
  
 
  
 

  
 
 
 
  

 دوره  شاگرد سازی  از  رادیو
  

 چھارم  کتاب - ملکوتدستورعمل 
  



 ٢  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

   مقدمھ
  

  ؟ بشارت ملكوت چیست
  

 و ھمھ ھر شخصواسطھ عیسی مسیح بر   خدا بھمقتدرانھخبر خوش مربوط بھ پادشاھی یا حكومت اعالم بشارت ملكوت یعنی 
ود بھ پادشاھی او كھ در دل قوم خاص او مورد پذیرش قرار ش این خبر خوش بطور خاص مربوط می). ١٨  :٢٨متی (چیز 

  ).٢١  :١٧لوقا (باشد  گرفتھ و در زندگی آنان در حال عمل كردن می
 ایشان بصورت كلیسای مسیح بر زمین َتَشكُّلو ) ٢۵-٢۴  :٢٠؛ اعمال ٢۶-٢۵  :١٠مرقس (ملكوت خدا در نجات اولیھ ایشان  

و برقراری آسمان و زمینی ) ٣۴  :٢۵متی (این ملكوت در نھایت در نجات كامل ایشان . شود متجلی می) ٢٠-١٨  :١۶متی (
  ).٣  :٢٢؛ ١  :٢١مكاشفھ (كامل و جدید متجلی خواھد شد 

  
این ملكوتی است در حال رشد كھ ). ٢٨  :١٢متی (ھنگام ظھور عیسی مسیح آمد  ملكوت خدا ملكوتی است در حال حاضر كھ بھ 

ملكوت خدا ھمچنین ملكوتی است ). ٢٠-١٨  :١٣لوقا (یابد  می ملل جھان و تعداد كثیری از مردم گسترش میدائمًا در میان تما
  ).١۵  :١١مكاشفھ (نقص خواھد شد  ھنگام بازگشت عیسی مسیح تبدیل بھ واقعیتی كامل و بی آتی كھ بھ

  
  شود؟ بشارت ملكوت خدا ِكی موعظھ می

  
 َمَثل بیان ۵٠عیسی بیش از ). ٢٣  :۴؛ متی ١۵-١۴  :١مرقس (كرد  ملكوت موعظھ میھنگام ظھورش بھ بشارت  عیسی مسیح بھ

دھد، خصوصًا در باره  ھا در باره خصوصیات ملكوت خدا تعلیم می عیسی در این مثل.  كرد كھ اكثر آنھا در باره ملكوت خداست
بھ این بشارت ملكوت در تمام عالم موعظھ «: مودو باالخره عیسی فر. توان وارد آن شد و در آن زندگی كرد این كھ چگونھ می

  ).١۴  :٢۴متی (» ھا شھادتی شود؛ آنگاه انتھا خواھد رسید خواھد شد تا بر جمیع امت
-٢۴  :٢٠؛ ٨  :١٩؛ ١٢  :٨اعمال (، مسیحیان بھ بشارت ملكوت موعظھ كردند  ، پس از برقراری كلیسای مسیح در جھان بدینسان

  . ، موعظھ بھ ملكوت خدا وظیفھ ھر مسیحی است زهامرو ).٣١، ٢٣  :٢٨؛ ٢۵
   

   برای موعظھ بھ ملكوت خدادستورعمل كتاب ۴ھدف 
  
  :شود كھ موعظھ و تعلیِم ملكوت خدا امری عملی گردد ، سبب می سرگروه ھاواعظین و معلمین، این دوره با ارائھ موارد زیر بھ  

  
  . ماه تكمیل كرد٣توان آنھا را ظرف   درس است كھ می١٢دا حاوی  برای موعظھ ملكوت خدستورعمل كتاب ۴ ھر یك از -١ 

  .مقدس را بشناسد  ملكوتش و كتاب،كند تا مسیح كمك می محصلمقدس بھ   آیات مھم از كتاب-٢
 گروه یاری ھدایت را در سرگروه ،» گفتگو کنیدكشف و «، » بخوانید «نظیر،  ھایی كھ با حروف درشت چاپ شده  راھنمایی-٣

  .ھدد می
  .باشند  میسرگروهاینھا در حكم راھنمایی برای . دھد ای از پاسخ بھ ھر سؤال را ارائھ می خالصھ» مالحظات «-۴
كند تا   كمك میمحصلدھد و ھمچنین بھ   عملی را برای موعظھ و تعلیم ملكوت خدا آموزش می، روشھای دوره آموزشیاین  -۵

  .لعھ نمایدتنھایی یا گروھی مطا رسالھ بھ رومیان را بھ
  .باشد میمنزل  ھر درس شامل یك تكلیف -۶
ای  توانند نسخھ  می، محصلیندستورعملكتاب پس از تكمیل ھر . راحتی بھ دیگران تعلیم داد توان بھ دوره آموزشی را میاین  -٧

 ملكوت در موردیلند ، دوره آموزشی را بھ یك گروه كوچك تعلیم دھند، بھ گروھی كھ ما  را دریافت داشتھدستورعملاز كتاب 
  .بیاموزندخدا 

  . در منطقھ شما افزایش دھدواعظین و معلمین راباشد كھ خداوند تعداد  
  .)٣٧  :٩متی  (ھستند ھنوز كم انکارگر، اما   فراوان استمحصول 
  »   آمین. باد؛ و او را تا ابداآلباد جالل زیرا كھ از او و بھ او و تا او ھمھ چیز است «.باشد كھ خداوند جالل یابد 

  ).٣۶  :١١رومیان (
  

  دوره شاگرد سازی از رادیو
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 حقوق مؤلف کتاب
  

از آنھا ) کپی کردن(رونوشت برداشتن . ھستند) کپی رایت(مشمول حقوق مؤلف  ملكوت خدا موعظھاین چھار كتاب دستورعمل 
  .جمھ آنھا بھ زبانھای دیگرممنوع میباشدجھت آموزش مجاز است، اما بدون اجازه كتبی نویسنده، فروش، تغییر مطالب و یا تر

  
  :توصیھ

این دوره آموزشی بدین منظور تھیھ شده است کھ بطور گسترده استفاده شود و باعث برکت بسیاری گردد، اما از آنجا کھ ھدف 
 ھای  مجھز كردن مسیحیان است، توصیھ میشود کھ فقط سرگروهو، آموزش موعظھ ملكوت خدا، تربیتچھار کتاب دستورعمل 

  . برابربا اصل، كپی یا رونوشت بردارندموعظھ ملكوت خدا، از چھار كتاب دستورعمل یاین دوره آموزش
ھر شاگرد فقط پس از آنکھ یک درس یا یک کتاب دستورعمل را بپایان رسانده و میخواھد شخص یا گروه كوچك دیگری را 

  .ا داشتھ باشدتعلیم دھد، می تواند یك نسخھ از آن درس یا كتاب دستورعمل ر
  

  دوره شاگرد سازی از رادیو
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 فھرست مطالب
  چھارمكتاب   - ملكوتدستورعمل بنای 

  
  

  صفحھ                                                                                                                                     

 ٢ مقدمھ و حقوق مؤلف کتاب
  
  

  ١ برنامھ آموزشی
  

 ھر برنامھ با دعا - نفرباشد ١٠ تا ٣ تعداد افراد گروه بین حدود - ساعت در ھفتھ ٢ حدود -یك برنامھ ھفتگی برای سھ ماه 
  .یابد شود و با دعای در پاسخ بھ كالم خدا و یك تكلیف برای منزل پایان می شروع می

  
  

    ٣٧درس 
  )٥٣، ٥٢، ٤٩، ٤٨اشعیا (رازگاھان 

  )٦-٥  :١٣عبرانیان : حضور خدا(کردن حفظ 
  ) ناظر زیرك: َمَثلی در باره مباشرت و نظارت در ملكوت خدا(تعلیم 

٨  

     ٣٨درس 
  )٦١، ٥٩، ٥٨، ٥٥اشعیا ( رازگاھان

  )١٠٥  :١١٩مزمور : كالم خدا(حفظ کردن 
  )١١رومیان (مقدس  بررسی كتاب

١٤  

    ٣٩درس 
  ) ١٠، ٤، ٢، ١ارمیا ( رازگاھان
  )١٠  :٤١اشعیا : قدرت خدا(ن حفظ کرد

   ) منفعت غالم بی: مثلی در باره خدمت در ملكوت خدا(تعلیم 

٢٣  

٤٠ درس
    

  
  )٢٣، ١٨، ١٧، ١٥ارمیا (رازگاھان 

  )٥: ١ یعقوب : حكمت خدا(حفظ کردن 
  )١٢رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٢٩  

    ٤١درس 
  ) ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٥ارمیا (رازگاھان 

  )١٤  :٧دوم تواریخ :  خداشفای (حفظ کردن 
  ) كارگران تاكستان: مثلی در باره پاداش در ملكوت خدا(تعلیم 

٣٥  

    ٤٢درس 
  )٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢ارمیا (رازگاھان 

  .)را مرور كنید»  خدامنابع « مربوط بھ حفظیآیات (حفظ کردن 
  )١٣رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٤١  

٤٣ درس
    

  
  )٣٤، ٣٣، ١٨، ٢حزقیال (رازگاھان 

  )١٦  :١٢رومیان (ردن حفظ ک
  )قنطارھا: مثلی در باره پاداش در ملكوت خدا(تعلیم 

٤٧  

٤٤ درس
    

  
  )٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦حزقیال  (رازگاھان

  )١٧: ١٢رومیان  (حفظ کردن
  )١٤رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٥٣  



 ٥  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

 
    ٤٥درس 

  )٦، ٤، ٣، ٢دانیال (رازگاھان 
  )٨: ١٣رومیان (حفظ کردن 

  ) ده باكره: آمادگی و بیداری در ملكوت خدامثلی در باره (تعلیم 

٦٠  

    ٤٦درس 
  )١٢، ٩، ٨، ٧دانیال (رازگاھان 

  )١٤  :١٣رومیان (حفظ کردن 
  )١٥رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٦٦  

    ٤٧درس 
  ) ١، یونس ٥، عاموس ٢، یوئیل ٢ھوشع (رازگاھان 

  )١٧  :١٦رومیان (حفظ کردن 
  ) و بزھاگوسفندان: دامثلی در باره داوری در ملكوت خ(تعلیم 

٧٢  

٤٨ درس
    

  
  )٣، مالكی ١٤، زكریا ٢، حجی ٥میكاه ( رازگاھان

  ) مرور كنید رومیانپنج آیھ آخر حفظی را از (حفظ کردن 
  )١٦رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٧٩  

       
  ٨٦  وفا َمثل خادمین وفادار و بی  ١ضمیمھ 
  ٩٠  مثل ده سكھ طال  ٢ضمیمھ 
  ٩٤  دار و خادمین آماده و بیدار نجیر شكوفھھای درخت ا مثل  ٣ضمیمھ 

  
  : را مالحظھ کنید" بروید و ملکوت خدا را موعظھ کنید "  کتاب اول – در دستورعمل ملکوت ١  ضمیمھ

  روش تفسیر مثلھا
  

  :را مالحظھ كنید" بروید و شاگردان بسازید "  کتاب اول – ھای دستورعمل شاگردسازی ضمیمھ
  ی کتاب مقدس، تعمق و حفظ كردنھای رازگاھان، بررس روش
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  ٢  برنامھ آموزشی
  
  

تمام . و یا در یك دوره فشرده آموزشی شش روزه استفاده كرد ) یك روز كامل(ای یكروز  توان ھفتھ این برنامھ فشرده را می
  .  نفر باشد١٠ یا ٣  حدود تعداد افراد ھرگروه بین. گروه را با ھمراھی یك سرگروه آموزش دیده، بھ گروه ھای كوچك تقسیم كنید

  
  

  :برنامھ پیشنھادی
  

٩:٠٠ - ١٠:٣٠   
  

  ١١:٠٠ ـ  ١٢:٣٠
  

١٦:٠٠ - ١٧:٠٠   
  
  

  ١٧:٣٠ ـ  ١٧:٤٥
        ١٧:٤٥ ـ  ١٨:٣٠
     ١٨:٣٠ ـ  ١٩:٠٠
    ١٩:٠٠ ـ  ١٩:٤٥

  
  

  )گروه(تعلیم 
  وقت استراحت

  )گروه(بررسی  کتاب مقدس 
  وقت استراحت  

   تعلیم یا بررسی کتاب مقدس، برای پاسخ بھ سؤاالتوقت اضافی برای پایان دادن
)                                                                                                                                                                              گروه(یا برای یک تعلیم دیگراحتمالی 

  وقت استراحت                                            
  )دونفری(تعمق و حفظ كردن آیات 

  )              بھ تنھایی(مطالعھ  کتاب مقدس برای رازگاھان 
           ) دو نفری(رازگاھان 

 )            در گروھھای كوچك حداكثر ده نفره(در میان گذاشتن بركات و دعا 
  
  

  ) ٣٨ و ٣٧دروس (روز اول 
  

  دعا                                                             
  )مثلی در باره مباشرت و نظارت در ملكوت خدا(تعلیم 

  )٣٦-١  :١١رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  )١٠٥  :١١٩ و مزمور ٦-٥  :١٣عبرانیان (حفظ کردن 

  )٦١، ٥٩، ٥٨، ٥٥، ٥٣، ٥٢، ٤٩، ٤٨اشعیا  ( مقدس در رازگاھان مطالعھ كتاب
  )١٢  :٥٣ تا ١٣  :٥٢اشعیا : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا
  

  )٤٠ و ٣٩دروس (روز دوم 
  

  دعا
  )امثلی در باره خدمت در ملكوت خد(تعلیم 

  )٢١-١  :١٢رومیان ( مقدس  بررسی كتاب
  )٥  :١ و یعقوب ١٠  :٤١اشعیا (حفظ کردن 

  )٢٣، ١٨، ١٧، ١٥، ١٠، ٤، ٢، ١ارمیا (مقدس در رازگاھان  مطالعھ كتاب
  )٤٠-٩ : ٢٣ارمیا : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )٤٢ و ٤١دروس (روز سوم 
  

  دعا
  ) كارگران تاكستان: اره پاداش در ملكوت خدامثلی در ب(تعلیم 

  )١٤-١  :١٣رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  )  و مرور مجموعھ١٤  :٧دوم تواریخ (حفظ کردن 

  )٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٥ارمیا  (مقدس در رازگاھان مطالعھ كتاب
  )٣٢-١  :٢٩ارمیا : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
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  )٤٤ و ٤٣دروس (روز چھارم 
  

  دعا
  )قنطارھا: مثلی در باره پاداش در ملكوت خدا(تعلیم 

  )٢٣-١  :١٤رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  )١٧  :١٢ و رومیان ١٦  :١٢رومیان (حفظ کردن 

  )٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣٣، ١٨، ٢حزقیال (مقدس در رازگاھان  مطالعھ كتاب
  )٣١-١  :٣٤حزقیال : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )٤٦ و ٤٥دروس (روز پنجم 
  

  دعا
  )مثلی در باره آمادگی و بیداری در ملكوت خدا(تعلیم 

  )٣٣-١  :١٥رومیان ( مقدس  بررسی كتاب
  )١٤  :١٣ و رومیان ٨: ١٣رومیان (حفظ کردن 

  )١٢، ٩، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣، ٢دانیال  (مقدس در رازگاھان مطالعھ كتاب
  )٢٨-١  :٦دانیال : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )٤٨ و ٤٧دروس (روز ششم 
  

  دعا
  )مثلی در باره داوری در ملكوت خدا(تعلیم 

  )٢٧-١  :١٦رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  ) و مرور مجموعھ١٧  :١٦رومیان (حفظ کردن 

  )٣، مالكی ١٤، زكریا ٢، حجی ٥، میكاه ١، یونس ٥، عاموس ٢وئیل ، ی٢ھوشع  (مقدس در رازگاھان  مطالعھ كتاب
  )١٨-١  :٣مالكی : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  
  

   تعالیم دیگراحتمالیامکانات برای
  

  وفا َمثل خادمین وفادار و بی  ١ضمیمھ 
  مثل ده سكھ طال  ٢ضمیمھ 
  دار و خادمین آماده و بیدار ھای درخت انجیر شكوفھ مثل  ٣ضمیمھ 

  
  زندگی در ملكوت خدا

  
  ١٣-١  :١٦ لوقا  * مباشرت و نظارت در ملكوت خدا •
  ٤٦-٤٢  :١٢؛ لوقا ٥١-٤٥  :٢٤؛ متی ١٠-٧ : ١٧ لوقا  * خدمت در ملكوت خدا •
  ١٧-١١  :١٩؛ لوقا ٣٠-١٤  :٢٥؛ متی ١٦-١  :٢٠متی    *پاداش در ملكوت خدا •
  ٤٠-٣٥ : ١٢؛ لوقا ١٣-١  :٢٥؛ متی ٣٥-٣٢  :٢٤ متی  * ت خداآمادگی و بیداری در ملكو •
  ٤٦-٣١  :٢٥ متی  * داوری در ملكوت خدا •
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  ٣٧درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .بسپارید بھ خداوند راموعظھ ملكوت خدا  بھ دوره مربوطاین نیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  اشعیا

  
در با دیگران  )٥٣، ٥٢، ٤٩، ٤٨اشعیا (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده وبتبھ ن

  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (میان بگذارید
آنچھ  در میان میگذارد، بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
  منابع خدا: عنوان مجموعھ

  
  ٦ـ٥  :١٣عبرانیان : حضور خدا : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  ) دقیقھ٨٥( تعلیم   ٤
   ناظر زیرك

     
  . باشد یم» مباشرت و نظارت در ملكوت خدا «ه درباری مثل١٣ـ١  :١٦رك در لوقا یمََثل ناظر ز

 یسیع» . ی روحانیقتیم حقیمنظور تعل  بھی زندگی بر امور واقعی است مبتنیحیتوض«ا ی؛ » ی آسمانیی با معناینی است زمیداستان«مََثل 
ازشان یتشان و نیت وضعیكرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با واقع ی انسان استفاده می و روزمره زندگیع عادیاز وقا

  .ا روبرو سازدیاحبھ 
  .م كردی خواھیبررس )اول  ، كتاب  ملكوت دستورعمل در ١  ضمیمھ(ھا   مثلھن مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالعیا

  
  ١٣ ـ ١١  :١٦ لوقا :بخوانید 
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١ 
  
 و ی فرھنگھنیشی واژگان و پین رو، نخست بھ بررسیاز ا. ح كنندی را تشری روحانیاند تا مفھوم ان شدهی بیھا با زبان مجاز  َمَثل: مقدمھ 

  . میپرداز ی داستان میخیتار
  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید 

  :مالحظات
م چرا كھ نھ او بلكھ یریظر بگ درستكار در نید او را شخصیبا یدر ضمن م.  بودیاریشخص دولتمند احتماًال صاحب امالك بس )  الف

  .بكار بودی نادرست و فریناظرش شخص
  

ن ناظر متھم بھ ھدر یا.  بھ كار امالك بودیدگی رسیو شخص مورد اعتماد برا»  ، اقتصاددان و مباشر خانھ اداره كننده«او . ناظر )  ب
او . كرد ی خود را تلف میه بود و او چگونھ اموال آقا او را متھم كردیگفتھ نشده كھ چھ كس.  خود بودیع كردن اموال آقایدادن و ضا

  .د نكردی او مصرانھ تأكیگناھ یش بر بیست مقصر باشد چرا كھ موالیبا یم
  
عنوان اجاره بھ مالك   از محصول خود را بھیآنھا ھر سالھ قسمت.  از امالك را اجاره كرده بودندیبدھكاران احتماًال ھر كدام قسمت  )پ

، ھر كدام  ھر حال بھ. ندی نمایداری خریا قسطیھ یا كاال بصورت نسیتوانستند از مالك پول قرض كرده  ین میآنھا ھمچن. دكردن یپرداخت م
  . بھ مالك مقروض بودندی، مبلغ قابل توجھ از بدھكاران

  
خص شود كھ امور مربوط بھ ل دھد تا مشیھا را تحو خواھد كھ دفتر حساب یمالك از ناظر خود م.  حساب پس دادن در مورد نظارت  )ت

او احتماًال . شك بھ بد اداره كردن امالك متھم بود ی متھم نبود، بلكھ بیبكاریناظر ضرورتًا نھ بھ فر.  امالك را چگونھ اداره كرده است
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، و قبل  ان دادهیود پاخواست بھ كار ناظر خ ینھا میمالك زم.   مباالت بوده استیدقت و ب ی بیا ناظری خود را تلف كرده بود ی آقاییدارا
  . ارائھ حساب كتابھا بھ او بدھدی برایاز اخراِج او فرصت

  
. رفتھ بودین جرم خود را پذیبنابرا. كند یار میرد، سكوت اختیگ ینكھ مورد بازخواست قرار میست بكند؟ ناظر بعد از ایبا یناظر چھ م ) ث

امّا ناگھان .   كردن داشتیی گدای بود و نھ روی قوی بدنی انجام كارھای برای كافهنھ بھ انداز. د انجام دھدیدانست چھ با یدر وھلھ اول نم
ن ی نمود كھ بعدًا آنھا ھم نسبت بھ او چنی لطف بزرگید بھ اشخاص مشخصین امیاو بھ ا. دی كشیا  بھ ذھنش خطور كرد و نقشھیفكر خوب

  . كمك كنندیظر مالاو قرض آنھا را بھ مالك كم كرد تا بعدًا آنھا بھ او از ن. كنند
  
كردند تا نشان دھند كھ چقدر  ی بودند كھ بدھكاران امضاء مییھا یھا گواھ اھھین سیا.  شانیھا  افراد در صورتحسابیر مقدار بدھییتغ ) ج

مشخص ن مبلغ ینكھ ای بر ایكرد مبن ی امضاء می، سند گرفت ی می كھ شخص قرضیزمان.  ی امروزی بانكیھ سندھای شبیزیبدھكارند، چ
 ی خود را صدا زد و آنھا صورتحسابھایك بدھكاران آقایك بھ ین ناظر خائن یا. باشد یرا بھ مالك بدھكار است و متعھد بھ پرداخت آن م

ك ی ی بر روی اصلیھا صورتحساب.  ان نشده استین كار چگونھ انجام شد، بینكھ ایا. ر دادندیی او تغیش و بھ ضرر آقایخود را بھ نفع خو
ن برد و یشد كامًال از ب ی را میمی قدیھا ا صورتحسابی. ر بودیپذ  امكانیراحت ر دادن آنھا بھییشد كھ تغ ی نوشتھ میوم مھلوح

  . كمتر نوشت و امضاء كردی با مبلغیدی جدیھا صورتحساب
 بود كھ مالك یعی طبی، امر  محصوالت نامناسب برییط آب و ھوایر شرایل تأثیدل ؛ بھ ن كار تقّلب استیدانستند كھ ا یبدھكاران احتماًال نم

  .دھد یكردند كھ ناظر دستوراِت مالك را انجام م ی، بدھكاران فكر م نیعالوه بر ا. ھا را كاھش دھد یمقدار بدھ
  
دارد نھ بھ نھا اشاره ی بھ صاحب زم٥ و ٣ات یدر آ»  میآقا«و »  میموال«. ركانھ عمل كرده بود، ستودینكھ زیل ای، ناظر را بھ دل شیآقا ) چ
ن كھ نادرست و متقلب بود، بلكھ بھ یل این ناظر خائن نھ بھ دلی ناظر، از ایا آقایان كرد و گفت كھ مالك ین داستان را بی ایسیع.  یسیع
! قالنھ بودا عایركانھ ی، ز ار ماھرانھی كھ بسیا ، نقشھ  داشتیا  خود نقشھهندی آیناظر خائن برا! ف كردیرك بود، تعرینقدر زینكھ ایل ایدل

كردند كھ مالك نسبت بھ مقروضان  یگر فكر میرا مردم دی خود بر گرداند، زیھتوانست صورتحسابھا را دوباره بھ حالت اول یمالك واقعًا نم
  . ار مھربان بوده استیخود بس

  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

ن نكتھ باشد كھ مثل بھ چھ یانگر ای مثل ممكن است بھنیزم. گردد یآن م» ا كاربرِدیح یتوض«َمَثل و »  ھنیزم« چارچوب شامل : مقدمھ
ا یح یشود و توض یافت مینھ معموًال قبل از مثل یزم.  ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است ط بھینكھ شرایا ای،   گفتھ شدهیمناسبت

  . كاربرد، بعد از مثل
  ؟ ستیا كاربرد مََثل چیح ی و توض، ، داستان نھیزم :گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  .شود یافت می ١٦ و ١٥ یھا نھ مثل در لوقا فصلی زم ) الف
 طرز برخورد خدا با هان كرد كھ در آنھا درباری، سكھ گمشده و پسر گمشده ب  گوسفند گمشدهه سھ مثل درباریسی ع١٥در لوقا فصل 

.  ران و گنھكارانیعت نسبت بھ باجگین شریان و معّلمیسیطرز برخورد بِد فر  بود بھیاسخم پین تعلیا. م دادی گمشده در جھان تعلیانسانھا
  !دھد ی طرز برخورد اشتباه را نسبت بھ مردم نشان میسی، ع ن سھ مثلیدر ا

براساس لوقا . ن دادھا را نشا ییآلود از اموال و دارا  گناهه استفادیسی، ع ركیدر مثل ناظر ز. ان كردی دو مثل بیسی، ع١٦در لوقا فصل 
لوقا ). ١٤  :١٦لوقا (ز بود ی آنھا نیدند و برایشن یان میسیگمان فر ی از شاگردانش بود، اگر چھ بیادین مثل مخاطب بھ جمع زی، ا١  :١٦

  : ل شده استی از سھ قسمت مربوط بھ ھم تشك١٦فصل 
  .  استییآلود از اموال و دارا  گناهه استفادهدھند  نشان١٣ـ١ات یـ آ
  . دوستان است  پولیاكاری ره آشكاركنند١٨ـ١٤ات یـ آ
 از موضوعات لوقا یقین صورت تلفیدھد و بھ ا یم میرانھ با انسانھا و ثروت تعلی عواقب وحشتناك رفتار شره دربار٣١ـ١٩ات یـ آ

  .باشد ی م١٦ و ١٥ یھا فصل
  

  . نوشتھ شده است ٨ـ١  :١٦ مثل در لوقا داستان  ) ب
  
  . ان شده استی ب١٣ ـ٨  :١٦ مثل در لوقا ربردا كایح یتوض  )پ
آنھا . باشد ی مین دو، از اصطالحات متداول عبریا). ٨  :١٦(»  نوریابنا«و »  ن جھانی ایابنا«ح در مورد اصطالحات یتوض) ١
ن ارتباط یا. د ارتباط داردیآ یم)  پسران(» ابنا« كھ بعد از یا گردد با كلمھ یف می كھ توصیزیا چین موضوع ھستند كھ شخص ی اهكنند انیب

 كھ متعلق و وابستھ بھ نور جھان ھستند و ھمانند نور ی اشخاصیعنی»  نوریابنا« مثال یبرا.  باشدیا ھمانندیك نوع تعلق یامكان دارد 
ت و تسلط ی حاكمگر بر آنھای باشند، چرا كھ گناه دیكیستند كھ متعلق بھ شب و تاری نیآنھا اشخاص. باشند یح می مسیسای عیعنیجھان 
 با یك تضاد جدیآنھا ). ٥  :٥ان یكی تسالوناول ؛ ٨  :١٦لوقا (باشند  یم...   وی، خوش ، تقدس  نور حكمتی، آنھا دارا  آنیبھ جا. ندارد

  .باشند، دارند یم»  یوی دنیانسانھا«كھ ھمان »  ن جھانی ایابنا«
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كند  ید، ثابت میا نادرست نامین داستان خائن ی، ناظر را در ا یسیقت كھ عیقن حیا). ٨  :١٦(»  ناظر خائن«ح در مورد اصطالح ی توض )٢
 را ی نادرستیسیكند كھ ع یز ثابت می ن١٢ـ١٠ات یآ! كند ید نمیی تأیوی دنیھا  را در استفاده از ثروتیبكاری و فری نادرستیسیكھ ع
  .دینما یھ نمیتوص

د كھ یگو ی نمیسیع . ینی و پول زمیی، دارا  است بھ ثروتیا ن اشارهیا). ٩  :١٦(»  یانصاف یمال ب«ح در مورد اصطالح یتوض ) ٣
ن نكتھ است كھ در اندوختن و جمع كردن ثروت و استفاده از یگفتن ا، ، امّا قصدش ا نادرست استینفسھ بد  ی و پول فیی، دارا ثروت

دھد كھ  یم نمیچ جا تعلیمقدس در ھ  كتاب.)١٠ـ٩  :٦ن ایكی تسالوناول(رد یگ ی صورت میاری بسیھا یھا و پول اغلب نادرست ییدارا
 ی و موقتیدھد كھ اشاره بھ ثروت ماد ی نشان میانصاف ی، اصطالح مال ب نیبنابرا.  آلود است ا گناهینفسھ بد  یا ثروت فی ی مادیھا ییدارا

  ).١١  :١٦لوقا ( است ی و ابدیقیباشد كھ حق ی میاست كھ مخالف با ثروت آسمان
 یگذار ھی كھ از سرماین است كھ اشخاصی آن ایمعن). ٩  :١٦لوقا (» رندی بپذی جاودانیھا مھیشما را بھ خ«ح در مورد عبارت یضتو ) ٤

شما خواھند بود )  ین شرطی نامعیماض:  یونانیدستور زبان  (یراینده در ملكوت پذیاند، در آ  نفع بردهینیات زمیشما بر پول و ماد
اند، امكان  ب ناظر خائن منفعت بردهی كھ از فریرد كھ در آنجا اشخاصیگ ی قرار م٤ھ ین در تضاد با آیا). ١  :٥ان ی قرنتدومد یسھ كنیمقا(

دھد و نھ داللت بر  یم مین قسمت نھ تعلیا این اصطالح و یا.  خود باشندینی زمیھا  او در خانھیراید پذی دست گردی كھ او تھیدارد زمان
ن صحبت ی، اما حداكثر از ا) ھمان ربوده شدن(روند  ی، بھ ملكوت م افتھیز یگران رستاخیاز افراد قبل از د ی بعضین دارد كھ بدنھایا
اند، اعمال و رفتار خوب شما را نزد خدا در آسمان اذعان خواھند  افتھی بھره ینی شما بر پول زمیگذار ھی كھ از سرماییكند كھ جانھا یم

 ی مرد ثروتمند باشد، چرا كھ مرد ثروتمند از ثروت خود در رویراین پذینچنیتوانست در آسمان ا یملعازر نی، روح ا در ھمان متن. نمود
  ).٢٥ـ٢٣  :١٦لوقا ( نكرده بود یگذار ھیر سرمایلعازر فقی این در زندگیزم
در :  یاللفظ تحت (ھجھان در طبقن ی ایرا ابنایز«: دیفرما ی میسی، ع٨  :١٦در لوقا . ن جھان عاقل بودی اید ھمانند ابنایبا: كاربرد ) ٥

 با یسیع. ن نمودیركانھ و عاقالنھ عمل كرده بود، تحسینكھ زیل ایش ناظر خائن را بھ دلیآقا» .تر ھستند  نور عاقلیش از ابنایخو) نسِل
ل ی او را بھ دلیسیع.   كھ داشتیا ركانھی زھل نقشی او، بلكھ بھ دلیل نادرستین كردنش موافق بود، اّما نھ بھ دلین ناظر خائن در تحسی ایآقا

 نادرست و ی بھ شاگردانش نگفت كھ اشخاصیسین عیھمچن.  اش ندهیاز آیدن نی در تدارك دی ویركیل زیاش نستود، بلكھ بھ دل ینادرست
 ین جھانیوعات اش و موضیخو)  نسل(ن جھان در طرز برخورد خود با طبقھ ی ایابنا.  نقشھ باشندیرك و داراینكھ زیمتقّلب باشند، بلكھ ا

 بھ شاگردان خود یسین عیبنابرا.  رگذار استی آنھا تأثی كھ بر نجات ابدیدھند تا فرزندان خدا در امور ی نشان میشتری بیركیاز خود ز
و ق ینش دقیرت و بی بصیند، داراینما ی مین زندگی زمی كھ بر روی در مدتیعنیرك باشند، ین جھان زیدھد كھ ھمانند مردم ا یم میتعل

 نور را ی ابنایسیرند، عیگ ین قرار می خود مورد تحسیھا رك بودن در نقشھیل زین جھان كھ بھ دلی ایھ ابنایقًا شبیدق.  باشندیحكمت عمل
  نورین جھان و ابنای این ابنای بینجا تفاوتیاّما در ا. دینما ین مینده تحسی آیرك بودن در طرح نقشھ برایل زیباشند، بھ دل یان میحیكھ مس

ارھا و ی نور بر اساس معی ابناھ كھ نقشی، در حال  استیبكاری و فرین جھان ھمراه با نادرستی ای ابناھن معنا كھ نقشیوجود دارد، بد
  .  و صداقتی ملكوت خداست كھ عبارت است از درستكاریھنجارھا

 ی انصافیم دوستان از مال بیگو یمن شما را م«: دیفرما ی میسی ع٩  :١٦در لوقا .  ی انصافیدا كردن دوستان از مال بی پ:كاربرد ) ٦
، نقشھ  ندهیدھد كھ با توجھ بھ آ یم می بھ شاگردانش تعلیسیع» .رندی بپذی جاودانیھا مھید شما را بھ خی گردید، تا چون فانیدا كنی خود پیبرا

نكھ ی ایعنیكنند،  یدا می خود دوستان پین جھان برای، مردم ا ینی و پول زمیی، دارا  ثروتیعنی یانصاف یلھ مال بیبوس. بكشند و عمل كنند
باشند  ی با آنان میشان تا زمانیاغلِب دوستان ا. ق آن سود ببرندیتوانند از طر یآورند كھ م ی از ارتباطات بوجود میا  خودشان شبكھیبرا

؛  بیل رشوه و فریدھند، از قب ینادرست انجام م ی خود را با روشھاھل آنھا اغلب شغل و حرفین دلیو بھ ا). ٤  :١٩امثال (كھ پول دارند 
 دارد، چرا كھ ارتباط و ی، تمام تالش و زحمات آنھا فقط ارزش موقت نیعالوه بر ا. كنند یدا می خود پی برایارین دشمنان بسیآنھا ھمچن

  . نھا نخواھد بود آیرای پذی نداشتھ و كسیچ منزل جاودانی؛ آنھا ھ دار استیمنافع آنھا فقط تا زمان مرگ آنھا پا
 كھ ید تا زمانیبا یآنھا م. دا كنندی پیشتن دوستانی خوی خود براینیا پول زمی یی، دارا لھ ثروتید بوسیبا یز میان نیحیگر مسی دیاز سو

كھ مردند، تمام  یازمند استفاده كنند، تا ھنگامی نیكو و انسانھای از اھداف نیبانی پشتی خود براینیكنند، از ثروت زم ی مین زندگی زمیرو
 آنھا یرای پذیگرم گردند بھ ی كھ آنھا بھ ملكوت داخل میاند ، زمان مند شده ن بھرهی زمیز آنھا در رویآم  محّبتی كھ از بخششھایاشخاص

ود بھ قصد  خیر و ثروت فعلی خود نقشھ و برنامھ داشتھ باشند و از ذخاینده ابدی آید برایبا یان میحیمس! ندیباشند و بھ آنان خوشآمد گو
انسانھا )  جذب(دست آوردن   بھی خود براینیدھد كھ از ثروت و پول زم یم می بھ شاگردان خود تعلیسین عیبنابرا. ندیت استفاده نمایابد
 ھر آنچھ كھ باعث گسترش و یازمندان و ملكوت خدا، و بطور خالصھ برای آنھا در ملكوت خدا، كمك بھ نی ملكوت خدا، بنایبرا

،  ن شكلی بھ اینیكار بردن و استفاده از ثروت زم ان با بھیحیمس! گردد، استفاده كنند ین می زمیوت خدا و جالل او بر روشرفت ملكیپ
  .اند  كردهیگذار ھیعمًال در ملكوت سرما

 كوچك و اندك یازھین و قابل اعتماد بودن بر چی بر امیسی ع١٢ـ١٠  :١٦در لوقا .  ن بودن در امور كوچك و امور بزرگی ام:كاربرد) ٧
ن باشد در یام)  تیاھم ی، ب ار كوچكیبس:  یاللفظ بطور تحت(آنكھ در اندك «: دیفرما ی او م١٠ :١٦در لوقا . كند ید می تأكینی ثروت زمیعنی

ھ شود، كم سی مقای و ابدی كھ با ثروت آسمانی، زمان  و زودگذر استی كھ موقتینی و پول زمیی، دارا ثروت» .ن ُبَودیز امیامر بزرگ ن
.   مھم و بزرگ استیزھاین بودن در چی امیكننده بسو تی كوچك ھدایزھاین و قابل اعتماد بودن در چیام! كند یز جلوه میت و ناچیاھم

 را در یتر آسمان میار عظیگردد كھ خدا ثروت بس ی سپرده است باعث میحی كھ خدا بھ شخص مسینی از ثروت زمی عاقالنھ و عملهاستفاد
  .ھ او بسپاردملكوت ب

 ینی، و اشاره بھ ثروت و پول زم است»  یگریمال د«مترادف با »  یانصاف یمال ب«:  ن صورت استی وجھ تشابھ بھ ا١٢ـ١١ات یدر آ
با مترادف است »  یقیمال حق«.  می اگر آن را بھ ما بسپارد تا عاقالنھ و مسؤوالنھ از آن استفاده كنی، حت شھ متعلق بھ خداستیكند كھ ھم یم
  :٢٥ یمت(بخشد  یمانداران میعنوان ارث بھ ا  كھ ھمان ملكوت خداست كھ خدا آن را بھیو اشاره دارد بھ ثروت آسمان» مال خاص شما«

 ینینكھ از ثروت و پول زمی ایعنی،  ن و قابل اعتماد استی امیدھد كھ شخص ی نشان میحیك مسی كھ یھنگام). ٢٨  :١٢ان ی؛ عبران٣٤
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گردد كھ از  ی بھ او اعتماد خواھد نمود كھ شامل ملكوت خدا میقی ثروت و مال حقیكند، آنگاه خدا برا ینھ استفاده معاقالنھ و مسؤوال
 استفاده هن نحویدھد كھ ب یم می بھ شاگردانش تعلیسی، ع نیبنابرا!  جھ متعلق بھ آنھاستیا شده و در نتیان مھیحی مسین برایھنگام خلقت زم

 یكی استفاده بھ آنھا سپرده خواھد شد، ارتباط نزدید براین جدیده است و آنچھ در آسمان و زمین بخشی زمیا در رواز آنچھ كھ او بھ آنھ
  :٣وحنا ی(گردد  ی وارث ملكوت خدا می خاصیزانیم آورد، بھ یمان میح ای كھ شخص بھ مسیقت دارد كھ زمانین امر حقیا. وجود دارد

 و اداره كردن یا سرپرستین جھان و از ھم اكنون با اداره كردن كار ملكوت خدا یعتماد قبًال در ان و قابل ای امیحیك مسی، و لذا )٨ـ٣
د بر بھ ارث بردن ملكوت خدا در مرحلھ و ی، تأك نیبا وجود ا.  سا مورد اعتماد قرار گرفتھ استی در كلیحی مسیھا تیان و فعالیحیمس

 یزھایم بھ چیكن ی كھ ما نظر نمیدر حال«ن است كھ ی چنیحیقاعده و قانون مس. دی جدنید و زمی آسمان جدیعنیباشد  ی خود مییحالت نھا
  ).٧  :٥؛ ١٨  :٤ان یدوم قرنت(»  ی، جاودان یدنی است و نادی، زمان  استیدنیرا كھ آنچھ دی، ز یدنی نادیزھای، بلكھ بھ چ یدنید
تواند در آن  ی نمیحیك مسیكند كھ  ید می تأكیسی ع١٣  :١٦در لوقا . دیرا خدمت كن) مامونا(ات ید ھم خدا و ھم مادیتوان ی نم:كاربرد) ٨

ات را یكند قادر است ھم خدا و ھم ماد ی تصور می مدتی كھ برایدر وجود شخص. ات رایواحد ھم خدا را محبت و خدمت كند و ھم ماد
ا زود یر یگردد كھ د یر قابل تحّمل مید و غیكھ آنقدر شدد یآ ی بوجود میا ید، تنش و فشار روانیعنوان آقا و ارباب محّبت و خدمت نما بھ

توانند از  یكنند كھ م ی فكر میبعض.   او نھفتھ استی واقعی كھ وفاداریی جایعنیگردد،  یدر طرز برخورد، سخنان و رفتار او آشكار م
 بھ یسیاما ع). ٥  :٦موتاؤس یاول ت(ند یمامنظور ثروتمند شدن پرستش ن توانند خدا را بھ ی ثروتمند شدن استفاده كنند و میخدا برا

شبرد ی پی خود براینید محبت و خدمت بھ خدا را انتخاب كنند كھ شامل استفاده از پول و ثروت زمیبا یدھد كھ آنھا م یم میشاگردانش تعل
  .گردد یاھداف خدا در جھان م

  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

 در داستاِن مثل آن دستھ یا اصلیاِت مربوط یجزئ.  باشندی مفھوم روحانیش دارایھا اِت َمَثلی جزئیبود كھ تمامن نی ایسی قصد ع: مقدمھ
 قائل ی مستقلی روحانی، معنا ات مثلیك از جزئی ھر ید برای، نبا نیبنابرا. بخشند ی مثل را استحكام میات ھستند كھ درس اصلیاز جزئ

  . میشو
  باشند؟ یا مربوط می ین مََثل واقعًا اصلیاِت ای از جزئكی كدام:گفتگو کنیدكشف و 
 یچ معناید بھ آنھا ھی وجود دارد كھ نبایاتین مثل جزئیدر ا. شود ی قائل نمی خاصی، معن اتیك از جزئیچی ھی برایسی ع:مالحظات

  . اطالق كردیخاص
  

،  حی مسیسایر نمود كھ اشاره بھ عی تفسیا گونھ د بھیاباشد و شخص دولتمند را نب یات مربوط نمین جزو جزئی ا.شخص دولتمند  ) الف
  . گرددی تلقیگریا ھر شخص دیمامونا 

  
ناظر . د خائن و نادرست باشدی نبایحیك مسیان ندارد، چرا كھ یحی، اشاره بھ مس نیبا وجود ا.   مثل استیت اصلی او شخص.ناظر )  ب

  .باشد یان میحیرت با مسیشتر در تضاد و مغایخائن ب
  
ت ی نھ ناظر و نھ خصوص. ات مربوط استین نمود، جزو جزئیل كھ عاقالنھ عمل كرده بود تحسین دلیش كھ ناظر خائن را بھ ایآقا  )پ

 او یژگیباشد، و یات مربوط می كھ جزو جزئیزیآن چ. باشند یات مربوط نمیك جزو جزئیچی، ھ  نادرست و خائن بودنیعنی او یاخالق
ام یا پی ینده خود، نكتھ محوریت آی حفظ امنی براینی او در استفاده از پول و ثروت زمیاد و حكمت عملیت زیدرا.  رك بودن استی زیعنی

ن ین تحسی زمی ناظر خود را بر روی حكمت عملینی زمی كھ آقایبھ ھمان صورت.  ن كامًال مربوط استیباشد، بنابرا ین مثل می ایاصل
  .ن خواھد نمودی، تحس نی گسترش ملكوت او در زمی براینی در استفاده از پول و ثروت زم ما رایز حكمت عملی ما نینمود، پدر آسمان

  
 ھستند كھ داستان یاتینھا فقط جزئیا.  نداردی خاصیچ معنای آنھا ھیزان بدھی بدھكاراِن شخص دولتمند و م. آنھایھا یبدھكاران و بدھ  )ت

  .بخشند یمثل را استحكام م
  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -٤
  

ا كاربرد یح ی توضی برایسی كھ خوِد عیاز روش.  ا از خوِد داستانی،  افتیا كاربرد مثل یح یا در توضیتوان  ی مثل را میام اصلی پ: مقدمھ
.  داردی اصلھك نكتیا ی یك داستان اصلیھر مثل معموًال فقط .  میر كنید تفسیم كھ مثل را چگونھ بای ببریم پیتوان یكار برد، م مثل بھ

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشی اید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید 

  :مالحظات
ان یحیمس«:  ن استی مثل ایام اصلیپ. دھد یم میتعل» مباشرت و نظارت در ملكوت خدا« در مورد ١٣ـ١  :١٦رك در لوقا یمثل ناظر ز

  ».دا كنندیت خود دوستان پی ابدیار باشند تا برایرك و ھوشی خود زینی از ثروت زمیرید در استفاده و بكارگیبا یم
  .باشد ی میاد و حكمت عملیت زیده بودن و داشتن درای زرنگ و فھمیرك بودن بھ معنایز
ن جھان و ھم ی خود در اینی ملكوت خدا از پول و ثروت زمیشھروندان واقع.  داست ملكوت خی اصلیھایژگی از ویكی»  ناظر بودن«

 ینی عاقالنھ و مسؤوالنھ از ثروت زمهاستفاد. كند یانسانھا بھ ملكوت خدا استفاده م)  جذب(شرفت ملكوت خدا و آوردن ی پیاكنون برا
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اند و  دهی، وارد ملكوت خدا گرد انیحی مسینینھ و مسؤوالنھ از ثروت زم عاقاله كھ در اثر استفادیتمام اشخاص.  افتیمطمئنًا پاداش خواھد 
ك ی!  آنھا خواھند بودیرایگردند بھ آنھا خوشآمد گفتھ و پذ یان وارد آسمان میحین مسی كھ ایاند، زمان  كسب كردهی روحانیا ا بھرهی

د ی، تأك نیبا وجود ا. باشد یسا میان در كلیحیا مسیور ملكوت خدا  امی برخهدار ادار ن جھان عھدهیاكنون در ا ن و قابل اعتماد ھمی امیحیمس
شھروندان ملكوت خدا چشمان خود را . باشد ید مین جدید و زمی آسمان جدیعنی آن یی نھاھبر بھ ارث بردن ملكوت خدا در حالت و مرحل

  . ی، جاودان  استیدنیباشد، اما آنچھ ناد ی می، فان  استیدنیچرا كھ آنچھ د. دوزند ی است میدنی، بلكھ بھ آنچھ ناد  استیدنینھ بھ آنچھ د
  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -٥
  

 یھا ر قسمتی كھ در سایقتیھا با حق قت موجود در تمام مثلیاما حق. باشند یسھ میگرند و قابل مقایكدیھا مشابھ   از مثلی بعض: مقدمھ
 یاریر مثل یسھ را كھ ما را در تفسی قابل مقایھا ن قسمتیتر د مھمی كنیسع. ا تضادی تشابھ است یا دارای،  شدهم داده یمقدس تعل كتاب

  .دیمقدس محك بزن م و واضح كتابیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  سھ كرد؟یمقا»  ركیناظر ز«جود در مثِل م مویتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 

  
  . ٢٤ـ١٩  :٦ ی مت:بخوانید  ) الف

ن ی و پول ایی، دارا د در استفاده از ثروتیبا یاو م.  باشدیركید شخص زیبا ی میحیك مسیدھد كھ  یم میرك تعلی مثل ناظر ز:مالحظات
 مسؤول است یحیك مسی. دھد یم میرا تعل)  وابستھ(مرتبط ت یك مسؤولی ٢٤ـ١٩  :٦ یمت.  باشدیق و حكمت عملیت عمی درایجھان دارا

). ٧  :٥؛ ١٨  :٤ ان یدوم قرنت( است یت جاودانیقت و واقعیك حقیشود، اما  یده نمی متمركز باشد ، كھ اگر چھ دیقت روحانیكھ دائمًا بر حق
،  البتھ. تواند گنج او را در آسمان نابود سازد یز نمیچ چیھ.  نی زمیندوزد نھ بر رویشتن گنجھا در آسمان بی خوید دائمًا برایبا یاو م
ن است كھ ی و ارزشمند ایروش افزوده شدن ثروت واقع. ، عاقالنھ و مسؤوالنھ انجام دھند  صادقانھین كار را با روشید ایبا یان میحیمس

  . مییح و ملكوت او و اھداف ارزشمند صرف نمای مسی براینی زمیھا ییاز دارا
  

  . ٢١ـ١٣  :١٢ لوقا :دبخوانی  ) ب
د یاو نبا.  خودخواه باشدیھا و پول خود شخص یی، دارا د در ارتباط با ثروتی نبایحیك مسیدھد كھ  یم می مثل ثروتمند نادان تعل:مالحظات

 خود بھ خدا آگاه ید در ھمھ حال از وابستگیبا یاو م.  خود بھ خدا جوابگو باشدید در تمام جوانب زندگی كند، بلكھ بای خود زندگیفقط برا
  .باشد

  
  . ٣١ـ١٩  :١٦ لوقا :بخوانید  )پ

ا یر و محروم دنی ارتباطش با مردم فقید نسبت بھ چگونگیبا ی میحیك مسیدھد كھ  یم میر تعلیلعازر فقی مثل شخص ثروتمند و ا:مالحظات
ت او یا عدم احساس مسؤولیت یز احساس مسؤولج حاصل اینتا. دیت نمایا پول خود احساس مسؤولی یی، دارا  استفاده از ثروتیو چگونگ

 مسؤول یحیك مسی! ر خواھد بودییر قابل تغیر و غیناپذ ، بعد از مرگش برگشت نی زمیاش قبل از مرگ بر رو ی زندگهنسبت بھ نحو
  .دی برقرار نماین جھان دوستیاست كھ با مردم محروم و طرد شده ا

  
  . ٣٠ـ١٤  :٢٥ ی مت:بخوانید  )ت

بخشد،  ی كھ خدا بھ او مییھا تیا موقعیھا  یی، توانا ، روابط  ثروتیرید در بكارگیبا ی میحیك مسیدھد كھ  یم میثل قنطارھا تعل م:مالحظات
  .ن و وفادار باشدیاد، امیچھ كم باشد و چھ ز

  
    مثلیم اصلی تعالھخالص  -٦
   

م یخواھد كھ ما چھ باش ی؛ او م میاوریمان بیا بھ آن ایم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستی مثل چی اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  ؟ میا چھ بكنی

  
  :مالحظات

د ناظران یبا ین آنھا می، بنابرا ن بھ انسانھا سپرده استی زمیخدا ثروت خود را بر رو.  د بدانند كھ خدا چگونھ استی مردم باھھم )  الف
ن جھان یدھد كھ خدا بھ امور ا یم می، تعل  وابستھیھا ن مثل بھ ھمراه مثلیا. است باشندن و ھر آنچھ در آن ی زمی بر روینیخوب و ام

 آن بھ یده شده و از جانب خدا نظارت و نگھداریلھ خدا آفری، بوس جھان و ھر آنچھ در آن است. باشد یل میار توجھ داشتھ و در آنھا دخیبس
، مسؤول  ن او و ھر آنچھ در آن استی نظارتشان بر زمه نحوی انسانھا را براھھممسلمًا خدا ). ٢٨  :١ش یدایپ(انسان سپرده شده است 

  .ندیب یم
  

 داشتھ باشند، بلكھ ی از خودخواھی عاریخدا نھ تنھا از انسانھا انتظار دارد كھ زندگ. د باشندید بدانند كھ چگونھ بایان بایحیمس )  ب
 یان در چگونگیحیدھد كھ خدا انتظار دارد مس یم مین تعلیھمچن. ن و وفادار باشندی امخواھد در ارتباط بھ آنچھ خدا بھ آنھا سپرده است یم

ان در جھت ملكوت یحی آن توسط مسیریمنظور بكارگ ن جھان كھ تمامًا متعلق بھ خداست و خدا آن را بھی و پول ایی، دارا استفاده از ثروت
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 را در ی، خدا ھر انسان یی نھایدر داور. داشتھ باشند)  مناسب (یمت عملق و حكیت عمی، درا ، بھ آنھا سپرده است نی زمیخدا بر رو
  .داند ین مسؤول و پاسخگو می زمی او بر رویی نظارت بر دارایارتباط با چگونگ

 

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

  
اید  ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد گرفتھ  با دعااید ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت

  .بھ حضور خدا بیاورید
  

  ) دقیقھ٢ ( منزلتكلیف  ٦
  ی بعددرسبرای 

 
  .) یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود بنویسند، رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد مازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت نسبت بھ شاگردس  - تعھد  - ١

  .تعلیم دھید یا بررسی نمایید را موعظھ كنید، » ناظر زیرك«مثل موضوع  برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و .  بخوانیدرا ٦١، ٥٩، ٥٨، ٥٥اشعیا فصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  - ٢

  . دیادداشت برداری
ھر روز . است، مورد تعمق قرار داده و حفظ كنید )١٠٥  :١١٩ مزمور - كالم خدا(   آیھ حفظی جدید را كھ- حفظ کردن  - ٣

  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥آخرین 
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٣٦ـ١  :١١رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس -٤
  .ررسی کتاب مقدس استفاده کنیدب

  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - دعا  - ٥
ھای خود در مورد  تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(وارد دفتر راخدا  موعظھ ملكوتمربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل فظی، آیات حرازگاھان، 
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  ٣٨درس 
 

 دعا   ١
  

 
  .بسپارید بھ خداوند راموعظھ ملكوت خدا  بھ دوره مربوطاین نیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  اشعیا

  
در با دیگران  )٦١، ٥٩، ٥٨، ٥٥اشعیاء (ی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده   و بھ طور خالصھ بركات یكبھ نوبت

  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (میان بگذارید
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

  . نكنیدبحث 
  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
  خدامنابع : عنوان مجموعھ

  
   ١٠٥  :١١٩مزمور : كالم خدا.  مرور كنیددو نفری :مرور

  

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
  ٣٦-١  :١١رومیان 

  
ن ی، ھمچن٦  :٩ان یروم(دھد ل را نجات یاسرائ ی افراد قوم بنین نبود كھ تمامیان بھ ما آموخت كھ قصد خدا ھرگز ای روم٩ فصل : مقدمھ

مان ی را كھ بھ او ای آن كسانیعنی،  ده استی را كھ او حاكمانھ برگزین بوده است كھ تنھا كسانیشھ بر ای خدا ھمهاراد). ١٠-٦  :٧ھ یتثن
را بھ ما ل ی شكست قوم اسرائیان چگونگی روم١٠فصل ). ١٠-٩  :١موتاؤس ی؛ دوم ت٤٨: ١٣؛ اعمال ١١  :٩(اند نجات دھد  آورده

عت یت احكام شریكو و رعایھ بر اعمال نیدا كنند، با تكیح نجات پیمان بھ مسی اھلی كردند كھ بھ عوض آنكھ بوسیان سعیھودی.  آموخت
ده ی كامًال بھ تحقق انجامیھودیر ی غیھا ل و امتی خدا در رابطھ با اسرائی و ابدی ازلهدھد كھ اراد ی نشان م١١ان یروم. رستگار شوند

  . افتیان نجات خواھند یھودیر یان و غیھودیان یت مورد نظر خدا از مینك آن تمامیا.  است
  

   بخوانید:  ١قدم 
  . را با ھم بخوانیم ٣٦-١  :١١رومیان  :بخوانید

  . ھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شود
  

  كشف كنید :  ٢قدم 
 شما مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر قرار  چھ حقیقتی در این قسمت برای:توجھ كنید

  دھد؟  می
كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفترچھ یادداشت خود   یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
  . بنویسید

 فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم درمیان  گروه بعد از اینكھ مدتی بھ اعضاء (:در میان بگذارید
  . ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كرده). بگذارند

ك بھ خاطر داشتھ باشید کھ در ھر گروه كوچ. گذارند موارد زیر مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر درمیان می(
  .  )گذارند كھ نباید لزومًا یکسان باشند اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم درمیان می

  
 ی جالبی و ھمكاریك ھماھنگی انسانھا، ی نجات خدا براھدر نقش.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٢٤-١  :١١ان ی در روم )١كشف 

  .خورد یل و امتھا بھ چشم میاسرائ یان بنیم
  .دینما یل رسم می ناقص از قوم اسرائیری تصو١٠-١  :١١ انیروم )  الف

ن یا. كند ی میك ملت گردنكش و نافرمان را در اذھان تداعی از یریل تصویاسرائ ی، قوم بن  در زمان پولس رسول.  ناقصیریتصو ) ١
ل را در ی اسرائی جایھودیری غیو امتھال را كامًال طرد كرده است یرند كھ خدا اسرائیجھ بگیان نتیھودیر ی غید تا برخیامر باعث گرد
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ت را شامل ی از واقعیست و تنھا بخشیح نیان كامًال صحیھودیر ین استنباِط غیدھد كھ ا ی پولس رسول نشان میول. اند ر كردهیقلب خدا تسخ
  .گردد یم
ھ یكنا» قوم خاص خدا«عبارت . د نمودد كھ خدا ھرگز قوم خود را ترك و طرد نخواھیگو ی پولس م. خدا قوم خود را طرد نكرده است ) ٢

قت ین حقی، ا ن امر كھ خدا قوم خود را طرد نكرده استیل محكم ایدل. اند مان آوردهیح او ایل است كھ بھ خدا و مسیاسرائ یبھ آن دستھ از بن
 از ی وفاداریھ خود بقیشھ برایم، خدا ھ لیخ اسرائی تارین است كھ در طیگر ایل دیدل.  بودیھودیك نفر ی، خود  باشد كھ پولس رسول یم

ن یل آخر ایو دل). ٤-١  :١١(سازند  یان خم نمیكنند و زانوان خود را در مقابل خدا یدارد كھ در مقابل بتھا سر خم نم یان نگاه میلیاسرائ
  .نده شوند خود نگاه داشتھ بود كھ قوم او خوای برایتیل بقیاسرائ یز خدا از قوم بنی در عصر پولس رسول نیاست كھ حت

، كار  بین ترتیبھ ھم). ٦-٥ :١١(ض خود انتخاب نموده بودی وفادار خود را تمامًا بخاطر فیھ، خدا بق لی اسرائی طوالنھدر طول گذشت
ھد  نجات خدا كامل خواھر نقشیان جھان است كھ تصویتنھا در پا. دا خواھد كردیز ادامھ پینده نیگر در آیل و اقوام دیبخش او با اسرائ نجات

  .دیگرد
 از یارید، بسی عھدجدی، در خالل ھمان سالھا نكھیكما ا! باشند یدوار میگر بھ نجات خدا امی اقوام دهل درست بھ اندازیاسرائ یقوم بن

) ١٢  :١٧؛ ١  :١٤؛ ٣١،٣٥،٤٢ :٩؛ ١،٧  :٦؛ ١٤  :٥؛ ٤  :٤؛ ٤١،٤٧  :٢اعمال (افتند ی، نجات  مان آوردهیح ای مسیسیان بھ عیھودی
ان بھ یھودی از یا ھی، بق یدر ھر قرن). ١٣،١٦-١،١١  :١٠؛ ٦،٢٤،٢٧،٢٩  :٩؛ ٤  :٧؛ ١٩-١٨  :٥؛ ١٢  :٤؛ ٣٠  :٣؛ ١٦  :١ان یروم(
  ).٢٧  :٩(افتند یمان آوردند و نجات یح ای مسیسیع
 از یاری، بس لیخ قوم اسرائی تارین نكتھ ھم صحت دارد كھ در طی البتھ ا. ده استیعنوان قوم خود برنگز ان را بھیھودی ھخدا ھم ) ٣
 .)١٠-٧  :١١رومیان (ز دل آنھا را سخت كرده بود ی، خدا ن جھیدر نت. سخت ساختھ بودند خود را یان در مقابل كالم خدا قلبھایھودی

ام خدا را یرده پاء نبوت او را خوار شمیان ھم عصر اشعیھودی؛ )٤-٢  :٢٩تثنیھ (وست ی بھ وقوع پین عمل در زمان موسی، ا عنوان مثال بھ
 :٧اعمال (فان رخ داد ین امر در زمان استی، ھم)٤٠-٣٩  :٥؛ ١١  :١وحنا ی(رفتند ی را نپذیسی ع،انیھودی؛ )١٠-٩  :٦اء یاشع(قبول نكردند 

-٩ات یآ. ) ٨: ١١رومیان ( بود ی مخالفتنیك چنیز شاھد یكردند، پولس رسول ن یح و عدالت او را رد می مس،انیھودی كھ ی، زمان)٥٣-٥١ 
  .اند ام لطف او سخت نمودهیكند كھ قلب خود را در مقابل خدا و پ ید می تاكی بر عقوبت افراد١٠

 است كھ خدا با یسازد بدان معن ی را سخت می كھ خدا قلب شخصیك سو، زمانیاز .  ستی نین افراد كار آسانی ایدل درك علت سخت
 یك معنیافراد بھ »  یدل سخت«گر ی دیاز سو). ١٨: ٩رومیان (سازد  ی نمی جاریض خود را بھ جانب شخصی، ف شی خویقدرت الھ

ان نھ یھودی از یاریبس). ٢٨، ٢٥، ١٨: ١رومیان (باشد  ی و عدم اطاعت آنان میمانیا ی بی آنھا و مجازات منطقیمانیا ی بی منطقھجینت
 یسید با عی، بلكھ در عھدجد)٣٦-٣٤  :٢١ ی؛ مت١١-٧  :٣ان یعبران(ا سخت نمودند یام انبیق دل خود را نسبت بھ پیتنھا در زمان عھدعت

دند كھ بھ عوض یكوش یان میھودی نیا). ٥١  :٧؛ اعمال ١٥-١١  :١٣؛ ٢،٧،١٠،١٤،٢٤  :١٢ یمت(نمودند  یمل مخالفت یغام انجیح و پیمس
-٣٠  :٩(عت در نزد خدا عادل شمرده شوند ی از شریروی و پیھ بھ اعمال مذھبیل او، با تكیح و انجی مسیسیمان بھ عی اھلی بوسیرستگار

٣٣.(  
  

  .دھد ی را شرح میھودیر ی غیل و امتھایان قوم اسرائی متقابل مھ رابطی چگونگ١٥-١١  :١١ان یروم )  ب
 یسیعرفتن یل و نپذیاسرائ ی لغزش قوم بن. ل را طرد كرده استی از اسرائی، بلكھ بخش ل را بطور موقت رد نفرموده استیخدا اسرائ ) ١

 موقت دچار ی زمانیل برایاسرائ یست كھ قوم بنی نین بدان معنیا). ١١  :١١( كامل و بدون بازگشت نبود یل او، سقوطیح و انجیمس
ان یلی از اسرائی است كھ تنھا بخشین جملھ بدان معنیا. ل را بلند خواھد نمودیگر امت اسرائی، بار د  خاصیلغزش شدند و خدا در زمان

