14آیات  6، یوحنا باب 52تا  47آیات  6، مرقس باب  33تا  24آیات  14متی باب 
 

 رود یآب راه م یرو یسیع

 21تا  17 اتیآ 6باب  وحنای، 52تا  47 اتیآ 6، مرقس باب  33تا  24 اتیآ 14باب  یمت

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

 

بادِ مخالف بر  رایشده و دستخوش تالطم امواج بود، زدور   50 ریت پرتابتعداد زیادی از ساحل  قیهنگام، قا نیدر ا

آب  یزنان بر رو گام یسیع زنند یزحمت پارو م که شاگردان به ددی 51 ،پاس چهارم از شبدر حدود  ،دیوز یآن م

گمان  دند،یبر آب د رفتنآنان رفت و خواست از کنارشان بگذرد. امّا چون شاگردان او را در حال راه  یسو به

با  درنگ یب یسیوحشت کرده بودند. امّا ع اریاو بس دنیاز د رایبرآوردند، ز ادیفر یاست. پس همگ یکردند شبح

مرا بگو تا  ،یی، اگر توخداوندا»پاسخ داد: پِطرُس !« دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو»سخن گفت و فرمود:  شانیا

راه افتاد. امّا چون  به یسیع یسو آب به یآمد و رو رونیب قیآنگاه پِطرُس از قا!« ایب»فرمود: .«  میایآب نزد تو ب یرو

دست  درنگ یب یسیع« ، نجاتم ده!خداوندا »برآورد:  ادیفر رفت، یکه در آب فروم یو در حال دید، ترسیوفان را دط

نشست.  شد و باد فرو قیو با آنها سوار قا یچرا شک کرد مان،یا کم یا»خود را دراز کرد و او را گرفت و گفت: 

 سپس ه دلشان سخت شده بود.بلک بودند، نکرده درک را نانها معجزه که چرا ،شگفتزده شده بودند اندازه یب شانیا

 !«ییکه تو پسر خدا یبراست»گفتند:  او را پرستش کرده،بودند  قیکه در قا کسانی

 

 فرمان:

 دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو. 
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 :یبحث گروه

 د؟یکردیم یآب چه فکر یدر حال راه رفتن رو یسیع دنیدر مورد د د،یبود قیاگر با شاگردان در قا .1

 خواست از کنار آنها بگذرد؟ یم یسیچرا ع دیکنیفکر م .2

 

 درس:

و با  دیانجام ده دیگویم یسیمورد شامل اطاعت از آنچه ع نیدرس گرفت. اول نیتوان چند یداستان م نیا عیاز وقا

تر به داستان  قیدق ینگاه دییایکند. بیفراهم م میدار ازیدرخواستش ن لیتکم یکار او همه آنچه را که برا نیانجام ا

 .میندازیب

 

در آن  داصی تیاو به ب شیشاپیخود شوند و پ قیسوار قا دیگو یبه شاگردان م یسیکه ع شود یشروع م یزمان سکانس

کرد به راه یسخت م شانیکار را برا ایکه باد و در یزمان یبروند. آنها فوراً از او اطاعت کردند و حت اچهیدر یسو

او  هایفرماناز  یرویپ یرا که آنها برا تکاپوییکرد. او  هدهآنها را از باال مشا پیشروی یسیخود ادامه دادند. ع

تا در  عبور کند اچهیدربر  با راه رفتن ردیگ یم می. او تصمبرای ما انجام میدهددرست همانطور که او  د،یداشتند، د

 دهد. یبه آنها دلگرم تقالیشانبحبوحه 

 

شد تا او را بشناسند. معجزه راه  کیبه آنها نزد یبه اندازه کاف یسیع نیبنابرا 52 بود، کیتار اچهیدر یآن شب رو

طور که  همان د،یبه راه خود ادامه ده: »گفت یاگر او م گر،یخاطر آنها بود. به عبارت د نانیاطم یآب برا یرفتن رو

از مشکالت آنها  یسیبفهمند که ع بایستمیشاگردان  غیرمنتظره دبرخور نیاز ا.« نمیب یم داصی تیگفتم، شما را در ب

 برسند. اچهیدر یآگاه است اما از آنها انتظار داشت که با وجود موانع به آن سو

 

 شبحیاو وحشت کردند و فکر کردند که  رمنتظرهیمتفاوت بود. شاگردان از ظاهر غ یزیبه طرز شگفت انگ جهینت اما

 شانیشد که معجزه نان ها را فراموش کرده بودند و دل ها جادیا لیدل نیترس به ا نیاند. طبق کتاب مقدس، ادهیرا د
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اصالً گذر را انجام  ای یاول ماه با ماه کم کیتوانستند نزدیدهد. آنها میدر ماه کامل رخ م ایماه  مهیکه در ن ،بود کیفصح نزد دیع   

 کرد.یمبهم م شتریب یدهند. طوفان آن را حت
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 تیرا در حما یعیماوراء طب یهنوز کارها یسیکه ع اند دهاز ما فراموش کر یاریسخت شده بود. شاگردان مانند بس

 .دهد یاز قوم خود انجام م

 

 :یبحث گروه

 بود؟می چه رود یآب راه م یکه در کنار شما رو یسیع دنیالعمل شما با د عکس .1

 شما انجام داده است؟ یدر زندگ یاخداوند معجزه ایآ .2

 که آنها چه بودند و واکنش شما به آنها چه بود. دییدارد، به ما بگو اگر .3

 

 ادامه درس:

زمان  نیدر ا نیزم بر انیحیمس یکه نشان دهنده آنچه در زندگ مینیبیم م،یکنیکه به کل داستان نگاه م همانطور

 د،یدار یدل قو": میکه فرمان او را به خاطر بسپار خواهد یاز ما م یسی، عدست و پا زدنگذرد است. در بحبوحه یم

 ".دیمن هستم. مترس

 

 ییبروند، جا اچهیدر یاز او به آن سو شیکه پ دهد یم ش ماموریتبه شاگردان یسیداستان، ع یدر ابتدا 

 که او با آنها مالقات خواهد کرد.

o او باز خواهد  فتد،یاتفاق ب نیکه ا یرا به همه موعظه کنند و هنگام لیمأمور شده اند تا انج انیحیمس

 گشت و ما را در هوا مالقات خواهد کرد.

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

 رود. یم یاو به کوه بلند یسیپس از رفتن ع 

o به آسمان رفت. یسیع زیپس از رستاخ 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

 کندیدعا م یسیکوه ع بر روی. 

o ما شفاعت کند. یتا برا زنده استکاهن اعظم ما  ،یسیع 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 
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 در برابر باد مخالف بودند. یشرویپ یکه در حال تالش برا دیشاگردان را د یسیع 

o ندیبیم با خداست ریمغاکه یی ایانجام اراده او در دن یما را برا یهااو تالش. 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

 

 کند. قینزد شاگردان آمد تا آنها را تشو زیآممعجزه یاوهیاو به ش 

o کند. قیتا ما را تشو دیآینزد ما م ییآسامعجزه یهاشیوهاو از 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

 دندیترس دندیرا د یعیماوراء طب یشاگردان وقت.. 

o ترسندمی یعیماوراء طبامور  دنیبا د انیحیمس. 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

 ؟بود یسیع ایمطمئن نبودند. آ یعیشاگردان در مورد وقوع ماوراء طب 

o ؟است یسیواقعاً ع ایکنند. آیتعجب م زین یعیماوراء طب وقایعدر مورد  انیحیمس 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

 ونددیتواند در معجزه به او بپیم اگرکه  خواست یسیع پطرس از. 

o دهد شرکت کنندیانجام م یسیکه ع ییآسامعجزه یخواهند در کارهایم انیحیاز مس یبرخ. 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

  ماندند قیشاگردان در قابقیه. 

o خواهند در معجزه شرکت کنند. ینم انیحیاز مس یبرخ. 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

  شد ادهیپ قیاطاعت کرد و از قا یسیاز ع مانیا به وسیلهپطرس. 

o کنند.یشرکت م یعیکنند و در امور ماوراء طبیاطاعت م یسیاز ع مانیا به وسیله انیحیمس. 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

 حواسش را پرت کرد طوفانبرداشت و  یسیپطرس چشمانش را از ع. 

o دشو یاطرافشان پرت م طیو حواسشان به شرا دارند یبرم یسیچشمان خود را از ع انیحیمس. 
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 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

 افتیزد تا او را نجات دهد و نجات  ادیفر یسیع نزدکه پطرس دچار مشکل شد  یهنگام. 

o دهدیو او آنها را نجات م زنندیم ادیفر یسینزد ع انیحیمس. 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

 ی؟چرا شک کرد مان،یا کم یا "به پطرس گفت:  یسیع" 

o د؟یچرا شک کرد مانان،یکم ا یا": دیگویم انیحیبه مس یسیع" 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو." 

 شد باد قطع شد قیسوار قا یسیع یوقت. 

o آسانتر است که به اهداف خود برسند انیحیمس ی، برابرای پیمودن همراه است یسیع یوقت. 

 "دیمن هستم. مترس د،یدار یدل قو. " 

 

 :یبحث گروه

 ؟"مانیکم ا یا"گفت:  یسیآب راه رفت، چرا ع یروتازه پطرس  نکهیاز ا پس .6

 ؟خواهد کرد عظیم چه مانیا .7

 و تردید؟ شک چرا .8

 ؟یترسیم چرا .9

 

 درس: نکته

 کرد. دهد و به شما کمک خواهدیم تیبه شما اهم یسیع

 

 :کاربرد

 است. یتمام طول سال کاف یبراروزی یکی در کتاب مقدس وجود دارد، که « نترس» 365 د،یداشته باش ادی به

 !دیروز از آنها استفاده کن هر
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 27درس 

 هیرمایخم اندکی

 

 :مقدمه

 یگریآنها فرود آمدند طوفان د یفروکش کرد، اما وقت اچهیشد، طوفان در در قیبا شاگردانش سوار قا یسیع یوقت

با استفاده از  یسیاو خود را در دسترس آنها قرار داد. ع نیبودند، بنابرا یسیدر حال وقوع بود. انبوه مردم به دنبال ع

  .نمودغذا آغاز  یبرا کردنرا در مورد کار یخود، بحث یمبنا عنوانبه  یمرد با پنج نان و دو ماه 5000غذا دادن به 

 

 حیمس یسیاست که به پسرش، خداوند ع نیخواهد مردم انجام دهند ا یکه خدا م ی: کارداشتدو جنبه اصل بحث 

از  یاریاز جنجال به راه انداخت. بس یبحث طوفان نیبخورند بدن و خون اوست. ا دیکه با ییو غذا اورندیب مانیا

کردن او دست  پیرویاز  نیشرکت کنند، بنابرا یخوار که در آدم دیگو یبه آنها م یسیشاگردان معتقد بودند که ع

خود نان  یهااز شستن دست پیشکه  دندیگرد آمدند شاگردانش را د یسینزد ع انیسی. سپس کاتبان و فردندیکش

 خوردند.یم
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 21تا  13 اتیآ 8و باب    23تا   1 اتیآ 7، مرقس باب  12تا  5 اتیآ 16و باب  20تا  1 اتیآ 15باب  یمت
 

 دیآیم قلباز  نجاست

 23تا  1 اتیآ 7، مرقس باب  20تا  1 اتیآ 15باب  یمت

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

 

از شاگردان او با  یبرخ دندیگرد آمدند و د یسیآمده بودند، نزد ع میکه از اورشل کاتباناز  یهمراه برخ به انیسیفَر

و تا  بندندیخود پا خیبه سنّت مشا ان،یهودی یتمام زیو ن انیسیفَر). خورند یناشسته، غذا م یعنینجس،  یدستها

 یزیتا شستشو نکنند چ ند،یآ ی. چون از بازار مخورند ینم خوراک ند،ینشو ریخود را طبق آداب تطه یدستها

و  انیسیپس فَر (.یو ظروف مس گهاید ها، الهیهمچون شستن پ دارند، ینگاه م زیرا ن گریسنن د اری. و بسخورند ینم
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او  «خورند؟ یم غذانجس  یو با دستها کنند، یرفتار نم خیچرا شاگردان تو طبق سنّت مشا: »دندیپرس یسیاز ع کاتبان

 یقوم با لبها نیا" ده است،کرد! چنانکه نوشته ش ییشگویچه خوب پ اکارانیشما ر ةدربار ایاِشَعْ»پاسخ داد: 

که  رایز کنند، یمرا عبادت م هودهیامّا دلشان از من دور است. آنان ب دارند، یخود مرا حرمت م

انسان را نگاه  دیحکم خدا را ترک کرده، تقل رایز دهند، یم میتعل ضیفرا یرا به جا یرسوم انسان

 نیاز ا. دیخود را محکم بدار دید تا تقلیا باطل ساخته کویحکم خدا را نهمچنین به آنان گفت  53 ".دارند یم

مادر را دشنام دهد، البتّه  ایهر که پدر و  54 پدر و مادر خود را حرمت دارگفت،  یجهت که موس

قربان  یابیآنچه از من نفع  د،یمادر خود گو ایبه پدر  یکه هرگاه شخص دییگو یشما م کنیل  55 .هالک گردد

کالم  پسخدمت کند.  چیمادر خود را ه ایکه پدر  دیده یاو را اجازت نم نیاو بعد از  (خداست یبرا هیهد یعنی)

. پس آن جماعت دیآور یبجا م اریبس نیمثل ا یو کارها دیساز یباطل م د،یا ساخته یکه خود جار یدیخدا را به تقل

آدم داخل او  رونیاز ب که ستین زیچ چی.  هدیو فهم کن دیهمة شما به من گوش دهگفت،  شانیخوانده، بد شیرا پ

هر که گوش . سازد یگشته، بتواند او را نجس سازد بلکه آنچه از درونش صادر شود آن است که آدم را ناپاک م

مکروهش  دند،یسخن را شن نیچون ا انیسیکه فر یدان یم ایآمده، گفتند، آ یآنگاه شاگردان و.شنوا دارد بشنود

کوران  ،دیرا واگذار شانیامن نکاشته باشد، کَنده شود.  یکه پدر آسمان یداشتند؟ و در جواب گفت، هر نهال

مثل را  نیپطرس در جواب او گفت، ا کورانند و هرگاه کور، کور را راهنما شود، هر دو در چاه افتند. انیراهنما

که آنچه از دهان فرو  دیا افتهیهنوز ن ای د؟یهست ادراک یبل تا به حا زیشما ن ایگفت، آ یسیما شرح فرما. ع یبرا

 نیو ا گردد یاز دل صادر م د،یآنچه از دهان برآ کنیل  شود؟ یافکنده م مذبلهو در  گردد یداخل شکم م رود، یم

و  هایو دزد قهابد و قتلها و زناها و فس االتیخ د،یآ یکه از دل برم رای. زسازد یاست که انسان را نجس م زهایچ

ناشسته، انسان را نجس  یخوردن به دستها کنیل سازد، یاست که انسان را نجس م نهایا شهادات دروغ و کفرها.

 .گرداند ینم
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مرا عبادت  هودهیامّا دلشان از من دور است. آنان ب دارند، یخود مرا حرمت م یقوم با لبها نیا .13 هیآ 29باب   ایاشع   

انسان را نگاه  دیحکم خدا را ترک کرده، تقل رایز دهند، یم میتعل ضیفرا یرا به جا یکه رسوم انسان رایز کنند، یم

 .دارند یم

54
 .پدر و مادر خود را حرمت دار .12 هیآ 20خروج  باب   

55
 .مادر را دشنام دهد، البتّه هالک گردد ایهر که پدر  .17 هیآ 21خروج  باب   
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 انیو صدوق انیسیفر هیماریخم

 21تا  13 اتیآ 8، مرقس باب  12تا  5 اتیآ 16باب  یمت

 "خدا از جانبی امی: پ ایبه دنبال من ب "کتاب مقدس از آیات از  یا دهیگز

 

فراموش کرده بودند با خود نان بردارند،  آنانرفت. امّا  ایدر یشده، به آن سو قیرا ترک گفت و باز سوار قا شانیاو 

 یدور انیو صَدّوق انیسیفَر یةرمایو از خم دیآگاه باش»گفت:  شانیبه ا یسینان نداشتند. ع کیاز  شیب قیو در قا

 یسیع .«میا اوردهیگفت که با خود نان ن نیرو چن از آن: »گفتند یخود گفتگو کرده، م انیدر م شانیپس ا.« دیکن

و  دیدان یهنوز نم ایآ د؟یکن یبا هم بحث م دینان ندار نکهیا ةچرا دربار مانان،یا کم یا»گفت:  شانیبه ا و افتیدر

 ایو آ 56 د؟یشنو یو نم دیو گوش دار دینیب یو نم دیچشم دار ایآدل شما هنوز سخت است؟  ایآ د؟یکن یدرک نم

جمع  مانده یباق یپنج هزار تن پاره کردم، چند سبد پر از تکه نانها یکه پنج نان را برا یهنگام د؟یندار ادی به

 یاپر از تکه نانه لیچهار هزار تن پاره کردم، چند زنب یو چون هفت نان را برا»« دوازده سبد.»گفتند:  «د؟یکرد

 راپس چ «د؟یکن یهنوز درک نم ایآ»فرمود:  شانیبد یسیآنگاه ع .«لیهفت زنب»گفتند:  «د؟یجمع کرد مانده یباق

.« دیکن یدور انیو صَدّوق انیسیفَر یةرماینان سخن نگفتم؟ بلکه گفتم که از خم ةکه با شما دربار دیکن یدرک نم

 نان. یةرمایخم ةهشدار داده است، نه دربار انیو صَدّوق انیسیفَر میتعل ةدربار شانیآنگاه درک کردند که بد

 

 :هافرمان

 دیو فهم کن دیهمة شما به من گوش ده. 

 .هر که گوش شنوا دارد بشنود 

 دیرا واگذار شانیا. 

 دیاوریآنها را نزد من ب. 

 دیکن یدور انیو صَدّوق انیسیفَر یةرمایو از خم دیآگاه باش. 
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 د؟یشنو یو نم دیو گوش دار دینیب یو نم دیچشم دار ایآ .21 هیآ 5باب   ایارم   
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 :یبحث گروه

 د؟یرا نام ببر میده یانجام م سایکل نیکه در ا رسوم سنتی .1

 ست؟یچ رسوم سنتی شهیر .2

 آن را مجوز داده است؟ یکس چه .3

 م؟یهست بندیبه آن پا چرا .4

 

 :درس

به صورت مثال  ای یانتقال اطالعات، باورها و آداب و رسوم به صورت شفاه یاست برا یروش نیمهم است. ا سنت

به افراد  نیکند. ا یاز سنت استفاده م نیزم یرو یابدون دستورالعمل مکتوب. هر جامعه گریبه نسل د یاز نسل

شاگردان  انیسیکاتبان و فر یداشته باشند. وقت یظممن یزندگ وهیارتباط برقرار کنند و ش گریکدیکند تا با  یکمک م

متوسل شدند.  یا نهیرید یِسنترسوم ه مورد انتقاد قرار دادند، ب شانیها را به خاطر خوردن قبل از شستن دست یسیع

 بودند. بندیپا سنت نیکه به هم میداشت ینیاز ما والد یاریبس

 

 ییزهایچ» گریبه عبارت د ای نجاستدر مورد  میتعل یبرا یها قبل از غذا به عنوان فرصت از سنت شستن دست یسیع

مهم  یگرفت. آنها به قدر ادی دیموضوع سه درس وجود دارد که با نیاستفاده کرد. در ا «کند یکه مردم را ناپاک م

 بشنوند و بفهمند. دیگویبه مردم دستور داد آنچه را که او م یسیهستند که ع

 

مخاطبان  یموضوع برا نیو درک ا دنیکند. شنیبخورد او را نجس نم شخص چهآناست که هر  نیاول ا درس

کوشر  نیقوان یسیکردند. عیرا اجرا م یموس عتی)کشروت( شر ییِسخت غذا نیآنها قوان رایسخت بود ز یهودی

داشت که آنچه مردم  ظهاردارند به آن باور داشته باشند لغو نکرد. او فقط ا لیتما یرا آنطور که برخ یهودی

خوب  یزهایو بدن از چ شود یدر معده پردازش م رود یآنچه در دهان م رایز کند، یآنها را نجس نم خورند یم

 .دفع میکندو مواد زائد را  کند یاستفاده م
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آن مرجع  که موضوع مواجه شد. نیبا ا ماًیمستق انیهودیریدر مورد غ ییایرؤ دنیسال بعد با د نیرسول چند پطرس

 .باشدمی 15تا  9آیات  10اعمال باب 

به ساعت ششم، پطرس به بام خانه برآمد تا دعا کند. و  بیقر دند،یرس یبه شهر م کیچون از سفر نزد گریروز د

او را رخ نمود.  پس  یخودیب کردند، یاو حاضر م یبخورد. امّا چون برا یزیواقع شد که گرسنه شده، خواست چ

بر او نازل  ختهیآو نیزم یبسته، به سو وشهبزرگ به چهار گ یرا چون چادر یو ظرف دیآسمان را گشاده د

که  دیرس یبه و یو مرغان هوا بودند. و خطاب نیاز دوابّ و وحوش و حشرات زم یآن هر قسم که در  شود، یم

ام.  حرام هرگز نخورده ایناپاک  یزیچ رایپطرس گفت، حاشا خداوندا ز پطرس برخاسته، ذبح کن و بخور. یا

سه مرتبه واقع شد که در  نیو ا که آنچه را خدا پاک کرده است، تو حرام مخوان. دیرس یو بهخطاب  گریبار د

 ساعت آن ظرف به آسمان باال برده شد. 

 

که روح القدس بر آنها  یرا موعظه کرد. تا زمان لیرفت و انج انیهودیریاطاعت کرد. او نزد غ ایرؤ نیاز ا پطرس

 ی. و حتردیپطرس توانست آنها را کامالً بپذ آنگاهخدا کردند  شینازل شد و آنها شروع به صحبت به زبانها و ستا

تا  11آیه  2)غالطیان باب . مقابله نموددر رو با او  روپولس رسول  نکهیخود بازگشت تا ا یمیقد دیپس از آن به عقا

21)  

 

از  رای. زسازدیو انسان را ناپاک م دیآیم رونیشود از دل بیداشت که آنچه گفته م بر این تکیه یسیدر درس دوم ع

. کلمات آنچه را در دل است دیآیم رونیو شهادات دروغ و کفرها ب هایبد و قتلها و زناها و فسقها و دزد االتیدل خ

فقط  نجایدهد. در ا یم یاریبس یندهاصحبت کند، پ دیکنند و کتاب مقدس در مورد آنچه که شخص بایآشکار م

 :باشدمیچند مورد 
 

)امثال باب  را خواهند خورد.  اش وهیم دارند یم  را دوست  آن  که  ی، و آنان است  زبان  در قدرت  اتیو ح  موت

 (21آیه  18
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سرکش و پر از زهر قاتل است! خدا و پدر را به آن  یرام کند؛ شرارت تواند یاز مردمان نم یلکن زبان را کس

دهان برکت  کیاز . مییگو یاند، لعن م شده دهیو به همان مردمان را که به صورت خدا آفر م،یخوان یمتبارک م

 (10تا  8 اتیآ 3باب عقوب)ی ن شود.یکه چن ستین ستهیبرادران، شا ی! ادیآ یم رونیو لعنت ب

)امثال باب .  است  میفه بندد یخود را م  یلبها  و هر که شمارند، یم  میباشد او را حک  خاموش  چون زین  مرد احمق

 (28آیه  17

 

با  رایحساب خواهند داد. ز یهر سخن پوچ که بر زبان برانند، در روز داور یکه مردم برا میگو یامّا به شما م

 (38تا  36 اتیآ 12باب  یمت) .«دیگرد دیشد و با سخنان خود محکوم خواه دیسخنان خود تبرئه خواه

 

متوجه شد که خدا قلب  ،نمودندمی دیو خدا را تمج کردند یها صحبت م به زبان انیهودیریکه غ دیپطرس شن یوقت

          نی. بنابرادیآیشود از دل میبود که آنچه گفته م یسیع میبر تعال یدییتأ نیاست. ا دهیبه آنها بخش یدیجد

 .باشندگرفته شده  درنظر پاک خدا بوسیلهافراد  نیا بایستمی

 

 انیسیبه کاتبان و فر یبه روشن یسیپردازد. عیم خدا هایفرمانبزرگتر از  ایبرابر  رسومات انسانی تعلیمدرس آخر به 

کتاب  سایر اعمال دیگر نسبت بهمارا و گ شنا،یمتشکل از م ،یشفاه عتیشر یبراارزش باالتری  آنان نشان داد که

 میتعل ضیفرا یرا به جا یکه رسوم انسان رایز کنند، یمرا عبادت م هودهیآنان ب »مقدس )تورات( قائل هستند. 

       تعلیمرا  گرانید ان نیزکه آن ییاز آنجا.« دارند یانسان را نگاه م دیحکم خدا را ترک کرده، تقل رایز دهند، یم

  داد که آنها را تنها بگذارند. فرمانبه شاگردان خود  یسی، عرا انجام دهند کار نیهم که دادندیم

 

 هیرمایخمآنها را به  میتعلباشند.  انیو صدوق انیسیفر میکرد که مراقب تعال یادآوریبه شاگردان  یسیبعد ع یمدت

 نیبه هم زین تعلیمکند، ینفوذ م ردیگیکه در آن قرار م یااز ماده یدر هر قسمت هیما ریکرد. همانطور که خم هیتشب

 دهد.یقرار م ریعمر آنها را تحت تأث کی یاشود بر یداده م تعلیماست. آنچه به مردم  بیترت
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کار آنها نجس و ناپاک  نیکالم خدا قرار دادند. و با ا مافوقخود را  یشفاه یهاسنت 57 انیو هم صدوق انیسیفر هم

او را نجس  دیآیم رونیبه شاگردانش گفت که آنچه از دهان شخص ب یسیکه ع دیداشته باش ادیشدند. به  آلودهو 

 ناپاک بود. شانیدلها زیراکهدانند، یخدا مکالم مافوق دادند که سنت خود را یکند. و با سخنان خود نشان میم

 

برادر  عقوبیاست.  یگرید زیرا آلوده کند، چ یگرید میتعل قیکه از طر یاست، اما وقت زیچ کی یبودن فرد ناپاک

چونکه  د،ینشو  58 معلّم اریبرادران من، بس یا ": دیگویمقتی کند ویم تیحما استدالل نیدر رساله خود از ا یسیع

در سخن گفتن نلغزد، او  ی. و اگر کسمیلغز یم اریما بس یِهمگ رایز تر خواهد شد. سخت یکه بر ما داور دیدان یم

 ".خود را بکشد بدنعنان تمام  تواند یمرد کامل است و م

 

 :یبحث گروه

 که برخالف کتاب مقدس است؟ دیرا نام ببر ییسایسنت کل کی .1

 ست؟یسنت چ شهیر .2

 داده است؟ آن را مجوز یکس چه .3

 هستند؟ بندیمردم به آن پا چرا .4

 

 درس: نکته

 .دیریبا دقت در نظر بگ دییگویرا که م یکلمات

 

 :کاربرد

 کنند؟یآنها کالم خدا را نقض م ای. آدیفکر کنت دیدهمی تعلیم گرانیبه د رعایت میکنید و که ییهاسنتدر 
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را به کار در روز سبت  یادیز یهاتیکردند. به عنوان مثال، آنها ممنوعمیعموماً به کالم خدا اضافه  انیسیگروه، فر کیبه عنوان    

داشتند از کالم خدا کم  لیتما انیبود. صدوق خالف شریعتدر روز سبت  روشن کردنبود که آتش  نیاز آنها ا یکیاضافه کردند. 

 بود که آنها به زنده شدن مردگان اعتقاد نداشتند. نیآن ا هایهنموناز  یکیکنند. 