  . افتیان نجات خواھند یھودی از یند و گروھدچار لغزش شد
ل كھ قلب خود را در مقابل خدا سخت ساختھ بودند ی اسرائی وفادار و رد شدن مابقیھ انتخاب بقهدر بار) ١٠-١  :١١ (یات قبلیمضمون آ
. ل اشاره داردی از اسرائیبخشد بلكھ بھ طرد شدن یگو یسخن نمل ی اسرائیرامون طرد شدن موقتی در پی، مبحث كنون نیبنابرا.  سخن گفت

تون ی زھشیدار بھ ر مانیاِن ایھودیوند شدن یرامون پیز پین) ٢٤-١٧  :١١(ن قسمت خواھد آمد ی كھ بھ دنبال ایاتی، مضمون آ بین ترتیبھ ھم
 ی قبول شدن تمامهبارن بخش در یم كھ ایكن یپس مشاھده م.  خواھند ماندیده باقیتون بری زھشیمان از ریا یان بیھودی. ندیگو یسخن م

ح یآورند، توض یمان می ایسی كھ بھ عیانیھودی آن یعنیل یاسرائ ی از قوم بنیرامون قبول شدن قسمتی، بلكھ پ ل سخن نگفتھیاسرائ یبن
 تمام ست كھ خداین نی ایان بھ معنیھودی از ی لغزش تعداد.ل لغزش خوردی از اسرائی نبود بلكھ قسمتیل موقتیسقوط ملت اسرائ. دھد یم
  .شان داده نخواھد شدی نجات بھ ای برایچ فرصتیگر ھیان را بطور كامل رد نموده و دیھودی

باشند كھ  ی نمی فعلیك دارایچی ھ١٥ و ١٢ات ی آ. ن قومیاز ا»  یرفتھ شدن بخشیپذ«ل با یاز اسرائ»  یطرد شدن بخش« مفھوم ھسیمقا ) ٢
د در زمان حال درك یات مذكور را بایسازد كھ آ ی مضمون جملھ مشخص میول. دی ما مشخص نمای زمان جملھ را برایاز نظر دستور

 قرون و ھل در زمان پولس رسول و ھمی از اسرائین منظور نگاشتھ شده است تا شكست خوردن و طرد شدن بخشی، بھ ا اتین آیا. نمود
، )٢٤-١٧  :١١(ن بخش ی ایات بعدیو آ) ١٠-١  :١١(ش ی پاتیمضمون آ. دیسھ نمایگر از آنھا مقای دیرفتھ شدن بخشینده را با پذیاعصار آ

د، بلكھ مقصود او نشان دادن روند یگو یح سخن نمی زمان آخر و بازگشت مسهدھند كھ پولس رسول در بار یقت را نشان مین حقی ایھمگ
، عدد  باشد كھ در آن موقع یح مینده تا زمان بازگشت مسیو آ)   پولسیزمان زندگان(ح ی مسیسیبخش خدا در زمان ظھور ع  نجاتھنقش

-٢٥  :١١ان یروم. دی و تكامل مورد نظر خدا خواھد رسیبھ ُپر) ٢٥  :١١ (یھودیر یافتگان غی و نجات) ١٢  :١١(ل یافتگان اسرائی نجات
زمان واقع خواھد  ھم)  یھودیر ی و غیھودی(ن ی زمی روی امتھایان تمامیافتگان از می  تعداد نجاتین ُپریكند كھ ا یان می بی بھ روشن٢٦
  .شد
ن ی از ھمیھودیر ی غی پولس رسول در خدمت رسالت خود بھ امتھا.ان خواھد شدیھودیرت آمدن یان باعث بھ غیھودیر یمان غیا ) ٣

 ی را بسویق برخین طریشد، از ھم یان میھودیرت یكرد و پس از آنكھ با بشارت دادن بھ امتھا باعث بھ جوش آمدن غ ی استفاده مروش
ح تا بازگشت او، ی مسیسین است كھ از زمان ظھور عیات این آیجھ اینت). ٢٢-١٩  :٩ان ی؛ اول قرنت١٣  :١١(نمود  یت میح ھدای مسیسیع
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 یروشن پولس رسول بھ). ٢٣  :١١(افت یاورد نجات خواھد یمان بیح ای مسیسی، بھ ع  برداشتھیمانیا ی دست از بیھودیك نفر یھرگاه كھ 
،  ان استیھودیر ی كھ بر غی بخاطر آن رحمتیتا روز داور)  اتین آی از زمان نگارش ایعنی( از اكنون یاِن جسمانیلیكھ اسرائكند  یان میب

  .)٣١-٣٠  :١١(مورد رحمت خدا قرار دارند 
ان جدا از امتھا طعم یھودینكھ یدا نكنند و نھ ایان نجات پیھودی جدا از یھودیر ی غین است كھ امتھای نجات بشر ای خدا برای عالھنقش  )٤

» خواھد شد)  انیھودینجات (شان یافتن ایباز ) شتریچقدر ب(مصالحت عالم شد، )  باعث(شان یاگر رّد شدن ا«:   آیھ ترجمھ.نجات را بچشند 
 ٢٨-٢٣  :٢٨ و ٤٨-٤٤  :١٣ اعمال ھبا مطالع. دا كنندی نجات پیان باعث شد كھ عالمیھودی از یطرد شدن بخش). ١٥  :١١رومیان (

 ین نافرمانی اھجینت.  بشارت داده شودیھودیر ی غیل نجات بھ امتھایان سبب شد كھ انجیھودی مكرر یم كھ چگونھ نافرمانیشو یمتوجھ م
دا، شان با خ یند و بخاطر آشتیح با خدا مصالحھ نمای مسیسیمان بھ عیلھ ایل و بوسیام انجیدن پیلھ شنی بوسیادی زین بود كھ امتھایان ایھودی

م خدا، نجات امتھا باعث ی عظھ و نقشیدان شی پیھدر سا). ٦-٢  :٣؛ ٢٢-١١  :٢ان یافسس(ند ی و صلح نمای آشتیلیمانداران اسرائیبا ا
مان خواھند آورد و نجات یح ای مسیسیز بھ عیان نیھودی از یاریق بسین طریو از ا) ١٤-١٣  :١١(ان خواھد شد یھودیحسادت مكرر 

ح ی مسیسی عیم امتھا را مشاھده كنند، از سر حسادت بسویر عظیی، تغ دل شده از گناه اِن سختیھودی كھ یزمان). ٣١  :١١(افت یخواھند 
، ٢٤  :١٥لوقا (ح ی مسیسی، خداوند ع)١٤  :٣٧؛ ٢٧-٢٥  :٣٦ال یحزق (یال نبیحزق. دا خواھند نمودیمان بھ او نجات پیخواھند آمد و با ا

بنابراین رد شدن تعداد زیادی از  .كنند یھ میامت مردگان تشبیم را با قین امر عظیھمھ ا) ١٤  :٥؛ ١،٥  :٢ان یافسس(و پولس رسول ) ٣٢
غیریھودیان بدون . ھدایت میکند) و تولد دوباره(بسوی آشتی با خدا بسیاری از غیریھودیان در میان ملل دنیا را یھودیان توسط خدا 

یھودیان بدون . یرش یھودیان توسط خدا بسوی تولد تازه و آشتی آنان با خدا ھدایت میکندو پذ. یھودیان ایماندار نجات نمی یافتند
   . غیریھودیان ایماندار نجات پیدا نمیکنند

  
  .دھد ی خدا را شرح مھواسطھ قدرت حاكمان  نجات بھھ انجام نقشی چگونگ٢٤-١٦  :١١ان یروم )  پ

قوم (ان یھودیشان در درك نقشھ نجات خدا جھت یسازد مبادا ا یم) ١٣ یھآ(ان یھودیر ی غھز بحث را متوجی تھ، پولس رسول لب اتین آیدر ا
ل یاسرائ یخدا بھ پدران بن. عقوب عھد بستھ بودی، اسحاق و  می ابراھیعنیل یاسرائ یخدا با پدران بن. دچار سوءتفاھم شوند) ١٣ یھ، آ پولس

 قرنھا، یان در طیلی از اسرائی گروھیدل  و سختیمانیا یب. قوم او خوانده خواھند شدشان تا بھ ابد ی آنھا خواھد بود و ایفرمود كھ او خدا
  .م گرداندی تبار عقیھودیداران  مانیل و ایاسرائ ی او را با پدران قوم بنی خدا و عھد جاودانھقدرت ندارد نقش

  :٥(وند زده باشند، مقدس خواھد كرد یمان بھ او پیھ با ا را كین است كھ كسانی مقدس اهندیت نمای خاص.ندگان مقدس یعنوان نما نوبر بھ ) ١
ھا  شھ مقدس باشد، شاخھی؛ و اگر ر ر را مقدس خواھد ساختیمقدس باشد، تمام خم)  ھیرمای نوبِر خمیعنی(اگر نوبر «:  ترجمھ). ١٧-١٦

 ی خود نان مخصوصھل از آرد نوبر غلیرائاس یبن. كشند یر میقت را بھ تصویك حقین مثالھا یھر دو ا). ١٦  :١١(» مقدس خواھند بود
نشان بھ خدا، یم كردن نوبر محصول زمی، با تقد بین ترتیبھ ا). ٢١-١٧  :١٥اعداد (نمودند  یم میكردند و آن را بھ خداوند تقد یدرست م

پس . گردد یدا وقف م كار خی برایئیا شیشود، آن شخص  یس می تقدیزیا چی ی كھ كسیزمان. نمودند یس می محصولشان را تقدیتمام
 یقت تمامینشان بھ خدا، در حقیان با وقف كردن نوبر زمیلیاسرائ.  و وقف شده بھ خدمت خدای معمولی جدا شده از كارھایعنیمقدس 

ن و ی زمی خود را برای، مراتب سپاس و شكرگزار ن شكلیانگاشتند و بھ ا ی كار خدا می از جانب خدا و برایا ھین را ھدیمحصول زم
  .نمودند یم میول آن بھ حضور خدا تقدمحص

م یز سھیات درخت نی درخت در ارتباط ھستند، در حھشی كھ با رییھا ، تمام شاخھ بین ترتی بھ ھم.  مقدسهندیعنوان نما شھ بھیر ) ٢
 ی درخت ُپرثمر، قومیعنیكو یتون نیمقصود از ز. شوند یز مقدس میشھ متصلند نی كھ بھ آن رییھا شھ مقدس باشد، شاخھیاگر ر. باشند یم

كو یتون نین درخت زی ایھا ، شاخھ داران مانیا). ١٧-١٦  :١١ا ی، ارم٢٤  :١١(برند  یمان مقدس با خدا بسر میاست كھ در عھد و پ
نھایی  و در تجزیھ و تحلیل بست) ٢٨: ١١(ل یاسرائ یدار قوم بن مانی است كھ خدا با پدران ایتون مقدس عھدی زھشیمنظور از ر. باشند یم

ح ضامن ی مسیسی ع.)١٦  :٣ان یغالط(باشد  یح می مسیسیقت عی در حقاین عھدشھ یو ر )١٦: ٢٢مکاشفھ (تصویر عیسی مسیح است 
و )  یوحش (یتون بّریز.  است) ٦: ٨ان یعبران(كوتر یعھد ن)  واسطھ(و متوسط ) ٢٢  :٧ان یعبران(ل یاسرائ یم و پدران بنیعھد خدا با ابراھ

 یسی بھ عیھودیر ی غھنیشی است كھ از پیداران مانی نماد ایتون بّری زیھا شاخھ.   استیمان و جسمانیا ی بی از امتھایریصو، ت حاصل یب
 كار خدا یآنھا خود را برا. باشد یح می مسیسیداران بھ ع مانیاند، ا مقدس متصل شدهعھد  ھشی كھ بھ رییھا شھیمنظور از ر. اند مان آوردهیا

 یسیتعلق داشتند، ھر كھ بھ ع) كویا نی یوحش (یتونیھا در ابتدا بھ چھ نوع ز ن شاخھیست كھ ایمھم ن). ١٠-٩  :٢اول پطرس (اند  جدا نموده
ح و در قوم وعده ی مسیسیمان در عیلھ ایشان بوسیا. شود یمقدس وصل معھد  ھشیان امتھا، بھ ری و چھ از میھودیمان آورد چھ یح ایمس

در اتحاد و )  یھودیر ی و غیھودیداران  مانیا(شان ینك ای ا).٢٢-١١: ٢؛ ١٣: ١؛ افسسیان ١٣-١٢: ١٢قرنتیان اول ( .اند دهیوند گردیپ
ھر یک ). ١٢-١١  :٣ان یكولس؛ ٦-٢: ٣؛ ١٨-١٤  :٢ان ی؛ افسس٢٨: ٣ان ی؛ غالط١٣-١٢  :١٠(دارند گر مشاركت یكدی كامل با یبرابر

در ). ٤٤-٤٢  :٢١؛ ١٢-١١: ٨ یمت(اورند، از عھد منقطع و بھ دور افكنده خواھند شد یان نمیح ای مسیسی كھ بھ عییان و امتھایھودیاز 
قوم وعده خدا عھدجدید دوره در اما .  ملت طبیعی اسراییل بود یاایمانداران یھودیمتشكل از بطور عمده  خدا هقوم وعددوره عھد عتیق 

ھمان یا ملکوت خدا و یا بدن مسیح یا قوم خاص خدا ھد جدید قوم وعده خدا با در ع. باشد ی ملل و اقوام میداران تمام مانیامتشكل از 
  . ی جھانی شناختھ و معرفی میشودسایكل
مان یح ای مسیسی بھ عیعنی،  را رعایت نمیکنندعھد خداالزامات و ھستند ل ی بھ قوم اسرائ كھ متعلقیانیھودی . خدای مھربان ویسخت ) ٣
بھ  .این سختی خدا بر آنان است. دیاز نجات محروم خواھند گردیا در زمان حاضر و یا در آخر زمان كنند،  یآورند و از او اطاعت نم ینم

بطور یقین ند، یمان آورده از او اطاعت نمایح ای مسیسی خود اصرار نورزند و بھ عیمانیا ی و بی كھ در نافرمانیانیھودی،  بین ترتیھم
 ،)١٢-٥: ١٨ا یارم(ان ابراز شده است یھودی خدا كھ نسبت بھ یمھربانسختی و ن ی ا.با آنان است این مھربانی خدا . افتینجات خواھند 

ل منعقد یداران اسرائ مانید فراموش كنند كھ خدا عھد خود را با ای نبایھودیری غیامتھا. دی ھم خواھد گردیھودیر ی غیشامل حال امتھا
  ). ١٩  :٢٨ یمت( انسانھا را بھ نجات و توبھ دعوت نمود ھح ھمیمس یسیع). ٦-٥  :١٠ ی؛ مت١٦  :١رومیان (ساختھ بود 
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 متصل یھا  شاخھینك تمامیباشد، ا یل میاسرائ یل و مواھب عھد خدا با قوم بنیاسرائ یح و پداران قوم بنی مسیسی، كھ مظھر ع تونی زھشیر
ح است و ی مسیسیمان بھ عی، ا  مقدسھشی اتصال بھ ریا بریشرط الزم و كاف. كند یھ میت و تغذیرا حما)  یھودیر ی و چھ غیھودیچھ (
  . افتیكو و عھد مقدس خدا متصل خواھند شد و نجات خواھند یتون نی، بھ ز مانیلھ ای تنھا بوسیھودیر ی غیان و امتھایھودی

  
ان و یھودی یا ُپرید كامل عد( خدا، تعداد مورد نظر خدا ھدر نقش.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٣٢-٢٥  :١١ان ی در روم )٢كشف 

  . افتی، نجات خواھند ) انیھودیر یغ
  

 یپُر«ان ی مھ رابط٣٢-٢٥  :١١ان ی روم.دار خواھد بود مانیان ایھودی با یدار كامًال مساو مانی ایراث امتھاین است كھ می ا،ِسّر)  الف
 نجات بشر در ی خدا براھكند، ھمان نقش یان اشاره م بد٢٥ یھ كھ پولس رسول در آیراز. دھد یرا شرح م»  انیھودی یُپر«و » امتھا

 ھكلم.  ده استیان و امتھا برقرار گردیھودیان ید می كامًال جدیا  نجات توسط خدا، رابطھھ شدن نقشیبا عمل. باشد ید میق و عھدجدیعھدعت
 است كھ پولس رسول ی ھمان سّر٢٥  :١١ن ای ِسّر روم. شتر قابل درك نبود و اكنون مكشوف شده استی است كھ پیقتی حقیبھ معن» سّر«

او نشان داد كھ . د مكشوف نمودیدانستند، خدا بھ رسوالن عھدجد یق نمی عھدعتیایآنچھ كھ انب.   بدان اشاره نموده است٦-٢  :٣ان یدر افسس
اعمال (د یز شامل خواھد گردین را یھودیر ی غی، امتھا لیلھ بشارت انجیشود و بوس یق منحصر نمیان عھدعتیھودی نجاتش تنھا بھ ھنقش
ح خواھند ی بدن مسی مساویشان اعضایا. راث خدا بھره خواھند بردی از می مساویا گونھ ان بھیھودیدار با  مانی ایامتھا). ٢٥-٢٤  :١٠
ھ مسیح را تشکیل میدھند  آنان با یکدیگر گل).٢٠  :١ان ی؛ دوم قرنت٦-٢  :٣ان یافسس(مند خواھند شد  ح بھرهی مسیھا  وعدهید و از تمامیگرد

ل ی اسرائ،)١٦: ٦دوم قرنتیان (، معبد خدا )١٨-١٤  :٢افسسیان ( شده است خلقانسان جدیدی كھ در عیسی مسیح  ھمان ،)١٦: ١٠یوحنا (
  .ده خواھند شدینام) ١٠-٩  :٢اول پطرس (و قوم خدا  ،)١٦  :٦ان یغالط(خدا 

  
د ین نكتھ تاكی، پولس رسول بر ا٢٦-٢٥  :١١ان ی در روم.ھمزمان اتفاق خواھد افتاد»  انیھودی یُپر«و »  امتھایُپر«ن است كھ یِسّر ا )  ب
  .  وستیخ بھ وقوع خواھد پی تاریل ھمزمان و در انتھای اسرائی امتھا و ھمگیكند كھ ُپر یم

صبر كنند و آنگاه نجات ) ٢٥  :١١(ھا  امتید تا زمان نجات پری، با)٢٦  :١١(ل ی اسرائیو ھمگ) ١٢  :١١(ل ی اسرائیا پری،  لیاسرائ
در . قوم او خواھند بود)  ھ از اقوام مختلفیجمع و كنا(شان یا). ٣  :٢١مكاشفھ (د یت قوم خدا خواھند گردی از كاملییافت و جزیخواھند 

ِل ُپر ین اسرائیاند و بنابرا گشتھ خدا طرد یز از سویشان نی از ایارین فرقھ و گروه ھستند و احتماًال بسیل چندیاسرائ یحال حاضر، قوم بن
خورد،  یر است و آنچھ كھ بھ چشم می از تصویین تنھا جزید دانست كھ اوًال ای بایول. شود یده نمی دیھود امروزیجالل از ظاھِر امت 

ل تا ی از اسرائیبخش یدل ن است كھ سختی سّر ا.ل ھم ظاھر خواھد شدی اسرائید، پری امتھا در آی كھ پریزمان. باشد ی می موقتیریتصو
ن امر یا. دیظاھر خواھند گرد) ٦  :٩(ل ی انتخاب شدگان اسرائیعنیل یاسرائ ی از بنیسپس تعداد مشخص.  افتیزمان آخر ادامھ خواھد 

ان و یھودی ان نجاتی مھم كھ سّر خدا رابطینیب ین میپس بنابرا.  وستیان امتھا بھ وقوع خواھد پین از می منتخبیعنی امتھا، یھمراه با ُپر
در .  منجر خواھد شدیھودیر یان غیحیتبار و مس یھودیان یحی است كھ بھ نجات مسیا رهیانگر واكنش زنجیسّر خدا ب. باشد یامتھا م

  .اند  خدا رّد نشدهی ھستند كھ از سویانیلیتبار، اسرائ یھودیان یحی مس١١ان یروم
  

  سؤال :  ٣قدم 
  ھای مختلف وجود دارد كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟ زمینھ در این متن چھ سؤاالتی در :توجھ كنید

  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ٣٦-١  :١١رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 
دفترچھ یادداشت خود  تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در :بنویسید
  . بنویسید
بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن ونوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھركدام از افراد سؤال  (: بگذاریددرمیان

  ). خود را برای دیگران مطرح سازد
ن در مورد آنھا در گروه جوابی برای سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كرد (:گفتگو كنید

  ). در ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگردان بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ با آن مباحث آمده است. آنھا پیدا كنید
  
  ؟ ستیچ»  لی اسرائیھمگ« عبارت یمعن) ٢٦  :١١رومیان  ( )١سوال  

  :مالحظات
سازد كھ  ین مكشوف مین سّر چنیا.  ، بلكھ عواقِب سّر است ستیخودش سّر ن»  لی اسرائینجات ھمگ« . ٢٦ و ٢٥ات یان آی مھرابط )  الف

»  لی اسرائیھمگ« است كھ توسط آن نجات یقی امتھا آن طریُپر یا عداد مشخصتان و نجاِت یلی از اسرائیان رد شدن بعضیرابطھ م
  .ابدی یتحقق م)   بعنوان تعداد مشخصلی اسرائیپر(
  

 خواھد بود كھ ین بدان معنیرا كھ ایز. ر نمودیخ درك و تفسیان سراسر تاریھودی ید بھ صورت تمامیرا نبا»  لی اسرائیھمگ«عبارت   ) ب
قت خواھد بود كھ در سراسر ین حقی ایانگار دهین طرز تفكر باعث نادیا.  افتیمان نجات خواھند یا یدار و ب مانی، اعم از ا انیھودی ھھم

  :٩ان یدر روم). ١٢: ٨ ی؛ مت٢  :١٢ال یدان(مان و متمرد را بھ ھالكت و مجازات دوزخ محكوم ساخت یا یان بیھودیا بارھا ، خد قیعھدعت
  .شود یان را منكر میھودی ھ، پولس رسول قاطعانھ نجات ھم٢٧

  



 ١٨  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

 كھ یانیھودید مربوط بھ یت را نبان عباریا. شود یل در زمان آخر محدود و منحصر نمیاسرائ یبھ قوم بن»  لی اسرائیھمگ«عبارت   )پ
 یش از زمان آخر زندگی را كھ پیھودیونھا یلیشود كھ م ین كار باعث میرا كھ ایز.  كنند منحصر ساخت ی می آخر زندگیدر زمانھا

 ی آخر زندگینھاش از زمایدار را كھ پ مانی ایھودیگردد كھ ھزاران  ین تصور اشتباه موجب مین ایھمچن.  میاوریكردند را بھ حساب ن یم
،  افتیكنند نجات خواھند  ی می آخر زندگیان كھ در زمانھایلی از اسرائیگر، اگر تنھا بخش كوچكی دیاز سو.  میاوریحساب ن كردند، بھ یم

   نمود؟یتلق»  لی اسرائیھمگ«عنوان  ن جزء كوچك را بھیتوان ا یچگونھ م
  

 ھر فرد ٦  :٩ان یبر اساس روم .شود تلقی نمی یعنی بھ مفھوم ملی اسرائیل  ینل كنوی كشور اسرائیبھ معن»  لی اسرائیھمگ« عبارت )ت
ان یھودی. ن نوع استنباط را رد نمودی ا٩ان یپولس رسول در روم.  محسوب نمودیقی حقیلیك اسرائیتوان الزامًا  ی نژاد را نمیھودی

 خدا، هلھ وعدین امر تنھا بوسیو ا) ٢٩-٢٨: ٢ان یروم (دی محسوب نخواھند گردی و روحانیقیل حقی از اسرائییصرف نژادشان جز بھ
   )٤٤: ٦؛ ٨-٣: ٣؛ یوحنا ١٨-٦: ٩رومیان ( . ر استی و محبت و رحمت او امكان پذیانتخاب او، دعوت الھ

  
،  لیرائ اسیمنظور از ھمگ.  ق استید و عھدعتیخ عھدجدیده در سراسر تاریان برگزیھودی ی تمامیبھ معن»  لی اسرائیھمگ«عبارت ) ث

مان خود با ی بھ پی نبیایلی كھ در زمان ای وفاداریا ھیبق:   وفادار بودند، بطور مثالیھ جزو بقی است كھ در خالل قرون متمادیتمام كسان
ح حركت ی مسیسی كھ بدنبال عی كوچكھ، گل)٤  :٢؛ ٩  :١اء یاشع (ی نبیایا در زمان اشعی، )١٨: ١٩اول پادشاھان (خدا متعھد بودند 

  :٢؛ اعمال ٣٤  :٢لوقا (داشتند  یمان خود با خدا را محترم میان كھ پیلی از اسرائیاری، بس)٣٢  :١٢لوقا (كردند و شاگرد او شده بودند  یم
 تا ی قرون بعدی وفادار بھ خدا در طیھب بقین ترتیو بھ ھم) ٥  :١١( وفادار در زمان پولس رسول یھ، بق)٣١  :٩؛ ٧  :٦؛ ٤  :٤؛ ٤٧، ٤١

افتگان را ی ، نجات٩  :٧ مكاشفھ یآورد ول یان نمی بھ میافتگان سخنی تعداد نجات هپولس در بار). ٢٣  :١١ان یروم(ح ی بازگشت مسزمان
 یسی مومن بھ عیھودی یا م عدهین تعداد عظیان ایقطعًا در م» .شان را نتواند شمردیچكس ایم كھ ھی عظیگروھ«: كند یف مینگونھ توصیا

  .ودح ھم خواھند بیمس
  
  ؟ افتیل نجات خواھند ی اسرائی ھمگیچھ زمان) ٢٦  :١١رومیان  ( )٢سؤال  

  : مالحظات
.  افتیل نجات خواھند ی اسرائیھمگ»  سپس«ان سخت خواھد شد و یھودی یدلھا»  یمدت كوتاھ «یكھ برا»  ستین «ین بدان معنی ا ) الف

 امتھا داخل ملكوت خدا شخصتعداد منكھ یخود را سخت ساختھ است تا ال موقتًا دل ید كھ اسرائیگو ی نم٢٦-٢٥ات یپولس رسول در آ
د، سپس یان رسی بھ پایھودیر ی غید كھ پس از آنكھ كار نجات امتھایگو یپولس نم.  افتیل نجات خواھند ی اسرائیشوند و آنگاه ھمگ

ن ی بھ ایا چ اشارهیمقدس ھ  كتابیچ جایدر ھ. ند نمود، نجات خدا را تجربھ خواھ ان توبھ كردهیھودی ید كھ در آن تمامی خواھد رسیا دوره
 یھودیر یھود و غی یرا كھ زمان آخر، برایز. ان باشدیھودیخ شاھد توبھ و نجات یدوران نشده است كھ در آن پس از نجات امتھا، تار

  .)١٥-١١ :٢٠ ھ ؛ مكاشف١٣-٧  :٣؛ دوم پطرس ٣٣-٣١  :٢٥؛ ٣١-٢١  :٢٤؛ ٤٣-٣٧  :١٣ یمت(د یھمزمان فرا خواھد رس
  

. ل را نجات خواھد دادی اسرائیق ھمگین طری خود را سخت خواھند نمود و خدا از ایان دلھایھودی از ین بدان معناست كھ بعضیا )  ب
پس .  است»  ی بعضیدل سخت«توان ترجمھ كرد و آنھم  یك شكل می، تنھا بھ  نجا بھ كار گرفتھ استی را كھ پولس رسول در ایونانی ھكلم
ن بھ ی كھ بعد از ایونانی ھح كلمی صحھ، ترجم بین ترتیبھ ھم.  نمودیتلق»  نی معی مدتی برایسخت دل«ن عبارت را بھ صورت ید اینبا

. ترجمھ و درك نمود»  نیپس از ا«صورت  د بھین كلمھ را نبای، و ا» بین ترتیبھ ھم«ا ی»  نیو ھمچن«:  ر استیكار رفتھ است بھ قرار ز
ن امر باعث خواھد یاند و ا ل سخت ساختھی خود را نسبت بھ انجیل دلھای از افراد اسرائیبعض«: دیگو ی م٢٦-٢٥ات یآپولس رسول در 

 یعنیل ی اسرائیدا كردند، آنگاه ھمگی نجات پیھودیر ی غی از امتھایپس از آنكھ شمار مشخص. ابندی نجات یھودیر ی غیشد كھ امتھا
نده ندارد ی در آی بھ زمان مشخصیا چ اشارهیپولس رسول ھ» .ان نجات خدا را تجربھ خواھند نمودیھودی از یا تعداد كاملیل و ی اسرائیُپر

و درطی دوران عھد جدید ان در حال حاضر یھودی نجات هرامون نحوی توبھ خواھند كرد، بلكھ او در پیان بطور دستھ جمعیھودیكھ در آن 
رد شدن  او میگوید کھ ".و بدین ترتیب ھمگی اسرائیل نجات خواھند یافت: "و میگویدا. دیگو یسخن متا زمان آمدن دوباره عیسی مسیح 

شمار مشخص قوم تًا نجات ینھااین روشی است کھ و  داشتھ  با نجات امتھای ارتباط تنگاتنگ یا قوم طبیعی اسراییلانیھودی از یبعض
 درست در ھمان  رسیده و تعداد مشخص آنھا نجات یافتند، بھ انجامُپری یھودیان كھ یزمان. را میسر میسازدان یھودیطبیعی اسراییل یا 

  . خواھند نمودین با ھم در نجات خداوند شادفتگاایات ج نی تمام آنگاه و، نھ قبل و نھ بعد از آندیخواھد رسبھ كمال نیز  امتھا یُپر زمان
  
ان در یھودی عمومی ھرامون توبیست كھ پین نی ا١٤-١١ت ای پولس رسول از آیاصلمنظور .  خی طول تاران دریھودیو تبدیل  توبھ  )پ

 ٣١-٣٠ :١١پولس رسول خدمت خود را در  .دیگو یخ سخن میان در طول تاریھودیو تحول  توبھ ه، بلكھ او در باربنویسدزمان آخر 
 ینكھ امتھای بخاطر ااکنون،  انیھودیھ نكی ایعنی. آورد یرت میان را بھ غیھودیكند كھ با رساندن بشارت نجات بھ امتھا،  یح مینگونھ تشریا

تعداد م كھ ینیب یپس م. گردد یتًا نجاتشان می آنھا و نھاو بازگشتتوبھ رت باعث ین غی، ھم رت در آمدهیابند، بھ غی ینجات م یھودیریغ
ر از طریق موعظھ انجیل بھ تا زمان آخ یلیافتگان اسرائیدا كرده و عدد كامل نجات ی، در خالل قرنھا نجات پ لی اسرائیھمگمشخص یا 

 ی آخر زندگی كھ در زمانھایانیھودیست كھ فقط مربوط شود بھ ی آخر نی زمانھای برای نبوت٢٣ یھآ. شوند یبھ مرور جمع میھودیان 
ھ این قوم  و اینکھ ھمگی قوم طبیعی اسراییل در آن زمان در بی ایمانی خود پافشاری نخواھند کرد و ھمچنین بھ این معنی نیست کكنند یم

 آن ی است كھ بر مبنای روحانیكند، اصل ی آنچھ پولس رسول اعالم مبلكھدر طول قرون متمادی بھ بی ایمانی خود ادامھ نخواھد داد، 
  :١١ان یروم. دا خواھند كردیل نجات پی انجھدن موعظیح پس از شنی مسیسیمان بھ عیلھ ای، تنھا بوس یھودیر ی و چھ غیھودیانسانھا، چھ 

ان در زمان حاضر موجود یھودیو تبدیل  نجات ی برایگری، راه د  پولس رسولھبھ گفت. باشد یقت مین حقیانگر ای بی بھ روشن١٧-١٤



 ١٩  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

ان ظھور اول ی زمان میعنیخ نجات بشر در زمان حاضر، یر تاریمس. اورندیمان بیح ای مسیسیكنند و بھ عشان توبھ یست مگر آنكھ این
ر یان و غیھودی یك راه نجات برایگر، ی دیانی بھ ب.روند یش میپبھ ھم با  یموازاب یھودیان و غیریھودیان برح و بازگشت او، ی مسیسیع
؛ ٣  :١٢ش یدایپ(د یگرد ی میھودیر ی غیق شامل امتھایل در عھدعتیعھد خدا با اسرائ). ١٣-١٢  :١٠ان یروم(شتر وجود ندارد یان بیھودی

  :١رومیان (ح است ی مسیسیمان بھ عیلھ ایھود و خواه امتھا بوسی نجات بشر خواه یق خدا برای طرد دانست كھی بایول). ٨-٣  :٥٦اء یاشع
رومیان (افت یاورند نجات نخواھند یمان نیح ای كھ بھ مسیانیھودیر یان و غیھودیدھد كھ  یم می تعلیمقدس بھ روشن كتاب). ٢٣  :١١؛ ١٦

اند كھ  ل دادهی را تشكیا واحد زندهبدن ،  یھودیر ی و غیھودیداران  مانی، ا خیتار طول یدر ط). ٤٤-٤٢  :٢١؛ ١٢-١١: ٨ ی؛ مت٩  :٢
بدن یک ، )١٨-١٤  :٢ان یافسس(د یت جدیانسانیک ، )٢٤-١٧  :١١رومیان (تون یدرخت زیک ل ی از قبینیآن را با عناومقدس  كتاب

،  حی مسیسیو با بازگشت ع.  مشخص ساختھ است) ١٠-٩  :٢اول پطرس ( خدا یده از سویقوم مقدس و برگزیک ، و )٦  :٣ان یافسس(
ان در طول یھودی از ینجات بخش). ١٣-١٠  :٢٥ یمت(رفت یان خواھد پذیكباره پایان یھودیر یان و غیھودی یافتن برایفرصت نجات 

، با ھم و  لی اسرائیھمگتعداد معین یا   امتھا ویُپرعدد کامل یا در آن زمان .  افتی، ادامھ خواھد  حی مسیسی تا زمان بازگشت عیعنیخ یتار
  . در آن زمان تعداد نجات یافتگان کامل خواھد شد.دا خواھند كردیھمزمان نجات پ

  
  ر نمود؟ید درك و تفسی، چگونھ با ل استی اسرائه را كھ در بارییھا نبوت) ٢٧-٢٦  :١١رومیان  ( )٣سوال  

  :مالحظات
ل را از ین بود كھ گناھان اسرائیدھنده ا كار نجات. باشند یل میاسرائ یق در ارتباط با نجات بنیعھدعت ین نبوتھایا:  قی عھدعتی نبوتھا ) الف

ق را در ی عھدعتیھا  از نبوتیا پردازد، بلكھ مجموعھ یمقدس نم ھ از كتابیك آی بھ ذكر ٢٦  :١١ان یپولس رسول در روم. ان برداردیم
  .دینما ین جملھ خالصھ میا

    .ظاھر خواھد شد) ٦  :٢ ی، مت٢  :٥كاه یھودا، می ھفی از طایعنی(ون ی صھازدھنده  ِح نجاتیمس  )١
ون و رفع یبرداشتن گناھان صھ) بھ منظور (یبراا او یو ). ٨-٥  :١٠ ی؛ مت٢٠  :٥٩ا ی اشعیمتن عبر(ون خواھد آمد ی صھبھ او ) ٢
  ).٢٠  :٥٩اء ی اشعیونانیمتن (عقوب ظاھر خواھد شد ی از ینید یب

  ).٢١  :٥٩اء یاشع( خواھد بست یشان عھدی ابا او  )٣
  

او در .  افتھ استیده و تحقق یانجام رس ح بھی مسیسی شده بود، با ظھور اول عییگو شیق پی عھدعتین نبوتھایآنچھ در ا. ھا تحقق نبوت )  ب
رفتند یشان او را نپذی ایل آمد، ولی اسرائهشد فندان گم گوسنزدبھ او ). ٢٢  :٤وحنا ی؛ ٦  :٢ یمت(ل ظاھر شد ی اسرائازا آمد و یلحم بھ دن تیب
و ). ٥-٤  :٤ان ی؛ غالط١٠  :١٩؛ لوقا ٦  :١٠؛ ٢١  :١ یمت(ل از گناھانشان ظاھر شد ی نجات اسرائیبرااو ). ١١  :١وحنا ی؛ ٢٤  :١٥ یمت(
  ).١٣-٦: ٨ان ی؛ عبران٢٨  :٢٦ ی؛ مت٣٤-٣١  :٣١اء یارم(د بست یل عھدجدی اسرائبا
 یروزی و پیسین امر در زمان بازگشت عیا(ست یل نی اسرائینی الزامًا از دست دشمنان زمیین نجات و رھایدھند كھ ا یم نبوتھا نشان نیا

 خواھد خودشان خدانشناسی را از دست گناه و  آنان، ن نجات دھندهی، ابلکھ )١٩  :١٩؛ مكاشفھ  رفتیاو بر دجال و لشكر او تحقق خواھد پذ
 كرده بودند، ییشگویپ)  ل از گناهی اسرائییرھا( در ظھور اولش انجام خواھد داد یسیق آنچھ را كھ عی عھدعتیاینبوتھا، انبن یادر . دیرھان

ح ی مسیسی كھ عیزمان).  شان ینی و نجات قوم خدا از دست دشمنان زمیی رھایعنی(د ینھ آنچھ را كھ در بازگشتش بھ تحقق خواھد رسان
و در آن زمان ) ١١  :١٩؛ مكاشفھ ١٦  :٤ان یكیاول تسالون(ون نخواھد آمد، بلكھ از آسمان نازل خواھد شد یبازگشت كند، او از صھ

 یعنی،  انی رسالھ بھ رومی مضمون اصلیر اصلینجا از مسیپولس رسول در ا. سر نخواھد بودیگر ممكن و میش گناھان و توبھ دیبخشا
 است یخی تارهك آموزی،  مانیلھ ای عدالت بوسهدھد كھ آموز ی نشان م١١-٩ان ی، روم عكسبر .  ، منحرف نشده است مانیعدالت بھ توسط ا

ان را بخاطر یھودیشھ ی، خدا ھم لیاسرائ یخ قوم بنیدھد كھ در طول تار یان نشان میرسالھ بھ روم. ل داردیاسرائ یخ قوم بنیشھ در تاریو ر
ان را از یھودیق ینھ تنھا خدا در عھدعت). ١٨-١٦  :١٠؛ ٨: ١٠؛ ٢٥  :٩؛ ٨-١  :٤(ض نجات داده و عادل شمرده است یمانشان و از راه فیا

 یسیو تا روز بازگشت ع). ١٥-٩  :١٠(داد  یمان نجات میل را بھ ایز اسرائیشمرد، او در زمان پولس رسول ن یمان عادل میق ایطر
عبارت  بھ). ٢٧-٢٦، ٢٣  :١١(گردد نجات خواھد داد  ی ممان حاصلیق ایض خود كھ از طریلھ فیان را بوسیھودی، خدا كماكان  حیمس

  .ان وجود نداردیھودی نجات ی برایگری، راه د مانیق ایض و از طریگر، بھ جز نجات بخاطر فید
  

  ؟شناختھ میشونددشمنان بعنوان گر ی دی و از سودوستانبعنوان ك سو یاز چگونھ ان یھودی) ٢٨: ١١رومیان  ( )٤سؤال 
 نشان ٣١-٣٠  :١١مضمون . دھند یل ادامھ میبا انجھستند کھ بھ دشمنی  یان دشمنو ھموستان  دھمیل اسرائ  از ھمگی منظور:مالحظات

 ی كسانی تمامیعنیباشد،  یم»  لی اسرائیھمگ« سخن او با یدھد بلكھ رو ی را مخاطب قرار نمیل جسمانیدھد كھ پولس رسول اسرائ یم
ك قوم ھستند، یقت یعان و دوستان خدا در حقینامط. دھند یل میرا تشك»  یقیل حقیاسرائ«جھ یدر نتاند و  مان آوردهیح ای مسیسیكھ بھ ع

،  خیدر تمام طول تار. اند دهینك بھ دوستان خدا مبدل گردیعان و دشمنان خدا بودند، ایروز در گروه نامطی كھ تا دیبخاطر رحمت خدا، آنان
 یامتھا. كند یز صدق مین امر در مورد امتھا نیا. دندیورز ی میان دشمنیحیجھ با مسیل و در نتیح و انجیدر آغاز امر با مسبارھا ان یھودی

ان توبھ یھودین ی كھ ای زمانیول). ١١-٩  :٥( بودند یز و دشمنیان در ستیحیح و مسی مسیسیل و عی كار با انجی ھم در ابتدایھودیر یغ
، خدا دشمنان سابق خود  بین ترتیبد). ٣٩: ٨(ل خواھد نمود ینھا را بھ دوستان خود تبدند، خدا آیح را آغاز نمای مسیسی از عیرویكنند و پ

 پولس ی مثال زندگیبرا). ١٨-١٧  :٢٢ش یدایپ(د ینما ی میم را عملیب قول خود بھ ابراھین ترتیخدا بد. خواند یم» محبوبان خود«را 
  .دیسھ كنیمقا) ٢٣-١٩  :٢٦اعمال (مانش ی بعد از ایس آن را با زندگ، سپ)١١-٩  :٢٦اعمال (مانش را در نظر گرفتھ یش از ایرسول پ

  
  ر نمود؟ید درك و تفسی خدا را چگونھ بایھا ھا و دعوت رقابل برگشت بودِن نعمتیغ) ٢٩  :١١رومیان  ( )٥سؤال 



 ٢٠  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

 یل جسمانیاسرائ ی قوم بنهر بار، او د» ستیھا و دعوت خدا بازگشتن ن در نعمت«: دیگو ی كھ پولس رسول مید دانست زمانیبا :مالحظات
 آخر ی، سپس در زمانھا ان را سخت نمودهیھودی از یاری بسیكند كھ ابتدا دلھا ینگونھ عمل نمیمحبت خدا ا. دیگو یسخن نمبطور عام 

  .شان را نجات دھدی ایھمگ
  

د، ی بخشیازات خاصیشان امتی نمود و بھ ال را انتخابیح است كھ خدا اسرائی، صح٩ان یبر اساس روم. ر خدایدعوت بازگشت ناپذ )  الف
عت یباشد، طب یر قابل بازگشتن میآنچھ كھ غ.  انجامد اشتباه گرفت ی كھ بھ نجات میشدگ د با انتخابین انتخاب و ممتاز شمردن را نبای ایول

منظور از دعوت خدا در . شود یمان نمیچگاه از دعوت خود پشیر است و خدا ھیر ناپذیینكھ دعوت خدا تغی ایعنی. باشد یدعوت خدا م
 ھ از كلم، منظور پولس رسول نیبنابرا). ١١  :٩؛ ٣٠-٢٨: ٨(گردد  یافراد منجر م است كھ بھ نجات ینجا، ھمان دعوت موثریا

 و این ندا افتھی، آنھا نجات   آن دعوتھجیل بھ عمل آورده است و در نتیاسرائ ی از بنی است كھ خدا از بخشینجا ھمان دعوتیدر ا»  دعوت«
  .مطلب بھ قوم طبیعی اسراییل اشاره نمیکند

  
ازات یتواند امت یھا نم مقصود از نعمت.  ر استیر ناپذییز تغی خدا نیھا عت نعمتیب طبین ترتیبھ ھم. ر خدای بازگشت ناپذیھا نعمت )  ب

ان یام او از میح و مرگ و قی مسیسیبا آمدن عازات ین امتیرا ای، ز)٥-٤  :٩( داده شده بود یل جسمانیاسرائ ی باشد كھ بھ قوم بنیخاص
 خود یقیار فرزندان حقیح در اختی مسیسیمان بھ عیلھ روح خود و بخاطر ای باشد كھ خدا بوسییاید ھدایبا» ھا نعمت«پس مقصود از .  رفت

نجا یدر ا.  رهی و غیات جاودانی، ح استن جھان ی كھ مافوق عقل ای، آرامش و سالمت د، محبتی، ام مانیا:  لی از قبییھا دھد، نعمت یقرار م
 دعوت و یری، پولس رسول بازگشت ناپذ٣١-٣٠ات یدر آ.  شود و بس یداران م مانیب ای است كھ تنھا نصییھا ، آن نعمت منظور پولس

 نجات خواھند یھودیر ی و غیھودی انتخاب شدگان یت امر، ھمگیكشد كھ در نھا یر میقت بھ تصوین حقی خدا را با استناد بھ ایھا نعمت
  . افتی

  
  توان درك نمود؟ ی ھمھ و رحمت خدا را چگونھ مینافرمان) ٣٢  :١١رومیان  ( )٦سؤال 

آغاز » رایز «ھ با كلم٣٢ یھآ. »دی بستھ است تا بر ھمھ رحم فرمایرا خدا ھمھ را در نافرمانیز«: دیفرما ی م٣٢  :١١ان یروم :مالحظات
سخن »  لی اسرائیھمگ«و »  امتھایُپر«رامون مفھوم یات پولس رسول در پید كھ در آن آینما یصھ م را خال٣٢-٢٥  :١١شود و مفاد  یم

، بھ  ر استیپذ  امكان١٧  :٥ یعنی، تنھا با توجھ بھ مضمون آن ١٨: ٥در »  ع مردمانیجم«ح عبارت یھمانگونھ كھ راه درك صح.  گفت
 هن راستا، پولس رسول در باریدر ا.  درك نمود٣٢-٢٥  :١١ یعنیھ مضمون آن د با توجھ بی را با٣٢  :١١در »  ھمھ «ھن شكل كلمیھم

ح نجات یمانشان بھ مسیكند كھ تمام افراد بشر، صرف نظر از ا یاو ادعا نم. دیگو ی عالم سخن نمیھودی افراد ھان و ھمیھودیر یھمھ غ
مانشان و یش از ایپ. باشد یم)  لیع اسرائیجم (یھودی و انتخاب شدگان ) امتھایُپر(اند   كھ انتخاب شدهییبلكھ مقصود او امتھا.  افتیخواھند 

 بستھ شده یمانیا ی و بی در زندان نافرمانیھودیر ی و غیھودین افراد یل باز شود، ایقت انجی حقیشان بھ رو یش از آنكھ چشمان باطنیپ
 بخاطر یول). ١٨: ٥(بودند »  قصاص« آنھا محكوم بھ یھمگ). ١٠  :٣(چ كدامشان عادل نبودند یو ھ) ٢٣  :٣(مان بودند یا یآنھا ب. بودند

مان آنھا را یق ایشان را مشمول رحمت خود نمود و از طریض خود ایو خدا با ف) ١٧-١٦  :١(د ی، عدالت خدا آشكار گرد لی انجھموعظ
  ).١٨-١٧  :٥؛ ٢٤  :٣(عادل محسوب نمود 

  
  كند؟ یان می را بیقتی خود چھ حقیكرگزارپولس در سرود ش) ٣٦-٣٣  :١١رومیان  ( )٧سؤال  

كباره شروع بھ ی نجات خدا، ھرامون محبت و نقشیپولس رسول با تعمق پ.   استی پرستشی سرود٣٦-٣٣  :١١ان یروم :مالحظات
  .دینما ی علم و حكمت خدا می و بلندییایدن كبرییسرا

  
ان یھودی و متقابل نجات ی درونھانگر رابطیات بین آیا. دیگو یم سخن ٣٢-٣٠ و ٢٦-٢٥ات ی آهپولس رسول بھ طور خاص در بار )  الف
،  ییم و استثناین كار عظیدھند كھ چگونھ خدا با ا یات نشان مین آین ایھمچن. باشد یگر می دی از سویھودیر ی غیك سو و نجات امتھایاز 

  .دھد یان و امتھا جالل میھودیان یخود را در م
  

خدا .  خودش انتخاب كردی نجات را طرح نمود و ما را براھاو نقش.  است» زیھمھ چ «ھدا منشاء و سرچشمكند كھ خ یپولس اعالم م )  ب
، پولس » نیآم «ھبا گفتن كلم). ١٦  :١ان ی؛ كولس٧  :٤٣اء یاشع( جالل خود ما را خلق نمود و نجات داد ی ساخت و براممکننجات ما را 

  .كند ید میات فوق را تائی، مطالب آ  و صحت زدهدیرسول بر تمام آنچھ كھ گفتھ شد، ُمھر تأئ
  

  بكار ببرید:  ۴قدم 
  . پذیر است  كاربرد چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان :توجھ كنید

رومیان پذیر براساس   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:درمیان بگذارید و بنویسید
  . تھیھ كنید ٣٦-١  :١١

  پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟ خواھد كدامیک از كاربردھای امكان  خدا از شما می:توجھ كنید
 دغدغھ با دیگران درمیان كاربرد شخصی خود را بدون .  این كاربرد شخصی را در دفترچھ یادداشت خود بنویسید: بنویسید
كنند و حتی از یك حقیقت كاربردھای   در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا میبھ یاد داشتھ باشید كھ افراد. بگذارید

  . یابند متفاوتی می
  ). پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشند فھرست زیر، نمونھ ھایی از كاربردھای امكان(
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  ) ٣٦-١  :١١رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان

  
ل ی تبار را نجات داد و وارد اسرائیھودیداران  مانیاو ابتدا ا.  ق را رد نكرده استی خدا نقشھ نجات در عھدعتد كھیبدان   *١  :١١ •

نك قوم خاص خدا از ی، ا بین ترتیبھ ا.   اضافھ كرده استیقی و حقیل روحانی را بھ اسرائیھودیر یداران غ مانیو سپس ا.  نمودیقیحق
  . ده استیل گردیعالم تشكن یداران تمام ملل و اقوم ا مانیا

م ی نگاه خواھد داشت كھ سر تعظیا ھی خود بقی، خدا برا ن جفاھا در كشورتانیتر ن سختی در حید كھ حتیمان داشتھ باشی ا * ٤  :١١ •
  .كنند ی خم نكرده و نمکھ خود را در کتاب مقدس آشکار کرد،  قادر مطلقیر از خدای بھ غییچ بت و خدای ھی عبادت برایو زانو

  . افتیتوان نجات  یض خدا میلھ فیتنھا بوس. سازد ی بھ نجات را باطل میابی دستی برایض خدا ھر گونھ تالش بشری ف * ٦-٥  :١١ •
یی کھ خودش را در کتاب مقدس ا از خدایخورند و  ی در كشورتان لغزش می كھ افرادید كھ زمانیاد داشتھ باشی بھ  * ١١  :١١ •

  .دی استفاده نمایگری دهن امر بھ منظور نجات عدی، خدا ممكن است كھ از اشوند یدور م آشکار کرده است،
ل را موعظھ یگر، انجیان دیروان ادیا پیان و مسلمانان و یھودید بكوشند كھ بھ عوض تنفر از یح بای مسیسیروان عی پ * ١٤  :١١ •

رش ی پذینھ را برایرت آورده زمیران را بھ غگی آنھا دیشان و شاد ینكھ روش زندگی كنند تا ای زندگییایحیكرده و بھ روش مس
  .ح فراھم سازدی مسیسیل عیانج

د بدانند كھ خدا عھد خود را ابتدا یشان بایبرعكس ا.  كنندیان شادیھودی و لغزش یمانیا ید از بی نبایھودیر یداران غ مانی ا * ١٨: ١١ •
  . عقوب منعقد ساختیم و اسحاق و یبا ابراھ

شود،  ی خدا رانده مه از خانوادی كھ كسیقیح است و تنھا طری مسیسیمان بھ عی خدا اه ورود بھ خانواد تنھا راه * ٢٣-٢٠  :١١ •
  .باشد یح می بھ مسیمانیا یب

ح جلب ی مسیسی عیتر بسو كتر ھستند و راحتیمان نزدیمعموًال بھ نجات و ا»  اھل كتاب«د كھ یاد داشتھ باشی بھ  * ٢٤  :١١ •
  .شوند یم

نك از یان را انتخاب كرد تا امتھا را نجات بخشد و ایھودین است كھ او ابتدا یز خدا اید بدانند كھ كار اسرارآمیان بایحی مس * ٢٥  :١١ •
  .ح خواھند شدی مسیسیرو عی مختلف پیل و ملتھای از قبایشمار یدر آخر تعداد ب. كند یان استفاده میھودی نجات یامتھا برا

  .كنند، ممكن است كھ فردا جزو دوستان شما بشوند ی می كھ امروز با شما دشمنیساند كھ كیاد داشتھ باشی بھ  * ٢٨: ١١ •
 كھ خدا بھ شما نعمت یزمان.  ر استی نجات دعوت كرد، دعوتش برگشت ناپذی كھ خدا شما را براید كھ زمانیاوریاد بی؛ بھ ٣٠  :١١ •

  . د و محبت را بدھد، آنھا را پس نخواھد گرفتی، ام مانیا
 و خدا آنھا  و گمشده بوده اند هر بودید گناھان خود اسی در قیاند زمان افتھی كھ نجات ید كھ تمام افرادیاد داشتھ باشی بھ  * ٣٦-٣١  :١١ •

   .، حمد و ستایش کنیدنجات خودو غایت مغرور نباشید، بلکھ خدا را بعنوان آغازکننده و تمام کننده  . را بھ قوت خود نجات داده است
  

  كاربردھای شخصی نمونھ ھایی از 
  

  .دی از رحمت خدا نخواھم ھراسین از شكست و لغزش و دوریمان ثابت قدم باشم و بنابرایخواھم كھ در ا ی من م) الف
  

ون او یكو را در من شروع كرد و من نجاتم را تمامًا مرھون و مدیخواھم كھ مدام از خدا بخاطر نجاتم شكرگزار باشم كھ او كار ن ی م) ب
  . باشم یم
  
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  . آشکار کرده است، دعا كنیم ٣٦-١ : ١١رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 

تمرین كنید کھ در فقط یک یا دو جملھ . در دعای خود بھ آنچھ کھ درطی این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید(
  .)  مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند كردبیاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، در. دعا کنید

  
  

  ) دقیقھ٨( دعا   ٥
    شفاعتدعای   

 
  . برای یكدیگر و مردم دنیا دعا كنید. بھ دعا كردن در گروه ھای دو یا سھ نفری ادامھ دھید
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  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
    ی بعددرسبرای   

  
  .) یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود بنویسند، رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید"  ٣٦-١  :١١رومیان  "، موضوع برای یك فرد یا گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و یادداشت . را بخوانید ١٠، ٤، ٢، ١ارمیا یك فصل از ھر روز نیمی از   - رازگاھان  - ٢

  . بردارید
  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ١٠  :٤١ اشعیا - قدرت خدا(آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣
  .ھا استفاده كنید  قدم برای تفسیر َمَثل٦ از روش .آماده کنیدرا  ١٠-٧  :١٧ لوقا  درمنفعت مثل غالم بی  - تعلیم  - ٤
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی در این ھفتھ   - دعا  - ٥
 ھای خود در مورد تتمام یادداش. خود كنید) یا پوشھ(را  وارد دفتر موعظھ ملكوت خدامربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٣٩درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .بسپارید بھ خداوند راموعظھ ملكوت خدا  بھ دوره مربوطاین نیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  
  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  ارمیا

  
در میان با دیگران  )١٠، ٤، ٢، ١ارمیا (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت
  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (بگذارید

د آنچھ  در میان میگذارد، بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مور. كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می
  . بحث نكنید

  
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
   خدامنابع : عنوان مجموعھ

  
  .١٠  :٤١اشعیا  - قدرت خدا : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  
  

  ) دقیقھ٨٥( تعلیم   ٤
   منفعت غالم بی

  
  .»دمت در ملكوت خداخ« است در باره یشود و مثل یافت می ١٠-٧  :١٧منفعت در لوقا  یمََثِل غالم ب

 یسیع» . ی روحانیقتیم حقیمنظور تعل  بھی زندگی بر امور واقعی است مبتنیحیتوض«ا ی؛ » ی آسمانیی با معناینی است زمیداستان«مََثل 
ازشان یتشان و نیت وضعیكرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با واقع ی انسان استفاده می و روزمره زندگیع عادیاز وقا
  .ا روبرو سازدیبھ اح

  .م كردی خواھیبررس )اول  ، كتاب  ملكوت دستورعمل در ١  ضمیمھ(ھا   مثلھن مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالعیا
  
  ١٠ـ٧  :١٧ لوقا :بخوانید 
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١ 
   

 و ی فرھنگھنیشی واژگان و پین رو، نخست بھ بررسیاز ا. ح كنندی را تشری روحانیاند تا مفھوم ان شدهی بیھا با زبان مجاز  مََثل: مقدمھ
  . میپرداز ی داستان میخیتار

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنیدکشف و 
  :مالحظات

او .  ك مزرعھ كوچك استیاستان در مورد مالِك د. كند یف می توصیسیشان در زمان عیھا ا بردگان را با اربابیداستان رابطھ غالمان 
 كھ او ی كاریو ارباب در ازا. داد یشد انجام م یدر مثل گفتھ شده كھ غالم ھر چھ بھ او دستور داده م.  ا خدمتكار داشتیك غالم یفقط 

ن است یسؤال اول ا. كند یچند سؤال مطرح من داستان را در قالب ی ایسیع. كرد یداد و نھ از او تشكر م ی میازیداد، نھ بھ او امت یانجام م
ر، ارباب غالم را یخ«ن است كھ یپاسخ مورد نظر ا» او را خدمت خواھد كرد؟...  داشتھ باشد،ین شماست كھ غالمی بیچھ كس«:  كھ

ن است یاسخ مورد نظر اپ» ن كار و آن كار را انجام دھد؟یا بھ او دستور نخواھد داد كھ ایآ«ن است كھ یسؤال دوم ا» .خدمت نخواھد كرد
 انجام دادن یا ارباب از غالم برایآ«،  ن است كھیسؤال سوم ا» .ن كار و آن كار را انجام دھدی، بھ او دستور خواھد داد كھ ا بلھ«كھ 

  ».نھ او از غالم تشكر نخواھد كرد«ن است كھ یپاسخ مورد نظر ا» كند؟ ی، تشكر م شیدستورھا
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   ن عناصر آنیی و تع َمثَلی چارچوب آنیبررس  -٢
  

ن نكتھ باشد كھ مثل بھ چھ یانگر ای مثل ممكن است بھنیزم. گردد یآن م» ا كاربرِدیح یتوض«َمَثل و »  ھنیزم« چارچوب شامل : مقدمھ
ا یح ی توضشود و یافت مینھ معموًال قبل از مثل یزم.  ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است ط بھینكھ شرایا ای،   گفتھ شدهیمناسبت

  . كاربرد، بعد از مثل
  ؟ ستیا كاربرد مََثل چیح ی، و توض ، داستان نھیزم :گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

، و  ق بزرگیك تشوی،  یك ُھشدار جدی:  نھ متشكل از سھ بخش استین زمیا.  ان شده استی ب١٩ـ١١، ٦ـ١  :١٧ َمَثل در لوقا ھنی زم ) الف
دادند  یداد، گوش م یم میز بودند كھ بھ آنچھ او تعلی نیگریم دادن بھ شاگردان خود بود، اّما افراد دی تعل در حالیسیع. ك مثال متضادی
  .باشد یز میان نیحیمسرین آن غی، بلكھ مخاطب ستیان نیحی فقط متوجھ مسیھشدار جد). ٢٠  :١٧؛ ١٤ و ١  :١٦، لوقا  انیسی مثال فریبرا(
جھنم مكان . دھد ی بھ مردم در مورد رفتن بھ جھنم ُھشدار میسی، ع١٦در لوقا .  گران استیاختن د بھ گناه انده درباریھشدار جد ) ١

، انسان  نیبنابرا)! ٣١ـ٢٦  :١٦لوقا (گر نخواھد بود ی دیزی، راه گر  در آن قرار گرفتی كسیو وقت) ٢٤ـ٢٣  :١٦لوقا ( است یدھشتناك
شھ وجود یوسوسھ ھم). ١  :١٧لوقا ( گردد ی و ھالكت ابدی گمراھیگران بسویت دید مراقب باشد مبادا گفتار و رفتارش باعث ھدایبا

  .ن است كھ منتشر گرددیعت گناه ایرا طبیدارد ز
ن ی از كوچكتریكی ی باعث شود حتیار وحشتناك است اگر شخصیبس.  ار وحشتناك استی عمدًا باعث وسوسھ شود بسینكھ كسیاما ا

 ی تمام كسانی برایسیع. ، بھ گناه بكشاند  قرار دھد تا او را اغوا كردهینكھ عمدًا بر سر راه او دامی ایعنیح مرتكب گناه شود، یفرزندان مس
  :١٣ ی در متیسی عھ گفتھنیدر زم. دارد ی مقرر می نبوتیكنند، لعنت یدھند و از شرارتشان توبھ نم یگران را بھ گناه سوق میكھ عمدًا د

 یار جدی بسیی، خطا  ارتكاب گناهیگران برای دی عمدھوسوس. دیگردند، فكر كن یه و انجام شرارت م كھ باعث گنای در مورد اشخاص٤١
ق وسوسھ است كھ گناه یو از طر) ٦ـ١  :٣ش یدایپ(د ی گردی انسانیای بود كھ گناه وارد دنی عمدھق وسوسی، چرا كھ از طر  شده استیتلق

 یلیك دلیچی، ھ یخی تاریھا تی خدا و نھ واقعیت ابدینھ مش). ١٠ـ٩  :٦موتاؤس یل تاو(دھد  ی بھ گسترش خود ادامھ می انسانیایدر دن
  ).٢٣  :٢؛ اعمال رسوالن ٢٢  :٢٢لوقا (كند  ی، ارائھ نم گران بھ ارتكاب گناهی دی عمدھ وسوسیموجھ برا

كوشد فرزندان خدا  ی تعلق دارند كھ مییای بھ دن در گفتار و رفتار خود، نشان دھند كھیتوجھ ید مراقب باشند مبادا با بیان بایحین مسیھمچن
 نابود كردن ی برایا شھی و ریادی بنید اقدامیبا یفتند، میگران بھ گناه بیبرد كھ باعث شده د ی میھر كھ پ). ٧  :١٨ یمت(را بھ گناه بكشاند 

توان خود را از تعلق  یض خدا می، اما بھ ف رممكن استیكن كردن وسوسھ بھ گناه غ شھیگرچھ ر). ٩ـ٨ و ٦  :١٨ یمت(د ین شرارت بنمایا
  ).١٣  :١٠ان ی؛ اول قرنت١  :١ر یمزام( جست یاندازند، دور یگران را بھ گناه می از مردم كھ عمدًا دیبھ گروھ

رطھ گناه نشود گران بھ وید مراقب باشد كھ عمدًا باعث لغزش دادِن دیاو با.  خود باشدید بطور مداوم مراقب زندگی بایحیك مسی،  نیبنابرا
القدس بخواھد كھ او را  ، و مرتب از روح)٥  :١٥وحنا ی(ح باشد ی بھ مسی خود كامًال وابستھ و متكید در زندگیاو با). ٣ـ١  :١٧لوقا (

 یمت(رد ی بپذیكنند با فروتن یگران بھ او گوشزد می را كھ دی، و اشكاالت)٨  :١٦وحنا ی(د یاز بھ توبھ دارند ملزم نمای كھ نینسبت بھ گناھان
د یاگر توبھ كند، با. د سرزنش گرددیشود، با ی می مرتكب گناھیحیك مسیاگر . ز باشندیگران نی دید مراقب زندگیان بایحیمس). ١٥  :١٨

ز یكند ن ی كھ از گناه خود توبھ میدن كسی، نبخش گران اشتباه استی دیھمانطور كھ بھ گناه انداختن عمد). ٤ـ٣  :١٧لوقا (ده شود یبخش
قضاوت نمودن و ). ٤  :١٧لوقا (د ترك شود یچگاه نبایكار، ھ دن گناھكاِر توبھیند سرزنش و محكوم كردن گناه و بخشین فرایا.  اشتباه است

گر در زمان لزوم حكم شده است یكدیخ نمودن ی، سرزنش و توب ، اما در مقابل)٢ـ١  :٧ یمت(گران منع شده است یمحكوم كردِن صرِف د
،   كھ نسبت بھ او خطا شده استیگردد؛ و شخص یروز می، بر گناه پ ق توبھیشخص گناھكار از طر). ١٣ـ٩  :٥ان ی و اول قرنت٣  :١٧لوقا (

  ).١٣ـ١٢  :٢عقوب ی، ٤ـ٣  :١٧لوقا (د یروز خواھد گردیدِن گناھكار و مھربان بودن نسبت بھ او پیبا بخش
گران و ی اجتناب از بھ گناه انداختِن دیبرا. دھد ی، انجام م ن كرده استییكھ خدا تع را یفی است كھ وظایمانیق بزرگ در مورد ایتشو ) ٢

از یمان نی و قوت و محبت خدا، بھ ایریافت دلی دریو برا!  می و قوت و محبت خدا داریریاز بھ دلی، ن  بخششی برایشگی ھمیآمادگ
ح ی بود كھ شاگردان مسیمانیاز بھ ایشان داده خواھد شد، نیاسخ بھ دعاھا در پی و قوت و محبتیرین دلینكھ چنی باور ایرسوالن برا!  میدار

  . میوس نگردید و مأیكند كھ ناام یق میز ما را تشویح آنان را و نیاما مس). ٥  :١٧لوقا (كردند كھ از آن برخوردارند  یاحساس م
م یی كھ ارتباط وفادارانھ و متوكالنھ خود را با خدا حفظ نمایمانتا ز! كار گرفتھ شود، رشد خواھد كرد  بھیمان ھر قدر ھم كھ كم باشد، وقتیا

 كھ بھ ی ھر فرمانیم كھ خدا براید باور داشتھ باشیما با). ٦  :١٧لوقا (اند قابل انجام خواھد بود  ح بھ ما سپردهیا مسی كھ خدا یفی، تمام وظا
، بلكھ رابطھ  ستیمان ما نیزان ایآنچھ مھم است م.  مینش را انجام داھیفرامم تمام ی و قوت و محبت الزم را ھم داده تا بتوانیری، دل ما داده

ف ین وظایح ای، مس ن متنیدر ا. كار گرفتھ شود، رشد خواھد كرد  بھی ھر چند كوچك باشد، وقتیقیمان حقیا.  ح استیمان با مسی بر ایمبتن
ھر . اند  شدهیم كھ نسبت بھ ما مرتكب گناھی باشیدِن كسانیھ آماده بخششی، و ھم می را وسوسھ نكنیچگاه عمدًا كسیھ:  ن كرده استییرا تع
مان داشتھ ید بھ آن باور و این است آنچھ بایا. باشد ی و قوت و محبت خدا قابل انجام میری، اما با دل ار دشوار استیف بسین وظایچند ا

ح آنان را در راه یمان دادند و مسی بر ای مبتنینھا محول كرد، واكنشح بھ آی كھ مسیا فھی نسبت بھ وظ١٩ـ١١  :١٧ھا در لوقا  یجذام.  میباش
لوقا ( نند، بھ آنچھ گفتھ بود عمل كردندی از عمل او ببی قبل از آنكھ نشانھ و عالمتی بود كھ آنھا حتی قویح بھ قدریمان آنھا بھ مسیا. شفا داد

  ).١٠ـ١  :٧
ن است كھ بھ شاگردان ھشدار داده شد كھ آنھا مسؤول ھستند كھ ین مسألھ ایاول. د اھل سامره بویمثال متضاد در مورد رفتار جذام ) ٣

شان باعث خواھد شد كھ ھر یمان ایق شدند كھ این است كھ شاگردان تشویمسألھ دوم ا. فتندیگران بھ گناه بیخدمتشان باعث نشود كھ د
رون ی شاگردان بیا ھیبا چھ روح«ن سؤال است كھ یماند ا ی كھ می سوماما مسألھ. ، انجام دھند  را كھ خداوند بھ آنھا سپرده استیا فھیوظ

 و در مثال متضاد آن كھ بدنبال ١٠ـ٧  :١٧منفعت در لوقا  ین سؤال در مََثل غالم بیا» كنند؟ یف مختلفشان خدا را خدمت میرفتھ و در وظا
افتند، اما یح بھ آنھا گفت شفا ی كھ مسی با انجام كاری چگونھ ده جذامكند كھ یان میلوقا ب.  ، پاسخ داده شده است  آمده است١٩ـ١١  :١٧مََثل 
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ف یمنفعت توص ی كامًال مخالف با آنچھ را كھ در َمَثل غالم بیا ھیتواند روح ین واقعھ میا.  از آنھا بازگشت و از خداوند تشكر كردیكیفقط 
  .ان كندی، ب شده است

  
  . ست آمده ا٩ـ٧ :١٧داستان َمَثل در لوقا  )  ب
  
   .  آمده است١٠  :١٧ا كاربرد مََثل در لوقا یح یتوض  )پ
را كھ آنچھ بر یم زی منفعت ھستید كھ غالمان بیید، گوید عمل كردیا  كھ مأمور شدهیزیز چون بھ ھر چین شما نیھمچن«: دیفرما ی میسیع

.  آنچھ را بھ او گفتھ شد، انجام داد،غالم در داستان مََثل.  مباشد بلكھ بھ غال یا كاربرد مربوط بھ ارباب نمیح یتوض» . ما واجب بود بجا آورم
 ھستند ی منفعتیند كھ غالمان بید بھ خودشان بگوی شاگردان ھر آنچھ را كھ بھ آنھا گفتھ شود، انجام دھند، بایا كاربرد، وقتیح یو در توض
  .اند شان را انجام داده فھیكھ فقط وظ

 در متن وجود ندارد، یشتریچون اطالعات ب. باشد یم»  فیانجام دادن وظا«و »   منفعت بودنیم بغال«،  حی در توضیدیكلمات مھم و كل
 است كھ یا ھی، معطوف بھ روح)ا كاربردی(ح ی در ھر دو توضیتوجھ اصل.  ن َمَثل در نظر گرفتی ایا كاربرد برایح یتوان دو توض یم

  .كند یغالم با آن خدمت م
دھد كھ بھ او  ی را انجام می، غالم فقط كار در داستان مََثل. وار خدمت كند د بردهید دارد كھ شاگرد نبایت تأكقین حقیح اول بر ای توض )١

 ی در ارتباط با اطاعت او وجود ندارد، اما در ارتباط با نگرش و طرز برخورد او در خدمت مشكلیچ مشكلیاگرچھ ھ.  گفتھ شده است
ن امر دارد كھ غالم منتظر یدستورات مداوم بھ غالم داللت بر ا. شد یداد كھ بھ او گفتھ م یام م را انجی كاری او فقط زمان.وجود دارد

دھد نھ  یباشد انجام م یاش م فھی او تنھا آنچھ را كھ وظیعنی،  وار ، وجود او را تصاحب كرده است ھ بردهیروح. ماند ید میدستورات جد
 یاو از خودش برا.  بدھدیدیماند تا اربابش بھ او دستور جد یاش را انجام داد، منتظر م ھفینكھ وظیاو پس از ا. شتریكمتر و مسلمًا نھ ب

. ا صورت ظاھر آن را انجام دھدیم گرفتھ فقط حداقِل حكم یتفاوت است كھ تصم یگر و ب ك غالم محاسبھیاو . شود یشقدم نمیخدمت كردن پ
 و یچ شادی و ھی، جد و جھد، قدرشناس  مشتاقانھیھچ روحیھ. دھد یفش را انجام میوار وظا  بردهیا ھیاو با روح.  ستیقلب او در خدمتش ن

  .كند ی انجام دستوراتش تشكر نمیكند كھ اربابش از او برا یاو تعجب نم.  در خدمتش وجود نداردیا یخوش
 را انجام دھند كھ بھ آنان گفتھ ی و تنھا كارتفاوت خدمت كنند یگر، ب ن غالم محاسبھیان اگر مانند ایحین باشد كھ مسیتواند ا یكاربرد مثل م

ش از ی بیچ كاریرا ھیباشند ز ی نمیچگونھ تشكر و قدردانیق ھیند كھ الید بھ خود بگویبا ی میانیحین مسین چنیشتر، بنابرایشده و نھ ب
حساب آورند   از جانب اربابشان بھیپاداشا ی ین و قدردانیچ نوع تحسیافت ھیق درید خدمتشان را الیبا یآنان م. اند شان انجام نداده فھیوظ

ھ و طرز ین روحید ایكنند با یان در ملكوت خدا خدمت میحی مسیوقت. اند رود، انجام نداده یش از آنچھ از آنھا انتظار می بیزیرا چیز
  :٥ ی در متعیسیھمانطور كھ . باشدت و باالتر از حد معمول یت جدی، در نھا د با تمام دلیخدمت آنھا با. وار را كنار بگذارند برخورد برده

د یان افزون نشود ، بھ ملكوت آسمان ھرگز داخل نخواھیسی، تا عدالت شما بر عدالت كاتبان و فر میگو یرا بھ شما میز«: دیفرما ی م٢٠
  ). ٤٨ـ٤٧  :٥ یمت(» شد

اش را انجام  فھیمنفعت فقط وظ یغالم ب. كند یسھ میمقا اھل سامره ھافتی شفا ی منفعت در مََثل را با روح جذامی، لوقا روح غالم ب نیبنابرا
 را شفا داد، تنھا او كھ ی ده جذامعیسیاگرچھ ). ١٩ـ١١  :١٧لوقا (اش انجام داد  فھیش از وظی بیكھ سامری، در حال)١٠ـ٧  :١٧لوقا (داد 

 بھ آنھا عیسی آنچھ كھ یعنی را انجام دادند، شان فھی وظیتمام ده جذام.  ش بازگشتی شفایش خدا برای تشكر و ستایاھل سامره بود برا
ش ی تشكر و ستایاو داوطلبانھ برا:  بھ آنھا دستور داده بود، انجام دادعیسیش از آنچھ ی از آنھا بیكیاما تنھا . دستور داده بود، انجام دادند

 یزید با انجام چیان بایحیمس. كند یملھ م در خدمت حی و شرعیھ و طرز برخورِد خشك قانونی بھ روحیسین مََثل عی در ا.خدا بازگشت
  .ت خدمت كنندیشان خدا را با تمام دل و با جد فھیش از وظیب

  
اگرچھ در اطاعت . دھد ی، انجام م ، غالم آنچھ را بھ او گفتھ شده است در داستان مََثل. د داردیح دوم بر انجام خدمت فروتنانھ تأكیتوض ) ٢

ن امر داللت داشتھ یتواند بر ا ی سؤاالت در داستان م. وجود داردی و طرز برخورد او با خدمت اشتباھھی، اما در روح ستی نیاو اشتباھ
،   او را در برگرفتیزیآم  اغراقینیب روح غرور و خودبزرگ.  ا پاداش را داشتی ی قدردانی خدمتش انتظار نوعیباشد كھ غالم برا

 تمام روز یفرسا كرد كھ اربابش بخاطر كار طاقت یاو اعتراض م.  بدھدیزیو چ او انتظار داشت كھ اربابش بخاطر خدمتش بھ ایعنی
توانست از او  ینكھ ارباب میا ای. از بھ استراحت و آرامش داردی روز نیز در انتھایص دھد كھ او نی كرده و تشخیتوانست از او قدردان یم

 . پاداش را داردی نوعیا حتیاقت رفتار بھتر و یكند و ل یدمت ماش خ فھیش از وظیكرد ب ین غالم تصور میا. بخاطر خدمتش تشكر كند
  .پندارد ی مغرور شده و خود را بھتر از آنچھ ھست می داشتھ باشد، از لحاظ روحانین تفكراتیاگر خادم چن

ا ین یچ نوع تحسیق ھیالند كھ ید بھ خود بگویبا یكنند، م یان خدا را اطاعت میحی مسین باشد كھ وقتیتواند ا ین كاربرد مثل میبنابرا
 پاداش ی كھ سزاوار نوعیزیحساب آورند، نھ چ از بھیك امتید خدمت خود را یآنان با. باشند یشان نم فھیا پاداش بخاطر انجام وظی یقدردان
،  میدھ ینجام مست كھ ما ای نیا اطاعت كار اضافھ. باشند یشتر نمی و بی اضافی اطاعت و خدمت خدا، سزاوار قدردانیان برایحیمس.  است

خواھد بھ آن پاداش  یداند و نھ م ی ارزش می نھ خدمت ما را بیسین مََثل عیدر ا. باشد یمان م فھیمان و وظیر از ایناپذ یی جداییبلكھ جز
وتن خدمت  متواضع و فریا ھید خدا را با روحیان بایحیمس. كند یاساس حملھ م ی بی و غروِر روحانینیب ھ خودبزرگیاما او بھ روح. ندھد

  .ندینما



 ٢٦  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

 در داستاِن مثل آن دستھ یا اصلیاِت مربوط یجزئ.  باشندی مفھوم روحانیش دارایھا اِت َمَثلی جزئین نبود كھ تمامی ایسی قصد ع: مقدمھ
 قائل ی مستقلی روحانی، معنا ات مثلیك از جزئی ھر یراد بی، نبا نیبنابرا. بخشند ی مثل را استحكام میات ھستند كھ درس اصلیاز جزئ

  . میشو
  باشند؟ یا مربوط می ین مََثل واقعًا اصلیاِت ایك از جزئی كدام:گفتگو کنیدكشف و 

  .كند ی اطالق نمی خاصیات معنایچكدام از جزئی بھ ھیسی، ع ن مثلی در ا:  دھیدمیتعل
  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -٤
  

ا كاربرد یح ی توضی برایسی كھ خوِد عیاز روش.  ا از خوِد داستانی،  افتیا كاربرد مثل یح یا در توضیتوان  ی مثل را میام اصلی پ: مقدمھ
.  داردی اصلھك نكتیا ی یك داستان اصلیھر مثل معموًال فقط .  میر كنید تفسیم كھ مثل را چگونھ بای ببریم پیتوان یكار برد، م مثل بھ

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشی ای پد دری، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  .دھد یم میتعل» خدمت در ملكوت خدا« در مورد ١٠ـ٧  :١٧منفعت در لوقا  یمََثل غالم ب :مالحظات

شان انجام  فھیش از وظی باشند كھ بیا ستھیق و شاید بكوشند كھ غالمان الیان بایحیمس«: ن شرح باشدیتواند بھ ا ی َمَثل میام اصلیپ )  الف
 یا ھید با روحیآنان با. اورندی، بجا ب  فقط آنچھ را بھ آنھا گفتھ شده استیلیم یوار خدمت كنند و با ب ھ بردهید با روحیان نبایحیمس» .دھند یم

 ی محبت و قدردانیھآنان با روح. ، خدمت كنند ش از آنچھ كھ بھ آنھا گفتھ شدهی، ب ی، با تمام دل و جان و با شاد غبتل و ریمشتاق، با م
  .  نخواھد داشتیشرفتیچ پیوار در ملكوت خدا ھ  بردهیھروح. كنند یخدمت م

  
شان  فھیرند كھ وظی در نظر بگیمنفعت ین غالمان بعنوا د خود را بھیان بایحیمس«: ن صورت باشدی مََثل بدیغام اصلیا ممكن است پی )  ب

 و ی، قدردان نی، سزاوار تحس  انجاِم آنچھ بھ آنھا گفتھ شدهی غرور خدمت كنند، فكر كنند برایھد با روحیان نبایحیمس. »دھند  یرا انجام م
 مغرور در ملكوت یھآنان با روح. طاعتشان داشتھ باشند ای برایاز بدانند بدون آنكھ انتظار پاداشیك امتید خدمت را یآنان با. باشند یپاداش م
  ).٦ـ٥  :٥اول پطرس ( نخواھد داشت یشرفتیخداوند پ

  
ش از آنچھ از آنان خواستھ ی بی ملكوت خدا با خوشحالیشھروندان واقع!  ن ملكوت خدا استیادی بنیھایژگی از ویكی»  خدمت « )پ
  .ا پاداش داشتھ باشندی ی، قدردان نینكھ انتظار تحسیكنند بدون ا یشود، خدمت م یم
  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -٥
  

 یھا ر قسمتی كھ در سایقتیھا با حق قت موجود در تمام مثلیاما حق. باشند یسھ میگرند و قابل مقایكدیھا مشابھ   از مثلی بعض: مقدمھ
 یاریر مثل یسھ را كھ ما را در تفسی قابل مقایھا ن قسمتیتر د مھمی كنیسع. ا تضادی است  تشابھیا دارای،  م داده شدهیمقدس تعل كتاب

  .دیمقدس محك بزن م و واضح كتابیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  سھ كرد؟یمقا»  منفعت یغالم ب«م موجود در مثِل یتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 

   منفعت ینفع و غالم ب ی غالم ب ) الف
  . ٣٠  :٢٥ ی مت:بخوانید

ا یارزش  ی بی، غالم٣٠  :٢٥ یغالم مذكور در مت.  مقدس ھمان كلمھ استفاده شده است  در ھر دو قسمِت كتابی در زبان اصل:مالحظات
اما غالم مذكور در لوقا . نفع بھ جھنم انداختھ شد یخادم ب. ول شده بود، انجام نداد كھ بھ او محیا فھیرا مطلقًا وظیاست ز)  استفاده یب(نفع  یب

منفعت قطعًا مورد  یغالم ب. داد یشد، انجام نم یش از آنچھ بھ او دستور داده می بیزیرا چیا ناقابل است زیمنفعت  ی بی، غالم١٠  :١٧
  .ف ارباب خود واقع نخواھد شدین و تعریتحس

  
   العاده قغالم فو )  ب

  . ٤٨ـ٤٠، ٢٤ـ٢٣، ٢٠  :٥ ی مت:بخوانید
، تا عدالت شما َبر  میگو یرا بھ شما میز«: دیفرما یح می مس٢٠  :٥ یدر مت.   كوهین َمَثل و موعظھ باالین ای است بیا سھین مقای ا:مالحظات

، بلكھ امور فوق  یملكوت خدا نھ امور عادمشخصھ » .د شدیان افزون نشود، بھ ملكوت آسمان ھرگز داخل نخواھیسیعدالت كاتبان و فر
باشد،  یشان م فھیش از آنچھ صرفًا وظیآنھا ب. دھند ی و معمول انجام میش از حد عادیشھروندان ملكوت خدا ب. باشد ی و معمول میعاد

گردد،  ی می تلقیقتل روحان ی شدن كھ نوعی عصبانین است كھ از قتل و حتی ای، حالت عاد٤٨ـ٢٣  :٥ ی مثال در متیبرا. دھند یانجام م
 حالت . داشتھ باشدی است كھ امكان دارد نسبت بھ شما مخالفتی، رفتن و صلح كردن با ھر شخص  آنیاما حالت فوق عاد.  شودیخوددار

 و ، مخالفت نكردن با شخص بد یاما حالت فوق عاد. باشد ی، عادل بودن و مجازات عادالنھ گناھكاران م ، خوب و درست بودن یعاد
گر شما را  ك حكومت اشغالی سرباز ین است كھ وقتی ای حالت عاد.باشد ی او میھا یشرور و در عوض مدارا كردن در برابر بدرفتار

. باشد یش از درخواستش می بیزی، انجام چ یاما حالت فوق عاد .دید، بھ آن عمل كنی حمل كنی قانونیمجبور كند كھ محمولھ او را تا مسافت
ن است کھ ھرکھ از شما چیزی خواست بھ او بدھید، اما حالت فوق عادی این است کھ بھ او چیزی بیش از درخواستش حالت عادی ای
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د كھ شما را دوست دارند، و فقط بھ ی را دوست داشتھ باشید، فقط آنانین است كھ فقط بھ برادران خود سالم كنی ایحالت عاد. بدھید
  :٥ یمت(د؟ یدھ یگران انجام میش از دی بی، چھ كار نصورتیدر ا: كند ی سؤال میسیاما ع. نندك ی مید كھ بھ شما خوبی كنی خوبیاشخاص

 كھ از شما متنفر ھستند، بركت ی كردن بھ اشخاصی، خوب ھا، دوست داشتن دشمنان بھیسالم كردن بھ غر:  ن استی ایحالت فوق عاد ).٤٧
  :٦لوقا (رسانند  یا جفا میكنند  ی می كھ با شما بد رفتاری اشخاصیدن براكنند و دعا كر ی كھ شما را لعنت می اشخاصیدن برایطلب
شھروندان ملكوت خدا . دھند، انجام دھند یانجام م)  انیحیرمسیغ(ان و امتھا یسیش از آنچھ فریان بیحی انتظار دارد مسیسیع). ٢٨ـ٢٧
ن كارھا را مشتاقانھ و با تمام قلب و یو آنان تمام ا. شوند یشناختھ م،  شان است فھیش از آنچھ وظی انجام بیعنیشان  یلھ اعمال فوق عادیبوس

  .دھند یسخاوت و بخشش فراوان انجام م
  
  )سپاسگزار(غالم قدرشناس   )پ

  . ١٩ـ١١  :١٧ لوقا :بخوانید
ا ده نفر یآ«: كند یح سؤال می مس١٩ـ١١  :١٧در لوقا . دیآ ی كھ بالفاصلھ بعد از مثل مین مثل و قسمتین ای است بیا سھین مقای ا:مالحظات

شان را  فھی وظیتمام ده جذام» ؟ بین غرید كند جز ایشود كھ برگشتھ خدا را تمج یافت نمیچكس یا ھی پس آن نھ كجا شدند؟ آ.طاھر نشدند
چھ بھ او دستور داده شده بود، ش از آنی بیزی از آنھا چیكیاما تنھا .  دستور داده بود، انجام دادندیسیقًا آنچھ را كھ عیآنھا دق: انجام دادند

 .ش انجام داده بود، تشكر كردی آنچھ برای برایسید گفت و فروتنانھ از عی بلند خدا را تمجی بازگشت و با صدایسی عیاو بسو: انجام داد
او : اش انجام داد فھیش از وظی او ب.ش از آنچھ بھ او گفتھ شده بود، انجام دادیاو ب. تفاوت رفتار كرد یگر و ب قًا مخالف غالم محاسبھیاو دق

و . دھند ی، انجام م  بھ آنھا گفتھ استیسیش از آنچھ عیب شھروندان ملكوت خدا بین ترتی بھ ھم. د خدا بازگشتی تشكر و تمجیداوطلبانھ برا
  .ھند ی شكرگزار و قدرشناس انجام میا ھین كارھا را با روحیتمام ا

  
   غالم فروتن  )ت
  . ٢٧  :٢٢؛ ٣٧  :١٢ لوقا :بخوانید 

 وعده یسی، ع٣٧  :١٢ار و مراقب در لوقا یدر مََثِل غالمان ھش.  ك نمونھیعنوان   بھیسین مثل و عین ای است بیا سھین مقای ا:مالحظات
 بستھ م كھ كمر خود رایگو ینھ بھ شما میھر آ. ابدیدار یشان را بید ایشان آی ایخوشابحال آن غالمان كھ چون آقا«: دیفرما یدھد و م یم
؟ آنكھ  ك بزرگتر استیرا كدام یز«: دیگو یح می مس٢٧  :٢٢و در لوقا » .شان را خدمت خواھد كردی، ا ش آمدهید و پیشان را خواھد نشانیا

 خود، ین مثاِل شخصی در ایسیع» . ان شما چون خادم ھستمیكن من در می؟ ل ست آنكھ نشستھ استیا نیا آنكھ خدمت كند؟ آیند یبھ غذا نش
، ١٣وحنا یدر . او خدمت را موعظھ كرد و عمًال خدمت نمود. داد یكرد، انجام م یاو آنچھ را موعظھ م. دیگو یالف خود سخن نمبرخ
ن یبھ ھم). ١٥  :١٣وحنا ی(» دیز بكنی، شما ن  دادم تا چنانكھ من با شما كردمیا را بھ شما نمونھیز«:  شاگردانش را شست و فرمودیپاھا
  .كنند یر مردم خدمت می سای برایا  متواضع و فروتن و ارائھ نمونھیا ھیملكوت خدا با روح، شھروندان  بیترت
  
  غالم صادق ) ث

  . ٢٤ـ٢٢  :٣ان ی كولس:بخوانید
باشند و  ی كھ آنان مراقبشان میدھد كھ از اربابان خود فقط زمان یھا ھشدار م ا بردهی، پولس بھ غالمان ٢٤ـ٢٢  :٣ان ی در كولس:مالحظات

كند كھ با صداقت و بخاطر حرمت خداوند خدمت  یق میاو آنان را تشو. شان اطاعت نكنندیت ای و رضایًا بھ منظور كسب خشنودصرف
 آن را بخاطر خداوند انجام ییدھند، گو یدھند با تمام قلب انجام م ی را كھ انجام می، شھروندان ملكوت خدا ھر كار بین ترتیبھ ھم. كنند

  .دھند یم قلب و بخاطر حرمت خداوند انجام مین كارھا را از صمیام او آنھا تم. دھند  یم
  
    مثلیم اصلی تعالھخالص  -٦
  

 و ٥١-٤٥  :٢٤ ین و خائن در متی و مثل غالمان ام١٠-٧  :١٧منفعت در لوقا  ی مربوط بھ خدمت عبارتند از مثل غالم بیھا  مثل:بخوانید
  .٤٦-٤٢  :١٢لوقا 

م یخواھد كھ ما چھ باش ی؛ او م میاوریمان بیا بھ آن ایم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستی مثل چی اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  ؟ میا چھ بكنی

  :مالحظات
امد تا خدمت شود بلكھ یاو ن. ان ما خادم بودیح خودش در می مسیسیع. باشند یح چگونھ می مسیسیا عید بدانند كھ خدا یھمھ مردم با )  الف

 سپرده ی مشخصیھا تیف و مسؤولی وظایحیح بھ ھر مسی مسیسیع). ٤٥  :١٠مرقس (د ی نمایاری بسیا خدمت كند و جانش را فدات
ھ یا بر اساس روحیشان ی ایتفاوت ی بر بی مبتنیھا یدر زمان بازگشت خود قطعًا مردم را بر اساس حسابگر. د آنھا را انجام دھدیاست كھ با

شان  ییوفا یا بی یاو آنان را بر اساس وفادار. ، قضاوت خواھد نمود شان فھی وظیان در خدمت كردن فراسومانھ آنیمشتاقانھ و صم
  .قضاوت خواھد نمود

  
،  ن بھ او محول كرده استی زمی بر رویسی كھ عیفیفھ دارد كھ در انجام وظای وظیحیھر مس. د بدانند كھ چگونھ باشندیان بایحیمس )  ب

. ن باشدیح انتظار دارد كھ او وفادار و امی مسیسی دارد و عیا فھی وظیحی، بلكھ ھر مس ا معلمانی پیران کلیساا شبانان و نھ تنھ. وفادار باشد
  .ازمند باشدی خود را انجام دھد و بھ فكر و مراقب افراد نی آقاهرود كھ اراد ی انتظار میحی، از ھر مس ف خاصیعالوه بر وظا
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 یفید وظاید و آسمان جدین جدین در زمی وفادار و امیحیھنگام بازگشت خود، بھ ھر مس ح بھی مسیسی ع١٩ و ١٧  :١٩بر طبق لوقا 
» .ریت ده شھر را بر عھده بگی، مسؤول یچون در امور كوچك وفادار بود!  ، خادم خوب من نیآفر«:  او خواھد گفت. خاص خواھد سپرد

  .ن ھماھنگ و متناسب خواھد بودیم و امانت او بر زیت خادم و وفاداری با شخصیا فھیھر وظ
چ كس حق یھ. ھا كمال استفاده را كرد ، و از فرصت افتید دریرد، و زمان را باید مورد استفاده قرار گی كھ خدا بھ مردم داده باییقنطارھا

اول ( خدا ی و برا)٢٢  :٩ان یاول قرنت(گران ی دید برایشخص با.  كندی خودش زندگیكس حق ندارد فقط براچیندارد تنبل باشد؛ ھ
دم یز گردی؛ ھمھ كس را ھمھ چ ف شدم تا ضعفا را سود برمیضعفا را ضع«: دیفرما ی م٢٢  :٩ان ی اول قرنت. كندیزندگ) ٣١  :١٠ان یقرنت

 یا براد، ھمھ رید، خواه ھر چھ كنید، خواه بنوشیپس خواه بخور«: دیفرما ی م٣١  :١٠ان یو اول قرنت» .  را برھانمی بعضیتا بھ ھر نوع
  ».دیجالل خدا بكن

ف ی، بھ ھر خادِم خدا وظا نی زمیقت كھ در چارچوب كار بزرگ خدا بر روین حقیدانستن ا. اند ده شدهینام» ھمكاران خدا«ان یحیمس
  .  استیاز بزرگی، چھ امت  داده شدهیمخصوص
 یھروح.   را انجام دھند كھ بھ آنھا گفتھ شده استیا آن كاروار خدمت كنند و تنھ ھ بردهید با روحیكنند، نبا یان خدمت میحی كھ مسیاما ھنگام

ش از آنچھ ی بی، با تمام دل و خوشحال لی مشتاق، با كمال میا ھید با روحیان بایحیمس.   نخواھد داشتیشرفتیچ پیوار در ملكوت خدا ھ برده
، بدون   متواضع و فروتنیا ھیآنھا با روح. كنند ی خدمت م، شكرگزار و قدرشناس  پرمحبتیا ھیآنھا با روح. ، خدمت كنند بھ آنھا گفتھ شده

آنھا . كنند یمانھ و بھ خاطر حرمت خداوند خدمت می صمیا ھیآنھا با روح. كنند یا پاداش خدمت می ی، قدردان فین و تعریداشت بھ تحس چشم
 فوق ی بلكھ كارھای عادیت خدا نھ كارھا ملكوھمشخص. كنند یا خداوند را خدمت میكنند كھ گو ین را چنان خدمت می زمیمردم رو

. دھند ی و معمول انجام میش از حد عادیآنھا ب. دھند ی، انجام م شان است فھیش از آنچھ صرفًا وظیشھروندان ملكوت خدا ب. باشد ی میعاد
خواھند انجام دھند  یا نمیتوانند  یگران نمیدھند كھ د ی را انجام مییآنھا كارھا! شوند یشان مشخص م ی فوق عادیان با انجام كارھایحیمس

  .اما الزم است كھ انجام شود
  
  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

  
اید  ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد گرفتھ اید با دعا ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت

  .بھ حضور خدا بیاورید
  
  

  ) دقیقھ٢ ( منزلكلیفت  ٦
  ی بعددرسبرای 

  
  .) یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود بنویسند، رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  .تعلیم دھید یا بررسی نماییدرا موعظھ كنید، »  منفعت غالم بی«مثل موضوع  برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و .  بخوانیدرا ٢٣، ١٨، ١٧، ١٥ارمیا فصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  - ٢

  . یادداشت بردارید
 ٥ھر روز آخرین . رد تعمق قرار داده و حفظ كنیداست، مو )٥  :١ یعقوب - حكمت خدا(   آیھ حفظی جدید را كھ- حفظ کردن  - ٣

  .آیھ حفظی قبلی را مرور کنید
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٢١ـ١  :١٢رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس -٤

  .بررسی کتاب مقدس استفاده کنید
  ). ٣: ٥مزمور (دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید  مشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - دعا  - ٥
ھای خود در مورد  تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(وارد دفتررا  خدا موعظھ ملكوتمربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٤٠درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .بسپارید بھ خداوند راموعظھ ملكوت خدا  بھ دوره مربوطاین نیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  ارمیاء

  
: ٤مرقس  ()٢٣، ١٨، ١٧، ١٥ارمیاء (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (در میان بگذارید با دیگران )٣٧: ٧ -٢٠
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
   خدامنابع : عنوان مجموعھ

  
  ٥: ١ یعقوب - حكمت خدا.  مرور كنیددو نفری :مرور

  

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ٢١-١  :١٢رومیان   

  
 ید اصلید دانست كھ تأكیباشد، با ی میحی مسیرامون زندگیم پی و تعالیحی مسیھا ان ُپر از آموزهی رومھ ھر چند كھ تمام رسال: مقدمھ
  .ھا ن آموزهی ای عملھن رسالھ بر جنبی ا١٦-١٢ یھا  است و فصلیحی مسیھا ان بر آموزهی روم١١-١ یھا فصل

ح در مرگ و ی مسیسی اتحاد با عیھس ما بر پایفصل ششم رسالھ بھ ما آموخت كھ عادل شدن و تقد. باشد یس می، تقد١٢موضوع فصل 
، ھرگز در   تقدسی اخالقیارھایون داشتن مع و بدی عادل شدگی مراحل قانونیبدون ط). ٣٠  :١ان ی؛ اول قرنت٧-٢  :٦(ام او است یق

ام یاز آنجا كھ اتحاد با مرگ و ق!  میابینان بی خود اطمیشمردگ م از عادلیتوان ی، ھرگز نم سیو بدون تقد! م كردیس رشد نخواھیند تقدیفرا
 كھ شخص از یزمان). ١١-١٠  :٦(كند  یدا میا ادامھ پیز بطور پوی نیحیس مسیند تقدی و فرای، رشد روحان  استی دائمی، امر حیمس
بخاطر اتحاد . گردد یح آغاز می مسیسی او با عیاش وارد شود، از ھمان لحظھ اتحاد روحان یكند كھ بھ قلب و زندگ یح تقاضا می مسیسیع

،  كرده امیداوند ق، روِح خ ح استیالقدس ھمان روح مس روح. گردد یدار وارد م مانی فرد ایالقدس بھ زندگ ، روح حی مسیسی با عیروحان
 هشد لی كار تكمیھ بر پایحی شخص مسی و اخالقی عملیزندگ). ١٠-٩: ٨(كند  یافتھ كھ اكنون در آسمان سلطنت می صعودكرده و جالل

ح ی مسیسیح تعلق دارد و عی مسیسی بھ عیحیل است كھ فرد مسین دلیس بھ ایرشد در تقد. شود یب بنا می صلیح بر روی مسیسیع
  .برد یش میالقدس بھ پ  را در او بھ كمك روحی روحانیزندگ

  
   بخوانید:  ١قدم 

  . را با ھم بخوانیم ٢١-١: ١٢رومیان  :بخوانید
  . ھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

  
  كشف كنید :  ٢قدم 

ت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر قرار  چھ حقیقتی در این قسمت برای شما مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسم:توجھ كنید
  دھد؟  می

كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفترچھ یادداشت خود   یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
  . بنویسید

ت بركاتشان را با ھم درمیان  گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد، بھ نوب بعد از اینكھ مدتی بھ اعضاء (:در میان بگذارید
  . ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كرده). بگذارند

بھ خاطر داشتھ باشید کھ در ھر گروه كوچك . گذارند موارد زیر مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر درمیان می(
  .  )گذارند كھ نباید لزومًا یکسان باشند رمیان میاعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم د

  
  .ت دارندیان در قبال بدن خود مسؤولیحیمس.  من وجود داردی برایقت مھمی حق١  :١٢ان ی در روم )١كشف  
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 یكنم كھ بدنھا ی خدا استدعا می برادران شما را بھ رحمتھایلھذا ا«: دیگو ی م١ یھآ. كند یفا میس او ای در تقدی، نقش مھم یحیك مسیبدن 
ا ناپاك ی وجود دارد كھ بدن را خوار یاریمكاتب بس. » د كھ عبادت معقول شماستی خدا بگذرانهدی مقدس پسنده زندیخود را قربان

، در  بر عكس. ف كندی، آن را تضع افتھی یین است كھ شخص از دام جسم رھایان ای آن ادیآل روحان دهی و ایدستورات اخالق. شمارند یم
ت ما داشتھ است یت انسانیل تمامی در تشكین سو، بدن ما انسانھا سھم مھمیش بھ ایدایاز زمان پ.  ار مھم استی، بدن انسان بس یحین مسمایا
خدا بدن .  خدا نبودیھ اولھ از نقشیی مرگ جزیرد، ولیم ی، بدن ما بخاطر گناه م یان زندگیدرست است كھ در پا). ٢٣-٢١، ٧  :٢ش یدایپ(

، شخص  القدس است روح)  كلیھ(، معبد  یحیك مسیاز آنجا كھ بدن ). ٢١-٢٠  :٣ان یلپی؛ ف٢  :١٢ال یدان(ام خواھد داد ینو قما را از 
عنوان   بدن خود را بھیحیك مسی). ١٩، ١٣  :٦(رد یكار گ  و عدالت بھیعنوان آالت راست  بدن خود را بھیدار موظف است كھ اعضا مانیا

شخص . گردند ی عدالت و عبادت خدا مھلی است كھ بدن ما بطور مرتب ابزار و وسین بدان معنیكند، ا یم مید زنده بھ خدا تقیقربان
م ی خدا ، بھ خدا تقدهدی مقدس پسنده زندیعنوان قربان د، آن را بھیم نمایآلود تسل  ناپاك و گناهی آنكھ بدن خود را بھ شھوتھای بھ جایحیمس

. گردد ی او میكند كھ موجب خشنود ی را مییسازد و آن كارھا ی خدا است جدا میكھ باعث ناخشنوداو خود را از ھر آنچھ . دارد یم
 و ی، خشنود ی او در زندگهزی است كھ تنھا انگیكند، بدان معن یم میده بھ خدا تقدی پسندیا ھیعنوان ھد  بدن خود را بھیحیك مسی كھ یزمان
 ی عبادت خشك و ظاھری بجایعنی.  ده استی خود را عبادت معقول نامیم كردن بدنھایتقدن یپولس رسول ا. باشد ی خدا و جالل او میشاد

  .كند ی، خدا را با بدن خود پرستش و عبادت م  دائمًا و بطور ھوشمندانھیحیك مسی،  یمعن یو مملو از حركات و كلمات ب
  

  .ت دارندیابل ذھن و فكر خود مسؤولان در مقیحیمس.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٢  :١٢ان ی در روم )٢كشف 
ل ی ذھن خود صورت خود را تبدید بلكھ بھ تازگین جھان مشویو ھمشكل ا«: دیگو ی م٢ یھآ.  ل شدن اوستید راه تبدی كلیحیك مسیذھن 

ر یپذ  امكانیحی مسیارھایت معی بدون رعایحی كامل مسیزندگ. » ستی كامل خدا چهدی پسندیكوی نهد كھ ارادیافت كنید تا شما دریدھ
 را از یحی مسید راه و رسم زندگین نبایاو ھمچن.  باشندیحی فرد مسیارھاید معین جھاِن گناھكار نبای ایارھای، مع لین دلیبھ ھم.  ستین

خود  كھ یید خدا باشد، ھمان خدای او بای اخالقیارھایبلكھ تنھا منبع مع. اموزدی مختلف بی مرامھای روحانیھا تی و شخصیرھبران مذھب
  .  مھم استهك وعدی بھ ھمراه یك نھیك امر و ی ی حاو٢ یھآ). ٢-١  :٥ان یافسس(ده است یح بھ جھان شناسانی مسیسیرا در شخص ع

  
. دارد یا برحذر مین دنی، مردمان گناھكار و شرارت ا ن جھانیپولس ما را از ھمشكل شدن با ا! »دین جھان مشویھمشكل ا«.  ینھ )  الف

  ».تتان را شكل دھندی شما شوند و شخصین جھان گناھكار، الگوی ایارھاید كھ معینگذار«
د از یان بایحید كھ مسیگو یمقدس بھ ما م ، كتاب  مثالیبرا. دی نمایریگ ا كنارهین دنی ای از زندگییھا د از جنبھی بایحیك نفر مسی،  نیبنابرا

 یلمھایدن فی نداشتھ باشند، از دی مستھجن و مبتذل كاریمجالت و كتابھاا با ی مبتذل را نخوانند و یھا  كنند، ترانھیفحش دادن خوددار
 ییھا افتیدر مجالس لھو و لعب و ضشرکت ز و یبرانگ  سؤالی از كارھالباسھای وسوسھ برانگیز نپوشند، ند،ی نمای خودداریاخالقریغ

اول ( كردن از گناه است ی، توبھ و دور یحید مسید جین نشانھ زندگیاول. ندیز نمای باشند پرھشھوترانیكھ ممكن است مكان گناه و 
). ٦،٨: ٢ان ی؛ اول قرنت١٧  :٢وحنا یاول (ر بنا شود ین جھان شری مناسبات زودگذر اهد بر شالودی نبایحی مسیزندگ). ٩  :١ان یكیتسالون

  .كند ید كھ در آن خدا سلطنت م باشی جھانیارھاینده و معی جھان آید بر مبنایدار با مانیك فرد ای ھ، برنامھ و نقش بر عكس
  

ل ھمھ یر و تبدیید تا تغیر دھیینكھ باطن خود را آنگونھ تغی ایعنی. »دیل دھی ذھن خود صورت خود را تبدیبھ تازگ«. فرمان مثبت  ) ب
  .دیی را تجربھ نمایا جانبھ
ل خود، با ید بطور دائم در امر تبدیدار با مانیفرد اك ی،   مثالیبرا.  را انجام دھدی خاصید كارھای بایحیك مسین راستا، ین در ایبنابرا

القدس اجازه بدھد  د و بھ روحیاموزد، ذھن خود را با كالم خدا ُپر نمایمقدس ب  او را از كتابه خدا و ارادید، راھھای نمایروح خدا ھمكار
مقدس محك بزنند و گوششان دائمًا  ، و افكار خود را با كتاب ت، اعتقادا د دائمًا وجدانیداران با مانیا. انجام برساند ل را بھیكھ در او كار تبد

 یبندد و از سو یمان می بودن ای و انفعالی روحانی تنبلیك سو راه را برایكالم خدا، از مثبت ن حكم یا. القدس باز باشد ت روحیبھ ھدا
بركت یک داران را بھ  مانیپولس رسول ا. دینما ی محافظت مینان كاذب بھ رشد روحانی و اطمیز غرور روحان اداران را مانیگر اید

  . می خود را تازه كنیھا د كھ دائمًا ذھنینما یق میكند بلكھ ما را تشو یق نمی تشویا  تازهی روحانھا تجربی و یثانو
  
 ی خدا را در زندگهاد اریحیت كردن نكات باال، شخص مسی رعایھن است كھ در سای آمده این امر و نھی كھ بھ ھمراه ایا وعده.   وعده )پ

 ی، محبت و عدالت و انصاف الھ تی ما مملو از قدوسیھا ین است كھ زندگی خدا اه از آنجا كھ ارادیعنی. خود درك و تجربھ خواھد نمود
  .ده خواھد شدی ما دیت خدا در زندگی، عدالت و قدوس ، انصاف ، محبت ن نكاتیت ای رعایھباشد، در سا

  
  سؤال :  ٣قدم 

  ھای مختلف وجود دارد كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟  در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ:دتوجھ كنی
  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ٢١-١  :١٢رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 

 مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود  تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح:بنویسید
  . بنویسید

بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن ونوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھركدام از افراد سؤال  (:درمیان بگذارید
  ). خود را برای دیگران مطرح سازد

كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه جوابی برای سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب  (:گفتگو كنید
  ). در ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگردان بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ با آن مباحث آمده است. آنھا پیدا كنید
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م یگو ی از شما را میكی كھ بھ من عطا شده است ھر یضیرا بھ آن فیز«: دیگو یھ مین آی؟ ا ستی چ٣ یھ آیمعن) ٣  :١٢رومیان  ( )١سؤال 

  .» مان كھ خدا بھ ھر كس قسمت فرموده استی اه آن بھرهد بھ اندازیید، بلكھ بھ اعتدال فكر نمایستھ است مكنی بلندتر از آنچھ شایكھ فكرھا
 در یحداقل سھ تفاوت اصل. سا وجود داردی كلیداران و اعضا مانیان ای است كھ در مییھا  تفاوتهسخن پولس رسول در بار :مالحظات

ن تفاوت ی، ا٤ یھبر اساس آ. گر تفاوت داشتھ باشندیكدیمان با ی اهان ممكن است در بھریحی، مس٣ یھبر اساس آ. داران وجود دارد مانیان ایم
خدا . دیفرما ی عطا می متفاوتیحان رویایان عطایحی، خدا بھ مس٦ یھو بر اساس آ. سا باشدی متفاوت در كلیممكن است در رابطھ با كارھا

س یر خدمت و تقدین گونھ مسی اھدا كند و بدی چھ كاری را برایا ھی چھ عطیداند كھ بھ چھ كس یش می خوھ و اقتدار ملوكانیبا حكمت ازل
  .كند یگر مجزا میكدی، از  افراد را مشخص كرده

  
ان را نسبت بھ گناه یحی، خدا ما مس ن كلماتیبا ا. »دیستھ است مكنی بلندتر از آنچھ شایفكرھا «.  گناه استینیب خودبزرگ  ) الف

ست و عطا ی را بخواھد كھ متعلق بھ او نیسا منصب و كاری در كلیحیشود كھ شخص مس یغرور باعث م. دھد ی ھشدار مینیب خودبزرگ
مانشان ی اهتر از بھر  بزرگتر و مھمی كارھایدر پستند و یسا قانع نی خود در كلھفی كھ بھ كار و وظیانیحیمس. و دعوت و مسح آن را ندارد

  .دھند ی و لغزش و سقوط قرار مینیب باشند، خود را در خطر گناه خودبزرگ یم
  

د خود یدار نبا مانیك ایگرچھ . خواھد كھ فرزندانش بھ اعتدال فكر كنند یخدا م. »دییبلكھ بھ اعتدال فكر نما «.  كاذب گناه استیفروتن )  ب
،  كم انگاشتھ  خود را دستیالقدس در زندگ  خدا و مسح روحیض و عطاید فی، نبا ن حالی در عی از آنكھ ھست بشمارد، ولرا بزرگتر
  . ز گناه استی كاذب نی حقارت و فروتنهرا كھ عقدی حقارت شود زهدچار عقد

  
 كھ مورد سنجش یا بھ نوعیا بھ مقدار ی یعنی اشاره دارد، یابی سنجش و ارزھجی، بھ نت مانی اها اندازی»  مانی اهبھر «ھ كلم. مانی اهانداز  )پ

،  مان استیشتر بر نوع اید بی تأك٧  :٤ان یاما طبق افسس.  كند كھ مورد سنجش است ی اشاره میمانیممكن است بھ مقدار ا.  قرار گرفتھ است
مان ی مختلف ایھا اندازه.  ش كرده استیمای پیحیر مس ھی مقتدرانھ براھگون ا آن نوع از خدمت كھ خدا بھی ی روحانی آن نوع از عطایعنی

 مختلف و ی روحانین كار بخاطر عطاھایعمل آورند و ا مان خود را بروز دھند و بھید ایان بایحی است كھ مسی گوناگونی راھھایمعن بھ
ات ی است كھ در آیا و خدماتی تنوع عطا، ش شده استیمایان پیحی مسی از آنچھ كھ براییھا نمونھ. باشد یسا میشان در كلیخدمات مختلف ا

ت مقتدرانھ ی را كھ خدا در حاكمی و آن خدمتی روحانی آن عطایعنیابد، ی یخاص خود را م)  زانیم( بھره یحیھر مس.   آمده است٨-٦
 ی روحانیبھ خدا با عطاد با خدمت ی بایحی و ھر مس)١١: ١٢اول قرنتیان  (ردیكار گ  خدمت بھیسا براین كرده تا در كلیی او تعیخود برا

   .عمل آورد ا بھیمان خود را بروز دھد ی خود، اهشد نییو خدمت تع
 را بطور مناسب فقط ی روحانیتمام عطاھا.  ز الزم استیسا نی انجام خدمات مختلف در كلیسا، بلكھ برایت كلی عضویمان نھ تنھا برایا

عمل  توان بطور مناسب بھ یم) ١٣-١ : ١٣ان یاول قرنت(گران ی محبت بھ دھواسط و بھ) ١٣  :٤ان یپیلی؛ ف٣  :١٢(ح یمسعیسی مان بھ یبا ا
 است كھ ین معنی، بد)٧  :٤ان یافسس(باشد  یم)  شیمایا پیزان یا می( بھره یسا دارای و خدمات در كلی روحانیایت كھ عطاین واقعیا. آورد

  .  استییھا تی محدودیكار گرفتھ شود، دارا د بھی با كھ در آنیتی بر اساس نوع خدمت و بر اساس موقعی روحانیھر عطا
  

  ؟ ستیسا چی در كلیحیك مسی ھفیوظ) ٨-٤  :١٢رومیان  ( )٢سؤال 
  :مالحظات

 است كھ خدا بھ انسان عطا یت خاصیا قابلی، عمل و  لی، م زهیك انگی عبارت است از ی روحانی عطا. ی روحانیایف عطایتعر )  الف
  .باشد ی میحی فرد مسی زندگیض خدا در زندگیا فی، حكمت و   نشانگر قدرتی روحانیای، عطا٧-٤  :١٢ان ینتبر اساس اول قر. كند یم
  

گران استفاده یسا و خدمت بھ دی كھ خدا بدو داده است در راه كلیا ھین است كھ از عطی ایحی ھر مسھفیوظ.  ی روحانیایھدف عطا )  ب
بھ . باشند یك بدن می ی اعضای ھمگی بھ عھده دارند ولیك از آنھا كار خاصی چند ھر  است و ھری مختلفی اعضایبدن ما دارا. كند
»  میگریكدی یفردًا اعضا«: دیفرما ی م٥ یھآ.د كار خود را خوب انجام دھدیك بایك بدن ھستند و ھر ی یان ھم اعضایحی، مس ترتیبن یھم

اول پطرس (اند خدمت و بنا كنند  افتھی كھ از خدا ی روحانیایعطاخدمات یا ك گر را با كمیكدید یان بایحینكھ مسی ایعنی). ٢٥  :٤ان یافسس(
١٠  :٤.(  
  
 :اء و سومی انب:، دوم  رسوالن: اول:  عبارتند ازی مھم روحانی، سھ عطا٢٨: ١٢ان ی بر اساس اول قرنت. ی روحانیایانواع عطا  )پ

 در روم نبود ی، رسول ن رسالھین بود كھ در زمان نگارش ایعلت ا. دھد ی نبوت را در صدر جدول قرار م٨-٦  :١٢ان یروم.  نیمعلم
د دانست كھ در ی، با ن ھمھیبا ا).  گر بنا نكرده استی رسول دیھكند كھ بر پا ی پولس خاطر نشان م٢٠ یھ، مخصوصًا در آ٢٩-١٥  :١٥(

،  ، خدمت  نبوتیای عطایعنی،   اولیھ، چھار عط١٢ن ایدر روم. ت آنھا درك نمودی اھمید بھ معنیا را نبایب عطای ترت٨-٦  :١٢ان یروم
 ییای، عطا ی، سخاوت و رھبر  رحمیعنی آخر، یھسھ عط. كار گرفتھ شوند د بھی بای خاصھطی ھستند كھ در حییای، عطا م و موعظھیتعل

د با سخاوت ین كارش را باید، ایگران را پاسخ گوی دیازھایخواھد ن ی میپس اگر كس. شوند یشتر بھ نگرش اشخاص مربوط میھستند كھ ب
  . باشدید ھمراه با سرور و شادیرحمت كردن بھ افراد با. د اجتھاد و پشتكار از خود نشان دھدیرھبر با. انجام دھد
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  ؟ ستی چیحی نبوت مسیھعط) ٦  :١٢رومیان  ( )٣سؤال 
گران مكشوف و یق خدا را بھ دی حقای آن نبھلی است كھ بھ وسی خاصیھنبوت عط.   اعالم كردن استی نبوت بھ معنھ كلم: مالحظات

  ).١١-١٠  :٢١؛ ١٧-١٦  :٢اعمال (كند  یبازگو م
 بھ یاز مبرمیرد، نیداران قرار گ مانیار ایل شود و در اختید تكمیش از آنكھ عھدجدی پیعنی،  ھی اولیسای در كل. ھی اولیساینبوت در كل  ) الف

ق خود بھ یداران و بازگو نمودن حقا مانیم ای تعلی خود برایایدست نداشتند و لذا خدا از انبد را در یان عھدجدیحیمس.  نبوت وجود داشت
نده ی كھ قرار بود در آیسا را از اتفاقاتیاء كلیز انبیگاه ن. كردند ی میی راھنمایحی مسی زندگیا مردم را بھ چگونگیانب. كرد یسا استفاده میكل

  .د وجود داشتندیدن كتاب عھدجدیل رسیا تا زمان بھ تكمیدھد كھ انب ینشان مت یحیخ مسیتار. ساختند یرخ دھد آگاه م
مان و ید در چھارچوب ای عھدجدیای است كھ نبوت انبین بدان معنیا. كردند یمانشان نبوت می اهزان و بھرید بھ حسب می عھدجدیایانب

د ی عھدجدیای، انب ك طرفیاز . كردند یرموده بود نبوت مشان مقرر فی كھ خدا برایا طھیشان قرار داشت و مطابق حی ای روحانیایعطا
 كھ خدا ید ھرگز از حدی عھدجدیایگر، انبیاز طرف د). ٢٠  :٢٠اعمال (آوردند  یشان امر فرموده بود بھ زبان می را كھ خدا بھ ایقیحقا
  ).٢٢-٢١  :٢٣اء یارم(گذاشتند  یشان مقرر كرده بود پا فراتر نمیبرا
  

 یایكس مثل انبچیگر ھی، د مقدس  كتاِب كتاب٦٦ن یل و تدویدن و تكمی پس از بھ اتمام رس. مقدس ن كتابانول كیتشكنبوت پس از  )  ب
 یھ كھ عطیانیحیمس). ١٩-١٨: ٢٢مكاشفھ (مقدس اضافھ نخواھد شد   كتابھگان٦٦ بھ كتب یگریچ نبوت دیھ. كند یمقدس نبوت نم كتاب

ھمانگونھ كھ . ندیبازگو نما یا آیندهو حال چھ چھ در ارتباط با گذشتھ، مقدس را   مكشوفھ در كتابقی حقایستیاند با افت كردهینبوت را در
بھ . د حق ندارند كھ از حد و مرز و چھارچوب كالم خدا پا فراتر نھندی عھدجدیایدھد، انب یم می تعل٦  :٤ان یپولس رسول در اول قرنت

 و یان قادر خواھند بود كھ درستیحیدھند، مس ی نشان میروشن  بھ٢٩  :١٤ان یل قرنت و او١١  :١٧، ھمانگونھ كھ اعمال  بین ترتیھم
  .ندی نمایین را شناسای دروغیای، انب مقدس ق مراجعھ بھ كتابیمقدس محك بزنند و از طر  كتابھلیھا را بھ وس  نبوتینادرست

  
  دارند؟ یام مشتر از خود اكریگر را بیكدیان یحیچگونھ مس) ١٠  :١٢رومیان  ( )٤سؤال 

سا وجود دارد و بھ ھر ی وجود دارد و از آنجا كھ خدمات و متنوع در كلی روحانیھا تیا و قابلی از آنجا كھ انواع مختلف عطا:مالحظات
د ی مثبت و مفی دارد و قادر است كھ كاری مخصوصیتی و قابلی خاصیھ عطیدار مانی، ھر ا ده شده استیمان بخشی از ای خاصهكس بھر
. ردیسا بھ عھده بگی كلی در بنایتواند در كارھا شراكت داشتھ باشد و سھم ی میحیدار مس مانیھر ا.  ملكوت خدا انجام دھدی براو خوب

 ھ انجام ھمیھرو و عطیكس قابلت و نچی كارھا را ندارد و بھ ھھكس توان انجام ھمچیھ.  داردی روحانیھك عطی حداقل یحیھر فرد مس
شان را ی ایھا تی و قابلی روحانیایگران و عطاین الزم است كھ دیازمند ھستند و بنابرایگر نیكدیان بھ یحیمس.  ستھا داده نشده ا تیمسؤول

 ین بدان معنیا.  مییشتر از خود اكرام نمایگران را بیم و دیگران را بھتر از خودمان بدانید دی، ما با٤  :٢ان یپیلیبر اساس ف. محترم شمرد
ست كھ از ین نیتر از ا سا مخربیز در كلیچ چیھ.  می كنیكنند قدردان یفا میشبرد كارھا ای كھ در پیگر بخاطر نقشی دداران مانیاست كھ از ا

گر یكدیان از خدمات و زحمات یحی كھ مسی زمانیول.  مییت قلمداد نمایاھم گران را كمیم و خدمت و زحمت دیگران انتقاد كنی دیكارھا
  .د و قدرت را تجربھ خواھد نمودسا رشی كنند، كلیتشكر و قدردان

  
  ؟ ستیمقدس در رابطھ با انتقام چ م كتابیتعل) ٢١-١٧  :١٢رومیان  ( )٥سؤال 

  :مالحظات
ھا موظف ھستند كھ  ھر چند حكومت. »دی مرسانی بدیچكس را بھ عوض بدیھ«: دیگو ی م١٧ یھ آ.د انتقام بكشندیان ھرگز نبایحیمس  ) الف

ران را بھ مكافات ی، شر  قانون را بھ دست خود گرفتھیان اجازه ندارند كھ خود رأسًا اجرایحی مسی، ول)٤  :١٣(ن را مجازات كند یمتخلف
؛ ١٥  :٥ان یكی؛ اول تسالون١٩  :١٢(انھ بزنند یجو د دست بھ اعمال انتقامیرند، نبای قرار بگیان مورد ظلم و تعدیحی اگر مسیحت. برسانند

ان یدوم قرنت(گران شود یمبادا اعمالشان باعث لغزش دكھ د مواظب اعمال و رفتار خود باشند یان بایحی، مس برعكس). ٩  :٣اول پطرس 
  بایستی، بلکھ)٣٧-٢٧: ٦ ؛ لوقا ٤٨-٢٠: ٥متی  (آنچھ از دید خدا درست و نیکو است، انجام دھندداران نھ تنھا الزم است  مانیا). ١٢: ٨

 كھ یزمان. )٧  :٣؛ اول تیموتاؤس ٢  :٤دوم قرنتیان ( ح باشدیمناسب و در شأن نام مس دیگران و غیرمسیحیان نیزاعمالشان در نظر 
  .ح خواھند شدی مسیسی عیرند، باعث بدنامیگ یده مین نكات را نادیان ایحیمس
  

ع خلق بھ صلح یاگر ممكن است بھ قدر قوه خود با جم«: دیفرما ی م١٨ یھ آ. كنندیگران در صلح و صفا زندگید با دیان بایحیمس )  ب
  : داردیكنند سھ معن ی می كھ بھ ما بدی در صلح با كسانیزندگان. »دیبكوش

  .ر نشوندیشان درگیان با ایحی مس) ١
  . كنندیم و بازسازی گسستھ شده را ترمھان بكوشند كھ تا حد ممكن رابطیحی مس) ٢
  .ندی نمایكیشان نی بھ ایان در عوض بدیحی مس) ٣

و . سازد یشان را ناممكن میز با ایآم  صلحی، زندگ گرانی بد دی اوقات روشھایبعض.  ستیر نیشھ امكان پذین امر ھمید دانست كھ ایالبتھ با
شان از ی و تنفر ای، عامل دشمن جاد تنش و اصطكاك شدهیباعث ا»  گرانیشركت نجستن در گناه د«ل ی از قبیتر گر، مسائل مھمی دیگاھ

م ین موظفی ما ھمچنی كنند، ولی زندگیگران در صلح و سالمتیفھ دارند كھ بھ قدر قوت خود با دیظان ویحیھر چند كھ مس. گردد یشما م
  . میی نمایستادگیم غلط ایم و در مقابل تعالیخ كنی، خطاكاران را توب شان گوشزد كردهیكھ گناھان مردم را بھ ا

  
د ید بلكھ خشم را مھلت دھی محبوبان انتقام خود را مكشیا«: دیفرما ی م١٩ یھ آ.د قضاوت و انتقام را بھ خدا واگذار كنندیان بایحیمس  )پ
ھ افراد را دارد و ی است كھ حق قضاوت و تنبیخدا تنھا كس. »د كھ انتقام از آن منست من جزا خواھم دادیگو یرا مكتوب است خداوند میز
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ن را یل حق مجازات متخلفیمقدس افراد ذ در كتاب. دینما ین می از تخلفات و مجازات متخلفیری را مامور جلوگی كسانیا او در ھر جامعھ
  :باشند یدارا م

د بھ ی بایول). ٤-٣  :١٣( و مجازات خالفكاران را داده است یریت دستگی، اقتدار و مسؤول  ممالكییھا و دستگاه قضا  خدا بھ حكومت) ١
ع قانون را مورد جفا و آزار قرار دھند یان مطیحیجازه ندارند مس مثال آنھا ای؛ برا ارات حكومتھا محدود استیاد داشت كھ اقتدار و اختی
  ).٢٩  :٥؛ ٢٠-١٩  :٤اعمال (

  :١٩؛ ٢٤  :١٣؛ ١٢-١١  :٣امثال (باشند  ی خالف فرزندان نابالغ خود میھ كارھای خدا اقتدار دارند و مسؤول تنبیز از سوین نی والد) ٢
د یپدرھا نبا.  شان محدود استید بدانند كھ اقتدار این ھم بای والدیول). ١١-٥  :١٢ن ای؛ عبران١٥،١٧  :٢٩؛ ١٤-١٣  :٢٣؛ ١٥  :٢٢؛ ١٨

  ).٢١  :٣ان ی؛ كولس٤  :٦ان یافسس(اورند یفرزندان خود را بھ خشم ب
مكرر برند و بطور  ی را كھ در گناه بھ سر می متخلفیت ھستند كھ اعضای اقتدار و مسؤولی خدا دارایز از سوی نی محلیساھای كل) ٣