58
 معلم. ای یمرب   
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 28درس 

 صلیب برداشتن
 

 :مقدمه

تمام شده و  باًیتقر یدر رود اردن است. برداشت تابستان یسیع دیغسل تعم ، سه سال پس ازیالدیم 30سپتامبر سال 

و به  کنند یرا موعظه م لیکند. او و شاگردانش انجیرا حس م رییتغ زین یسی. عچدیپ یدر هوا م یزییپا رییتغم یبادها

 یبرا یادیز یزهایکوتاه است و چ نیزم روی شداند که زمانی. اما او منمایندمیخدمت  روند یمردم هرجا که م

 .الوقوع او بی. . . مرگ قرکندآماده  رمنتظرهیاتفاقات غ یمانده است. وقت آن است که آنها را برا یبه آنها باق تعلیم

تا  لیجل یایدر در داصی تیاردن از ب دریاچهبه سمت  لیو پنج ما ستی، ببردش میودرا همراه خشاگردان  یسیع

 صحبت در مورد موضوع مرگ. یمناسب برا ی. . . مکانکند یرمون حرکت محدر دامنه کوه  سپیلیف هیصریق

 

کرد و  افتیدر صریآگوستوسِ قرا از  سپیلیف هیصریق هی، کل ناحاعظم سیرودیپادشاه ه الد،یاز م بعد 20در سال 

تا  دینام سپیلیف هیصریشهر را بزرگ کرد و آن را ق سیرودیپسر ه سپیلیرا در آنجا به امپراتور وقف کرد. ف یمعبد

است که  نیقابل توجه است ا سپیلیف هیصریکند. آنچه در مورد ق زیمتما ایدر ساحل در هیصریآن را از شهر پدرش ق

رمون، بوده است که به پرستش بعل اختصاص داده شده حبعل بت احتماال  ان،یمکان مقدس کنعان کیدر اصل 

 )هاویه(به قلمرو مردگان ... دروازه هادس یغار بزرگ قرار داشت که به عنوان ورود کیاست. و در محدوده آن 

 شد. یشناخته م
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

آیات  9لوقا باب    32تا  30و   1آیات  9باب  - 27آیه  8، مرقس باب  23تا  22آیات  17باب  - 28تا  13آیات  16متی باب 

 45تا  43آیات  9باب   -27تا  18

 

 برداشتن صلیب

 22تا  18آیات  9لوقا باب  33تا  27 اتیآ 8، مرقس باب  23تا  13 اتیآ 16باب  یمت

 "خدا ی از جانبامی: پ ایبه دنبال من ب "کتاب مقدس از آیات از  یا دهیگز
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آنان   «ست؟کی انسان مردم، پسر ةبه گفت: »دیاز شاگردان خود پرس د،یرس 59 پُسیلیف یةصریق یبه نواح یسیچون ع

 ای ایاِرِم ندیگو یم زین یا و عده اس،یال ندیگو یم گرید یاست. بعض ددهندهیتعم یایحی ندیگو یم یبرخ»پاسخ دادند: 

شَمعون پِطرُس پاسخ داد: « به نظر شما من که هستم؟ د؟ییگو یمشما چه : »دیپرس یسیع«  است. امبرانیاز پ یکی

را جسم و  قتیحق نیا رایز 60 !ونایپسر شَمعون،  ای تو، حال به خوشا»گفت:  یسیع« زنده! یپسر خدا ح،یمس ییتو»

 62، صخرهن یو بر ا 61 ،پِطرُس ییکه تو میگو یم زیخون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است.  من ن

  67 یدهایکل  66 .افتینخواهد  الیبرآن است 65 هادس)هاویه( 64های دروازه و کنم یخود را بنا م 63 یسایکل

در  ،ییبگشا نیدر آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زم ،یببند نی. آنچه بر زمدهم یرا به تو م 68 آسمان یپادشاه
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 رمون واقع شده است.حدر دامنه کوه  دایصتیشمال ب کیلومتری 40که در حدود  یشهر .پُسیلیف یةصریق   

60
 "پسر یونس" .ونایپسر    

61
 سنگ کوچک است. ایصخره  یروس به معناطپ یونانینام در  نیا .پطرس   

62
 ایاصل،  قت،یسنگ بنا ]حق یاو بر رو یسایگفت که قرار است کل یسیاست. )ع بناسنگ  یپترا به معنا یونانی به کلمه این .صخره   

 زنده اعالم کرد.( یپسر خدا ح،یرا به عنوان مس یسیپطرس ساخته شود که ع هیانی[ بتیواقع

63
 ای، جماعت گردهمایی یبه معنا kahal یاست. معادل عبر "اندآنانی که فراخوانده شده" یبه معنا ekklesia یونانیکلمه  .کلیسا  

 کنند.یساختمان اشاره نم ایموسسه  کیکدام به  چیکلمات به مردم اشاره دارد. ه نیا یاجتماع است. هر دو

64
ها در مواقع خطرناک بسته شهر محصور شده(. دروازه کی یعنیمستحکم ) قلعه ایمکان  کیخروج  اینقاط ورود  .هادروازه  

در برابر  قلعه. دروازه ها باز شدند تا منابع کردن دفاع ندیگویم نیشود. به ا یریجلوگ قلعه فتح کردن یشدند تا از ورود دشمنان برایم

 .دنحمله کر ندیگویم نیشود. به ا رهادشمن 

65
 مردگان. دنیاینقاط ورود و خروج به  .های هادس)هاویه(دروازه  

66
آن و حمله به  یرا با گشودن دروازه ها سایتواند کلیمعناست که قدرت مرگ نم نیبه ا یبه سادگ یسیع. افتینخواهد  الیبرآن است  

 .متوقف سازد قلعهدفاع از مردگان با بستن دروازه ها و دنیایاز  هاجان کشیدن رونیرا از ب سایتواند کل ینم نیآن بکشد. همچن

67
 شود.یاستفاده م هاقلعه یهاباز کردن قفل دروازه و همقفل کردن  یبراهم که  یابزار. یدهایکل  

68
را بسته و  یورود بیترت نیبه ا، (بندد یم ای سازدمقید می) کندیرا قفل م آسمان یها دروازه دیکل کی. آسمان یپادشاه  یدهایکل  

شدن  آزادورود و اجازه ( تا گشایدمی ای سازدآزاد میکند )یرا باز م آسمان یهادروازهقفل  گرید دیکند. کلیم یریاز برکت آن جلوگ

 زیپس از رستاخ کاستیپنط دیع نیدر اول آسمانیآزاد کردن برکت  یبرا دهایکل نیبار از ا نیاول یبرکت آن را فراهم کند. پطرس برا

بجهت آمرزش  حیمس یسیاز شما به اسم ع کیو هر  دیگفت، توبه کن شانیپطرس بد"از مردگان استفاده کرد. او اعالم کرد:  حیمس
که دورند،  یشما و فرزندان شما و همة آنان یوعده است برا نیکه ا رای.زافتی دیالقدس را خواه روح یو عطا دیریگ دیگناهان تعم

 (39و  38 اتیآ 2اعمال باب.« )ما او را بخواند یهرکه خداوند خدا یعنی
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از آن پس است.  حیاو مس ندیونگ کس چیشاگردان خود را منع کرد که به ه یسیآنگاه ع« آسمان گشوده خواهد شد.

و  خیبرود و در آنجا از مشا میآغاز کرد که الزم است به اورشل قتیحق نیبه آگاه ساختن شاگردان خود از ا یسیع

فته، شروع کرد به و پطرس او را گر زدیو کشته شود و در روز سوّم برخ ندیبب اریآزار بس نید یسران کاهنان و علما

دور "بر تو هرگز واقع نخواهد شد! امّا او برگشته، پطرس را گفت، نیکه ا خدا نکند ای خداوندامنع نمودن و گفت، 

 ".یکن یرا تفکّر م یرا، بلکه امور انسان ینه امور اله رایز ،یباش یکه باعث لغزش من م رایز طانیش یشو از من ا

 

 حقیقی یشاگرد

 27تا  23آیات  9لوقا باب ، 1 آیه 9باب  تا 34آیه  8، مرقس باب  28تا  24 اتیآ 16باب  یمت

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

 

خود را انکار  دیبا یکند م یرویبخواهد مرا پ یاگر کس »آنگاه جماعت را با شاگردان خود فراخواند و به آنان گفت: 

 از را آن دهد، نجات را خود جان بخواهد که هر رایز .خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند بینموده، صل

انسان را چه سود که . افتی خواهد باز را آن بدهد، دست از را خود جان من خاطر به که هر امّا داد؛ خواهد دست

فرقه  نیهر که در ا رایزبدهد؟  تواند یجان خود چه م افتنیباز یرا بِبَرد، امّا جان خود را ببازد؟ انسان برا ایدن یتمام

 شیکه با فرشتگان مقدّس در جالل پدر خو یوقت زیزناکار و خطاکار از من و سخنان من شرمنده شود، پسر انسان ن

 یبراست" گفت:ی. و او به آنها ماعمالش پاداش خواهد داد بر حسب کس هر به و .دیاز او شرمنده خواهد گرد د،یآ

 .«دیطعم مرگ را نخواهند چش نند،یخدا را نب یپادشاه ةرومندانیکه تا آمدن ن اند ستادهیا نجایا یبرخ م،یگو یبه شما م

 

 شوندیفرستاده م خبرخوش بشارت یدوازده نفر برا

 45تا  43آیات  9لوقا باب   32تا  30 اتیآ 9، مرقس باب  23تا  22 اتیآ 17باب  یمت

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

 

 یشدند و وقت ریّخدا متح یو همه از بزرگ.او را بشناسد یکس خواست یو نم گشتند یم لیو از آنجا روانه شده، در جل

 رایز ;سخنان در گوش شما فرو برود نیا دیبگذار " متعجّب شدند، به شاگردان خود گفت، اوکه همه از تمام اعمال 

و  ".خاست خواهد آنها او را خواهند کُشت و او در روز سوّم بر، خواهد شد میمردم تسل یکه پسر انسان به دستها
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 دندیو ترس مندداشته شد که آن را نفه یمخف شانیسخن را درک نکردند و از ا نیا یول شدند. نیاندوهگ اربسی آنان

 بپرسند. یکه آن را از و

 

 فرمان:

 در گوش شما فرو برود. سخنان نیا دیبگذار 

 

 :یبحث گروه

 چرا و چرا نه؟ ؟یدریقراره بم چه زمانی یدبدون یددار دوست .1

 ؟یدریچطور بم یددار دوست .2

 

 درس:

آنها در پاسخ  ؟ست یمردم، پسر انسان ک ةبه گفتاز شاگردان مطرح کرد که  دنیموضوع مرگ خود را با پرس یسیع

که  دیاست که از مردگان بازگشته است. سپس از شاگردان پرس یامبرانیاز پ یکیکنند او یکه مردم فکر م ندیگویم

 ".زنده یپسر خدا ح،یمس تویی"پطرس در جواب آنها گفت:  ست؟یکنند او کیفکر م

 

 جمالت       پطرس آشکار کرده است. فوراً او با  یرا برا 69 پسر انسان تیکه خدا هو افتیبا پاسخ خود در یسیع

قابل درک نخواهد  به طور کاملاو از مردگان  زیآنها تا پس از رستاخ تیدهد که اهمیپاسخ م یمتعدددهنده تکان

 .شد
 

پطرس بود  یبرا یمناسب لقب نیاست. ا یونسپسر  یکرد که به معنا ادی پسر یونااز پطرس به عنوان  یسیع .1

به  زیرا نش امیکه پ ،ینب ونسیاو  نیاکانمانند  رساند، یم انیهودیریرا به غ لیبود که انج یکس نیکه اول

 رساند. انیهودیریغ
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و  دیرس  امیاال میآمد و نزد قد  آسمان  یابرهابا   پسر انسان  مثل  نکیو ا  ستمینگر  شب  یایدر رو" – 14و  13 اتیآ 7باب  الیدان   

او   . سلطنتندینما  ها و زبانها او را خدمت ها و امّت قوم  عیتا جم شد  او داده  به  و ملکوت  و جالل  و سلطنتآوردند.   یحضور و  او را به
 ".نخواهد شد  لیاو زا  و ملکوت  است  زوال یو ب  یجاودان  سلطنت
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 ایصخره  یروس به معناطپ یونانینام در  نی. ادینام "پطرس"او را  یسیپطرس شمعون بود، اما ع یاصل نام .2

 است. ییاست اما قابل جابجا استوارحکم و ستسنگ کوچک م کیسنگ کوچک است. 

آن ساخته  یاو بر رو یسایکه کل یابه عنوان صخره ،«زنده یپسر خدا ح،یمس ییتو»پطرس،  جملهبه  یسیع .3

حکم و ستم زین بنااست. سنگ  بناسنگ  یصخره پترا به معنا نیابرای  یونانیخواهد شد، اشاره کرد. کلمه 

 .ستین ییاست اما قابل جابجا استوار

. است "اندکه فراخوانده شده یآنان" یبه معنا ekklesia یونانیکلمه  .بنا کند یش راسایگفت که کل یسیع .4

کلمات به مردم اشاره دارد.  نیا یاجتماع است. هر دو ایجماعت  ،ییگردهما یبه معنا kahal عبری معادل

 اجتماع سیدر حال تأس یسیکه ع تیواقع نی. اکنندیساختمان اشاره نم ایموسسه  کیکدام به  چیه

. نشده بود مکشوف( قیدر تورات )عهد عت ماًیمستق رایبود ز زیانگ شاگردان شگفت یبود، براایماندارانش 

 70 .ه بودمفهوم اشاره شد نیبار به ا نیچند اما

سخن به  نی. او در گفتن اشدنخواهد  استیال )چیره(او  یسایهادس بر کل یهاگفت که دروازه نیهمچن او .5

خواهد ماند و  یباق شهیهم یبرا رایتواند کشته شود، زیهرگز نم سایکل نکهی( ا1دوگانه اشاره کرد:  یمعنا

 .مردگان منع کرد دنیایاز  هاجان کشیدن رونیتوان از ب یرا نم سایکه کلاین( 2

آن  انیسیکه فر ییرا به شاگردانش خواهد داد. از آنجا یپادشاه یدهایگفت که کل یسیع ن،یبر ا عالوه .6

 کی. کننده بود ریآنها غافلگ یخبر برا نیا دارند، دست در را 71 آسمان یدهایکردند که کلیادعا م دوران

      گرید دیشود. کل یت ماشدن برک آزادو ورود مانع  گونهبدین 72 ،بنددمی را آسمان یها دروازه دیکل
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مرا بگذار   . و اکنونباشند یم  گردنکش  قوم  نکیو ا  ام دهیرا د  قوم  نیا: « گفت یموس  به خداوندو "  - 10و  9 اتیآ 32خروج باب   
 .« ساخت  خواهم  میعظ  و تو را قوم  کنم  را هالک  شانی، ا شده  مشتعل  شانیبر ا  من  تا خشم

  آنچه  را به  شانیا  . و مندندیگردان  خود مرا خشمناک  لیاباط  آوردند و به  رتیغ  به  ستیخدا ن  آنچه  مرا به  شانیا"  – 21 هیآ 32باب  هیتثن
 ". ساخت  خواهم  را خشمناک  شانی، ا باطل  امت  آورد و به  خواهم  رتیغ  به  ستین  قوم

نشدند   دهینام  من  اسم  به  که  یقوم  . و بهافتندیمرا  دندیمرا نطلب  که  یننمودند مرا جستند و آنان  مرا طلب  که  یآنان"  - 1 هیآ 65باب  ایاشع
 ". کیلبّ  کیلبّ  گفتم

71
 ."2: 5: 1 انیهودی یجنگها"در  وسفوسی طبق گفته  

72
 کندمسدود می –شود مانع می  – دبندیم   
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دهد.  یرا م آسمان شدن برکات آزاداجازه ورود و  بیترت نیو بد 73 کندمی باز را آسمان یهادروازه

 یاست. دو کاربرد اصل یزیاجازه دادن به چ یبه معنابازکردن و  یزیکردن چمنع یبه معنا بستن اصطالح

در  یجمع یدر مورد زندگ یقانون ماتیاتخاذ تصم( 2( دعا و 1بستن و باز کردن وجود دارد:  یبرا اقتدار

 .سایبدن کل

و کشته شود. اما سپس به  جفا بیندبرود و در آنجا  میبه اورشل دیکه با دیگویبه شاگردان م یسیسرانجام، ع .7

  دهد که او در روز سوم از مردگان زنده خواهد شد. یم نانیآنها اطم

 

بخواهد مرا  یاگر کس "کشد. یبه چالش م جمله نیشنوندگان خود را با ا یسینبود، ع یکاف یقبل یهااگر مکاشفه

هر که بخواهد  رای. زرا هر روزه بردارد و مرا متابعت کند 74 خود بیخود را انکار نموده، صل دیبا یکند م یرویپ

خاطر من جان خود را از دست بدهد، آن را باز  جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد؛ امّا هر که به

گل و راه  ایبودن  یحیدر مس "ارزان ضیف" چیه بها دارد. یکند که شاگردیکامالً روشن م یسیع ".افتیخواهد 

 خوانند، یم یحیکه خود را مس یهمه کسان یبرا یسیع جمله. وجود ندارد انجام اراده خدا برای پیروی در بلبلی

 ...میخودمان را انکار کن میتوانیم ای. آمیکنیم یرویپ حیاز مس گوییممی که ییما یعنی است. . . ارکنندهیشوه یفکر

 روزانه میتوانیم ایآ م؟یانجام ده یگریخدمت به د یبرا میخواهیکه م یکارحق خود به جهت از  دنیبا دست کش
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 گشایدمی –دهد اجازه می  –کند باز می  

کردند: سنگسار، یفقط از چهار روش اعدام استفاده م هودیبود. قوم  رشهروندیاعدام قانون شکنان غ یبرا یروش روم بیصل  74

 21باب  هیتثنبود که طبق  نیامر ا نیا لیاز آنها نبود. دل یکی( بی)صل دارچوبهاز  یکردن کس زانیو خفه کردن. آو دنیسوزاندن، سر بر

گونه بود که پولس رسول توانست اظهارات خود  نی. امورد لعنت خدا بود او شدیم ختهیآو ربه دا یکه شخص یهنگام 23و   22 اتیآ

چنانکه مکتوب است  -فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد،  عتیما را از لعنت شر ح،یمسکند.  انیب 13 هیآ 3باب  انیغالطرا در 

 ".شود ختهیملعون است هرکه بر دار آو"
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-یم ای م؟یده شکشد تا انجامیما را مفقط که ی زیهمان چ. . .  م؟یو حمل کن میریبگ وشخود را در آغ بیصل 75

 م؟یانجام ده دیگوی. . . با اطاعت از آنچه او به ما ممیکن یرویپ یسیاز ع میتوان

 

 :یبحث گروه

 د؟یخدمت کن یگریتا به د دیاز آن صرف نظر کن دیتوانیکه م دیرا نام ببر یک چیز .3

 د؟یرا نام ببر که انجام دهید به شما گفته است یسیکه ع ییزهایاز چ یکی .4

 

 درس: نکته

 جان شما تمام خواهد شد. متیبه ق حیمس یسیبودن ع شاگرد

 

 :کاربرد

 .ریخ ایشما خالص است  زهیانگ ایکه آ دیکن یبررس .1

 .دینباش دلواپس یا نگران خود یمورد زندگ در .2

 .دیو سپس آن را انجام ده دیرا که خداوند به شما گفته است باور کن آنچه .3
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دور  فهیکه باعث شود ما از آن وظ یزیاست. هر چ دهیآن آفر یاست که خدا ما را برا یشامل تحقق هدف مانبیحمل روزانه صل   

او را از انجام آن  زیچ چیو ه ابندیتا مردم نجات  ردیبم بیصل یبود که بر رو نیا یسیانکار شود. به عنوان مثال، هدف ع دیبا میشو

 بازنداشت. فهیوظ
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 29درس 

 گوش کن یسیبه ع

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 چرا؟ د؟یدار ندهیبه دانستن آ یلیتما ایآ

 

 مقدمه:

 دوارکنندهیمرموز اما ام ایجملهشاگردان را با  یسیع سا،یالوقوع خود و ظهور کل بیمرگ قر مباحثه انیاز پا پس

خود  یِکه در پادشاه نندنبی را انسان پسرکه تا  اند ستادهیا نجایا یبرخ م،یگو یبه شما م یبه راست»ترک کرد. 

اما در  ست،یچ جمله نیاز ا یسیدانستند منظور ع یزمان شاگردان نم آندر .« دیطعم مرگ را نخواهند چش ،دیآ یم

 تجربه کردند. میعرض چند روز سه نفر از آنها آن را به طور مستق

 

کنند تا دعا  یهمراه بلندی 76کوه  برفرازخواست تا او را  وحنایو  عقوبیاز پطرس،  یسیاتفاق افتاد که ع یزمان نیا

ست، رخ داد. پس از خدا میتقو 77 ماه  نیکه هفتم ،یشریت یهودیماه  لیدر اوا دادیرو نیکه ا میدان یکنند. م

دعا  یسیکه شاگردان در خواب بودند، ع ی. هنگامفتندشاگردان خسته شدند و به خواب ر ب،یصعود سخت و پرش
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 تیاز تابور حما گرید یرمون و برخح ندیگویم یکدام کوه است اختالف نظر دارند. برخ هیئت لیکه کوه تبد نیدر ا محققان  

کوه  یکه در دامنه جنوب سپیلیف هیصریق هیرا در ناح یو شاگردانش زمان یسیشوم. عیم لیرمون متماحبه کوه  ریز لیکنند. من به دالیم

 کیلومتری 10حدود  ،سپیلیف هیصریجنوب ق کیلومتری 80 حدود در کوه تابور گر،ید ی. از سودکرده بودن یرمون قرار دارد سپرح

کوه  نیرمون بلندترحبوده است. کوه  یکوه بلند آن،دهد که یناصره، قرار دارد. کتاب مقدس نشان م ،یسیزادگاه ع یجنوب شرق

 ارتفاع دارد. متر 588که کوه تابور  یاست در حال متر 2814با  لیاسرائ
77

لوقا و  اناجیل تلفیق کرد. با استفاده از نییتوان از کتاب مقدس تعیماه هفتم اتفاق افتاد را م لیدر اوا "هیئت لیتبد"که  تیواقع نیا  

( بود که در روز پانزدهم ماه سوکُّوتها )مهیخ دیع یبرا میبه اورشل یسیشکل رخ داد، سفر ع رییکه پس از تغ یمهم بعد دادیرو وحنا،ی

 نجایدر ا بانیسه سا ،یاگر بخواه"کنند، یصحبت م یسیکه با ع دیرا د اسیو ال یپطرس است که موس جملهشد. شاهد دوم  غازهفتم آ
درخت ساخته  یها چادر مانند که از شاخه یموقت یها سوکاها بودند، سازه کرد، یکه پطرس در مورد آن صحبت م ییها مهی. خ"میبساز

 طی کردند. آنها در تمامیآنها م ییکفاره که در روز دهم ماه هفتم بود شروع به برپا روزمعموالً بالفاصله پس از  انیهودیشده بودند. 

 کردند.یم یموقت زندگ هایسرپناه نیها در امهیخ دیع
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خدا  یشد. پادشاه دیو لباسش مثل نور سف دیدرخشیم دیکرد. صورتش مثل خورش رییکرد و هنگام دعا، ظاهر او تغ

 با قدرت و جالل ظاهر شده بود.
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

 36تا  28آیات  9لوقا باب   13تا   1آیات  9مرقس باب   31تا  1آیات  17متی باب 

 

  ئتیه لیتبد

 32تا  28آیات  9لوقا باب  4تا  1 اتیآ 9، مرقس باب  3تا  1 اتیآ 17باب  یمت

 "خدا ی از جانبامی: پ ایدنبال من ببه  "کتاب مقدس از آیات از  یا دهیگز

 

 78ها پوریجشن ش -سپتامبر  16 الد،یبعد از م 30سال 

رفت تا دعا کند.   یرا برگرفت و بر فراز کوه عقوبیو  وحنایپِطرُس و  یسیسخنان، ع نیحدود هشت روز پس از ا 

 اس،یو ال یشد. ناگاه دو مرد، موس یو نوران دیاش سف کرد و جامه رییاش تغ نمودِ چهره کرد، یدر همان حال که دعا م

که  گفتند یسخن م یسیخروج ع ةگشته، با او به گفتگو پرداختند. آنان در جالل ظاهر شده بودند و دربار داریپد

 اریو هوش داریآلود بودند، امّا چون کامالً ب خواب اریپِطرُس و همراهانش بس رخ دهد. میدر اورشل یبزود ستیبا یم

 بودند. ستادهیو آن دو مرد را که در کنارش ا دندیرا د یسیالل عشدند، ج

 

 36تا  33آیات  9لوقا باب  13تا  5 اتیآ 9، مرقس باب  13تا  4 اتیآ 17باب  یمت

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

خوب است. پس سه  نجایاستاد، بودن ما در ا یگفت که، ا یسیپطرس به ع شدند، یو چون آن دو نفر از او جدا م

سخن  نی. و اگفت یچه م دانست یکه نم رای. زاسیال یبرا یگریو د یموس یبرا یکیتو و  یبرا یکی میبساز بانیسا

.  دندیترسان گرد شدند، یافکند و چون داخل ابر م هیسا شانیاشده، بر  داریپد یکه ناگاه ابر بود یهنوز بر زبانش م
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 نواختن شیپور)روز  تروآ ومی ی آننامند، اگرچه نام کتاب مقدسیروز را روش هشانا )سال نو( م نیا انیهودی. امروزه هاپوریجشن ش  

 کارونیهز ومیاست که نشان دهنده موضوعات مرتبط با آن است. آنها  گریدو نام د یدارا نیجشن همچن نیهشدار( است. ا روز ای

ل حا نیکنند و در عیو سلطنت خداوند اشاره م تیبه حاکم یاسام نی( هستند. همه اداوری)روز  نیهاد ومی و( آوریادی ای ادبودی)روز 

 آمدن او آماده شوند. یتوبه کنند و برا دیکنند که مردم بایاعالم م
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را  نیو چون شاگردان ا "!دیبه او گوش فراده ام؛ دهیاست پسر من که او را برگز نیا"از ابر برآمد که  ییآنگاه صدا

و  دیزیبرخ"را لمس نمود و گفت،  شانیآمده، ا کینزد یسیترسان شدند. ع تینها یدر افتاده، ب یبه رو دند،یشن

 ریاز کوه به ز شانیو چون ا .دندیتنها ند یسیکس را جز ع چیو چشمان خود را گشوده، ه  "!دیترسان مباش

. و دییباز نگو یرا به کس ایرو نیزنهار ا زد،یکه تا پسر انسان از مردگان برنخرا قدغن فرمود  شانیا یسیع آمدند، یم

از  آنها. داردچه معنایی که برخاستن از مردگان  کردند یسوال م گریکدیداشته، از  اهسخن را در خاطر خود نگ نیا

و  دیآ یم اسیاو در جواب گفت، البتّه ال "د؟یاوّل آ اسیال دیبا یکه م ندیگو یپس کاتبان چرا م"گفتند، ده،یاو پرس

آمده است و او را نشناختند، بلکه آنچه  اسیکه الحال ال میگو یبه شما م کنیرا اصالح خواهد نمود. ل زهایتمام چ

که دربارة  افتندیآنگاه شاگردان در .دیزحمت خواهد د شانیاز ا زیکردند؛ به همانطور پسر انسان ن یخواستند با و

خبر  امیّرا در آن ا کس چیبودند، ه دهیو ساکت ماندند و از آنچه د .گفت یسخن م شانیبد ددهندهیتعم ییحی

 ندادند.

 

 ها:فرمان

 دیبه او گوش فراده ام؛ دهیاست پسر من که او را برگز نیا! 

 دیو ترسان مباش دیزیبرخ. 

 دییباز نگو یرا به کس ایرو نیزنهار ا زد،یتا پسر انسان از مردگان برنخ. 

 

 درس:

 زیچنه بود. . .  ایرو کی دندیکه آنچه شاگردان د میبه خاطر داشته باش دیبا م،یکنیدرس را شروع م نیهمانطور که ا

پَطْمُس  رهیرسول در جز یوحنایکه سال ها بعد به  ییایبود، درست مانند رؤ ندهیآ عیاز وقا تجسمی . رویایواقع

 لیآنچه در کوه تبد درست مثل بود. میدر درک خود محدود خواه دانداده شد. و بدون آن مکاشفه، ما مانند شاگر

 .میبه دست آور عیاز آن وقا یدرک بهتر میتوانی، با استفاده از کتاب مکاشفه ماما. شاگردان رخ دادبرای  هیئت

 

رو  نیکردند. از ایصحبت م یسیکه با ع دندیرا د اسیو ال یشدند، موس داریکه شاگردان از خواب ب یهنگام

 :داشته باشیممشاهدات را  نیچند میتوان یم
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 خود خواهم داد که پالس در بر کرده، مدّت دو شاهدو به "دو شاهد کتاب مکاشفه هستند.  اسیو ال یموس .1

 ( 3 هیآ 11)مکاشفه باب  ".ندیو شصت روز نبوّت نما ستیهزار و دو

مکاشفه .« )اند ستادهیا نیو دو چراغدان که در حضور خداوند زم تونیدو درخت ز نانندیا» اسیو ال یموس .2

 (3 هیآ 11باب 

نظر : » گفتم «؟ ینیب یم زیچ  چه: » گفت  من  بهو اشاره شده است.  تونیبه درختان ز ایکتاب زکر در .أ 

و هر   است  بر آن  چراغش  و هفت  بر سرش  و روغندانش  طالست  تمامش  که  یشمعدان  نکیو ا  کردم

  راست  بطرف  یکی  که  تونیز  دو درخت  آن  یپهلو  دارد. و به  لوله  هفت باشد یم  بر سرش  که  چراغ

 نمود یم  تکلّم  با من  را که  یا ، فرشته مودهن  توجّه  و من.«  باشد یم  چپش  طرفب  یگریو د  روغندان

  دو درخت  نیا: » ، گفتم کرده  او را خطاب  من  پس «باشد؟ یم  چه نهایا  میآقا  یا: » ، گفتم کرده  خطاب

 شخص دو نیا»سپس فرمود:  «باشند؟ یم  هستند چه  شمعدان  چپ  و بطرف  راست  بطرف  که  تونیز

 (14و آیه   4تا  2 اتیآ 4باب  ایزکر.« )اندستادهیا نیتمام زم خداوند کنار درهستند که  ایشده مسح

دهند که یرا نشان م ایو انب شریعتآنها  رایشوند زیم دهیبه عنوان شاهدان چراغدان نام اسیو ال یموس .ب 

 کنند.یفراهم م یزندگ یرا برا ینور آسمانبه وسیله آن 

در  انبیاءاز  یندگیرا به نما اسیو ال عتیاز شر یندگیکه به نما مینیب یرا م یما موس تبدیل هیئتدر کوه  .3

در مورد  ءایانب نماینده اسیو هم ال عتیشر ی نماینده. هم موسمینیب یکالم خدا، می یعنی سیحال صحبت با ع

 دهند.یکالم خدا شهادت می سیع

 دهند:یرا نشان م ریموارد ز زین اسیو ال یموس ،یسیبه عنوان شاهدان ع .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موسی

  

 الیاس

 پدر آسمانی

  

 روح القدس

 حقیقت

  

 روح

 درخت زیتون اهلی

  

 درخت زیتون وحشی

 اسرائیل،که شریعت به او داده شد

  

 کلیسا، که روح به او داده شد

 اندآنانی که مرده

  

 اندآنانی که زنده
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نخواهند  نند،ینب آیدمی 79او با قدرت  در پیکه  خدا را یاز آنها تا  پادشاه یبه شاگردان گفته بود که برخ یسیع

نشان  نیدانستند. ا یآنها را م تیظاهر شدند و رسوالن هو جاللهر دو در حالت  اسیو ال یموس ا،یمرد. در رؤ

     11 باب شدن از مردگان است. )مکاشفه دهو زن مکاشفهکشته شدن دو شاهد کتاب  پس از رویادهد که زمان یم

 (7 آیه

 میگو یرا م نیبرادران ا یا کنیل گرفت. میخواه زیرا ن یصورت آسمان م،یرا گرفت یچنانکه صورت خاک .1

. همانا به شما شود ینم زین یفساد یتواند وارث ملکوت خدا شود و فاسد وارث ب  یکه گوشت و خون نم

یک چشم به هم در  ،یلحظها رشد. د میمتبدّل خواه ما همه کنیل د،یخواب میکه همه نخواه میگو یم یسرّ

و ما  خواهند برخاست فساد یمردگان، بکَرِنّا صدا خواهد داد، و  رایز ،آخرین شیپوربه مجرّد نواختن  ،زدن

امّا چون  به بقا آراسته گردد. یفان نیرا بپوشد و ا یفساد یفاسد ب نیا دیبا یکه م رای. زشد میمتبدّل خواه

که مکتوب است به انجام  یکالم نیبه بقا آراسته شد، آنگاه ا یفان نیو ا دیرا پوش یفساد یفاسد ب نیا

 (54تا   49 اتیآ 5باب   انیاول قرنت ).شده است دهیمرگ در ظفر بلعکه  دیخواهد رس

 ینم رویاآنها را در  نیبودند، بنابرا دهیند نیزم یرا بر رو اسیال ای یموس نیاز ا شیاز شاگردان پ کی چیه .2

آنها بر رسوالن  آسمانی تیدهد که هو ینشان م نی. اکه بودند آنان دانستند کهیم، شاگردان اماشناختند. 