 :٣طس ی؛ ت٢٠  :٥موتاؤس ی؛ اول ت١٥-١٤، ٦  :٣ان یكی؛ دوم تسالون١٣-١٢  :٥ان یاول قرنت(ند یخ نمایھ و توبیشوند، تنب یمرتكب خالف م
ت  و با مھربانی و محببھ خدا واگذار نمایند آید ھایی را كھ بر سرشان می عدالتی ، مسیحیان باید تمامی دردھا و بی ولی با وجود این ).١٠ 

  عادلخدای بھ آن افراد راد بلكھ ھندندشنام پس بایستی ند، ھد ی دشنام مآنان كھ بھ یزمانو ) ٤١-٣٨: ٥متی (غیرمنتظره پاسخ دھند 
بلكھ میکرد، د ند تھدییكش د و چون عذاب میادنمیدشنام پس  ند،ادد  دشنام میعیسی مسیحزمانی كھ بھ  )٢٣-٢١  :٢اول پطرس (بسپارند 

  ).١٣-٥  :٣٧مزمور (م كرد و بر او توكل نمود ی پدر تسلیاو خود را بھ خدا .)٢٣  :٢اول پطرس (مینمود م  داور عادل تسلیخویشتن را بھ
  

ر یپس اگر دشمن تو گرسنھ باشد او را س«: دیفرما ی م٢١-٢٠ات یآ. روز شوندیر و شرارت پی، بر شر ییكوی نھلید بوسیان بایحیمس  )ت
 ییكوی را بھ نی مشو بلكھ بدیمغلوب بد.   انباشتی آتش بر سرش خواھی اخگرھاین كنیرا اگر چنیش نما زرابیكن و اگر تشنھ است س

،   كردنیداران قادرند كھ با خوب مانی، ا برعكس. خاطر و دلسرد شوند ھا و شرارت اطرافشان خستھ ید از سختیان نبایحیمس» .مغلوب ساز
»   آتشیاخگرھا« شرارت یروھای، بر سر ن داران مانیب است كھ این ترتیبا ا. ن باشند و شرارت در جھای مغلوب بدیابزار خدا برا

 و شرارت نسبت بھ ما بر خواھد ید و دست از دشمنی ما، دشمن نرم خواھد گردییكوی و نیا بخاطر مھربانینكھ ی ایعنی.  خواھند انباشت
  .دی خود خواھد خری را برایب جھنم و آتش جاودانین ترتیرد و بھ ا خواھد كی خود پافشاریق شرارت و بدی، در طر نكھیا ایداشت و 

  
  بكار ببرید:  ۴قدم 

  . پذیر است  كاربرد چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان :توجھ كنید
رومیان اس پذیر براس  افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:درمیان بگذارید و بنویسید

  . تھیھ كنید ٢١-١  :١٢
  پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟ خواھد كدامیک از كاربردھای امكان  خدا از شما می:توجھ كنید
دغدغھ با دیگران درمیان  كاربرد شخصی خود را بدون .  این كاربرد شخصی را در دفترچھ یادداشت خود بنویسید: بنویسید
كنند و حتی از یك حقیقت كاربردھای  ھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا میبھ یاد داشت. بگذارید

  ). پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشند فھرست زیر، نمونھ ھایی از كاربردھای امكان. (یابند متفاوتی می
  

  ) ٢١-١  :١٢رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
  .دیی، وقف خدمت خدا نما  و عدالتیعنوان آالت راست  بدن خود را بھی بطور مرتب و دائم اعضا * ١  :١٢ •
،   اوستی خشنودیھ كھ مایی كارھاید و آن خود را برایشود جدا ساز ی خدا میبدن خود را از ھر آنچھ موجب ناخرسند   *١  :١٢ •

  .دییم خدا نمایتقد
ن جھان ی ای لباس و راھھاید كھ مدلھایاجازه ندھ. دی كنی آنھا خودداریھا قیر و طریمردم شر شدن با یكی و ی از ھمراھ * ٢  :١٢ •

د، ی و گناه آلود گوش ندھیوی دنیقید، بھ موسیایرون بی و فحش از دھانتان بزشتد كھ كلمات یاجازه ندھ. شما را بدنبال خود بكشانند
د، در یی نمای بد و زننده خودداریدن لباسھاید، از پوشیتھجن را نگاه نكن و مسانھریو شرغیر اخالقی  یلمھایمجالت و كتابھا و ف

  .دییز نماید و از معاشرت با دوستان ناباب پرھیرسد شركت نكن یاز آن بھ مشام مشھوت  و ی ناپاكی كھ بوییھا و بزمھا یمھمان
مقدس را  كتاب. دیر دھییل و تغید كھ دائمًا خود را تبدی كنیسع. دید و متعھد سازی مقیل باطنی و تبدیر درونیی خود را بھ تغ * ٢  :١٢ •

ھر روزه . د كھ شما را ھر روزه متبدل سازدیالقدس بخواھ د و از روحی خدا را درك كنهد كھ از آن ارادی كنید و سعیمرتب مطالعھ كن
د ی و عقایاعتقادات فكر. امتحان كندش و یت خودش محك بزند و شما را تفتید كھ وجدان و روانتان را با قدوسیالقدس بخواھ از روح

بی تفاوتی و اھمیت ندادن بھ رشد  .دی خود مبنا قرار دھی را در زندگی الھیارھاید و معیمقدس و احكام خدا بسنج خود را با كتاب
  .با شھامت برای رشد یافتن و پیشرفت مبارزه کنید. مسیحی را رد کنید

دچار غرور .  یا مقام را بھ شما نداده است ھیعطآن  اگر خدا  عطیھ روحانی خاص دارید،تصور نکنید یک مقام، توانایی یا  * ٣  :١٢ •
  . ستی از طرف خداست و از خودتان نھر عطیھد كھ ی آگاه باش.نشوید روحانی و خود بزرگ بینی

 خدا ید آن را برای كنی، سع است محول نموده ی داده است و بھ شما خدمتیتیا قابلیده است و ی بخشیا ھی اگر خدا بھ شما عط * ٣  :١٢ •
  .دی مشوینیب  خودكمهد و دچار عقدیز و كم نپنداریخود را ناچ. دیكار ببر بھ

 استقالل كاذب و یھاز داشتن روح. دیازمندیمانتان نی در ای رشد و ترقیگر برایان دیحید كھ شما بھ مسیاد داشتھ باشی بھ  * ٥  :١٢ •
  .دیگر باشیداران د مانی متقابل با ای و اتكای ھمراھ وی ھمكارید و در پیز كنیناسالم پرھ

  .دی استفاده كنبا توجھ بھ گذشتھ، حال و آینده غام خدای اعالم كالم و پی، از آن برا  نبوت داده استی اگر خدا بھ شما عطا * ٦  :١٢ •
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  .دین كار را انجام دھیر و رحمت ا، با كمال سرو ده استیداران محتاج را بخش مانی خدمت بھ ایھ اگر خدا بھ شما عط * ٨: ١٢ •
ك رھبر اقتدارگرا ید كھ بھ ی مواظب باشید ولی كنید با جّد و جھد تمام رھبری كنید، سعی دارییشوای و پی رھبری اگر عطا * ٨: ١٢ •

  ).٢٨-٢٥  :٢٠ یمت(د یل نگردیتبد
  .دید بشماریگر را محترم و مفیداران د مانیا و خدمت ای عطا * ١٠  :١٢ •
  .دی نگردیر تنبلید و اسیت و پشتكار انجام دھی خود را با جدیشھ كارھای ھم*  ١١  :١٢ •
  . خود عمل خواھد كردیھا را خدا بھ وعدهید زیشھ مسرور و خوش باشی ھم * ١٢  :١٢ •
  .شود یل محبتتان بھ خدا محسوب میرا صبر شما دلید، زی و جفا صبور باشی در زمان سخت * ١٢  :١٢ •
مان داشتھ باشید، چون آنکھ بطلبد، دریافت میکند، آنکھ جستجو کند، خواھد یافت و آنکھ درھا را بکوبد، درھا در دعا ای  * ١٢  :١٢ •

  .باز خواھند شد
  .مھمان نوازی را تمرین کنید. بخصوص با دیگر ایمانداران مشارکت داشتھ باشید  * ١٣  :١٢ •
  ).٢٨-٢٧ :٦لوقا (د یید و بركت طلب نمایكنند دعا كن ی و جفا می كھ بھ شما بدی كسانی برا * ١٤  :١٢ •
  .دیی نمایگران ھمدردی با د * ١٥  :١٢ •
  .دی و محبت كنیتر ھستند، دوست نیی كھ از خودتان پای با كسان * ١٦  :١٢ •
  .دیی مغلوب نماییكوی نھلی را بھ وسید بلكھ بدی نشوی ھرگز مغلوب بد * ٢١-١٧  :١٢ •
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
  

بر عكس . ن جھان مرا بھ درون قالب خود فرو كندیخواھم كھ ا یمن نم.  ن جھان باشمیآلود ا  گناهیخواھم كھ بدنبال راھھا یمن نم ) الف
ن كتابھا و مجالت و یبنابرا.  اورمیمقدس در ب ر دھم و وجدان خودم را بھ اطاعت كتابییخواھم كھ از درون متبدل شوم و ذھنم را تغ یم
 ی خدا را براهدی كامل و پسندهكنم كھ اراد ی میسع.  رمین جھان قرار نگیر شرارت موجود در ایكنم و تحت تاث یگاه نم بد را نیلمھایف

  . ص دھمیخودم تشخ
  

من .   نسبت بھ خودم داشتھ باشمیا نانھیب  شفاف و واقعهدیخواھم عق یمن م.   بشومینیب  حقارت و خودبزرگهخواھم دچار عقد ی من نم) ب
  . شان ار ارج بنھمی ای روحانیایگر را از خود بھتر بدانم و خدمات و عطایان دیحیھم كھ مسخوا یم
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  . آشکار کرده است، دعا كنیم ٢١-١  :١٢رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 

رین كنید کھ در فقط یک یا دو جملھ تم. در دعای خود بھ آنچھ کھ درطی این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید(
  .) بیاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند كرد. دعا کنید

  

  ) دقیقھ٨( دعا   ٥
    شفاعتدعای   

  
  .برای یكدیگر و برای مردم جھان دعا كنید. بھ دعا كردن در گروھھای دو نفری یا سھ نفری ادامھ دھید

  

  ) دقیقھ٢ ( منزلف تكلی  ٦
    ی بعددرسبرای   

  
  .) یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود بنویسند، رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید"  ٢١-١  :١٢ن رومیا "، موضوع برای یك فرد یا گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و . را بخوانید ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٥ارمیا ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان  - ٢

  . یادداشت بردارید
 آیھ حفظی قبلی را مرور ٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ١٤  :٧دوم تواریخ :  خداشفای (آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣

  .کنید
  .ھا استفاده كنید  قدم برای تفسیر َمَثل٦ از روش . آماده کنید١٦-١  :٢٠مثل كارگران تاكستان در متی   - تعلیم  - ٤
  . )٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی در این ھفتھ   - دعا  - ٥
 ھای خود در مورد تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(را  وارد دفتر موعظھ ملكوت خدامربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٤١درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .بسپارید بھ خداوند راموعظھ ملكوت خدا  بھ  مربوطدورهاین نیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  ارمیا

  
در با دیگران  )٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٥ارمیا (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  دبخوانیھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (میان بگذارید
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
  خدامنابع : عنوان مجموعھ

  
  ١٤  :٧دوم تواریخ :  خداشفای  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  )یقھ دق٨٥( تعلیم   ٤
   كارگران تاكستان

     
  .»پاداش در ملكوت خدا «ه است درباری مثل١٦ـ١  :٢٠ یمثل كارگران تاكستان در مت

 یسیع» . ی روحانیقتیم حقیمنظور تعل  بھی زندگی بر امور واقعی است مبتنیحیتوض«ا ی؛ » ی آسمانیی با معناینی است زمیداستان«مََثل 
ازشان یتشان و نیت وضعیكرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با واقع یان استفاده م انسی و روزمره زندگیع عادیاز وقا
   .ا روبرو سازدیبھ اح

  .م كردی خواھیبررس )اول  ، كتاب  ملكوت دستورعمل در ١  ضمیمھ(ھا   مثلھن مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالعیا
  
  ١٦ـ١  :٢٠ ی مت:بخوانید 
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

 و ی فرھنگھنیشی واژگان و پین رو، نخست بھ بررسیاز ا. ح كنندی را تشری روحانیاند تا مفھوم ان شدهی بیھا با زبان مجاز  مََثل: مقدمھ
  . میپرداز ی داستان میخیتار

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
  :مالحظات

  .باشد یك تاكستان بزرگ میك خانھ و یك ِملك است كھ شامل ی احتماًال صاحب صاحب خانھ )  الف
  

كردند و  یآنان در بازار اجتماع م. شدند یكار گرفتھ م  در فصل درو، معموًال كارگران بر اساس كار روزانھ بھ.كارگران روزمزد )  ب
ان یدر پا. ك روز كامل كار شامل دوازده ساعت كار از طلوع تا غروب آفتاب بودی. دآمدن یكار گماردن آنان بھ آنجا م  بھیان برایكارفرما

  ).١٣  :١٩ان یالو(د یگرد یھر روز، مزدشان پرداخت م
  
ك روز كامل كار در آن زمان ینار، مزد یك دی. نار كار كنندیك دی ی كارگران با صاحب ملك قرار گذاشتند كھ براھن دستی اول.قرارداد  )پ

ھر چند صاحب ملك بھ آنان قول داد . كردند ی از روز كار می قسمتیرا فقط برای ببندند، زین قراردادیتوانستند چن ی نمیكارگران بعد. بود
  .كھ حقشان را بھ آنان خواھد داد

  
 كارگران ھن دستی، اول انن داستیدر ا. كردند یافت مینار دریك دی، كارگران معموًال  ان دوازده ساعت كار روزانھی در پا.پرداخت مزد  )ت

او . ش از آنچھ كھ كارگران انتظار داشتند انجام دادی، صاحب ملك ب نحالیباا. افت كردندی كار كردن توافق كرده بودند دری را كھ برایمبلغ
  .  پرداخت دستمزدی، بھ اندازه كارگران اول یو بھ كارگران آخر. ن شروع كردیابتدا، كار پرداخت دستمزد را از كارگران آخر



 ٣٦  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
   

ن نكتھ باشد كھ مثل بھ چھ یانگر ای مثل ممكن است بھنیزم. گردد یآن م» ا كاربرِدیح یتوض«َمَثل و »  ھنیزم« چارچوب شامل : مقدمھ
ا یح یشود و توض یافت مینھ معموًال قبل از مثل یزم.  ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است ط بھینكھ شرایا ای،   گفتھ شدهیمناسبت

  . كاربرد، بعد از مثل
  ؟ ستیا كاربرد مََثل چیح ی، و توض ، داستان نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

نشان » رایز «ِنیكلمھ آغاز.  ستین مََثل چینھ ایدھد كھ زم یدو نكتھ بھ ما نشان م. شود یافت می ٣٠ـ١٦  :١٩ یمثل در متنھ یزم  ) الف
ن ی اول،نین و آخری آخر،نین اولیبنابرا«باشد،  ی میكی یجھ قسمت قبلی، با نت جھ َمَثلینت.   ارتباط داده شده استیدھد كھ َمَثل با مطالب قبل یم

  ».خواھند شد
 یقت پین حقی بود، اما بھ اار ثروتمندیكند كھ بس یف می را توصی مرد جوانی ماجرا٢٦ـ١٦  :١٩ یمت.  خطر وارد نشدن بھ ملكوت خدا)١

 اشتباه یقیطر  خود را بھی كسب نجات بود، اما جستجویاو در جستجو.  را كسب نكرده است)  نجات (یات جاودانیبرده بود كھ ھنوز ح
ز لوح دوم  احكام را ایسیع). ٢٠ و ١٦  :١٩ یمت(عت بدست آورد یق انجام اعمال شرید نجات را از طریكرد كھ با یفكر م. داد یانجام م

 شكست در حفظ ی، بھ معن  نبود كھ دستورات لوح اول را نقل كند، چرا كھ شكست در حفظ احكام لوح دومیازین. ده فرمان بازگو كرد
  )٢٠  :٤وحنا یاول (باشد  یز میاحكام لوح اول ن

ار یح از آنھا، بسی مسیق روحانیر عمیدھد كھ طرز برخوردش در مورد احكام خدا نسبت بھ تفس یعكس العمل مرد جوان ثروتمند، نشان م
 یملك خود را بفروش و بھ فقرا بده كھ در آسمان گنجی، رفتھ ما ی كامل شویاگر بخواھ«:  پاسخ دادیسیع). ٤٨ـ٢١  :٥ یمت( بود یسطح
او جوان ! را كسب كندك كار خوب نجات ی از جوان ثروتمند دعوت نكرد كھ با انجام دادن یسیع. »؛ و آمده مرا متابعت نما  داشتیخواھ

ح ی مسیسیبدون اعتماد كامل بھ ع.  افتی ی می كھ در اطاعت از او تجلیش قرار داد، اعتمادینھ اعتماد كامل مورد آزمایثروتمند را در زم
خود را ملك یشد انتظار داشت كھ برود و ھمھ ما ین جوان ثروتمند نمیگردد، از ا ی میشتن بھ او و اطاعت از متجلیم خویكھ در تسل

ح ی مسیسید بھ عیا بالغ باشد، بایخواست كامل  ین جوان ثروتمند میاگر ا.  دانست كھ جان او بھ ثروتش بستھ است ی میسیع. بفروشد
 آنچھ را كھ مانع یعنی،  فروخت یملك خود را میرفت و ما ید مین او بایبنابرا. داد ی، انجام م گفت یكرد و آنچھ را كھ م یاعتماد كامل م

توانست در مورد  ی، م یسی از عیرویاو با پ. كرد یك شاگرد متابعت می را ھمچون یسیآمد و ع ی گردد، و سپس میسیشد كھ شاگرد ع یم
ح كھ در ی مسیسیا اعتماد بھ عیمان یبدون ا. اموزدیزھا بیار چی او بسیب خود، و شاھد بودن برای صله، و برداشتن ھر روز شیانكار خو

  .ابدیتواند نجات ب یچكس نمیابد، ھی ی می و اطاعت از او تجلشتن بھ اویم خویتسل
تك   تكی برایسیع. ملكش را بفروشدیش را مقرر نكرد كھ تمام ماین آزمای گردد، ایحیخواھد مس ی كھ می ھر شخصی برایسیع

 ید، مردمانی در عھدجدیا  رامھوسفی و ی، و زك قیوسف در عھدعتیعقوب و ی،  می، ابراھ وبیا. دھد ی قرار نمیش خاصیفرزندانش آزما
ن اشخاِص ثروتمند، نھ با یم و ھمھ ایعالوه ابراھ بھ!  خود را بفروشندیھاییار بودند و از آنان خواستھ نشد كھ بروند و دارای بسیھاییبا دارا

 خود نشان یو آنان با زندگ) ٢٨: ٣ان ی؛ روم٦  :١٥ش یدایپ) (عادل شمرده شدند(افتند یمان نجات یق ایانجام اعمال خوب بلكھ فقط از طر
  ).٢٣ـ٢١  :٢عقوب ی، ٤٠ـ١  :١١ان یعبران( و زنده است یقیمانشان حقیدادند كھ ا

 یح روی مسیسینرو از عی خود را حفظ كند، از اییجوان ثروتمند انتخاب كرد كھ ثروت و دارا.  دشوار بودِن ورود بھ ملكوت خدا) ٢
 ھمان یسیمنظور ع. »ز سوراخ سوزن آسانتر است از دخول شخص دولتمند در ملكوت خداگذشتن شتر ا«:  فرمودیسیع. دیبرگردان

 و پول و امور ییثروت و دارا!  رممكن استی شخص ثروتمند وارد شدن بھ ملكوت مطلقًا غی بود كھ گفت و اعالن كرد كھ برایزیچ
 ییتوانند خود را از آن رھا یآورد كھ نم ید می انسان پدیندگ در قلب و فكر و زییرویت و قدرت و شھرت چنان نی موفقیعنیوابستھ بھ آن 

 یشان طرز فكر و نگرش الزم برایشود كھ ا یگردد و مانع م یب اشخاص ثروتمند و قدرتمند و مشھور مین امور باعث فریا. بخشند
از كلمات قاطع و مطلق استفاده كرد تا  در سخنان خود یسیع). ١٠ـ٩  :٦موتاؤس ی؛ اول ت٢٤  :٦ یمت(ورود بھ ملكوت خدا را كسب كنند 

پس «: دندیقًا تكان خوردند و پرسیح عمیشاگردان مس.  ستی نی انسانیآورد  آن دستیدر ذھن شاگردانش حك كند كھ نجات از آغاز تا انتھا
توانند  یز نمیشان نین ایند، بنابراخواھند ثروتمند شو ین استدالل را كردند كھ چون فقرا ھم میاحتماًال شاگردان ا» ابد؟یتواند نجات  یكھ م

  .وارد ملكوت خدا گردند
 نجات كامًال یر، برای، چھ ثروتمند و چھ فق یھر انسان» . ز ممكن استیكن نزد خدا ھمھ چی، ل ن محال استینزد انسان ا«:  پاسخ دادیسیع

القدس از باال تولد  واسطھ كار روح شخص فقط بھ. ش انجام دھدی نجات خوی برایتواند از خودش كار یچكس نمیھ.  بھ خدا وابستھ است
  :١ان یپیلی؛ ف٨: ٢ان یافسس(كند  یرد، خدا بھ او عطا میكار بگ د بھی را كھ بایمانی ایحت. ابدی یو نجات م) ٨ـ٣  :٣وحنا ی(كند  یدا میتازه پ

ض خدا یلھ محبت و فیابد، بلكھ تنھا بوسی ینم و تالش خود نجات یدھد كھ بشر با سع یم میح تعلی مسیسین بطور خالصھ عیبنابرا). ٢٩
  ).٤٤  :٦وحنا ی(
. اند  كردهیرویح را پیز را ترك كرده و مسیر شاگردان ھمھ چیپطرس گفت كھ او و سا.  خدمت فداكارانھ در ملكوت خدای پاداش برا) ٣

ح از مرد جوان خواستھ یاقع آنچھ را كھ مسر شاگردان در وی، پطرس و سا ك طرفیاز . افت خواھند نمودی دریزیو سؤال كرد كھ چھ چ
فقط خداست كھ نجات را . توانند انجام دھند ی نمیچ كاری نجات خود، ھی فرمود كھ انسانھا برایسیگر عیاز طرف د. بود، انجام داده بودند

  .دیفرما یعطا م
ز نو شود، خدا ھم بھ رسوالن و ھم ی كھ ھمھ چین، زما حی مسیسیھنگام بازگشت ع بھ.  دادیبخش نانیار اطمی بھ شاگردانش پاسخ بسیسیع

اند   كھ از دست دادهیزیشتر از چی بیلیاند، خ  كردهیح فداكاری مسیسی كھ بخاطر عیعالوه كسان بھ. ر فرزندانش پاداش خواھد دادیبھ سا
د متحمل شوند، از یبا یح میكھ بخاطر مس یا ھستند، باوجود جفاھا و مشكالتین دنیآنان در ھمان حال كھ ھنوز در ا.  افت خواھند داشتیدر
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ده وارث ملكوت خدا یو در آن. مان دارندیا ی خواھد بود كھ مردم بیزیشتر از چیار بیمند خواھند شد كھ بس  بھرهی و دوستانی مادیھاییدارا
  ).٣٠ـ٢٩  :١٠مرقس (د ید خواھند گردین جدید و زمی آسمان جدیعنی،  اش ییدر شكل نھا

 ٧  :١٦ل یاول سموئ. كنند یكند كھ انسانھا م ی او آنطور نگاه نمیھا اقتیھا و ل تیخدا بھ انسان و موفق.  نین و آخریورد اول ھشدار در م) ٤
 یبطور كل). ٥  :٤ان یاول قرنت(» نگرد ینگرد و خدا بھ دل م یرا كھ انسان بھ ظاھر مینگرد ز یچون خداوند مثل انسان نم«: دیفرما یم

ار ی، نزد مردم بس شرفتھا و اعتبارشانیت و پیت و موفقیالت و موقعیباشند كھ بخاطر ثروت و تحص ی میھستند كسانن ی كھ اولیافراد
تر از   عقبیتین افراد در موقعی از ایارینگرد، بس یاما چون خدا بھ دل م. زیان نیحی اوقات نزد مسی بعضیباشند و حت یمورد احترام م

 كھ یافراد). ٢٣ـ٢١  :٧ یمت(د یشان از ملكوت خدا محروم خواھند گردی از ای بعضیخواھند شد، و حتگران در ملكوت خدا قرار داده ید
نكھ ی ایشان بجایا. اند  خود بھ او خدمت كردهیمان داشتھ و در تمام زندگیح ای بھ مسی باشند كھ از جوانیانیحین ھستند، امكان دارد مسیاول

  .گذارند كھ خدا بخاطر آن بھ آنان پاداش خواھد داد ی خود میستگی را بھ حساب شاحساب آورند، آن  بزرگ بھیازین را امتیا
ا خطاكار یو ) ١٠ـ١  :١٩لوقا (ر ی حسابگر و باجگی، تاجر یر زكیاند، نظ رتر توبھ كردهی باشند كھ دید افرادین ھستند، شای كھ آخریافراد
 یارین خواھند بود و بسیند، آخریآ یشمار م سا مھم بھی كھ در كلی از كسانیاریبس). ٤٣ـ٣٩  :٢٣لوقا . (دیح مصلوب گردی كھ با مسیو قاتل

  :١٢مرقس (م كرد ی، تقد ر كھ ھر آنچھ داشتیزن فق وهیر بی نظیافردا. ن خواھند شدین ناشناختھ ھستند، اولی كھ كامًال در زمیاز كسان
ا فرزندان ی، )٨: ٢٦ یمت( شاگردان مورد سرزنش قرار گرفت یسو از یسیزش نسبت بھ عیآم ا كھ عمل محبتیعن تیِم بیا مری، )٤٤ـ٤١
: ١٨ یمت(پرداختند  یكھ شاگردان در مورد مقامشان بھ مشاجره میاند، در حال ح قرار دادهی مسیسیا كھ اعتماد خود را بر عی در دنیاریبس
  .ن بودن را دارد بر حذر باشندی اولی كھ آرزویروحان ھشدار داد كھ از یحی بھ شاگردانش و ھمھ مسیسین عیبنابرا). ٢٨ـ٢٠  :٢٠؛ ٤ـ١

ملكوت آسمان «د كھ یفرما ی میسی عیوقت.  نین اولین خواھد شد و آخرین آخریسازد كھ اول ین اصل را روشن میمََثل كارگران تاكستان ا
 ی آشكار شود، چھ اتفاقیوز داوراش در ر یی كھ سلطنت خدا در شكل نھاید زمانی، قصد دارد بھ ما بگو»...  را ماندیا خانھ صاحب

  .خواھد افتاد
  

  .شود یافت می ١٥ـ١  :٢٠ ی مََثل در متداستان )  ب
  
ن ین اولیبنابرا«كند،  ی میریگ جھی نت٣٠ـ١٦  :١٩ ین مثل ھمانند متی از ایسیع. شود یافت می ١٦  :٢٠ ی مثل در متا كاربردیح یتوض  )پ

ن خواھند ی نباشند كھ آخرییھا نیدھد كھ در زمره اول یان ھشدار میحی بھ شاگردانش و ھمھ مسیسیع. »ن خواھند شدین اولی، و آخر نیآخر
  .توان بھ سھ نكتھ اشاره كرد یكنند، م ی مین تلقی كھ خود را اولیدر مورد كسان !شد
پطرس ! رندیاند، پاداش بگ ھ انجام داده كیی كارھاید برایكنند كھ با یرند، فكر میگ یمورد احترام قرار م»  نیاول«عنوان   كھ بھی افراد) ١

 قول داد یسیع.  را متابعت كرده بودند، چھ بدست خواھند آوردیسیز را ترك كرده و عیر شاگردان كھ ھمھ چیمشتاق بود بداند كھ او و سا
ھ ی مواظب باشند كھ دچار روحیاما بھ آنان ھشدار داد كھ در امور روحان.  افتی خواھند یمیكھ آنان بخاطر اعتماد و اطاعتشان پاداش عظ

 كھ خود آن را كسب یزیكنند، نھ چ یافت میك بخشش بزرگوارانھ از خدا دریعنوان  آنان نجات خود را بھ! كار در مقابل مزد نگردند
 انسان است كھ ض او نسبت بھی محبت و فی تجلیپاداش الھ.  ستین جھان نی مشابھ پاداش انسانھا در ای پاداش الھی حتیبنابران! اند كرده

  !باشد ی جبران كار انجام شده نمیاقتش را ندارد و ھرگز برایچكس لیھ
ص دھند یاند تشخ آنان نتوانستھ. رندیاند، پاداش بگ  كھ انجام دادهید بھ تناسب كاریكنند كھ با یگردند، فكر م ی میتلق»  نیاول« كھ ی افراد) ٢

ن حق را دارد یخدا ا. خواھد بھ مردم عطا كند یھ حق دارد رحمت خود را آنطور كھ م است كیكھ خدا پادشاه و سلطان است و تنھا وجود
 خود ی كھ در تمام طول زندگید كھ بھ شخصی را بنمای، ھمان لطف و محبت  بودهیحیاش مس ی كھ فقط در روز آخر زندگیكھ بھ شخص

 یزان سرسپردگیا میل اعمال یابند، نھ بھ دلی یض خدا نجات میھ با فتواند از خدا انتقاد كند، چرا كھ ھم ی نمیچ انسانیھ.   بوده استیحیمس
؛  ، چھ برسد بھ پاداش  نجاتیباشد، حت ی از خدا نمیزی مستحق گرفتن چیچ شخصیدھد كھ ھ یم مین مثل تعلین ایبنابرا!  شان یا فداكاری
  .كند ید می تأكضی دادن پاداش صرفًا بر اساس فیت خدا برای و حاكمین بر آزادین مثل ھمچنیا

آنان اغلب نسبت بھ افراد . رندیاند پاداش بگ  كھ انجام ندادهی كارید برایگر نبایكنند افراد د یند، فكر میآ یحساب م بھ»  نیاول« كھ یافراد) ٣
 ی خود بھ سختی كھ در تمام طول زندگیاند تا كسان افت كردهی دریشتری كھ از خدا حرمت بیورزند، افراد یر و ناشناختھ حسادت میحق
  . كنندیش خودداریدھد كھ از غرور نسبت بھ اعمال خو یم میان تعلیحین مثل بھ مسی، ا نیبنابرا! اند  خدا كار كردهیبرا
  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

 در داستاِن مثل آن دستھ یا اصلیبوط اِت مریجزئ.  باشندی مفھوم روحانیش دارایھا اِت َمَثلی جزئین نبود كھ تمامی ایسی قصد ع: مقدمھ
 قائل ی مستقلی روحانی، معنا ات مثلیك از جزئی ھر ید برای، نبا نیبنابرا. بخشند ی مثل را استحكام میات ھستند كھ درس اصلیاز جزئ

  . میشو
  باشند؟ یا مربوط می ین مََثل واقعًا اصلیاِت ایك از جزئی كدام:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

    كردنیلیتمث )  الف
 یگریار ارزشمند دیم بسی، اگرچھ تعال  از مفسرانیبعض.  كار برده شده است ، بطور نادرست بھ یلیر تمثیل تفسین مثل اغلب بھ دلیا

  :د آن را رد كردیجھ بایتواند از آن استنباط شود و در نت یاند كھ نم ن مثل مطرح كردهی از ایلی تمثیك معنایاند،  نوشتھ
 مختلف ی كھ در زمانھایكارگران.  ، مظھر خدا است خانھ صاحب: كند یر مین صورت تفسیمثل را بھ ا) یالدی م٢٠٠ـ١٣٠(وس یرنی ا) ١
  .باشند ی، و انسانھا در زمان آخر م نشی، انسانھا بعد از آفر نشیانگر انسانھا در آفریكار گرفتھ شدند، ب بھ
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، بھ نسل انسان  كارگران نوبت اول.  ، مظھر خدا است خانھ صاحب: كند یر میرت تفسن صویَمثل را بھ ا) یالدیم ٢٥٤ـ١٨٥(جن ی اور) ٢
كارگران نوبت سوم نسل انسان را . كند یم اشاره می، بھ نسل انسان از نوح تا ابراھ كارگراِن نوبت دوم. كند یش تا نوح اشاره میدایرا از پ

كارگراِن نوبت پنجم بھ نسل . وشع اشاره داردی تا یبھ نسل انسان را از موسكارگران نوبت چھارم . دھد ی نشان میم تا موسیاز ابراھ
  .  نجات استهان كنندینار، بید.  داللت دارد یسیوشع تا عیانسان از 

 . ح استیش تا بازگشت مسیدایسا از زمان پی، مظھر كل تاكستان: كند یر مین گونھ تفسیمثل را ا) یالدیم ٦٠٤ ـ ٥٤٠(ر ی كبیگوری گر) ٣
از آدم تا : دھند  یم می تعلی مختلف زمانیھا سا در دورهیان در كلیحی ھستند كھ بھ مسی، معلمان كارگران.  ، مظھر خدا است خانھ صاحب

دھد  ی را نشان می، مردم عبران ، ششم و نھم ، سوم كارگران ساعت اول.  حی تا مسی، از موس یم تا موسی، از ابراھ می، از نوح تا ابراھ نوح
ن ی بی زمانه، بھ دور ازدھمیساعت . ا ثابت قدم بودندی كشت تاكستان از آغاز دنیدادند و برا ی خدا را مورد جالل و احترام قرار مكھ

 یا زمانھای. باشد یگر، مظھر امتھا می دیریا بھ تفسی،  ، مظھر رسوالن ازدھمیكارگران ساعت .  اشاره داردیح و بازگشت ویظھور مس
  .دھد ی را نشان میری و پی، بزرگسال یانسالی، م ی، جوان ی، نوجوان ی، كودك ی شخصیختلف زندگ، مراحل م مختلف

 كھ در آخر بھ كار یكارگران.  نار نماد بركات زودگذر استید.  ح استیكارفرما مظھر مس. كند یر مین صورت تفسیل را بھ اث َمی لنسك) ٤
  . نھ ای برای بیکاری خود ندارندبھا گران بیکاری ھستند کھگمارده شدند، مظھر كار

  :د رد كردی كھ بایگریر دی تفاس) ٥
ن ی در ایزیچ. باشند یامتھا م»  كھ آخر فرا خوانده شدندیكسان«ان است و یھودیمظھر »  كھ اول فرا خوانده شدندیكسان«. ان و امتھایھودی

  .ن امر باشدی از ایمتن وجود ندارد كھ حاك
ن یدر ا» !كنند ین امر كھ آنان چقدر كار میكسان بپردازند، بدون توجھ بھ اید بھ كارگران مزد یان بایفرماكار«. كارگر -روابط كارفرما

 كار و صنعت ی براید بطور كلین اصل بایم دھد ایست كھ تعلین نی ایسیمنظور ع. ن امر باشدی از ای وجود ندارد كھ حاكیمتن مطلب
ن ی ایسی، منظور ع برعكس). ١٠  :٣ان یكیدوم تسالون(مقدس است  خواھد شد و بر خالف كتاب ین امر منجر بھ بدبختیا. كار برده شود بھ

ن یخواھد ا ی میسیع!  رفتار خدا است با انسانھاهدھنده نحو نشان» ، آخر نی، اول خواھد شد و اول نیآخر «یم دھد قاعده كلیاست كھ تعل
  .افت كندیشده پاداش در انجامكوشد از خدا در برابر كاِر  ینگرش را محكوم كند كھ م

  
شرح » ن خواھد شدی، اول نین و آخری، آخر نیاول «یعنوان روشن ساختن قاعده كل ن مثل را بھی ایسی خود ع. ات وابستھیر جزئیتفس )  ب
  !»كند ینم«ان یسا را بیخ كلیاو قطعًا مراحل مختلف تار! دھد یم
  
 ملكوت یسیقت كھ عین حقیا. دیخواھد بنما یش آنچھ مسرمایھ اد و با یر نمای كار اجیخواھد برا یخانھ حق دارد ھر كھ را م  صاحب )پ

ز و ھمھ كس یكند كھ خدا صاحب و مالك ھمھ چ یقت توجھ مین حقیمًا بھ ایدھد كھ او مستق یكند نشان م یسھ میخانھ مقا خدا را با صاحب
 ی است و نھ محصول سعی مجانیھنجات ھد. ، نھ بھ ما  متعلق بھ خداستیحق حكمران. كند ین مییاست و مقتدرانھ سرنوشت انسانھا را تع

  . ات مربوط استین قسمت جزو جزئیا). ٩ـ٨: ٢ان یافسس (یو تالش بشر
  

. نار بودیك دی سربازان و ھم كارگران ی روزانھ برای مزد متعارف و قانونیسیدر زمان ع. ، منصفانھ بود ھی توافق با كارگران اول )ت
 مزد ین كارگران قطعًا برایدھد كھ ا ی روزمزد، نشان می قراردادیعنی،  ت كھ صاحب ملك با كارگران ساعت اول قرارداد بستقین حقیا

  . ات مربوط استین جزو جزئیا.  كردند، چرا كھ بر آن توافق كردندین را منصفانھ تلقیھم كارفرما و ھم كارگران ا. كردند یكار م
  
ب یار عجیان روز، بسیكساعت قبل از پای یكار گرفتن كارگران فقط برا  كار، بھیط عادیدر شرا.  ازدھمیو ، نھم  ، ششم  ساعت سوم )ث

ن است كھ یآنچھ آشكار است ا. باشند ین آنھا مربوط نمیكند و بنابرا ی اطالق نمی خاصیات معانین جزئی بطور قطع بھ ایسیع.  است
ست كھ آنان كار ی نی، مدت زمان آنچھ مھم است!  ز توجھ داشتیكار نیخاص بھ كارگران بصاحب ملك نھ فقط بھ تاكستان خود، بلكھ بطور 

  .افتندی ینكھ آنان كاریكردند؛ بلكھ ا
  
او فقط بھ آنان .   نبستیچ قراردادی كھ كارشان را بعد از شروع روز آغاز كردند، ھیصاحب ملك با كارگران.  ی قول بھ كارگران آخر )ج

 ید كھ او حق دارد، ھر كاریگو ی، بعدًا م نكھ صاحب ملكی ای، برا ز مربوط استین جزء نیا. را پرداخت خواھد كردقول داد كھ حقشان 
 كھ بھ ین نكتھ كھ خدا در مورد كسانی ایعنیكند،  ی مثل میام اصلیا پی ین اشاره بھ نكتھ اصلیھمچن. خواھد، انجام دھد یرا كھ با پولش م

  .ار مطلق داردیدھد، اخت ی بھ آنان پاداش منكھ چگونھیرد و ایگ یكار م
  
ح ی كھ مسیا دارد، وقتیان دنی، اشاره بھ پا)٢٨: ١٩ یمت(ن امر بر اساس متن یا.  ات مربوط استیجزو جزئ» دی شام رسیوقت« كلمات  )چ

  .ھ در آن روز اتفاق خواھد افتاد بھ آنچھ كیعنی مثل دارد، یام اصلی و پین اشاره بھ نكتھ اساسیا. دی ھمھ انسانھا باز آی داوریبرا
  
چ كس یرا كھ پدر بر ھیز«: نندیب یقت مین حقین بھ ای نمادیا  مفسران در دستور صاحب ملك بھ ناظر، اشارهیبعض.  ناظر تاكستان )  ح

ن ی ندارد، ایا فھیوظچ یگر ھی د١٥ـ١١ھ یاما چون ناظر از آ). ٢١  :٥وحنا ی(»   را بھ پسر سپرده استیكند بلكھ تمام داور ی نمیداور
ن یم كھ متعلق بھ ای بدانیتیبھتر است ناظر را شخص.  د استیاشاره دارد، مورد ترد» پسر«و ناظر بھ » پدر«ر كھ صاحب ملك بھ یتفس

  .سازد یتر م تر و زنده او فقط داستان را جالب.  میرید از آن فرا بگیبا ی كھ می، نھ درس داستان است
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ن یا. »ن خواھد بودی، اول نیآخر«: ح فرمودیرا مسی، ز ات مربوط استیز جزو جزئین نیا.  یبھ كارگران آخرشروع پرداخت مزد  )  خ
  .نندیان روز انجام خواھد داد، ببی در پای كارگران آخریدھد تا آنچھ را كھ صاحب ملك برا ی می فرصتیب بھ كارگران اولیترت
  
ش از آنچھ كھ ی انتظار داشتند كھ بید، كارگران اولینار پرداخت گردیك دی یھ كارگران آخر بیوقت. رندیگ یكسان میقًا پاداش یھمھ دق )  د
آنان شروع بھ . افت كردندی دری كارگران آخره، بھ ھمان انداز یاما كارگران اول. رندین خودشان و صاحب ملك توافق كرده بودند، بگیب

ن بھ آنچھ بھ یافت كرده بودند ناخشنود بودند، بلكھ ھمچنیاز آنچھ خودشان درآنان نھ تنھا . ھ صاحب ملك كردندیاعتراض و غرغر بر عل
ن شده بودند، و خودشان ی، اما اول نیگران بودند، كھ اگرچھ آخری، د  آنانیتی نارضایل اصلیدل. دندیورز یگران داده شده بود، حسادت مید

 روش نادرست خود مورد نكوھش قرار دادند؛ چرا كھ آنان یدشان را برا، آنان فقط خو بھ ھر حال! ن شده بودندین بودند، آخریاگرچھ اول
را در » كار در مقابل مزد «یھن نشان داد كھ آنان روحیا. افت كردندیده بودند، دریآنچھ را كھ با صاحب ملك قبل از شروع بھ توافق رس

عنوان بخشش  ك پاداش بھیتنھا . ھ حسود بودندنكیگر ایل در شناخت حقوق صاحب ملك قاصر آمدند و دین دلیسر داشتند و بھ ھم
  . راث ملكوت خدا خواھند داشتی در می آنان سھمینكھ ھمگی ایعنی وجود دارد، یان واقعیحی ھمھ مسیبزرگوارانھ برا

  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -٤
  

ا كاربرد یح ی توضی برایسی كھ خوِد عیاز روش.  ا از خوِد داستانی،  افتیا كاربرد مثل یح یا در توضیتوان  ی مثل را میام اصلی پ: مقدمھ
.  داردی اصلھك نكتیا ی یك داستان اصلیھر مثل معموًال فقط .  میر كنید تفسیم كھ مثل را چگونھ بای ببریم پیتوان یكار برد، م مثل بھ

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھیكھ با، بل میابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشی اید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
خدا در .  ن شرح استی َمَثل بھ ایام اصلیپ. دھد یم میتعل» پاداش در ملكوت خدا «ه دربار١٦ـ١  :٢٠مََثل كارگران تاكستان در  :مالحظات

ن یدھد، حق مطلق دارد، بنابرا ی بھ آنان میی نھای كھ در روز داوریش پادایرد و چگونگیگ یكار م  ملكوتش بھی كھ برایمورد اشخاص
 كار در مقابل مزد در امور یھد از دچار شدن بھ روحیآنان با. شوند، اجتناب كنند ین می كھ آخرییھا نیان اولید از بودن در میمردم با
 كھ خود كسب یزیعنوان چ كنند، نھ بھ یافت میخدا در بزرگوارانھ از یآنان نجات خود را بھ عنوان بخشش. ندی اجتناب نمایروحان
 ملكوت خدا، بدون انتظار داشتن و تقاضا كردِن یشھروندان واقع.  ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی»  خدمت فداكارانھ« !اند كرده

  :٢٠؛ ١٦،٢٢،٢٧  :١٩ یمت(ند ینما یاب م اجتنی كار در مقابل مزد در امور روحانیھآنان از دچار شدن بھ روح. كنند ی، خدمت م پاداش
  :٢٠ یمت(م كند یش را آنطور كھ دوست دارد تقسیص دھند كھ حق دارد رحمت خویت خدا را تشخیشوند حاكم یآنان موفق م). ٢،١٣

 را كھ ی، پاداش ه است كھ فرا خواندیخواند و بطور مقتدرانھ بھ آنان یكنند كھ خدا مقتدرانھ مردم را فرا م یآنان اعتراف م). ١٥،٢٣ـ١٤
ا برحق یپنداشتند و  یش از آنچھ آنان می كھ بی، شھروندان ملكوت خدا نسبت بھ اشخاص و باالخره! دینما یداند، عطا م یمناسب م

ار ح و كیآنان متوجھ ھستند كھ شناختن محبت مس). ٢٨ـ١٥،٢٠  :٢٠ یمت(ورزند  یكنند، حسادت نم یافت میدانستند، از خدا پاداش در یم
  !  استیاز بزرگیا ملكوت خدا امتیكردن در تاكستان 

  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -٥ 
  

 یھا ر قسمتی كھ در سایقتیھا با حق قت موجود در تمام مثلیاما حق. باشند یسھ میگرند و قابل مقایكدیھا مشابھ   از مثلی بعض: مقدمھ
 یاریر مثل یسھ را كھ ما را در تفسی قابل مقایھا ن قسمتیتر د مھمی كنیسع. ا تضادی تشابھ است یا دارای،  هم داده شدیمقدس تعل كتاب

  .دیمقدس محك بزن م و واضح كتابیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  سھ كرد؟یمقا»  كارگران تاكستان«د در مثِل م موجویتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 

  .خواھد بھ خدمت خود فرا خواند ی را میحق مطلق خداست كھ ھر كس )  الف
  .١١ـ٥  :٣ان ی؛ اول قرنت٣٤  :١٣ مرقس :بخوانید

 در شكل ا ملكوتیا یسا در سراسر دنی كلیعنی(اش قرار داده است  ن خود را مسؤول خانھی، خادم حی مسیسی خداوند ع:مالحظات
خواھد كھ او  ید بھ آنچھ خداوند می بایحین ھر مسیبنابرا). ٣٤  :١٣مرقس ( مقرر كرده است یفھ خاصی وظی ھر خادمیو برا)  حاضرش

د شراكت خود را در كار خداوند یت دارد و او نبای خداوند اھمی او برایزندگ.  حاضر انجام دھد، آگاه شودیاین دنیسا و در ایدر كل
  . قرار دھدیتوجھ یا مورد بیشمارد ت بیاھم یب

اھان رشد كرده در ھمان ی گیارید، و بھ خادم او اپلس آبیل در قرنتس واگذار گردی كشت بذر انجھفی، وظ ، بھ خادم او پولس  مثالیبرا
  ).١١ـ٥  :٣ان یل قرنتاو( كنند یعنوان كارگراِن ھمكاِر خدا تلق د خودشان را بھین بایدھد و خادم ی را میفقط خدا رشد واقع. سایكل
  

  .خواھد ی، آنطور كھ م نشی پاداش دادن بھ خادمیحق مطلِق خدا برا )  ب
  .٢٧ـ١١  :٩؛ لوقا ٢٧ـ٢٤  :٩ان ی؛ اول قرنت٨ـ٦  :٤موتاؤس ی؛ دوم ت١٥ـ١٠  :٣ان ی اول قرنت:بخوانید

لھ آتش امتحان ی بوسیی نھای كار آنان در روز داور.ق ھستندیار دقیف خود بسیا ھمكاران خدا در انجام وظاین ی از خادمی بعض:مالحظات
رون آمد، خدا بھ آنان پاداش یت بیش با موفقین كوره آزمای كار آنان از ایوقت.  ت كار آنان را آشكار خواھد ساختیفین آتش كیخواھد شد و ا

  ).١٥ـ١٠  :٣ان یاول قرنت(ان نشده است ین قسمت بی دادن پاداش بھ آنان در ایچگونگ. خواھد داد
 ھواسط خدا آشكارا اعالن خواھد نمود كھ خادمش بھ. افت خواھد كردی، تاج عدالت را در عنوان خادم  بھیحی ھر مسیی نھایدر روز داور

و خدا عدالت كامل خود را كامًال آشكارا ). ٨ـ٦  :٤موتاؤس یدوم ت(، كامًال عادل شمرده شده است  حی مسیسیبخش ع مان بھ عمل نجاتیا
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، ٢٧ـ١١  :١٩لوقا (مثل قنطارھا )! ٢٧ـ٢٤  :٩ان یاول قرنت( خواھد ماند یشھ باقی ھمین تاج برای بر سر او خواھد گذاشت و ایجچون تا
 و كوشش ی و سعی، بر اساس درجات مختلف وفادار دھد كھ پاداش خاص خدا، افزون بر تاج عدالت یم میتعل) دی نگاه كن٢مھ یبھ ضم

 و كوشش ی و سعی كھ وفاداریبھ خادم!  و كوشش وجود داردی و سعی درجات مختلف وفاداریداش برادرجات مختلف پا. قرار دارد
  ).١٥ـ١٠  :٣ان یاول قرنت( داده خواھد شد یت بزرگترید، مسؤولین جدی زمیعنی آن یی، در ملكوت خدا در شكل نھا  كردهیشتریب

  
  . اجتناب كنندد از افتادن در دام نگرش كار در مقابل مزدیان بایحیمس  )پ

  .١٠ـ٧  :١٧ لوقا :بخوانید
 كھ ی ارزشمند باشند، شخصید تالش كنند تا خادمیان بایحیمس«: ن باشدیتواند چن ی مثل میام اصلیپ. دی نگاه كن٣٩ بھ درس :مالحظات

آنان .  جام دھند كھ بھ آنان گفتھ شده را انیزی فقط آن چیلیم ی، با ب ك غالم و بردهید ھمچون یان نبایحیمس. » دھد یاش انجام م فھیش از وظیب
 پر از محبت و یآنان با روح. ، انجام دھند ش از آنچھ بھ آنان گفتھ شدهی بی، با تمام قلب و شادمان لی مشتاق، با كمال میا ھید با روحیبا

  .آورد ی در ملكوت خدا بدست نمیشرفتیچ پیمآبانھ ھ ھ غالمیروح. كنند ی خدمت میسپاسگزار
ان یحیمس. » كنند یفھ نمی جز انجام وظی بدانند كھ كاریقین ناالید خود را خادمیان بایحیمس«: ن باشدیتواند چن ی مثل میام اصلین پیھمچن

د یآنان با. باشند ی خود مه مقررھفی انجام وظیا پاداش برای یر، قدردانیستھ تقدین تفكر كھ آنان شاید با روح مغرور خدمت كنند، با اینبا
. كنند یك روح فروتن خدمت میآنان در .  اطاعتشان داشتھ باشندی براینكھ انتظار قدردانیاورند، بدون ایحساب ب از بھی امتكیخدمت را 

  ).٦ـ٥  :٥اول پطرس (كند  ی در ملكوت خدا نمیشرفتیچ پیروح مغرور ھ
  
    مثلیم اصلی تعالھخالص  -٦
   

م یخواھد كھ ما چھ باش ی؛ او م میاوریمان بیا بھ آن ایم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستی مثل چی اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  ؟ میا چھ بكنی

  :مالحظات
اما .  پاداش خواھد دادیی نھای در داوریحیش بھ ھر مسیض و رحمت خویخدا بر اساس ف.  د بدانند خدا چگونھ استیھمھ مردم با )  الف

ز بر اساس ینكھ ھمھ چیاند، بلكھ بخاطر ا ا آن را بدست آوردهیاقت آن را دارند یان لیحیشود كھ مس ینمل داده ین دلین پاداشھا بھ ایھمھ ا
  . ض خداستیدھند، بر اساس ف یان انجام میحی كھ مسیی كارھای حت١٠  :٢ان یبر اساس افسس.  ض خداستیمحبت و ف

  
 و یز با وفاداریح و نیھ صحیا روحی خدمت كردن خدا با نگرش ، آنچھ كھ مھم است. د باشندید بدانند چگونھ بایان بایحی مس ) ب

  .باشد ی میكوش سخت
ق یورزند و در عوض تصد ی اجتناب میدر امور روحان» كار در مقابل مزد«ھ یر شدن در روحی ملكوت خدا از درگیشھروندان واقع

  .دیداند، عطا بفرما ی را كھ مناسب می، ھر پاداش  كھ فرا خوانده استیكنند كھ خدا حق مطلق دارد كھ بھ افراد یم
  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

  
اید  ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد گرفتھ اید با دعا ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت

  .بھ حضور خدا بیاورید
  

  ) دقیقھ٢ ( منزلتكلیف  ٦
  ی بعدسدربرای 

  
  .) یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود بنویسند، رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  .تعلیم دھید یا بررسی نمایید كنید، را موعظھ » كارگران تاكستان«مثل موضوع  برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و .  بخوانیدرا ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢ارمیا فصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  - ٢

  . یادداشت بردارید
   .را مرور كنید» ٥-١ خدامنابع «ھر روز، مجموعھ   - حفظ کردن  - ٣
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ١٤ـ١  :١٣رومیان ( بررسی  کتاب مقدس   درس بعدی- بررسی  کتاب مقدس -٤

  .بررسی کتاب مقدس استفاده کنید
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - دعا  - ٥
ھای خود در مورد  تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(وارد دفتر را خدا موعظھ ملكوتمربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 



 ٤١  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

  ٤٢درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .بسپارید بھ خداوند راموعظھ ملكوت خدا  بھ دوره مربوطاین نیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  ارمیا

  
در با دیگران  )٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢ارمیا (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (میان بگذارید
ھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، ب. كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
   خدامنابع : عنوان مجموعھ

  
  .را دو بھ دو مرور كنید»  خدامنابع «مجموعھ  :مرور

  

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
  ١٤-١  :١٣رومیان 

  
فھ ی وظه در بار١٢ان یروم. پردازد ی میس عملیا تقدی تقدس موضوعد دارد و بھ یان بر عمل تأكیوم ر١٦ تا ١٢ یھا  فصل: مقدمھ

 در قبال مقامات یحیفھ شخص مسی وظه در بار١٣ان یروم. م دادیز ھمھ نوع روابط تعلی نسبت بھ بدن و فكر خود و نیحیشخص مس
  .دھد یم می و نور تعلیكی تاری، و قلمروھا ھی، ھمسا یحكومت

  
   بخوانید:  ١قدم 

  . را با ھم بخوانیم ١٤-١ : ١٣رومیان  :بخوانید
  . ھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

  
  كشف كنید :  ٢قدم 

 چھ حقیقتی در این قسمت برای شما مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر قرار :توجھ كنید
  ؟ دھد می

كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفترچھ یادداشت خود   یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
  . بنویسید

 گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم درمیان  بعد از اینكھ مدتی بھ اعضاء (:در میان بگذارید
  . ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم وبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كردهبھ ن). بگذارند

بھ خاطر داشتھ باشید کھ در ھر گروه كوچك . گذارند موارد زیر مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر درمیان می(
  .  )ندگذارند كھ نباید لزومًا یکسان باش اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم درمیان می

  
  . ی در قبال مقامات حكومتیحیفھ شخص مسیوظ.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٧-١  :١٣ان ی در روم )١كشف 

 سخن ی مقامات مدنهنجا پولس در باریدر ا.   جھانیھا  حكومته است در باریمی تعالیمقدس قطعًا حاو  كتاب. یمقامات مدن )  الف
ان جھان تحت یحیرا تمام مسی، ز ار مھم استیم بسین تعلیا. كند یاشاره م»  ھیپرداخت باج و جز «و» ریبرداشتن شمش«را بھ ید، زیگو یم

زاده  یھودی از اعضا، یادی، تعداد ز  رومیسایرا در كلیار مھم بود، زیز بسیان نین امر در رسالھ بھ رومیا. برند ی بسر میت حكومتیحاكم
ل یشان مایا. ت از حكومت روم را از گردن خود بر افكنندیوغ تابعی بودند تا یدنبال فرصتان در روزگار پولس بیھودی از یاریبس. بودند

 خودشان را داشتھ باشند یخواستند پادشاه خودشان و مقامات حكومت یشان میا.  بھ استقالل برسندیاسیگر از نظر سیك بار دیبودند كھ 
.  داده بودی رویاسی سیھا ، در روم اغتشاش یالدیمھ اول قرن اول میدر نقبًال ). ٣٧-٣٦  :٥؛ ٦  :١؛ اعمال ٣٣: ٨؛ ١٥  :٦وحنا ی(

را ی از روم اخراج نمود، زیالدی م٤٩ان را در سال یھودی یوس تمامینوشت كھ امپراطور كلود»  وسیتونیسو«نام   بھی رومیا سندهینو
ان افتاد، ین فرمان از جری ایوقت). ٢: ١٨اعمال (داد  ی میرو»  ْكِرستوس«نام   بھیك شخصیان در اثر تحریھودیان ی در می دائمیآشوب
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د یان بایحینكھ مسیعلت ا. ع مقامات حاكم باشندید مطی، با ان در رومیحیلذا پولس رسول نوشت كھ مس. ان بھ روم بازگشتندیھودی از یاریبس
  . تن است كھ ھمھ مقامات حاكم را خدا خودش بر قرار ساختھ اسیع مقامات حاكم باشند ایمط
  

  ).٢-١  :١٣( است معین کردهن ی زمیت بر رویتابع و  اقتدارھ خدا ھفت رابط. ھفت مقام حاكم  ) ب
  ).١٨: ١ انی؛ كولس٢٣-٢٠  :١ان ی؛ افسس٣  :١١ان یاول قرنت( اقتدار و سلطھ دارد یزی و ھر چیح بر ھر انسانی خدا در مس) ١
  ).٨-٤: ٨؛ مزمور ١٦-١٥  :٢؛ ٢٨: ١ش یدایپ(وانات یاھان و حین و درختان و گی انسان بر خلقت خدا اقتدار و سلطھ دارد، بر زم) ٢
،   ازدواجھ، ھم در رابط)٦-١  :٣؛ اول پطرس ١٨: ٣ان ی؛ كولس٢٤-٢٢  :٥ان ی؛ افسس١٦  :٣ش یدایپ( مرد بر زن اقتدار و تسلط دارد ) ٣

  ).٥-٢  :٣؛ ١٤-١١  :٢موتاؤس یت؛ اول ٣٥-٣٣  :١٤؛ ٣  :١١ان یاول قرنت(سا ی كلیو ھم در جلسات رسم
  ).٢٠  :٣ان ی؛ كولس٣-١  :٦ان یافسس(اند، اقتدار و سلطھ دارند  دهی نرسین بر فرزندانشان كھ ھنوز بھ سن قانونی والد) ٤
  ).١٧-١٣  :٢؛ اول پطرس ٧-٣  :١٣ان یروم(ك كشور بر شھروندانش اقتدار و تسلط دارد ی حكومت ) ٥
  ).٢٣-١٨: ٢؛ اول پطرس ١  :٤ تا ٢٢  :٣ان ی؛ كولس٩-٥  :٦ان یافسس(اقتدار دارد  كارفرما بر كاركنانش ) ٦
  ).١٧  :١٣ان ی؛ عبران١٢  :٥ان یكی؛ اول تسالون٢٨: ٢٠ل ااعم( خود اقتدار دارند یسای كلیسا بر اعضای و رھبران كلپیران ) ٧
ن آنھا، ی، بجز اول تیتابع-ھمھ روابِط اقتدار. ر دھدییتواند آن را تغ یت را خدا برقرار ساختھ است و انسان نمیتابع-ن ھفت ارتباط اقتداریا

  . نی محدود و معین اقتداری خاص و محدود دارند و ھمچنیفیوظا
  
  . اش ھی در قبال ھمسایحیفھ شخص مسیوظ.  من وجود داردی برایقت مھمی حق١٤-٨: ١٣ان ی در روم )٢كشف  

 سرشار از محبت و یك زندگی از یز برخورداریش از ھر چی، ب یس عملیا تقدی تقدس ھخصدھد كھ وجھ مش یم می تعل١٤-٨: ١٣ان یروم
م یم كنی خوشبو بھ خدا تقدیھ و قربانینكھ ھر روزه خود را ھمچون ھدی ایعنی سرشار از محبت یزندگ. باشد ی كردن در نور میزندگ

ثمر ظلمت را در  یسازد، و اعمال ب ی خداوند را خشنود میزیچقت كھ چھ ین حقی كشف ایعنی كردن در نور یزندگ). ٢-١  :٥ان یافسس(
از آنجا كھ ). ١٤-٨: ٥ان یافسس(م یاوری بی و عدالت و راستییكوی شامل نی، و ثمرات می داشتھ باشی شفافی، زندگ مید قرار دھیمعرض د

  . یور است فیس امریشود، تقد یك میان بسرعت نزدیحیل نجات مسیخ بشر و تكمیان تاریزمان پا
  

  سؤال :  ٣قدم 
  ھای مختلف وجود دارد كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟  در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ:توجھ كنید

  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ١٤-١  :١٣رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 
رد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود  تا آنجایی كھ امكان دا:بنویسید
  . بنویسید

بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن ونوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھركدام از افراد سؤال  (:درمیان بگذارید
  ). خود را برای دیگران مطرح سازد

 را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه جوابی برای سپس چند سؤال (:گفتگو كنید
  ). در ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگردان بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ با آن مباحث آمده است. آنھا پیدا كنید

  
  ؟ ستیبل مقامات حاكم چان در قایحی مسھفیوظ) ٥-١  :١٣رومیان  ( )١سؤال 

  :مالحظات
است كھ »  كامل خداهدی پسندیكوی نهاراد« از یت از مقامات حاكم بخشی تبع. س استی از تقدیت از مقامات حاكم بخشیاطاعت و تبع  ) الف

  . م داده شده استی تعل٢  :١٢ان یدر روم
؛ لوقا ١٤  :١٢؛ مرقس ١٧-١٦  :٢٢ یمت( داشتند یتان در خصوص حق و حقوق حكومت روم سؤاالیھودیم كھ یخوان ید میدر عھدجد

 الاعم( آشوبگرانھ وجود داشت یھا شان حركتیان ایدر م). ٣٣: ٨وحنا ی(ل داشتند كھ بھ استقالل خود ببالند یان تمایھودی). ٢٢-٢١  :٢٠
،  وسیكلود. ھا قرار داشتندیوغ رومی ری كھ زیانیھودیان ی در مییھای ھست دال بر ناآرامی جھان شواھدیخ عمومیدر تار). ٣٧-٣٦  :٥

،  یدر نظر مقامات روم). ٢: ١٨ الاعم(انشان عمًال از روم اخراج كرد ی طغیا حتیان را احتماًال بخاطر مخالفت یھودی،  امپراطور روم
 را یتین امر موقعیا. دیدگر یز منسوب میان نیحیشد، بھ مس یان نسبت داده میھودی كھ بھ ی بود، و ھر نوع آشوبیكیت یھودیت با یحیمس
 برحق قرار ی كھ در مقامی از حاكمانیز نااطاعتی و نیا عمل انقالبیشھ یان از ھر گونھ اندیحیساخت تا مس ی مید آورد كھ ضروریپد

قت كھ ھمھ ین حقیان بود، خاصھ با توجھ بھ ایحیان مسی در می از آزادین بر ضد ھرگونھ تصور انحرافیم ھمچنین تعلیا. زندیدارند، بپرھ
 یحی فرد مسھدھد كھ رابط یم می، پولس تعل یاسی سیھا تین واقعیبا توجھ بھ ا. مان داشتندیح ای مسیسی عی و خداوندیان بھ پادشاھیحیمس

  .باشد یس او می از تقدی، بخش با مقامات حاكم
  

  . ستیت از مقامات حاكم بدون مشخصات نیاطاعت و تبع  ) ب
 ید برایان بایحیدھد كھ مس یم می تعل١  :٢موتاؤس یاول ت. دھد یم میان را در قبال مقامات حاكم تعلیحیف مسید وظایك سو، عھدجدیاز  ) ١

 ی، با حالت شان اطاعت كردهید تابع حاكمان و مقامات باشند و از ایان بایحیدھد كھ مس یم می تعل١  :٣طس یت. منصبان دعا كنند تمام صاحب
  .ك باشندیم اعمال ن، سرگر ییآرام و بدور از بدگو

ران و درماندگان و ستمكشان مورد آزار قرار یل و كمك بھ فقیان را اغلب بخاطر اعالم انجیحیگر، مقامات حاكم مسی دی از سو )٢
  .دادند یم
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، و )انجام دادح ی بھ مسید بخاطر وفاداری كھ بایكار (ی از مقامات حكومتیان نااطاعتی بكشد میست خط روشنیبا یمقدس م ، كتاب نیبنابرا
، و اطاعت   ذكر شده٢٩  :٥ و ٢٠-١٩  :٤ در اعمال ینااطاعت). كرد یجاب میح ای بھ مسیكھ ھمان وفادار (یاطاعت از مقامات حكومت

، از مقامات حاكم اطاعت  ستیمقدس ن م كتابی كھ بر خالف تعلیزید در ھر چیان بایحی، ھمھ مس ی كلهعنوان قاعد  بھ.٧-١  :١٣ان یدر روم
ا ی،   خدا منع شدهی را بخواھند كھ از سوییان انجام كارھایحیاما ھر گاه مقامات حاكم از اقتدار خود پا فراتر بگذارند و از مس. كنند
 از اطاعت از مقامات حاكم سر باز بااحترامد یان بایحی، مس ، در آنصورت  خدا حكم شدهی منع كنند كھ از سوییان را از انجام كارھایحیمس

د حاكم شود كھ ی با٢٩  :٥ پطرس رسول در اعمال ھ باشد، در آنصورت گفتی انسان و احكام خدا منافاتیان خواستھای ھر گاه م.زنند
  ».شتر از انسان اطاعت نمودید بیبا یخدا را م«: فرمود

  
  ؟ ستیات و عوارض دولت چیان در قبال مالیحی مسھفیوظ). ٧-٦  :١٣رومیان  ( )٢سؤال 

  :مالحظات
د از نظر یدھند، با یف خود اختصاص می از آنجا كھ مقامات حاكم تمام وقت خود را بھ وظا.ات بپردازندید بھ دولت مالیان بایحیمس )  الف
، با حفظ عدالت  الت كودكان و بزرگساالنین تحصیمقامات حاكم با تأم.  كنندید بخورند و زندگیز بایشان نیا. ت كردیشان حمای از ایمال

ت و فساد ید با جنایمقامات حاكم با. كنند ی، بھ نفع مردِم جامعھ كار م رهیابانھا و پاركھا و غی و احداث خیھھا، و با شھرسازق دادگایاز طر
 ین كارھای ای انجام تمامیمقامات حاكم برا. مبارزه كنند، و بدكاراِن جامعھ را بھ مجازات برسانند، و نظم و قانون را در جامعھ حفظ كنند

ات و عوارض خود را بھ دولت ید تا مالیفرما ی، امر م انیحی، از جملھ مس نرو است كھ خدا بھ ھمھ مردمیاز ا.  بھ پول دارندازید، نیمف
ا ی یو عوارض بھ اموال واردات) ٢٥-٢٢  :٢٠لوقا (رد یگ یا تحت تملك تعلق میدست آمده  ات بھ افراد و بھ اموال بھیمال. بپردازند
 ی و بجا از سوی ضروری، بلكھ شراكت ستی دولت نی ستمگرانھ از سوی، قانون ات و عوارضیپرداخت مال.  ت بھ معامالیعنی یصادرات

  .باشد یت از آن می حمایاتباع دولت برا
  

 را د آنانیات و عوارض بپردازند، بلكھ بایان مؤظفند كھ نھ فقط بھ مقامات حاكم مالیحی مس.د بھ حكومت احترام نشان دھندیان بایحیمس )  ب
د مقامات حاكم را یان بایحیمس. باشند ی را كھ صاحب منصب مید ھمھ مردم را احترام كنند، و قطعًا آنانیان بایحیمس. ندیاحترام و اكرام نما

م مقامات حاكم یت و احترام و تكریاما نھ فقط شھروندان موظف بھ حما. ندیدھند احترام نما ی انجام مینحو خوب فشان را بھی وظایوقت
 قدرت و حق یمقامات حاكم دارا. انجام رسانند  خدا بھیارھایف خود را طبق احكام و معیفھ دارند وظایز وظیباشند، بلكھ مقامات حاكم ن یم

. باشند یف خود، بھ خدا پاسخگو می انجام وظاه نحوی، برا نیبنابرا. اند افت داشتھیف و اقتدار خود را از خدا دریستند، چرا كھ وظایمطلق ن
، ھمھ  یی نھایدر روز داور. ، بھ خدا حساب پس دھند فشانی وظای اجراهد در خصوص نحویز بای، مقامات حاكم ن یی نھایروز داوردر 

، حساب پس  ا عدم احترام بھ مقامات حاكمیز در خصوص احترام یات و عوارض و نیا عدم پرداخت مالید در مورد پرداخت یمردم با
  .دھند

  
  ؟ ستیان چیدر روم»  عتیشر «ھ كلمیمعن). ٧-٦  :١٣رومیان  ( )٣سؤال 

  :مالحظات
 ی متفاوتیرا در معان»  عتیشر «ھقابل ذكر است كھ پولس كلم.   داده استیادیم زیعت تعالی پولس در باره شر.» عتیشر «یبخشھا )  الف

  .م كردیتوان بھ سھ بخش تقس یعت خدا را می، شر یبطور كل. برد یكار م بھ
گر ی دین احكام شامل ده فرمان و ھمھ احكام اخالقیا.   خدا آمده استی، در احكام اخالق ی زندگی خدا برایاقتضاھا.  یقعت اخالیشر ) ١

  . د معتبر استیز در دوره عھدجدین احكام ھنوز نیا. باشد یمقدس م در كتاب
)  تشریفاتیا احكام ی( در احكام مربوط بھ مناسك  تقرب بھ او و پرستش او،ی خدا برای، اقتضاھا قی در دوره عھدعت. عت مناسكیشر ) ٢

 مقدس یھا ، اوقات و زمان)مھ و معبدیخ( مقدس یھا ، مكان)ھایكاھنان و الو(ن احكام شامل احترام بھ اشخاص مقدس یا. ذكر شده بود
. شد یم)  رهی، و غ كی ، ده بر محصول، نو یزادگ ، نخست  حاللی، خوراكھا ھا، ختنھیقربان(، و اعمال مقدس ) یاد مذھبیروز سَبَّت و اع(

  . سا ساختید مجددًا وارد كلیآنھا را نبا). ١٥  :٢ان ی؛ افسس١٧  :٥ یمت(دند و منسوخ شدند یاحكام مربوط بھ مناسك بھ تحقق رس
از . ذكر شده بود)  یمدنا احكام ی (ی، در احكام اجتماع لی ملت خداساالر اسرائی خدا برای، اقتضاھا قیدر دوره عھدعت.  یعت مدنیشر ) ٣

گر یل دی اسرائین شد، احكام مدنیگزین جای زمی بر رویان ھر ملتیخدا در م)  حكومت( ملكوت یل از سویآنجا كھ ملت خداساالر اسرائ
  . ن آنھا شده استیگزیم داده شد، جای تعلیسی عیھا  و مثل٧-٥ یست و اصول ملكوت خدا كھ در متیقابل اجرا ن

  
  .» عتیشر«لف  مختیمعان )  ب
. باشد یس میو تقد)  نجات (یشمردگ  عادلیعت اقتضا و شرط مطلق خدا برایشر.   استیشمردگ  عادلیعت شرط مطلق خدا برایشر ) ١

 كنند و ی عادل و مقدس زندگصد درصدز ی، طالب آن است كھ ھمھ انسانھا ن  مقدس استصد درصد عادل و صد درصداز آنجا كھ خدا 
ا، در دل و وجدانشان مكشوف یعت خدا بر تمام انسانھا در تمام دنیشر.  و مجازات شودی داورصد درصد ی ھر تجاوزداند كھ یالزم م

شان در پرتو یھمھ مردم بر اساس كارھا). ٣٢  :١؛ ١٥-١٤  :٢( مرگ است یمعن ن احكام بھیدانند كھ تجاوز از ا یشان می، و ا شده است
كند كھ  ی می زندگیا  و محدودهارتخ در سایھر فرد بشر). ١٢  :٢( قرار خواھند گرفت یرد داوردانند، مو یعت خدا میآنچھ كھ از شر

شان را یسازد، عذرھا یعت ھمھ انسانھا را محكوم بھ خطا میشر). ٢٠-١٩  :٣(ابد ی یكند و معنا و مفھوم م یعت خدا در آن عمل میشر
  .ا نجات بخشدیتواند آنان را عادل بشمارد  ی نمسازد، و یشان را نسبت بھ خدا پاسخگو میكند، ا یساكت م

 او، و اراده یرا شامل مكاشفھ خاص خدا، سخنان و كارھای، ز ق استیعت ھمان كتاب عھدعتیشر.  قی عھدعتیھا  كتابیعنیعت یشر ) ٢
عت كھ ھمان یشر). ١٢  :٢(بودند افت داشتھ ی خاص را از خدا درھمكاشف) ھودیریملل غ(ھا  ، و نھ امت انیھودیقبًال .   اوستیو اقتضاھا
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-٢١  :٣(مان ی، بلكھ با ا ، اما نھ با اعمال ز آشكار ساختھ بود كھ عدالت خدا حاصل شده استیق باشد، در ھمان زمان نی عھدعتیھا كتاب
  .ان قرار داردیھودیریان و غیھودیكسان در دسترس ی د بھیق و عھدجدیامروز، عھدعت). ٨-٣  :٤؛ ٢٢

كار رفتھ است  ا ده فرمان بھی یاخالق)  ا احكامی(عت ین در مورد شریعت ھمچنی شرھكلم. باشد یس می تقدی مطلق خدا براعت شرطی شر )٣
سازد  یآلود انسان فعال م عت گناهین است كھ گناه را در طبی ایا احكام اخالقیعت ین نقش شرینخست. باشد ی دو نقش مین معنا، دارایو در ا

عت ی كھ انسان شریاما وقت. باشد یرفعال میا غی، مرده  آلود انسان ساكن است عت گناهی كھ در طبی، گناھ یت اخالقعیبدون شر). ٩-٨  :٧(
 در نظر خدا درست است یزیسازد چھ چ ی را كھ آشكار میا دهی ھمان پدیعنی(دھد  یا ده فرمان را آگاھان مورد مالحظھ قرار می یاخالق

ش از بازگشت شخص ین امر معموًال درست پیا. شود یدار و فعال میآلود او ساكن است ب عت گناهیر طب كھ دی، گناھ)  نادرستیزیو چھ چ
دھد كھ چگونھ  یم میان تعلیحین است كھ ده فرمان بھ مسی ایعِت اخالقینقش دوم شر. افتد ی، اتفاق م ، و پس از آن ، در طول آن حی مسیبسو

  ).١٠-٨: ١٣( سرشار از محبت داشتھ باشند یا ی چگونھ زندگیعنی كنند، یخداپسندانھ زندگ
  

  ؟ ستیاش چ ھی در قبال ھمسایحیفھ فرد مسیوظ) ١٠-٨: ١٣رومیان  ( )٤سؤال 
 را محبت یگری كھ دیرا كسیگر، زیكدید جز بھ محبت نمودن با ی مشویزی بھ چیون احدیمد«: دیفرما ی م٨: ١٣ان ی روم:مالحظات

اش  ھی بھ نشان دادن محبت بھ ھمسایحی، بلكھ بر تعھد ھر مس ستی نی مالید بر بدھینجا تأكی در ا».عت را بجا آورده باشدید، شرینما
  . س استی از تقدیز بخشی خود نیھدھد كھ محبت بھ ھمسا یم میھ تعلین آیا. باشد یم
  

 ین قرضیمحبت ھمچن.  باشندان ھنوز نپرداختھیحیست كھ مسی نیقرض»  محبت «. ان استیحی مسیفھ دائمیھ وظیمحبت بھ ھمسا )  الف
 یا فھیمحبت وظ«د كھ ی نمایادآوریان یحین است كھ بھ مسیمقصود پولس فقط ا.   پرداختیتمام چگاه بھی كھ نتوان ھی، قرض ستیان نیپا یب

  .» یاست دائم
  

،  ھین آیدر ا» .جا آورده باشدعت را بید، شری را محبت نمایگری كھ دیكس «. عت استیدن بھ شری، تحقق بخش ھیمحبت كردن بھ ھمسا )  ب
، چھار فرمان از  ھین آیدر ا.   كھ در ده فرمان خالصھ شده استیبرد، احكام یكار م  بھی احكام اخالقیرا در معنا»  عتیشر«پولس كلمھ 

 است از آنچھ كھ ییھا مونھآنھا ن.  االجرا است ان بطور دائم الزمیحی مسین بدان معناست كھ ده فرمان برایا. كند یده فرمان را نقل قول م
 سرشار از یا ی زندگیعنی خود خدا را خشنود سازند، یدھد كھ چگونھ در زندگ یم میان تعلیحیده فرمان بھ مس. تواند باشد یمحبت واقعًا م

وان بدون محبت بجا ت ی ده فرمان را نم.دیتوان تحقق بخش یعت را مطلقًا نمی شر،نكھ بدون محبتی ایعنیعت یل شریتكم. محبت داشتھ باشند
  .عمل آورند ، بھ  خدا را كھ در احكامش مكشوف شدهیتوانند اقتضاھا یان میحی محبت است كھ مسھواسط  فقط بھ.آورد

  
، » قتل مكن«، » زنا مكن«:  ان شده استی بی اكثر احكام ده فرمان بصورت منف. مینكھ در حق او گناه نكنی ایعنیھ یمحبت بھ ھمسا  )پ
  . »ھ خود را محبت نمایھمسا«:  ان شده استیاما حكم مربوط بھ محبت كردن بصورت مثبت ب. »طمع مورز«، »  مكنیدزد«
 ی كارھای كارھا و انجام دادن بعضیتوان با انجام ندادن برخ یمحبت را م:   دارد و ھم جنبھ مثبتی، محبت كردن ھم جنبھ منف نسانیبد
 كھ یشتر بر كارھاید بیكھ عھدجدیگذارد، در حال ید میست انجام دھند، تأكیبا یمانداران نمیكھ ا ییشتر بر كارھایق بیعھدعت. گر نشان دادید
  .گذارد ید مید انجام دھند تأكیمانداران بایا

 .ن حال ھنوز ھم محبت بكندیتواند عمدًا بھ گناه كردن ادامھ دھد و در ع ی نمیحیفرد مس! ردیگ یده نمیت گناه را نادیچگاه واقعیمحبت ھ
د كھ محبت یفرما ی م١٠  :١٣ان یروم. »كند ی احتراز میاز ھر نوع بد «یحی مسید كھ محبت واقعیفرما ی م٢٢  :٥ان یكیاول تسالون

محبت .  میر سازی درگیچ نوع فساد جنسی خود را در ھیھشود كھ ھمسا ی سبب نمیمحبت واقع» .كند ی نمیھ خود بدیبھ ھمسا «یواقع
 یو محبت واقع. دزدد یھ خود را نمیك از اموال ھمسایچی ھیمحبت واقع. سازد ی فرد را تباه نمیھ ھمسایدگ از زنیا چ جنبھی ھیواقع

ل است كھ ده فرمان ین دلیبھ ا. ردیا آن را بگی خود را داشتھ باشد یھ از متعلقات ھمسایزیكند كھ چ یا آرزو نمیافتد  ین فكر نمیچگاه بھ ایھ
ان ی بیز در قالب عبارات منفی ن٦-٤  :١٣ان یمحبت در اول قرنت. ردیگ یده نمیت گناه را نادیچگاه واقعیھان شده چرا كھ ی بیدر حالت منف

  !ردیگ یده نمیت گناه را نادیچگاه واقعیرا ھی، ز شده
  

دستور است ك ی» ھ خود را چون خود محبت نمایھمسا «. می مثبت انجام دھی است كھ در حق او كارھاین معنیھ بھ ایمحبت بھ ھمسا  )ت
ن فرمان را فعاالنھ بھ سمت مخالف ین ایزد، بلكھ ھمچنیپرھ ی ھمچون گناه میمحبت نھ فقط از امور منف.  ان شده استیكھ با حالت مثبت ب

 محفوظ ی خود را از ھر گونھ فساد جنسیھشود كھ شخص فعاالنھ ھمسا ی، محبت باعث م  مثالیبرا!  مثبت انجام دھدی، تا كارھا چرخانده
.  می اعتال بخشی، و روحان ی، عقالن ی، اجتماع ی، احساس یكیزیھ خود را از نظر فی ھمسایشود كھ زندگ ین محبت سبب میھمچن. گاه داردن

كند  ی میا دارد، شادیكند  یاش م ھیو محبت فعاالنھ از آنچھ ھمسا. دینما ی، آن را حفظ م ھ خود احترام گذاردهیمحبت فعاالنھ بھ اموال ھمسا
  .دھد یك در حق او انجام میرساند، بلكھ فعاالنھ ھر نوع كار ن یھ خود صدمھ نمیمحبت نھ فقط بھ ھمسا. نھد ینھا را ارج مو آ
  

  ؟ ستی و نور چیكی تاری در قبال قلمروھایحیفھ فرد مسیوظ). ١٤-١١  :١٣رومیان  ( )٥سؤال 
  :مالحظات

. »دیدان یوقت را م«: دیفرما ی میاللفظ  بطور تحت١١  :١٣ان یروم. ند، بشناسندكن ی می را كھ در آن زندگیان موظفند زمانیحیمس )  الف
 یم كھ دارد باشتاب بسوید بدانی، با مینگر ی بھ زمان حال میوقت.  زمان آخریدادھایاشاره دارد بھ زمان حال در پرتو رو»  وقت«كلمھ 

 شد و روز یشب منقض«: دیفرما ی م١٢  :١٣ان یروم. رود ین می زمیز بر رویا و نو شدن ھمھ چی، و اح یی نھای، و داور حیبازگشت مس
  . ی است بھ روز داوریا ، اشاره ك استیدنش نزدیكھ فرا رس» روز» «.ك آمدینزد
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مطابق . ، بر تن كنند  را كھ مرتبط بھ نور استیزی است از تن بھ در كنند، و ھر چیكیان موظفند ھر چھ را كھ مرتبط بھ تاریحیمس )  ب

د بھ زمان یان بایحی، مس نیبنابرا. بار  است شرارتیح قرار دارد، زمانیبازگشت مس»  هندیعصر آ«ش از یكھ پ»  زمان حال«،  مقدس كتاب
، اسلحھ  رون كردهی را بیكیپس اعمال تار«: دیفرما ی م١٢  :١٣ان یروم.  داشتھ باشندی مقدسینده بنگرند و زندگیحال در پرتو عصر آ

ح خداوند را ی مسیسیع«. س گردندیل بھ رشد در تقدیشان مایشود كھ ا یح سبب می مسیسیان بھ بازگشت عیحیاعتقاد مس» . مینور را بپوش
 را یوی و شھوات دنینید یب«د یان بایحیلذا ما مس.  خوانده شده است) ٢٤  :٤ان یافسس(»  ت تازهیدن انسانیپوش«گر ی دیدر جا» دیبپوش

دھنده خود ما  م و نجاتی عظی جالل خداید مبارك و تجلی، و آن ام میست كنین جھان زی در اینداریو عدالت و د یشی، با خرداند ترك كرده
  ).١٣-١٢  :٢طس یت(»  میح را انتظار كشی مسیسیع
  

  بكار ببرید:  ۴قدم 
  . پذیر است  كاربرد چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان :توجھ كنید

رومیان پذیر براساس   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:یسیددرمیان بگذارید و بنو
  . تھیھ كنید ١٤-١  :١٣

  پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟ خواھد كدامیک از كاربردھای امكان  خدا از شما می:توجھ كنید
دغدغھ با دیگران درمیان  كاربرد شخصی خود را بدون . شت خود بنویسید این كاربرد شخصی را در دفترچھ یاددا: بنویسید
كنند و حتی از یك حقیقت كاربردھای  بھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا می. بگذارید

  . یابند متفاوتی می
  ). از کتاب مقدس میباشندپذیر در این قسمت  فھرست زیر، نمونھ ھایی از كاربردھای امكان(
  

  ) ١٤-١  :١٣رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
  .دییمقدس نما ت مذكور در كتابیتابع و ع ھر ھفت رابطھ اقتداریخود را مط *  ١  :١٣ •
دھد و  یخدا اجازه م. ندع آنان گردید مطیان نبایحی، لذا مس  وجود دارد كھ خدا بر قرار نساختھیبار  شرارتیھا قدرت *  ٢-١  :١٣ •

 یایطان بر تمام دنی، ش  مثالیبرا.   سرانجام نابودشان خواھد ساختی از مردم سلطھ داشتھ باشند، ولیشان بر برخیكند كھ ا یتحمل م
؛ ٣١  :١٢وحنا ی؛ ١٩  :٥وحنا یاول (كند  یح و قومش نفرت دارد و با آنان مخالفت می كھ از خدا و مسییای دنیعنیر سلطھ دارد، یشر
طان است ی شیحی ضدمسیھا آوَرد، مظھر حكومت یا سر بر می كھ از دریوحش.  گر، آن دو وحش استی دیا نمونھ). ١٦-١٤  :١٧

  ).٢٠-١٩  :١٩؛ ١٣مكاشفھ (طان است ی شیحی ضدمسیھا د، مظھر مذاھب و فلسفھیآ ین بر می كھ از زمیو وحش
د، آنچھ را كھ در نظر حكومت و خدا ید از ترس آزاد باشیخواھ یاگر م. دینترس كھ در مناصب قدرت ھستند، ی از افراد * ٣  :١٣ •

  .دی، انجام دھ درست است
ا توسط جنگ از كشور ی مجازات مرگ را اجرا كند یعنیر استفاده كند، ی، حكومت حق دارد از شمش طی از شرایدر بعض *  ٤  :١٣ •

  .د از كالم خدا تجاوز كندیچگاه نبایوالھوسانھ و خودسرانھ باشد و ھد بیر نبای، علت استفاده از شمش نحالیباا. دفاع كند
 احترام نشان یمنصب  ھستند و بھ ھر صاحبی كھ در مقامات دولتیبھ آنان. دیات و عوارض خود را بھ دولت بپردازی مال * ٧-٦  :١٣ •

  .دیدھ
  .دھد ی كھ خدا سر راھتان قرار می بھ ھر كسیعنی، دیھ خود محبت كنید كھ بھ ھمسای، موظف تان یط از زندگیدر ھر شرا *  ٨: ١٣ •
 و ی و عقالنی و اجتماعی و احساسیكیزیو رفاه ف. دی محفوظ نگاه داریھ خود را از ھر گونھ فساد جنسی ھمواره ھمسا * ٩  :١٣ •

  .دی او را اعتال بخشیروحان
  .دی او ارج بگذاریھا تیموفقفعاالنھ بھ اموال و . دیھ خود را محفوظ داری ھمواره اموال ھمسا * ٩  :١٣ •
  .دیك و پرمحبت انجام دھی نیھمواره نسبت بھ او كارھا. دیھ خود صدمھ نزنیچگاه بھ ھمسای ھ * ١٠  :١٣ •
  .شود یك میح بسرعت نزدیرا بازگشت مسید، زیار باشیھر روزه ھش *  ١١  :١٣ •
  .دیزیمناقشھ و حسادت بپرھ، و  ی و ھرزگی، فساد جنس یگساریھا و مجالس م یاشی از ع * ١٣-١٢  :١٣ •
 ھر نوع ی كھ باعث ارضایچگاه بھ مسائلیھ. دی، بر تن كن  شما فراھم آوردهی را كھ او برایتیح و عدالت و قدوسی مس * ١٤  :١٣ •

  .دی فكر ھم نكنیشود، حت یآلود گذشتھ م عت گناهیل متعلق بھ طبیم
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
  

ن ین ھمچنیا.  ع مقامات حاكم باشمی، مط ستیمقدس ن م كتابی مخالف با تعالیز كھ بروشنیخواھم در ھر چ ی، م یحیك مسی من در مقام ) الف
  . گردم ی میات و احترام بھ رھبران حكومتین معناست كھ متعھد بھ پرداخت مالیبھ ا

  
نھ .  ھ خود را محبت كنمیاھد چگونھ فعاالنھ ھمساخو یبرم كھ خدا م ی میق آن پیرا از طریار دارد زیت بسی من اھمی ده فرمان برا) ب

اد یخواھم بھ  یم.  ن استیام بھتر ھی ھمسای را انجام دھم كھ برایخواھم فعاالنھ آن كار ی، بلكھ م ام گناه نكنم ھیخواھم در حق ھمسا یفقط م
  . ، انجام دھم  او خوب استیا كھ براشھ آنچھ ری، و ھم ام گناه نكنم ھیچگاه در حق ھمساینكھ ھی ایعنیداشتھ باشم كھ محبت 
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  دعا کنید:  ۵قدم 

  . آشکار کرده است، دعا كنیم ١٤-١  :١٣رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 
تمرین كنید کھ در فقط یک یا دو جملھ . در دعای خود بھ آنچھ کھ درطی این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید(

  .) اشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند كردبیاد د. دعا کنید
  
  

  ) دقیقھ٨( دعا   ٥
    شفاعتدعای   

  
  .برای یكدیگر و برای مردم جھان دعا كنید. بھ دعا كردن در گروھھای دو نفری یا سھ نفری ادامھ دھید

  
  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
    ی بعددرسبرای   

  
  .)یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود بنویسند، نوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید رو:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  . كنیدرا موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی » ١٤-١  :١٣رومیان «، موضوع برای یك فرد یا گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و . را بخوانید ٣٤، ٣٣، ١٨، ٢حزقیال ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان  - ٢

  . یادداشت بردارید
  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ١٦  :١٢رومیان (آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣
  .ھا استفاده كنید  قدم برای تفسیر َمَثل٦ از روش .آماده کنید ٣٠-١٤  :٢٥ قنطارھا در متی مَثل  - تعلیم  - ٤
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی در این ھفتھ   - دعا  - ٥
 ھای خود در مورد تمام یادداشت. خود كنید) ھیا پوش(را  وارد دفتر موعظھ ملكوت خدامربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٤٣درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .بسپارید بھ خداوند راموعظھ ملكوت خدا  بھ دوره مربوطاین نیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠(رکات  در میان گذاشتن ب  ٢
   حزقیال

  
در با دیگران  )٣٤، ٣٣، ١٨، ٢حزقیال (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (میان بگذارید
دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، بھ حرفھایش اھمیت . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
  رومیان

  
  ١٦  :١٢رومیان  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  ) دقیقھ٨٥( تعلیم   ٤
  قنطارھا

  
  . مَثلی در ارتباط با پاداشھا در ملکوت خدا میباشد٣٠-١٤: ٢٥در متی " َمثل قنطارھا"
 یسیع» . ی روحانیقتیم حقیمنظور تعل  بھی زندگی بر امور واقعی است مبتنیحیتوض«ا ی؛ » ی آسمانیی با معناینی است زمیداستان«َثل َم

ازشان یتشان و نیت وضعیكرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با واقع ی انسان استفاده می و روزمره زندگیع عادیاز وقا
  .سازدا روبرو یبھ اح

  .م كردی خواھیبررس )اول  ، كتاب  ملكوت دستورعمل در ١  ضمیمھ(ھا   مثلھن مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالعیا
  
  ٣٠ـ١٤  :٢٥ ی مت:بخوانید 
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

 و ی فرھنگھنیشی واژگان و پین رو، نخست بھ بررسیاز ا. ح كنندی را تشری روحانیاند تا مفھوم ان شدهی بیھا با زبان مجاز  مََثل: مقدمھ
  . میپرداز ی داستان میخیتار

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
  :مالحظات

 یبود برا یقنطار واحد.  قنطار دادیك از سھ غالمش تعداد متفاوتی او بھ ھر . اموال خود را بھ غالمان خود سپردیمرد )  الف
معادل )  ونانی (ی، قنطاِر آتن حیدر زمان مس.   داشتی متفاوتی، ارزشھا  مختلفیز بود كھ در زمانھای، اما واحد پول ن  وزنیریگ اندازه

 سال كار ٢٠د حدود ی بایك كارگر معمولین معناست كھ ین بدیا. ا كارگر بودیك سرباز ی ھنار حقوق روزانیك دینار بود و یشش ھزار د
  .اش چند برابر گردد ییبتش دارایخواست در زمان غ ی بود و میار ثروتمندین مرد، تاجر بسیا! اوردیك قنطار بدست بیكرد تا  یم
  

كسان ی غالمانش ی تجارییدانست كھ مھارت و توانا یچون م.  دانا بودین شخص مردی ا.اش داد یی بر طبق توانایکمرد بھ ھر   ) ب
ن یا!  ستی نیزیك قنطار مبلغ ناچید كھ یبھ خاطر داشتھ باش. ك قنطار دادین نفر ی قنطار و بھ سوم٢ یر، بھ دوم قنطا٥ یاو بھ اول.  ستین

  .باشد یك كارگر می سال دستمزد ٢٠مبلغ معادل 
  
 انجام یمورد چگونگداستان در . كار گرفتند و مبلغ آن دو برابر شد  غالم اول و دوم پولشان را بھ.كار گرفتند دو غالم پولشان را بھ  )پ

  . شرافتمندانھ انجام دادندین كار را بھ روشھاین است كھ آنھا ای ای ضمنی، معن نیبا وجود ا. دیگو ی نمیزین كار چیا
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 یھا براحت از آنجا كھ بھ خانھ! اش گذاشتھ بود، غفلت كرد  كھ ارباب بر عھدهیا فھی او از وظ.غالم سوم پول اربابش را پنھان كرد  )ت
ن یفھ خود غفلت كرد این غالم از وظینكھ ایعلت ا). ٤٤  :١٣؛ ١٩  :٦ یمت(كردند  ین مدفون میشد، گنج را معموًال در زم یرد زده مدستب

فھ خود غفلت نمود كھ نسبت بھ ارباب خود سوءظن و یل از وظین دلیاو بھ ا. دیر دیگر پست و حقیسھ با دو غالم دینبود كھ خود را در مقا
  .  داشتیا ادالنھرعی غیبدگمان

  
  .ھ حساب كردی ارباب در زمان بازگشت خود با تمام غالمانش تسو.ھ حساب وجود داردی تسوی برایزمان ) ث
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

 نكتھ باشد كھ مثل بھ چھ نیانگر ای مثل ممكن است بھنیزم. گردد یآن م» ا كاربرِدیح یتوض«َمَثل و »  ھنیزم« چارچوب شامل : مقدمھ
ا یح یشود و توض یافت مینھ معموًال قبل از مثل یزم.  ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است ط بھینكھ شرایا ای،   گفتھ شدهیمناسبت

  . كاربرد، بعد از مثل
  ؟ ستیا كاربرد مََثل چیح ی، و توض ، داستان نھیزم  :گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

. م دادین عصر تعلیان ای در مورد عالئم بازگشت خود و پایسی ع٢٤ یدر مت.   آمده است١٣  :٢٥ تا ١  :٢٤ ی مََثل در متنھیزم )  الف
كامًال آماده باشد و . د مراقب باشدی بایحین ھر مسیبنابرا). ٣٦  :٢٤ یمت(باشد  یداد آگاه نمین رویچكس از ساعت و روز وقوع ایھ

ل یر را تشكینھ سھ َمَثل زین موضوع زمیا). ٤٦ـ٤٥، ٤٢  :٢٤ یمت(د یایح بیا ھر لحظھ امكان دارد كھ مسی كند، گویارانھ زندگیھوش
  .ر، مثل ده باكره و مثل قنطارھاین و غالم شریمََثل غالم ام: دھد یم
 ین چھ روی زمیر رو خدا بیم دھد كھ در زمان سلطنت فعلیخواھد تعل یكند، م یھ می تشبیزی ھر گاه كھ ملكوت خدا را بھ چیسیع
ع ی، وقا یدر روز داور.  خواھد دادی قطعًا رویعی سلطنت خدا در زمان بازگشت او چھ وقایی نھاھدھد و در زمان آشكار شدن مرحل یم

شده ان یز در حوادث بیكنند ن ی می كھ در حال حاضر زندگیین معناست كھ انسانھاین بدیا.  خواھد دادیھا قطعًا رو ف شده در مََثلیتوص
ھنگام  ن مرد و غالمانش بھین ای در َمَثل قنطارھا، آنچھ ب. داردیغامی من و شما پیح امروزه برای مسیسیھر َمَثل ع. در مََثلھا خواھند بود

  . خواھد دادی رویی نھایح در داوریكشد كھ در بازگشت مس یر می را بھ تصویھ حساب اتفاق افتاد، اموریبازگشتش و تسو
  

  .  آمده است٣٠ـ١٤  :٢٥ یل در مت مثداستان )  ب
  
باشد، بخصوص آنچھ در  یا كاربرد مربوط بھ ملكوت آسمان میح ین توضیا.  ان شده استی مثل در خود داستان با كاربردیح یتوض  )پ

زگشت ح در زمان بای مسیسیع.   آمده است٣٠ـ٢٨: ٢٥ یا كاربرد بطور خاص در متیح یتوض. دھد ی میح روی مسیسیزمان بازگشت ع
  .ھ حساب خواھد نمودی انسانھا تسویخود با تمام

  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

 در داستاِن مثل آن دستھ یا اصلیاِت مربوط یجزئ.  باشندی مفھوم روحانیش دارایھا اِت َمَثلی جزئین نبود كھ تمامی ایسی قصد ع: مقدمھ
 قائل ی مستقلی روحانی، معنا ات مثلیك از جزئی ھر ید برای، نبا نیبنابرا. بخشند یكام م مثل را استحیات ھستند كھ درس اصلیاز جزئ

  . میشو
  باشند؟ یا مربوط می ین مََثل واقعًا اصلیاِت ایك از جزئی كدام:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

در . شود یرفتھ میح در آنھا پذیت مسی حاكم كھییعبارت است از كل مجموعھ انسانھا و قلمروھا) ١٤ ، ١  :٢٥ یمت (ملكوت خدا  ) الف
 و ی پادشاھیعنیملكوت خدا . باشد یاِن مؤمن میحی مجموع مسیعنی،  تی قابل رؤیسایش از كلی بیزی، ملكوت خدا چ یین معنایچن

). ٣٣ و ١٠  :٦ ی؛ مت ٢١  :١٧لوقا (كند  ی انسانھا عمل میشود و در زندگ یرفتھ میت خدا كھ در قلوب انسانھا پذی و حاكمییفرمانروا
 ی و مادین نجات كھ بخشش خداست شامل تمام بركات روحانیا. گردد ی میان آن متجلیمانداران از آغاز تا بھ پای خدا در نجات ایپادشاھ

). ٨ـ٣  :٣وحنا ی؛ ٢٦ـ٢٥  :١٠مرقس ( خداست ھ مقتدرانیق و اطاعت از پادشاھیرش و تصدی پذھجیگردد كھ نت ی روح و بدن میبرا
ق و اطاعت ی خدا را تصدھ مقتدرانیشان پادشاھ شانی است كھ در قلب و زندگی خدا كھ اجتماع مردمیسایس كلی خدا در تأسیپادشاھ
 ی، تجل ن جھانی قوم خدا در ای انصاف و رحمت و محبت از سوھ خدا در اشاعیپادشاھ). ١٩ـ١٨  :١٦ یمت(ابد ی ی میاند، تجل كرده

 كار خدا در یینده و تحقق نھاید با تمام جاللش در آین جدید و زمی آسمان جدیعنی خدا هد شدی بازخرجھان خدا در یتًا پادشاھیو نھا. ابدی یم
  ).٣٤  :٢٥ یمت(ابد ی ی می، تجل  كھ فرا خوانده استینجات افراد

  
 یح با تمامی مسیسی كھ عیزمان یعنیپردازد،  ی آخر م بطور خاص بھ ملكوت خدا در زمانا كاربرد مََثلیح ی چون توض.سفر مرد )  ب

، مردم  حی مسیسیتا زمان بازگشت ع. باشد یح می مسیسیدھنده دوران قبل از بازگشت ع ھ حساب خواھد نمود، سفر مرد نشانیانسانھا تسو
س شده است یقبًال تأس شاگردانش بود كھ ملكوت خدا هدین عقیح رد كردن ایقصد و ھدف مس. ، كار كنند د با تمام آنچھ خدا بھ آنان سپردهیبا

 در زمان یا ی پادشاھیی برپاید شاگردان برایختن امین مثل باعث فروریا. س و آغاز كندی را تأسیم رفتھ تا حكومت موفقیو او بھ اورشل
د و ی آسمان جدیعنینده ید بھ ملكوت آیق كرد كھ منتظر باشند و با امیو آنھا را تشو) ٣٦  :١٨وحنا ی(د یھا گرد یر پادشاھیحال ھمانند سا
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دانند كھ  یرا میكاره نباشند، بلكھ مشتاق باشند زیدھد كھ تنبل و ب یان ھشدار میحی بھ مسیسیع. د، صبورانھ كار و كوشش كنندین جدیزم
  ).٥٨: ١٥ان یاول قرنت(ھوده نخواھد بود یزحمتشان در خداوند ب

  
ن ی ھستند كھ ارباب بھ آنھا اعتماد كرده تا از ای و غالمان تنھا مباشران قنطارھا متعلق بھ ارباب است. شیھا ییمالك و مباشران دارا  )پ

تنھا ارباب مالك است و تمام غالمان مباشر و مسؤول .  ات مربوط استین از جزئیا. ندیقنطارھا استفاده كنند و ارزش آنھا را چند برابر نما
  !د بھ اربابشان حاسب پس بدھندیباشند و با یم
  

بر «را ارباب بھ ھر غالم یز.  باشدی روحانیك عطایا ی یعی طبییتواند نماد توانا ی قنطار نم.ك بحسب استعدادش دادیمرد بھ ھر   )ت
 خداوند ی انجام كار برای براید مظھر فرصتین قنطار بای بنابرا.)١٥  :٢٥ یمت(دھد  یقنطار م»  آنھایا روحانی یعی طبییاساس توانا

. دھد ی می مختلفیھا خدا بھ افراد مختلف فرصت.  ات مربوط استین از جزئیا.  قنطار دادیر متفاوتیقادارباب بھ غالمان مختلف م. باشد
كند، از  ین انسانھا محول می كھ خدا بھ كوچكتریزی چیحت!  ست سال كار سخت استی، بلكھ مظھر ب ستی نیك قنطار نھ تنھا مقدار كمیاما 

  . ر استیدگاه او مھم و چشمگید
  
 انجام ،ه بودندچھ دریافت کرد است كھ غالمان با آنی، بلكھ كار ستی آنچھ مھم است تعداد قنطارھا ن.كار گرفتند م پول خود را بھدو غال ) ث

 و ی، بلكھ وفادار ستی كھ بھ ھر شخص داده شده است مھم نییھا ، تعداد فرصت یی نھایدر روز داور.  ات مربوط استین از جزئی ا.دادند
  .باشد ی، مھم م  آنچھ بھ او سپرده شده استیریگكار كوشش در بھ

  
 آنچھ یعنی شد، یا كوتاھی او مرتكب گناه غفلت . كردیاش كوتاھ شده نیی تعھفی او در انجام وظ.غالم سوم پول اربابش را پنھان كرد ) ج

باشد و مجازات  ی، گناه م نچھ خدا قدغن نمودهنھ تنھا انجام دادن آ.  ات مربوط استین از جزئیا. ارباش بھ او دستور داده بود، انجام نداد
  )!١٧  :٤عقوب ی؛ ٤٥ـ٤١  :٢٥ یمت(باشد و مجازات خواھد شد  یز گناه میخواھد شد، بلكھ انجام ندادن  آنچھ خداوند امر فرموده ن

  
 یمت(گذشت  یر َمَثِل بدھكاِر بد.   است كھ در مََثلھا بارھا تكرار شده استی حساب خواستن ارباب از غالمانش مطلب.حساب خواستن  ) چ

. شود یده مین مطلب دی ا)١٥  :١٩لوقا (طار قن، و َمَثل ده )١٩  :٢٥ یمت(، َمَثل قنطارھا )٣٤  :٢١ یمت( ظالم ی، مََثل باغبانھا)٢٣  :١٨
ھ یاب خواستن و تسو كھ زمان حسیشھ روز بازگشت اربابش را بھ خاطر داشتھ باشد، ھنگامین است كھ ھمیفھ غالم ای، وظ نیبنابرا

  . ات مربوط استین از جزئیا! حساب فرا برسد
  
ن بودند، اربابشان آنان را بر یز اندك امیچون ھر دو غالم در چ.  ات مربوط استین از جزئی ا.  مختلفیھا  امانتیكسان برایپاداش  )  ح
كسان ی، ھر دو پاداش  نیبنابرا. د، دو برابر كرده بودندشان بھ امانت سپرده شده بویھر دو آنچھ را بھ كھ بھ ا.  ار گماشتی بسیزھایچ

  .باشد یافت شاد در آسمان می خداوند، نماد ضی و شادیورود بھ خوش. افت كردندیدر
  
 یی انداختھ شد، جایھ شد؛ او بھ ظلمت خارجی تنبیر و تنبل بھ سختیغالم شر.  ات مربوط استین از جزئی ا. یمجازات غفلت و كوتاھ )  خ

  . ھ و فشار دندان خواھد بود كھ مظھر عذاب جھنم استیركھ گ
  
ابد و از آنكھ ندارد ی یبھ ھر كھ دارد داده شود و افزون«ن است كھ یك اصل مھم در ملكوت خدا ای . اصل مربوط بھ پاداش و مجازات  ) د

  .  استات مربوطین از جزئیا). ٢٦  :١٩، ١٨: ٨، لوقا ٢٩  :٢٥ یمت(» ز گرفتھ شودیآنچھ دارد ن
 كھ خدا بھ ما ییھا  فرصتییق شكوفایفقط از طر.  و پشتكار پاداش داده خواھد شدیدھد كھ بھ وفادار ی اول وعده مھن اصل در وھلیا

  :٥ان یكی؛ اول تسالون١٠  :٦ان ی؛ غالط٣٧ـ٢٩  :١٠لوقا (م یگرد یتر م ی، غن ده استی خدمت بھ خدا و ملكوتش خدا و انسانھا بخشیبرا
  . باشد یح می صحین نكتھ در مورد امور روحانیعًا اقط). ١٥

  !   از آن خواھد گرفتیشتریشتر و بی، ھر كھ كالم خدا را بخواند و مطالعھ كند، بركات ب٢٥ـ٢٤  :٤بر طبق مرقس 
برابر آنچھ  صد ی، شصت و حت یافت كند، سی، ھر كھ قلبش را باز كند و كالم خدا را در١٣  :٤ و مرقس ١٢ـ١١  :١٣ یو بر طبق مت

شرفت یدھد، پ یا از دست میآورد و  یا بدست میشخص !  ر ممكن استی غیحالت سكون در امور روحان. افت كرده ثمر خواھد دادیدر
 شخص با ھر آنچھ ی وقت.)١٦  :١وحنا ی(نده یشتر در آی بركات بی است برایدھد ضمانت ی كھ خدا میھر بركت! دینما یرفت م ا پسیكند  یم

  .گردد یتر م یر و نفوذش قویشتر شده و تأثی او ھرگز از دست نخواھد رفت و در عوض بیھا كند، فرصت یرده شده كار مبھ او سپ
 ییھا ن معناست كھ بھ شما فرصتی بودن بھ ایحیمس.  و غفلت مجازات خواھد شدیمانی ایدھد كھ ب ین اصل ھشدار می، ا  دومھدر وھل

ح ی جدا شده از بدن مسی عضویحیك مسی. دینكھ بھ ارباب و ملكوت او خدمت كنی اید بلكھ برایود بخشنكھ خود را بھبی ایداده شده نھ برا
  !ردیم ی مشاركت ندارد میزی كھ در چیكند، اما عضو یرشد مبا بدن   استسھیم كھ در ُرشد بدن یعضو. باشد ینم) سایكل(

  :٢١؛ ١٢: ٨ ی؛ مت٦  :٤ھوشع (شود  یھا از او گرفتھ م فرصت كھ بھ او محول شده است غفلت بورزد، ی در انجام كاری شخصیوقت
  )!٤٣ـ٤٢
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    مثلیام اصلیص پیتشخ  -٤
   

ا كاربرد یح ی توضی برایسی كھ خوِد عیاز روش.  ا از خوِد داستانی،  افتیا كاربرد مثل یح یا در توضیتوان  ی مثل را میام اصلی پ: مقدمھ
.  داردی اصلھك نكتیا ی یك داستان اصلیھر مثل معموًال فقط .  میر كنید تفسیھ مثل را چگونھ بام كی ببریم پیتوان یكار برد، م مثل بھ

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشی اید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید

  .دھد یم میتعل» پاداش در ملكوت خدا« در مورد ٣٠ـ١٤  :٢٥ یمثل قنطارھا در مت :تمالحظا
 و تالش پاداش یخدا بھ وفادار. ن باشندی كھ خدا بھ آنھا داده وفادار و امییھا د در استفاده از فرصتیافراد با«:  ن استی مثل ایام اصلیپ
  »! و غفلت را مجازات خواھد نمودییوفا یدھد و ب یم
ده وفادار ی كھ خدا بھ آنان بخشییھا  ملكوت خدا در مورد فرصتیشھروندان واقع.  ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی»  یاداروف«

ف ی وظاھھر ك. كند یافت مین كرده درییش تعی برای را كھ خدا در زندگیا فھیش وظیھا ھر شخص بر اساس فرصت. باشند یو كوشا م
 یھا ، فرصت عنوان پاداش شود و بھ یش چند برابر میھا د كھ فرصتی، كامل انجام دھد خواھد د شد چھ كوچك خود را، چھ بزرگ بایزندگ

  . بھ او محول خواھد شدی بزرگتریھا تیشتر و مسؤولیب
ر ابد و دی یش كاھش میھا د كھ فرصتیش را بالاستفاده بگذارد، خواھد دیھا  كند و فرصتیفش كوتاھی كھ در انجام وظایھر شخص

  .، از دست خواھد داد ت ھر آنچھ بھ او بھ امانت داده شدهینھا
  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -٥ 
  

 یھا ر قسمتی كھ در سایقتیھا با حق قت موجود در تمام مثلیاما حق. باشند یسھ میگرند و قابل مقایكدیھا مشابھ   از مثلی بعض: مقدمھ
 یاریر مثل یسھ را كھ ما را در تفسی قابل مقایھا ن قسمتیتر د مھمی كنیسع. ا تضادی تشابھ است یا دارای،  م داده شدهیمقدس تعل كتاب

  .دیمقدس محك بزن م و واضح كتابیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  سھ كرد؟یمقا» قنطارھا«م موجود در مثِل یعلتوان با ت یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  مان در زمان حاضریھا یینظارت بر دارا  ) الف
  .١٠  :٤؛ اول پطرس ٢٠ـ١٩  :٥ان ی؛ دوم قرنت٧ ، ٢-١  :٤ان ی؛ اول قرنت٢  :١٦؛ لوقا ٦ـ٢  :٣٩ش یدای پ:بخوانید

 یكن ی، چرا فخر م یافتی؟ پس چون  یافتی كھ نیز داری داد و چھ چیرا برترست كھ تو یرا كیز«: دیفرما ی م٧  :٤ان ی اول قرنت:  دھیدمیتعل
ما تنھا ناظران اموال .  ، مال خداست و خدا آن را بھ امانت بھ ما سپرده است میآموزد كھ ھر آنچھ دار یمقدس بھ ما م كتاب» ؟ یافتیا نیكھ گو

  . می، حساب پس دھ  ما سپرده استد در مورد ھر آنچھ او بھی، با حیدر بازگشت مس.  میخدا ھست
  

   ح ممكن استی، تنھا تا قبل از بازگشت مس نظارت )  ب
  .١١ـ٧ ، ٣ـ١  :٢٠؛ مكاشفھ ٩ـ٤  :٣؛ دوم پطرس ٣ـ٢  :٢ان یكی؛ دوم تسالون١٩  ،٥: ٢٥؛ ١٤ـ٩  :٢٤ ی مت:بخوانید

 قبل از بازگشت ی نسبتًا طوالنیدانست كھ زمان یبتدا مح از ای مسیسیح بازگردد؟ عی مسیسید تا عی چھ مدت طول خواھد كش:  دھیدمیتعل
 یزمان. فتدیل بھ تمام ملل جھان اتفاق بی از جملھ موعظھ انجیاری بسیخیع تارید وقایبا ی، م حیقبل از بازگشت مس.  خواھد شدیاو سپر
  .باشد یمقدس م ت مربوط در كتابای قبل از بازگشت ارباب از جزئین زمان طوالنیبنابرا. گذرد تا داماد بازگردد ی میطوالن

  
   یی نھای بھ نظارت ما در داوریدگیرس  )پ

  .١٣  :٢٠؛ مكاشفھ ١٠  :٥ان ی؛ دوم قرنت١٦  :٢ان ی؛ روم٤٨ـ٤٧  :١٢؛ لوقا ٤٥ـ٣٥ ، ١٩  :٢٥ ی؛ مت١٤  :١٢ جامعھ :بخوانید
 خود یا در زندگی، گفتھ  د در مورد آنچھ فكر كردهی با خواھد افتاد؟ ھر كسی ھر شخص چھ اتفاقی برایی نھای در زمان داور:  دھیدمیتعل

  .، حساب پس دھد ، گفتن و انجام دادن مورد غفلت قرار داده د در مورد آنچھ در فكر كردنی بایحت. ، حساب پس دھد انجام داده
  

  ، درو خواھد كرد  است كھ كاشتھییخداوند از جا  )ت
  .١٥  :٢٥ ی؛ مت١١  :١٢؛ اول پادشاھان ٩ـ٧  :٥ خروج :بخوانید

ن یچرا ا!  ستیح نی كھ نكاشتھ درو خواھد كرد، صحیینكھ خداوند از جای ایعنی،  ر و تنبل در مورد خداوند گفتی آنچھ غالم شر:  دھیدمیتعل
شتھ  كھ شخص نكایی درو كردن از جایعنین موضوع یباشد؟ دو قسمت بھ ا یح نمی كھ نكاشتھ درو خواھد كرد صحیینكتھ كھ خدا از جا

. ده جمع كندی كھ نپاشیی كرد از جای، فرعون سع٩ـ٧  :٥بر طبق خروج .  ر استی بھ افراد شریخی تاریپردازد و ھر دو اشارات یاست م
 كھ یید از جای، رحبعام كوش١١  :١٢بر طبق اول پادشاھان . ان كاه بدھد، خواست كھ بھ اندازه قبل خشت درست كنندیھودینكھ بھ یبدون ا

» . من از شالق خاردار استفاده خواھم كردیول. كرد یانھ استفاده میھ شما از تازی تنبیپدرم برا«:  ھود گفتیاو بھ مردم .  جمع كند، دهینپاش
 كھ كاشتھ درو ییاما مسلمًا از جا!  كھ نكاشتھ درو نخواھد كردییخدا از جا.  ستیر نیا رحبعام شریر یھ فرعون شریبھ ھر حال خدا شب

ن ی، خدا مانند ارباِب مذكور در ا١٥  :٢٥ یبر طبق مت.  ، حساب خواھد خواست  كھ بھ ما سپردهییزھای چینًا از ما برایقیو ا! خواھد كرد
ت یت و ظرفیكند، شخص ین مییف را تعی كھ او وظایزمان! دھد یاش م ییبر اساس توانا)  ییھا فرصت (یی قنطارھای، بھ ھر انسان مثل

ن حق دارد كھ یبنابرا! افشاند یپاشد و م ی، م شیم قنطارھای، او با تقس بھر حال. ردیگ یلطف و رحمت در نظر مھر شخص را با )  ییتوانا(
  .دیجمع كند و درو نما
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    اجتناب از ناظر بودنی برای انسانیھا بھانھ ) ث

  .٢٠ـ١٨: ١٤، ٢٧ـ٢٦  :١٣؛ لوقا ٤٥  :٤٤، ٢٣، ٢١  :٢٥، ٥  :٢٢، ٢٣ـ١٥  :٧ ی مت:بخوانید
  .آورند ی خدا می برای مختلفیھا آورند؟ اغلب مردم بھانھ ی میی افراد شرور و تنبل چھ عذرھا: دھید میتعل
ل بود كھ شكاك و ین دلیكرد، بلكھ بھ ا ی مین نبود كھ احساس كوچكیشرور بخاطر ا)  غالم(، غفلت خادم ٢٥ـ٢٤  :٢٥ ی بر طبق مت) ١

 خدا را بخاطر ، از مردمیاری، بس بین ترتیھم بھ.   استیرمنطقیو غ)  خشن(رحم  یكرد كھ ب یاو اربابش را سرزنش م! بدگمان بود
  .كنند یشان سرزنش م فھیگناھان خودشان و غفلت از انجام وظ

اند و با او غذا  ح ھمراه و ھمكار بودهین با مسی زمیكنند كھ بر رو یدروغ ادعا م   از مردم بھی، برخ٢٧ـ٢٦  :١٣ بر طبق لوقا ) ٢
 شاگردان ھ در مورد رابط٢٠ـ١٥  :٧ یمت. شناسد یشان را نمید كھ ایفرما یح بھ آنان میاما مس. اند مات او گوش فرا دادهیاند و بھ تعل خورده

ن كامًال یان دروغیحین مسیرانھ ایر شری تأثیروز. باشند یشان میان اید كھ در میگو ی سخن میحین مسیا و معلمان دروغیح با انبیمس
. برند یشان بسر میان اید كھ در میگو ی سخن میان اسمیحی با مسیحی در مورد رابطھ شاگردان مس ٢١  :٧ یمت!  شدآشكار خواھد

 در مورد رابطھ ٢٣ـ٢٢  :٧ یمت. دھند ی خدا را انجام مه عمًال ارادیان واقعیحیكنند، اما مس یح اقرار می با زبان بھ مسیان ظاھریحیمس
كنند و قادر بھ  یح را موعظھ مینان اگرچھ مسیا. باشند یشان میان اید كھ در میگو ی سخن میحیِن مسیروغگران د ح با معجزهیشاگردان مس

آنھا احتماًال مذھبشان را با ). اند افتھیشمرده نشده و نجات ن جھ عادلیو در نت(اند  ح فرا خوانده نشدهیانجام معجزات ھستند اما توسط مس
  .ورندآ ی بجا میطانی شیھا  قدرتیھمكار

. از داشتھ باشدیح بھ كمكشان نیدند كھ مسین بودند ھرگز ندی زمی بر رویند كھ وقتیگو ی از مردم می برخ٤٥ـ٤٤  :٢٥ ی بر طبق مت) ٣
  .اند ز انجام ندادهی او نیاند برا ان انجام ندادهیحیر مسی سای را كھ برایح خواھد گفت ھر كاریاما مس

ار ین بسی زمیاند و با تجارت و كارشان بر رو  كار خدا نداشتھی برای از مردم خواھند گفت كھ فرصتی، برخ٥ :٢٢ ی بر طبق مت) ٤
 خواھد گفت یكی: ح پاسخ ندھندیغام نجات مسیآورند تا بھ پ یھا را م  مردم انواع عذرھا و بھانھ٢٠ـ١٨: ١٤و بر طبق لوقا . مشغول بودند

 خواھد یگرید. دیازماید برود و آنھا را بیده و بای خواھد گفت كھ پنج جفت گاو خریگرید. دنید برود آن را ببیده و بای خریا كھ مزرعھ
  .دیایتواند ب ین سبب نمی گرفتھ است و از ایگفت كھ زن

  .ا خدمت نكنندی، پرستش  یرویح را پیآورند تا مس ی را م ھار و تنبل انواع بھانھی، مردم شر نیبنابرا
  
   ھپاداِش نظارت وفاداران  )ج

  .٨: ٤موتائوس ی؛ دوم ت٢٣، ٢١  :٢٥ ی مت:بخوانید
شتر از یار بید بسین جدید و زمیشان در آسمان جد ندهی آیھا تیت مسؤولیابند؟ اھمی ی چگونھ پاداش می خادمان وفادار و ساع:  دھیدمیتعل

 ی خدا و شادی، در آخرت در شاد نیوه بر اعال.  ن انجام شده استی زمیباشد كھ صادقانھ و مشتاقانھ بر رو یشان م ی فعلیھا تیمسؤول
  .م خواھند بودیان سھیحیر مسیسا
  
    مثلیم اصلی تعالھخالص  -٦
  

م یخواھد كھ ما چھ باش ی؟ او م میاوریمان بیا بھ آن ایم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستی مثل چی اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  ؟ میا چھ بكنی

  :مالحظات
ن ی، تمام ا نیبا وجود ا.  پاداش خواھد دادیحی بھ ھر مسیی نھای در روز داوریخدا با مھربان.  د بدانند خدا چگونھ استیتمام مردم با  ) الف

 ینز مبتیشود كھ ھمھ چ یل داده مین دلیشود، بلكھ بھ ا یاند داده نم ا آن را بدست آوردهیاقت آن را دارند یان لیحیل كھ مسین دلیپاداشھا بھ ا
  .باشد یض خدا می بر فیدھند مبتن یان انجام میحی كھ مسیی كارھای، حت١٠  :٢ان یبر طبق افسس.  ض خداستیبر محبت و ف

  
 یشھروندان واقع:  مییت خدمت نماین است كھ خدا را صادقانھ و با جدیآنچھ مھم است ا. د باشندید بدانند كھ چگونھ بایان بایحی مس ) ب

خدا بھ . باشند یبخشد، وفادار و كوشا م ی كھ خدا بھ آنھا مییھا ، بلكھ در ارتباط با فرصت شانیھا یی مورد تواناملكوت خدا نھ تنھا در
  .دیرجوع كن» مثل ده قنطار «٢مھ یبھ ضم. ت مای و جدیدھد، بلكھ بھ وفادار یجھ كار ما پاداش نمیا نتیت یموفق

  
 یمت(» ز گرفتھ شودیابد و از آنكھ ندارد آنچھ دارد نی ی كھ دارد داده شود و افزونبھ ھر«:  ن است كھیك اصل مھم در ملكوت خدا ای  )پ

 یریكارگ اما با بھ. م دادیز از دست خواھی، آنچھ را كھ از ابتدا بھ ما سپرده شده ن  آنچھ خدا بھ ما سپردهیریكارگ با غفلت در بھ). ٢٩  :٢٥
  . كردمی رشد خواھی روحانیآنچھ خدا بھ ما سپرده در غنا

  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

  
اید  ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد گرفتھ اید با دعا ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت

  .بھ حضور خدا بیاورید
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  ) دقیقھ٢ ( منزلتكلیف  ٦
  ی بعددرسبرای 

  
  .) یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود بنویسند،ن تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید رونوشت ای:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  .تعلیم دھید یا بررسی نماییدرا موعظھ كنید، » قنطارھا«مثل موضوع  برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و .  بخوانیدرا ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦حزقیال فصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  - ٢

  . یادداشت بردارید
 آیھ ٥ھر روز آخرین . است، مورد تعمق قرار داده و حفظ كنید )١٧  :١٢رومیان (  آیھ حفظی جدید را كھ - حفظ کردن  - ٣

  .یدحفظی قبلی را مرور کن
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٢٣ـ١  :١٤رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس -٤

  .بررسی کتاب مقدس استفاده کنید
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - دعا  - ٥
ھای خود در مورد  تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(وارد دفتررا  خدا موعظھ ملكوتمربوط بھ  ای جدیدآموختھ ھ  - ٦

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٤٤درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .بسپارید بھ خداوند راظھ ملكوت خدا موع بھ دوره مربوطاین نیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
   حزقیال

  
در با دیگران  )٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦حزقیال (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (میان بگذارید
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، . كند گوش دھید سی كھ بركاتش را بازگو میبھ ك

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
  رومیان

  
   ١٧  :١٢رومیان .  مرور كنیددو نفری :مرور

  

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ٢٣-١  :١٤رومیان   

  
ن یدر ا.   استیا قویف یمانشان ضعیدھد كھ ا یم می تعلیانیحی در قبال مسیحی فرد مسھفی وظه در بار٦  :١٥ تا ١  :١٤ان یم رو: مقدمھ

توانند  ی میحیك مسی است كھ در مقام یمانشان بھ كاری، بلكھ منظور ا ستی نجات نیح برای مسیسیمانشان بھ عی، ا مانی، منظور از ا تنم
  .باشد یمو مناقشھ شان در مورد مسائل قابل بحث یا باورھایھا  نیقی و ید شخصی عقاهكنند نییشان تعی ایمان ذھنی ا. دھندتوانند انجام یا نمی

در رابطھ با دیگر امور اما توجھ داشتھ باشید یک مسیحی کھ ایمانی قوی در یک مورد قابل بحث خاص دارد، ممکن است در ھمان زمان 
ھمینطور یک مسیحی . مسیحی، دعا، وفاداری و یا اشتیاق برای خدمات مسیحی ایمانی ضعیف داشتھ باشدروحانی، مانند شناخت حقایق 