 آشکار شده است.

 زیکه پس از مرگ و رستاخ یمهم بعد دادیرو رایکند زیم را تثبیت ایزمان رؤ نیکتاب مکاشفه همچن .3

در بلند  یاصداه پوریش دنیاست. با دم پوریش نیو آخر نیدهد، به صدا درآمدن هفتمیشاهدان رخ م

خواهد  یابداآلباد حکمران و او تا او شد. حیجهان از آنِ خداوند ما و مس یپادشاه»کنند: یآسمان اعالم م

 «دآییاو با قدرت م یخدا که در پ یپادشاه» ای نیزم یبر رو حیآغاز سلطنت هزار ساله مس نیا« کرد.

 است.

 نیبوده است. ا یادیز مباحثاتآغاز خواهد کرد، موضوع  نیزم یسلطنت خود را بر رو یچه زمان قایدق یسیع نکهیا

کند. . . یوقوع آن را مشخص م ی از سالرخ خواهد داد، اما زمان یچه زمان دادیرو نیکه ا دیگویبه ما نم قاًیدق رویا

                                                           
79

 است. نیزم یبر رو حیسلطنت هزار ساله مس فیتوص یبرا یگریتنها راه د "دآییاو با قدرت م یخدا را که در پ یپادشاه"  
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به  اسیلو ا یموس ،یسیع یها )سوکاها( برامهیساختن خ موردپطرس در  جملهاز  نیخدا. ا میماه هفتم تقو لیدر اوا

 دست آمد.

 

واختن نتروآ، روز  ومیدهد. روز اول ماه، یرخ م یشریماه هفتم ت لیمهم خداوند وجود دارد که در اوا دیدو ع

 ومی( و یادآوری)روز  کارونیهز ومیسال نو(،  ز اولرو ای)سر سال روش هشانا روز  نیو روز سبت است. ا پوریش

روز سبت و تنها  نیپور، روز کفاره است. همچنیک ومیروز ماه  نیشود. در دهم یم دهینام زی( نی)روز داور نیهاد

ها است که در روز پانزدهم ماه آغاز مهیخداوند، خ دیدو ع نیاست که خداوند اعالم کرده است. پس از ا یاروزه

« تبدیل هیئت»که است. بر اساس شواهد کتاب مقدس، من معتقدم  سبتروز  زیو روز هشتم ن دیشود. روز اول عیم

در همان زمان آغاز خواهد  نیزم یبر رو یسیرو آغاز سلطنت ع نیرخ داد. از ا پوریش روز نواختن، تروآ ومیدر 

 شد.

آغاز  پوریش یصدا نیو آخر نیکه سلطنت او درست قبل از به صدا درآمدن هفتم دیگو یکتاب مکاشفه م .1

 پوریش نیآخرروز  انیشدن به پا کیشوند و با نزدیم دهیدر طول روز دم پورهایتروآ، ش ومیشود. در  یم

 ابدی ینم انینت پا نیا ،یدر تئور صدای شیپور ممتد. کی. . . دیآیبه صدا در م Tekiah Godolaبا نت

 شود. دهیروز کفاره دوباره دم انیده روز بعد در پا نکهیمگر ا

 کند. یم یبانیتروآ پشت ومیاز  زیدر مورد پسر انسان ن الیدر فصل هفتم کتاب دان ییشگویپ .2

 سرش  یو مو دیسف  برف  او مثل  فرمود و لباس  جلوس  امیاال میبرقرار شد و قد هایتا کرس  کردم ینظر م  

،  شده  یجار  از آتش  یبود. نهر  ملتهب  آتش  آن  یو چرخها  آتش  یها او شعله  و عرش  پاک  پشم  مثل

  ستادهیا  یحضور و  کردند و کرورها کرور به یم  هزار او را خدمت  آمد. هزاران  رونیاو ب  یرو  شیاز پ

  شاخ  آن  که  یزیتکبّرآم  سخنان  سبب  به  نظرکردم  . آنگاهدیگرد  دفترها گشودهبرپا شد و   وانیبودند. د

شد.   میتسل  مشتعل  آتش  به ، دهیگرد  شد و جسد او هالک  کشته  وحش  تا آن  ستمینگر  . پس گفت یم

شد. و در   داده  شانیا  به  یو وقت  یعمر تا زمان  یدراز  گرفتند، لکن  شانیرا از ا  سلطنت  شوحو ریاما سا

  و او را به دیرس  امیاال میآمد و نزد قد  آسمان  یابرهابا   پسر انسان  مثل  نکیو ا  ستمینگر  شب  یایرو

ها و زبانها او را  ها و امّت قوم  عیتا جم دش  او داده  به  و ملکوت  و جالل  سلطنتو آوردند.   یحضور و

 نخواهد شد.  لیاو زا  و ملکوت  است  زوال یو ب  یجاودان  او سلطنت  . سلطنتندینما  خدمت
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 کند: یرا باز م دفتر، خداوند سه آترو ومیاست که در  نیا یعبر آموزه 

 شوند.یمُهر م حیات یشوند برا یم افتیکه در آن  یکسان - دفتر حیات

 اند.مُهر شده داوری یهستند و برا ریشوند شریم افتیکه در آن  یکسان - دفتر موت

 پوریک ومینه خوب است و نه بد و تا  شانیاست که کارها یکتاب شامل اکثر افراد نای – دفتر توبه

 یبرا نیکو یهرمُ یآرزو گریکدی یبرا انیهودی. ندیگویممهر و موم  نیفرصت دارند توبه کنند. به ا

 ".میدر اورشل ندهیسال آ": ندیگو یدارند و سپس م ندهیسال آ

 ام؛ دهیاست پسر من که او را برگز نیا "بلند صحبت کرد و گفت:  یخود خدا با صدا ،هیئت لیدر کوه تبد .3

ی را جالل و پادشاه ،ییاست که به پسر خود، پسر انسان، فرمانروا امیاال میقد نیا ".دیبه او گوش فراده

 .کندعطا می

 دیبا نیممکن است روز سبت باشد، بنابرا دهد یکه نشان م امدندین نییتا روز بعد از کوه پا شاگردان .4

 استراحت کنند.

سفر  فرصت هفته کیتنها  یسیامر به ع نیا رای، زرخ نداده استاحتماالً در روز کفاره « ئتیه لیتبد» .5

امر را  نیشش روز بود که ا ایرمون پنج حبرسد. سفر از کوه  میبه اورشل ها مهیخ دیتا در اواسط ع دهد یم

 یدوره زمان کی دهنده نشان ،در این فاصله یدادهایوانجام ر به منظور، اما. سازد یممکن م یسیع یبرا

 است. تر یطوالن

به آنها  یسیکنند. ع رونیب پسریرا از  ویکه شاگردان نتوانستند د مینیبیم "ئتیه لیتبد"در روز بعد از  .6

که شاگردان در روز قبل  دهد ینشان م نی. ارود ینم رونیجز به روزه و دعا ب ویدهد که آن نوع دیم حیتوض

 آن روز است. الزاماتو هم روزه از  دعاهم  رایز ،کندمعدوم میاند که روز کفاره را  و روزه نبوده دعادر 

 

  یافکند. ابر در زبان عبر هیسا جمعبر کل  درخشنده یمشغول صحبت بودند، ابر اسیو ال یموس ،یسیکه ع یدر حال

Shekinah  بار در کتاب  نیابر چند نیابر جالل است که خود خدا را احاطه کرده است. ا نیشود. ایم دهینام

مصر  به جهت بیرون آمدن ازرا  لیاسرائ قومابر در روز و ستون آتش در شب بود که  نیشود. ایم دهیمقدس د

شد  دهیخدا شن یاز آن به صدا درآمدند و صدا پورهایکه ش را محصور نمود نایکوه س دود و آتش نی. ارهبری کرد

 را در مراسم وقف پر کرد. مانیبود که معبد سل یدود نی. و ادیگویکه ده فرمان را م
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است پسر من که او  نیا "گفت:  یکه ابر شروع به فرود آمدن بر کل گروه کرد، خداوند به شاگردان فرمان یهنگام

. دندیاما هدف را فهم ،ترسان شدند تینها یدر افتاده، ب یبه روشاگردان  " 80 .دیفرادهبه او گوش  ام؛ دهیرا برگز

چشم به هم زدن  کی. بالفاصله در که انجام دهند داده بود فرمانبه آنها  یسیکه ع بودند ییبه انجام کارها ملزمآنها 

 یو آواز: »اندازد یم 12 هیآ 11مکاشفه باب دو شاهد در  زیرستاخ ادیما را به  نیشدند. ا دیو ابر ناپد اسیو ال یموس

 ایکه رؤ یهنگام.« رفتنددر ابر، به آسمان باال . پس دییصعود نما نجایبه ا د،یگو یم شانیکه بد دندیبلند از آسمان شن

 .دیو ترسان مباش دیزیبرخو به آنها گفت را لمس نمود  شبه شاگردان یسیع د،یرس انیبه پا

 

 :یبحث گروه

 د؟یداشته ا رویاییتا به حال  ایآ .1

 چطور بود؟ دیدار اگر .2

                    4 باب یمالک) دیآخر را بخوان هیرسد؟ سه آیم انیاز کتاب مقدس چگونه به پا قیعهد عت بخش .3

 (.6تا  4 اتیآ

 ند؟ینگو یرا به کس ایرؤ نیا زدیبرنخکه او از مردگان  یبه شاگردان گفت تا زمان یسینظر شما چرا ع به .4

 نیکرد، به نظر شما چرا کتاب مقدس ا ابراز سایبانخود را در مورد ساختن سه  جملهپطرس  نکهیاز ا پس .5

 ؟"دیگویچه م دانستنمی"کند، یرا اضافه م گزارش

 است. یکرد که واقعیفکر م بلکه ند،یبیرا م ییایمتوجه نشد که او رؤ پطرس 

 را نداشت.سوکاها اجازه ساختن  نیبود. بنابرا سبت 

 ساخت و سازشآن روز قبل از شروع  یتا فردا دیبود. پس طبق سنت با دهیروز کفاره فرا نرس هنوز 

 صبر کند.

 گر؟ید لیدل 
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 .گوش فرا دهید و اطاعت کنید   
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 درس: نکته

 . . . قبل از بازگشت او!یدو اطاعت کن گوش فرا دهید یسیعبه  اکنون

 

 :کاربرد

 دیرا بخوان 6 هیآ 4باب  - 16 هیآ 3باب  یمالک

 دیبخوان 7باب  الیدان

 دیرا بخوان 11 باب مکاشفه
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 30درس 

 لغزش خوردن
 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 ست؟یدهد چیدهند که واقعا شما را آزار م یکه مردم انجام م ییاز کارها یکی 

 د؟یکنیآن را احساس م چگونه 

 

 مقدمه:

زده روبرو شد،  دیو پسر کیقبل از ادامه سفر خود به کفرناحوم، با  یسیع ،هیئت لیآمدن از کوه تبد پایینپس از 

 یسیاو و ع معبد برای یاتیدر رابطه با تعهدات مال شودجمع آوری می در مقابل پطرس ها اتیمال مینیب یکه ما م ییجا

 ةبه کنار ،میرا نرنجان شانیا نکهیا یبرا. . . دهد یمورد، پاسخ م نیبه پطرس در ا آموزاندنبا  یسیکه در آن ع ح،یمس

و  . با آن سهم منافتی یشِکِل خواه یکدهانش را بگشا.  ،یرا که گرفت یماه نی. نخستندازیب یبرو و قلّاب ایدر

 یبرا یا لهیگفتگو با پطرس به عنوان وس نیاز ا یسی(. ع 27تا   24 اتیآ 17باب  یمت« )بپرداز شانیخودت را به ا

 به شاگردانش استفاده کرد.« تخلفات»موضوع  یمعرف
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 49 تا 37آیات  9، لوقا باب   38تا   14آیات  9، مرقس باب   27تا  14آیات  17متی باب 

 

 معبد اتیمسئله مال

  27تا  24 اتیآ 17باب  یمت

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

نزد پِطرُس آمدند و   81 ،دو دِرْهَم اتِیمأموران اخذ مال دند،یو شاگردانش به کَفَرناحوم رس یسیس از آن که عپ

چون پِطرُس به خانه درآمد، !« پردازد یالبته که م»او پاسخ داد:  «پردازد؟ یمعبد را نم اتیاستاد شما مال ایآ»گفتند: 
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شد. معادل  یمعبد وضع م تعمیراتو  ینگهدار یسال و باالتر برا ستیهمه مردان ب یبرا که معبد ساالنه اتیمال ای. دو دِرْهَم   

 دستمزد دو روز بود.
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 رند؟یگ یباج و خراج م یشَمعون، پادشاهان جهان از چه کسان یا»به او گفت:  یسیع د،یبگو یزیاز آنکه او چ شیپ

پس فرزندان »به او گفت:  یسیع.« گانگانیاز ب»پِطرُس جواب داد:  «؟ییگو یچه م گانگان؟یاز ب ایاز فرزندان خود 

دهانش را  ،یرا که گرفت یماه نیت. نخسندازیب یبرو و قلّاب ایدر ةبه کنار م،یرا نرنجان شانیا نکهیا یمعافند! امّا برا

 «بپرداز. شانی. با آن سهم من و خودت را به اافتی یخواه  82استاتر یا بگشا. سکه

 

 دیخدمت کن ایمانداران را ری. . . ساسازیدخود را فروتن 

 48تا  46آیات  9، لوقا باب   37تا   33آیات  9، مرقس باب   5تا  1آیات  18متی باب  

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

 

 رایخاموش ماندند، ز شانیا د؟یکرد یبحث م زیچه چ ةراه دربار نیب: »دیکه در خانه بودند، از شاگردان پرس یهنگام

بنشست و آن دوازده تن را فراخواند و  یسیع؟ از آنها بزرگتر است  کی که کدام کردند یبحث م باره نیدر راه در ا

 رویروبهرا فراخواند و او را  یکودک یسیع. و خادم همه باشد نیآخر دیباشد، با نینخست خواهد یم که هر»گفت: 

 یهرگز به پادشاه د،یو همچون کودکان نگرد دیتا دگرگون نشو م،یگو یبه شما م ن،یآم»قرار داد  و گفت:  شانیا

آسمان بزرگتر خواهد  یکودک فروتن سازد، در پادشاه نای همچون را خود که هر س،پ.افتی دیآسمان راه نخواه

مرا  رد،یرا به نام من بپذ یکودک نیکه چن هر»به آنها گفت:   ده،یسپس کودک را برگرفته، در آغوشش کشبود. 

کس بزرگتر است که  شما آن انیدر م رایز، است رفتهینه مرا، بلکه فرستنده مرا پذ رد،بپذی مرا که است؛ و هر رفتهیپذ

 .از همه کوچکتر باشد

 

 :یبحث گروه

 ست؟یبالند چیخود م یکنند و به دستاوردهایکه مدام در مورد خود صحبت م یشما در مورد افراد نظر .1

 ست؟ چرا؟باعث رنجش شما ایآ .2
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 درهم بود. 4شد، معادل  یم دهینام زین که تترادراخما. استاتر   
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 مقدمه: ادامه

 رنجیدهآنها بزرگتر است، از آن  انیدر م یشاگردان در حال بحث و گفتگو بودند که چه کس نکهیبا علم به ا یسیع

. نمایدیم بزرگیآنها در مورد موضوع  دادن تعلیمشروع به  یکند. در عوض، او به آرامینم توبیخشود و آنها را ینم

 :دیگو یم قیعم ملهکند و سپس دو ج یکودک در مقابل آنها شروع م کی نشانیدناو با 
 

 افتی دیآسمان راه نخواه یهرگز به پادشاه د،یو همچون کودکان نگرد دیتا دگرگون نشو .أ 

 آسمان بزرگتر خواهد بود یکودک فروتن سازد، در پادشاه نای همچون را خود که هر .ب 

 

 :دیگو یم گریو سه جمله د ردیگیکودک را در آغوش خود م یسیسپس ع
 

 ت.اس رفتهیمرا پذ رد،یرا به نام من بپذ یکودک نیکه چن هر .ج 

 است. رفتهینه مرا، بلکه فرستنده مرا پذ رد،یو هر که مرا بپذ .د 

 کس بزرگتر است که از همه کوچکتر باشد. شما آن انیدر م .ه 

 

 :یبحث گروه

را که  یو مشاهدات دیدر پنج عبارت گفته بود فکر کن یسیو در مورد آنچه ع دیوقت بگذار قهیدق چند .3

 .دیسیبنو داشتید را

 آن هستند؟ کمبود به تمایل دارند که بزرگساالن ییهایژگیچه و کودکان .4

 د؟یدار ازین یاکودکانه خصیصهچه  بازیابی یبرا .5

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 50تا  49 اتیآ 9، لوقا باب   41تا   38 اتیآ 9مرقس باب 

 

 لغزش خوردن

 50تا  49 اتیآ 9، لوقا باب   41تا   38 اتیآ 9مرقس باب 

 "خدا ی از جانبامی: پ ایبه دنبال من ب "کتاب مقدس از آیات از  یا دهیگز
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و چون  نمود؛ یو متابعت ما نم کرد یم رونیب وهایکه به نام تو د میدیرا د یاستاد، شخص ی، بدو گفت، ا وحنّایآنگاه 

به نام  یاکه معجزه ستین کس چیه رایز ،دیاو را منع مکن"گفت،  یسی. عمیاو را ممانعت نمود کرد، یمتابعت ما نم

رو که از  نیبا ماست.  و هر که شما را از ا ستیهر که ضدّ ما ن رایز .دیبد گو من در حقّ یو بتواند به زود دیمن بنما

 "نخواهد کرد. عیاجر خود را ضا میگو یبه شما م نهیآب به اسم من بنوشاند، هرآ یا کاسه د،یهست حیآنِ مس

 

 :فرمان

  دیرا منع مکناو. 

 

 درس:

که دارند  باوری صحیح بهبه شکل  اما، هستند یحیکنند مسیکه ادعا م بقیه کسانیاز  انیحیاز اوقات، مس یاریبس

 نیکه امروزه در ا تیحیمس یها. تعداد فرقهستندین راستین... آنها  گری. به عبارت دخورندلغزش مینیستند  بندیپا

 اریکه افراد بس مینیبیو م دیاضافه کن نهایرا به ا یمستقل و خانگ یساهایامر است. همه کل نیوجود دارد گواه ا ارهیس

 کنند.یتوجه نم تعلیمیبه مسائل  شهیکنند و همیم یرویپ ایدن نیدر ا حیکنند از مسیم دعاوجود دارند که ا یادیز

 

که به  میدیرا د یصشخ»شد، و گفت:  کیرسول به او نزد یوحنایکه  یهنگاماشاره کرد  یبه موضوع مشابه یسیع

 یسیع.« میاو را ممانعت نمود کرد، یو چون متابعت ما نم نمود؛ یو متابعت ما نم کرد یم رونیب وهاینام تو د

عوض، او به شاگردان گفت که  رکار را نکرد. د نیآزرده شود، اما ا گریمانند شاگردانش از شخص د توانست یم

گفت: وقتی  لغزش ندهید او را آزرده نشوند. سپس به آنها گفت" با ماست ستیهر که ضدّ ما ن"که  حیتوض نیبا ا

 ".دیاو را منع مکن"

 

فکر  لغزش دهندرا  گرانیتوانند د یکه م ییداد تا در مورد راهها یبه شاگردانش فرصت« ممانعت»با استفاده از  یسیع

 کنند. مثال:

 .قرار ندهید سنگ لغزش سر راهش .أ 

 در گروه ما. تیاو به عضو الزام با 
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 گرانیاو نزد د اعتبار کردن یب با. 

 او. خیتوب با 

 

 .بازمداریداو را  .ب 

 خدمتانجام کار  از. 

 یسیاستفاده از نام ع از. 

 

مثال، پولس  یارزشمند است. برا اریبس انیحیمس یاست برا حیمس ضد ایموافق  یکس ایآ نکهیا صیتشخ ییتوانا

را با گناه چه رفاقت و نور را با  پارسایی رایز د،یمشو مانانیا یناموافق با ب وغی ریز "هشدار داد که  انیحیرسول به مس

 6باب  انی)دوم قرنت "؟است بیرا با کافر چه نص ایماندارچه مناسبت و  عالیَرا با بل حیظلمت چه شراکت است؟ و مس

او؟  ضد ایاست  حیمس با شناسند یکه نم را یکسدهند  صیتوانند تشخیچگونه م انیحی( پس مس15تا   14 اتیآ

 بادر ارتباط که ست، خداقدرت  روح القدس، یای( هدا1به شاگردان خود دو نشانه داد تا به دنبال آن باشند:  یسیع

 .شودیاستفاده م یسیبا نام ع وندیخدا است، که در پ محبتِروح،  وهی( م2شود و یاستفاده م یسینام ع

 

 نیا»است.  یروحان عطایایدارد، استفاده از  مانیا حیمس یسیدهد شخص به عیکه نشان م یانشانه ای شاخص نیاول

تازه سخن خواهند گفت و  یخواهند کرد و به زبانها رونیرا ب وهایخواهد بود: به نام من د ماندارانیهمراه ا اتیآ

و دستها بر  د،یبه آنها نخواهد رس یکشنده بنوشند، گزند یخواهند گرفت، و هر گاه زهر شانیمارها را با دستها

شخص  نیکه ا دندیشاگردان د یوقت  ( 18و  17 اتیآ16رقس باب م)  .« افتیخواهند نهاد و آنها شفا خواهند  مارانیب

 قدرت خدا بوده است.ة لیسو  به آنکه  باشندمطمئن  توانستند یم  است، یسینام ع دیوها دراخراج در حال 

 

 خدا یبه عنوان پادشاه اخراج ارواحخدا شناخته شد.  عملوجود داشت و به عنوان  یسیدر زمان ع اخراج ارواح

در نظر گرفته شد. که او قوم  لیاز عهد خدا با اسرائ یبخش نی. اآیدمی طانیش یبا پادشاه برخورددر  که شدیم یتلق

بیرون کردن که او را به  انیسیبه فر یسیتوان با پاسخ عیرا م نیدهد. امینجات  ای رهاییخود را از دست دشمنانشان 

شود و  رانیکه بر خود منقسم گردد، و پادشاهیهر »کردند، اثبات کرد.  محکوم رئیس دیوهاتوسط بَعْلْزَبول،  دیوها



 

   108صفحه   

 

بخالف  نهیکند، هرآ رونیرا ب طانیش طان،یکه بر خود منقسم گردد، برقرار نماند. لهذا اگر ش یا خانه ای یهر شهر

 نپسرا کنم، یم رونیرا ب وهایماند؟ و اگر من به وساطت بَعْلْزَبول د داریخود منقسم گردد. پس چگونه سلطنتش پا

تا  25آیات  12باب  ی)مت.« خواهند کرد یبر شما داور شانیجهت ا نیا از کنند؟ یم رونیکِه ب یاریشما آنها را به 

27) 

 

رفت که  شیدهد و تا آنجا پینجات م ابخشد ییم رهاییروح القدس است که مردم را  نیدانست که ایم یسیع

برخالف من است و  ست،یهر که با من ن»است.  غیر قابل بخشش یگفت که سخن گفتن بر ضد روح القدس گناه

 شود، یم دهیهر نوع گناه و کفر از انسان آمرز میگو یرو، شما را م نیاز ابا من جمع نکند، پراکنده سازد.  هر که

شود امّا  دهیآمرز د،یگو یو هرکه برخالف پسر انسان سخن القدس از انسان عفو نخواهد شد.  کفر به روح کنیل

 12باب  ی)مت.« نخواهد شد دهیهرگز آمرز نده،یعالم و در عالم آ نیدر ا د،یالقدس گو روح فکه برخال یکس

را  وهایکه به نام او د دندیرا د یآمدند و گفتند که شخص یسیکه شاگردان نزد ع یهنگام ن،یبنابرا (32تا  30ات آی

 کند.یم عملاو  قیکرد، او متوجه شد که روح القدس از طریم رونیب

 

 کیندارد.  یریکنند، اما اگر به او تعلق نداشته باشند، تأثیانجام معجزه استفاده م یبرا یسیاز نام ع افراداز  یبرخ

 انِیهودیچند از  یتن کنیلکه پولس رسول در افسس بود رخ داد.  یزمان الدیبعد از م 54مورد در حدود سال 

شما را به آن  گفتند، یخواندن گرفتند و مرا  یسینام خداوند عداشتند،  دیکه ارواح پل یبر آنان خوانمهیعزگرد  دوره

.  کردند یکار م نیا هودیکَهَنَه  سیرئ وایو هفت نفر پسران اِسْک !میده یقسم م کند یپولُس به او موعظه مکه  یسیع

و آن مرد که روح  "؟دیستیشما ک اما. دانم یو پولُس را م شناسم یرا م یسیع"گفت،  شانیدر جواب ا ثیامّا روح خب

و مجروح فرار کردند.  انیکه از آن خانه عر یحدّ به افتیزورآور شده، غلبه  شانیجست و بر ا شانیداشت بر ا دیپل

گشته، نام  یطار شانیخوف بر همة ا د،یمشهور گرد سُسساکن اَفَ انِیونانیو  انیهودی عیواقعه بر جم نیچون ا

 (17تا  13آیات  19باب  اعمال رسوالن).داشتند یرا مکرّم م یسیخداوند ع

 

به خدا  محبت ایاست که ثمره روح  ی، زماناست حیمس یسیبه ع ایماندار شخصیک که  یانشانه ای شاخص نیدوم

 وحنای ) ".دیرا داشته باش گریکدیاگر محبّت  دیشاگرد من هستکه  دیهمه خواهند فهم قیطر نیاز ا"دهد. یرا نشان م
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به  دهدیمی انجام گریبه د  زیعمل محبت آم کی یکه شخصنمود مشاهده  یزمان توانیمرا  نیا  ( 35آیه  13باب 

رو که از آنِ  نیهر که شما را از ا رایز"کرد.  انیب نگونهیآن را ا یسیع .است یحیمس پیروی کیاو سبب اینکه 

 ".نخواهد کرد عیاجر خود را ضا میگو یبه شما م نهیآب به اسم من بنوشاند، هرآ یا کاسه د،یهست حیمس

 

 نکته درس:

 .دیریقرار نگ لغزشمورد  مانانیتوسط هم ا یکه به راحت دیمواظب باش

 

 :کاربرد

و چگونه با  دیآزرده شد چراکه  دیفکر کن نیشما را آزرده خاطر کرد، به ا ماندارانیاز هم ا یکی ندهیهفته آتا  اگر

 .دیآن رفتار کرد

 

 .دیاوریخود ب یاز کودک یعکس یجلسه بعد یبرا
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 31درس 

83لغزش  هایسنگ جادیا
 

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 .دست به دست نمائید در زمان کودکی را  از خودشان گریکدی یها عکس

 

 مقدمه:

ورود  یدر مقابل شاگردان آغاز کرد. او به آنها گفت که برا یکودک نشاندنبا  لغزشخود را در مورد  میتعل یسیع

سازی معادل  یسیسخن، ع نیشوند و سپس مانند کودکان شوند. با گفتن ا دگرگون دی، مردم باآسمانبه ملکوت 

و نشان داد که چگونه با محبت  رفتکودک را در آغوش گ یسیکودک هستند. سپس ع ماندارانیکه همه ا کرد

خود در  گفتار تمامدر طول  یسیکند. عیبا آنها رفتار م بر این اساسو  ردیپذ یرا به عنوان کودک م ماندارانیهمه ا

شاگردان است  یبرا دیداری یادآوری کی نی. اداردنگه می، کودک را در آغوش ایماندارانمورد نحوه رفتار با 

 رفتار کنند. گریکدیبا  نهکه از آنها انتظار دارد چگو

 

 :یبحث گروه

 عکس خود را در مقابل خود نگه دارد. دیبخواه یهر فرد از

 گرفته شده اند.قرار  یسیکه در آغوش ع دینیبب یآنها را به عنوان کودکان د،یاز افراد در اتاق نگاه کن کیهر  به

 رسد؟ یبه ذهن شما م یزیچ چه .1

 د؟یچگونه با آنها رفتار کن خواهد یم یسیع دیکن یفکر م سپس .2
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 نیکلمه همچن نیگرفته شده است. ا scandal یسیاست که از آن کلمه انگل "skandalon" لغزشسنگ  یبرا یونانیلغت   

است  یزیچ ایدام  یکتله،  یک شود. داللت بر تعبیر "کند یم رنجش ایجادکه  یزیچ" ای "رنجش"، "افتادن مسبب"تواند به عنوان یم

کند، یم بیخدا ترغ یتینارضا ایکه شخص را به گناه، ارتداد  یزیاشاره به چ یبرا مقدس. در کتاب گردددستخوش اشتباه میکه 

 شود. یاستفاده م
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 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

 لغزش  هایسنگ جادیا

 48تا  42 اتیآ 9، مرقس باب   10تا  6 اتیآ 18باب  یمت

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

 

به  ینیسنگ ابیبهتر است که سنگ آس شیدارند  لغزش کند، برا مانیکوچکان را که به من ا نیاز ا یکیو هر که "

اما  رند،ناپذی اجتناب لغزشها چند هر رایسبب لغزشها! ز جهان به نیبر ا ی! واافکنده شود ایدر در خته،یگردنش آو

تو را بهتر است که شلّ داخل  رایز  84آن را بِبُرپس هرگاه دستت تو را بلغزاند، ! که سبب لغزش باشد یبر کس یوا

 ردینم شانیکه کِرْم ا ییجا رد؛ینپذ یکه خاموش یآتشدر  ،یبا دو دست وارد جهنّم گرد نکهیاز ا ،یشو اتیح

است که لنگ داخل  دتریتو را مف رایز تو را بلغزاند، قطعش کن تیهرگاه پاو  85.ردینپذ یو آتش، خاموش

 ردینم شانیکه کِرْمِ ا ییآنجا رد؛ینپذ یکه خاموش یدر آتش ،یاز آنکه با دو پا به جهنّم افکنده شو یشو اتیح

چشم  کیتو را بهتر است که با  رایز آر در را بههرگاه چشم تو تو را لغزش دهد، آن و  .و آتش، خاموش نشود

و  ردینم شانیکه کرم ا ییجا ،یاز آنکه با دو چشم در آتش جهنّم انداخته شو ،یداخل ملکوت خدا شو

 .ابدین یآتش خاموش
 

 ها:فرمان

 86. هرگاه دستت تو را بلغزاند، آن را بِبُر 

 تو را بلغزاند، قطعش کن تیهرگاه پا. 