حالیکھ در مورد امور روحانی دراشد، ممکن است در ارتباط با یک مورد قابل بحث و مناقشھ ایمانی ضعیف داشتھ و بھ آن توجھ نداشتھ ب
   .ر کندمھم دیگر ایمانی قوی داشتھ و برطبق ایمانش رفتا

  
   بخوانید:  ١قدم 

  . را با ھم بخوانیم ٢٣-١  :١٤رومیان  :بخوانید
  . ھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

  
  كشف كنید :  ٢قدم 

  چھ حقیقتی در این قسمت برای شما مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر قرار:توجھ كنید
  دھد؟  می

كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفترچھ یادداشت خود   یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
  . بنویسید

 گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم درمیان  بعد از اینكھ مدتی بھ اعضاء (:در میان بگذارید
  . ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كرده). بگذارند

بھ خاطر داشتھ باشید کھ در ھر گروه كوچك . گذارند موارد زیر مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر درمیان می(
  .  )سان باشندگذارند كھ نباید لزومًا یک اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم درمیان می

  
  ؟ ستیان چیحیان مسیدر مو مناقشھ مسائل قابل بحث .  من وجود داردی برایقت مھمی حق٢-١  :١٤ان ی در روم )١كشف 

  
  :  مثالیبرا. سدینو یان میحی خطاب بھ مسی مختلف مطالبیھا تی پولس در رساالت خود، در موقع. ر قابل بحثیمسائل غ )  الف

، و طالق  سا، و ازدواجیِع كلیاِن نامطیحیمانداران با مسی ای، و سازشكار ان بھ دادگاهیحی، بھ مسألھ مراجعھ مس انیاش بھ قرنت  در رسالھ )١
  .پردازد یره میو غ
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  .ابندیتوانند نجات  یعت می انجام اعمال شرھواسط ان بھیحیپردازد كھ مس یان میھودیم نادرسِت ین تعلی، بھ ا انیاش بھ غالط در رسالھ ) ٢
د از جسم آزاد شود، خصوصًا یپردازد كھ روح انسان با یم) ھا یغنوص(گنوستیكھا م نادرسِت ین تعلی، او بھ ا انیاش بھ كولس در رسالھ ) ٣

  . اضت سختیق تحمل ریاز طر
  !»باشند ینم«نھا مسائل قابل بحث یا.  وجود داردیم روشنیمقدس تعل نھا در كتابیدر مورد تمام ا

  
، بھ موضوِع  انیاش بھ روم پولس در رسالھ.   وجود دارد كھ قابل بحث استی، مسائل انیحیان مسی اما در م. و مناقشھ بحثمسائل قابل  )  ب

،  ا اگر ھم ھستی وجود ندارد، یمیچ تعلیمقدس در موردشان ھ  است كھ در كتابیمسائل قابل بحث آن مسائل. پردازد یمسائل قابل بحث م
 ھستند كھ در مورد آنھا یانیحی، مس  نگفتھ استین مسائل قابل بحثی چنه در باریزیمقدس چ قت كھ كتابین حقی ابا وجود.  ار اندك استیبس

،  در شھر روم. كنند یم) دیالوگ:  یونانیبھ ( آنھا بحث و مجادلھ ه، در بار جھی دارند، و در نتی سفت و سختینظرات و اعتقادات و باورھا
گر در یكدین با یآنان ھمچن.  داشتندی، نظرات متفاوت  مسائلیآمدند و در خصوص برخ ی می گوناگونیھا نھیھا و زم نھیشیان از پیحیمس

  .دادند ی قرار میگر را مورد قضاوت و داوریكدی نظرات یكردند و حت ین مسائل بحث و مجادلھ میخصوص ا
ھا  ی، بعض اما در روم. ریرناپذیی تغی است از باورھا كھ اعتقاد عبارتی دارد، در حالتی كھ حالت احتمالیدگاه و نگرشی دیعنینظر 

،  در روم در روزگار پولس! پنداشتند ی مطلق میمانیا اعتقادات خود را ھمچون ایكردند  ی میر تلقیرناپذیی تغینظرات خود را اعتقادات
تواند  ی میحیك مسیا یكردند كھ آ ین مورد بحث میشان در ایا.  داشتندید، نظرات گوناگونی عیان در خصوص خوراك و روزھایحیمس

نكھ یا اینگارد یكسان بید ھر روز را ی بایحیك مسیا یكردند كھ آ ین بحث میھمچن). ٢  :١٤(جات بخورد ید سبزیا فقط بایز بخورد یھمھ چ
  ).٥  :١٤(اورد یشمار ب گر بھی دیتر از روزھا  از روزھا را مقدسیكی
 ھ شده بودند، بیھودیا ی بودند یھودی كھ قبًال یانیحیق باشد كھ مسیاحكام مربوط بھ مناسك عھدعتن مباحثات ممكن است ی ای احتمالھنیشیپ

ن خصوص كھ چگونھ یساخت در ا ی خدا را آشكار می، اقتضاھا قینھا در عھدعتییعت و احكام مربوط بھ مناسك و آیشر.  داشتندعادتآن 
مھ یخ(، اماكن مقدس ) انیكاھنان و الو( مقررات مربوط بھ اشخاص مقدس یم حاون احكایا. د بھ او تقرب جست و او را عبادت نمودیبا

، نوبر  یزادگ ، نخست  حاللی، خوراكھا ھا، ختنھ یقربان( مقدس یو كارھا)  یاد مذھبی، اع روز سبت( مقدس یھا ، زمان)اجتماع و معبد
نھا اضافھ كرده بودند و احكام خود را بھ ھمان اندازه یز بھ اینگر ی دی حكم بشر٦١٣ھود ی یعلما. شد یم)  رهی، و غ كی ، ده محصوالت

ن ی شده بودند، ھنوز ایحیده بودند و بعدًا مسیت گرویھودی كھ بھ یان و كسانیھودیلذا خصوصًا . دانستند یاالجرا م ان الزمیھودی یبرا
ق را تحقق ینھا و مناسك عھدعتییح آی مسیسیدند كھ عشان ھنوز درك نكرده بویا. شماردند یاالجرا م  الزمیار مھم و حتیاحكام را بس

ھود را رد ی ی علماھ احكام ساختھ و پرداختیح تمامینكھ مسیو ا) ١٤  :٢ان ی؛ كولس١٥  :٢ان یافسس(ده و آنھا را منسوخ ساختھ بود یبخش
، در  جھیدر نت. آوردند یشمار نم مھم بھن احكام را ی شده بودند، ایحی كھ مسیانیھودیریگر، غی دیاز سو)! ١٣-١  :٧مرقس (كرده بود 

  . ان روم بحث و مجادلھ وجود داشتیحیان مسین مطالب در میخصوص ا
 خود را ینكھ نظرات شخصی، شروع كردند بھ ا ان از ھر دو طرفیحیده شد كھ مسیچی پیمسائل مربوط بھ اختالف نظر آنان زمان

شد  ی نادرست میاما زمان. نفسھ نادرست نبود یدر مورد مسائل قابل بحث داشتند، فشان ی كھ اینظرات!  كنندیھمچون اعتقادات مطلق تلق
روان ی، بھ پ روان نظر مخالفیشد كھ پ ی نادرست مین زمانیھمچن. ساختند یروان نظر مخالف را محكوم می، پ ك نظر خاصیروان یكھ پ

  .كردند یآن نظر اھانت م
  
  . یزان امرویحیان مسیمسائل قابل بحث در م  )پ

  : كنندیر را مسائل قابل بحث تلقیان ممكن است امور زیحیدر روزگار ما، مس
   از آنھا را؟یا فقط بعضی را در طول سال برگزار كنند یحیاد مسید تمام اعیان بایحیا مسی آ )١
  ؟ د استیت دارد، مفھوم تعمینكھ آنچھ واقعًا اھمیا اید دھند ی تعمید بھ روش خاصیان بایحیا مسی آ )٢
  ؟ ا نھی برگزار كنند یطرز خاص د شام خداوند را ھر ھفتھ و بھیان بایحیا مسیآ  )٣
  ؟ ا نھیدو بار بروند )  كشنبھی( بروند، و در روز خداوند ییساید ھر شب در طول ھفتھ بھ جلسھ كلیان بایحیا مسیآ ) ٤
  ز بخوانند؟ی نی روحانیگر سرودھایتوانند انواع د یا میعنوان سرود بخوانند،  مقدس را بھ ِر كتابید فقط مزامیان بایحیا مسیآ ) ٥
توانند  یان میحینكھ مسیا ای باشد ید آلت خاصیا بای، آ نصورتی استفاده كنند؟ در ایقی از آالت موسید در جلسات پرستشیان بایحیا مسی آ )٦

  ؟ ا نھی، كف بزنند  ام سرود خواندنھنگ توانند بھ یان میحیا مسی بسازند؟ آیقی متفاوت سرود بخوانند و موسیبھ روشھا
  ؟ ی عادیھا ا لباسی بپوشند ی مذھبید رداھایسا بایا رھبران كلی آ )٧
  ؟ ی عادیھا ا فقط لباسیز سازد یشان را متمای بپوشند كھ ای مخصوصیھا د لباسیان بایحیا مسی آ )٨
   بر سر خود داشتھ باشند؟ید پوششیا بیحیا زنان مسی كوتاه داشتھ باشند؟ آید موھای بایحیا مردان مسی آ )٩

ون یزینكھ بر سر پول باشد، تلوی كنند بدون ایكار ببرند، مشروب بنوشند، برقصند، قمار باز توانند جواھرآالت بھ یان میحیا مسی آ )١٠
  ؟ رهینما بروند، و غیا سینگاه كنند، 

  
 یانیحیر مسید بدانند با سایان بایحی، مس  اما درضمن.داشتھ باشندا خود ر یا اعتقادات شخصیھا  نیقی ،ن مسائلید در خصوص ایان بایحیمس

  . و رفتاری شایستھ داشتھ باشند دارند، چگونھ ارتباط برقرار كنندی متفاوتیھا نیقین مسائل یكھ در خصوص ا
  
صوص مسائل قابل بحث د در خیان بایحی است كھ مسی و آن نگرش من وجود داردی برایقت مھمی حق٤-٣  :١٤ان ی در روم )٢كشف  

 یح برای مسیسیشان بھ عیمان ای، مقصود ا ن چارچوبیدر ا. كند یف میف توصیان را ضعیحی از مسیمان بعضی، ا١ھ یآ. داشتھ باشند
 هكنند نییشان تعی ایمان ذھنیا! توانند انجام دھند یا نمیتوانند  ی میحی است كھ در مقام مسییمانشان در خصوص كارھای، بلكھ ا ستینجات ن
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 از خوراكھا را یشود كھ برخ یشان مانع م یمان شخصی ھستند كھ ایانیحیمس. باشد یشان می ای شخصینظرات و اعتقادات و باورھا
ا اھانت یر ی، تحق یف و قوی ضعیھا منظور از صفت. ز بخورندیدھد ھمھ چ یشان اجازه م یمان شخصی ھستند كھ ایانیحیبخورند و مس

مان یرا آن نوع اینامد، ز یف میمان ضعیدارد ا ی كارھا باز می را كھ شخص را از انجام بعضیمانیپولس ا.  ز استی، بلكھ فقط تما ستین
  .  استیرانیشتر در معرض لغزش و ویدھد ھمان كارھا را انجام دھند، ب یمانشان اجازه می كھ ایانیحیدر مقابل رفتار مس

  
 را كھ در یشخص«: دیفرما ی م١  :١٤ان ی روم. كنندیف دارند داوری ضعیمانی كھ ای بر آناندی دارند، نبای قویمانی كھ ایانیحیمس )  الف

 است یانیحی مسیحت پولس براین بخش از نصیا. » د اوی عقاهمنظور مباحثھ در بار  نھ بھید، ولیریان خود بپذیف است در میمان ضعیا
  . دارندی قویمانیكھ ا

ھا  نیقیا یھا   وسواسھنید در زمی نبای قویحیمس.  كنندیف دارند، داوری ضعیمانی كھ ایانیحیت مسا نظراید در مورد افكار یشان نبایا
ا محترم ی،  دنیر خوردن و نوشی نظی مسائلھنید در زمی، نبا  مثالیبرا.  بكند ی ارزشیف اظھار نظرھای ضعیحیمتفاوت مس)  اعتقادات(

ان را در خصوص مسائل یحیر مسی سایا باورھایھا  نیقید نظرات و یاو نبا.  بكندی منفی، اظھارنظرھا  خاصییا نداشتن روزھایداشتن 
 یكس«. ل كند و در مورد آنھا بھ بحث بپردازدیھ و تحلیشان را تجزی ایھا د وسواسیاو نبا.  قرار دھدییجو بیقابل بحث مورد انتقاد و ع

ر ید سای دارند، نبای قویمانی كھ ایانیحیمس). ٣  :١٤(» د خوار بشماردخور یجات می را كھ فقط سبزید كسیخورد، نبا ی را مییكھ ھر غذا
 از یا بعضید خورد ی از خوراكھا را نبایان را كھ معتقدند بعضیحی آن دستھ از مسیعنیا مورد اھانت قرار دھند ، یر كنند یان را تحقیحیمس

  .د انجام دادیكارھا را نبا
  

ناخورنده بر «: دیفرما ی م٣  :١٤ان ی روم.ندی دارند محكوم نمای قویمانی را كھ ایانیحید مسینباف دارند، ی ضعیمانی كھ ایانیحیمس )  ب
  .ف دارندی ضعیمانی است كھ ایانیحی مسیحت پولس براین بخش از نصیا» . رفتھ استیرا خدا او را پذیخورنده حكم نكند ز

،   را بخاطر خوراك متفاتشانیمان قویاِن با ایحید مسیشان نبایا. شند بایمان قویاِن با ایحید مراقب نگرش خود در مورد مسیشان بایا
رفتھ است و لذا ی را پذیمان قویاِن با ایحیخدا مس. ت قرار دھندی و محكومی، مورد داور ا سرود خواندن متفاوتشانی،  پوشاك متفاوتشان

خدا !  كمتر بپندارندیا با اطاعتی درجھ دو یانیحی آنان را مسای كنند ی تلقیحیرمسیشان را غید ایف دارند، نبای ضعیمانی كھ ایانیحیمس
 را كھ ید كرده است محكوم كنند و كسید آنچھ را كھ خدا تأئیان نبایحیمس.  رفتھ استیخورند پذ ی را می را كھ ھر نوع خوراكیان قویحیمس

  .دا است و دروغگو شمردن خدا منحرف كردن كالم خیمعن ، بھ نیعمل كردن بر خالف ا. رفتھ است رد كنندیخدا پذ
كن استوار خواھد شد یل. شود یا ساقط می خود ثابت ی؟ او نزد آقا یكن یگر حكم می دی كھ بر بنده كسیستیتو ك«: دیفرما ی م٤  :١٤ان یروم

را خدا یت نكنند، ز دخالیان قویحی مسیف اندرز داده شده كھ در امور شخصیان ضعیحیبھ مس» .دیرا خدا قادر است كھ او را ثابت نمایز
تر را  یمان قویاِن با ایحی عمِل مسیل داشتند كھ آزادیف تمایان ضعیحیمس.  رفتھ استیشان را پذ یشتر در روش زندگی بیشان و آزادیا

 یوان قیحی مسیپنداشتند كھ روش زندگ یف میان ضعیحیمس.  كنندیح تلقیشان بھ مس یا لغزش و سقوط از سرسپردگی ییاگرایعنوان دن بھ
، بلكھ با  می كنی خودمان داوریارھاید با ھنجارھا و معیگر را نبای دید كھ خادِم شخصیفرما یاما پولس م. باشد یح نمید مسیمورد تأئ
 كھ یان قویحیو رفتار مس. دیفرما یخ میف دارند، توبی ضعیمانی را كھ ایانیحی مسھانیجو بیپولس قضاوت ع!   ارباب خودشیھنجارھا
  .ماندار در معرض خطر قرار دھدیك ایعنوان  شان را بھی ایتواند استوار ی، نم داستد خیمورد تأئ

  
  سؤال :  ٣قدم 

  ھای مختلف وجود دارد كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟  در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ:توجھ كنید
  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم آنچھ نمیرا درك كنیم و در مورد  ٢٣-١  :١٤رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 

 تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود :بنویسید
  . بنویسید

از افراد سؤال بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن ونوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھركدام  (:درمیان بگذارید
  ). خود را برای دیگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه جوابی برای  (:گفتگو كنید
  ). با آن مباحث آمده استدر ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگردان بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ . آنھا پیدا كنید

  
د داشتھ ی بای، چھ نگرش  خود در خصوص مسائل قابل بحثی شخصیھا نیقیا ی نظرات هان در باریحیمس). ٩-٥  :١٤رومیان  ( )١ؤال س

  باشند؟
  :مالحظات

ط وجود دارد یفراط و تفر دو ا).٥  :١٤رومیان (ن كامل داشتھ باشند یقی،  د در فكر خود در خصوص مسائل قابل بحثیان بایحیمس )  الف
  . كھ ھر دو مردود است

 از یا بعضیسا ی كلیدر مسائل قابل بحث كھ اغلب از سو» انطباق «.شود كھ افراد خود را انطباق دھند یكسو، اغلب خواستھ میاز   )١
 را یكند تا گوناگون یحت میان را نصیحی پولس رسول مس.سازد ی محبت را مخدوش مصلز ایشود، ھدف خدا و ن یل میسا تحمین كلیمعلم

  .ندیقبول نما، سای مسائل قابل بحث در كلیھا در خصوص برخ نیقیا ی نظرات ی گوناگونباوجودز یگر را نیكدیرند و یسا بپذیدر كل
قابل د در مورد مسائل ی بایحید كھ ھر فرد مسیفرما ی پولس رسول م. وجود داشتھ باشدین شخصیقیگر، ممكن است فقدان ی دیاز سو  )٢

 خداوند انجام ی را آگاھانھ برایین كارھایتواند چن ی است كھ میگانھ راھین یرا ای، ز»ن كامل حاصل كندیقیدر ذھن خود «بحث مختلف 
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خواھد  یز میھا داشتھ باشد، بلكھ خدا ن نھین زمی در ای شخصیھا نیقیا ی خود نظرات ی نھ فقط حق دارد برایحیھر فرد مس. ا ندھدیدھد 
  . كندی روشن داشتھ باشد و مطابق آنھا زندگیتی خود وضعیھا نیقی در خصوص یحیمسكھ شخص 

  
 ). ٦ :١٤رومیان (انجام دھند » بخاطر خداوند« را ین شود كھ ھر كاریین تعید بگذارند كھ تمام رفتار و مَِنششان توسط ایان بایحیمس  ) ب

كند، بخاطر خداوند  ی میا از انجامش خودداریدھد  ی انجام میحیك مسینچھ ھر آ.  ستی نیرمذھبی غیحی، رفتار فرد مس یدر قلمرِو آزاد
آنچھ در نظر ). ١٧  :٣ان ی؛ كولس٣١  :١٠ان یاول قرنت(ن امر غافل نخواھد ماند كھ در حال خدمت بھ خداوند است یاو ھرگز از ا.  است

 یا از عمل بھ آن خودداریاورد یعمل ب  را بھیخاصن یقیشود شخص  ی است كھ باعث می، آن نگرش و حالت درون خداوند مھم است
 خدا قابل قبول ی، برا فیان ضعیحی و چھ نزد مسیان قویحی از آن چھ نزد مسی و رفتاِر ناشی شخصیھا نیقیكند كھ  یآنچھ ثابت م. دینما

را یز«. ا نامحدودی محدود انجام دھند ی خود را بھ روشینكھ كارھاینظر از ا كنند، صرف یشان خدا را شكر مین است كھ ھر دِو ای، ا است
اول (» شود یس میرا كھ از كالم خدا و دعا تقدیرند، زی پذید كرد، اگر بھ شكرگزاریز را رد نبایچ چیكوست و ھیكھ ھر مخلوق خدا ن

رند و یفاده قرار گمقدس مورد است م روشن كتابی خدا قابل قبول است بشرط آنكھ مطابق تعلی مخلوق برایزھایچ)! ٥-٤  :٤موتاؤس یت
ق یان از طریحیمس). ٣٠  :١٠ان ی؛ اول قرنت٣٥  :٢٧؛ اعمال ٣٦  :١٥ یمت( آنھا دعا كنند و خدا را سپاس گزارند یان برایحیمس

  .دھند ی خود را بھ او نشان میباشند و سرسپردگ یسازند كھ مرھون خدا م ی از خدا، ظاھر میسپاسگزار
  
 شما را بد ییكوید كھ نیپس مگذار «).١٦  :١٤رومیان ( سازنده دفاع كنند یطرز  خود بھی شخصیھا نیقیتوانند از  یان میحیمس  )پ
اد یا در قبال نگرشش در خصوص اعیباشد،  یدنش میاش در قبال خوردن و نوش یكند، آزاد ی میكو تلقی نی قویحیآنچھ كھ مس» .ندیگو

ف مورد ی ضعیحیك مسی وجدان یك مسألھ قابل بحث از سویاش در خصوص  ی ندارد كھ احساس كند آزادیازی نی قویحیمس.  قیعھدعت
د ھر چھ ی بای قویحی، مس  آنیبجا). ٣٠-٢٩  :١٠ان یاول قرنت(د یگو ی خود خدا را شكر می آزادیرا كھ او برایرد، زیگ ی قرار میداور

 آزاد ی قویحیمس). ٣١  :١٠ان یاول قرنت(دا بكند  جالل خیكند، برا ید ھر چھ را كھ از انجامش اجتناب میف بای ضعیحیكند و مس یم
ا مردود بشمارد، ید خود را مقصر ی نبای قویحینسان مسیبد.  لذت ببردی، با شكرگزار میاست تا از ھر آنچھ كھ خدا خلق كرده تا استفاده كن

 یحی مسی از سوی قویحی مسیھا نیقی اعتقادات و یوقت. شمارد یف آنھا را مردود می ضعیحیبند است كھ مسی پاییھا نیقیرا بھ یز
  . سازنده و با محبت دفاع كندیطرز د از آنھا بھیرد، او بایگ یف مورد حملھ و رد قرار میضع

  
 خودت در ی؟ پس برا یمان داریا تو ایآ «).٢٢  :١٤رومیان (ان خود و خدا نگاه دارند ی خود را می شخصیھا نیقید یان بایحیمس  )ت

ش بگذارند و در مورد آنھا دست بھ یف بھ نمایان ضعیحیضرر مس  خود را بھید حقوق و آزادی نبایان قویحیمس» .حضور خدا آن را بدار
ن كار را بدون یاگر دست بكشند، ا! د از آنھا دست بكشندیبند بمانند و نبای پاییھا نیقین ی حق دارند بھ چنیان قویحیاما مس! اعتراض بزنند

  ).٢٣  :١٤رومیان ( گناه است ین كارینمان انجام خواھند داد، و چیا
  

مانداران در خصوص مسائل قابل بحث چھ یر ای سای شخصیھا نیقیا یان در خصوص نظرات یحیمس). ١٤-١٠  :١٤رومیان  ( )٢سؤال 
  د داشتھ باشند؟ی باینگرش

  :مالحظات
-١٠  :١٤رومیان  ( قرار دھندیبحث را مورد داورن در خصوص مسائل قابل یری سایا باورھایھا  نیقیا ید نظرات یان نبایحیمس )  الف
ان در یحیمس.  شخص خود بھ خدا پاسخ خواھند دادیستاد و در مورد زندگی خدا خواھند ای در مقابل مسند داوریان روزیحیمسھمھ ). ١٢

،  نیبنابرا! اند  كردهیھ زندگد پاسخ دھند كھ خودشان چگونیمانداران بھ خدا پاسخگو نخواھند بود، بلكھ بایر ای سای زندگهمورد نحو
ر یده تحقیا بھ آنھا با دی قرار دھند یان در خصوص مسائل قابل بحث را مورد داوریحیر مسیا رفتار سای ی شخصیھا نیقید یان نبایحیمس

؛ اول ٢-١  :٧ یمت(ند  خواھد ماین حق از آن خدا باقیا.  سا منع كرده استی كردن بر مردِم خارج از كلیان را از داوریحیخدا مس. بنگرند
 آشكار در ی كھ گناھی، بجز در موارد ان منع كرده استیحیر مسی كردن بر سایان را از داوریحین مسیخدا ھمچن). ١٣-١٢  :٥ان یقرنت

 خود را  از محبتیانھ و رفتار خالیجو بید حالت عیان بایحینھا، مسی ایبجا). ٢٠  :٥موتاؤس ی؛ اول ت١٣-١  :٥ان یاول قرنت(ان باشد یم
ا از ی كنند كھ آین امر داورید بر ای؛ با ا نھیاند  ا مطابق اعتقادات خود رفتار كردهی كنند كھ آین امر داورید بر ای قرار دھند؛ بایمورد داور

  ! ا نھیاند  اند، اجتناب كرده  متفاوت داشتھی كھ اعتقاداتیگرانی كردن بر دیداور
  

 ز قائل شوندی، تما  درست استیان بطور ذھنیحی از مسی درست است و آنچھ كھ در نظر برخینی عان آنچھ كھ بطورید میان بایحیمس )  ب
 ی، حت شود درست است یو آنچھ كھ تصور م.   درست استینی، بطور ع م داده شده استیمقدس تعل آنچھ كھ در كتاب). ١٤  :١٤رومیان (

  .  درست استیآن امر فقط بطور ذھن وجود ندارد، یم روشنیمقدس در مورد آن تعل  در كتابیوقت
 یزیم داد كھ ھر چیز تعلیو پولس رسول ن). ١٥،١٩:  ٧مرقس (م داد كھ ھمھ خوراكھا حالل و پاك است ی تعلی بروشنیسی، ع  مثالیبرا

پولس ). ١٤،٢٠  : ١٤؛  ٥-٤  :٤موتاؤس یاول ت(رفتھ شود ی پذید رد كھ اگر با شكرگزاریز را نبایچ چیكھ خدا خلق كرده خوب است و ھ
ز بر ی، و ن بند استیم داده شده پایمقدس تعل  كھ در كتابینی عیقتی، بر اساس حق قت كھ ھمھ خوراكھا پاك است و قابل خوردنین حقیبھ ا

  . بند استی كھ خودش بدان پای ذھنیقتیاساس حق
 ھمھ یحی ھر فرد مسیا اعتقاد ذھنین یقیست كھ ینا نن بدان معیشمارد، ا یمقدس ھمھ خوراكھا را حالل م  در كتابینیم عیاما گرچھ تعل

ا عمل بھ آن را یرش آن یماِن پذیمقدس را بداند اما ا  كتابینیقت عیك حقیف ممكن است ی ضعیحیك مسی. شمارد یز را پاك و حالل میچ
نحال ممكن است یا ، اما با داشتھ است پاك اعالم ینیی ھمھ نوع خوراك را از نظر آیسی، ممكن است بداند كھ ع  مثالیبرا. نداشتھ باشد
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 ینیقت عید نھ فقط حقی، با فیان ضعیحی در ارتباطشان با مسیان قویحی، مس نیبنابرا.  از خوراكھا را بخوردیش محال باشد كھ بعضیبرا
  !شان توجھ نشان دھندی ای و ذھنیا اعتقاد شخصین یقین بھ ید ھمچنیمقدس را مد نظر قرار دھند، بلكھ با كتاب

ز یچ چیدانستند كھ بت در جھان ھ یان میحی از مسیاریبس). ٤،٧: ٨ان یاول قرنت(ز صادق است یھا ن ت در خصوص بتین وضعیھم
ھا عادت كرده  ان ھنوز چنان بھ بتیحی از مسیبعض!  دانست ین را نمی ایحیاما ھر فرد مس.  وجود نداردیكی جز یینكھ خدایست و این

.  فردین و اعتقاد شخصیقیمقدس است و  م كتابیان تعلیز مینجا تمایلذا در ا! شماردند ی بھ آنان را نجس میمی تقدیبودند كھ گوشت قربان
م ید تعلیان بایحیمس! باشد یم» شود یص داده می درست تشخیآنچھ كھ بطور ذھن«و »   درست استینیآنچھ بطور ع«ان یز میتما

ان در یحیر مسی خود و احساسات و نظرات ساید احساسات و نظرات ذھنینحال بایما باامقدس در باره مسائل قابل بحث را بدانند، ا كتاب
 نظرات و ھنیتوانند در زم یرش و احترام متقابل می از محبت و پذیان فقط در َجویحیمس. ن مسائل را مد نظر قرار دھندیخصوص ا

  .گر را بنا كنندیكدی خود، ی ذھنیھا نیقی
  

  د داشتھ باشند؟ی بایان در قبال مسائل قابل بحث چھ رفتاریحیمس). ٢٠-١٥ :١٤رومیان  ( )٣سؤال 
 را كھ شخص را از یمانیپولس ا.  ز استیجاد تمای، بلكھ ا ستیر نی اھانت و تحقیف و قوی ضعیھا  منظور از كاربرد صفت:مالحظات

مانشان اجازه انجام ھمان ی كھ ایانیحی رفتار مسمان در مواجھھین نوع ایرا اینامد، ز یف میمان ضعیكند، ا ی كارھا منع میانجام بعض
  .  استیشتر در معرض لغزش و نابودیدھد، ب یكارھا را م

ن را ی ای حق و آزادیان قویحیمس). ١٥، ١٣  :١٤ (شان یا آزادین كند، نھ حقوق یید بگذارند كھ رفتارشان را محبت تعیان بایحیمس)  الف
 یحیك مسیماِن ی موجب لغزش ایا آزادین حق ی ایاما وقت. بند باشندیھا پا نیقیا ی نظرات ی برخ، بھ دارند كھ در خصوص مسائل قابل بحث

!  یعت حق و آزادیتر است از شر ار مھمیعت محبت بسیشر. ا بھ آن عمل كنندی ندارند كھ آن را ابراز دارند یا آزادیگردد، حق  یف میضع
د آن یشود، نبا یف می ضعیحیك مسیماِن ی قابل بحث باعث لغزش اھك مسألیصوص نش در خیقیند كھ نظر و یب ی می وقتی قویحیك مسی

ف بھ موقع اجرا یان ضعیحی مسائل قابل بحث در حضور مسھنی خود را در زمیا آزادید حق ین نبایھمچن. را در مأل عام ابراز دارد
ك ی، ھرگاه  نیبنابرا. شوند ی برادرشان می باعث نابودكنند، ی استفاده می خود بھ نحو بدی از حق و آزادی وقتیان قویحیمس. بگذارد

شمارد، اجتناب  یف آن را نادرست می ضعیحیا عمل كردن بھ ھر آنچھ كھ مسید از ابراز ی بای قویحیف حضور دارد، مسی ضعیحیمس
 است كھ یانیحی در حق مس، بلكھ عمل كردن بھ محبت ستی نی شخصی و آزادی، حقوق شخص یحی مسھ مھم در روابط برادرانھمسأل. كند

  . متفاوت دارندییھا نیقیا ی، نظرات  در خصوص مسائل قابل بحث
  

). ١٥  :١٤(گر را نابود سازند یكدید یان نبایحیمس). ١٥، ١٣  :١٤ (ن كندییگران تعید بگذارند كھ رفتارشان را بنا شدِن دیان بایحیمس  ) ب
اما در ). ١١  :٨ان یاول قرنت (ی است قویا  خراب كردن كلمھھكلم). ٢٠  :١٤(كنند گر خراب ی دیحیك مسید كار خدا را در یشان نبایا
  . ستی نیا ھالكت ابدی یحیمان مسی ارتداد و انحراف از ایمعن نجا بھیا

ا ی كند بدون آنكھ بھ نظر یك مسألھ قابل بحث استفاده می خود در خصوص ی از حق و آزادی قویحیك مسی یوقت. اند  گناھان مخربھھم
 ی قویحیگناه مس. كند ی در حق برادرش و خدا گناه میعنیدھد،  ی مخرب انجام میف توجھ داشتھ باشد، عملی ضعیحیك مسیا باور ین یقی
 از محبت او سبب یرفتار خال. دھد ی نشان میتوجھ ی برادرش بیآورد و نسبت بھ سالمت روحان ین است كھ شرط محبت را بجا نمیا
ف ی ضعیحیا اعتقاِد مسیشود كھ نظر  یسبب م. مانش در خصوص مسائل قابل بحث لغزش بخوردیف در ای ضعیحیشود كھ مس یم

ران شود، نسبت بھ خودش ی وی قویحیك مسیاش توسط رفتار  یِن مذھبیقیدھد كھ  یف اجازه می ضعیحی مسین وقتیھمچن .ب گرددیتخر
 ی شخصین است كھ بھ اعتقاد مذھبیف ای ضعیحیگناه مس. كند ی خدا گناه مز نسبت بھ خود و بھی او نیعنیكند،  ی مخرب عمل میا بگونھ

ن تجاوز از ی و وجدان خود ادامھ دھد، و چنانچھ ای شخصیھا نیقیف بھ تجاوز بھ ی ضعیحیاگر مس. كند یو وجدان خود تجاوز م
  :١٤(ز خداوند قادر است او را استوار سازد ید نن موری در ای، حت نحالیا با. م نگردد، ممكن است منجر بھ ھالكت او شودی ترمیوفادار

 و نھ ی قویحینھ مس.  بكندیف داشتھ باشد، توجھ كافیان ضعیحیتواند بر مس یھا و رفتارش م نیقی كھ ید بھ اثری بای قویحیمس ).٤
ان یحیمس. رندیان پناه بگیحی مسیان و مداومت ابدیحیت مسینھ امنیمقدس در زم م كتابیك حق ندارند در پس تعالیچی، ھ فی ضعیحیمس

 یش حقوق و آزادید با نمای نبایان قویحیلذا مس. باشد یشان می ایز در حال بنایو خدا ن) ١٠  :٢ان یافسس(ز صنعت خدا ھستند یف نیضع
  .دن آنان گردندیب و لطمھ دی، باعث تخر ت اصل محبتیخود بدون رعا

  
 یكھ حقوق و آزاد یھنگام). ١٩-١٧  :١٤ ( خود رایھ دھند، نھ حقوق و آزادت دارند كھ ملكوت خدا را توسعیان مسؤولیحیمس  )پ
آنچھ كھ در ملكوت خدا . شود ی می او موجب بدنامیگردد، در آنصورت حقوق و آزاد یف می ضعیحی موجب لطمھ بھ مسی قویحیمس

 در ی گسترش ملكوت خدا، صلح و شاد، بلكھ ستی در مورد مسائل قابل بحث نی قویھا نیقی از نظرات و ی است برخورداریاساس
ق یت خدا در آن مورد تصدی است كھ حاكمیان بھ آن تعلق دارند، آن ساحتیحی است كھ ھمھ مسییملكوت خدا آن قلمرو.  القدس است روح

 رفتار ما چقدر شود، مشخص است كھ تفكر و ی ما مهل بھ مسألھ عمدیدن تبدی مسائل خوردن و نوشیوقت! باشد ین میاش برتر است و اراده
، اشاعھ   است كھ در نظر خدا درست استییان در ملكوت خدا، انجام كارھایحی مسیھا تیمسؤول.  از منافع ملكوت خدا دور افتاده است

ان یحیمس.  را تجربھ كنندیشود، تا ھمھ بتوانند شاد یگران می دی است كھ باعث بنایی، و فقط انجام كارھا  استیصلح در روابط شخص
رند یان قرار گیحیرمسی، خصوصًا غ گرانید دیح را خدمت كنند و خدا را خشنود سازند و مورد تأئیتوانند مس ی مین اموری با انجام چنفقط

د بھ دست یان نبایحیمس. ان داردیحیرمسی ژرف در نظر و قضاوت غی، بازتاب یان قویحی مسیمالحظھ از سو یرفتار ب). ١٩-١٨: ١٤(
د ی است كھ بای، دو امر  در روابطیكرنگی، و  انجام آنچھ كھ در نظر خدا راست است. ندیسا سخن بگویھ كلیكھ بر عل بدھند یا دشمن بھانھ

  . حاكم باشدییسایان در روابط كلیحیات و رفتار مسیبر روح
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  ؟ ستیچو مناقشھ  او در خصوص مسائل قابل بحث یھا نیقیمان فرد و یان ایرابطھ م) ٢٣-٢٠  :١٤رومیان  ( )٤سؤال 
اما . باشند ی مییھا و باورھا نیقی نظرات و یف در خصوص مسائل قابل بحث دارایان ضعیحی و ھم مسیان قویحی ھم مس:مالحظات
  . گر متفاوت استیكدیشان با ی ای شخصیا باورھایھا  نیقینظرات و 

 آن یبرا«: دیفرما یمبطور تحت الفظی  ٢٠  :١٤ان ی روم. خود انجام دھندی شخصیھا نیقی بر خالف ید كاریان نبایحیمس )  الف
،  ف استی ضعیحی مسھمان» خورد یمغذا  لغزش در كھ یآن شخص«اد یبھ احتمال ز» .خورد یمغذا  لغزش در كھ ی بد استشخص

 را بر غذاییخورد كھ  ی لغزش میف زمانی ضعیحیمس. خورد یكھ لغزش ماست  یكسمسیحی ضعیف د یگو یحًا می صر٢١ھ یرا آیز
،  نی بنابرا).٢٣، ١٤  :١٤(خورد  یمغذا مان ی راحت و بدون ای كھ بدون وجدانی زمانیعنیخورد،  ی خود مین شخصیقیف اعتقاد و خال
: دیفرما یم. گردد یف می ضعیحیت موجب لغزش مسی نزند كھ در نھایھ شده كھ دست بھ انجام كاری توصی قویحی بھ مس٢١ھ یدر آ

خوردن گوشت و » . كو استیا ضعف برادرت باشد، نیا لغزش ی  تی نكردن كھ باعث اذیو كاردن یگوشت نخوردن و شراب ننوش«
  .ف بودیان ضعیحی مسیھا  از وسواسیدن شراب بخشینوش

  
 حق یان قویحی مس. خودین شخصیقی مطابق با اعتقاد و یعنی خود انجام دھند، یمان شخصیز را مطابق با اید ھمھ چیان بایحیمس)  ب

  :١٤(عمل آورند  نھ مسائل قابل بحث بھی خود را در زمیھای خود داشتھ باشند و آزادی در مورد آزادی قویھا نیقیا یظرات دارند كھ ن
د ی، نبا درضمن). ٢٣  :١٤(اند  مان عمل كردهی، بدون ا نصورتیرا در ای خود دست بكشند، زی شخصیھا نیقیست كھ از ی نیازیاما ن). ٢٢

د نظرات و اعتقادات خود در خصوص ی، با برعكس. نندیف لطمھ ببیان ضعیحی كھ مسیش بگذارند طوری بھ نما خود رایھایحقوق و آزاد
  ).٢٢  :١٤(ان خود و خدا نگاه دارند یمسائل قابل بحث را م

 یان قویحیس داشتھ باشند و از انجام آنچھ میا اعتقادات متفاوتی، نظرات  ف حق دارند در خصوص ھمان مسائل قابل بحثیان ضعیحیمس
مان عمل یز بدون ایشان نی، ا نصورتیرا در ای خود دست بكشند، زید از اعتقادات شخصیز نبایشان نیاما ا). ٢٢  :١٤(زند یكنند، بپرھ یم

ف گرچھ ممكن یان ضعیحیمس. سازد یناراحتشان مرا ا وجدانشان ی بكنند كھ در موردش شك دارند ید كاریشان نبایا). ٢٣  :١٤(اند  كرده
 خواھند یشان مسؤول اعمال خود باقیھا و اعتقادات خود تجاوز كنند، اما ا نیقی، از  یان قویحیاست وسوسھ شوند كھ بر طبق نمونھ مس

، گناه  ستیمان نیخورد؛ و ھر چھ از ا یمان نمیرا بھ ایشود، ز ی آنكھ شك دارد، اگر بخورد ملزم مولی«: دیفرما ی م٢٣  :١٤ان یروم. ماند
مان عمل ید انجام دھد، بدون ایزند كھ معتقد است كھ نبا ی میكند و دست بھ عمل یف از وجدان خود تجاوز می ضعیحی مسیما وقتا» . است

 را انجام دھند كھ یید كارھایف بای ضعیحی و ھم مسی قویحیل است كھ ھم مسین دلیبھ ا.  مان گناه استی بدون ایانجام ھر كار. كند یم
  .ستندیا یان استوار میحیمان است كھ مسیبا ا.  د كھ درست استمان دارنی ایبطور ذھن

  
  بكار ببرید:  ۴قدم 

  . پذیر است  كاربرد چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان :توجھ كنید
رومیان پذیر براساس   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:درمیان بگذارید و بنویسید

  . تھیھ كنید ٢٣-١  :١٤
  پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟ خواھد كدامیک از كاربردھای امكان  خدا از شما می:توجھ كنید
دغدغھ با دیگران درمیان  كاربرد شخصی خود را بدون .  این كاربرد شخصی را در دفترچھ یادداشت خود بنویسید: بنویسید
كنند و حتی از یك حقیقت كاربردھای  اشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا میبھ یاد داشتھ ب. بگذارید

  . یابند متفاوتی می
  ). پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشند فھرست زیر، نمونھ ھایی از كاربردھای امكان(
  

  ) ٢٣-١  :١٤رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
رد یف را در خصوص مسائل قابل بحث بپذی ضعیحی مسیا باورھایھا  نیقیھا و نظرات و  د وسواسی بای قویحی مس * ١،٣  :١٤ •

  .دیر نمایش را تحقیھا نكھ او و وسواسینكھ او را مورد قضاوت قرار دھد و بدون ایبدون ا
 متفاوت در خصوص مسائل قابل یا باورھایھا  نیقیا ی بھ نظرات یبندی را بخاطر پای قویحید مسیف نبای ضعیحی مس * ٣  :١٤ •

  .بحث محكوم كند
دانند،  ی در خصوص مسائل قابل بحث درست مید در خصوص آنچھ بطور ذھنی ھر دو بایف و قویان ضعیحی مس * ٥،٢٣  :١٤ •

  ! ت خودشان درست اسیدانند برا ی عمل كنند كھ مید در قلمرو و ساحتیشان فقط بایا. ن داشتھ باشندیقیكامًال 
  .دید بخاطر خداوند انجام دھد و او را شكر گویدھد، با ی را كھ در ساحت مسائل قابل بحث انجام می ھر كاریحی فرد مس * ٩-٦  :١٤ •
 خود ی شخصید حساب زندگیاند كھ با ن مسألھ كامًال واقفی كنند كھ نشان دھد كھ بھ ای زندگیا د بگونھیان بایحی مس * ١٢-١٠  :١٤ •

  . خدا پس دھندی داوررا در حضور تخت
ف نگذارند و ھرگز یان ضعیحی بر سر راه مسیا مانعیچگاه سنگ لغزش یرند كھ ھیم بگید تصمی بایات قویحی مس * ١٣،٢٠  :١٤ •

  .شان خراب نكنندیكار خدا را در ا
 یمعتقد است برا را بخورد كھ یید فقط آن خوراكھایف بای ضعیحیك مسی،  نفسھ پاك است ی گرچھ ھمھ خوراكھا ف * ١٤  :١٤ •

  .خودش پاك ھستند
د از ی بای قویحیگردد، مس یف می ضعیحیك مسی یدن شراب باعث آزردگیكھ خوردن گوشت و نوشی در صورت * ١٥،٢١  :١٤ •

  .ف اجتناب كندی ضعیحین كار در حضور مسیانجام ا
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  . شانیھاین كند، نھ حقوق و آزادییعھ و بھ خودشان تید محبتشان بھ خدا و بھ ھمسای را بایان قویحی رفتار مس * ١٥  :١٤ •
شان در خصوص مسائل قابل بحث یف اجازه دھند كھ در مورد آنچھ كھ ایان ضعیحید بھ مسی نبایان قویحی مس * ١٦،٢٢  :١٤ •

  . محكوم كنندییھا و باورھا نیقین نظرات و ی بھ چنیبندی پاید خود را برایشان نبای، ا درضمن.  كنندییدانند، بدگو یدرست م
شان آنچھ را كھ در نظر خدا درست ین شود كھ مستلزم آن است كھ ایی خدا تعید توسط پادشاھیان بایحی رفتار مس * ١٧،١٩  :١٤ •

  .گر شوندیكدی ی كنند، و باعث بنای دارند در صلح و صفا زندگید متفاوتی كھ عقایاست انجام دھند، و با مردمان
ان خود و خدا نگاه ی، م ھا و اعتقادات خود را در خصوص مسائل قابل بحث نیقیو د نظرات یف بای و ضعیان قویحی مس * ٢٢  :١٤ •

  .دارند
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
  

ت و ی و محكومیان در خصوص مسائل قابل بحث را مورد انتقاد و داوریحیر مسیشتر مراقب باشم كھ نظرات سایخواھم ب ی من م) الف
  . ر قرار ندھمیتحق

  
  .اش بگردد یحیمان مسیگر در ای دیحیك مسی نكنم كھ باعث لغزش یم و كاری نگویزیشتر مراقب باشم كھ چیخواھم ب ی من م) ب
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  . آشکار کرده است، دعا كنیم ٢٣-١  :١٤رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 

تمرین كنید کھ در فقط یک یا دو جملھ . ید، پاسخ دھیددر دعای خود بھ آنچھ کھ درطی این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده ا(
  .) بیاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند كرد. دعا کنید

  
  

  ) دقیقھ٨( دعا   ٥
    شفاعتدعای   

  
  .دعا كنیدبرای یكدیگر و برای مردم جھان . بھ دعا كردن در گروھھای دو نفری یا سھ نفری ادامھ دھید

  
  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
    ی بعددرسبرای   

  
  .) یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود بنویسند، رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید» ٢٣-١  :١٤رومیان «، موضوع گروهبرای یك فرد یا 
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و یادداشت . را بخوانید ٦، ٤، ٣، ٢دانیال ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان  - ٢

  . بردارید
  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ٨: ١٣رومیان (آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣
  .ھا استفاده كنید  قدم برای تفسیر َمَثل٦ از روش . آماده کنید١٣-١  :٢٥مثل ده باكره از متی   - تعلیم  - ٤
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی در این ھفتھ   - دعا  - ٥
 ھای خود در مورد تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(وارد دفتررا  موعظھ ملكوت خدامربوط بھ  موختھ ھای جدیدآ  - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٤٥درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .بسپارید بھ خداوند راموعظھ ملكوت خدا   بھدوره مربوطاین نیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
   دانیال

  
در میان با دیگران  )٦، ٤، ٣، ٢دانیال (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت
  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (بگذارید

بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، . كند گوش دھید سی كھ بركاتش را بازگو میبھ ك
  . بحث نكنید

  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
   رومیان

  
  ٨  :١٣رومیان  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  ) دقیقھ٨٥( تعلیم   ٤
   ده باكره َمثل 

  
  .، مثلی است درباره دیدبانی و ھوشیاری در پادشاھی خدا١٣-١: ٢٥متی در " ده باکره"مثل 
 یسیع» . ی روحانیقتیم حقیمنظور تعل  بھی زندگی بر امور واقعی است مبتنیحیتوض«ا ی؛ » ی آسمانیی با معناینی است زمیداستان«مََثل 

ازشان یتشان و نیت وضعیرا روشن سازد و مردم را با واقعكرد تا اسرار ملكوت خدا  ی انسان استفاده می و روزمره زندگیع عادیاز وقا
  .ا روبرو سازدیبھ اح

  .م كردی خواھیبررس )اول  ، كتاب  ملكوت دستورعمل در ١  ضمیمھ(ھا   مثلھن مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالعیا
  
  ١٣ـ١  :٢٥ ی مت:بخوانید 
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

 و ی فرھنگھنیشی واژگان و پین رو، نخست بھ بررسیاز ا. ح كنندی را تشری روحانیاند تا مفھوم ان شدهی بیھا با زبان مجاز ل مََث: مقدمھ
  . میپرداز ی داستان میخیتار

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
 یك جشن عمومی،  بعالوه.  بودی و اجتماعیك جشن مذھبی،  ، مراسم ازدواج مقدس  در كتاب. یھودی ی از مراسم عروسیریتصو )  الف

  .  بوده استی عمومیدادی، بلكھ ھمواره رو  نبودهیك موضوع پنھانی، ھرگز  ، ازدواج مقدس در كتاب. ز بود ین
  :٢١ش یدایپ(ك ازدواج یتخاب شر مربوط بھ كل خانواده بود و شامل انیموضوع»   ازدواجیمان برایعھد و پ«،  می قدیدر زمانھا ) ١

ا بھ عروس و یو دادن ھدا) ١٢  :٣٤ و ١٨: ٢٩ش یدایپ( عروس ها جبران بھ خانوادیشكش یعنوان پ ھ بھیك ھدی اوقات دادن ی، بعض)٢١
  ).١٦  :٩ و اول پادشاھان ٦١ و ٥٩  :٢٤ش یدایپ(د یگرد یداماد م

 ی عروسیھا عروس و داماد جامھ. شد یل مین جزء بھ شرح ذیمل چندن مراسم شایا. بودیداد عمومیك روی یمراسم عروس ) ٢
ك مراسم ی). ٢٩  :٣وحنا ی و ١٤  :٤٥مزمور (كردند  ی میا دوستان داماد آنان را ھمراھیھا  ساقدوش). ١٤ـ١٣  :٤٥مزمور (دند یپوش یم

، ١٠ـ١  :٢وحنا ی؛ ١٤ـ١  :٢٢ یمت(د یكش یمك ھفتھ طول ی اوقات یك جشن ازدواج وجود داشت كھ بعضیو ) ١٤ـ١  :٢٥ یمت(ازدواج 
عنوان شاھد حضور داشت  مان ازدواج بود كھ خود خدا بھی، بستن پ ین قسمت مراسم عروسیتر ین و رسمیتر یمذھب). ١٧  :١٤ داوران

 در حضور خدا، یز مراسم ازدواج خود را بطور عمومیان نیحی در طول قرنھا، مس.)٨: ١٦ال ی و حزق١٧  :٢، امثال ١٤  :٢ یمالك(
  .اند  خود انجام دادهیحی، دوستانشان و خواھران و برادران مس شانیھا خانواده

  ).٤  :١٣ان ی؛ عبران٢١ـ١٣  :٢٢ھ ی؛ تثن٢٣ـ٢١  :٢٩ش یدایپ(د یگرد ی كامل می ازدواج تنھا پس از مراسم عروس )٣
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 در كجا انجام ی عروسیگان عروس بودند؟ جشنھایا ھمسایتران دوستان ا دخیھا  مھیا آنھا ندی بودند؟ آیھا چھ كسان  باكره.ھا باكره  ) ب
رون ی بییا آنان در جایھا كجا بودند؟ آ ند، باكرهیایرون بی مالقات داماد بید برای كھ خبر رسی داماد؟ وقتھا خانی؟ در خانھ عروس  گرفت یم

ا یفھ آنان چھ بود؟ آی داماد بودند؟ وظھا از قبل در خانی عروس بودند ھانا آنان در خیك خانھ بودند؟ آیا درون یط باز، در امتداد جاده یدر مح
ك مراسم با شكوه بھ خانھ یآمدند، بھ مالقات آنان آمده و سپس با  ی عروس مھ بردن عروس بھ خانی كھ داماد و دوستانش برایآنان زمان

  دن او بودند؟ی داماد، منتظر رسھده در خانش ھماناِن دعوتیا قبًال ھمراه با عروس و ھمھ میگشتند؟  یداماد باز م
تر  ن قابل قبولیبنابرا. خورد یچشم نم ، بھ نكھ در مراسم ورود، عروس با داماد بودهی از ای حاكیا د، نكتھی عھدجدیونانین متون یدر بھتر

 ھا در خانین خود و ی والدھنا در خایعروس .  شده حضور داشتھ است ی انجام می كھ عروسیم عروس قبًال در مكانیاست كھ فرض كن
  . میگذار یتر بود، ما فرض را بر آن م ر متداولیاز آنجا كھ حالت اخ. داماد بود

.  نشی والدھا خانید خود داماد بود یا خانھ جدی داماد جمع بودند كھ ھ در خانی، ھمگ شده و ده دختر باكره ھماناِن دعوتی، عروس و م نیبنابرا
  .ده بودینكھ داماد ھنوز نرسیاز آماده بود، جز یھمھ چ

  
 مالقات ینكھ آنان در واقع برای ایباشد، برا ی از داستان میا ، خالصھ ن عبارتی، ا١ھ ی در آ.رون رفتندی استقبال داماد بیآنان برا  )پ

تر، تنھا پنج  قیان دقی اما بھ برون آمدن و مالقات داماد را داشتند،یاگر چھ در اصل ھمھ ده دختر قصد ب. رون رفتندی ب١٠ھ یداماد فقط در آ
  .دن روغن رفتھ بودندی خرینكھ پنج دختر نادان برای ایرون رفتند، برای مالقات داماد بیدختر دانا برا

  
 روغن با سھ یك مخزن برایچراغ شامل . شد یتر چراغھا، معموًال از خاك رس ساختھ م قیعبارت دق ا بھیھا  ن مشعلی ا.ھا مشعل  )ت

ن چراغھا در مراسم استفاده ی از ایوقت. لھ بودی فتی برایكی خروج ھوا و ی برایكی،  ختن روغن در آنی ری برایكی؛   آنیالسوراخ در با
 یادی روشن كردند كھ آنان فری بار اول زمانین چراغھا را برایا. شد ی باال نگھ داشتھ می چوبیركھایلھ تید، مانند مشعل بوسیگرد یم

  .دیآ یدند كھ داماد میشن
  
، داستاِن  ن نقطھیدر ا. ھمانان داخل شدند و در بستھ شدید، ھمھ می بھ خانھ رسیِن مراسم عروسیعی تمام گروه مشای وقت. یجشن عروس ) ث

در . دندیر شده بود و از ورود محروم گردی دیلیگر خیدند، دی كھ پنج دختر نادان رسیزمان. شود ی میعیط طبیتر از شرا یمََثل جد
 یا در داستان او، َدر بگونھ.  ی جدیغامی با پیسی است از عین مثلیاما ا. دندیگرد ی، آنان از وارد شدن محروم نم ی عروسیعمول میھمانیم
  .دیشناسد، امتناع ورز یشان را مین امر كھ ایق ایو داماد از تصد! رقابل بازگشت بستھ شدیغ
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

ن نكتھ باشد كھ مثل بھ چھ یانگر ای مثل ممكن است بھنیزم. گردد یآن م» ا كاربرِدیح یتوض«َمَثل و »  ھنیزم« چارچوب شامل : مقدمھ
ا یح یشود و توض یافت مینھ معموًال قبل از مثل یزم.  ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است ط بھینكھ شرایا ای،   گفتھ شدهیمناسبت

  . ثلكاربرد، بعد از م
  ؟ ستیا كاربرد مََثل چیح ی، و توض ، داستان نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  .رین و شریر و مثل غالم امی مََثل درخت انجیعنی،   استی قبلیھا ، مشابھ مثل  مََثلنھیزم  ) الف
  

  .شود یافت می ١٢ـ١  :٢٥ ی مثل در متداستان  ) ب
  
كس از چیرا ھیچرا؟ ز.  میوستھ منتظر باشیار و پینست كھ ھشی َمَثل ایام اصلیپ. شود یافت می ١٣  :٢٥ ی مثل در متا كاربردیح یتوض  )پ

ك دزد یھ یر منتظره خواھد آمد، شبی و غی او بطور ناگھان.)٥٠، ٤٤ـ٤٢، ٣٦  :٢٤ یمت(ست یح آگاه نی مسیسیا ساعت بازگشت عیزمان 
  ).٤ـ١  :٥ان یكیاول تسالون(د یآ یكھ در شب م

  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییعت  -٣
  

 در داستاِن مثل آن دستھ یا اصلیاِت مربوط یجزئ.  باشندی مفھوم روحانیش دارایھا اِت َمَثلی جزئین نبود كھ تمامی ایسی قصد ع: مقدمھ
 قائل ی مستقلی روحانی، معنا ات مثلیك از جزئی ھر ید برای، نبا نیبنابرا. بخشند ی مثل را استحكام میات ھستند كھ درس اصلیاز جزئ

  . میشو
  باشند؟ یا مربوط می ین مََثل واقعًا اصلیاِت ایك از جزئی كدام:گفتگو کنیدكشف و 
  . ر قرار گرفتھ استی، مورد سوء تعب یلیر تمثی تفسھواسط ن مثل اغلب بھیا :مالحظات

اند كھ  ن مثل مطرح كردهی از ایلی تمثیاند، مفھوم  نوشتھیگری ارزشمند دیلیم خی، اگرچھ تعال  از مفسرانی بعض.  كردنیلیتمث )  الف
  :  مثالیبرا. د آن را رد نمودیجھ باین متن استنتاج كرد و در نتیتوان از ا ینم
گانھ  را روح از حواس پنجی، ز عدد پنج مظھر روح در بدن است. كند یر مینگونھ تفسین مثل را ایا) میالدی ٤٣٠ـ٣٥٤(ن یآگوست ) ١

دن و لمس كردِن امور ی، چش دنیی، بو دنی، شن دنی كھ از دین ھر كسیبنابرا. باشد یگانھ م ق حواس پنجیتنھا راه ادراك از طر. كند یه ماستفاد
ك مشعل داشتھ باشد كھ عالمت ید ی بایھر شخص.  ستی نی باكره بودن كافین برایاما فقط ا. ردیگ یرا م»  باكره«زد ، نام ینادرست بپرھ
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 عاقل روغن داشتند كھ مظھر محبت است و بر یھا  عاقل و نادان ھر دو چراغ داشتند، تنھا باكرهیھا اگرچھ باكره.  ك استی نیكارھا
  .باشد ین راه می، بھتر١٣ان یاساس اول قرنت

ل كھ خدمت نكردند، یدلن ی نادان رد شدند، اما نھ بھ اهپنج باكر. كند یر مینگونھ تفسیمثل را ا).  میالدی١٥٤٦ـ١٤٨٣(ن لوتر ی مارت )٢
ض خدا خدمت یواسطھ ف آنان بر اساس قدرت خود و نھ بھ. ، خدمت كردند ض خدا استینكھ آنان بدون روغن كھ مظھر فی ایبلكھ برا

  !آنان طالب جالل خود بودند، نھ جالل خدا. كردند
 یحی مسی در زندگیراغ مظھر امور صرفًا ظاھرچ. كند یر مین شرح تفسیمثل را بھ ا)  میالدی١٨٨٦-١٨٠٧(ِترِنچ .  یچارد سیر ) ٣
عت است ی، چراغ نماد اعمال شر انی، در كتاب روم نیبنابرا.   استی و روحانی است كھ درونیزیكھ روغن مظھر آن چیباشد، در حال یم

كھ یمان است در حالی ایور، چراغ نماد اعتراف ص عقوبیاما در كتاب . د ینما یا عادل میبخشد  ی است كھ نجات میمانیو روغن نماد ا
  .د رد كردی را بایلیر تمثین تفاسیھمھ ا. باشد ی میقیمان حقی اھجی است كھ نتیروغن نماد اعمال

  
 ظاھریان یحی و مسیان واقعیحی آنان مظھر مس.كند یسھ می ملكوت خدا را با آنان مقایسیرا عیباشد ز یات مربوط میده باكره از جزئ )  ب
ان یحیار و نھ آماده ھستند، مسی نھ ھشظاھریان یحیكھ مسیدر حال. كنند ی می حاضر، در كنار ھم زندگیایھ ھنوز در دنباشند ك یم)  یاسم(

توان  یدھد، نم یح نمی آن را توضیسی، اما چون ع ك عدد كامل استیعدد ده ! باشند یح می مسیسی بازگشت عیار و آماده برای ھشیواقع
  .اند  كردهین زندگی زمی است كھ در رویانیحی مسانگر عدد كاملیثابت كرد كھ نما

  
،  در طول مراسم. لھ بودندی مجھز بھ مخازن روغن و فتیلیچراغھا وسا. كند ی اطالق نمی خاصی بھ چراغھا معنایسی ع.ھا مشعل  )پ

  .شد ی باال نگھ داشتھ می چوبیركھایلھ تین چراغھا مانند مشعل بوسیا
  

از روغن .  میكار بر  آن بھی برایلیا تمثیر یچگونھ تفسید ھین نبایبنابرا. دھد ی نمیحین روغن توضی نمادی معناه درباریسی ع. روغن  )ت
ن دارد در آن صورت بر اساس ی نمادیاگر روغن معنا. شد ین زخمھا استفاده می تسكیك دارو برایعنوان  د و بھین پادشاه جدی تدھیبرا

 استقبال داماد، یدن او، قوم خدا برای و قدرت بخشیق دگرگونیالقدس باشد كھ از طر لھ روحیبوسن یتواند اشاره بھ تدھ ی، م١  :٦١ا یاشع
ان یحی كھ مسیح آماده خواھند شد، در حالی بازگشت مسیبرا) اند افتھی كھ تولدتازه یآنان (یان واقعیحیمس. گردند یح آماده می مسیسی عیعنی

؛ دوم ٥ ، ٣  :٣وحنا ی؛ ٦ـ١  :٤ا یزكر(ند ینما یح آماده نمی بازگشت مسیخود را برا) دان افتھی كھ تولدتازه نیآنان (ی و ظاھریاسم
  ).١٣  :٢ان یكیتسالون

  
 فرا برسد، یگرینكھ روز دیش از ایپ)  باكره( ده دختر ھھم.  ار مربوط استیات بسین از جزئی ا.پنج دختر نادان و پنج دختر دانا  )ث

ھمھ آنان چراغ داشتند و مشتاقانھ در انتظار شركت در جشن .  دانست ی، زمان آمدن او را نم  كدام از آنانچیمنتظر آمدن داماد بودند، اما ھ
اما تفاوت . آلود شدند و بھ خواب رفتند  خوابیھمگ. ، منتظر بودند شان در داخل خانھ كھ نور خودش را داشتیھمھ ا.  بودندیعروس

پنج . آنان با خود روغن برداشتھ بودند.  آمدن داماد آماده شده بودندیشان برایا.  آنان عاقل بودندن بود كھ فقط پنج نفر ازیشان این ای بیاصل
شان یا. ، اما بھ ھمراه آن روغن برنداشتھ بودند  آنان چراغ داشتھ. مالقات داماد آماده نبودندیشان كامًال برایرا ایگر نادان بودند، زینفر د

  !فكر بودند ینظر و ب ، كوتھ یل و نابخشودنیدل ی بیل غفلتیھكار بھ دل، گنا ینگر ندهی، فاقد آ  دقتیب
  
،  رون از خانھی كھ بھ آنجا آمده بودند، بھ خواب رفتند و نھ بیا  واضح است كھ آن ده باكره درخانھ. آلود شدن و بھ خواب رفتن خواب  )ج

رون رفتند، در یپنج باكره دانا بھ استقبال داماد ب. رون رفتندید، فقط بدارشان كری كھ بیادیبر سر راه آمدن داماد، چرا كھ آنان بعد از فر
 را یحی مسیسای كلیدارین بیم كھ اییم و بگوی كنیلیكننده است كھ موضوع را تمث ن وسوسھیا. كھ پنج باكره نادان رفتند تا روغن بخرندیحال

ان مثل بھ جھت یا كاربرد او در پایح ی، توض نیعالوه بر ا. كند یق نم اطالی خاصیات معناین جزئی بھ ایسی، ع نیبا وجود ا. دھد ینشان م
 یھا تنھا باكره.  دانا و ھم نادان بھ خواب رفتندیھا ھمھ باكره. انیحی مسی، بلكھ بھ آمادگ یحی مسیسای كلیداریكند، نھ بھ ب ی اشاره میگرید

كنند  یشان فكر میا. كنند ی میت كاذب زندگیك امنی نادان در یھا باكره! توانند بدون ترس بھ خواب بروند، چرا كھ آماده ھستند ی، م عاقل
كنند كھ  یا فكر مید، ی فرا نخواھد رسین زودی بھ ایكنند كھ زمان مداخلھ الھ یا فكر میاند،  ت كار كردهی روحشان بھ قدر كفایكھ برا

  !آنان چقدر نادانند.   را خواھند داشتیگرفتھ در زند  از دستیھا  عوض كردن و جبران فرصتی برایشھ وقت كافیھم
  
 یسیع. دھد ی را تكان میاریاد، ھر شخص ھشین فری ا.»!دی بشتابید بھ استقبال ویآ ینك داماد میا«  بلند شد كھ ییدر نصف شب صدا ) چ
 از یكیلھ یا بوسید، انجام شده باشد دار مانده بویھمانان منتظر كھ بی از میكیلھ یتواند بوس ین كار میا. اد زدی فرید كھ چھ كسیفرما ینم

، چرا كھ   از آن خانھ داشتیادیرسد كھ داماد ھنوز فاصلھ نسبتًا ز ینظر م ، بھ نیبا وجود ا. كرد ی میمردان جوان كھ داماد را ھمراھ
 استقبال از ی شب برایكیتار را در یا شان را روشن كنند و فاصلھی خود را پاك سازند، چراغھایلھ چراغھاید فتیبا یدختران در ابتدا م

ن یھمچن. انجامد ی بطور میشترید زمان بیاینكھ او عمًال بیح قبل از ایات مربوط است چرا كھ بازگشت مسین جزو جزئیا.  كنندیداماد ط
  !ر منتظره خواھد بودیح كامًال غیرا بازگشت مسیباشد ز یات مربوط میاز جزئ

  
ا درس ی یشود، اما نكتھ اصل یح داده نمین جزء توضی ا. نادان خاموش شدیھا  باكرهیما چراغھاھا چراغھا را روشن كردند، ا باكره )  ح

 كھ یا لھیفت. شان را آماده ساختند و روشن كردندیدار شدند، چراغھایھا ب شب ھمھ باكره مھیاِد نیبا فر. كند یت می آماده بودن را تقویاصل
 زود شروع بھ خاموش یلی، چراغ خ اما بدون روغن در مخزن. ھ روشن بماندین ثانیند چیتواند برا ی، م ھنوز بطور كامل خشك نشده
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شان با اندوه از یا!  ندارندیچ آمادگی بردند كھ ھیآنان پ.  ندارندیچ روغنی بردند كھ ھی نادان پیھا ، باكره ن زمانیدر ا. كند یشدن م
  . روغن بھ آنان بدھندی دانا تقاضا كردند كھ مقداریھا باكره

  
 ھنی در زمیام اصلیا پیشود، اما نكتھ  یح داده نمین قسمت توضی ا.دندی نادان امتناع ورزیھا  دانا از دادن روغن بھ باكرهیھا باكره  ) خ

گدل ل كھ سنین دلی از روغن خود بھ دختران نادان امتناع نمودند نھ بھ ایدختران دانا از دادن مقدار. كند یت میا دانا بودن را تقوینادان 
.  كیشب بود و تار مھین. اد بودیشد و فاصلھ نسبتًا ز ی می كند طیلی خیمراسم عروس. از داشتندی روغن نھبودند، بلكھ چون خودشان بھ ھم

عت ید در تمام مّدت روشن باشد، بھ خانھ مشایشان كھ بایرون بروند و سپس او را با چراغھایدختران مجبور بودند كھ بھ استقبال داماد ب
فھ شان آماده ی وظیكرد كھ آنان از قبل فكر كرده بودند و بطور كامل برا ین ثابت میا.  نبودیرمنطقیشان غی ای، خوددار نیبنابرا. دكنن

.  ثمر است یھوده و بی كامًال بی، تالش مھ شب از فروشندگانید روغن در نی خریدند كھ تالش برایفھم ید خودشان میدختران نادان با. بودند
  !ر بود كھ آماده شوندی دیلی دختران نادان خیاگر برید
  
ك ی با ی، داستان ك مثل استین یاما ا. كنند ی را محروم نمین دخترانیت بود، چرا كھ دامادھا معموًال چنین مخالف واقعی ا.در بستھ شد )  د
ِر ملكوت خدا د كھ َدی خواھد رسیچرا كھ زمان،  ات مربوط استین از جزئیا.   استی واقعیلیر خن بستن َدیو بنابرا)  یآسمان(ام خاص یپ

  !قطعًا بستھ خواھد شد
 یشود كھ برا یا ھنوز دعوت میاز مردم دن.  ض استیو ھنوز زمان ف) ٩ـ٧  :١٠وحنا ی(، ھنوز در باز است  یسیش از بازگشت عیپ

مان یح ای مسیسینكھ توبھ كنند و بھ عی ایعنی، )٢ـ١  :٦ان ی؛ دوم قرنت٥ـ١: ١٣؛ ١٩ـ١٨: ٤ و لوقا ١٥  :١مرقس (استقبال داماد آماده شوند 
). ٢٣  :٥؛ ١٣ :٣ان یكی اول تسالون١٤ـ١٣  :١ان ی؛ افسس١٦  :٣ان یاول قرنت(گردد  یالقدس پر م شان با روحی ای، زندگ ن روشیبھ ا. اورندیب

، ٣٠ـ٢٨: ٨ان ی؛ روم٢٩ـ٢٧  :١٠وحنا ی(موده است ، شناختھ و از آن خود اعالم ن دهیشان را برگزی خود، از ازل ایض عالیل فیخدا بھ دل
  ).٢ـ١  :١پطرس اول ؛ ٨ـ١  :١١

،  یی نھای در روز داور.)٢  :٦١ا یاشع(دا كردن وجود نخواھد داشت یل شدن و نجات پی تبدی برایگر فرصتی، د حیاما پس از بازگشت مس
من شما را «:  شان خواھد گفتی كھ بھ ایزین است چیا.  ، محروم خواھد ساخت ل نشده استی را كھ ھنوز تبدیح ھر كسی مسیسیع
دوم ،  ٣: ٨ان یاول قرنت(»  آورم یشمار م  متعلق بھ خود بھیدانم كھ با خشنود ی نمیمن شما را جزو آنان«نكھ ی ایعنی، » شناسم ینم
  ).١٩  :٢موتاؤس یت

  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -٤
  

ا كاربرد یح ی توضی برایسی كھ خوِد عیاز روش.  ا از خوِد داستانی،  افتیا كاربرد مثل یح ی توضا دریتوان  ی مثل را میام اصلی پ: مقدمھ
.  داردی اصلھك نكتیا ی یك داستان اصلیھر مثل معموًال فقط .  میر كنید تفسیم كھ مثل را چگونھ بای ببریم پیتوان یكار برد، م مثل بھ

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشی اید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  . دھد یم میتعل»  در ملكوت خدایاریھشدیدبانی و « درباره ١٣ـ١  :٢٥ یمثل ده باكره در مت :مالحظات

ر ی و غیاو ناگھان. ح باشندی مسیسی بازگشت عیار و آماده برایشھ ھشید آماده بوده و ھمیان بایحیمس«.  ر استی مثل بھ شرح زیام اصلیپ
 ھ، بلكھ بر واقع ستید نیآ ی كھ مید بر شخصیتأك» . خواھد دادیرمنتظره رویار غی بسھك لحظیواقعھ مورد انتظار در . منتظره خواھد آمد

 یفقط كسان!  ر منتظره استیشھ غی ھمی و داوری، فراخوان یلحظھ مداخلھ الھ. بودرمنتظره خواھد یداد كامًال غین رویا. باشد یآمدن او م
! د وارد خواھند شدین جدید و زمی آسمان جدیعنی آن یی نھایح دارند، با او بھ ملكوت خدا در تجلی مسیسیشده بھ ع  وقفیكھ زندگ
  . اند، محروم خواھند شد م نكردهیح تسلیمس یسی خود را بھ عی كھ قلب و زندگی كسانیعنیستند، ی كھ آماده نیاشخاص

. ح آماده ھستندی مسیسی بازگشت عی ملكوت خدا كامًال برایشھروندان واقع. باشد ین ملكوت خدا میادی بنیژگیدو و»  ی و آمادگیاریھش«
 یسیرفتن عی، پذ  آماده شدنیبران قدم یاول. كنند یر نمیشان در آماده شدن تأخیا). ستندیال نیخ یب(باشند  ی نمیآنان از وضع خود راض

ح در ھنگام بازگشت او ی مسیسی مالقات عیار برایشھ آماده و ھشیان ھمیحیبعد از آن مس.  دھنده و خداوند است عنوان نجات ح بھیمس
  .شود یھ مرقابل برگشت بستی غیا ض بگونھیح بازگردد، دِر فی مسیسینكھ عیدانند كھ بھ محض ا یشھروندان ملكوت خدا م. باشند یم

ھنگام   است كھ بھی ما زمانیآمادگ.  میح را استقبال كنی مسیسیرمنتظره عیم تا بازگشت غی است كھ ھر لحظھ آماده باشی ما زمانیآمادگ
  . میستی در حضورش نای خالیا با دستھایم ی نكنیبازگشت او احساس شرمسار

  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -٥
  

 یھا ر قسمتی كھ در سایقتیھا با حق قت موجود در تمام مثلیاما حق. باشند یسھ میگرند و قابل مقایكدیھا مشابھ   از مثلی بعض: مقدمھ
 یاریر مثل یسھ را كھ ما را در تفسی قابل مقایھا ن قسمتیتر د مھمی كنیسع. ا تضادی تشابھ است یا دارای،  م داده شدهیمقدس تعل كتاب

  .دیمقدس محك بزن م و واضح كتابیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابی، بدھند یم
  سھ كرد؟یمقا»  ده باكره«م موجود در مثِل یتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 

  . ٣٠ـ٢٢  :١٣ لوقا :بخوانید )  الف
 ورود بھ ملكوت ید برایشان بایا. كند یب میدھنده ترغ عنوان نجات رفتن او بھیشان و پذی ھمھ مردم را بھ ترك شرارتھایسی ع:مالحظات

ن در برابر یطان بجنگند و ھمچنی، و ش یادوستیآلود خود، و دن عت گناهیھ طبید بر علیشان بایا. خدا صادقانھ و تمام قوت خود تالش كنند
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، بھ تالش و كوشش  حی كھ با اطاعت از دستور مسیھر شخص. بارزه كنند، مسامحھ و غفلت م) یالیخ یب( بودن از وضع خود یراض
اش را  بخشد تا اراده یض می، اما خدا بھ انسانھا ف ستی نیجھ تالش و كوشش انسانی، گرچھ نت نجات! ت وارد خواھد شدیپردازد، در نھا یم

  ).١٣ـ١٢  :٢ان یپیلی؛ ف٩ـ٨: ٢ان یافسس(انجام دھند 
  

  . ١٩  :٢موتاؤس ی؛ دوم ت١٢ـ١١: ٨؛ ٢٣ـ٢١  :٧ ی مت:بخوانید)  ب
آنچھ .  ستی ضامن ورود بھ ملكوت خدا نیحی مسیھا تیا فعالیسا ی با كلیدھد كھ مشاركت و ھمكار ی بھ انسانھا ھشدار میسی ع:مالحظات

 فرا ی شاگردیح او را براین است كھ مسیآنچھ مھم است ا. ابدی، تولد تازه ب ح در درونشین است كھ شخص در اثر كار مسیمھم است ا
  .عنوان فرزندش بشناسد خوانده و او را بھ

  
  و درسھایی در رابطھ با َمثل در مورد ھوشیاری در ملکوت خدا ثل َمیم اصلی تعالھخالص  -٦
  

، ٣٥-٣٢: ٢٤متی درخت انجیر بی ثمر در : ارتباط با دیدبانی و ھوشیاری در ملکوت خدا وجود دارد کھ عبارتند از سھ َمثل در :بخوانید
  ٤٠-٣٥: ١٢ و مَثل خادمین بیدار در لوقا ١٣-١: ٢٥مَثل ده باکره در متی 

ا بھ آن یم یبدانتعلیم داد تا  را یزیچھ چ یسی؟ ع ستی چ در رابطھ با ھوشیاری در ملکوت خدا مثلی اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  ؟ میكنا چھ یم یخواھد كھ ما چھ باش ی؟ او م میاوریمان بیا

  :مالحظات
 یھاییشگویپ. رمنتظره خواھد بودی و غیح ناگھانی مسیسی بازگشت ع. ح چگونھ استی مسیسیا عید بدانند كھ خدا یھمھ مردم با )  الف
ان یحید مسیقت باین حقیا. دی خواھد گردین عملیقی خواھد داد، بھ ی روین ظھور و بازگشت وی به كھ در دوریعیح در ارتباط با وقایمس

  .، مراقب و آماده باشند حی بازگشت مسید كھ برایب نمایرا ترغ
  

او ناگھان و . ده و آماده باشندیح تدارك دی مسیسی بازگشت عیشھ براید ھمیان بایحی مس. باشندستیید بدانند كھ چگونھ بایان بایحیمس  ) ب
 یعنی آن یینند ھمراه با او بھ ملكوت خدا در ظھور نھاك یح وقف می مسیسیشان را بھ ع ی كھ زندگیتنھا اشخاص. رمنتظره خواھد آمدیغ

م یح تسلی مسیسی خود را بھ عی كھ قلب و زندگی كسانیعنیستند، ی كھ آماده نیاشخاص. د، وارد خواھند شدین جدید و زمیآسمان جد
  !دیاند، محروم خواھند گرد نكرده

  
 از یاریكنند، در بس یح می مسیسیمان بھ عی كھ اقرار بھ ای اشخاصھ ھم. تاند و ھم متفاو ھیھم شب)   یاسم(ظاھری  و یان واقعیحیمس  )پ

شان یا. ان دانا ھستندیحی از مسی، فقط بعض نیبا وجود ا. باشند یح می مسیسی عیعنیر مالقات داماد یھر دو در مس. باشند یھ میجھات شب
از یاند كھ ن شان متقاعد گشتھیا. آورند یمان می و نجات دھنده اعنوان خداوند ، بھ او بھ ح برگشتھی مسیسی عی گذشتھ خود بسویاز زندگ

. ان نادان ھستندیحیھ مسیاما بق.  بازگشت او آماده شوندیح برایم مسی بر اساس اعتماد و اطاعت از تعالیا یق داشتن زندگیدارند از طر
، اقرار بھ  ، دعا كردن ، سرود خواندن مقدس ندن كتابسا، خوایل رفتن بھ كلی از قبیحیت مسیشان امكان دارد در ھر نوع فعالیاگرچھ ا

ح بھ آنان ی مسیسیل كھ عین دلیچرا؟ بھ ا. ح شركت كنند، اما باز از ملكوت خدا محروم خواھند بودی موعظھ بنام مسیمانشان و حتیا
ا ید، بلكھ آیكن ی شركت میحی مسیھا تیالا شما در ھمھ فعیست كھ آین نیز این چیتر ن مھمیبنابرا» . شناسم یمن شما را نم«:  خواھد گفت

ھنگام   بھیسی ع.)٢٨ـ٢٧  :١٠وحنا ی(شناسد  یدعوت كرده است و شما را شخصًا م) ٦٢ـ٥٧  :٩لوقا  (ی شاگردیح شما را برای مسیسیع
  :١وحنا ی( خواھد ساخت اند، محروم افتھی كھ تولد تازه نی كسانیعنیاند،  ل نشدهی را كھ ھنوز بطور كامل تبدی اشخاصھبازگشت خود ھم

 صورت و ظاھر ین اشخاصیچن. شمار نخواھد آورد شدگان بھ  جزو دعوتیاو آنان را با خشنود). ٣٦ ، ١٨ ، ١٦ ، ٥ ، ٣  :٣؛ ١٣ـ١٢
نده ی آید، بسونكھ آماده باشنیشان بدون ایا). ٥  :٣موتاؤس ی؛ دوم ت٢٣ـ٢١  :٧ یمت(ند ینما یندار بودن را انكار می دارند، اما قوت دیندارید

  .روند یو بھ مالقات داور خود م
  

ان در طول قرنھا در انتظار یحی از مسی اگر چھ بعض. ح وجود خواھد داشتی و بازگشت مسآمدنن ی بیك دوره زمان طوالنی  )ت
، جفا وجود خواھد  یالن آن زمان طویدر ط. دیح گفت كھ بازگشت او بطول خواھد انجامیاند، اما خود مس ح بودهیالوقوع مس بیبازگشت قر

، ١٦: ٢٥؛ ١٤، ٩: ٢٤متی ( . كار خواھند گرفت  خود را بھ"یقنطارھا" ان یحیا موعظھ خواھد شد و مسی در دنیل بھ ھر قومی، انج داشت
  ).٩: ٣؛ دوم پطرس ١٩

  
گرچھ بازگشت .  وجود نخواھد داشت پنھان و رازگونھ ی بازگشت.دن خواھد بودیدن و دی، قابل شن ر منتظرهی، غ یح ناگھانیبازگشت مس ) ث
، )١٥  :١٦؛ ٣  :٣؛ مكاشفھ ١٠  :٣؛ دوم پطرس ٤ـ١  :٥ان یكی؛ اول تسالون٤٠  :١٢لوقا (ر منتظره خواھد بود ی و غیح ناگھانی مسیسیع

  ).٧  :١؛ مكاشفھ ١٦  :٤ان یكی؛ اول تسالون٦٤  :٢٦؛ ٦  :٢٥؛ ٣١ـ٣٠  :٢٤ یمت(دن خواھد بود یدن و دی انسانھا قابل شنھ ھمیاما برا
  
ھر . ان نادان انتقال دھندیحی خود را بھ مسیتوانند آمادگ یان دانا نمیحی مس.باشد یگر نمی بھ شخص دی قابل انتقال از شخصیآمادگ  )ج

بھ مان داشتن یل شدن و ای شخصًا مسؤول تبدیھر فرد). ١٨ال ی و حزق٣٠ـ٢٩  :٣١ا یارم(باشد  ی شخصًا مسؤول گناھان خود میفرد
 بازگشت ی، شخصًا مسؤول است كھ برا ین معناست كھ ھر فردین بدی، ا بطور خالصھ). ٥ـ١  :١٣؛ لوقا ١٥  :١مرقس (ل خواھد بود یانج
  ).١٢  :٩؛ امثال ٧  :٤٩ و مزمور ٩ـ٧  :٢٥ یمت(ده و آماده باشد یح تدارك دی مسیسیع
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 كھ قبل از مرگ یستند، اشخاصی كھ آماده نی كسانی برا. ود نخواھد داشتستند، وجی كھ آماده نی اشخاصی برایا چ فرصت دوبارهیھ ) چ
افتن وجود نخواھد داشت ی نجات ی برایگریاند، ھرگز فرصت د افتھیح نجات نیھنگام بازگشت مس  كھ بھین اشخاصیاند، ھمچن افتھینجات ن

  ).٩ـ٨: ١ان یكی؛ دوم تسالون٨ـ٧  :٦ان ی؛ غالط١٠ـ٩  :٥ان ی؛ دوم قرنت٤٦ـ٣٤  :٢٥؛ ٤٢ـ٣٧  :٢٤؛ ٣٣ـ٣٢  :١٠؛ ١٢ـ١٠  :٢٥ یمت(
  
از یان نیحی، ھمھ مس ح كامًال نامعلوم استی مسیسی چون زمان بازگشت ع.  استیان ضروریحی ھمھ مسی برایداری و بیاریھش  ) ح

  ).١١ـ٥  :١س ؛ دوم پطر٢  :٦ان ی؛ دوم قرنت١  :٢٧؛ امثال ١٣ و ١  :٢٥ یمت(ار و آماده باشند یشھ ھشیدارند كھ ھم
  
  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

  
اید  ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد گرفتھ اید با دعا ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت

  .بھ حضور خدا بیاورید
  
  

  ) دقیقھ٢ ( منزلتكلیف  ٦
  ی بعددرسبرای 

  
  .) یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود بنویسند،ونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید ر:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  . نماییدتعلیم دھید یا بررسیرا موعظھ كنید، »  ده باكره«مثِل موضوع  برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و یادداشت .  بخوانیدرا ١٢، ٩، ٨، ٧دانیال فصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  - ٢

  . بردارید
 آیھ ٥ھر روز آخرین . است، مورد تعمق قرار داده و حفظ كنید )١٤  :١٣رومیان (   آیھ حفظی جدید را كھ- حفظ کردن  - ٣

  . مرور کنیدحفظی قبلی را
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٣٣ـ١  :١٥رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس -٤

  .بررسی کتاب مقدس استفاده کنید
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - دعا  - ٥
ھای خود در مورد  تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(وارد دفتررا  خدا موعظھ ملكوتمربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٤٦درس 
  

 

 دعا   ١
  

 
  .بسپارید بھ خداوند راموعظھ ملكوت خدا  بھ طدوره مربواین نیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  دانیال

  
در میان با دیگران  )١٢، ٩، ٨، ٧دانیال (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت
  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (بگذارید

بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می
  . بحث نكنید

  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
  رومیان

  
   ١٤: ١٣رومیان .  مرور كنیددو نفری :مرور

  

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ٣٣-١: ١٥رومیان   

  
  .  دھدیم می است تعلیا قویف یمانشان ضعی كھ ایانیحی در قبال مسیحی شخص مسھفی در رابطھ با وظ٦-١: ١٥ان یوم ر:مقدمھ

 ٣٣-١٤: ١٥ان یو روم.  دھدیم میگر تعلی دی و نژادی قومی در قبال گروھھایحیك شخص مسی ھفی در رابطھ با وظ١٣-٧: ١٥ان یروم
  . دھدیح میوض پولس رسول را تی و برنامھ ھایخدمت، خط مش

  
   بخوانید:  ١قدم 

  . را با ھم بخوانیم ٣٣-١: ١٥رومیان  :بخوانید
  .  یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شودھر
  

  كشف كنید :  ٢قدم 
قرار  چھ حقیقتی در این قسمت برای شما مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر :توجھ كنید

  دھد؟  می
كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفترچھ یادداشت خود   یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
  . بنویسید

 گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم درمیان  بعد از اینكھ مدتی بھ اعضاء (:در میان بگذارید
  . ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كرده). ارندبگذ

بھ خاطر داشتھ باشید کھ در ھر گروه كوچك . گذارند موارد زیر مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر درمیان می(
  .  ) یکسان باشندگذارند كھ نباید لزومًا اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم درمیان می

  
ف را یان ناتوان و ضعیحی  مسید ضعفھای و توانا بایان قویحیمس.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٦-١: ١٥ان ی در روم )١كشف 

  .متحمل شوند
مان بھ یمان، ای از این چھارچوب، منظور ویدر ا.  دھدیف است، ادامھ میا ضعی یان كھ قویحیمان  مسیپولس صحبت خود را راجع بھ ا

د انجام دھند و از كدام ی را بایان چھ اعمالیحی كند كھ مسی است كھ مشخص میمانیست، بلكھ منظور ایافت نجات نی دریح برای مسیسیع
 آنھا در رابطھ با موضوعات قابل یھا و باورھا نیقی، ی اعتقادات شخصهن كنندیی آنھا، تعیدرونذھنی و مان یا. د برحذر باشندیاعمال با

د یدھند، شك و تردی كھ انجام می و اعمالیان قویحیف در رابطھ با اعتقادات مسیان ضعیحی كھ مسواقعیتن یا . باشدیم مناقشھ .بحث 
مسیحیان قوی تشویق میشوند در بنابراین  .ان آنان شودیتنش م جاد اختالف وی باعث ا ور گذاشتھی تأثنا روابطشان با آنیتواند رویدارند، م

  .دھای مسیحیان ضعیف عکس العمل نشان ندھند، بلکھ با آنھا مدارا کرده و آنان را تحمل کنندی و تردشکوسواسھا و مورد 
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خشنود كردن بھ  مفھوم رئوف و بخشنده بودن و . ب آنھا را بنا كنندین ترتی خود شوند و بھ ا یھ ھمساید باعث خشنودیان بایحیمس ) الف
 آنھا یتی است كھ موجب نارضای باشد، و برحذر بودن از اعمالیف میمانداران ضعیت ایا است كھ مورد رضییل جھت انجام كارھایتما

 را انجام دھند كھ آنھا یف عمل كرده، اعمالیمانداران ضعیل اید ھمواره طبق می بایان قویحیست كھ مسین بدان منظور نیالبتھ ا.  شودیم
ان بخواھند یحی، اگر مس١٠: ١ انیرا بر طبق غالطیست، زی نیحی مسیگران اصل مطلق زندگیخشنود كردن د! كنند یرا خشنود م

د محدود بھ یگران بای خشنود كردن دھفیوظ. ح باشندی مسین واقعی توانند خادمیز خشنود سازند، نمیگران را در ھر چیھمواره د
  ).٣٣، ٣١: ١٠ انیاول قرنت(گر موضوعات قابل بحث باشد یدن و دیل خوردن، نوشی از قبیموضوعات خاص

د در رابطھ با یاند، بلكھ با م داده شدهی باشد كھ در كالم خدا بھ وضوح تعلید در رابطھ با موضوعاتیگران نبای خشنود ساختن دھفیوظ
م روشن و واضح كالم خدا ی از تعالیف از تخطیان ضعیحیمس. د دارندیف ھنوز در مورد آنھا شك و تردیان ضعیحی باشد كھ مسیموارد
 ه حاضر باشند كھ در رابطھ با آنھا ، اعمال خود را محدود بھ حوزیل قلبی با میان قویحی شوند كھ مسی بنا میبلكھ زمان شوند، یبنا نم

  ).١٢: ٨ انیقرنتاول (ر خود آرام خواھند بود یف در ضمایان ضعیحیب مسین ترتیبد.  باشندی بكنند كھ قابل بحث میموضوعات
  

ن جھان یح بھ ایكھ مس یزمان.  كنندیرویش دارد، پی از خود و منافع خوی عاری كھ محبتیعنوان كس ح بھی مسید از الگویان بایحیمس  )ب
 ھد از نمونیز بایان نیحین مسیبنابرا). ٢٥-٢٤: ١٠ ی؛ مت٢٠: ١٠ وحنای( مردم را با خود حمل كرد ین اھانتھا و مخالفتھایآمد، بار سنگ

  .گر شوندیان دیحیث متحمل مس كرده، در رابطھ با موضوعات قابل بحیرویح پیمس
 یخدا بھ فكر خشنود.  رود، تفاوت وجود داردی انتظار انجام آن م قویانیحی كھ از مسیزیح انجام داد و آن چی كھ مسین آن كاریالبتھ ب

  . باشدیاس میقر قابل ی، غ)انیحیرمسی غیعنی( كھ دشمن او بودند ی مردمیھا خود نبود بلكھ محبت او در رابطھ با متحمل شدن مخالفت
. گر در رابطھ با موضوعات قابل بحث باشندیان دیحی مسیھا ن است كھ متحمل وسواسی رود ای كھ انتظار میزی تنھا چیان قویحیاز مس

  سھ با كار او را انجام دھند؟یار كوچكتر در مقای بسی كاریان قویحید مسیا نباین كار را انجام داد، آیح بزرگتریاگر مس
 كھ در گذشتھ ییزھایتمام چ" ب ین ترتیبھ ھم). ٩: ٦٩ مزمور( شده بود ییشگویق پیح، در عھد عتی مسیسین عمل عیدر رابطھ با ا

او معتقد . كند ی صحبت میگریچ كتاب دیمقدس و نھ ھ پولس رسول در رابطھ با كتاب." م ما نوشتھ شده اندیمكتوب شد، بھ منظور تعل
 دوم.( باشدیز ما میت و تجھیھ و اصالح و تربیم، تنبی، تعل)١١، ٦: ١٠ انیاول قرنت(ما مقدس، دادن ھشدار بھ  است كھ ھدف كتاب

د ی دھد تا، امی و تسلیماموزد و بھ ما دلگری را بیستادگیا ن است كھ بھ ما تحمل، استقامت وین بھ منظور ایھمچن). ١٧-١٦: ٣ موتاؤسیت
  ).٥ :١٥ انیروم( باشد یم" ی صبر و تسلهدھند"د كھ خدا خود ی گویپولس م). ٤: ١٥ انیروم(م ی داشتھ باشی واقعیو انتظار

ق كالم خود یخدا از طر.  باشدی زنده میدار خدا و كالمیمقدس كالم پا كتاب. دین خدا و كالمش وجود دارد، دقت كنی كھ بیكیبھ ارتباط نزد
  . دھدی میق كرده، آنھا را تسلیمردم را تشو

  
 یح برایرا مسیرند، زیگر را بپذیكدید یان بایھودیریان و غیھودی . من وجود داردی برایقت مھمیق ح١٣-٧: ١٥ان ی در روم )٢كشف 

  .نجات ھر دو گروه آمده است
 یسیع رایز...  رفتھ است تا جالل خدا بر مردم آشكار شودیز شما را پذیح نید چنانكھ مسیریگر را بپذیكدی: "دیما فری  م٨-٧: ١٥ان یروم
خاطر رحمت خدا  ان بھیھودیری را كھ بھ اجداد خود داده است، ثابت كند و تا غییب وعده ھاین ترتیان را خدمت كند تا بدیھودیح آمد تا یمس

ن ھدف یح با این است كھ مسیرند، ایح بپذی مسیسایگر را در كلیكدید یان بایھودیریان و غیھودینكھ ی این برایادیل بنیدل." د كنندیاو را تمج
ان یز موجود میتما. ن در مخاطره استی زمین است كھ جالل خدا بر رویگر ایل دیدل. ا آمد كھ ھر دو گروه را نجات دھدین دنیروشن بھ ا

ان یحی مسیھا دستھ.  بودندیان قویحیان، مسیھودیریف و و غیاِن ضعیحیان، مسیھودیست كھ ین مفھوم نیان بھ ایھودیریان و غیھودی
ز موجود ین تمایبنابرا.  آمده بودندییخدا ینھ بی كھ از زمیانیھودیریمانان و از غیداالیان، جدیھودیاز :  از ھر دو گروه بودندیف و قویضع

  .رندیسا در روم بپذیگر را در داخل كلیكدید یان بایھودیریان و غیھودین ضرورت است كھ ی انمایانگر
  

ن بدان مفھوم است كھ او خادم یا." دیح خادم ختنھ گردی مسیسیع:" د یما فری  م٨  :١٥ان ی روم.ان آمدیھودی یح برای مسیسیع  )الف
ح خادم ی مسیسیع. باشدیل می اسرائی و قومیا ملت نژادیو " ل برحسب جسمیقوم اسرائ" بھ ین اشاره ایا). ١٢: ٤(د یمردم ختنھ شده گرد

 آمده بود كھ یت عھدیح بھ منظور استقرار و تثبی مسیسین، عیبنابرا. ارخھا داده شده بود، ثابت كندی را كھ بھ پاترییھا ان شد تا وعدهیھودی
ن ی آن عھد اهوعد). ١٨-١٦: ٦ان یعبران(ز قسم خورده بود ی اثبات و ضمانت آن نیعقوب بستھ بود و برایم، اسحاق و یخدا آن را با ابراھ

). ١٦: ٣ انیغالط( دھد یا بركت م ملل جھان ری باشد، تمامیح می مسیسیكھ ع) ١٨: ٢٢ش یدایپ(م یبود كھ خدا توسط نسل ابراھ
ل اول نزد ین دلیح بھ ای مسیسین عیبنابرا). ١١: ٤ان ی؛ روم٢١-١: ١٧ش یدایپ( ق، ختنھ بودین عھد در زمان عھد عتیعالمت و مھر ا

قت ین حقیقت آمد و ای از طرف حقیندگیح بھ نمای مسیسی ع.ارخھا داده شده بود، بھ تحقق برساندی خدا را كھ بھ پاترهان آمد كھ وعدیھودی
ن یابد و بھ ھمی یچوقت نقصان نمی خدا ھیوفادار. خدا متعھد بھ انجام وعده اش شده بود.  باشدی خدا مهن شده و قسم خوردی تضمهوعد

 ات از نج،پس از آن. ان آمدیھودی ی اول برایسین عیبنابرا). ٥٤: ٢٦ یمت(ن محقق سازد ی خدا را بر زمیح آمد تا وفاداری مسیسیل عیدل
  ).٣-٢  :٢ اءی؛ اشع١٩  :٢٨؛ ١٤: ٢٤ یمت(افت یا گسترش ی دنیھودیر یبھ تمام ملل غ) ٢٢: ٤ وحنای؛ ٢٤: ١٥ یمت(ان یھودی طریق

  
ان آمد یھودی یست كھ او تنھا براین منظور نین بدیان آمد، ایھودیح  بھ نزد ی مسیسی ھر چند ع.ان آمدیھودیری غیح برای مسیسیع  )ب

. ان شدیھودیری غیان منجر بھ باز شدن در رحمتش  برایھودیح بھ یخدمت مس). ٦: ٤٩؛ ٦  :٤٢ اءیاشع(ز یان نیھودیری غیبلكھ برا
منظور  ح در ابتدا بھیمس.  دھدیم می تعلیان در طرح الھیھودیان و یھودیری غھ دو طرفی در رابطھ با ارتباط و وابستگ١١ان فصل یروم

ن كار را یل این دلیح بھ ای مسیسیع. ا، آمدیھود در دنیر ی غیھا و نژادھا  قومیل، و بعد برایو نژاد اسرائت عھد وعده داده شده بھ قوم یتثب
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د ییقت را تأین حقیق، ایپولس رسول با اشاره بھ چھار نقل قول از عھد عت. ھود خدا را بھ خاطر رحمتش جالل دھندیر یانجام داد كھ ملل غ
 ی وجود دارد مبنی نبوت١٠  :١١ا یدر اشع. ا بودیان از تمام ملل دنیھودیریان، نجات غیھودی بھ نزد یسی آمدن عی از ھدفھایكیكند كھ  یم

ن یدوار خواھند بود و این ملل بر او امی خواھد كرد و ایھود حكمرانیر یح است، بر ملل غی مسیسی موعود كھ ھمان عیحاینكھ مسیبر ا
؛ ١٣-١٢: ١٥( خواھند بود ی خدا در كالم وی خواھند آورد و در انتظار تحقق تمام وعده ھامانیح ای مسیسین مفھوم است كھ آنھا بھ عیبد

  ).١  :١١ انیعبران
  

  سؤال :  ٣قدم 
  ھای مختلف وجود دارد كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟  در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ:توجھ كنید

  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ٣٣-١: ١٥رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 
 تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود :بنویسید
  . بنویسید

 اجازه دھید كھ ھركدام از افراد سؤال بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن ونوشتن داده شد (:درمیان بگذارید
  ). خود را برای دیگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه جوابی برای  (:گفتگو كنید
  ). نین مالحظاتی در رابطھ با آن مباحث آمده استدر ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگردان بپرسند و ھمچ. آنھا پیدا كنید

  
   از مشخصات خدمت پولس چھ ھستند؟یبرخ). ١٩-١٤  :١٥رومیان  ( )١سؤال 

  .ف شده استی توصی و فروتنیادآوریق، ی خدمت پولس تحت عنوان خدمت تشو: مالحظات
ھا و نقاط قوت یین بھ توانایاو ھمچن.  بودیادیط قوت ز با نقایپولس رسول شخص). ١٤: ١٥رومیان  (تشویق کنندهعنوان  پولس بھ)  الف

در . كرد یق میھا و نقاط مثبتشان تشوییشان، آنھا را بھ خاطر توانای ضعفھا و شكستھای انگشت گذاشتن رویو بھ جا. برد ی میگران پید
مملو از " كھ یاو آنھا را تحت عنوان افراد ١٤: ١٥ان یو بعد در روم.  كندین میمانشان تحسی، او آنھا را بھ خاطر ا١٢، ٨  :١ان یروم

  .دھد یق قرار میھستند، مورد تشو" گریكدیحت نمودن ی، پر از كمال معرفت و قادر بر نصییكوین
 ی و انجام كارھای، مھربانیِم درستی باشد و در خود مفاھیر و بد است در تضاد می است كھ با ھر آنچھ كھ شریتی خصوصییكوی ن) ١
 ی كند كھ از ھر آنچھ كھ باعث ناراحتی را وادار میان قویحی است كھ مسیتی خصوصییكوین. ان را در بر داردگری دیك براین
  .زندی شود، بپرھیف میمانداران ضعیا

مان یم دادن ایِت شخص بھ تعلیگردد بھ قابل یت مربوط مین خصوصیا.  كندی را ادراك میحیمان مسی است كھ ایتی معرفت خصوص) ٢
 یسیواسطھ ع ق بھی عھدعتیھا ا نمونھیھا  ھیقت كھ ساین حقیطور خاص  اشاره دارد بھ معرفت بر ا نجا بھیمعرفت در ا. گرانی بھ دیحیمس
مان در ی است كھ ضعف ایتین معرفت، خصوصیبنابرا). ١: ١٠ انی؛ عبران١٧: ٢ان یكولس(ده است ید جامھ عمل پوشیح در عھدجدیمس

 ی ال١: ١٤ان یھا و باورھا در روم نیقید، ین اختالف عقایبنابرا.  كندیان روم را اصالح میحی مسانیرابطھ با موضوعات قابل بحث م
  . بوده استیمین تعلیاز بھ چنی كھ در روم وجود داشت، نیط خاصیل شرایبلكھ بھ دل.  نبودندی فرضیقی، حقا١٣: ١٥

 در یقتی حك كردن حقیعنیگران یم دیتعل. گر داردیر اشخاص د بیقیر عمی است كھ تأثیتین خصوصیگران بودن، ایم دی قادر بھ تعل) ٣
 متفاوت در یھا نیقیل داشتن یگران را بھ دلین ھشدار را بدھند كھ دیگر ایان دیحی را داشتند كھ بھ مسیین توانایان روم ایحیمس. فكر آنان

 كنند یادآوریقت را ین حقیگران ایا داشتند كھ دائمًا بھ د ریین تواناین ایآنھا ھمچن.  و محكوم نكنندیرابطھ با موضوعات قابل بحث، داور
  .گر شوندیمان ھمدی اید در محبت نسبت بھ ھم رشد كرده، باعث بنایكھ با

  
 یسیخادم ع"  آورد كھ اویان روم میحیاد مسیقت را بھ ین حقیپولس رسول ا. )١٦-١٥: ١٥رومیان (كننده  یادآوریعنوان  پولس بھ  )ب
 بھ خداوند یی خوشبویان مانند قربانیھودیریلھ غین وسی باشد، تا بدیل بھ آنھا میغام انجیان جھت رساندن پیھودیریبھ غ خدمت یح برایمس
ل یغام انجیاو خدمت اعالم پ. كند ی خود استفاده م ھفیان وظی بیق برایر عھدعتیپولس از تصاو." س شده بھ روح القدسیم شوند تقدیتقد

. ده استیر كشی برد بھ تصویھا را بھ قربانگاه می كھ قربانیعنوان خدمت پرستش و خدمت كاھن ان را بھیودھیریمخصوصأ در رابطھ با غ
  .اند  مورد قبول خدا در نظر گرفتھ شدهی خوشبویعنوان قربان  شده اند، بھیحی كھ مسیانیھودیریر غین تصویدر ا

 كھ تا یھودیر یل را بھ سمت ملل غیت ملت اسرائی از بقی خدا برخن نبوت كرد كھی چنی نبیای سال قبل از زمان پولس، اشع٧٠٠حدود 
  ). ٢١-١٩: ٦٦ا یاشع(ده و عظمت و جالل او را تجربھ نكرده اند، خواھد فرستاد یبھ حال در مورد خدا نشن

 بھ حضور یعنوان قربان گر را بھیان دیھودی خود  ھز بھ نوبیان نیھودیری كنند و غیان اعالم میھودیریان جالل خدا را بھ غیھودین یا
ق خواھند یگر را تشویكدیان  یھودیریان و غیھودیر را در ذھن خود داشت كھ چگونھ ین تصوی ای نبیاین اشعیبنابرا. خداوند خواھد آورد
  . آشكار كرده است١١ان فصل ی زنده بروند، ھمانگونھ كھ پولس ھم آن را در رومیكرد كھ بھ نزد خدا

تواند عمل  یالقدس م پولس معتقد است كھ روح.  تواند مورد قبول خدا واقع شود كھ پاك و مقدس باشدی می تنھا در صورتیھر قربان
 مورد قبول یھایس شده باشند، قربانی كھ توسط روح القدس تقدیانیھودیریان و غیھودیتنھا آن گروه از . س در شخص را انجام دھدیتقد

  .خدا خواھند بود
  
 كرد كھ توسط خدا یل قلمداد میت اسرائی از بقیكیعنوان  پولس رسول خود را بھ). ١٩-١٧: ١٥رومیان (وتن خادم فربعنوان پولس،  ) پ

ان و یھودیاگر چھ پولس .  ھم نبوت كرده بودی نبیایان اعالم كند، ھمانگونھ كھ اشعیھودیریفرستاده شده بود كھ عظمت و جالل او را بھ غ
 یم جز در آن اموری بگویكنم كھ سخنیرا جرأت نمیز:" ن فرومودی چن١٨ یھت كرده بود، در آیاح ھدی را بھ سمت مسیاریان بسیھودیریغ
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 بود و در رابطھ با تمام یپولس شخص فروتن." در قول و فعل) انیھودیریغ(  اطاعت امتھای من بھ عمل آورد براھح بھ واسطیكھ مس
 بھ عمل آورد یسی ع ھواسط  نبود كھ او بھی او مھم بود، آن اموریھ برا كیزیچ. ح دادی مسیسی جالل را بھ عی خدمتش، تمامیھا تیموفق

  .ح بود نھ كار پولسیح، كار مسیت مردم بھ سمت مسیل و ھدایغام انجیاعالم پ.  او بھ عمل آورد ھواسط ح بھی بود كھ مسیبلكھ آن امور
 یسیقدرت ع. ح قرار داشتی مسیسیلس، عمل و اقتدار عدر پشت گفتار و اعمال پو. عمل خدا توسط پولس ھم در قول بود و ھم در فعل

عنوان نشانھ  گر بھیب و از طرف دیعنوان عجا  بھیپولس  معجزات را از طرف.  شدیات و معجزات آشكار میح بھ طور خاص در آیمس
، بلكھ )٤: ٢ان ی عبران؛٥: ٣ انی؛ غالط١٢: ١٢ انیدوم قرنت(ست یالعاده ن ع خارقیا وقایب یمعجزه صرفأ عجا.  كندیف میھا توص

  . كندی آن را ثابت میت الھیق ماھین طریوندد و بدی پی كند كھ توسط آن بھ وقوع می می است كھ اشاره بھ آن عامل الھیا نشانھ
ند كردیقت را ثابت مین حقی آن بودند و ایعنوان عامل اصل ح بھی مسیسیوستند، متوجھ عی پی كھ توسط پولس رسول بھ وقوع میینشانھ ھا

  ).١٢: ١٢ انیقرنتدوم (ش فرستاد یعنوان رسول خو ح پولس را بھی مسیسیكھ ع
رات یت پولس است كھ ھر وقت كھ در مورد تأثین خصوصیا. دھد ین معجزات را انجام میالقدس ا گفت كھ او با قدرت روح یپولس م

ح یالقدس و كار مس ن كار روحیات اوست كھ بیاز خصوص یكیز ین نیباز ا.  كندیالقدس اشاره م د، بھ روحیگو یل سخن میبخش انج نجات
  ).١٨، ١٧: ٣ انیقرنتدوم ؛ ١١-٩: ٨ انیروم( شود ی قائل نمیزیچ نوع تمایھ

فكر پولس شكل . باشد یت مین سھ شخصیان در رابطھ با ایحیز مسی متماھث و رابطیت تثلی عملكرد سھ شخصدر محدودهم پولس ی تعال
  ).٦-٣: ٤ انی؛ افسس٣٠: ١٥ انیروم (ث بودیم تثلیگرفتھ از تعل

  
   پولس چھ بود؟رسالتی یخط مش) ٢١-١٩: ١٥رومیان  ( )٢سؤال 

  :مالحظات
" ركونیم گرفتھ  تا الیاز اورشل"ل را  یغام انجی پولس رسول پ. كندیان میپولس آنچھ را كھ بھ انجام رسانده بود، بھ طور خالصھ ب) الف

: دیفرما یاو م). ١٠: ٤ موتاؤسیتدوم ( كند ید می خدمت بشارت خود را تا بھ آن لحظھ قی و غربیق شریاو محدوده ھا. عالم داشتھ بود
م داده بود، آنگونھ كھ یاز داشتند بھ آنھا تعلین نبود كھ او بھ طور كامل آنچھ را كھ آنھا نیمنظور پولس ا." ل نمودمیح را تكمیمن بشارت مس"

ن بود كھ یھدف او ا. طور كامل بود ل در آن منطقھ بھی بشارت انجھفیل وظی، بلكھ منظورش تكم)٢٧ ،٢٠ :٢٠ اعمال(در افسس كرده بود 
  .ن رابطھ، انجام داده بودیفھ اش را در ایاو در واقع وظ). ١٠، ٧: ٣انیاول قرنت( قرار دھد یانین منطقھ بنی در ایحی مسیساھای كلیبرا
  

 كھ ییص بودم كھ بشارت چنان بدھم، نھ در جایاما حر"د، ی فرمای او م.ھد دیح می مخصوص خود را توضی بشارتیپولس خط مش) ب
 كرد، یت می خدمتش را ھدایتھای پولس كھ عملكرد، قلمرو و محدودیخط مش." می بنا نمایریاد غیافتھ بود، مبادا بر بنیح شھرت یاسم مس

نطور ی مالقات آنھا، و ھمیگر ھمكاران خود برایا فرستادن دی  از آنانی شخصیھا ق مالقاتیان گذارد و از طریساھا را بنین بود كھ كلیا
م گرفتھ بود كھ در ی كھ داشت، تصمیا یالبتھ پولس طبق خط مش. مانشان بشودیت ای آنان، باعث تقوی براییھا ق فرستادن نامھیاز طر
 یساھایس كلیخدمت رسالت او معطوف بھ تأس.  خود را انجام ندھدی كرده بودند خدمت بشارتیزی ری را پییساھایگران كلی كھ دیمناطق

ن ین معطوف بھ  ای او ھمچنیخدمت رسالت. ساھا بودین كلیت اینطور بنا و تقوی وجود نداشت و ھمییسایچ كلی بود كھ ھید در مناطقیجد
 ی كند كھ در مضمونش، نبوتیم نقل ١٥: ٥٢ا یپولس از اشع. ت كندیان گذاشتھ بودند بنا و تقوی بنیگرین دی را كھ خادمییساھاینبود كھ كل

 و پادشاھان جھان یھودیر یملل غ). ١٤: ٥٢ ایاشع( باشد یح پس از خوار شدنش میافتن مسی جالل یر جھانیاست در رابطھ با تأث
ھ ین آی اپولس با نقل. ده بودندی نشنید كھ از كسی را خواھند فھمییزھایان نكرده است و چی آنھا بی براید كھ كسی را خواھند دییزھایچ

ن، پولس یبا وجود ا. د شده استیكند كھ در كالمش تأك ی خدا قلمداد م ھ با نقشی در ھماھنگیان را خدمتیھودیرین غی خود بیخدمت بشارت
  . ورزدیگر باشد، اصرار نمی دبشرین تمام مید خط مشی او بای بشارتین موضوع كھ خط مشیچوقت در مورد ایھ
  

   پولس چھ بود؟هندی آی سفرھاھبرنام )٢٤-٢٢: ١٥رومیان  ( )٣سؤال 
ل در آن مناطق ھنوز موعظھ نشده ی بود كھ انجیی پولس رسول، رفتن بھ سمت ملل و شھرھایھ برایت اولینكھ اولویل ای بھ دل: مالحظات

 سر راھش بھ مناطق م داشت كھیل شده بود، تصمین قسمت از جھان تكمی او در اھفی حال كھ وظیول. بود، او نتوانستھ بود بھ روم برود
 ی نمیا ا اشارهیچوقت بھ سفر پولس بھ اسپانیمقدس ھ اگر چھ كتاب.  بودی حتمیقتیا حقیرفتن پولس بھ اسپان.  دوردست، بھ روم برودیغرب

  ھقطع"نام  بھ یمی از اسناد قدیكین بر اساس یسا بھ نام كلمنت روم و ھمچنی از پدران كلیكینوشتھ " ان ی قرنتھرسال" براساس یكند، ول
 یدوار بود كھ بتواند خدمتی امیو. ا از روم عبور كندین بود كھ سر راھش بھ اسپانی پولس ا ھبرنام. ا سفر كردی، پولس بھ اسپان"یموراتور

گر پولس ی دیساھاینكھ كلی بر ای مبنیدر كتابمقدس شواھد. افت كندی را درییا از آنھا كمكھایدر آنجا انجام دھد و بھ جھت سفرش بھ اسپان
  ).١٦-١٥: ٤ انیپیلی؛ ف٤٠: ١٥؛ ٢٦: ١٤؛ ٤-١: ١٣ اعمال(ت كردند، وجود دارد یاش حما ی بشارتیرا در انجام سفرھا

  
  م چھ بود؟یر در اورشلیخدمت پولس در قبال افراد فق) ٢٩-٢٥: ١٥ رومیان (  )٤سؤال 

ھ ی مقدونیساھای را كھ توسط كلی مالیایم برود و با خود ھدایرشلا، قصد داشت كھ ابتدا بھ اویش از سفر بھ روم و اسپانی پولس پ:مالحظات
 پولس ی از اقدامات مھم بشارتیكیر خواھانھ ین عمل خیا.  آنھا ببردیھ اھداء شده بود، برایھودیم و یر اورشلیان فقیحی مسیھ برایو اخائ

انگر ی بیو بھ نوع. ان شده استی، ب)koinonia: یونانیبھ (،  تحت عنوان مشاركت ی بھ طور تحت اللفظی مالیایاھداء ھدا. رسول بود
 اعالم یھودیر ین ملل غیل را بیغام انجیھ پیھودیم و یان اورشلیحیمس. ا بودی مختلف دنیان در كشورھایحین مسی موجود بی مشاركت ھرابط

م و یر اورشلیان فقیحین مسی خود را بیال مادافت كرده بودند، اموی كھ دری محبتی، در ازایھودیر ین ملل غیان در ایحیو مس. كرده بودند
 یان جھان عملیحی مسیگران، برای نسبت بھ دی داوطلبانھ بود، داشتن محبت عملی، امری مالیایھرچند مقدار ھدا. كردند یم میھ تقسیھودی

بھ . ك سازندی خود شریركات ماد و ھم در بیگران را ھم در بركات روحانید دیا بایان در سراسر دنیحیمس). ٢٧  :١٥(الزم و مھم بود 
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ت ی آنان را حمایل بودند از نظر مالی آنھا دانستھ و مایون محبتھایده بودند، خود را مدیان شنیھودیل را از یغام انجیان پیھودیرینكھ غیل ایدل
ان و یھودیان ی موجود مھ دوطرفھبطم داد كھ راین تعلین پولس رسول چنیبنابرا). ٢٢: ٤ وحنای؛ ٣: ٦٠؛ ١  :٤٢؛ ١  :١١؛ ٣: ٢ا یاشع(كنند 

  . باشدی و عملی واقعید امریان شد بایان بنابرآنچھ كھ بیھودیریغ
." ا خواھم آمدیشان ختم كنم، از راه شما بھ اسپانین ثمر را نزد این را انجام دھم و ایپس چون ا: "دیفرما ی، پولس م٢٨: ١٥ان یدر روم

، یھودیان یحی مسی برایھ مالین منظور است كھ ھدی احتماأل بھ ایست ولی، آسان ن" ختم كنمشانین ثمر را نزد ایا" درك كردن اصطالح 
  . كندیان را بھ آنھا ثابت میھودیریمحبت غ

  
  چرا پولس درخواست دعا كرد؟) ٣٣-٣٠: ١٥رومیان  ( )٥سؤال 

ح و بھ محبت ی مسیسی كھ بھ خاطر خداوند ما ع برادران از شما التماس دارومیلكن ا: "دی فرمای، پولس م٣٠: ١٥ انی در روم:مالحظات
 ی پولس بود كھ از مردم درخواست دعا برایتیات شخصی از خصوصیكین یا." دی من نزد خدا در دعاھا جد و جھد كنیروح القدس، برا

ود دارد، دعا ان وجیحیعت مسی كھ در طبیت گناه آلودیر اطراف و طبعی شریروھایبھ علت مقاومت موجود از طرف ن. كرد یخود م
ق ی توانند از طریان میحی كشمكش و منازعھ است ، مسیل كھ دعا كردن نوعین دلین، بھ ایبنابرا.  جد و جھد و كشمكش استیكردن نوع

او از آنھا درخواست كرد . م كردی سفرش بھ اورشلین درخواست دعا برایپولس ھمچن. ت كنندیگر را حمایكدیگر، یكدی یدعا كردن برا
ان آنجا یحیكردند كھ مس ی مخالف بوده و تالش میی آنجا كھ با پولس و خدمت او در ھر جایحیر مسیان غیھودیمحافظت او از  یكھ برا

. شان واقع شودیان مورد قبول ایھودین ین موضوع بود كھ خدمتش بی اینطور خواھان دعا برایھم. ھود برگردانند، دعا كنندین یرا بھ د
و بھ .  واقع شده استیان مورد شك و بدگمانیھودیرین غینكھ خدمتش بی داشت دال بر ایادی شواھد زی ولد شدن نبودیپولس مشتاق شھ

ن ی كند كھ بیق میان را تشویھودینكھ او یم راجع بھ او پخش شده است دال بر ای در اورشلی اشتباھیده بود كھ گزارشھایاد شنیاحتمال ز
). ٢١-٢٠  :٢١ اعمال( ورزند یھود تخطی بر طبق رسوم و سنن ی و زندگیعت موسیب از شرین ترتی كنند و بدیان زندگیھودیریغ

ھ واقع یھودیھ مورد قبول مردم یھ و مقدونی اخائی مالیای وجود داشت  كھ مبادا ھدای داشتن ترس و نگرانی برایا نھیزمن احتماال یبنابرا
 یمت" (ن كار را بكنمی خدا ا هبھ اراد: " گفت یاو م.  برده بودیت خدا پی موجود، پولس بھ اقتدار و حاكمیھا رغم تمام مخالفتیعل .دننشو
پولس رسول كامأل خود را وقف . ش نخواھد افتادی برایچ اتفاقی خدا ھ هاو معتقد بود كھ بدون اراده و اجاز). ١٧-١٣: ٤عقوب ی، ٣٩: ٢٦

  .اراده و حكمت خدا كرده بود
  

  بكار ببرید:  ۴قدم 
  . پذیر است  چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان كاربرد :توجھ كنید

رومیان پذیر براساس   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:درمیان بگذارید و بنویسید
  . تھیھ كنید ٣٣-١: ١٥

  یل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟پذیر را تبد خواھد كدامیک از كاربردھای امكان  خدا از شما می:توجھ كنید
دغدغھ با دیگران درمیان  كاربرد شخصی خود را بدون .  این كاربرد شخصی را در دفترچھ یادداشت خود بنویسید: بنویسید
كنند و حتی از یك حقیقت كاربردھای  بھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا می. بگذارید

  . یابند ی میمتفاوت
  ). پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشند فھرست زیر، نمونھ ھایی از كاربردھای امكان(
  

  ) ٣٣-١: ١٥رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
 آنھا را یھایند كھ شكھا و نگراید و حاضر باشیز باشیگران نی دید بلكھ بھ فكر خشنودی خود نباشیتنھا بھ فكر خشنود   *٢-١: ١٥ •

  .دیدر رابطھ با موضوعات قابل بحث در نظر داشتھ، آنھا را بنا كن
ان، یحین است كھ بھ مسیق مكتوب شده است بھ منظورایرا ھر آنچھ كھ در عھد عتیز. دی كنیق را مطالعھ و بررسی عھدعت * ٤: ١٥ •

  .ق كندیگفت و انجام داد، آنان را تشو كھ خدا در گذشتھ یان اعمالیاموزد و توسط بیصبر و تحمل و استقامت را ب
ن ی كنند و از ایرویح را پی مسیسیان عیحی بوجود خواھد آمد كھ مسی تنھا زمانیحید كھ اتحاد مسیدر نظر داشتھ باش *  ٥: ١٥ •

  .ساھا، اتحاد وجود نخواھد داشتین كلیسا و بیچگاه در كلیح، ھی از مسیبدون شاگرد. قمست الگو بردارند
 در یسی كمتر از روش عیزیگر چیكدیرفتن یان در مورد پذیحی مسیار واقعیمع. ستیقأ بھ مفھوم مدارا نیرفتن دقی پذ * ٧: ١٥ •

  .ستیرش ما نیپذ
  ).١٦: ٣انیكولس(د یسا توسعھ دھیگران را در كلیم بھ دی تعلییت و توانای صالح * ١٤: ١٥ •
بھ . دیق كنی نكات مثبتشان آنان را تشویادآوریق یاز طر. دیر بگذاریگر تأثیان دیحی مسید ھمواره روی كنی سع * ١٥-١٤: ١٥ •

  .دی كنیادآوریض خدا یدفعات بھ آنھا در رابطھ با ف
د، او را یا  او كردهی كھ شما برایح توسط شما انجام داده و نھ اعمالی مسیسی كھ عیق صحبت در رابطھ با اعمالی از طر * ١٨: ١٥ •

  .دیجالل دھ
ل را در یغام  انجیجاد كند كھ پیزش را این انگی پولس در خدمتش، در شما ای شخصی خط مشیكھ گاھد ی اجازه دھ * ٢٠-١٩: ١٥ •

  .دیافتھ است، اعالم كنی كھ گسترش نییجا
  ).٣: ١٦امثال ( دی خود را بھ خدا بسپاری ھمواره نقشھ ھاید ولی كنیزی خود برنامھ ر هندی آی برا * ٢٤: ١٥ •
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ن قسمتھا دارند، در یاز را در این نیشتری كھ بیانیحیگر، مخصوصأ مسیان دیحیخود را با مس ی و روحانی بركات ماد * ٢٧: ١٥ •
  .دیان بگذاریم

  .دیمانداران بھ حضور خدا دعا كنی از ای برخی روحانی خدمات و كشمكشھای برا * ٣٠: ١٥ •
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
  

  .ان بشوممیسایف در كلیان ضعیحی خواھم متحمل مسی من م) الف
  

  .گران دعا كنمی دیمان ملحق شده بھ جد و جھد برایسای كلیی خواھم بھ گروه دعای من م) ب
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  . آشکار کرده است، دعا كنیم ٣٣-١: ١٥رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 

تمرین كنید کھ در فقط یک یا دو جملھ . ھیددر دعای خود بھ آنچھ کھ درطی این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ د(
  .) بیاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند كرد. دعا کنید

  
  

  ) دقیقھ٨( دعا   ٥
    شفاعتدعای   

  
  .برای یكدیگر و برای مردم جھان دعا كنید. بھ دعا كردن در گروھھای دو نفری یا سھ نفری ادامھ دھید

  
  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
    ی بعددرسبرای   

  
  .)یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود بنویسند،  رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید"  ٣٣-١: ١٥رومیان  "ع ، موضوبرای یك فرد یا گروه
از روش حقیقت محبوب . را بخوانید ١ و یونس ٥، عاموس ٢، یوئیل ٢ھوشع ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان  - ٢

  . استفاده كنید و یادداشت بردارید
  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . ظ کنیدرا حف) ١٧: ١٦رومیان (آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣
  .ھا استفاده كنید  قدم برای تفسیر َمَثل٦ از روش . آماده کنید٤٦-٣١: ٢٥مثل گوسفندھا و بزھا در متی   - تعلیم  - ٤
  ). ٣: ٥ مزمور( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی در این ھفتھ   - دعا  - ٥
 ھای خود در مورد تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(را  وارد دفتر موعظھ ملكوت خدامربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٤٧درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .بسپارید بھ خداوند راموعظھ ملكوت خدا  بھ دوره مربوطین انیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
   کوچک  با کتابھایانبیا

  
با  )١، یونس ٥، عاموس ٢، یوئیل ٢ھوشع (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت
  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  ی یادداشتیا از رو (در میان بگذاریددیگران 

بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می
  . بحث نكنید

  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
   رومیان

  
  ١٧  :١٦رومیان  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  ) دقیقھ٨٥( تعلیم   ٤
   و بزھاگوسفندان

  
  .  مثلی درباره داوری خدا در ملکوت خدا میباشد۴۶-٣١: ٢۵در متی " َمثل گوسفندان و بزھا"
  

  ٤٦-٣١: ٢٥ :بخوانید
  

 یسیع» . ی روحانیقتیم حقیمنظور تعل  بھی زندگی بر امور واقعی است مبتنیحیتوض«ا ی؛ » ی آسمانیی با معناینی است زمیداستان«مََثل 
ازشان یتشان و نیت وضعیكرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با واقع ی انسان استفاده می و روزمره زندگیع عادیاز وقا
  .ا روبرو سازدیبھ اح

  .ردم كی خواھیبررس )اول  ، كتاب  ملكوت دستورعمل در ١  ضمیمھ(ھا   مثلھن مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالعیا
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

 و ی فرھنگھنیشی واژگان و پین رو، نخست بھ بررسیاز ا. ح كنندی را تشری روحانیاند تا مفھوم ان شدهی بیھا با زبان مجاز  مََثل: مقدمھ
  . میپرداز ی داستان میخیتار

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
 ی، گوسفندھا و بزھا اغلب در ط  مثالیبرا.  ستین:  ك مثلی:  واقعًایگردد، ول یم:  ك مثلیعناصر :  ن قسمت اگرچھ شاملیا :اتمالحظ