  آر در را لغزش دهد، آن را بههرگاه چشم تو تو. 
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 .دیشود خالص شو یشما م افتادنکه باعث  یزیاز شر هر چ .آن را بِبُر    

85
 .ردینپذ یو آتش، خاموش ردینم شانیکه کِرْم ا ییجا .24 هیآ 66باب  ایاشع   

86
 شود. یاست که باعث لغزش شما م یزیخالص شدن از شر هر چ یبه معنا دیندازیب رونیب ای دیآن را قطع کن   
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 درس:

را که به  کوچکان نیاز ا یکیکه  یکس»کند.  یآغاز م جمله نیبا ا لغزش هایسنگدرس خود را در مورد  یسیع

«. افکنده شود ایدر در خته،یبه گردنش آو ینیسنگ ابیبهتر است که سنگ آس شیلغزش کند، برا دارند  مانیمن ا

 کند، یصحبت م کاندرباره کود یسیکه ع کنند یفکر م شتریب خوانند، یقسمت از کتاب مقدس را م نیمردم ا یوقت

در  توان یدارند را م مانیکه اکوچکانی . دارند مانیکه ا کوچکانی نیا دیگو یقسمت در واقع م نیا یاما با بازخوان

 انیحیهمه مس ی، کاربرد مناسب برااما. کنند یم یرویپ حیدانست که از مس یکودکان یبه معنا چارچوب محتوایی

تواند وارد ملکوت آسمان شود، مگر  یکس نم چیشاگردان گفته است که ه هب یاو به تازگ از آنجایی کهاست، 

 شود. یم سیاست که درس تدر دید نیآنها مانند کودکان شوند. از ا نکهیا

 

را متحمل خواهد  یبگذارد عواقب ناگوار مانداریا کیدر مقابل  سنگ لغزشیکه  یاعالم کرد که هرکس یسیع

 یاز افراد ینمونه کامل  87 شود. از کتاب مقدس ایماندارباعث لغزش  نکهیتا ا ردیشد. در واقع بهتر است آن مرد بم

و باالق، پادشاه  ،ینبیک بلعام،  دند،بو لیکه در توطئه دخ یاند. دو مردشده گرانیکه باعث لغزش د میابییرا م

به  ن،یکار را نداد. بنابرا نیبه بلعام اجازه ا خداکند، اما  لعنترا  لیاسرائ قومکرد تا  ریپادشاه بلعام را اجباالق موآب. 

 موآبکند. زنان  هالکخود را  قومپادشاه گفت که چگونه خدا را وادار کند که باالق بلعام به  ،یسود مال خاطر

سوق  یتوانستند آنها را به بت پرستیکردند و سپس میوسوسه م یجنسفساد را به ارتکاب  یلیمردان اسرائ دیبا

 یبحث کم اما»افتد.  یکتاب مکاشفه، اتفاق م یسایاز هفت کل یکی، پَرغامُس یسایدر کل سنگ لغزش نیدهند. هم

 لیاسرائ یبن بلعام که باالق را آموخت که در راه میکه متمسّکند به تعل یرا دار یبر تو دارم که در آنجا اشخاص

 (14 هیآ 2)مکاشفه باب  .بتها را بخورند و زنا کنند یها یتا قربان ندازدیمصادم ب یسنگ

 

 کی. اوالً، میکن تاملوقوع لغزش  یدر مورد چگونگ وقتی میبه دست آور یسیع میاز تعال یدرک بهتر میبتوان دیشا

         مانع را نکهیا لیبه دل افراد اً،یاست. ثان دنیدو ای در حال راه رفتنکه  خوردتواند لغزش  یم یفرد تنها زمان

 کی( هوا تار2هستند  کور( آنها 1رخ دهد:  ریز لیالاز د کیتواند به هر  یم نیشوند. ا یدچار لغزش م ،نندیبینم
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 2 هیآ 25 بابو  1 هیآ 22باب اعداد    
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جهت  رییتغباعث  یشوند. ثالثاً، هر لغزشیتله پنهان م کی( وارد 4 ایکنند یروند توجه نمیکه م ییآنها به جا (3است 

 .میشود نگاه کن یاعمال م نکتههر  یاز کتاب مقدس که برا یبه برخ دیشود. اجازه دهیبدن م
 

 :دنیدویا  در حال راه رفتن

 (7 آیه 5 باب انیدوم قرنت).دارینه به د راه می رویم مانیکه به ا رایز 

  باب  انیروم).رویمراه می که نه بحسب جسم بلکه برحسب روح  یانیکامل گردد در ما عتیشر تقاضایتا

 (4 آیه 8

 را که ما را سخت  یهر بار گران و گناه م،یاَبْر شاهدان را گرداگرد خود دار نیچن زیچونکه ما ن نیبنابرا

و  شوایپ یو به سو2  ،میبدوما مقرّر شده است  یرو شیکه پ دانیو با صبر در آن م میدور بکن چد،یپ یم

را  یحرمت یش او موضوع بود، بیکه پ یکه بجهت آن خوش مینگران باش یسیع یعنی مان،یکنندة ا کامل

 (2و  1آیه   12 باب انیعبران) .و به دست راست تخت خدا نشسته است دیگرد بیشمرده، متحمل صل زیناچ

 

 :نندیب یمانع را نم نی کهآنا

 

 کجا  داند یو نم رود یراه م یکیاست و در تار یکیکه از برادر خود نفرت دارد، در تار یامّا کس  - کور

 (11 هیآ 2باب  وحنای.)اول کرده است کورچشمانش را  یکیکه تار رایز رود یم

o دهد.یرخ م زیکتاب مکاشفه ن یسایاز هفت کل یکی ،هیکیالئود یسایدر کل یینایناب نیا 

o که تو مستمند  یدان یو نم ستمیمحتاج ن زیچ چیام و به ه دولتمند هستم و دولت اندوخته ییگو یم رایز

تا  یبه آتش را از من بخر یکه زر مصفّا کنم یم حتیتو را نص. انیو عر کورو  ریو فق یهست نیو مسک

و سرمه را تا به  شود،تو ظاهر ن یانیو ننگ عر یشو دهیرا تا پوشان دیو رخت سف ،یدولتمند شو

 (18و   17 هیآ 3.)مکاشفه باب یابی یینایب دهیچشمان خود کش

 در روز راه رود لغزش  یاگر کس ست؟یروز دوازده ن یساعتها ایآ"جواب داد،  یسیع - است کیهوا تار

که نور در  رایراه رود لغزش خورَد ز در شب یاگر کس کنیو ل .ندیب یجهان را م نیکه نور ا رایز خورد ینم

 (10و   9 هیآ11باب   وحنای) ".ستیاو ن
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  خطاب کرده، گفت، من نورِ عالم هستم.  شانیباز بد یسیع پس - کنندیروند توجه نمیکه م ییجابه

 (  12 هیآ 8باب  وحنای. )ابدیرا  اتی، در ظلمت سالک نشود بلکه نور حمرا متابعت کندکه  یکس

  یرویرا پ قتیتا حق سدّ راهتان شد ی. چه کسدیدیدو یخوب م - شوندیتله پنهان م کیوارد 

 (  7 هیآ 5باب  انی)غالطد؟ینکن

 

 جهت رییتغ

 یبه سو دیگرد یم برخوانده است،  حیمس ضیاز آن کس که شما را به ف یزود نیکه بد کنم یتعجّب م 

 (6 هیآ 1باب  انی) غالط،گرید یلیانج

 اوّل ارتدادکه تا آن  رایز ما نزد او[ جمع شدن]آمدن خداوند و  بد،یشما را نفر وجه چیبه ه یکس زنهار ،

 3باب  انیکی؛ )دوم تسالونهالکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد پسر یعنی ر،یواقع نشود و آن مرد شر

 (2 هیآ

 ربوده  نانید یب یکه مبادا به گمراه دیباحذر باش د،یدان یم شیامور را از پ نیچون ا بان،یحب یشما ا پس

 (17 هیآ 3.)دوم پطرس باب دیفتیبخود  یِداریشده، از پا

 

 دیدگاهاز دو  های لغزشسنگ جادیااست که او به موضوع  نیکند ایرا جالب م یسیع میکه تعل ییزهایاز چ یکی

دهد. هر یکه شخص با خودش انجام م ی( کار2دهد و یانجام م یگرینفر با د کیکه  ی( کار1پردازد: یمتفاوت م

دچار شوند  یو به همان سرنوشت باعث لغزش خودشان شوندتوانند  یم ایماندارانرسد،  یبه نظر م یچند باورنکردن

 .لغزش قرار دادند هایسنگ گرانید یکه برا

که انجام  ی( کار1کرد:  جادیموارد ا نیبا ا توان یرا م لغزش یها که سنگ دهد یبه شنوندگان خود هشدار م یسیع

 ها(. )چشم دینیب ی( آنچه را که م3)پاها( و  دیرو یکه راه م یی( جا2ها(  )دست دیده یم
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 :یبحث گروه

 د؟یشو ایماندارباعث لغزش  دیتوانیراه وجود دارد که م . چند3

 __________________________________________________ .أ 

 __________________________________________________ .ب 

 __________________________________________________ .ج 

 __________________________________________________ .د 

 __________________________________________________ .ه 

 

 نکته درس:

 .دینباش یکس سنگ لغزش

 

 :کاربرد

و  یدکن اعتراف. به آنها دیکن تاملاست باعث رنجش  ماندارانیا ریسا یشما برا یکه در زندگ ییزهایمورد چ در

 .نمائید توبه
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 32درس 

 توبیخ ایماندار

 

 :گروهی صحبتباز کردن سر 

 برخورد جوامع با قانون شکنان چگونه است؟ 

  ست؟یگونه برخورد با قانون شکن چ نیاز ا اصلیهدف 

 

 مقدمه:

را در  ینکنند، کودک جادیا های لغزشسنگخود  ای گرانید یکه به شاگردان دستور داد که برا یهنگام یسیع

که  ایمانداریرا به برخورد با  ی تعلیمشسیکودکان مستعد اشتباه هستند، ع نکهیا صیآغوش گرفت. و سپس، با تشخ

کرد، ی. او در مورد تخلفات کوچک صحبت نمدهد یم رییتغ شود، یدور م قتیشدن در گناه از حق ریبا درگ

 .استیس ای آداب ،یاجتماع یهافرد، مهارت کی هایعادتدهد:  یما را آزار م یکه به راحت یکوچک یزهایچ

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 20تا  10آیات  18متی باب 
 

  مانداریا خیتوب

 15تا  10 اتیآ 18باب  یمت

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

 

 یدائماً در آسمان رو شانیکه مالئکه ا میگو یشما را م رایز ،دیمشمار ریرا حق کوچکان نیاز ا یکی دیمواظب باش "

که پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد. شما چه گمان  رایز .نندیب یپدر مرا که در آسمان است م

و به  گذارد یآن نود و نُه را به کوهسار نم ایاز آنها گم شود، آ یکیرا صد گوسفند باشد و  یاگر کس د،یبر یم

 کند یم یشاد شتریب یکیبر آن  میگو یبه شما م نهیهرآ ابد،یاقاً آن را دراگر اتّف و رود؟ یآن گم شده نم یجستجو

کوچکان  نیاز ا یکیکه  ستین نیارادة پدر شما که در آسمان است ا نیاند. همچن از آن نود و نه که گم نشده
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هرگاه سخن تو را  .خود و او در خلوت الزام کن انیاو را ماگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و  وهالک گردد. 

 "یافتیرگوش گرفت، برادر خود را د

 

 20تا  16 اتیآ 18باب  یمت

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

 

.  و اگر سخن ثابت شود یقتیحقسه شاهد، هر  ایتا از زبان دو  ببربا خود  گریدو نفر د ای کیو اگر نشنود، "

به شما  نهی. هرآباشد  88 ریباجگ و یخارج مثلدر نزد تو را قبول نکند،  سای. و اگر کلبگو سایبه کلرا ردّ کند،  شانیا

در آسمان گشوده شده باشد. باز به  د،ییگشا نیباشد و آنچه بر زم شدهدر آسمان بسته  د،یبند نیآنچه بر زم میگو یم

از جانب پدر من که  نهیهرآ 89 ،متّفق شونددربارة هر چه که بخواهند  نیدر زم دو نفر از شماهر گاه  میگو یشما م

 شانیا انیسه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در م ایکه دو  ییجا رایکرده خواهد شد. ز شانیا یدر آسمان است برا

 "حاضرم.

 

 ها:فرمان

 دیمشمار ریکوچکان را حق نیاز ا یکی دیمواظب باش . 

 خود و او در خلوت الزام کن انیاو را م. 

 با خود ببر گریدو نفر د ای کی. 

  بگو سایبه کلآن را. 

 باشد ریو باجگ یدر نزد تو مثل خارج. 

 

 

 

 
                                                           

88
 شدند. یمحسوب نم لیاز معاشرت جزء جماعت اسرائ یکه با بهره مند یافراد. ریباجگ و یخارج مثل   

89
 یزیبودن چ ممنوع ای جایز بودنتا در مورد  ندیآیاست که گرد هم م یمربوط به افراد جمله نیا . دو نفر از شما متّفق شوند   

 قضاوت کنند.
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 درس:

شما را  رایز د،یمشمار ریرا حق 90 کوچکان نیاز ا یکی دیمواظب باشکند.  یآغاز م جمله نیرا با ا میتعل یسیع

 .نندیب یپدر مرا که در آسمان است م یدائماً در آسمان رو شانیکه مالئکه ا میگو یم

 

 افرادوجود دارد که  یادیز لیاست. دال فکر حقیرانه نسبت به او داشتن ایبه او  زیرآمینگاه تحق یبه معنا یکس ریتحق

 ایاند شکست خورده یهستند، به نوع ریفق ستند،یباهوش ن یکنند. به عنوان مثال، آنها به اندازه کافیم ریرا تحق گرانید

دارد و در واقع بر  زیرفتار غرور آم کنندهریحقتمورد، شخص  ر. در هستین ایآنها در حد و اندازه یاخالق یارهایمع

و  91.تا بر شما حکم نشود دیحکم مکنمورد به شاگردان دستور داده بود.  نیقبالً در ا یسیکند. عیقضاوت م یگرید

 92 .آورید بیرونابتدا چوب را از چشم خود 

 

 :یبحث گروه

 مهم است؟ گرتخطی ایماندار کیقدم در برخورد با  نیاول نیبه نظر شما چرا ا .1

  ست؟یچ گرتخطی مانداریا کیهدف از برخورد با  14تا  11آیات  18ی باب با توجه به مت .2

 

 ادامه درس:

 ی( داشتن هدف برا2 ایماندار( قضاوت در مورد قلب خود قبل از سرزنش 1پس از پرداختن به دو موضوع  یسیع

کند. هر مرحله از یم میرا در برخورد با مجرم ترس یچهار مرحله ا ندیفرآ کی، سپس گرتخطی مانداریبازگرداندن ا

با آنها رفتار  همانگونهمردم با شما رفتار کنند،  دیخواه یهر طور که ماست.  محبتبر اساس قانون  ندیفرآ نیا

توبه بدهد.  یبرا یشده است که به مجرم فرصت یطراح یابه گونه ندیهر مرحله از فرآ ب،یترت نیو به ا 93.دیکن
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 .داند ی/شاگردان برابر مانیحیکودکان را با مس ای یکی از کوچکان، لغزشدر مورد  تعلیمش محتوایدر  یسیع   

91
 1 هیآ 7باب  یمت   

92
 5 هیآ 7باب  یمت   

93
 12 هیآ 7باب  یمت  
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پردازد که  یم یدرس به کسان نیا. خیر ایکند میاساس است که از گناه خود توبه  نیبرخورد با مجرم بر ا نحوه

 .کنندیپردازد که توبه م یم یبه کسان یکه درس بعد یدر حالکنند یتوبه نم

 

نزد مجرم برود و در خلوت او را سرزنش  دیکند. او بایگناه م ایماندار کی ندیب یاست که م یقدم شامل کس نیاول

کار را  نیاست. اگر ا رنجیدهبر عهده شخص  خطاکارسرزنش  تیمسئول شهیکه هم افتیتوان دریجا م نیکند. از ا

 یا خطاکار دهد که مجرم یم حیگر، او ترجید کند. به عبارتیرا اجرا نم محبتنکند، خودش مقصر است که قانون 

 محبت کمبودنشان دهنده  نیو سپس او را سرزنش کند. همچن ندیبب خدا رنج بردن از مجازاترا همچنان در گناه و 

 .رندیگناه قرار گ ریاست که ممکن است تحت تأث یگرانینسبت به د یو نگران

 

 شتریب یشرمسار، از رسواییبا پوشاندن  خواهد یکه م دهد یه نشان مید، فرد آزاردمجرمبا  یدر برخورد خصوص

که خداوند پوست  ی( هنگام1عبارتند از:  گرانیپوشاندن شرم د یبرا قیکند. دو نمونه عهد عت یریمجرم جلوگ

و سام  افثیکه  ی( هنگام2و  94 بپوشانند آنها را پس از گناه یآدم و حوا فراهم کرد تا شرم برهنگ یرا برا واناتیح

نزاعها نفرت . پشتیبانی میکندعمل  نیا از زین سلیمان حکمت از کتاب امثال 95 .دندیرا پوشاننوح  ،پدر خود یبرهنگ

عاقل،  شخصشود، اما  یآشکار م فوراًو خشم احمق  96 سازد یرا مستور م  انگناه همه  اما محبت زاند،یانگ یم

 97 .کند یرا پنهان م ییرسوا

 

تا از  یمبا خود ببر گریدو نفر د ای کیاست که  نیگام دوم ا ن،یاوست. بنابرا لجاجتاگر مجرم توبه نکند، نشانه 

آنها کمک  ،یطرف یب لیدارند. اوالً، به دل یشاهدان نقش مهم 98 ثابت شود. حقیقتیسه شاهد، هر  ایزبان دو 

                                                           
94

 22 هیو آ 3 هیآ 3باب   شیدایپ   

95
 23 هیآ 10باب  شیدایپ   

 12 هیآ 10امثال باب باب    96
 16 هیآ 12امثال باب    97

98
 17 هیآ 19باب  هیتثن   
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آنها به عنوان  اً،یوجود ندارد. ثان نیطرف نیب وءتفاهمسیا  جانبداریگونه  چیحاصل شود که ه نانیکنند تا اطمیم

رنجیده طرف  که کتاب مقدس، آنچه به با توجهمربوط به جرم را  قیکنند. و ثالثاً حقایعمل م یصلح و آشت رانیسف

 کنند.یم یجمع آوررا  دیگویو مجرم م دیگویم شده

 

است که به  نیمرحله سوم ا ن،یاست. بنابرا سرکشیدهد که او در حال یمرحله توبه نکند نشان م نیاگر مجرم در ا

. پس از هحاکم هیئتاطالع داده شود، بلکه فقط  سایکل یفوراً به همه اعضا ستیالزم ن سای. در گفتن کلدئیبگو سایکل

موضوع  نیبه ا یسی. عردیگیم سایکل تیدر رابطه با موقع الزام آور یقانون یمیتصمحاکمه  ئتیشهود، ه دنیشن

 نیشده باشد و آنچه بر زم [بسته] در آسمان ،[دیبند] نیآنچه بر زم میگو یبه شما م نهیهرآ»اشاره کرد و گفت: 

دربارة هر چه که  نیهر گاه دو نفر از شما در زم میگو یشده باشد. باز به شما م [گشوده]در آسمان  ،[دییگشا]

 ایکه دو  ییجا رایشد. ز اهدکرده خو شانیا یاز جانب پدر من که در آسمان است برا نهیبخواهند متّفق شوند، هرآ

 99 .«حاضرم شانیا انیسه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در م

 

آنها  گر،ی. به عبارت دکنند یعمل نم در محبتو  کنند یم یخود کوتاه تینکند، از مسئول یحاکمه اقدام أتیاگر ه

 نیو سپس او را سرزنش کنند. همچن ندیرنج بردن از مجازات خدا ببدهند که مجرم را همچنان در گناه و  یم حیترج

. رندیگناه قرار گ ریاست که ممکن است تحت تأث کلیسا یاعضا رینسبت به سا یمحبت و نگران کمبودنشان دهنده 

 100 رار داد.موضوع مورد سرزنش ق نیقرنتس را به خاطر هم یسایکل یپولس رسول رهبر
 

که  ست؛یها هم ن امّت انیکه در م ییشده است، و چنان زنا دایشما زنا پ انیکه در م شود یم دهیشن قهیالحقیف

 نیکه ا یتا آن کس دیچنانکه با د،یبلکه ماتم هم ندار دیکن یو شما فخر م زن پدر خود راداشته باشد. یشخص

امّا در روح حاضرم؛ و اآلن چون  بم،یجسم غا درکه من هرچند  رایشود. ز رونیشما ب انیعمل را کرد از م

که شما  یهنگام ح،یمس یسیکرده است. به نام خداوند ما ع نیرا چن نیکه ا یحاضر، حکم کردم در حقّ کس

سپرده شود بجهت هالکت  طانیشخص به ش نیکه چن د،یجمع شو حیمس یسیبا روح من با قوّت خداوند ما ع
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 20تا  18 اتیآ 18باب  یمت  

100
 8تا  1 اتیآ 5باب  انیاول قرنت   
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تمام  ه،یرمایکه اندک خم دیستیآگاه ن ای. آستین کوی. فخر شما نابدینجات  یسیعز خداوند جسم تا روح در رو

 هیرمایخمیچنانکه ب د،یتازه باش ریتا فط دیکهنه پاک ساز هیرمایپس خود را از خم سازد؟ یرا مخمّر م ریخم

کُهنه و نه به  هیرمایخمنه به  میرا نگاه دار دیدر راه ما ذبح شده است. پس ع حیکه فِصَح ما مس رایز دیهست

 .یو راست یدل ساده ریو شرارت، بلکه به فط یبد هیرمایخم
 

کار را  نیاگر ا 101 دارد.را توبه  یفرصت برا نیحاکمه موضع خود را روشن کرد، مجرم آخر ئتیکه ه یهنگام

مرحله توبه نکند،  نیگفت که اگر در ا یسیاست. ع عمل نموده وقاحت ای جسارت یاست که از رو ینکند، مجرم

که فرد توبه  یتا زمان کلیسا گر،ید بارترفتار کنند. به ع ریباجگ کیو  بیگانه کیبا او به عنوان  دیبا سایهمه در کل

 102 کرد: دییموضع را تأ نیا انینکند، با او معاشرت نداشته باشد. پولس رسول در نامه اول خود به قرنت
 

 ایطمعکاران و  ایجهان  نیا انی. لکن نه مطلقاً با زاندیمعاشرت نکن انیزاندر آن رساله به شما نوشتم که با 

که اگر  سمینو یلکن اآلن به شما م .دیشو رونیب ایاز دن دیبا یصورت م نیپرستان، که در ا بت ایستمکاران 

 نیستمگر باشد، با چن ای گسار یم ایفحّاش  ای پرست تب ایطمّاع  ای یزان شود، یم دهیکه به برادر نام یکس

 ایکنم. آ یاند داور که خارج یکار است که بر آنان مرا چه رای. زدیبلکه غذا هم مخور دیشخص معاشرت مکن

را از  ری. پس آن شرخواهد کرد یاند خداداور را که خارج یلکن آنان د؟یکن ینم یشما بر اهل داخل داور

 103 .دیانخود بر انیم
 

 :یبحث گروه

 کنند؟یاستفاده م خطاکار ایماندار کیبرخورد با  یِکتاب مقدس ندِیکه از فرآ دیشناس یرا م سایکل چند .3

 کنند؟یکتاب مقدس استفاده نم ندیاز فرآ ساهایکل شتریب چرا .4

 افتد؟ یاتفاق م شتریب تیشکست در مسئول ،ندیاز فرآ یچه مرحله ا در .5

 چرا؟ .6

                                                           
101

 بود. شنهادیپ نیسوم نیا   

102
 13تا  9 اتیآ 5باب  انیاول قرنت   

103
امّا آنان  »گفت:  موتائوسیبه ت یدر نامه ا زی. پولس رسول ندینیرا بب  13و  12 اتیآ ،  7و  6 اتیآ 17باب هی. به طور خاص تثنهیتثن  

 «.بترسند گرانیکن تا د خیدر برابر همه توب دهند، یرا که به گناه ادامه م



 

   122صفحه   

 

 نکته درس:

 .دیگمراه را اصالح کن ایمانداران

 

 :کاربرد

 .دیخود در روند اصالح غافل نشو تیاز مسئول د،ینیب یرا م یحیگناه مس یوقت
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 33درس 

 کنندیتوبه معفو کردن ایماندارانی که 

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 ست؟یچ "کنمیتوبه م"و  "متاسفم" گفتةدو  نیتفاوت ب

 

 مقدمه:

که در دل هر  یخطاکار را به شاگردان گفت، پطرس با سؤال ایماندار کیروند سرزنش  یسیکه ع یهنگام

ترجمه ) ؟دیاو را آمرز دیبا ی، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، مخداونداشد.  کینهفته است، به او نزد ایمانداری

موضوع به  نیکه چند ماه بعد در مورد هم یبه سؤاالت پطرس و دستورات یسیدرس به پاسخ ع نی( در اقدیم

 پرداخت. میشاگردان داد خواه

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

 10تا  1 اتیآ 17، لوقا باب  50تا  49 اتیآ 9، مرقس باب  35تا  21  اتیآ 18باب  یمت
 

 کنند یکه توبه م یماندارانیعفو کردن ا

 50تا  49 اتیآ 9، مرقس باب   35تا  21 اتیآ 18باب  یمت

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

 

تا هفت  ایآ" د؟یاو را آمرز دیبا یخداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، م"آنگاه پطرس نزد او آمده، گفت، 

جهت ملکوت آسمان  از آنرتبه، بلکه تا هفتاد هفت مرتبه! تا هفت م میگو یبدو گفت، تو را نم یسیعمرتبه؟ 

را نزد او آوردند که  یو چون شروع به حساب نمود، شخص. شترا ماند که با غالمان خود ارادة محاسبه دا یپادشاه

امر کرد که او را با زن و فرزندان و  شیآقا د،ینداشت که ادا نما یزیو چون چبه او بدهکار بود.  104 ه هزار قنطارد
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 سال دستمزد. 461500حدود . ده هزار قنطار   
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آقا مرا  یا فت،نهاده او را پرستش نمود و گ نیغالم رو به زمپس آن او فروخته، طلب را وصول کنند.  ملکیتمام ما

 کنیل .دیترحّم نموده، او را رها کرد و قرض او را بخش یآن غالم بر و یآنگاه آقا لت ده تا همه را به تو ادا کنم.مه

بگرفت و طلب داشت. او را  105 ناریصد دکه از او  افتیاز همقطاران خود را  یکیرفت،  رونیچون آن غالم ب

ت ده تا او افتاده، التماس نموده، گفت، مرا مهل یهایپس آن همقطار بر پا! کنرا فشرده، گفت، طلب مرا ادا  شیگلو

 یچون همقطاران و ندان انداخت تا قرض را ادا کند.امّا او قبول نکرد، بلکه رفته، او را در زهمه را به تو ردّ کنم. 

 ده،یاو را طلب شیآنگاه موالباز گفتند.  خود یه، رفتند و آنچه شده بود به آقاشد نیغمگ اریبس دند،یرا د عیوقا نیا

الزم نبود که بر  زیتو را ن ایپس آ  دم؟یتمام آن قرض را محض خواهش تو به تو نبخش ایآ ر،یغالم شر یگفت، ا

او در غضب شده، او را به جالّدان سپرد تا تمام  یپس موالبر تو رحم کردم؟  چنانکه من یهمقطار خود رحم کن

از شما برادر خود را از دل  یکیبا شما عمل خواهد نمود، اگر هر  زیمن ن یپدر آسمان نطوریبه هم. بدهدقرض را 

هر  کنیاست، ل کوی. نمک نگردد یم نیبه نمک، نمک یخواهد شد و هر قربان نیهر کس به آتش، نمک رایز نبخشد.

 .دییصلح نما گریکدیبا و  دیدر خود نمک بدارپس  د؟یکن یآن را اصالح م زیسد گردد به چه چگاه نمک فا

 

 ها:فرمان

 دیدر خود نمک بدار . 

  دییصلح نما گریکدیبا. 

 

 :یبحث گروه

 دیا دهیانجام داده بخش شما در حقکه  یرا به خاطر همان گناه همان شخصکه  یتعداد دفعات نیشتریب .1

 ؟چقدر بوده

 

 درس:

شد، سؤال دوم را اضافه  کینزد یسیببخشد به ع دیکه او با یکه پطرس با سؤال خود در مورد تعداد دفعات یهنگام

 ینبود. در زبان عبر همینطوریشکل فقط  نی( استفاده پطرس از عدد هفت به اترجمه قدیم) "؟تا هفت بار"کرد: 
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 سال. کیدستمزد  یک سومحدود صد دینار.    
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 ییا در هفت ضرب شده است. معنایشده « هفت»اشاره دارد که  یزیاست و به چ Shabaکه او گفت،  یکلمه ا

شود یاطالق م یزیکامل شدن است و به چ یدر لغت به معنا Shaba( عدد هفت. کلمه 2( سوگند و 1دوگانه دارد: 

کند هفت بار آن را  یم ادیسوگند  یشخص یدارد که وقت استدالل نیشکستن نباشد. اشاره به ا ای رییکه قابل تغ

 کند. یار متکر

 

هفتاد که  یتا زمانهفت مرتبه، بلکه  106 که یتا زمان میگو یتو را نم"صورت پاسخ داد:  نیبه سؤال پطرس به ا یسیع

چهارصد و  دیبا یک شخص. میشنو یم نیبه ا هیشب یزیاو را چ جمالت ،فارسی( به زبان ترجمه قدیم) "هفت مرتبه

طرز  نیبه بخشش ادامه دهد. ا دیبا او نی. . . بنابراپیگیرش باشدتواند  یاست نم ادیتعداد ز نینود بار ببخشد و چون ا

 از آن دارد. یشتریعمق ب یسیرمزآلود ع حدودیتا  ندارد، اما پاسخِ یتفکر اشکال

 

به  یاشاره روشن نی. ا"هفت، بلکه تا هفتاد و هفت میگو یبه تو نم"است:  نیگفت ا یسیآنچه ع یدر زبان عبر

آنها   یرهایتا تقص باشد یمقرر م  شهر مقدّست  یتو و برا  قوم  یبرا 107  هفتاد هفتاست.  24آیه  9باب  الینبوت دان

و  ایشود و رو  آورده  یجاودان پارساییشود و   کرده  انیعص  جهت  به  رسد و کفّاره  انجام  آنها به  شود و گناهان  تمام

 ایماندارانبه بخشش  دیکه با دیگو یبه پطرس م یسیمورد، ع نیدر ا. شود  مسح  االقداس گردد و قدس  مختوم  نبوّت

 شده است، محقق شود. انیب الیادامه دهد تا آنچه در نبوت دان
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را با  "heos" یونانیکلمه  یمعنا رایآوردم ز یکتاب مقدس رو مزیج نگیک انگلیسی نسخهترجمه من به استفاده از  نجایدر ا  

 در هدف کیکند که نشان دهنده یترجمه م "زمانی که تا"را به عنوان  "heos"کلمه  KJV ترجمه کند. یمنعکس م یشتریدقت ب

ظاهر  "تا"که اصطالح  یاستفاده کنند. هنگام "heos"کلمه  یراب "تا"دارند از عبارت  لیتما گرید یزمان است. اکثر ترجمه ها

 نیدر زمان را که ا هدف کیکه مفهوم  یتمرکز کند، در حال نیعدد مع کیشمارش تا  تصوربر  کهدارد لیشود، خواننده تمایم

 .ردیگیم دهیآن است، ناد یبه معنا زیاصطالح ن

107
از کلمه  انیهودی رایتواند گمراه کننده باشد ز یم نیکنند. ایم نیگزیجا "هفت"کلمه  یرا به جا "هفته"از مترجمان کلمه  یاریبس  

(، کاستی)پنط هاهفته عیدهفته،  کیتواند نشان دهنده یم نیکنند. ایاستفاده م یدوره زمان نینشان دادن چند یبرا "هفت"

"Shemittah"  جشن باشد. کیا یساله(  7)دوره 
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 108ی پادشاه خاص )خدا( بده کیل، ثَََکند. در مَیهمراه م ی، آن را با مَثَل ملکوترساندن منظورش یبرا یسیع

بخشد. چون او بخشش را از یرا نم یگری)گناهان( د 109ی بدهشخص بخشد. اما آن  یرا م شخصی)گناهان( 

است که نشان دهد  نی. هدف مَثَل ادسپاریبه جالّدان م ی( او را تا پرداخت بدهخداکرد، پادشاه ) غیدر یگرید

  .میرا ببخش گرانید دیچقدر ما با نکهیاست در رابطه با ا دهیچقدر خدا ما را بخش

 

شده با  یننمک"اصطالح .« خواهد شد نیکس به آتش، نمکهر  رایز: »رساند یم انیجمله به پا نیمَثَل را با ا نیا یسیع

ها قبل از یهمه قربانبه الزم بود  قیشود. در عهد عتیخدا انجام م یاست که برا ییهایبه قربان یاشاره ا "آتش

رابطه  کیانسان بود که  یاخدا و هم بر یراهم ب یادآوریسوزاندن با آتش نمک زده شوند. نمک به عنوان 

کنند، کامالً  میتقد 111زنده  یخود را به عنوان قربان دیکه با انیحیمس یدو طرف وجود داشت. پس برا نیب 110یعهد

 شوند. ینآتش نمک بهاست که  شایسته

 

، تالفی میزنه برای ادیدر ما فر زیهمه چ یمخصوصاً وقت ،است یقربانیک  میرا ببخش یگریکه گناهان داین حقیقتاً نیا

 نیاز مثال نمک استفاده کرد. ا لیدل نیو به هم تصدیق کردآن را  یسیچشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان. ع

 شانیمردم را بد راتیهرگاه تقص رایز"بودند.  ارابطه عهد با خد کیبه شاگردانش بود که آنها در  یادآوری یبرا

 یرهایپدر شما هم تقص د،یامرزیمردم را ن یرهای. امّا اگر تقصدیخواهد آمرز زیشما، شما را ن یپدر آسمان د،یامرزیب

 (15و 14آیات  6ی باب )مت ".دیشما را نخواهد آمرز
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 سال دستمزد. 461.500معادل   

109
 سال. کیدستمزد  یک سوممعادل   

110
 5 هیآ 13باب  خیدوم توار، 13 هیآ 2باب  انیالو، 19 هیآ 18اعداد باب   

111
خدا  دهیزنده مقدّس پسند یخود را قربان یکه بدنها کنم یخدا استدعا م یبرادران، شما را به رحمتها یلهذا ا  1 هیآ 12باب  انیروم   

 .که عبادت معقول شما است دیبگذران
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 دارد: یدو کاربرد اصل ،عهد درنمک عالوه بر استفاده 
 

 دیباشد و اصالح شده به نمک، تا بدان ضیبا ف شهیشما هم یگفتگو -خوش طعم کردن  ای دار شدنادویه 

 (6آیه  4باب  انی. )کولسداد دیهرکس را چگونه جواب با

 او را  یمنحرف شود و شخص یاز شما از راست یبرادرانِ من، اگر کس یا - فسادنجات از  ای حفظ یبرا

را  اریو گناهان بس دهیرا از موت رهان یبازگرداند، بداند هرکه گناهکار را از ضاللت راه او برگرداند، جان

 (20و  19آیات  5باب  عقوبی). است دهیپوشان

 

با " :گفت ی، اساساً مدییصلح نما گریکدیو با  دیخود نمک بداردر داد که  فرمانبه شاگردان  یسیکه ع یهنگام

دو  شما نیب یحال رابطه بهتر نیو در ع دیو به فکر حفظ جان او باش دیمهربانانه صحبت کن یا وهیبه ش خطاکارطرف 

 ".شودنفر ایجاد می
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 10تا  1 اتیآ 17لوقا باب 

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

 

که  بود یکه باعث آنها شود. او را بهتر م یبر آن کس یوا کنی، لستین یزیو شاگردان خود را گفت، از لغزشها گر

مراقب  کودکان را لغزش دهد.  نیاز ا یکی نکهیافکنده شود از ا ایشود و در در ختهیبر گردنش آو ییایسنگ آس

به تو  بارهفت  یروز اگر. و او را ببخشو اگر توبه کند  نک هیاو را تنبو اگر برادرت به تو خطا ورزد  دیخود باش

 مانیآنگاه رسوالن به خداوند گفتند، ا .او را ببخش کنم، یتوبه م دیهفت مرتبه، برگشته به تو گو یگناه کند و روز

که کنده شده،  دیگفت یم افراغدرختِ  نیبه ا د،یداشت یم یبه قدر دانه خردل مانیکن. خداوند گفت، اگر ا ادیما را ز

 یمشغول شود و وقت یشبان ایاز شما که غالمش به شخم کردن  ستی. امّا ککرد ینشانده شود، اطاعت شما م ایدر در

درست کن تا شام بخورم و کمر  یزیچ دیگو یبدو نم ای. بلکه آنیو بنش ایب یبزود د،یگو یبه و د،یکه از صحرا آ

از آنکه  کشد یاز آن غالم منّت م ایآ اشام؟یتا بخورم و بنوشم و بعد از آن تو بخور و ب کنخود را بسته مرا خدمت 
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که  دییگو د،یعمل کرد دیا که مأمور شده یزیچون به هر چ زیشما ن نیرم. همچناو را بجا آورد؟ گمان ندا یحکمها

 .میکه آنچه بر ما واجب بود بجا آورد رایز میهست منفعت یغالمان ب

 

 ها:فرمان

 دیمراقب خود باش . 

 ید.کن هیاو را تنب 

 او را ببخش. 

 .بیان کنید 

 

 ادامه درس:

بار او  نیخطاکار صحبت کرد. ا ماندارِیا کیبخشش  ضرورتدوباره با شاگردان خود در مورد  یسیبعد ع یمدت

 یبیو غر بیرسد که آنها کلمات عج یبه نظر م ".دیمراقب خود باش"جمله آغاز کرد:  نیخود را با ا العملدستور

از موارد  کیتواند به هر  یاست و مار قدرتمند یعبارت کوتاه بس نی، اامادر مورد بخشش هستند.  تعلیمشروع  یبرا

 ی( موضع دفاع 6 د،ینخور فریب( 5 ،بپائید( 4 د،ی( توجه کن3 د،ی( مراقب باش2 د،یباش اری( هوش1شود:  ریتعب ریز

 به خودتان حمله شود. دی( اجازه نده7 ،اتخاذ کنیدمناسب 

 

در برابر "سؤال پاسخ دهند:  نیکنند که به ایم استدعااز آنها  کیاست. هر  یدفاعحالت  انگریب تعابیرعبارت و تمام 

که در وهله اول انجام شده است  یاست که خود را از گناه نیاست. اول ا دو قسمتیپاسخ  "؟شوددفاع  یزیچه چ

کند یکند و سپس توبه میکه گناه م ایمانداریتا  یمنکنکه دل را سخت  نیو دوم ا هوشیار مار مثل. . . یمحفظ کن

 112آزار. بی . . مثل کبوتر. نبخشیمرا 
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 .16 هیآ 10باب  یمت  



 

   129صفحه   

 

 کی نکهیاست که هم تأمل کننده و هم آموزنده باشد. پس از ا یمعن نیبه ا "دیخود باش مراقب" العملدستور

 گر،یوقوع حوادث فکر کند. به عبارت د یدر مورد چگونگ دیانجام داد، با یگناه ایمانداراناز  یکی به ضد یحیمس

مورد  ندهیتا در آ مورد نیاز را کشف کند مراحلوقت بگذارد و  دیبا اًیثان "رساندم؟ تیموقع نیخودم را به ا چگونه"

دهند که بارها و بارها به آنها  یقرار م یتیساده لوحانه خود را در موقع انیحیاز اوقات مس یاری. بسردیگناه قرار نگ

 113 کنند. یم فیتوص زیرا به عنوان رفتار جنون آم نیا یشود. برخ یگناه م

 

 :یبحث گروه

 بیشرم بر تو؛ اگر بار دوم مرا فر دادی بیمن را فر بار کیبه چه معناست؟ اگر  یمیضرب المثل قد نیا .2

 . شرم بر من دادی

 ند؟یبب بیآس گرید ایماندارتواند از گناه  یم ایماندار کیکه  دیرا نام ببر شیوه کی .3

 ؟قرار گیردگناه مورد دادکرد که به خود اجازه  چه مورد لغزش قرار گرفته ایماندار .4

 تواند انجام دهد؟ یم یچه اقدامات ندهیاز گناه در آ یریجلوگ یبرا او .5

 

 ادامه درس:

در برابر او  یگرید مانداریکه ا یوقت دیبا مانداریا کیکه  کند یرا فهرست م یمراحل ،بدون مکث بیبه ترت یسیع

است  شده آزرده ایمانداربر عهده  شهیهم.« کن. و اگر توبه کرد، او را ببخش توبیخاو را . »سپری کند کند، یگناه م

 خطاکاراست که اگر  شده آزرده ایماندار عهدهبر  شهیهم نی! همچناوردیگناهکار ب ایمانداررا بر  خیتوب نیکه اول

 کرده است، او را ببخشد. 114گفت توبه 
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داشته باشد. به  یمتفاوت جهیاست که به انجام مکرر همان کار ادامه دهد و انتظار نت یکس ،نادانفرد  کی یبرا جیرا فیتعر کی  

 "؟سوزیدمیکه  دیتا متوجه شو دیدست خود را در آتش بگذار دیچند بار با" گر،یعبارت د

114
که او را به سر  یمراحل ایاعمال  ریمعناست که مس نیکند، به ایتوبه م دیگویم یکس یجهت است. پس وقت رییتوبه نشان دهنده تغ  

 دهد.یم رییحد گناه رسانده تغ



 

   130صفحه   

 

خود را  منظور یسیببخشند اشتباه متوجه شوند، ع دیکه با یاو را در مورد تعداد دفعات یمبادا شاگردان گفته قبل

هفت  یهفت بار به تو گناه کند و روز یروز اگر"کنند، بلکه  یفکر م یبار که برخ 490. نه تنها بخشدیم استحکام

دوره هفتاد  کیشوند. در یم ریفرمان متح نیاشاگردان از  ".او را ببخش ،"کنم یتوبه م" دیمرتبه، برگشته به تو گو

 خواهد شد. بار 178.850ساله مجموعاً 

 

است که  نیچقدر ببخشد، مهم ا ایماندار کیکه  ستیاو مهم ن ی. براداند یمعقول نم ریفرمان را غ نیا یسیاما ع

او  ،استدالل نیاز ا پشتیبانی یاست. برا بخشندههمانطور که پدرشان در آسمان  بخشندهشاگردانش چگونه باشند. . . 

 د،یکه هر آنچه را که به شما امر شده است انجام داد یهنگام زیپس شما نرساند. یم انیبه پا جمله نیرا با ا تعلیم

 .«میدادیانجام م دیباکه  میارا انجام داده ی. ما فقط کارمیهست منفعت یبما غالمان : »دییبگو

 

 نکته درس:

 .دیباشیدن بخش مستعد

 

 :کاربرد

 ندهیرا در آ یو چه اقدامات دیوقوع آن فکر کن یو در مورد چگونگ دیدر حق شما گناه کرد، وقت بگذار یکس اگر

 .دیکن یریتجربه جلوگ نیداد تا دوباره از ا دیانجام خواه
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 34درس 

 یشاد برای لیدل
 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 شود؟یشما م وجدکه باعث  دیرا نام ببر یموارد

 

 مقدمه:

شرکت  میها در اورشلمهیخ دیرساند، در ع انیخود را در مورد گناهان به پا هایالعملدستور یسیع نکهیپس از ا

را  یجهان اعالم کرد، مرد نورخود را بود در جشن  موقعی که. دیبخش را را که گرفتار زنا بود یکرد و در آنجا زن

بعد او هفتاد شاگرد  یداد. مدت کوتاه انی، پانیکو انشببه عنوان آمد و سپس با اعالم خود،  ایبه دن نایشفا داد که ناب

توان  یکه به آنها داد را م ییرفت فرستاد. دستورالعمل هایکه م ییهادیاردر شهرها و  لیموعظه انج یرا برا گرید

 .افتی 24تا  21 یدر درس ها
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

 30تا  25 اتیآ 11، مرقس باب  24تا  17 اتیآ 10لوقا باب 
 

 یشاد برای لیدل

 20تا  17 اتیآ 10لوقا باب 

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

 

گفت، من  شانی. بدکنند یهم به اسم تو اطاعت ما م وهایخداوند، د یبرگشته، گفتند، ا یپس آن هفتاد نفر با خرّم

قوّت  یکه ماران و عقربها و تمام بخشم یشما را قوّت م نک،یا .افتد یکه چون برق از آسمان م دمیرا د طانیش

که ارواح اطاعت شما  دیمکن یشاد نیاز ا یول. دیرسان واهدبه شما ضرر هرگز نخ یزیو چ دیکن مالیدشمن را پا

 شما در آسمان مرقوم است. یکه نامها دیشاد باش شتریبلکه ب کنند یم
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 خواهم داد یآرام شماو من به  آییدنزد من 

 24تا  21 اتیآ 10، لوقا باب  30تا  25 اتیآ 11باب  یمت

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

که  کنم یتو را سپاس م ن،یپدر مالک آسمان و زم یا"گفت،  115 وجد نموده القدس در روح اودر همان ساعت، 

منظور  نیپدر، چونکه همچن یا ی. بلیو بر کودکان مکشوف ساخت یداشت یو خردمندان مخف انیامور را از دانا نیا

 شناسد یکس م چیشناسد بجز پدر و نه پدر را ه یپسر را نم یرا به من سپرده است و کس زیچ نظر تو افتاد. پدر همه 

تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را  یا نزد من دییایب که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد. یاز پسر و کس ریغ

در و  باشم یدل م و افتاده میکه حل رایز 117 دیابی میاز من تعلو  116 دیریمرا بر خود گ وغی. دیخواهم بخش یآرام

خود التفات فرموده، گفت، خوشابحال و در خلوت به شاگردان  118 ؛افتی دیخواه یآرام دخو جانهای

 د،ینیب یآنچه شما م خواستند یا و پادشاهان میبسا انب میگو یبه شما م رایز .نندیب یم د،ینیب یکه آنچه شما م یچشمان

 ".دندیبشنوند و نشن د،یشنو یو آنچه شما م دندیبنگرند و ند

 

 ها:فرمان

 به شما ضرر  یزیو چ دیکن مالیقوّت دشمن را پا یکه ماران و عقربها و تمام بخشم یشما را قوّت م نک،یا

 . دیهرگز نخواهد رسان

 کنند یکه ارواح اطاعت شما م دیمکن یشاد نیاز ا یول. 

  شما در آسمان مرقوم است یکه نامها دیشاد باش شتریببلکه. 

 نزد من دییایب. 

 دیریمرا بر خود گ وغی. 

 دیابی میاز من تعل. 
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 .دیپر یدر هوا م یزد و از خوشحال یم ادیاحتماالً فر یسیع. او در روح القدس وجد نموده    

 کنم. تیبه من اعتماد کن و بگذار تو را هدا . دیریمرا بر خود گ وغی  116
 خداست به تو نشان دهم. خشنودیتو خوب است و مورد  ی. بگذار آنچه را که برا. دیابی میتعل از من  117

118
و  دیینما  و مالحظه دیستیبا ها قیبر طر: »دیگو یم  نیخداوند چن 16آیه  6ارمیا باب  .. افتی دیخواه یخود آرام جانهایدر   

 .دیابیب آرامیخود   جان  ی، برا نموده  سلوک  تا در آن  است  کدام کوین  قیطر  که دیینما درخواست  را بخواهید، میقد  یها قیطر
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 درس:

کنند. آنها به  دایدست پ یجیبه چه نتا ای فتدیب ی، مطمئن نبودند که قرار است چه اتفاقفرستاده شدندهفتاد نفر  یوقت

 یسیخوشحال شدند و به ع اریخود، بس بشارتیاطاعت کردند! پس از بازگشت از سفر  یسیع هایفرماناز  یسادگ

کرد که به آنها  یادآوریبه آنها  یسی. در پاسخ، عده بودندشآنها  عینام او مط در دیوها هم یگزارش دادند که حت

 .بودداده  را تمام قدرت دشمناقتدار بر 

 

و  کنند یم انیب محبترا با  قتیآنها حق ل،یدر موعظه انج رایاعطا شده است، ز یسیاقتدار به همه شاگردان ع نیا

روبرو شد، گفت  الطسیپ وسیکه با پنط یهنگام یسی. در واقع، عکنند یمخالفت م یروحان یها با قدرت ماًیمستق

 نیکه من پادشاه هستم. از ا ییگو یمدرست تو "آمده است. نیبه زم برای آن است که او یهدف قتیکه شهادت حق

است سخن مرا  ی، و هر که از راستشهادت دهم یتا به راستدر جهان آمدم  نیجهت من متولّد شدم و بجهت ا

را  سیپسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابل"کرد:  انیگونه ب نیرسول ا یوحنای و (  37 هیآ 18باب  وحنای)" .شنود یم

 ( 8 هیآ 3باب  وحنای)اول  ".باطل سازد

 

کرد.  سهیخود مقا اعمالکرد و آن را با  فیرا توص ابلیس اعمال یسیها قبل از فرستادن هفتاد نفر، عمهیخ دیدر ع

 حاصل کنند. ادتریو آن را ز ابندی اتیح شانیمگر آنکه بدزدد و بکشد و هالک کند. من آمدم تا ا دیآ یدزد نم

 حیشود، و قدرت مس یم مرگو  گناه باعثاست، که  بیفر قیاز طر دروغ( قدرت دشمن 10 هیآ 10باب  وحنای)

 آورد.یرا به ارمغان م حیات منجر به اطاعتشود، که  یگفته م محبت دراست که  یقتیحق

 

آنها بر بشر استفاده کرد: مار و عقرب. مار  ریتأث یدشمنان خود و چگونگ فیتوص یبرا نیاز دو موجود نماد یسیع

 شیدای. )پبود ارتریهُشبود،   خداوند خدا ساخته  صحرا که  واناتیح همة از مار واست.  بیفرو  دروغنشان دهنده 

است که تمام ربع  یمسمّ طانیو ش سیکه به ابل یمیآن مار قد یعنیبزرگ انداخته شد،  یو اژدها (1 هیآ 3باب 

معرف  عقرب ( 9 هیآ 12. )مکاشفه باب انداخته شدند یانداخته شد و فرشتگانش با و نی. او بر زمبدیفر یمسکون را م

و قوّت  موت گناه است شین ؟ستگور ظفر تو کجا یتو کجا است و ا شیموت نای است.  مرگو  گناه
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 15باب  انی. )اول قرنتدهد یظفر م حیمس یسیواسطة خداوند ما ع شکر خدا راست که ما را به کنی. لعتیگناه، شر

 (57تا   55 اتیآ

 

به آنها  یسیکنند، ع یکه به آنها داده شده بود شاد اقتداریکه با  دیرسیبه نظر م شایستههفتاد شاگرد  یاگرچه برا

 نی. با گفتن اشادی کننددر آسمان نوشته شده است شان که نام نیاز ا دیکار را نکنند. در عوض آنها با نیگفت که ا

داد!  یم یشاد یبرا یزیبه شاگردانش چ نیشده است. ا مرقوم دفتر حیاتبه آنها گفت که نام آنها در  یسیسخن، ع

 "سیقد"را شده اند. ممکن است آنها  مرقوم دفتر حیاتدر  حقیقی پارسایمعتقد است که فقط افراد  یهودی تعلیم

-توبه نوشته شده دفترکثر مردم در معتقدند که ا نیهمچن انیهودیندارند.  یشرمندگ یبرا یزیکه چ میبدان یکسان ای

اند. شده مرقوممردگان  دفتردر حقیقی  کارتوبهنا شریرکه افراد  ینشده است، در حال تعییناند و سرنوشت آنها هنوز 

 بود. یخبر خوب براستی، استشده  مرقوم آسماندر  از قبلنام آنها  دیگویم یسیع نکهیا دنیشن

 

 یو من شما را آرام گرانبارانتمام زحمتکشان و  ینزد من ا دییایبداد:  فرمانخود  یشاد انیدر م یسیسپس ع

خود  یدر جانهاو  باشم یدل م و افتاده میکه حل رایز دیابی میو از من تعل دیریمرا بر خود گ وغی. دیخواهم بخش

رسد: روح،  یاو به هر بخش از انسان م گیرایی. است و بار من سبک فیمن خف وغی رایز .افتی دیخواه یآرام

 به فراوانیو آن را  ابندی اتیح شانیمن آمدم تا اها گفته است.  مهیخ دیبه آنچه او در ع میو اشاره مستق جسمو  جان

 حاصل کنند.

 

کنند.  یدست و پنجه نرم م یزندگ یکیزیبا بار ف یکنند ممکن است متفاوت باشد. برخ یکه مردم حمل م ییبارها

 یسی. عدر تقال هستند شریعتحفظ  روانیبا بار  گرید یکنند. و برخیگناه و مرگ مبارزه م روحانیبا بار  گرانید

که  رایفقها ز یا زیبر شما ن یواآخر پرداخت.  ربا نوع نیکرد به ایصحبت م انیسیکه با کاتبان و فر یهنگام یحت

( پطرس 46 هیآ 11. )لوقا باب دیگذار یانگشت خود را نم کی، بارهاو خود بر آن  دینه یگران را بر مردم م یبارها

. او اختموضوع پرد نیبه ا الدیبعد از م 50در حدود سال  میدر اورشل ییسایکل یشورا نیدر اول نیرسول همچن

طاقت  زیکه پدران ما و ما ن دینه یبر گردن شاگردان م یوغیکه  دیکن یامتحان مپس اکنون چرا خدا را "گفت: 

که آن را حمل  یافراد  ست،یکه بار چ ستیواقعاً مهم ن (10 هیآ 15)اعمال رسوالن باب  ".میتحمّل آن را نداشت
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دهد، بار مشترک  یاو استراحت م ند،یآ یم یسیکه نزد ع یهستند. به کسان یکسانی یزهایهمه به دنبال چ کنند، یم

 .میندازیتر به آنچه او گفته است ب قیدق ینگاه دییایو بار سبک تر. ب

 

خواهند بار خود را یاستراحت هستند. آنها م یبرا یاند به دنبال فرصتخسته شده نیکه از حمل بار سنگ یافراد شتریب

تمام زحمتکشان و  ینزد من ا دییایب" گفت: یسیدراز بکشند و سرحال باشند. ع ای نندیبنش یمدت اورند،یب نییپا

  الکن  یبا لبها او»صحبت کرد و گفت:  آرامی نیا ورددر م ینب ایاشع.« دیخواهم بخش یگرانباران و من شما را آرام

  حیمستر را  شدگان خسته  . پس است  نیهم آرامی: » گفت  شانیا  به  خواهد نمود. که  تکلّم  قوم  نیبا ا  بیغر  و زبان

 تعبیرکتاب اعمال رسوالن  (12و  11 اتیآ 28باب  ای)اشع ".بشنوند  امّا نخواستند که . است  نیهم  یو آرام دیساز

از حضور خداوند  استراحتاوقات تا گناهان شما محو گردد و تا  دیپس توبه و بازگشت کنکند. یخود را اضافه م

 (  19 هیآ 3رسوالن باب )اعمال  .برسد

 

مرا  وغی آنها کمک کند. یراه به حمل بارها هیکند که در بقیم شنهادیدهد، بلکه پ یم آرامینه تنها به مردم  یسیع

. افتی دیخواه یخود آرام یدر جانهاو  باشم یدل م و افتاده میکه حل رایز دیابی میو از من تعل دیریبر خود گ

انجام  یکه برا دهد یم وانیجفت ح کیاز  یمعمول یبه شنوندگانش مثال ،«دیریمرا بر خود گ وغی»با گفتن  یسیع

. باشد آن دو حامل یوغاز  یکیاو  به عنوان مثال اگر که دیگویسخن م آنطور. و کنند یبا هم کار م امر کی

 دیکار مف یکه برا ترمسن وانیح کیاو را با  رد،یگیقرار م وغی ریبار ز نیاول یجوان برا وانیح کیکه  یهنگام

کار  گرانید در کنار که به طور مؤثر و دهد یم تعلیمتر  جوان وانیبه ح عتر در واق مسن وانیکنند. حیجفت م است

که با  دیگویم گرانیو به د حقیقی خود استذات حال بازتاب ، در بوددل  و افتاده میحلاو  نکهیا انیبا ب یسیکند. ع

در "مفهوم اشاره شده است.  نیا به 45آیه  6باب  وحنایکه با او جفت هستند چگونه رفتار خواهد کرد. در  یکسان

نزد من  افتی میو تعل دیپس هر که از پدر شن 119 .افتیخواهند  میاز خدا تعلمکتوب است که همه  ایانب

 ".دیآ یم
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 13آیه  54اشعیا باب    
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خواهند  زین یتردهد که بار سبکیکند، بلکه وعده میم میدهد و بار خود را تقسیم آرامینه تنها به مردم  یسیع

 واناتیکه حباید به یاد داشته باشیم ما  یسیع جمالت دنی. در شنو بار من سبک است خفیفمن  وغی رایزداشت. 

 یحمل بار طراح یبرا هاارابهاست. چرا، چون  ارابه آن یک یسیع مثالِشوند. در یم هم یوغ یزیچ دنیکش یبرا

 شده اند!

 

به  ازیبدون ن دیتوان ی. تا کجا مدیکنیاز چوب را بر پشت خود حمل م یمی. شما بار عظدیرا تجسم کن نیا دیکن یسع

کند تا چوب خود یو به شما کمک م دیآیم یکه شخص دیسپس تصور کن د؟یبرو شیپ رفع خستگیاستراحت و 

کوچک من رابه اآن را در  دییایب": دیگو یاو به شما م حال کنید؟ی میبهتراحساس . دیراه حمل کن انیرا تا پا

 دنیکه در کش یکس، راستیآورد؟ اوه  یرا در شما به وجود م یچه احساس نیا ".میکشیو آن را با هم م میبگذار

 شود؟یشما م شادیباعث  نیا ای. آکند خداست یبه شما کمک م ارابه

 

  هوهی  یسرمد  یخدا  که  یا دهیو نشن  ندانسته ایآکرد.یبه مردم منتقل م ینب یایاست که اشع یهمان مفهوم نیا

و  بخشد یم  را قوّت  فانی؟  ضعکرد  نتوان  او را تفحّص  فهمو  شود ینم  خسته و  درمانده  نیزم  یاقصا  نندهیآفر

 امّا. افتند یم  یبکلّ  نو شجاعا گردند یم  و خسته  درمانده  هم  جوانان  ی. حتّدیانم یعطا م  ادهیز  را قدرت  ناتوانان

  و خسته دیپرواز خواهند کرد. خواهند دو  عقاب  و مثل  افتیخواهند   تازه  قوّت باشند یمنتظر خداوند م  که  یآنان

 (31تا   28 اتیآ 40باب  ای. )اشعدینخواهند گرد  و درمانده دینخواهند شد. خواهند خرام

 

 :یبحث گروه

 ؟یدکش یرا به دوش م ییبارها چه .1

 بار به شما کمک کند؟ نیکه خداوند در انجام ا دیاجازه ده دیتوانیم مانیبا ا ایآ .2

 کمک به شما چگونه است نیا د،یتوان یم اگر .3

را انجام  حیمس عتیشر بیترت نیو بد حمل کنیدرا  گریکدی یبارهادارد؟  ییشما چه معنا یبرا ریز جمله .4

 .دیدهمی
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 نکته درس:

 .وجد نمائیماز آنها  میتوان یبه ما داده است که م یادیز یزهایدر آسمان چ پدر ما

 

 :کاربرد

 تا به شما کمک کنند. دیشد، به خداوند و فرزندان خدا نگاه کن نیبار سنگ یوقت
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 35درس 

 مانیبا ا یدعا

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 و برآورده شده است؟ دیکه دعا کرده ا دیرا نام ببر یموارد

 

 :مقدمه

بعد از  30کرد که هفتاد شاگرد را به آنجا فرستاده بود. در نوامبر سال  ییاز شهرها و روستاها دیشروع به بازد یسیع

تا باغ  120 کوتاه یرو ادهیپ کیاقامت کرد. از آنجا فقط  لعازاریو ا میو در خانه مارتا، مر دیرس ایعنتیبه ب الدیم

که  رندیبگ ادیشدند تا  کیشاگردان به او نزد ،یاکه او دوست داشت دعا کند. در نقطه ییبود، جا یمانیجتس

که قبالً در  م،ینامیم ربانی یآنچه که ما اکنون آن را دعا یو با بازخوان لطف نمودآنها به  یسیچگونه دعا کنند. ع

 داده بود، آغاز کرد. تعلیمقبل به آنها  میکوه دو سال و ن سرموعظه 
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

 مانیبا ا یدعا

 4تا  1 اتیآ 11لوقا باب 

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

 

گفت، خداوندا، دعا کردن را به  یاز شاگردانش به و یکیچون فارغ شد،  کرد،یدعا م یکه او در موضع یهنگام"

پدر ما که در  یا ،دییگو د،یهرگاه دعا کنگفت،  شانیبد .اموختیشاگردان خود را ب ییحینما، چنانکه  میما تعل

کرده شود. نان کفاف ما  زین نیدر آسمان است، در زم ه. ارادة تو چنانکدیاینام تو مقدّس باد. ملکوت تو ب ،یآسمان

 اور،یم شی. و ما را در آزمامیبخشیهر قرضدار خود را م زیکه ما ن رایبده. و گناهان ما را ببخش ز را روز به روز به ما

 "ده. ییرها ریبلکه ما را از شر
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 قرار دارد. میاورشل یجنوب شرق کیلومتری 3 حدود در ایعن تیب   
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 فرمان:

 دییگو د،یهرگاه دعا کن . 

 

 بحث گروهی:

 ست؟یچ مانیو ا دیتفاوت ام .1

 است. یزیبه چ لیم دیام 

 میدواریاست که به آنها ام ییزهایچ سند مانیا. 

 و  یقین بدانید که آن را یافته اید ،دیخواه یمهر آنچه را که  د،یکن یدعا م یوقت م،یگو یبه شما م نیبنابرا

 .از آنِ شما خواهد بود

 

 درس:

 چنین و چنانپس درباره  چگونه»  بطلبیداز خداوند ، دیشاگردان شو هیاست که شب نیدر دعا ا یدیعنصر کل نیاول

که  ییاست، درخواست کند از خدا حکمتاز شما فاقد  کسیاگر "همانطور که مکتوب است:  رایز «م؟یدعا کن

 دیترد چیدرخواست کند و ه مانیبا اعطا خواهد شد. امّا  یو به و کند، یسخاوتمندانه و بدون مالمت به همه عطا م

 کس نی. چنشود یکه با وزش باد به هر سو رانده م استیدارد، چون موج در دیکه ترد یکس رای، زبه خود راه ندهد

 ".افتیخواهد  یزینپندارد که از خداوند چ

 

کند که هر سه یاستفاده م یآغاز کنند. سپس از مثال 121ربانی  یدهد که دعا را با دعایبه شاگردانش دستور م یسیع

 و در زدن. جوئیدن، طلبیدن: ردیگ یجنبه درخواست دعا از خدا را در بر م

 

 شود.به اینطور خوانده مینامم.  یم "دهیل دوست خوابثَمَ"ل است که من آن را ثَمَ کیبه شکل  نمونه نیا
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 آموزش داده شد. یمجموعه شاگرد نیا 12آن در درس  میدعا و مفاه   
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 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

  دهیمَثَل دوست خواب

 13تا  5 اتیآ 11لوقا باب 

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

 

دوست سه قُرص نان به  یا د،یآمده، بگو یداشته باشد و نصف شب نزد و یاز شما که دوست ستیگفت، ک شانیبد

او گذارم. پس او از اندرون  شیندارم که پ یزیاز دوستان من از سفر بر من وارد شده و چ یکیمن قَرْض ده، چونکه 

 توانمیاند، نمخواب با من خفتهمن در رخت یهاکه اآلن در بسته است و بچه رایمرا زحمت مده، ز د،یدر جواب گو

بجهت لجاجت خواهد  کنیتا بدو دهد، ل زدیبرنخ یهر چند به علّت دوست میگویبرخاست تا به تو دهم. به شما م

 دیکه به شما داده خواهد شد. بطلب بطلبید میگویبرخاست و هر آنچه حاجت دارد، بدو خواهد داد. و من به شما م

خواهد  123 ،بجویدو هر که  ابدی 122 ،بطلبدهر که  رایشما بازکرده خواهد شد. ز یبراکه  دی. بکوبافتی دیکه خواه

از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد،  ستیاو باز کرده خواهد شد.  و ک یبرا 124 ،کوبدبو هرکه  افتی

بدو عطا  یبخواهد، عقرب یمرغاگر تخم ای  د؟بدو بخش یمار یخواهد، به عوض ماه یاگر ماه ایبدو دهد؟  یسنگ

پدر  ادتریداد، چند مرتبه ز دیرا به اوالد خود با کوین یزهایچ دیدانیم د،یهست ریپس اگر شما با آنکه شر کند؟

 القدس را خواهد داد به هر که از او سوال کند.شما روح یآسمان

 

 ها:فرمان

 دیبطلب . 

 دیبجوئ. 

 دیبکوب. 

 

                                                           
 .دیادامه ده طلبیدنبه  بطلبید.  122
 .دیادامه ده جوئیدنبه  بجوئید.  123
 .دیادامه ده کوبیدنبه   بکوبید.  124
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 ادامه درس:

 نیخواهد که در مورد هم یاز آنها م یسیکنند که عیم افتیرا در استدالل نیا انیحیمَثَل، اکثر مس نیخواندن ا با

 !ستیدرست نواقعاً  نیکنند. ا یخدا پافشار نزدموضوع در دعا 

 

 یگرید زیچ هیشب یزیچ " گر،یبودند. به عبارت د یا سهیمقا یها استفاده کرد، مَثَل یسیکه ع ییها از مثال یاریبس

مَثَل  کی "دهیمثل دوست خواب"، اما. شود یانداخته م ایاست که در در یتور شبیهملکوت آسمان مثالً  "است.

 .ستین یگرید زیچ هیشب یزیچ گر،یاست. به عبارت د متضاد

 

خواهد. دوست ینان قرض م یخواب است و مقداراو که  یرود در حال یبه خانه دوستش م شخصیمَثَل،  نیدر ا

گوید می 24 هیآ18باب   مانی. امثال سلردیگیاست قرار م کتریخدا که از دوستان ما نزد نقطه مخالفدر مَثَل در 

دوم  ".باشد یم تر چسبندهاز برادر   که  هست  یاما دوست کند، یم  را هالک  شتنیدارد خو اریبس  دوستان  که  یکس"

تو لغزش خورد. او که  یاو نخواهد گذاشت که پا"فرماید می 4تا  3 اتیآ 121باب  ریزاممخوابد. یخدا نم نکهیا

و سوم، مرد از " .رود یو به خواب نم ابدخو یاست، نم لیاو که حافظ اسرائ نک،ی. ادینخواهد خوابحافظ توست 

هزار تپه به او قرض دهد که قابل بر  گله و رمهصاحب  خدا،خواهد که سه قرص نان را در مقابل یدوستش م

 سماجتبه تو بدهد در صورت  یدار ازیآنچه را که ن ی( اگر دوست1است که  نی. پس نکته مَثَل استین بازپرداخت

 تو انجام خواهد داد. یازهایرفع ن یبرا خدا شتریب( چقدر 2از شبانه روز،  یدر هر زمان

 

 یکه معنا رود یم شیتا آنجا پ یاو حت نی! بنابراندهندرا از دست  هدفخواهد که یاز شاگردانش م یسیدر واقع، ع

. داده شودتا به شما  دیبخواه م،یگو ی! پس به شما مدی. آن را با دقت بخوانکند یبازگو م گرید قیمَثَل را از دو طر

،   بکوبدو هرکه  افتیخواهد  ،دیبجوو هر که  ابدی، بطلبد. هر که شودباز  یتانبه رودر تا  یدبکوب؛ بیابیدتا  بجوئید

  .باز کرده خواهد شداو  یبرا
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 :یبحث گروه

 شود؟ یکه محقق م دیمطمئن هست ایمحقق شود  دیکن یآنچه دعا م دیدواریام دیکن یدعا م یوقت ایآ .2

 د،یکن یم نیگزیرا جا یگریکلمات د ای دیکنیو باور م دیخوانیکالم خدا را همانطور که هست م ایآ .3

 انجام داد. حوا در باغ عدن کههمانطور 

 

 ادامه درس:

از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد،  ستیک»دهد. یادامه م شتریب یموضوع را با استفاده از تضادها یسیع

بدو عطا  یبخواهد، عقرب یمرغ اگر تخم ایبدو بخشد؟   یمار یخواهد، به عوض ماه یاگر ماه ایبدو دهد؟  یسنگ

 رپد ادتریداد، چند مرتبه ز دیرا به اوالد خود با کوین یزهایچ دیدان یم د،یهست ریکند؟ پس اگر شما با آنکه شر

دهد که اگر  یم حیکار، او توض نیبا انجام ا« ؟کند درخواستالقدس را خواهد داد به هر که از او  شما روح یآسمان

 زیاگر چ اًیبه شما نخواهد داد. و ثان دیااز آنچه شما خواسته ریغ یزیاو چ د،یبخواه زیچ کیبه طور خاص از خدا 

 دهد.یبه شما نم یبد د،یبخواه یخوب

 

مار،  کی ،یماه کیمتشکل از  نینماد ریاز تصاو یسی. عنتیجه گرفتتوان یاو م جمالتاز  زین روحانیدو کاربرد 

 بیمار را در مورد آنچه فر یسیع یافکار استفاده کرد. در درس قبل نیانتقال ا یعقرب برا کیتخم مرغ و  کی

تخم مرغ  کیو  یماه کینجا او آنها را با یآورد استفاده کرد. در ایکه مرگ م یزیدهد و عقرب را در مورد چیم

 خواند: ریتوان متن را به صورت ز یکار م نی. در انجام ادر تضاد قرار میدهد
 

 حیاتاگر  ایبدو دهد؟  فریب ،حقیقتبه جای  خواهد، حقیقتاز شما که پدر باشد و پسرش از او  ستیک"

را به اوالد خود  کوین یزهایچ دیدان یم د،یهست ریپس اگر شما با آنکه شربدو بخشد؟  مرگآن خواهد، به عوض 

 ".کند درخواستالقدس را خواهد داد به هر که از او  شما روح یآسمان رپد ادتریداد، چند مرتبه ز دیبا

 

 پُریِطلبیم یکه از خدا م نیکویی زیچ آن که کند یاشاره م تیواقع نیبه ا یسیدر استفاده از مثال متضاد، ع

همه انسانها  یرا برا هم حیاتو  قتیحقهم آن را انکار نخواهد کرد. روح القدس  کس چی، که هاست القدس روح

  را در مورد روح القدس نوشت: مواردن یآنقدر ارزشمند است که پولس رسول ا هیهد نیآورد. ایبه ارمغان م
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که بحسب  شود؛ یم یمُسَمّ نیدر آسمان و بر زم یا نزد آن پدر، که از او هر خانواده زنم یسبب، زانو م نیاز ا

به  حیتا مس د،یخود از روح او به قوّت زورآور شو یِباطن تِیّدر انساندولت جالل خود به شما عطا کند که 

 یکه با تمام دیابینهاده، استطاعت  ادیکرده و بن شهی؛  و در محبّت رشما ساکن شود یدلها رد مانیوساطت ا

که فوق از  حیبه محبّت مس دیو عارف شو ست؛یچ یکه عرض و طول و عمق و بلند دیادراک کن نیمقدّس

از هرآنچه  ادتریز تینها یبالحال او را که قادر است که بکند خدا.  یپر یتا تمام دیشوتا پر معرفت است 

قرنها  عیتا جم یسیع حیو در مس سایمر او را در کل ،کند یکه در ما عمل م یبحسب آن قوّت م،یفکر کن ای میبخواه

 ( 21تا   14 اتیآ 3باب  انی)افسس .نیتا ابداآلباد جالل باد. آم

شما و مسألت نمودن تا از  یاز دعا کردن برا میستیا یباز نم م،یدیرا شن نیکه ا یاز روز زیما ن و از آن جهت

 یخداوند به کمال رضامند ستةیشا قیتا شما به طر د،یشو پُر یکمال معرفت ارادة او در هر حکمت و فهم روحان

جالل او به قوّت  ییو به اندازة توانا د،یو به معرفت کامل خدا نمّو کن دیبار آور کوین عملو در هر  دییرفتار نما

بهره  قیکه ما را ال دیو پدر را شکر گزار د؛یداشته باش یتا صبر کامل و تحمّل را با شادمان دیتمام زورآور شو

 (  12تا   9 اتیآ 1باب  انی)کولس. است دهیمقدّسان در نور گردان راثیم

 یو سرودها حاتیو تسب ریبه مزام گریکدیبا  و. دیپر شواز روح که در آن فجور است، بلکه  دیمست شراب مشو

خدا و پدر را به  زیبجهت هرچ وسته،ی. و پدییو ترنّم نما دییخود به خداوند بسرا یو در دلها دیگفتگو کن یروحان

 (20تا  18 اتیباب آ انی)افسس .دیح شکر کنیمس یسینام خداوند ما ع

است که بخواهد و  نیانجام دهد ا دیروح القدس با پُریِ افتیدر یبرا یحیمس کیکه  یفقط فکر کن! تنها کار

 کرده است. افتیکه آن را در یقین داشته باشد

درخواست از  یبرا نیکو حقیقتاً هیهد کیرساند که یم انیبه پا استدالل نیگفتار خود را با ا یسیکه ع ییاز آنجا

 دی. توجه کنمیکن یرا دوباره بررس« خوابیدهل دوست ثَمَ»تا دهد یمیک توقف ، به ما باشدمیروح القدس  پُریِخدا 

دوست مسافر؟ با توجه  کی یانان فقط برقرص خود سه قرص نان خواست. چرا سه  دهیکه آن مرد از دوست خواب

سه  یکه انسان موجود یی. از آنجامیموضوع فکر کن نیمتفاوت درباره ا یا وهیبه ش میتوان یگفت، م یسیبه آنچه ع

 نیو جسمش. ا جانروح،  یبرا یکیدوست مسافر الزم بود: هر کدام  یازهایرفع تمام ن یاست، سه نان برا بخشی
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 قدرتخدا و  محبتخدا،  کالمهستند:  ازهاین نیرفع ا یروح القدس برا قیخدا از طر یایهدا ندهیسه نان، خود نما

 خدا.

دهد  ینشان م نیآمد. چرا تا صبح صبر نکرد؟ ا دهیشب به خانه دوست خواب مهین آن شخصکه  دیتوجه کن نیهمچن

 یبرا یزیبرآورده کند. و چرا آن مرد در وهله اول چ یرا در هر زمان شخص کی یازهایتواند نیکه روح القدس م

را برآورده  گرانید یازهاین میتوانینم شهیهم ییدهد که ما به تنها ینشان م نیدادن به دوست مسافر خود نداشت؟ ا

و  بجوئیم م،یاست که بخواه نیا میبکن دیکه با یتواند. تنها کاریماو که  میدار یبه کس یفور یاما دسترس م،یکن

 بکوبیم

است:  ترتیب نیابه  استخراج کرد. و "خوابیدهل دوست ثَمَ"توان از  یوجود دارد که م یینها روحانیکاربرد  کی

 د،یاو باش ةخدا و انجام اراد یپادشاه ینخست در پبلکه »مرد ابتدا به دنبال دوستش رفت. . بطلبیدو  ید، بکوب بجوئید

 داریزد تا او را ب اخانه او ر بدر آن شخص( سپس 3 هیآ 6باب  ی)مت« شد.به شما عطا خواهد  زین نهایا ةآنگاه هم

و نام او را متبارک  دییاو را حمد گو! حیاو با تسب یو به صحنها دییایب شکرگزاریاو با  یها دروازهبه  "کند. 

بلکه من  د،یدیشما مرا برنگز. »درخواست نمودخواست  ی( و سرانجام آنچه را که م4 هیآ 100باب  ری)مزام "!دیخوان

از پدر به اسم من طلب  شما بماند تا هر چه وةیو م دیآور وهیو م دیو شما را مقرّر کردم تا شما برو دمیشما را برگز

 (16 هیآ 15باب  وحنای.« )به شما عطا کند دیکن

 

 نکته درس:

 .دیدعا کن مانیبا ا

 

 :کاربرد

 (نمونهبرای . )دیرا انجام ده ریز یدعا نیتمر

 .دیرا بخوان ربانی یدعا .1

 .(میتو هست تی)پدر، ما به دنبال حکمت و هدا - یدخداوند را جستجو کن اراده .2

 .(یو مهربان زیتو شگفت انگ رای)ز -( برانگیزانیدو سپاس  شی)او را با ستا یدبکوب .3

 شود.( ری)ما را از روح خود پر کن تا سراز - دیاز او بخواه دیدار ازیرا که ن آنچه .4
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 36درس 

 ریاکاری

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 کنند؟خطابش می "بد". . . است« خوب»مردم آنچه را واقعاً  مافرهنگ  یها از بخش یچرا در برخ

 

 :مقدمه

که شاگردان  یزیچ نیبهتر فرمودد، یرسان انیدعا به پا یدستورالعمل خود را در مورد چگونگ یسیکه ع یهنگام

که هم  یرا از مرد ویروح القدس، د تینشان دادن اهم یبرا یسیروح القدس است. سپس، ع پُریِ بطلبندتوانند یم

معجزه کرده  ،رئیس دیوها، للزبوعکردند که توسط ب ماو را مته انیسیکرد. در آن زمان فر رونیبود ب اللکور و هم 

خواهد بود که تا  انیسیاز مخالفت کاتبان و فر یمداوم نیبه اتهام آنها آغازگر طوفان آتش یسیاست. پاسخ ع

 شش ماه بعد ادامه خواهد داشت.تا مصلوب شدن او 

درباره  نهیزم شیاطالعات پ یبرخ هیدهد، ته تعلیمان تا به شاگرد کرد یآماده م یسیبه منظور درک بهتر آنچه که ع

 خواهد بود. دیکه با او مخالف بودند، مف یدرس و افراد پایانی عیوقا

کوتاه به هر  ینگاه دییای. بانیسیو فر انیبرخاسته است: کاتبان، صدوق لیدر اسرائ اصلیاز سه گروه  یسیمخالفت با ع

 :میندازیگروه ب

 رایکند زیم ادی "فُقها"از آنها به عنوان  یبودند. کتاب مقدس گاه یموس عتیدر شر کارداناز افراد  یگروهکاتبان 

که طبق  یقضات ایحقوقدانان  (3و  شریعتمعلمان ( 2، شریعت یتوسعه نظر( 1آنها عبارت بود از:  یاصل فیوظا

)تکرار  میبه شاگردان خود، تانائ عتیشر تعلیمشیوه ل یآنها را به دل یسیکردند. در زمان عیاحکام صادر م شریعت

آن را که  یتکرار کنند تا زمان یبه طور شفاهبارها و بارها که کردند را موظف می ایشان. آنها دندیکنندگان( نام

 تیحما انیسیبودند و اکثر آنها به شدت از فر نیسنهدر ل،یاسرائ اهل شورای یاز کاتبان اعضا یاری. بسبدانند

 .دیبه طول انجام الدیبعد از م 220تا  الدیقبل از م 300از پانصد سال از  شیکاتبان ب میتانائدوره  کردند.یم
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به وجود  لیدر اسرائ انیدر زمان سلطنت مکاب الدیاز م شیبودند که در قرن دوم پ یحزب مذهب کی انیصدوق

 لیتشک یاز نظر تعداد اندک بودند، اما عمدتاً از طبقه اشراف انیاست. صدوق "پارسا" ینام اساساً به معنا نیآمدند. ا

انسان را برجسته کنند، در اراده آزاد داشتند که  لیکردند. آنها تمایمرتبط م تناکهرا با  شانشده بودند که خود

حاصل  استیس قیداشتند. نفوذ آنها از طر دیانسان تأک پیش برگزیدگی)سرنوشت تعیین شده(بر  انیسیکه فر یحال

 رفت. نیاز ب الدیپس از م 70در سال  میشدن معبد اورشل رانیپس از و یاندک یشد. حزب صدوق

به وجود  لیدر اسرائ انیدر زمان سلطنت مکاب الدیاز م شیبودند که در قرن دوم پ یحزب مذهب کی زین انیسیفر

 شانآن خود یگرفته شد که اعضا استدالل نیاصطالح از ا نیاست. ا "جدا شده" ینام در اصل به معنا نیآمدند. ا

نفر  6000حدود  یسیدر زمان ع انیسی. فرتخصیص دادند یموس عتیبه شرخود را جدا کردند و « عام»مردم  ازرا 

شد، یحاصل م استیس قیاز طر انیکه قدرت و نفوذ صدوق یبودند و عموماً مورد احترام مردم بودند. در حال

 یافراط انیهودیوجود ندارد، اما ممکن است  گریحزب د نیگرفتند. اگرچه ایم نیقدرت خود را از د انیسیفر

 .میبدان ابه آنه کیرا نزد یارتدوکس امروز

 

 ینداشتند. اگرچه آنها استانداردها انیهودی انیدر م یکنند سابقه درخشانیاز مردم فکر م یاریآنطور که بس انیسیفر

هشت نوع  یو بابل یمیاورشل یکردند، اما همه به آن عمل نکردند. طبق تلمودها نییخود تع یرا برا ییباال یاخالق

 125 وجود داشت: یسیفر

 

کند تا همه بتوانند آنها یبر دوش خود حمل م خودنماییخود را با  کیکه اعمال ن ،ی)کتفی(اشانه یسیفر .1

 .نندیرا بب

، آوردبه جا می( کی)عمل ن هاتزویم کیکه او  یخواهد تا زمانی، که از شما مصبر کنید لحظه کی یسیفر .2

 .دیصبر کن

 کند.یبرخورد م واریکند به دینگاه م نیکه به زم یدر حال یزن دنیاز د پرهیز یکه برا ،زخمی یسیفر .3

 کند.یمتعادل م یگریرا با د یکیدهد و یانجام م کیشود، آنگاه کار نیکه مرتکب گناه م ،حسابگر یسیفر .4

 هاون در هاون.دسته کاذب خم کرده اند، مثل  یرا با فروتن خود که سر ،هاون دسته یسیفر .5
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  David H. Stern 70-69( صفحات 1992) یهودی دیعهد جد ری، تفس. 
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کند قبالً یکه فکر م یی، گو"تا بتوانم آن را انجام دهم ستیمن چ فهیوظ": درخواست میکندکه  یسیفر .6

 را انجام داده است. وظایفهمه 

 .اگر احکام را انجام ندهد عواقباز ترس  یسیفر .7

به  محبت هماحکام وعده داده است،  یاجرا یبرا که خدا ییبه پاداش ها محبت هم - محبتاز  یسیفر .8

 است[. انیسیتنها نوع خوب فر نجایاو در ا کدام، ستی]مهم ن  126 خود تورات

 

 یسی. سپس عبعلزبولتوسط  به اخراج دیوهارا متهم کردند  یسیع انیسیآغاز شد که فر یدرس از زمان پایانی عیوقا

 اشخاصیکردند که یمخالفان خود کرد. آنها ادعا م 127 یاکاریر یشروع به افشا هاپاسخ ی ازسر کی قیاز طر

 را ثابت کرد. نیهستند، اما گفتار و کردار آنها خالف ا خداشناس

 

شود. یمربوط م ،یگناه نابخشودن یعنیسخن گفتن بر ضد روح القدس،  ای ییبه موضوع کفرگو یسیپاسخ ع نیاول

خطاب یی به نیکواست . . .  شریرآنچه  ای بدیبه . . . خطاب کردن آنچه نیکوست گناه عبارت است  نیاساساً ا

را   ییکویو ن  ییکویرا ن  یبد  که  یبر آنان  یوا»به آن اشاره شده است،  20آیه  5باب  ایدر اشع صریحاًو کردن است 

را   ینیریو ش  ینیریش  یجا  را به  یو تلخ گذارند، یم  ظلمت  یجا  نور و نور را به  یجا  را به  ظلمت  که نامند، یم  یبد

 !«نهند یم  یتلخ  یجا  به

 

از آنچه در جامعه مدرن  شتریب اریبس یتیاهم« به بدیاست. . .  نیکآنچه » دنِینام استداللِ، یکتاب مقدس دیدگاهاز 

. خدااست. . .  نیک حقیقتاًنفر وجود دارد که  کی. طبق کتاب مقدس فقط ردیگ یبه خود م میکنیخود تصور م

 یرا گفت، ا یآمده، و یناگاه شخصو کرد.  رهموضوع اشا نیخود با حاکم جوان ثروتمند به ا یدر گفتگو یسیع

 یکسآنکه  و حال یگفت کویرا گفت، از چه سبب مرا ن یو ابم؟ی یجاودان اتیکنم تا ح کویعمل نچه  کو،یاستاد ن

 (17 و 16 اتیآ 19باب  ی)مت.« احکام را نگاه دار ،یشو اتیداخل ح یاگر بخواه کنی. لجز خدا فقط ست،ین کوین
                                                           

126
اشاره  م،ییگویپنج کتاب اول کتاب مقدس م ای ، اسفار پنجگانهشریعتاست و به آنچه ما به عنوان  میتعل یکلمه تورات به معنا   

 دارد.

127
 .ریاکاریدر مورد موضوع  شتریاطالعات ب یبرا ،یمجموعه شاگرد نیاز ا 11 درس  
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که فقط با  نیکی)کار  کند یم رونیب للزبوعرا توسط ب ویرا متهم کردند که د یسیع انیسیکه فر یهنگام نیبنابرا

 یسیع یبرا قیطر نیاز ا "ست.نیکو للزبوعاست و ب شریرروح القدس "( در واقع گفتند: شود یقدرت خدا انجام م

که بر  یا خانه رایالقدس صحبت کنند، ز روح هیعل توانستند ینم ،. اگر بودندستندیآشکار شد که مخالفان او از خدا ن

نکته نقل  نیهم انیب یرا برا یگرید یاصطالح آشنا یسی. عاستوار بماند تواند یشده است، نم میخودش تقس هیعل

 شود. یاش شناخته م وهیکه از م یکرد، درخت

 

 اشاره کرد: زیسخن به چند چ نیهستند. او با ا افعی زادگان انیسیدر ادامه گفت که فر یسیع

 یمیمار قد طان،یپدرشان ش که. 

 128 بودند. بکاریبودند مانند او دروغگو و فر طانیش نوادگانکه  آنها 

 بیرو با دروغ و فر نیهستند. از ا یمرگبار یبودند که مارها ییهایبودند، بلکه افع ماراننه تنها آنها  و 

 شوند.یمردم م یخود باعث نابود

 بودند نطوریهم زیو آنها ن بلند شدبا غرور در برابر خدا  طانیش. 

 کردند. نیبه خدا کفر گفت و آنها هم چن طانیش 

 شریرند زیهستند، آنها ن طانیش نوادگانآنجا که آنها  از. 

 129 صحبت کنند. وییکیتوانند به نیهستند چگونه م شریرچون آنها  و 

 

گرفتند که او به  دهیرا کامالً ناد قتیحق نیبه آنها نشان دهد، و ا یخواستند که نشانه ا یسیاز ع انیسیپس از آن، فر

درخواست  یسیفرد. ع کی تکلمو  یینایو بازگرداندن ب ویراندن د رونیرا انجام داده است. ب یمعجزه بزرگ یتازگ
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. او از اوّل قاتل بود و در دیبه عمل آر دیخواه یپدر خود را م یو خواهشها دیباش یم سیشما از پدر خود ابل  - 44 هیا 8باب  وحنای   
دروغگو و پدر  رایز دیگو یاز ذات خود م د،یگو یدروغ سخن م. هرگاه به ستین یجهت که در او راست از آن باشد، یثابت نم یراست

 است. انیگو دروغ

129
صحبت کردن با "گفت، آن را به عنوان  یدروغ م یشخص ی. وقتافتی ییکایتوان در فرهنگ سرخپوستان آمر یرا م نیمشابه ا   

 دارند. یبود که مارها زبان چنگال نیاز ا هیکنا نیکردند. ایم فیتوص "چنگال مانند زبان



 

   149صفحه   

 

شود،  یکه در آن زمان داده م یو زناکار خواند و به آنها گفت که تنها نشانه ا شریر یآنها را رد کرد، آنها را نسل

 است. ونسی نشانه

و سه  انیسیبر فر وایسه  خورد، یبا او غذا م یسیکه ع یرا به ناهار دعوت کرد. هنگام یسیع انیسیاز فر یکیسپس 

کاتبان و  کرد، یصحبت م هاوایدرباره  یسیع یکه وقت کنند یفکر م انیحیاز مس یاریکرد. بس انیبر کاتبان ب یوا

 انیب یبه سادگ یسیع نیاندوه است. بنابرا ایناله  یبه معنا ینبود. واژه وا نطوریاما ا کرد، یرا محکوم م انیسیفر

 اعمال آنها، غم و اندوه به سراغشان خواهد آمد. لیکرد که به دلیم

 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 3 هیآ 12و باب  37 هیآ 11لوقا باب 
 

 انیسیبر فر یوا

 44تا  37 اتیآ 11لوقا باب 

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

 

از او وعده خواست که در خانة او چاشت بخورد. پس داخل شده  انیسیاز فر یکی گفت،یکه سخن م یهنگام

 یرا گفت، همانا شما ا یاز چاشت دست نشُست، تعجّب نمود. خداوند و شیکه پ دیچون د یسیبنشست. امّا فر

او که  ایاحمقان آ یحرص و خباثت است. ا زدرون شما پُر ا یول دیسازیو بشقاب را طاهر م الهیپ رونِیب ان،یسیفر

شما طاهر خواهد  یبرا زیهمه چ نک،یکه ا دیصدقه ده د،یبلکه از آنچه دار د؟یافرین زیاندرون را ن د،یرا آفر رونیب

و محبّت خدا  یو از دادرس دیدهیرا م یاز نعناع و سُداب و هر قسم سبز کیکه ده  انیسیفر یبر شما ا یگشت. وا

و سالم  سیکه صدر کنا انیسیفر یبر شما ا ی. وادیترک نکن زیو آنها را ن دیبجا آور دیبایرا م نهایا د؛یینمایم جاوزت

 دیهست 130 پنهان شده یقبرهاکه مانند  رایز اکاریر انیسیکاتبان و فر یبر شما ا ی. وادیداریدر بازارها را دوست م

 .دانندیو نم روندیکه مردم بر آنها راه م

 

                                                           
130
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 کاتبانبر  یوا

 54تا  45 اتیآ 11لوقا باب 

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

 

فقها  یا زیبر شما ن یگفت وا ؟یکنیسرزنش م زیسخنان ما را ن نیمعلّم، بد یاز فقها جواب داده، گفت، ا یکیآنگاه 

که  رایبر شما ز یوا. دیگذاریانگشت خود را نم کیو خود بر آن بارها،  دینهیگران را بر مردم م یکه بارها رایز

 یو از آنها راض دیدهیپدران خود شهادت م یپس به کارها را کشتند. شانیاو پدران شما  دیکنیرا بنا م ایمقابر انب

فرموده است که به  زیرو حکمت خدا ن نیاز ا. دیسازیرا م شانیا یرا کشتند و شما قبرها شانیآنها ا رایز د،یهست

تا انتقام خون  کرد، هندجفا خوا یرا خواهند کشت و بر بعض شانیاز ا یو بعض فرستمیو رسوالن م ایانب شانیا یسو

 کلیمذبح و ه انیکه در م ایّتا خون زکر لیاز خون هابطبقه گرفته شود.  نیشد از ا ختهیعالم ر یکه از بنا ایانب عیجم

معرفت را  دیکل رایز  131،فقها یبر شما ا یوا فرقه بازخواست خواهد شد. نیکه از ا میگویبه شما م یکشته شد. بل

 گفت،یم شانیسخنان را بد نیو چون او ا. دیشویو داخل شوندگان را هم مانع م دیشویداخل نم ودکه خ دیابرداشته

 یاتا نکته بودندیاو م نیو در کم .کردندیسوالها از او م اریو در مطالب بس ختندیبا او به شدّت درآو انیسیکاتبان و فر

 او بشوند. یاز زبان او گرفته، مدّع

 

  دهدرا تعلیم می شاگردانشی سیع

 3تا  1 اتیآ 12لوقا باب 

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

 

به شاگردان خود به  کردند،یم مالیرا پا گریکدیکه  یکه هزاران از خلق جمع شدند، به نوع یوقت ان،یو در آن م

که  ستینهفته ن یزیچ رایز .است یاکاریکه ر ،دیبرحذر باش انیسیفر هیرمایاز خمسخن گفتن شروع کرد. اوّل آنکه 

خواهد شد و  دهیشن ییدر روشنا د،یاگفته یکیآنچه در تار نیبنابرا که معلوم نگردد. یآشکار نشود و نه مستور

 ها ندا شود.بامبر پشت د،یاآنچه در خلوتخانه در گوش گفته
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 فرمان:

  دیبرحذر باش انیسیفر هیرمایاز خم . 

 

 درس:

شاگردان از سر گرفت. او درس را با  میتعل یخود را برا فهیوظ یسیع ان،یسیکاتبان و فر توبیخپس از  یمدت کوتاه

 ".است یاکاریکه ر د،یبرحذر باش انیسیفر هیرمایاز خم "فرمان آغاز کرد:  نیا

 

بود با مرتبط مورد هشدار داده بود. آن  132 انیو صدوق انیسیفر میبه شاگردان در مورد تعال یسیع یقبل حکایت در

 ضیفرا یرا به جا یکه رسوم انسان رایز ندینما یمرا عبث عبادت م امابر کالم خدا.  انسانی رسوماتجایگزین کردن 

 پردازد.یم شانریاکاریبار به موضوع  نی. ادارند یانسان را نگاه م دیحکم خدا را ترک کرده، تقل رایز دهند، یم میتعل

 

را از  نیا یسیبودند. عبهره  یبکردند، اما از روح خدا یم یکتب مقدس را داشتند و با آنها زندگ انیسیاگرچه فر

 داد یرا که او انجام م یمعجزات ای شناختند یاو را از جانب خدا نم انیسی. فردیکه آنها به زبان آوردند فهم یسخنان

 انیسیبه فر یسیمورد، ع کیدر  ی. حتگفتند یالقدس کفر م روح هکه ب رفتند یم شیتا آنجا پ یو حت رفتندیپذ ینم

و آنها است که به من  د؛یدار یجاودان اتیکه در آنها ح دیبر یشما گمان م رایز د،یکنمی شیکتب را تفت»گفت: 

اگر "گفت:  نها( و بعد به آ40تا  39 اتیآ 5باب  وحنای.« )دیابی اتیتا ح دیینزد من آ دیخواه ی. و نمدهد یشهادت م

 شیکه من از پ رایام، ز که من از جانب خدا صادر شده و آمده رایز ،دیداشت یمرا دوست م بود، یخدا پدر شما م

 .دیبشنو دیتوان یجهت که کالم مرا نم از آن د؟یفهم یچه سخن مرا نم یبلکه او مرا فرستاده است. برا ام امدهیخود ن

 ی. او از اوّل قاتل بود و در راستدیبه عمل آر دیخواه یپدر خود را م یو خواهشها دیباش یس میشما از پدر خود ابل

 رایز دیگو یاز ذات خود م د،یگو ی. هرگاه به دروغ سخن مستین یجهت که در او راست از آن باشد، یثابت نم

از شما که مرا  ستی. کدیکن یباور نم امر م،یگو یسبب که راست م نیو امّا من از ا است. انیگو دروغگو و پدر دروغ

و  شنود یکه از خدا است، کالم خدا را م یکس د؟یکن یچرا مرا باور نم م،یگو یبه گناه ملزم سازد؟ پس اگر راست م

 (47تا   42 اتیآ 8باب  وحنای.« )دیستیکه از خدا ن دیشنو یسبب شما نم نیاز ا
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 27درس    
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، که برای زندگی کردن آن قدرت بدون اما ،آورندبه عمل می ظاهر دینداری را انیسیکه فرتشخیص داد  یسیع

از  یرویاو به شاگردان در مورد پ نیبنابرااما در باطن نبودند.  دندیرسیبه نظر م پارساروح القدس بود. در ظاهر آنها 

 یشود برایداده م تعلیماست که آنچه به مردم  نیا امر نیا لیدل. هشدار داد اآنه تعالیمتوجه به  واشخاصی  نیچن

 ردیگیکه در آن قرار م یادر هر قسمت از ماده هیماریدهد. همانطور که خمیقرار م ریعمر آنها را تحت تأث کی

 است. بیترت نیبه هم زین تعلیمکند، ینفوذ م

 

 میتعل پارساییکه در مورد  نهایمانند ا یدر مورد افراد یسیع العملبه دستور یحیاست که ما به عنوان مس یضرور

 یدارا ساینوع افراد واقعاً در کل نیا نکهیتصور ا یاریبس ی. برامیهستند توجه کن یدهند اما از روح القدس تهیم

را بدان که در  نیامّا ا. دیرسول گفت گوش ده لس. به آنچه پومیتعجب کن دیهستند دشوار است. اما ما نبا اختیار

که مردمان، خودپرست خواهند بود و طمّاع و الفزن متکبّر و و بدگو  رایخواهد آمد، ز دیسخت پد یآخر زمانها امیّا

و یی کویو متنفّر از ن مروّت یو ب زیو ناپره گو بتیو غ دل نهیو ک الفت یو ناسپاس و ناپاک و ب نیوالد عِیو نامط

قوّت  کنی، لدارند خداپرستیصورت که  دارند؛ یاز خدا دوست م شتریو مغرور، که عشرت را ب اجو تندمز انتکاریخ

 (5تا  1 هیآ 3باب  موتائوسی. )دوم تنما دوری شانی. از اکنند یآن را انکار م

 

که بعد از  دانم یمن م رایزموضوع هشدار داد.  نیدر مورد هم کردنشان قبل از ترک انیبه افسس نیپولس همچن

 یخودِ شما مردمان انیاز مکه بر گله ترحّم نخواهندنمود، و شما درخواهند آمد  انیگرگان درنده به مرحلت من، 

)اعمال . دیباش هوشیارلهذا  .دخواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشن

 نیرا به ا یکتاب کامل حیمس یسیبرادر خداوند ما ع هودای ست،ین یکاف نیو اگر ا (31 تا 29 اتیآ 20رسوالن باب 

 موضوع اختصاص داد.

 

که  یکه آشکار نشود و نه مستور ستینهفته ن یزیچ امابندد. یم ارکنندهیشورا با دو جمله ه ریاکاریموضوع  یسیع

خواهد شد و آنچه در خلوتخانه در گوش گفته دهیشن ییدر روشنا د،یاگفته یکیآنچه در تار نیبنابرا معلوم نگردد.

 از خدا پنهان کرد! وانتیرا نم ریاکاریها ندا شود. بامبر پشت د،یا
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 :یبحث گروه

 شود؟ یاکاریتواند مرتکب ر یم ییاز چه راه ها یحیمس کی .1

 روح القدس صحبت کند؟ هیتواند علیم یحیمس کی دیکنیفکر م ایآ .2

 و چرا نه؟ چرا .3

 

 درس: نکته

 .بیازمائیدرا  هاروح

 

 :کاربرد

 :دیتعمق کن 6تا  1ات آی 4باب  - 24و  23 هیآ 3باب  وحنایاول  در

 

و  چنانکه به ما امر فرمود. ،مییرا محبّت نما گریکدیو  میآور مانیا حیمس یسیبه اسم پسر او عاست حکم او که  نیو ا

از آن  یعنیکه در ما ساکن است،  میشناس یم نیو از ا ؛یاحکام او را نگاه دارد، در او ساکن است و او در و هرکه

 رای. زنه ایکه از خدا هستند  دییازمایها را ب بلکه روح دیهر روح را قبول مکن بان،یحب یا .روح که به ما داده است

 حیمس یسیکه به ع یهر روح م،یشناس یروح خدا را م ن،یبه ااند.  رفته رونیبه جهان ب اریکَذَبَه بس یایکه انب

است  نی. و استیرا انکار کند، از خدا ن دهش مجسّم حیمس یسیکه ع یو هر روحاز خداست،  دیشده اقرار نما مجسّم

غلبه  شانیو بر ا دیفرزندان، شما از خدا هست یاو اآلن هم در جهان است.  دیآ یکه او م دیا دهیروح دجّال که شن

 یویجهت سخنان دن نیهستند از ا ایاز دن شانیاو که در شماست، بزرگتر است از آنکه در جهان است. ا رایز دیا افتهی

ما  ستیو آنکه از خدا ن شنود یما را م شناسد یهرکه خدا را مو  میما از خدا هست. شنود یرا م شانیا ایو دن ندیگو یم

 .میده یم تشخیص نیرا از ا گمراهیروحِ حقّ و روحِ . شنود یرا نم

 

 

 

 

 

 

 



 

   154صفحه   

 

 37درس 

 آزادی از ترس

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 د؟ینام ببر را دیکه دار هایییترس بعضی از

 

 :مقدمه

که به روح القدس  یاست. زمان یاکاریباشند که ر انیسیفر میبه شاگردان گفته است که مراقب تعال یبه تازگ یسیع

 در واقع دند،یرسیبه نظر م پارسا ظاهراً انیسیکه فر یداده بود. در حال صیآنها را تشخ ریاکاریگفتند، یکفر م

پنهان کرده بودند.  مذهبخود را پشت نقاب  مانیایو ب کارناتوبه، شریر هایقلباز روح القدس بودند. آنها  عاری

آشکار خواهد  ،یگرید زیو چه هر چ ایکند، چه ر پنهانکند یم یکه شخص سع یزیدر ادامه گفت که هر چ یسیع

 زیشود، نیم گفتهدر دل  ایشد. و به آن اضافه کرد که هر آنچه که انسان گفته است، از جمله آنچه به عنوان راز 

 شود. یمآشکار 

 

 :یبحث گروه

 پنهان کنند؟ را اندگفته ایاند کنند آنچه را که انجام دادهیم یسع افراد چرا .1

 د؟یپنهان کن گرانیاز د دیکنیم یکه سع دیدهیهنوز انجام م ای دیاانجام داده ییکارها چه .2

 د؟یادر دل خود گفته ای گرانیرا به د یزیآمریتحق ایبد  یزهایچ چه .3

 .دیکن هیته ستیل کیو  دیوقت بگذار قهیدق چند .4

اگر »مکتوب است:  رای. زدیاعتراف کن حیمس یسیو علناً آن را نزد خداوند ع دیفهرست خود را بردار سپس .5

پاک کند.  یست تا گناهان ما را ببخشد و ما را از هر ناراستپارساو  نیاو ام م،یبه گناهان خود اعتراف کن

      9 اتیآ 1باب  وحنای)اول .« ستیو کالم او در ما ن شماریمیاو را دروغگو م م،یا گناه نکرده مییاگر گو

 (10تا 
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 مطالعه آیات کتاب مقدس:
 

 انیسیبر فر یوا

 12تا  4 اتیآ 12لوقا باب 

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

 

.  بلکه به شما دیبکنند، ترسان مباش نیاز ا شتریاز قاتالن جسم که قدرت ندارند ب میگویدوستان من، به شما م یا کنیل

 میگویبه شما م یل. بفکندیکه بعد از کشتن، قدرت دارد که به جهنّم ب دیبترساز او  د،یترس دیکه از کِه با دهمینشان م

بلکه . شودیاز آنها نزد خدا فراموش نم یکیو حال آنکه  شود؟یفلس فروخته نم دوپنج گنجشک به  ایآ .دیاز او بترس

به شما  کنیل. دیکه از چندان گنجشک بهتر هست رایز ،دیمکن میبسر شما همه شمرده شده است. پس  یهایمو

امّا هر که مرا کرد.  دفرشتگان خدا او را اقرار خواه شیپ زیهر که نزد مردم به من اقرار کند، پسر انسان ن میگویم

 دهیآمرز د،یبرخالف پسر انسان گو یو هر که سخنشتگان خدا انکار کرده خواهد شد. مردم انکار کند، نزد فر شیپ

 مقاماتو به نزد حکّام و  سیو چون شما را در کناهد شد. نخوا دهیآمرز دیگو 133 کفرالقدس شود. امّا هر که به روح

القدس که در همان ساعت روح رایز. دییچه بگو ای از خود دفاع کنیدکه چگونه و به چه نوع  دیمکن شهیاندبرند، 

 "گفت. دیشما را خواهد آموخت که چه با
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آنچه را خدا  یعنی، (نادرست به جای حق) به جای نادرستحق  "اترییتغ"(: Strongs No. 988 – blasphémia). کفر    

را   یبد  که  یآنان" –20 هیآ 5باب  ای( )اشع25 هیآ 1باب  انی)روم «حقّ خدا را به دروغ مبدّل کردند»که  نامد یم« حق» داند، یناپسند م
و  اشتیاقبیکلمه،  یواقع ی(. به معنا".گذارند یم  ظلمت  یجا  نور و نور را به  یجا  را به  ظلمت  که نامند، یم  یرا بد  ییکویو ن  ییکوین

 بدآنچه واقعاً بد است )که واقعاً  دادن صیتشخکند و  -واقعاً خوب است(  که) که خوب است یزیخطاب کردن چ( آهسته)کند 

   گفتار  ،ختناعتبارسا یبتهمت،  ،ی. به طور کلa، دشنام دادن(: سرزنش، Thayer’s Greek Lexicon – βλασφημίαاست(. )

است  نیا "یبخشودن فرک"و  "کفر به روح القدس" ای "یگناه نابخشودن" نی. )درک تفاوت بیگرید ینام کیبه ن کنندهواردخدشه 

تنها ) -است  نیکنفر است که  کیفقط "خواند ) یم نیکآنچه را که خوب است بد و آنچه را که بد است،  "یکفر نابخشودن"که 
که  ی(، در حال32 هیآ 12باب  یمت "نخواهد شد دهیبخشسخن گوید هر که بر ضد روح القدس "و  17آیه  19باب  یمت "(فقط خدا

 "شود یم دهیانسان آمرزهر نوع گناه و کفر از "(، 31 هیآ 12باب  یمت یعنیبد کند است ) ای نیک یزیچ دنیدر نام "یکفر بخشودن"

 (.10 هیآ 12لوقا باب ،  29تا  28 اتیآ 3مرقس باب )
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 ها:فرمان

 دیاز قاتالن جسم، ترسان مباش . 

  بیندازد.که بعد از کشتن، قدرت دارد که به جهنّم  دیبترس کسیاز 

 دیاز او بترس میگویبه شما م یل. 

 دیمکن میب. 

 دییچه بگو ای دیکه چگونه و به چه نوع از خود دفاع کن دیمکن شهیاند. 

 

 درس:

دهد آشکار خواهد شد، یانجام م ای دیگویکه شخص م یزیبه شاگردان گفت که هر چ یسیکه ع یهنگام

همه  یخود شرم ندارد؟ خوشبختانه برا یاز زندگ یندارد و از بخش یگناه یچه کس رایبود. ز یترسناک دورنمای

دوستان آغاز کرد.  به عنوان . . . 134 درس را با فراخواندن شاگردانش نیا یسیشاگردانش، در آن زمان و اکنون، ع

 یگریداوطلبانه به عنوان دوست با د یکه فرد یهنگام رایآنها است. ز یبخش برا نانیقدرتمند و اطم امیپ کی نیا

زنده،  یپسر خدا ،یسیع یدوست خود نظارت کند. و برا سعادتکند که بر یشود، خود را متعهد میوارد رابطه م

 است. یبرکت عال کیکه شما را دوست بخواند واقعاً  نیا

 

 :یبحث گروه

 .دیرا فهرست کن یدوست واقع کی یها یژگیاز و یبرخ .6

 

 ادامه درس:

 یآنها را برا نیو مرگ روبرو خواهند شد، بنابرا جفا، با رسانند میکه  یامیداند که شاگردانش به خاطر پیم یسیع

به  قیحقا یارائه برخ یاز آن برا یسیانسان است، ع یعیطب یکه مرگ ترس ییکند. از آنجایآماده م دادیرو نیا

و قدرت آنها  اقتدار رایاز دشمنانشان نترسند، ز یدهد که از انسان حتیم فرمانکند. اول به آنها یشاگردان استفاده م
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شما دوستان من »کند.  یآموزد و سپس آنچه را که به او دستور داده شده است اجرا م یاست که از معلم خود م یکس شاگرد   
 (14آیه  15باب  وحنای.« )دیانجام دهحکم میکنم اگر آنچه را که به شما  دیهست
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و  جسمو هم قدرت کشتن  اقتداراو هم  رایتنها از خدا بترسند، ز دیاست. در عوض، آنها با جسممحدود به کشتن 

 انداختن به جهنم را دارد.

 

دارند. او  یادیخدا ارزش ز یبرا رایز دهد یم و ضمانت نانیاطم آنانشاگردان نترسند، به  نکهیبا گفتن ا یسیع سپس

به روح القدس  (2و  کردنداعتراف  را دارند و او مانیآنها به او ا (1 بترسند. دیآورد که چرا نبایم لیآنها دو دل برای

شود که از او یم یگرانیاست، اما باعث ترس در د و ضمانت نانیشاگردان اطم یبرا نیکه ا یاند. در حالنگفته کفر

 کنند.ینم یرویپ

 

 :دیترس از خدا داشته باشند گوش ده یبرا یلیدل دیبا انسانچرا  نکهیدرباره ا یسیبه آنچه ع
 

او را در حضور فرشتگان خدا  زیکند، پسر انسان ن اعترافهر که مرا در حضور مردم  م،یگویو من به شما م .1

. خواهد شد انکارکند در برابر فرشتگان خدا  انکارکه من را در برابر مردم  یخواهد کرد. اما کس اعتراف

سخن  نیا :سدینویکند و میصحبت م لیدل نیدر مورد ا موتائوسیپولس رسول در رساله دوم خود به ت

با او سلطنت هم  م،یکرد. و اگر تحمّل کن میهم خواه ستیبا او ز م،یمرد یاگر با و رایاست، ز نیام

 ماند، یم نیاو ام م،یشو مانیا یخواهد کرد. اگر ب انکارما را  زیاو ن م،یکن انکارکرد؛ و هرگاه او را  میخواه

 (13تا  11 اتیا 2باب  موتائوسی)دوم ت د.نمو تواند یانکار نم اخود ر رایز

کفر که به روح القدس  یخواهد شد. اما کس دهیآمرز( سخنی گوید) کفر گویدپسر انسان  ضد و هر که به .2

 یسیکه به ع یدر مورد زمان موتائوسیتبه  نینخواهد شد. پولس رسول همچن دهیآمرز( سخنی گوید) دیگو

رحم  کنیبودم، ل آزاردهندهو  جفاگرو کفرگو که سابقاً که  135 یکس نویسد،می گفتمیپسر انسان کفر 

که در  یو محبّت مانیافزود با ا تینها یخداوند ما ب ضیکردم. امّا ف یمانیا یدر بجهالت از از آنرو که  افتم،ی

آمد تا گناهکاران را نجات  ایبه دن یسیع حیقبول تامّ که مس قیاست و ال نیسخن ام نیاست. ا یسیع حیمس

 (15تا  13 اتیآ 1باب  موتائوسیاول ت)آنها هستم.  نیکه من بزرگتر شدبخ
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 پولس رسول.  
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انکار ( 1: اندازدیتواند انسان را به جهنم بیوجود دارد که خدا م لیرسد که دو دل یکتاب مقدس به نظر م طبق

     نیکوست . . . شریراو را که  گریبر ضد روح القدس. به عبارت د یصحبت عمد (2و  یسیبودن ع حیمس یعمد

 .خواندیمنیکو . . . شریر است او را که  ایخواند . . . یم

 

با گفتن  رساند یم انیبه پااینگونه  بترسند و درس را انساناز  دیبه شاگردان گفته بود که نبا یسیدرس، ع یابتدا در

 یروح القدس به آنها وقت رایباشند. زنگران دفاع از خود نباید آورند، یآنها را نزد حاکمان و مقامات م یه وقتاینک

 .بخشدآنچه که باید بگویند را  می به صحبت دارند ازین

 

 درس: نکته

 ترس از خدا ندارند. یبرا یلیدل چیه یسیع روانیپ

 

 :کاربرد

نزد  د،یرا که از آن شرم دار ییزهایآشکار خواهد شد، اکنون آن چ دیدهیانجام م ای دییگویکه هر چه م ییآنجا از

 .دنپوشیده شوخون او  بتوانند به وسیله آنها تا دیاعتراف )افشا( کن یسیع
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 38درس 

 یزندگ یها یاز نگرانآزادی 

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

 د؟یهست ییزهاینگران چه چ 

 د؟ینگران هست چرا 

 

 مقدمه:

او  یدوستان او هستند. و با دوست رایترس از خدا ندارند ز یبرا یلیبه شاگردانش گفته است که دل یبه تازگ یسیع

 شود. یدر جمع حاصل م صحبت، مرگ و انسانها از از ترس ییرها
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

 34تا  24 اتیآ 6باب  یو  مت 34تا  13 اتیآ 12لوقا باب 
 

 گنج اندوختن

 21تا  13 اتیآ 12لوقا باب 

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

 

 یگفت، ا یکند. به و میاستاد، برادر مرا بفرما تا ارث پدر را با من تقس یگفت، ا یاز آن جماعت به و یو شخص

اگرچه اموال  رایز دیزیگفت، زنهار از طمع بپره شانیقرار داده است؟  پس بد قاضی ایمرد، کِه مرا بر شما داور 

دولتمند را از امالکش  یآورده، گفت، شخص شانیا یبرا یمَثَلو  .ستیاو از اموالش ن اتیشود، ح ادیز یکس

که محصول خود را انبار کنم، ندارم.  پس  ییجا رایگفت، چه کنم؟ ز ده،یشیشد. پس با خود اند دایمحصول وافر پ

حاصل و اموال خود را جمع  یو در آن تمام کنمیخود را خراب کرده، بزرگتر بنا م یانبارها کنم؛یم نیگفت، چن

. الحال یسال دار نیجان اموالِ فراوانِ اندوخته شده بجهت چند یکه، اخواهم کرد. و نفس خود را خواهم گفت 

شب جان تو را از تو خواهند گرفت؛  نیاحمق در هم یرا گفت، ا یبپرداز. خدا و یو به اکل و شرب و شاد ارامیب
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خدا  یکند و برا رهیخود ذخ یکه برا یاست هر کس نیاز آنِ کِه خواهد بود؟ همچن ،یآنگاه آنچه اندوختها

 دولتمند نباشد.

 آزادی از ترس

 34تا  22 اتیآ 12و لوقا باب  34تا  24 اتیآ 6باب  یمت

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

 

 گریو د چسبدیم یکیبه  ایمحبّت، و  یگرینفرت دارد و با د یکیاز  ای رایکرد، ز تواندیکس دو آقا را خدمت نم چیه

 دلواپسخود  برای زندگی م،یگویبه شما م نیبنابرا. دی. محال است که خدا و ممُّونا را خدمت کنشماردیم ریرا حق

جان، از خوراک و بدن از پوشاک بهتر  ای. آدیکه چه بپوش خودبدن  یو نه برا دیچه آشام ای دیکه چه خور نباشید

شما آنها را  یو پدر آسمان کنندیم رهیو نه در انبارها ذخ دروندیو نه م کارندیکه نه م دیرا نظر کن هاکالغ  ست؟ین

پس  د؟یبر قامت خود افزا یاز شما که به تفکّر بتواند ذراع ستیو ک !دیستیشما از آنها بمراتب بهتر ن ای. آپروراندیم

چگونه نموّ  ،دیتأمّل کن صحرا یدر سوسنها .دیشیاندیم یمابق یچرا برا د،یرا ندار یکار نیکوچکتر ییهرگاه توانا

از آنها آراسته  یکیهم با همة جالل خود چون  مانیسل میگویبه شما م کنیل! سندیریو نه م کشندی! نه محنت مکنندیم

 شما را شتریچقدر ببپوشاند،  نیچن شودیم افکندهپس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور نشد. 

که در  رایز. میچه بپوش ای میچه بنوش ای میچه بخور دییو مگو دیمکن شهیپس اند !مانانیا کم یا پوشاندلباس می

لکه ملکوت خدا . بدیدار اجیاحت زیچ همه نیکه بد داندیشما م ی. امّا پدر آسمانباشندیامّتها م زهایچ نیا عیطلب جم

خود را  شهیفردا اند رایز دیفردا مباش شهیپس در اندشما افزوده خواهد شد.  یبرا زهایچ نیا عیکه جم بجوئیدرا 

پدر شما است که  خشنودیکه  رای، زگله کوچک یا دیترسان مباش .است یامروز کاف یامروز برا ی. بدخواهد کرد

را که  یو گنج که کهنه نشود دیبساز هاسهیو ک دیو صدقه ده دیبفروش دیآنچه دار. دیرا به شما عطا فرما وتملک

در  زیکه خزانه شما است، دل شما ن ییجا رایزتباه نسازد.  دیو ب دیاین کیکه دزد نزد ییتلف نشود، در آسمان جا

 .باشدیآنجا م
 

 ها:فرمان

 دیخود دلواپس نباش یزندگ یبرا. 

 دیرا نظر کن هاکالغ. 
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 دیتأمّل کن صحرا یدر سوسنها. 

 میچه بپوش ای میچه بنوش ای میچه بخور دییو مگو دیمکن شهیپس اند. 

  را بجوئید.بلکه ملکوت خدا 

 دیفردا مباش شهیپس در اند. 

 

 درس:

 کند:یآغاز م یلثَمَ گفتناو درس را با 

 

که  ییجا رایگفت، چه کنم؟ ز ده،یشیشد. پس با خود اند دایدولتمند را از امالکش محصول وافر پ یشخص»

و  کنم یخود را خراب کرده، بزرگتر بنا م یانبارها کنم؛ یم نیمحصول خود را انبار کنم، ندارم. پس گفت، چن

جان اموالِ فراوانِ  ینفس خود را خواهم گفت که، او جمع خواهم کرد.  راحاصل و اموال خود  یدر آن تمام

 یرا گفت، ا یبپرداز. خدا و یو به اکل و شرب و شاد ارامی. الحال بیسال دار نیاندوخته شده بجهت چند

 نیاز آنِ کِه خواهد بود؟ همچن ،یا شب جان تو را از تو خواهند گرفت؛ آنگاه آنچه اندوخته نیاحمق در هم

 (21تا  16 اتیآ 12)لوقا باب « خدا دولتمند نباشد.. یکند و برا رهیخود ذخ یکه برا یاست هر کس

 

آن  یسیرا. ع شانخود ایکنند یانتخاب مخدمت به خدا را  ایکنند. آنها یانتخاب م انسانهامشخص است که  لثَمَ از

 یگرینفرت دارد و با د یکیاز  ای رایکرد، ز تواند یکس دو آقا را خدمت نم چیکرد. ه انیب گرید یارا به گونه

 6باب  ی)مت.« دیرا خدمت کن پول. محال است که خدا و شمارد یم ریرا حق گریو د چسبد یم یکیبه  ایمحبّت، و 

 (24 هیآ

 

 :یبحث گروه

 ؟پول را ای یدکنیخدمت مرا خدا  .1

 ؟یددان یکجا م از .2
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 درس: ادامه 

خدمت انتخاب  یاز دو استاد را برا یکیتوانند یکه انسانها م ارکنندهیشوه استدالل نیپس از شروع درس با ا یسیع

اجرا آنها  یبرا یرا با صدور فرمان نیدهد که در حال خدمت به خدا هستند. ا یم نانیاطم 136 کنند، به شاگردان

 ای. آدیبدن خود که چه بپوش یو نه برا دیچه آشام ای دیکه چه خور  137 دینباش نگرانخود  یزندگ یبرا. »میکند

ام و شما مرا از آنجا که شما را دوست خوانده» گر،یبه عبارت د.« ستیجان، از خوراک و بدن از پوشاک بهتر ن

 شما فراهم خواهد کرد. یآنها را برا خدا رایز دینگران خوراک و پوشاک باش دی. شما نبادیکنیم پیروی

 

نبود. اجداد  یدیشاگردان مفهوم جد یکند برایکنند فراهم میم یرویکه از او پ یافراد یبرا خدامفهوم که  نیا

هرگز از غذا و لباس کم نداشتند.  ابانیدر ب یمصر را ترک کردند و در طول چهل سال سرگردان یآنها به دنبال موس

و  ها یقربان قیملزم به کار نبودند، اما خدا از طر کردند، یخدمت م کاهنبه عنوان  لیکه در اسرائ یانیالو ن،یهمچن

 .نمود مهیاآنها  برای قوم اختیاری یایهدا

 

اما »که اعالم کرد:  یبا خدا دارند اشاره کرد، هنگام انیحیکه مس یاژهیعهد و ةرابط نیسالها بعد، پطرس رسول به ا

او را که  لیتا فضا د،یباشد هستکه مِلک خاصِّ خدا  یقومو ، مقدسامّت  ،کهانت ملوکانه  ،دهینژاد برگز کیشما 

را  لیاسرائ قومواجب است که داستان  یحیبر هر مس.« دییخود خوانده است، اعالم نما بیشما را از ظلمتْ به نور عج

است. پولس  انیحیهمه مس یزندگ و شباهت داستان به موازات نیا رایاند، درک کند، ز آمده رونیکه از مصر ب

واقع شد  شانیهمه بطور مَثَل بد نیا اکنون استفاده کرد. هیتوص نیاز ا انیرساله خود به قرنت نیرسول هنگام نوشتن اول

 (11 هیآ 10باب  انی. )اول قرنتاست دهیکه اواخر عالم به مارس دیما مکتوب گرد عبرت برایو 
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شما دوستان من »کند.  یآموزد و سپس آنچه را که به او دستور داده شده است اجرا م یاست که از معلم خود م یکس شاگرد  
 (14آیه  15باب  وحنای.« )دیانجام دهحکم میکنم اگر آنچه را که به شما  دیهست

137
 .دیمضطرب نباش  - دیفکر نکن -دلواپس نباشید – دینباش نگران    
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 :میاوریب ادیتشابهات را به برویم 

 

 

 در مصر در اسارت بودند. یزندگ هنگام لیاسرائ قوم .1

 در اسارت گناه بودند. ایدر دن یزندگ هنگام انیحیمس .أ 

خود زدند.  یهاخانه بدوقائمه درو  سردررا به  بیع یبره ب کیخود، خون  ییدر شب رها لیاسرائ قوم .2

 .در امان بودند داد صیآنها تشخ را بر سر درخون او  که یفرشته مرگ وقت از سپس از در وارد شدند و

 (12 باب )خروج

آن را  لیاسرائ قومکه  یبه همان شکل جلجتا بیصل یخداست. خون او بر رو بیع یبره ب حیمس یسیع .أ 

 ییجا دو قائمه دربکرد و  یجار او است که تاج خار خون را از سر ییجا سر درشد.  زده کردند عمالاِ

من وارد شود  قیاز طر یمن در هستم، اگر کس"گفت:  یسیها دستانش را سوراخ کردند. ع خیاست که م

 (9 هیآ 10باب  وحنای) ".افتینجات خواهد 

 دیتعم یبه موس ایو در در گذشتند. و همه در ابر 139 ایبودند و همه از در 138 ابر ریهمه ز لیاسرائ قوم .3

 (2و  1 اتیآ 10باب  انیاول قرنت. )افتندی

 یسه نفر هستند که شهادت م رایز. ابندییم دیتعم حیمس یسیالقدس و در آب در عهمه در روح انیحیمس .أ 

 (8و 7 اتیآ 5باب  وحنایاول . )یک هستندسه  نیدهند: روح و آب و خون. و ا

 کردند. افتیدر را نوشته شده بود نایدر کوه س یسنگ هایلوح یکه بر رو یموس عتیشر لیاسرائ قوم .4

 .دریافت کردند ونیرا در کوه صه بر قلب نوشته حیمس عتِیشر انیحیمس .أ 

 .آسماناز  ی، نانمنارا خوردند. . .  یروحان خوراک کی یهمگ لیاسرائ قوم .5

 است. حیکه بدن مس ربانیی خورند. . . نان عشا یمرا  یروحان خوراک کیهمه  انیحیمس .أ 

                                                           
138

قوم است که  یهمان ابر نیشود: ابر جالل. ا یم دهینام Sh’khinahشود  یدرباره آن صحبت م یکه در زبان عبر یابر خاص   

نشان دهنده حضور  شهیاز آتش شد و معبد خدا را پر کرد. هم یبه ستون لیکرد و در شب تبد تیهدا ابانیدر ب یرا در سرگردان لیاسرائ

 ست.خدا

139
 دریای سرخ.   



 

   164صفحه   

 

 آمد یکه به دنبال آنها م یاز صخره روحان رایز دند،ینوش یمرا  یروحان شرب یک یهمگ لیاسرائ  قوم .6

 بود. حیصخره مسآن . و دندینوش یم

 است. حیمس که خونِ ی ربانینوشند. . . شراب عشا یم را یروحان شرب کی یهمگ انیحیمس .أ 

( 2بد داشتند،  یزهایبه چ شهوت( 1افراد  نیمردند. ا ابانینبود و آنها در ب خشنود لیاسرائ قوماز اکثر  خدا .7

 همهمه و شکایتاو  هی( عل5کردند، و  آزمایش( خداوند را 4کردند،  بندوباریبی( 3بت پرست بودند، 

 موعود نشدند. نی( وارد سرزممانی)عدم ا یمانیا یب لیکردند. آنها به دل

 کنند. یم اطیکارها احت نیاز انجام ا انیحیمس .أ 

 نداشتند.سرپناه  ایهرگز در سفر خود کمبود غذا، لباس  لیاسرائ قوم .8

  سرپناه نخواهند داشت. ایخود کمبود غذا، پوشاک  یدر زندگ انیحیمس .أ 

 شدند. یم پیروز شهیشدند، هم یجنگ م ریدرگ لیاسرائ قومکه  یهنگام .9

 .هستند پیروز شهیشوند، هم یم یجنگ روحان ریدرگ انیحیمس یوقت .أ 

سر  یدستان خود را رو ی به گناهانشان اعتراف کردند درحالی کهوقت شد دهیگناهانشان بخش لیاسرائ قوم .10

 .گذاشته بودند ایبره

 .کنندیاعتراف مآنها را بره خدا  ،یسیبه ع یوقت شود یم دهیگناهانشان بخش انیحیمس .أ 

 .افتندینگاه کردند، از مصائب خود شفا  تیرچوب یرو یبه مار برنز مانیکه با ا یهنگام لیاسرائ قوم .11

 .ابندییکنند شفا میمصلوب شد نگاه م بیکه بر صل حیمس یسیبه ع یوقت انیحیمس .أ 

 موعود شدند. نیوارد سرزم وشعیبه دنبال  لیاسرائ قوم .12

 ( خواهند شد.آسمانموعود ) نیوارد سرزم 140 آیشواز  یرویبا پ انیحیمس .أ 
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( Joshua) آشوی یدر زبان عبر یسینکته اشاره کنم نام ع نیاست که به ا نیاستفاده کردم ا نجایدر ا آشویکه من از نام  یلیدل  

وعده  نیرا به سرزم لیاسرائ قومخود نتوانست  ینافرمان لیبه دل یاست که موس یادآوری. الزم به "نجات هستم من" یبه معنا ،است

با  تاگفته بود  یبه موس خدا. به جهت بیرون آوردن آب ضربه زد بود حیبه صخره که مس دو مرتبهاتفاق افتاد که او  یزمان نیببرد. ا

دوبار زده  حیداد: گفت که مس نیدروغ یتنبو نشانه کی یبود که موس نیکار ا نیا جهی. نتدیایب رونیاز آن آب ب کهصخره صحبت کند 

و مصلوب  هاتازیانه، آزمایشفصح خداوند. . . در  دی: در عزده شودبار  کی حیمس ،یسیپسرش، ع اجازه داد قط، خدا فاماخواهد شد. 

( کتاب 15 هیآ 18باب  هیتثن.« )زدیانگ یمانند من از برادرانتان برم پیامبریشما  یخدا برا»گفت:  لیاسرائ قوم به  نیهمچن یشدن او. موس

 وعده نیرا به سرزم لیاسرائ قومبود که خدا او را انتخاب کرد و او بود که  وشعی نیادهد که ینشان م 23تا  12آیات  27باب  اعداد
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 ادامه درس:

 نانیاطم «کنیدرا نظر  هاکالغ: »دیگو یبه شاگردان م یوقت دهد، یدرس را ادامه م یسیکه ع همانطور 

 .دهد یبه شاگردان م یشتریب

 خود را درست کنند. یتوانند غذا یکنند . . . آنها نم یکارند و نه درو م ینه م 

 کنند. ذخیرهکنند  دایرا که پ ییغذا چیتوانند ه ی. . . آنها نمیدارند و نه انبار مخزنی نه 

 یغذا را برا  که  ستیناپاک هستند. ک واناتیآنها ح رغم اینکهعلیدهد. . . یحال خدا به آنها غذا م نیبا ا و  

  آواره  خوراک  نبودن  سبب  و به آورند، یبرم ادینزد خدا فر  شیها بچّه  چون سازد، یم  آماده هاکالغ

 (41 هیآ 38باب  وبی)ا گردند؟ یم

 کرد.  انینکته را در مورد قوم خدا ب نیهم زین ایشان به خدا اعتماد کنند. ارم رزق روزانه یبرا دیبا ها کالغ

  . آنها هر روز صبح تازهروند ینم نیاو هرگز از ب یها شفقت رایز ،شودمتوقف نمیخداوند هرگز  یها رأفت

 (23و  22 اتیآ 3باب  ایارم ی)مراث  است اریتو بس  و امانت شود یم

 ریغ شانیاستفاده کرد )پرندگان ناپاک... آنها و غذا زیها ن کالغاز  یکه خداوند حت دیداشته باش ادیبه  و 

اول ) .یقحط انیدر م ینب اسیغذا دادن به ال به جهت (یعنی مطابق فرهنگ یهود حالل نیست است کوشر

 (9تا  1 اتیآ 17پادشاهان باب 

 

 ".دیتأمّل کن صحرا یدر سوسنها": دیگو یبه شاگردان م یسیع ی او،بعد نکتهبه  بریم

  موجود در خاک، آفتاب و باران را  ی، مواد مغذبذردهند که یکنند. . . آنها به خدا اجازه میم نموچگونه

 کند. نیتام

 کنندیخود لباس درست نم ی. . . آنها براسندیریو نه م کشندینه محنت م 

 ستندین ییبایبه آن ز بدوزندخود  یتوانند برا یکه مردم م ییلباس ها نیبهتر یهستند . . . حت بایها ز آن. 

                                                                                                                                                                                           

 وعده نیکه مردم را به سرزم یامبریبه عنوان پ حی( مسJoshua ای آشوی) یسیارتباط را در مورد ع نیامروز هرگز ا انیهودیکرد.  رهبری

 خواهد کرد، برقرار نکرده اند. تی( هداآسمان)
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 انینکته را در مورد قوم خدا ب نیهم زین ایروزانه خود به خدا اعتماد دارند. ارم یروز یبرا های صحراسوسن 

بر   که  یکسان  جهت  . خداوند به دوارمیبر او ام  نی، بنابرا است  من  بیخداوند نص  که دیگو یم  من  جانکرد. 

 (25و  24 اتیآ 3باب  ایارم ی. )مراثاست کوین طلبند یاو را م  که  یآنان  یدارند و برا  او توکّل

 که آنها گناه  یزمان یداد، حت تیبه آدم و حوا اهم یخدا بود که به اندازه کاف نیکه ا دیداشته باش ادیبه  و

 کردند، تا آنها را بپوشاند.

 

 یزهایکند که در مورد چیم یادآوریکند، دوباره به شاگردان یدادن درس م انیبه پا اقدام یسیکه ع یهنگام

خدا خود باشند،  یاو در زندگ پادشاهی یمانند غذا، آب و لباس نگران نباشند. اگر فقط به دنبال برقرار یضرور

 هانند منّا برکات او هر روزم رایبه فردا فکر کنند ز دیباکه شاگردان ن دیافزایم نی. سپس به اسازدبرایشان مهیا می

 طول عمر خود را داشته باشد؟ شیتواند انتظار افزایمکسی  ینگران ایبودن  دلواپساست. و چگونه با  تازه

 

 :یبحث گروه

 کنند؟ یمردم فراهم م یرا برا ییزهایچه چ نیکو یها دولت .3

 کند؟ یم فراهمقومش  یرا برا ییزهایچه چ خدا .4

 

 درس: نکته

 خواهد کرد. یدگیشما رس یازهایبه ن خدا

 

 :کاربرد

 .دیرا بخوان 103 مزامیر باب
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 39درس 

 خدمت کردن

 

 :گروهی باز کردن سر صحبت

  د؟یخواه یم یخدمتکار شخص کیاز  ییهایژگیفرد ثروتمند، چه و کیبه عنوان 

 ؟شماست یمسئول مراقبت از خدمتکار شخص یکس چه 

 

 مقدمه:

این معادل  نید، به شاگردانش گفت که ابتدا به دنبال ملکوت خدا باشند. ایرسان انیرا به پا یدرس قبل یسیع یوقت

دهد، یتعهد را انجام م نیشاگرد ا کیکه  یهنگام ".دیخود برقرار کن یخدا را بر زندگ پادشاهیاول، "بود:  گفته

نخواهد داشت و  ینگران یاو جا بیترت نیا به. ردیپذ یاو م یرا برا یزندگ یازهاین نیتأم تیخدا مسئولآنگاه 

 .نمایدخدا  خدمتتواند وقت و توجه خود را صرف یم
 

 مطالعه آیات کتاب مقدس:

 

 59تا  32 اتیآ 12لوقا باب 
 

 خدمت کردن

 34تا  32 اتیآ 12لوقا باب 

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

 

 دیآنچه دار .دیپدر شما است که ملکوت را به شما عطا فرما خشنودیکه  رای، زگله کوچک یا دیترسان مباش

 کیکه دزد نزد یی، در آسمان جارا که تلف نشود یو گنج که کهنه نشود دیبساز هاسهیکو  دیصدقه دهو  دیبفروش

 .باشدیدر آنجا م زیشما ن دلکه خزانه شما است،  ییجا رایتباه نسازد. ز دیو ب دیاین
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 دیآماده باش شهیهم

 40تا  35 اتیآ 12لوقا باب 

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

 

 کشندیخود را م یکه انتظار آقا دیباش یشما مانند کسانو . دیخود را افروخته بدار یچراغها، خود را بسته یکمرها"

خوشابحال آن غالمان او بازکنند.  یبرا درنگیو در را بکوبد، ب دیمراجعت کند تا هروقت آ یکه چه وقت از عروس

و  دیرا خواهد نشان شانیکه کمر خود را بسته، ا میگویبه شما م نهی. هر آابدی داریرا ب شانیا د،یچون آ شانیا یکه آقا

 ابد،ی نیرا چن شانیو ا دیایاز شب ب 141سوّم  ایدر پاس دوّم و اگر  را خدمت خواهد کرد. شانیآمده، ا شیپ

و  ماندیم داریب د،یآیکه دزد در چه ساعت م دانستیکه اگر صاحبخانه م دیرا بدان نیامّا اخوشابحال آن غالمان. 

 ".دیآیپسر انسان م دیبریکه گمان نم یدر ساعت رایز ،دیباش آماده زیشما ن پساش نقب زنند. که به خانه گذاشتینم

 

 داناو  امینمباشر 

 48تا  41 اتیآ 12لوقا باب 

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

 

آن ناظر  ستیبجهت همه. خداوند گفت، پس ک ای یما زد یمثل را برا نیا ایخداوند، آ یگفت، ا یپطرس به و

کند.   میتقس شانیخدّام خود گماشته باشد تا آذوقه را در وقتش به ا ریرا بر سا یاو و یو دانا که موال نیام

که او را بر همة  میگویبه شما م نهی. هرآابدی مشغولکار  نیاو را در چن د،یچون آ شیخوشابحال آن غالم که آقا

زدن  و به انجامدیبه طول م میآمدن آقا د،یاگر آن غالم در خاطر خود گو کنیل خود خواهد گماشت. ملکیما

که منتظر  یدر روز د،یآن غالم آ یموال نهیشروع کند، هرآ دنیگساریو م دنیو به خوردن و نوش زانیغالمان و کن

که ارادة  یقرار دهد. امّا آن غالم انتکارانیرا با خ بشیکه او نداند و او را دو پاره کرده، نص یاو نباشد و در ساعت

خواهد خورد. امّا آنکه نادانسته  اریبس انهیتاز د،ینساخت تا به ارادة او عمل نما ایّرا دانست و خود را مُه شیخو یموال
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چهار  شب را به سه ساعتِ انیهودیکند. یشب به ساعت صحبت م میتقس یبرا انیهودیاحتماالً از روش  یسیع .سوّم ایپاس دوّم   

شب را به چهار  انی. رومصبح 6 تابامداد  2 - سومبامداد،  2 تاشب  10 - دوم، شب 10 تابعد از ظهر  6 - اولکردند:  میساعته تقس

 کردند.می میساعت سه ساعته تقس
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گردد و  ادتریمطالبه ز یشود، از و ادهیکه عطا ز یکم خواهد خورد. و به هر کس انهیضرب کند، تاز ستهیشا یکارها

 خواهند کرد. ادترینهند، از او بازخواست ز شترینزد هر که امانت ب

 

 دیباش فهیم

 59تا  54 اتیآ 12لوقا باب 

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

 

 نیو چن دیآیباران م دییگویم تأمّلیب د،یآ دیکه از مغرب پد دینیب یکه ابر یآنگاه باز به آن جماعت گفت، هنگام

 نیصورت زم دیتوانیم اکاران،یر یا .شودیگرما خواهد شد و م دییگویم وزد،یم یکه باد جنوب دیدی. و چون دشودیم

 یو هنگام د؟یکنیو چرا از خود به انصاف حکم نم د؟یشناسیمزمان را ن نیپس چگونه ا د،یده تشخیصو آسمان را 

به تو را  یبکشد و قاض یمبادا تو را نزد قاض ،یکن که از او بره یدر راه سع ،یرویخود نزد حاکم م یکه با مدّع

 ینخواه رونیب زاز آنجا هرگ ،یتا فلس آخر را ادا نکن میگویسرهنگ سپارد و سرهنگ تو را به زندان افکند. تو را م

 آمد.

 

 ها:فرمان

 گله کوچک یا دیترسان مباش. 

 دیبفروش دیآنچه دار. 

 دیصدقه ده. 

 که کهنه نشود دیبساز هاسهیک. 

 خود را بسته یکمرها. 

 دیخود را افروخته بدار یچراغها. 

 کشندیخود را م یکه انتظار آقا دیباش یشما مانند کسان. 

 دیآماده باش زیشما ن. 
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 :یبحث گروه

 د؟یخدا هست خادمشما  ایآ .1

 کند؟یشما فراهم م یرا برا یزندگ احتیاجات خداکه  دیباور دار ایآ .2

 

 توسط خدا استخدام شده – 1: قسمت درس

است. او با استخدام کرده کند که خدا آنها را یدادن به شاگردانش آغاز م نانیرا با اطم خدمت کردندرس  یسیع

 احتیاجاتبه ترس ندارند. او  یازیآنها ن نیخدا را به آنها بدهد، بنابرا یانتخاب کرده است که پادشاه یخوشحال

شاگردان را استخدام کند، آنها  انتخاب کرده است که هآزادان خداکه  ییخواهد کرد. و از آنجا نیرا تام نآنا

 بدهند. ازمندانیراحت اموال خود را بفروشند و درآمد حاصل از آن را به فقرا و ن الیتوانند با خیم

و امالک و اموال خود را فروخته، آنها را به  بودند یم کیشر زیچ  و در همه ستندیز یبا هم م ماندارانیوهمة ا

دل  کیرا  نیو جمله مومن. (45و  44 اتیآ 2)اعمال رسوالن باب  .کردند یم میتقس اجشیهر کس به قدر احت

را مشترک  زیچ بلکه همه دانست، یاز اموال خود را از آنِ خود نم یزیکس چ چیکه ه یحدّ جان بود، به کیو 

 شانیا یبر همگ میعظ یضیو ف دادند یخداوند شهادت م یسیع امتیبه ق می.  و رسوالن به قوّت عظداشتند یم

خانه بود، آنها را فروختند و درآمد  ای نیهر که صاحب زم رایاز آن گروه محتاج نبود ز کس چیه رایبود. ز

)اعمال . نمودند یم میتقس اجشیبقدر احت کیو به هر  نهادند یرسوالن م یرا آورده،  به قدمهافروش حاصل از 

 (. 35تا  32 اتیآ 4رسوالن باب 

 

 شرح شغل - 2درس: قسمت 

که کهنه  ندبساز هاییسهیخود ک یاست که برا نیانجام دهند ا دیگو یبه شاگردانش م یسیکه ع یبعد مورد

شده باشند. . . اما با  ریمتح یفرمان ممکن است تا حدود نیا دنی. شاگردان با شنآسماندر  پایدار یگنج شوند، ینم

 .میکن تفکیکرا  نآ دییای. بدیگویچه م یسیکه ع میبفهم میتوان یتأمل م یاندک
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 و  دیام مانیدارد. آنها ا یارزش ابد ای ارج( وجود دارد که  142 هانهی)گنج زیطبق کتاب مقدس فقط سه چ

 چیهستند. ه ییگرانبها یهانهیگنج نیسه، هم در آسمان و هم در زم نی( ا13:13 انیهستند. )اول قرنت محبت

 ببرد. نیتواند آنها را از بینم زنگ ای بید چیتواند آنها را بدزدد و هینم یدزد

 

 حفظ کند قدم  شهیهم یرا برا محبتو  دیام ایمان که بتواند ییهاکیسهساخت  یبرا یکردن مواد دایپ

 حیمس یسیشاگردان ع در توانندیهستند. آنها م هاهستند، انسان طیکه واجد شرا ییزهایاست. تنها چ یبعد

 خواهند رفت: آسمانشده در آنها به  رهیذخ یها نهیشوند که به نوبه خود با گنج ساخته

به من داده  نیقدرت درآسمان و بر زم یتمام"خطاب کرده، گفت،  شانیآمده، بد شیپ یسیپس ع

 دیالقدس تعم و روح پسرو  پدررا به اسمِ  شانیو ا دیشاگرد سازشده است. پس رفته، همة امّتها را 

من هر  نک،یاام حفظ کنند. و  را که به شما حکم کرده یکه همة امور دیده میرا تعل شانی. و ادیده

 ( 20تا  18 اتیآ 28باب  ی)مت ".باشم یعالم همراه شما م یروزه تا انقضا

 

 روزانه یها تیمسئول - 3درس: قسمت 

بدان  نی. اکمرهای خود را ببندند دی. ابتدا باپردازد یروزانه شاگردان م یها تیبه مسئول یسیدرس، ع یانیبخش پا در

 کند: یمعروف کتاب مقدس اشاره م قسمت کیباشند و به  آماده شهیهم دیکه شاگردان بااشاره دارد 
 

پس کمر . دیستیجا آورده، با و همه کار را به دیمقاومت کن ریدر روز شر دیتا بتوان دیلهذا اسلحة تامِّ خدا را بردار

 یسالمت لِیاستعدادِ انج نِینعل. و دیستیرا دربر کرده، با پارساییجوشن  وبسته  یخود را به راست

را  ریشر نیآتش یرهایت یتمام دیکه به آن بتوان ،دیرا بکش مانیسپر اهمه،  نیا ی. و بر رودیرا در پا کن

. و با دعا و التماس تمام در هر دیبردارکالم خداست  را کهروح  ریشمشو  خُودِ نجات. و دیخاموش کن

 6)افسسیان باب .دیباش داریب نیبه اصرار و التماسِ تمام بجهت همة مقدّس نیهم یو برا دیوقت در روح دعا کن

 (18تا  13آیات 
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 .دینیرا بب یمجموعه شاگرد نیا 13درس    
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 یکه نور شاگردان زمان میمتوجه شد 4نگه دارند. در درس  افروختهخود را  یکه چراغ ها دیگویاو به آنها م اً،یثان

منبع ثابت روغن مورد  کی. به منظور روشن نگه داشتن نور، رسانندیم گرانید بهرا  یسیدرخشد که شهادت ع یم

مثال،  یشود. برا یدادن روح القدس استفاده م نشان یبرا نیاست. در سراسر کتاب مقدس روغن به طور نماد ازین

قرار  تونیکه در کنار آن دو درخت ز مینیب یهفت شاخه را م ییچراغدان طال کی ریفصل چهارم، تصو ا،یدر زکر

 میشنوی. سپس مکنند یآن فراهم م یروغن را برا یو منبع دائم روند یها به سمت چراغدان م از آن ییها گرفته و لوله

خود،  یروشن نگه داشتن چراغ ها یبرا "روح من. لهی، بلکه به وسقوتنه به قدرت و نه به "کند: یاعالم م داکه خ

مَثَل پنج باکره دانا و که  یهنگام یسیماه بعد ع نیکه چند نجاستیالب ادائماً از روح خدا پر شوند. ج دیشاگردان با

 که روغنشان تمام نشود. دادرا به آنها گفت، به شاگردان هشدار  نادانپنج باکره 

 

دو مفهوم  فرمان نیخود هستند. در ا اربابباشند که منتظر  هاییانسانکه مانند  دیگویبه شاگردان م یسی، عسوماً

نسبت به آمدن ارباب  دی، آنها باامابپردازند.  یروزانه به کار شاگردساز دی. شاگردان باتیوجود دارد: انتظار و اولو

آنچه در حال حاضر  به آنان بدهد که برتری بر ار ی بیشتریها دستورالعمل او بمانند که ممکن است اریهوش خود

را که انجام  یو فوراً کار میخداوندمان گوش ده یدائماً به صدا دیبا یحیما به عنوان مس دادنش هستند دارد.انجام 

 .میو به آن پاسخ ده میمتوقف کن میده یم

 

 :داشت بیشتریتوان اشاره یبه آنها گفت، م یسیاز آنچه ع

و در  دیتا هروقت آمراجعت کند  یکه چه وقت از عروس کشند یخود را م یکه انتظار آقا دیباش یو شما مانند کسان

 (36آیه  13)لوقا باب .او بازکنند یبرا درنگ یرا بکوبد، ب

 

شود.  یموضوع مربوط م نیبه هم قاًیداده شد دق سایبه کل یسیکه قبل از بازگشت ع یامغیپ نیدر کتاب مکاشفه آخر

 ازمندیو آنها را ن خشنود نیستبودن آنها  خادمخداوند از  ولیشده است.  یتفاوت و از خود راضی، بدولتمند سایکل
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کنند؟ به نحوه خواندن یم خوش آمدگوییخود  انیاو را در م ایشنوند؟ آ یاو را م یصدا گریآنها د ای. آابدییم

 :دیگوش ده  143 هیالَئودِک یسایبه کل امغیپ

 کوبم؛ یم ستادهیبر در ا نک،یاشو و توبه نما.  وری. پس غمینما یم بیو تأد خیتوب دارم، یهر که را من دوست م"

. با من زیشام خواهم خورد و او ن یآواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او درخواهم آمد و با و یاگر کس

و با پدر خود بر  افتمیچنانکه من غلبه  ند،یخواهم داد که بر تخت من با من بنش یرا به و نیا د،یآنکه غالب آ

 (22تا  19آیات  3)مکاشفه باب " .دیگو یچه م ساهایدارد بشنود که روح به کل تخت او نشستم.  هر که گوش

 

 :یبحث گروه

 بدهند؟ صدقهخود را بفروشند و  ییخواهد که دارا یاز شاگردانش م یسینظر شما چرا ع به .3

 د؟یشوند )شاگردان( مؤثرتر باش یکه فرسوده نم ییهاکیسهدر ساختن  دیتوانیم چگونه .4

 د؟یمنتظر کالم خداوند هستمشتاقانه هر روز  ایآ .5

 د؟یدهقرار  تیاولو در دیدهیکه انجام م یکالم او را باالتر از کار دیحاضر ایآ .6

 

 نکته درس:

 ید.باش یخوب خادمکه  یدریبگ ادی

 

 :کاربرد

 را مطالعه نمائید. 22تا  14آیات  3مکاشفه باب 
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 است. "حقوق بشر" یبه معنا هینام الَئودِک   
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 ی، به چه معناست و چگونه در زندگانجام دهیمی تعلیم می دهد که چبه ما  یسیکه ع دیاموزیب

 !گام بر میداریمروح  به وسیلهرود، همانطور که  یما به کار م یامروز

 

 کند یاستفاده م 39تا  18 یها از درس یسیکند. ع یمتصل م مردمبه  ،خدمت قیرا از طر انیحی. . . مسمحصول یِدرو

به آنها درباره ملکوت خدا، بشارت،  د،یافزایب شوند یبالغ م یکه از نظر روح یشاگردان یبه زندگ یتا ساختار

 .دهد یم تعلیم خادم بودنو  مانیبا ا یاز ترس، دعا یآزاد ،ییسایمراقبت از مردم، نظم کل

 

 (.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.Rدهند؟ ) 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 یدستورالعمل 263از  کیهر 

 یبرا ایمانداران زیرا نوشته است که به تجه گرید یها کتابی اریو بس «یسیبا ع یسفر» ،یسه قسمت تعلیمیمجموعه 

 .کند یانجام کار خدمت کمک م
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