 یالعمل زند، بزھا عكس ی كھ چوپان گوسفندان خود را صدا میاما در بعد از ظھر، ھنگام. گردند یگر مخلوط میكدیروز، موقِع چرا با 
. د دور ھم جمع كردیبا یاما بزھا را م). ٦ـ١  :١٠وحنا ی(شوند  یشنوند و دور او جمع م ی چوپان خود را میندھا صداگوسف! دھند ینشان نم

  . ن نماد استفاده كرده استیباشد كھ از ا ی میی نھای از روز داوریشی نمایفی توص٤٦ـ٣١  :٢٥ یمت
  
   ن عناصر آنیی َمَثل و تعی چارچوب آنیبررس -٢
  

ن نكتھ باشد كھ مثل بھ چھ یانگر ای مثل ممكن است بھنیزم. گردد یآن م» ا كاربرِدیح یتوض«َمَثل و »  ھنیزم«ب شامل  چارچو: مقدمھ
ا یح یشود و توض یافت میمثل : قبل از: نھ معموًالیزم.  ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است بھ:  طیشرا:  نكھیا ای،   گفتھ شدهیمناسبت

  . مثل: بعد از: كاربرد،
  ؟ ستیا كاربرد مََثل چیح ی، و توض ، داستان نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات
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ع آخر ی وقاهح درباریم مسین دو فصل شامل تعالیا.   آمده است٢٥ و ٢٤ یھا  فصلی در متیی نھایف از روز داورین توصیا:  نھیزم )  الف
. ار باشندی، مراقب و ھش دھنده عنوان داور و پاداش ح بھیھنگام بازگشت مس د بھیبا یان میحین است كھ مسین دو فصل ایام ایپ. باشد یزمان م

  .ع آخر زمان اشاره دارندیك و ھم بھ وقای نزدهندیع آین دو فصل ھم بھ وقای موجود در ایھا نبوت
 هم بزرگ درباریك تعلیكل ح بھ شی بر كل جھان در بازگشت مسیی نھایم و روز داوری بر اورشلیك شدن داوری، نزد٢٤ ی در مت) ١

 كھ رنج و عذاب آخر زمان ی مثالیعنیكند  یك نماد عمل میبت ھمچون یم بھ مصیك شدن اورشلینزد. اند ده شدهیع آخر زمان بھ ھم تابیوقا
  .كشد یر میرا بھ تصو

. د ھر روزه منتظر و آماده باشدیبا ی میحیح نامعلوم است ھر مسیدھد كھ چون زمان بازگشت مس یم می، مثل ده باكره تعل٢٥ ی در مت) ٢
ھا و  یی از توانایری و جد و جھد در بكارگی وفاداریی نھایدن روز داوری قبل از فرا رسیحی ھر مسیدھد كھ برا یم میمثل قنطارھا تعل

ف ی توصیشی نمان وی نمادی را با زبانیی نھای روز داوریسی، ع دگاهین دیاز ا.   و الزم استیبخشد، ضرور ی كھ خدا مییفرصتھا
  .دینما یم
  

  .باشد ی میی نھای روز داورهف درباریك توصیبھ شكل : ا كاربردیح یداستان و توض   ) ب
  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
   

ستاِن مثل آن دستھ  در دایا اصلیاِت مربوط یجزئ.  باشندی مفھوم روحانیش دارایھا اِت َمَثلی جزئین نبود كھ تمامی ایسی قصد ع: مقدمھ
 قائل ی مستقلی روحانی، معنا ات مثلیك از جزئی ھر ید برای، نبا نیبنابرا. بخشند ی مثل را استحكام میات ھستند كھ درس اصلیاز جزئ

  . میشو
  باشند؟ یا مربوط می ین مََثل واقعًا اصلیاِت ایك از جزئی كدام:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

ح مربوط ی مسیسی در بازگشت عیی نھایمًا بھ روز داوریباشد، چرا كھ مستق یات مربوط میاز جزئ):  جالل یكرس (یتخت داور )  الف
  . است

با .  ن استی زمیان معتقدند كھ تخت بر رویحی از مسی بعض٤  :١٤ا ی؟ بر اساس زكر ا در آسمانین است ی زمی بر رو یا تخت داوریآ
. دھد یح میق توضیبھ روش عھدعت» روز خداوند«ع آخر در یا در مورد وقایزكر! كند ینم از تخت صحبت ٥ـ١  :١٤ا ی، زكر نیوجود ا

، تخت  در كتاب مكاشفھ). ٩ـ٨: ٢٠مكاشفھ (افتد  یاتفاق م)  نیفلسط(ل ین اسرائیدر سرزم) ھودی(ل ی قوم اسرائی كھ برایعی وقاه درباریعنی
 ربوده شده و با یقیان حقیحی كھ مسیی، جا تواند در آسمان یباشند كھ احتماًال م ی میی، عمومًا در مناطق باال حی مسیسی عیعنی،  خدا و بره

  ).١٧ـ١٥  :٤ان یكی؛ اول تسالون٣١  :٢٥؛ ٢٩ـ٢٨: ١٩ ی؛ مت١٢ـ١١  :٢٠؛ ٦  :٥؛ ٢ـ١  :٤مكاشفھ (كنند، باشد  یح را مالقات می مسیخوش
  

 پدر یا داور، خدایآ.  ح مربوط استی مسیسی در بازگشت عیی نھایھ روز داورمًا بی، چرا كھ مستق ات مربوط استیز از جزئی ن. داور ) ب
با . ندینما ی میث مقدس با ھم ھمكاریت تثلی، ھر سھ شخص ی و داوریی، رھا تی، مش ل خلقتی از قبی پسر؟ در اعمال الھیا خدای،  است

ل كامل نمودن كار ی بھ دلیعنوان پاداش  و بھیانجین معنوا ح بھی مسیسی بھ عی، در متن حاضر آشكار است كھ تخت داور نیوجود ا
ان یپیلی؛ ف٢٩  :٢٧؛ ٢٣ـ٢٢  :٥وحنا ی؛ ١٨: ٢٨؛ ٦٤  :٢٦؛ ٢٧  :١٦؛ ٤١  :١٣ ی؛ مت١٤ـ١٣  :٧ال یدان(ده شده است ی خود، بخشیگریانجیم
 یمت(ن بھ او داده شده است یت در آسمان و زم قدریو تمام) ١٦  :١٩، مكاشفھ ٣٦  :١٨وحنا ی(ده شده است ی، پادشاه نام یسیع). ١٠ـ٩  :٢

: ١٩ یمت(عیسی مسیح است  ، نشستھ است١١  :٢٠د در مكاشفھ ی كھ بر تخت بزرگ سفیشخص). ٢٢  :١ان ی، افسس١٨: ٢٨، ٢٧  :١١
ن یسمان و زم آی كھ از حضور ویو شخص) ١٤  :١٤مكاشفھ (د ینما ی را درو میید و محصول نھایآ ی كھ می، شخص)٦  :٥؛ مكاشفھ ٢٨

؛ ١٠  :٣دوم پطرس (باشد  ی آن میا و نوسازی، بلكھ اح  كائناتیان كننده نھ نابودی، كھ ب ح استی مسیسیع) ١٤  :٦مكاشفھ (زد یگر یم
  ).٢١: ٨ان ی؛ روم٢١  :٣اعمال 

  
  . ح مربوط استی مسیسیزگشت ع در بایی نھایمًا بھ روز داوریباشند، چرا كھ مستق یات مربوط میز از جزئین)  فرشتگان(مالئكھ   )پ

ح ی صف جالل مسهدھند لی، آنان تشك حیدر بازگشت مس. باشند یح می مسیسی ھمراه با ع ان زمانی؟ آنان در پا ستیعملكرد فرشتگان چ
  . ، خواھند داشت  انجام دادنیفھ مھم برایخواھند بود و دو وظ

  :١٥ان یاول قرنت( كھ ھنوز زنده ھستند یماندارانیأت ایل ھیو تبد) ٤٩ـ٤٢  :١٥ان یاول قرنت(امت مردگان ی فرشتگان بعد از ق) ١
 یان واقعیحیده و منتخب خدا كھ ھمان مسیقوم برگز.  جمع خواھند كرد نیرا از اقصا نقاط زم) گوسفندان او( خدا هدی، قوم برگز)٥٢ـ٥٠

  :٤ان یكی؛ اول تسالون ٤١،  ٤٠؛ ٣١  :٢٤ یمت(ند كرد ح را در ھوا مالقات خواھی مسیسیباشند، در ابرھا ربوده خواھند شد و ع یم
  ).١٠  :١ان یكیدوم تسالون(، او را جالل خواھند داد، و از او متعجب خواھند بود  ، بھ او خوشامد خواھند گفت)١٧ـ١٥

). ٤١  :١٣ یمت(ھند كرد كنند، از ملكوت خدا جدا خوا ی را كھ گناه میشود و تمام اشخاص ی را كھ باعث گناه میزی فرشتگان ھر چ) ٢
ن ی ای، با ھمكار حی مسیسیبرند؛ در آنجا ع ی میرا مقابل تخت داور)  بزھایعنی(شان ی، فرشتگان ا یی نھایبعدًا در ھمان روز داور

،  بعد از آن). ٣٣ـ٣١  :٢٥؛ ٥٠ـ٤٩  :١٣ یمت(دھد  ی قرار میی نھای داوری مجزا در دست چپ خود برایفرشتگان آنان را در مكان
  ).٢٠ـ١٧  :١٤؛ مكاشفھ ٩ـ٧  :١ان یكی؛ دوم تسالون٤٢  :١٣ یمت(شان را بھ دوزخ خواھند انداخت یفرشتگان جسم و روح ا

  
 یمًا بھ روز داوریات مربوط است چرا كھ مستقیز از جزئین)  یدر مقابل تخت داور(شوند  یھا كھ در حضور او جمع م ع امتیجم  )ت
  .  بوط استح مری مسیسی در بازگشت عیینھا
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 یف شده در متی توصیان معتقدند كھ داوریحی از مسی ھستند؟ بعضی جمع خواھند شد، چھ اشخاصیامتھا كھ در مقابل تخت داور نیا
 یھودیری غیھا  امتی فقط داور٢٥ یند كھ متیگو یشان میا.   متفاوت است١٥ـ١١  :٢٠ف شده در مكاشفھ ی توصی با داور٤٦ـ٣١  :٢٥

د، ینما یف می را در ھزار سال بعد توصیگری دی داور٢٠كند و مكاشفھ  یان میھود بیشان با قوم ی رفتار و عملكرد ایگرا بر اساس چگون
  .ز و تفاوت وجود نداردین تمای ایمقدس برا  در كتابیھ و ضمانتیچ توجی، ھ نیبا وجود ا. كاران را  ناتوبھی فقط داوریعنی

 ٤٦ـ٣١  :٢٥ ی مذكور در متیداور. باشد ی میی نھای، ھمان روز داور  بودهیكی ھر دو ٢٠ و مكاشفھ ٢٥ یف شده در متی توصیداور
  !باشد ی م ی و جھانیی نھا١٥ـ١١  :٢٠ مذكور در مكاشفھ ی داورهبھ ھمان انداز

 را كھ در آنان یگانموت و عالم اموات مرد«: دیفرما یو مكاشفھ م. كند یھود بطور مجزا اشاره نمیو بھ امت » ع امتھایجم«د یگو ی میمت
 ی عمومیامت و داورین قی را از ایچ شخصیند و ھیب یستاده می ایدر مقابل تخت داور»  مردگان را ُخرد و بزرگ«و » بودند باز دادند

الل  جی كھ پسر انسان بر كرسیمعاد وقت«ز در یھود نیكند كھ قوم  ی بطور خاص اشاره م٢٨: ١٩ ی، مت نیعالوه بر ا! داند یمستثنا نم
دھند كھ تمام عادالن و  یم می تعل١٥  :٢٤ و اعمال ٢٩ـ٢٨: ٥وحنا ی و ٢  :١٢ال یدان.   در ھمان زمانیعنی خواھند شد، یداور» ندیخود نش

 تمام ی برایی نھایك روز داوریامت مردگان و یك قی همقدس فقط دربار كتاب.  خواھند شدیام كرده و با ھم داورین با ھم قیگناھكاران زم
 ین زندگی زمی ھستند كھ روییگردند، تمام انسانھا ی كھ مقابل تخت جمع میین امتھایبنابرا! دھد یم میاند تعل  كردهی كھ زندگییسانھاان

  . ت آنانیاند، بدون توجھ بھ مل كرده
  
ح مربوط ی مسیسیازگشت ع در بیی نھایمًا بھ روز داوریباشند چرا كھ مستق یات مربوط میز از جزئیو بزھا ن)  گوسفندان(شھا ی م )ث

  . است
ق ی عھدعتیگوسفندان و بزھا از نمادھا.: دی نگاه كن٥خواھد بود؟ بھ نكتھ  بزھا   جزو گروهیو چھ شخص گوسفندان   جزو گروهیچھ شخص

باشند  یرمانبردار مع و فیشان مطیا. كنند ی میرویا اعتماد داشتھ و از او پیمان یح ای مسیسی است كھ بھ عیگوسفند نماد اشخاص. باشند یم
  :٣٤ال یحزق(باشند  یرانگر میگر، سركش و نافرمان و و زهی است كھ ستینماد مردم اما بز). ٢٧، ٤ـ٣  :١٠وحنا ی؛ ١٣  :٧٩مزمور (

،  داشتھ»  یسین برادران كوچكتر عی از ایكی« كھ ھر شخص با ی رفتاری، چگونگ یی نھایدر روز داور). ٥،٧،٢١: ٨ال ی، دان١٩ـ١٧
اند  افتھیمان نجات ی است كھ بھ این اشخاصی ب٢٥ یسھ در متین مقایبنابرا. ا بزھایان خواھد داد كھ جزو گروه گوسفندان است نش
  ).بزھا(اند   گم شدهیمانیا یل بی كھ بھ دلیو آنان)  گوسفندان(
  
 ھستند، یقیان حقیحیشان مسی، ا١٠  :٢٨ و ٥٠  :١٢ یبر اساس مت. دی مراجعھ كن٥ ھستند؟ بھ نكتھ یح چھ كسانی مسیسیع»  برادران« ) ج

كند كھ محتاج كمك  ی میانیحیاشاره بھ مس»  یسی برادران ع نیكوچكتر«. دھند ی خدا را انجام مهح بوده و ارادی كھ شاگردان مسیاشخاص
  .ازمندیاِن نیحیو بطور خالصھ مس،  یان زندانیحیض و مسیان مریحیر، مسیان فقیحیان تنھا، مسیحی، مس ان گرسنھیحیباشند، مانند مس یم
  
ھنگام بازگشت او   بھیی نھای در داوریسیم عی مستقھباشد، چرا كھ گفت یات مربوط میز از جزئین نیاند و ا گوسفندان عادل خوانده شده ) چ
  .باشد یم

شان را عادل یح ای مسیسیمانشان بھ عیل ایخدا بھ دلنكھ نھ تنھا ی ایعنیاند،  ده شدهی نام  عادل، اند؟ گوسفندان  خوانده شده  عادل ،چرا گوسفندان
ان یحین مسیا!  استی و انتقالی عدالت انتساب كین یا. ز دارندی نیا  عادالنھیشان زندگیكند، بلكھ ا یشمرده و ھمچون عادالن با آنان رفتار م

د، نشان یگو ی بھ عادالن خوشامد میسیلھ آنھا عی كھ بوسیكلمات! ندینما ی میز عادل و مقدس زندگیمان نیاند و با ا مان عادل شمرده شدهیبا ا
ن ین در بی بھ كوچكتری، حت گرانی نسبت بھ دی، رحمت و مھربان  خود را وفادارانھ با نشان دادن محبتیشان ھر روز زندگیدھد كھ ا یم

بلكھ در امور كوچك و ) ٢٣ـ٢١  :٧ یمت(گ  بزریالعاده و انجام كارھا لھ معجزات خارقین اشخاص نھ بوسیا. اند  كردهی، سپر انیحیمس
ح كھ او را در یروان صادق مسین پیا). ٣٦ـ٣٥  :٢٥؛ ٤٢ـ٤  :١٠ یمت(باشند  یح می مسیسیند كھ شاگردان عینما ی ثابت می زندگیمعمول

 و بصورت ی، فروتن یزار، سپاسگ یآنان با شاد. اند اعالم شده»  افتھی بركت«دارند،  ی میكنند و گرام ی احترام می زندگیامور عاد
  !برند یاد میكنند و بعد آن را بطور كامل از  یخودجوش خدمت م

  
 یی نھای در داوریسیم عی مستقھچرا كھ گفت. باشد یات مربوط میز از جزئین نیو ا) ٤١ھ یملعون در آ(اند   بزھا ظالم خوانده شده ) ح
حساب  شان را گناھكار بھیشان ا یمانیا یل بیدل تنھا خدا بھ را نھیاند؟ ز ده شدهیم نا چرا بزھا ظالم و ملعون. باشد یھنگام بازگشت او م بھ
ح ی كھ با آنھا مسیكلمات. اند  عادالنھ قاصر آمدهیز از داشتن زندگیشان خود نیكند، بلكھ ا یآورد و با آنان ھمچون گناھكار رفتار م یم

گر ین قسمت دیدر ا. اند  محكوم شده  و قصورشانیتوجھ ی ب ل گناهیًا بھ دلشان مخصوصیدھد كھ ا یكند نشان م یگناھكاران را محكوم م
 در نشان یل كوتاھی، از قب ی و كوتاھیتوجھ ید نشده است بلكھ فقط گناھان بیق ...  وی، زنا، دزد ، قتل یپرست ل بتیرانھ از قبیرفتار شر

شھ در ی آنان از رد شدنشان ریتعجب و شگفت.  انیحیان مسیمن در یگران مخصوصًا بھ كوچكتری بھ دیدادن محبت و رحمت و مھربان
  . شان داشتی ایمانیا ی و بیبیخودفر

  
 در بازگشت یی نھایمًا آن را در ارتباط با روز داوری مستقیسیباشد، چرا كھ ع یار مربوط میات بسیز از جزئی ن ھ و اساس نجاتیپا )  خ

د ی تأكیسینكھ بھ اعمال خوِب عادالن اشاره شود، عی قبل از ای، حت٢٥ ی؟ در مت ستیجات چ نیھ و اساس برایگانھ پای. دھد یم میخود، تعل
 بھ ارث یلھ خدا از ابتدا برایبوس:  قت است كھین حقی، ا شانیك ایھ و اساس تمام اعمال نین رو پایھ و اساس نجات آنان و از ایكند كھ پا یم

ش یپ « ده باشد و چھیبرگز) ٣٤  :٢٥ یمت(»   عالمیاز ابتدا«: چھ خدا آنان را). ٣٤  :٢٥ یمت: (اند ده شدهیبردن ملكوت خدا انتخاب و برگز
ھ و اساس نجات یض مطلق خدا پایِك عادالن بلكھ فینھ اعمال ن!  جھ ھمان استیكند، چرا كھ نت ی نمیتفاوت) ٤  :١ان یافسس(»  اد عالمیاز بن

،  ضین فیتواند ارتباط ب یدرخت م! د بھ خدا داده شودیبا ین تمام جالل میبنابرا!   آن ھشی ر ض است نھی ف هوی م شانیك ایاعمال ن.  شانستیا
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ك ما ی آن معرف اعمال نیھا وهیمان ما، و می آن معرف اھ، تن ض خداستیشھ آن معرف فیر! ر بكشدیك را بھ تصویمان و اعمال نیا
  ).١٠ـ٨: ٢ان یافسس(
  
  :٢ان یكی و دوم تسالون٣٦  :٣وحنا یسھ با ی در مقا٣٤ھ ی در آیسیباشد، چرا كھ ع یات مربوط میاز جزئز ی ن ی داوریار برایمالك و مع )  د

مان ی دارد و آنھ بھ پسر ایات جاودانیمان آورده باشد حیآنكھ بھ پسر ا«: دیفرما ی م٣٦  :٣وحنا ی. كند یمًا بھ آن اشاره می مستق١٤ـ١٣
 ید برایخدا شما را برگز: از ابتدا« : دیفرما ی م١٤ـ١٣  :٢ان یكیدوم تسالون. »ماند یب خدا بر او مد، بلكھ غضید: ات را نخواھدیاورد حین

  ». حی مسیسیل جالل خداوند ما عی تحصی بشارت ما براھلی آن شما را دعوت كرد بوسیو برا.  یبھ راست ماِنیس روح و اینجات بھ تقد
 انسانھا بر اساس ھھم. ح خواھد بودی مسیسی بھ ع مان داشتنیا:  یی نھای داوریار برای چھ خواھد بود؟ مالك و معیار داوریمالك و مع

  . خواھند شدیح داوری مسیسیشان بھ ع یمانیا یا بیمان یا
 شود، كھ یده میكنند د یرفتار م»  یسین عی از برادران كوچكتریكی« كھ انسانھا با ی در روشیمانیا یا بی یقیمان حقی ا ا عالمتینشانھ 

گناه .  شانی ایقیمان حقی است از ایا اد، نشانھیان چھ كم باشد و چھ زیحیك مسیاعمال ن.  انیحیر مسیشان با سای رفتار اهعبارت است از نحو
ا ین ماندارایك ای اعمال نیی نھایدر روز داور.   آنانیمانیا ی است از بیا ، نشانھ مانان چھ مكرر باشد و چھ پراكندهیا ی بیتوجھ یقصور و ب

مان ی، ا یی نھای داور ھ و اساسیپا  ن كامًال آشكار است كھیبنابرا.  و آشكارا اعالم خواھد شدیطور علن  بھ مانانیا ی بیتوجھ یگناه قصور و ب
  . یتوجھ یا گناه قصور و بیك ی خواھد بود نھ اعمال نیمانیا یا بیداشتن 

  
  .دھد یم میمًا آن را تعلی مستقیسیباشد، چرا كھ ع یات مربوط می از جزئن نكتھی؛ ا خواھند رفتیملعونان بھ عذاب جاودان )  ذ

 ابد از محبت خدا و یشان برایدر آنجا ا. مانان ھستند بھ دوزخ انداختھ خواھند شدیا یمجازات ملعونان چھ خواھد بود؟ بزھا كھ ھمان ب
 ابد رنج خواھند برد یآنان برا). ٩ـ٨: ١ان یكی؛ دوم تسالون٤٦  :٢٥ ی؛ مت٢  :١٢ال یدان(حضور پر از مھر او محروم و جدا خواھند بود 

  ).٢٣ـ٢١  :١٨؛ ١١  :١٤؛ مكاشفھ ٤٨: ٩؛ مرقس ٢٤  :٦٦ا یاشع(
  
  .دھد یم میمًا آن را تعلی مستقیسی، چرا كھ ع ات مربوط استین نكتھ از جزئی خواھند رفت ؛ ایات جاودانیعادالن بھ ح )  ر
ض خدا نجات یلھ فیمان و بوسیق ای كھ از طری اشخاصیعنیباشند،  یكھ ھمان عادالن م)  گوسفندان(شھا ی م:راث عادالن چھ خواھد بود؟یم
 آن یی نھای، ملكوت خدا در تجل ن متنی در ا ملكوت. شان آماده شده است بھ ارث خواھند بردی ای عالم برای را كھ از ابتدایاند، ملكوت افتھی
ا آن را یراث ملكوت خدا را كسب كرده یدھند م یا انجام میلھ آنچھ ھستند یتوانند بوس یعادالن نم. دیجدن ید و زمی آسمان جدیعنیباشد  یم
  :١ان ی؛ كولس١٧: ٨ان ی؛ روم٣  :٣وحنا ی(دارند  یافت میعنوان بخشش پر از محبت و مطلق خدا در شان ملكوت خدا را بھیا. ارث ببرند بھ

١٣.(  
 كھ قبًال ملكوت خدا را قانونًا یان واقعیحیمس). ٢٨: ١٢ان یعبران(افت خواھند كرد ی در رقابل انتقالی غیی دارا عنوان شان ملكوت را بھیا

ھا در مورد   تمام وعده.)٣٤  :٢٥ یمت(گردند  ی وارث آن م قتی، در آن ھنگام در حق)٣  :٣وحنا ی؛ ١٩، ١٠، ٣  :٥ یمت(اند  افت كردهیدر
د یات جاویشان حیا! دیرونده جامعھ عمل خواھد پوش شی و پی جاودانیا گونھ  كائنات در آنان بھیاینجات كامل روح و جسم و در مورد اح

گر ھرگز گرسنھ و تشنھ نخواھند شد یشان دیا. د، بھ ارث خواھند بردین جدید و زمی آسمان جدیعنی ملكوت خدا ییرا در مرحلھ نھا
ن جھان حاضر ی اموِر ایمیب قدیا درد را تجربھ نخواھند كرد، چرا كھ نظم و ترتی ھی، گر ، ماتم گر ھرگز مرگیشان دیا). ١٦  :٧مكاشفھ (

  ).٥ـ٣  :٢١مكاشفھ (گرداند  ی را تازه میزید، خدا ھر چین جدید و زمیدر آسمان جد. شود ینابود م
  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -٤
  

ا كاربرد یح ی توضی برایسی كھ خوِد عیاز روش.  ا از خوِد داستانی،  افتیا كاربرد مثل یح یا در توضیتوان  ی مثل را میام اصلی پ: مقدمھ
.  داردی اصلھك نكتیا ی یك داستان اصلیھر مثل معموًال فقط .  میر كنید تفسیم كھ مثل را چگونھ بای ببریم پیتوان یكار برد، م مثل بھ

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشی اید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  .دھد یم می در ملكوت خدا تعلی در مورد داور٤٦ـ٣١  :٢٥ یشھا و بزھا در متیمثل م :مالحظات

ھنگام بازگشت او، بر اساس   بھیی نھایرح در روز داوی مسیسی عھلیان بوسیحیرمسیان و غیحیمس«  مثل عبارت است از یام اصلیپ
  ».  خواھند شدیاش داور یقیروان حقیح و رفتارشان با او و با پیشان با مس رابطھ

مان ی ایی نھایبھ روز داور)  گوسفندان( ملكوت خدا یشھروندان واقع. باشد ین ملكوت خدا میادی بنیھایژگی از ویكی»  یی نھایروز داور«
مانشان بھ یدھند كھ ا ی، نشان م یی نھایدن روز داوری، قبل از رس نی زمیح بر رویروان مسی رفتار خود با پهنحوق یآنان از طر. دارند

د بھ ارث ین جدید و زمی بصورت آسمان جدیعنی آن یی نھاھشان مسلمًا ملكوت خدا را در شكل و مرحلیا. باشد یل می و اصیقیح حقیمس
  .خواھند برد
  :  استیل ضروری دل بھ چھاریی نھایروز داور

ا بھ ملكوت ینكھ ی ایعنیرند، ی قرار گیكنند الزم است كھ مورد داور ی مین زندگی زمی ھنوز رو حیھنگام بازگشت مس كھ بھ یی انسانھا) ١
  ).١٧ـ١٥  :٤ان یكیاول تسالون(ا بھ دوزخ یبروند و 

ت ی كھ در جسم و روح خود در ابد یا مجازاتیح پاداش یق و صحیزان دقیاند، الزم است در مورد م  كردهی كھ زندگیی انسانھای تمام) ٢
ا یشان در ملكوت ی نھ جسمھا اند فقط در مورد روحشان  كھ مردهیی انسانھاھ ھمیی نھایتا لحظھ داور.  گردندیافت خواھند نمود، داوریدر

  ).١٠  :٥ان یدوم قرنت(دوزخ خواھند بود 
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  ).١٠  :١ان یكی؛ دوم تسالون٣٦  :١١؛ ٢٤ـ٢١  :٣ان یروم(ابد یح جالل بی تا او در مسد علنًا آشكار گرددیبا ی عدالت خدا م) ٣
ابد و یر یید تغیبا ی بود میك مجرِم اعدامیال و تصور انسانھا كھ او ین خیا. د علنًا اثبات گرددیبا ی قوم او میح و سربلندی عدالت مس) ٤

 :٢ان یپیلی، ف٧  :١مكاشفھ (نند یھمراه قومش بب د او را در جاللش بھیبا یشان میا. دننید او را كھ مصلوب ساختند، ببیبا ی انسانھا مھھم
  ).١٠ـ٩ 
  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -٥
  

 یھا ر قسمتیا كھ در سیقتیھا با حق قت موجود در تمام مثلیاما حق. باشند یسھ میگرند و قابل مقایكدیھا مشابھ   از مثلی بعض: مقدمھ
 یاریر مثل یسھ را كھ ما را در تفسی قابل مقایھا ن قسمتیتر د مھمی كنیسع. ا تضادی تشابھ است یا دارای،  م داده شدهیمقدس تعل كتاب

  .دیمقدس محك بزن م و واضح كتابیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  :مالحظات

   یی نھایروز داور )  الف
  .١٥ـ١١  :٢٠؛ مكاشفھ ١٠ـ٥  :١ان یكی؛ دوم تسالون١٥  :٢٤؛ ١١  :١؛ اعمال ٢٩ـ٢٨: ٥وحنا ی :یدبخوان 

  ؟  وجود خواھد داشتیی نھای چند داور:گفتگو کنیدكشف و 
  .  استیمقدس دگاه دوم كتابید. باشد یمقدس نم دگاه اول مطابق كتابید. دگاه متفاوت وجود داردی دو د:مالحظات

   کتاب مقدسیغیردگاه ید  )١
ح و دو ی مسیشان در مورد دو بازگشت مجزایدگاه این موضوع با دی وجود خواھد داشت و ایی نھاین داوریدھند كھ چند یم می تعلیبعض

  . گر فاصلھ دارند، منطبق و ھماھنگ استیكدی مردگان كھ ھزار سال از یامت مجزایق
ن بازگشت یباشد كھ منطبق با اول یمانداران می فقط مختص ایی نھاین داوریاولدھند كھ  یم میشان تعلی، ا١٠  :٥ان یبر اساس دوم قرنت

 یسیمان بھ عی، ا ار و مالكی معین داوریدر ا.  است) شود یده می نامparousia : یونانی،  حیمس»  آمدن«ا ی»  ربوده شدن«ھمان  ( حیمس
 یی نھایدھند كھ داور یم میشان تعلی، ا٤٦ـ٣١  :٢٥ ی و مت١٢، ٢  :٣ل یوئیل یق از قبی از عھدعتییھا بر اساس قسمت .باشد یح میمس

:  یونانی،  حیمس» ظھور« ( حین بازگشت مسیز وجود خواھد داشت كھ مربوط بھ امتھا خواھد بود و منطبق با دومی نینیدوم
apokalupsis (حضور ین داوریان در ایھودی. داد خواھد یح روین بازگشت مسیم سال بعد از نخستیا سھ و نیباشد كھ معموًال ھفت  یم 

، كھ  انیھودی رفتار امتھا با ه و نحویباشد، بلكھ چگونگ یح نمی مسیسیمان امتھا بھ عی ای داوریار براینخواھند داشت و مالك و مع
وست كھ فقط یھد پوقوع خوا ز بھی نیی نھاین داوریدھند كھ سوم یم می، آنان تعل٢٨: ١٩ یبر اساس مت .شوند یاو شمرده م»  برادران«

ز وجود خواھد داشت كھ ی نینی چھارمیی نھایدھند كھ داور یم میشان تعلی، ا١٥ـ١١  :٢٠و بر اساس مكاشفھ  .باشد یان میھودیمختص 
  .این دیدگاه برطبق کتاب مقدس نیست .گردد یمان بعد از ھزار سال میا ی بیمربوط بھ امتھا

   یمقدس دگاه كتابید ) ٢
 یونانی(ح ی مسیسیع  بازگشت گانھیھنگام  بھ) ٩ـ٨: ١دوم تسالونیكیان  (یی نھایگانھ روز داوری، ١٠ـ٥  :١ان یكینبراساس دوم تسالو •

erchomai ، یونانی؛ ١٠  :١  :parousia یونانی( او آشکار شدنا ی) ١  :٢  :apokalupsis ، در آن روز، . خواھد بود) ٧  :١
مانداران در او تعجب نموده و او را یاما ا. رون انداختھ خواھند شدید و از حضور خداوند بیسخواھند ر  ی ھالكت جاودان مانان بھیا یب

  ).١٠  :١دوم تسالونیكیان (جالل خواھند داد 
  .) حی مسیھا  و تمام مثل١١  :١اعمال (ك بار ی   دو بار بازگشت خواھد كرد، بلكھ فقط حیدھد كھ مس یم نمی تعل مقدس كتاب •
امت در روز بازگشت ی ق كی  دھد ، بلكھ فقط یم نمیگر تعلیكدیبھ فاصلھ ھزار سال از )  امت از مردگانیق(امت ی دو قهمقدس دربار كتاب •

زنده «مانداران اشاره دارد كھ ی مرده ای بھ جانھا٥  :٢٠در مكاشفھ »  امت اولیق «.)١٥  :٢٤؛ اعمال ٢٩ـ٢٨  :٥وحنا ی(ح یمس
گردند  یح در ملكوت منتقل می، بھ آسمان بھ حضور مس یح و بازگشت وی مسآمدن اولیھن یوران ب كھ در تمام دی آنانیعنی، »شوند یم
 در جالل یات روحانیامت بدنھا ندارد، بلكھ بھ حیاشاره بھ ق ) ezosan:  یونانی(»  زنده شدن«). ٢٣  :١ان یپیلی؛ ف١  :٥ان یدوم قرنت(

 را دارد كھ در ییدر واقع ھمان معنا. دینما ی مآسمانا شده در ی احیاره بھ زندگآن اش. دینما ی اشاره می بعد از مرگ جسمانیآسمان
 ٦  :٢٠در مكاشفھ »  دومموت «و .  ان شده استی ب١٠  :٥ان یكی و اول تسالون١٣: ٨ان ی؛ روم٢٦ـ٢٥  :١١وحنا ی؛ ٣٨ـ٣٧  :٢٠لوقا 

مكاشفھ ). ٨: ٢١مكاشفھ (شوند  یانداختھ م)  اچھ آتشیدر(بھ جھنم  یی نھای اشاره دارد كھ در روز داوریمانانیا ی بیبھ جانھا و بدنھا
 فقط ی، انتقال جانھا» امت اولیق«نكھ یباشد و ا ی انسانھا مھ ھمیھمان مرگ جسمان»  موت اول«ن نكتھ داللت دارد كھ ی بر ا٦ـ٤  :٢٠

مانان بھ یا ی فقط بیانتقال جانھا و بدنھا»  دومموت «و باشد،  ی انسانھا مھ ھمیامت جسمانیق»  امت دومیق«.   استآسمانمانداران بھ یا
مانداران از ی فقط ا یامت روحانی صحبت از ق٢٥ـ٢٤  :٥وحنا ی. دیسھ كنی مقا٢٩ـ٢٤  :٥وحنا ین را با یا. باشد یم)  اچھ آتشیدر(جھنم 

 در یی نھاینسانھا در ارتباط با داور ھمھ ا ی و جسمانیكیزیامت فی صحبت از ق٢٩ـ٢٨: ٥وحنا یاما . كند یح بھ بعد میظھور مس
  .كند یح میبازگشت مس

امت یح و قی، بالفاصلھ پس از بازگشت مس یی نھایداور  كی فقط  ، بلكھدھد یم نمی تعل  متفاوتیی نھای داور نیمقدس در مورد چند كتاب •
  !)١٥ـ١١  :٢٠، مكاشفھ ١٣ـ٣  :٣پطرس دوم ؛ ٣٣ـ٣١  :٢٥ یمت(مردگان در روز بازگشت او 

و اول در ابرھا ربوده ) ٥٥ـ٤٢  :١٥ان یاول قرنت(گردند  یل میا تبدیابند ی یامت میان قیحی، مس حی در روز بازگشت مسیبر اساس مت •
 یمت(او )  گوسفندان(شھا ی م شانیا).  ٤١،  ٤٠، ٣١  :٢٤ ی؛ مت١٧ـ١٦  :٤ان یكیاول تسالون(شوند تا خداوند را در ھوا مالقات كنند  یم

شان در یا. اند ده شدهینام) ٤٣ـ٣٦  :١٣ یمت(، و عادالن ) پسران ملكوت( ملكوت یكو، ابنای بذر نای) ١٢  :٣ یمت (  گندم،)٣٣  :٢٥
رت زده و متعجب ی، بھ او خوشامد گفتھ و در او ح ھنگام بازگشتش مالقات كرده ح را بھی مسیسیشوند تا خداوند ع یابرھا ربوده م

ھنگام  لھ فرشتگان بھیان كھ بوسیحیرمسی، غ ح استیسپس در ھمان روز آخر كھ روز بازگشت مس). ١٠  :١ان یكیدوم تسالون(گردند 
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  :١٣ یمت( برده خواھند شد یاند، بھ مقابل تخت داور ، كنار گذاشتھ شده نی زمی رویا دگان خدا از ھر نقطھیجمع كردن برگز
  :١٣ یمت ( ر، بدكارانی، پسران شر ، كركاس)١٢  :٣ یمت ( ، كاه)٣٣  :٢٥ یمت( بزھا  آنان). ٣٣ـ٣٢ :٢٥؛ ٤١ و ٤٠  :٢٤؛ ٤٢ـ٤٠
  .اند ده شدهینام) ٤٣ـ٣٦

  .)٤٦  :٢٥ یمت( وجود دارد یی نھایك روز داوری ھمھ فقط ین است كھ برای ایمقدس ح كتابیدگاه صحید
  

   یار داوریمالك و مع  )  ب
  .٨: ٢١ ؛١٥ـ١١  :٢٠؛ ٨ـ٧  :١٣؛ مكاشفھ ٢٠  :١٠ لوقا :بخوانید

   چھ خواھد بود؟یار داوری مالك و مع:گفتگو کنیدكشف و 
خ جھان ی كھ در تمام طول تارییتمام انسانھا) ١٢  :٢٠مكاشفھ  (یی نھایگانھ روز داوری در ١٥ـ١١  :٢٠بر اساس مكاشفھ  :مالحظات

نكھ ھمھ بدون استثنا ی ایعنی. شوند یاز داده مب) ، قبر  مردهیمكان بدنھا(و عالم اموات )  ا حالت مرگیت یوضع( موت یاند، از سو مرده
ان وضع و حالت مرگ و عالم اموات خواھد بود، چرا كھ ھر ین پایا). ٢٩ـ٢٨: ٥وحنا ی؛ ١٣  :٢٠مكاشفھ (دا خواھند كرد ی پیامت بدنیق

، بر اساس دفترھا در آسمان و  مانیا یماندار و چھ بی، چھ ا یھر شخص). ١٤  :٢٠مكاشفھ (نابود خواھند گشت )  جھنم(اچھ آتش یدو در در
، چھ خوب و چھ  اعمال آشكار و اعمال پنھان.  خواھد شدیھر شخص بر اساس آنچھ انجام داده است داور.  خواھد شدیات داوریدفتر ح

 یسیا عینكھ آیان شخص بر اساس یبنابرا.  نھا در دفترھا در آسمان مكتوب شده استیتمام ا). ١٠  :٥ان ی؛ دوم قرنت١٤  :١٢جامعھ (بد 
اش  یا زندگینكھ آیشخص بر اساس ا). ١٩  :١موتاؤس ی؛ دوم ت٢٣ـ٢٢  :٧ یمت( خواھد شد یشناسد داور یح او را خوانده و او را میمس

مان ی اھلی بوسیشمردگ ز عادلیش از ھر چی خواھد شد، كھ پیا نھ داوریح بوده است ی مسیسی عی، دستورات و الگو میمطابق با تعال
افت یات یشان در دفتر حی ای آتش انداختھ خواھند شد، چرا كھ نامھاھاچی بھ در مانانیا یب:  تمام). ٢٨: ٣ان ی؛ روم٢٩  :٦وحنا ی( بود خواھد

افت یات یشان در دفتر حی اید خواھند شد، چرا كھ نامھاین جدید و زمیوارث آسمان جد  ماندارانی ا ھاما ھم). ١٥  :٢٠مكاشفھ (نخواھد شد 
  . شدخواھد

  
   و بزھاگوسفندان  )پ

  .١٠ـ٤  :٣؛ ١١ـ٩  :١وحنا ی اول :بخوانید
   ھستند؟ی گوسفند و بز چھ كسان:گفتگو کنیدكشف و 
 ھمشخص. وجود دارد» فرزندان خدا«و »  سیفرزندان ابل«ن ی بی تفاوت آشكار١٠ـ٤  :٣ و ١١ـ٩ :١وحنا ی بر اساس اول :مالحظات

ورزند و برادران خود  ی میكنند، از انجام آنچھ درست است كوتاھ ی میاند، در گناه زندگ مولود نشدهن است كھ از خدا یس ایفرزندان ابل
كنند، آنچھ را كھ درست است انجام  ی نمیاند، در گناه زندگ ن است كھ از خدا مولود شدهیمشخصھ فرزندان خدا ا. ندینما یرا محبت نم

باشند و  یس مین معرف فرزندان ابلیدھد كھ بزھا بطور نماد یح مین متن توضیا. ندینما ی خود را محبت میحیدھند و برادران مس یم
  .ن معرف فرزندان خدایگوسفندان بطور نماد

  
   حیبرادران مس  )ت

؛ اول ١٧ـ١٥  :٢عقوب ی؛ ١٧، ١٣ـ١١  :٢ان ی؛ عبران٢٩: ٨ان ی؛ روم١٧  :٢٠وحنا ی؛ ٣٥  :٣؛ مرقس ١٠  :٢٨؛ ٥  :١٢ ی مت:بخوانید
  .٤٢ـ٤٠، ١٦ـ١٤  :١٠ ی؛ مت١٨-١٦: ٣ وحنا ی

  ح ھستند؟ی مسیسی برادران عی چھ كسان:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

 خدا ه را كھ ارادیسازد، بلكھ او ھر شخص یخود مخاطب نم»  برادران«ان را یھودی یسی، ع٣٥  :٣ و مرقس ٥٠  :١٢ یاساس مت  بر) ١
. خواند»  برادران«دان خود را ح شاگری مس١٧  :٢٠وحنا ی و ١٠  :٢٨ یبر اساس مت. واندخ یم» برادر، خواھر و مادر خود«را انجام دھد 

، عادل شده و جالل   خدا فراخوانده شدهیجھ از سویاند و در نت ده شدهیلھ خدا برگزی كھ بوسی تمام كسان٣٤ـ٢٩: ٨ان یاساس روم بر
گر تمام یاند، بھ عبارت د ده شدهی كھ مقدس گردانی تمام اشخاص١٧، ١٣  :٢ان یاساس عبرانو بر. اند  خوانده شدهیسیع»  برادران«اند،  افتھی

 یتمام اشخاص » یسیبرادران ع«، ٤٠  :٢٥ یاساس مت ب برین ترتیبد. باشند ی او مه و متعلق بھ خانوادیسیع»  برادران«فرزندان خدا، 
 ھستند كھ یآنان اشخاص. باشندی میان واقعیحیشان مسی، ا الصھبطور خ.  دارندیھستند كھ خود را وقف او كرده و با او مشاركت روحان

  .باشندی نمیسیمانان مسلمًا برادران عیا یر بیمان و سایا یاِن بیھودی. اند افتھیض نجات یلھ فیزھا، بوسیر چی، نژاد و سا تیبدون توجھ بھ مل
ان یحیان تنھا، مسیحی، مس ان گرسنھیحیل مسیباشند، از قب ی اشاره دارد كھ محتاج كمك میانیحیبھ مس»  یسیعبرادران ن یكوچكتر«   )٢
ان محتاج و یحی، منظور مس بطور خالصھ). ٣  :١٣؛ ٣٤ـ٣٢  :١٠ان یعبران(ده یان جفا دیحی و مسیان زندانیحی، مس ضیان مریحیر، مسیفق
  :٣وحنا ی و اول ٢٦ـ١  :٢عقوب ی، ٢ـ١  :٦مال ازمند در اعیان نیحین از كمك بھ مسیِف نمادین توصیمشابھ و معادل ا. باشد یازمند مین

ق نشان دھند كھ ین طریازمند كمك كنند و بدیان نیحیر مسیت دارند كھ بھ سایان مسؤولیحیھا مس ن قسمتی؛ مطابق با ا  آمده است٢٠ـ١٦
عنوان  ح بھیستاده شدن شاگردان مسن قسمت در مورد فریا. باشد ی مشابھ و ھمانند م٤٢ـ٤٠  :١٠ یو با مت.   استیقیمان و محبتشان حقیا

شان گوش یام ایا بھ پیرفت یپذ ی آنان را نمی، اگر كس١٦ـ١٤  :١٠ یبر اساس مت. دیگو یام خوش سخن میا پیل ی اعالم انجیرسول برا
 مردمان ی برایی نھایرروز داو. كردند یشان را ترك میتكاندند و آن مردمان و شھر ا ی خود را میھاید گرد و خاك پایبا یداد، آنان م ینم
ح را یرد، در واقع مسیپذ ی را م ك رسولی  ، آنكھ بھ ھر حال. رتر خواھد بود تا مردمان آن شھریپذ خدا و شرور سدوم و غموره تحمل یب
ار یاالخت ان تامندگیعنوان نما شان بھ ین مردان را در مقام واقعیھر كھ ا.   پدر را كھ او را فرستاده استیرد و بھ ھمان صورت خدایپذ یم
گانش یلھ ھمسای بوسیر خواھد شد و حتیداند تحق ینكھ میرغم ا ی علین شخصیچن.  ح را قبول كرده استیح قبول كند، خود مسی مسیسیع

  :١٠ یمت(رد یپذ ی، م د ثبت شده استیشان را كھ در عھدجدیام ایح و پی، اما باز ھم شاگردان مس ت و آزار قرار خواھد گرفتیمورد اذ
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قت خدا را دارد ی را كھ حق اعالم حقی، شخص ھر كس. ابدی ی را میرد، پاداش نبیپذ ی است میل كھ او نبین دلی را بھ ای نب كیھر كھ ). ٤٠
آورد، مسلمًا  یحساب م  كالم خدا بھیقیآور را واعظ حق امین پینكھ ایل ایدل ، بلكھ قطعًا بھ تیمیا صمیرد، نھ فقط بخاطر مالحظھ ادب یبپذ
افت یك شخص عادل را دریرد، پاداش ی را بپذ  شخص عادل كیھر كھ . بود ی میك نبیافت خواھد كرد كھ اگر خودش ی را دریمان پاداشھ

ك ی یعنیدھد،  یح است انجام میح با خدا است و آنچھ را كھ در نظر خدا صحی رابطھ صحیرد كھ دارای را بپذیھر كھ شخص. خواھد كرد
 یقیكند كھ مذھب حق ی می تلقی را شخصیحینكھ آن مسیل ای، بلكھ قطعًا بھ دل ی، نھ فقط بھ خاطر مالحظات انسانردی را بپذیقی حقیحیمس

 فرزندان خدا كھ مسافرت ی كھ برای، مردم نیبنابرا. افت خواھد كردی ھمانند پاداش آن شخص عادل را دریكند، مسلمًا پاداش یرا عمل م
 را كھ مورد یكنند، وعده داده شده كھ ھمان پاداش افراد یسازند و بھ آنان كمك م ی مسكن و غذا فراھم مكنند، یام او را اعالم میكرده و پ

نكھ شاگرد یل این بھ دلین كوچكتری از ایكی   آب سرد بھیا  كاسھیھر كھ حت). ٤١  :١٠ یمت(افت خواھند داشت یدھند، در یكمك قرار م
 ی كامًال بید و شخصیای بھ حساب نیا كسین شاگرد در نظر مردم دنیامكان دارد ا. ھد شدع نخوایبدھد، مطمئنًا اجر او ضا ح استیمس
د كھ بھ ی بنماین اشخاصین كمك را بھ كوچكتریتر تیاھم  كمیھر كھ حت. باشد ی می، او شاگرد و حیت و ناشناختھ باشد، اما در نظر مسیاھم
مقدس  ؟ كتاب یا اجریچھ پاداش . ع نخواھد شدینًا پاداش و اجر او ضایقیباشند،  یح آگاه می خود بھ مسیح اعتماد دارند و از وابستگیمس

 از ی و آزادی روحانیی، رشد و شكوفا ی خدا، تندرستی، كھ عبارت است از سالمت دھد كھ او از ھم اكنون آرامش خواھد داشت یوعده م
ھنگام بازگشتش او را علنًا مورد  ح بھیدھد كھ مس ین وعده میچنھم). ١٣  :١٠ یمت (ی اخالقیكننده و كشمكشھا شانی پریترسھا و رنجھا

داده ) ١٤ـ١٢  :٣ان ی؛ اول قرنت٢٧  :١٦ یمت(شان وعده پاداش بر اساس اعمال ین بھ ایھمچن). ٣٦ـ٣٤  :٢٥ یمت(ق قرار خواھد داد یتصد
  ).٤٢  :١٠ یمت(شود  یده میبخشان از سر لطف یحی بھ مسیی نھای است كھ در روز داوری بركاتیشود كھ شامل تمام یم
  
    مثلیم اصلی تعالھخالص  -٦
  

م یخواھد كھ ما چھ باش ی؟ او م میاوریمان بیا بھ آن ایم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستی مثل چی اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  ؟ میا چھ بكنی

  :مالحظات
 خواھد یی تمام انسانھای داوریھنگام بازگشت خود، برا ح بھی مسیسیع. ح چگونھ ھستندی مسیسیا عید بدانند كھ خدا ی تمام انسانھا با ) الف

  !ح بدھدی مسیسی خود را بھ عید حساب زندگیبا ی میھر شخص! اند  كردهین زندگی زمیآمد كھ بر رو
  

 رفتارش با او و با هح و نحویاش با مس ابطھ، بر اساس ر  كرده استی كھ زندگیھر شخص.: د باشندید بدانند كھ چگونھ بایان بایحی مس ) ب
ا در ی خواھد شد كھ آین اساس داوریشخص بر ا.  ا نھی ھستند یان اشخاص مھمیحینكھ آن مسی خواھد شد، بدون توجھ بھ ایان داوریحیمس

 بھ یقیمان حقی خود ایر زندگا دیگر آیعبارت د بھ.  ا نھیح نشان داده است ی مسیسیمان خود بھ عی ای برای خود شاھدینی زمیطول زندگ
  ؟ ا نھیح داشتھ است ی مسیسیع
  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

  
اید  ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد گرفتھ اید با دعا ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت

  .بھ حضور خدا بیاورید
  

  ) دقیقھ٢ (زل منتكلیف  ٦
  ی بعددرسبرای 

  
  .) یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود بنویسند، رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  .تعلیم دھید یا بررسی نماییدرا موعظھ كنید، »  و بزھادانگوسفن«مثِل موضوع  برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب .  بخوانیدرا ٣، مالكی ١٤، زكریا ٢، حجی ٥میكا فصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  - ٢

  . استفاده كنید و یادداشت بردارید
  .ید آیھ حفظی از رومیان را مرور كن٥ ینآخر دو نفری  - حفظ کردن  - ٣
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٢٦ـ١  :١٦رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس -٤

  .بررسی کتاب مقدس استفاده کنید
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - دعا  - ٥
ھای خود در مورد  تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(وارد دفتررا  خدا موعظھ ملكوتمربوط بھ  ای جدیدآموختھ ھ  - ٦

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٤٨درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .بسپارید بھ خداوند را ملكوت خدا موعظھ بھ دوره مربوطاین نیز گروه خود و اعضای دعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  انبیای كوچك

  
با  )٣ و مالكی ١٤، زكریا ٢، حجی ٥میكا (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت
  ).  وانیدبخھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (در میان بگذاریددیگران 

بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می
  . بحث نكنید

  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
  رومیان

  
  . آیھ آخر حفظی از رومیان را مرور كنید٥ دو نفری :مرور

  

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ٢٧-١: ١٦ان رومی  

  
  .كند یف میان پولس رسول را توصی ھمكاران و آشنا١٦ان ی روم:مقدمھ

  
   بخوانید:  ١قدم 

  . را با ھم بخوانیم ٢٧-١: ١٦رومیان  :بخوانید
  . ھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

  
  كشف كنید :  ٢قدم 

 مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر قرار  چھ حقیقتی در این قسمت برای شما:توجھ كنید
  دھد؟  می

كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفترچھ یادداشت خود   یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
  . بنویسید

ت فكر كردن و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم درمیان  گروه فرص بعد از اینكھ مدتی بھ اعضاء (:در میان بگذارید
  . ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كرده). بگذارند

بھ خاطر داشتھ باشید کھ در ھر گروه كوچك . گذارند موارد زیر مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر درمیان می(
  .  )گذارند كھ نباید لزومًا یکسان باشند ضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم درمیان میاع
  

 یسا دارند، چھ نظریرا در كل ی كھ مقامید در مورد زنانیان بایحیمس.  من وجود داردیبرا یقت مھمی حق٢-١: ١٦ انی در روم )١كشف 
  را داشتھ باشند؟

 یكرد و در آنجا فرد یگر سفر می دییسایسا بھ كلیك كلی از یحیك نفر مسی كھ یزمان. باشد یا روشن می، درخشان یبی اسم فیمعنا
 یسای كل ھخادم را یبینكھ پولس رسول فیبا توجھ بھ ا.  او فرستاده شودی معرفیسا برای بھ آن كلیا نامھ ناشناختھ بود، الزم بود كھ سفاِرش

 وجود ییسای از بنادر قرنتس بود كھ در آن كلیكیھ یكنخر. ان شھر روم بودیحیھ مس پولس ب ھكند، احتماأل او حامل نام ی می معرفیھكنخر
  .سا بودی آن كل ھ خادمیبیداشت و ف

  
" شماس " ھن متن بھ كار رفتھ است معادل كلمی كھ در ا"خادمھ"  ھاگرچھ كلم .)شماس(خادم ك ی بود تا )خادمھ(خدمتگزار ك ی یبیف  )الف

 یا عنوانیسا مقام ی حتمًا در كلیبیست كھ فی نین بدان معنی، ا)١٣-٨: ٣ موتاؤسی تاول؛ ١: ١ انیپیلیف(باشد  یم) diakonos: یونانیبھ (
 انجام یبی كھ فیخدمت.  خود داشتھ باشندی محلیسای در كلیرود كھ خدمت یان انتظار میحی مس ھ، از ھم١٠: ٤بر طبق اول پطرس . داشت

 ینواز  بھ طور خاص، مھمانیبیماران و تنگدستان بود و خدمت فیازمندان، و بی بھ نیدگی آنھا رسخدمت.  بودخادمانداد مشابھ خدمت  یم
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 كھ ینی از مسافریاریرسد كھ او از بس ینظر م بھ. نام میبردت، معاونت و كمك كرده است،  ی كھ او را حمایعنوان كس  بھاز اوپولس . بود
  .  آورد ی بھ عمل مییرای،  پذاز بھ كمك داشتندیكردند و ن یدر بنادر توقف م

 و ١٠-٩: ٥موتاؤس ی تاول كھ در یتوان او را با زنان یم. گران داشتی كمك بھ دی مھربان و رئوف برای اھل عمل بود و قلبی زنیبیف
داد  ی را انجام م خاصی خدمتیبیقت كھ فین حقی ایول. سھ كردیاند، مقا  مشابھ را انجام دادهیاند، و خدمات  نام برده شده١٥: ١٦اعمال 

سا، در مقام ینكھ زنان در كلی دال بر ایمقدس چ مدرك كتابیھ. سا بودیدر كل) شماس( خادمك یعنوان  بھ  ی مقامیست كھ داراین نیانگر ایب
  .مت كنندخد زنان الزم است كھ ھواقع ھم خدمت را داشتند و دری از زنان عطای برخیول.  بودند، وجود نداردپیر کلیساا ی )شماس (خادم

  
  .باشد ی بھ مفھوم خادم می بھ صورت تحت اللفظین كلمھ در زبان اصلی ا.)شماسان( خادمین  و خدمتگزارانان یتفاوت موجود م ) ب

  خدمتگزارك ی یحیھر مس). ٥: ١٢انیقرنتاول ( دارد یگری متفاوت از دیح خدمتی از بدن مسی، ھر عضو٨-٣: ١٢ان یبر اساس روم
 كھ خدا ی مختلفیای، عطا١١-١٠: ٤ بر طبق اول پطرس. رندی قرار گ)شماس(خادم ان ممكن است در مقام یحی از مسی تنھا برخیاست ول

سا ی كلیان و بنایحیز مسی تجھی برای روحانیای از عطای، برخ١٢-١١: ٤ان یبر طبق افسس.  خدمت كردن ھستندیدھد، برا یسا میبھ كل
) گرانیكمك بھ د( اعانات ین عطا مرتبط با عطایا. كند ی خدمت است اشاره میھ عطا مخصوص كیك عطای بھ ٧: ١٢ انیروم. ھستند

كنند كھ  ی میا  و عالقھییكنند، بلكھ اشاره بھ توانا ی اشاره نمییسایا پست كلیك مقام یا بھ ین عطایھر دِو ا). ٢٨: ١٢ انیاول قرنت(باشد  یم
  . كند ی مھا عطا نھی زمیالقدس بھ افراد جھت خدمت در برخ روح

در .  خدمت كردن باشندی روحانی عطایان ممكن است دارایحی مسیبرخ. مند بھ خدمت كردن باشد د عالقھی بایحیسا، ھر مسیدر كل
 در یاز مخصوصی، نیالدی م٣٢ ی ال٣٠ ین سالھایب. باشد ی نمی و غالبأ ضروریاجبار  ی مقام،)شماس(خادم  ییسایسا، مقام كلیكل
زبان  یونانی یھا وهی ناشناختھ بیلیآمد كھ بھ دل ینظر م ازمند، بھی نیوه ھای كمك كردن بھ بیحیدر خدمت مس. وجود آمدم بھ ی اورشلیسایكل

از ین نی بھ ایدگیم ھفت نفر را جھت رسی اورشلیسایل بود كھ كلین دلیبھ ھم. شد ی نمیمورد غفلت واقع شده بودند و بھ آنھا توجھ خاص
خادمی پس مقام یلین افراد بھ نام فی از ایكی بعد، یمدت. از خدمت كردندین نین افراد در جھت رفع ای، ا٧-١: ٦برطبق اعمال . انتخاب كرد

 ٦١-٦٠یم كھ در سالھایشو یمتوجھ م. م را كنار گذارد و در مقام مبشر در شھر سامره مشغول بھ خدمت شدی اورشلیسای در كل)یشماس(
؛ اول ١: ١ انیپیلیف( اشاره شده است )یشماس(خادمی مقدس، بھ مقام  در كتاب ) و افسسیپیلیف(گر ی دی محلیسایكل ، تنھا در دویالدیم
، شخص خادمیجھت انتصاب بھ مقام . باشد یسا می در كلپیرانز از مقام یكامأل متما ی مقام)شماسان(خادمان مقام ). ١٣-٨: ٣موتاؤس یت

 ی محلیساین است كھ آنھا رھبران كلی مشخص نبود، امر مسلم ا)شماسان( خادمینف یاگرچھ وظا. بود ی میط خاصی شراید دارایبا
  .كردند یز عمل نمینکلیسا  پیرنطور در نقش ینبوده، و ھم

  
، در شكل مذكر خود بھ كار رفتھ "diakonos "یونانی ھ كلم١: ١٦ انی در رومسا وجود داشت؟ی زن ھم در كل)شماس(خادم ا یآ  )پ

مقدس   كتابیچ جای در ھیول.  زن باشدشماسك یانگر مقام ی ترجمھ كنند كھ بین كلمھ را بھ صورتیھند اخوا یان میحی مسیبرخ. است
: ٣موتاؤس یدر اول ت. كردند ی عمل نمپیر کلیساا ی )شماس(خادم سا در مقام یزنان در كل.  وجود نداردییسایكل  ی بھ زنان در مقامیا اشاره

ن صورت یرا در ایز. كند ی زن نمخادمان، اشاره بھ مقام )gunaikas hosautos :یونانیبھ ( " زینطور زنان نیو بھ ھم"  اصطالح ١١
)  ھمسرانیعنی(ن بھ مفھوم زنان ین اصطالح ھمچنیا. رفت یكار م بھ) tas de diakonos :یونانیبھ ( " زنشماسان"د اصطالح یبا

م كھ ید در نظر داشتھ باشین ما بایبنابرا.  متفاوت بھ كار رفتھ استیحن مفھوم ھم اصطالی ای برایونانیرا در یزست ی ن)شماسان(خادمان 
 نبودند، بلكھ ییسایكل  ی بودند كھ در مقامی مجزا از زنانی بھ آنھا اشاره شده است، احتماأل گروھ٣موتاؤس فصل ی كھ در اول تیزنان

  .باشد ین موضوع می گواه بر ا١٦-٣: ٥موتاؤس یاول ت. دادند ی افسس انجام میسای را در كلیخدمت بھ خصوص
  

ك بوده، فرزندان خدا توسط یح ی، مردان و زنان ھر دو در مس٢٨: ٣ انی اگر چھ بر طبق غالط.سای در مورد زنان در كلیریجھ گینت  )ت
 یھا صلموتاؤس فی، اول ت٣ان فصل ی، كولس٥ان فصل ی، افسس١٤و١١ یھا ان فصلی، اول قرنت٣-١ شیدایح ھستند، بر طبق پی مسیسیع
نطور پس از ی زن و مرد پس از خلقت و ھمیب و نظم خدا برای ، قانون ، نقشھ و ترت٣ پطرس فصل  و اول٢طس فصل ی، ت٥و٣و٢

كسان برخوردارند، خدا بھ زن و مرد، ی یھرچند كھ ھر دو گروه در نظر خدا از ارزش. ح، كامأل متفاوت بوده استیخلقت مجدد در مس
  . سپرده استی متفاوتیف و عملكردھای، وظاییسایبط كلدر چھارچوب ازدواج و روا

 بر آن در یچ شاھدیزند، چرا كھ ھی بپرھییسای كلیھا د از افراط از انتصاب زنان بھ مقامیاوأل با: زندید از دو افراط بپرھیان بایحیمس
 زناِن وقف شده و توانا قادر بھ انجام آنھا در  كھیارزش  غفلت از خدمات مھم و باھنید از افراط در زمیأ بایثان. مقدس وجود ندارد كتاب

  .زندیسا ھستند، بپرھیكل
  

  شدند؟ یان شھر روم چگونھ با ھم جمع میحیمس.  من وجود داردیبرا یقت مھمی حق٥: ١٦انی در روم )٢كشف
 ی خانگیساھای در كلان رومیحیمس. باشد ی در آنجا می خانگیساھایانگر وجود كلی وجود دارند، ب١٦ان فصل ی كھ در رومیشواھد

ان ی؛ كولس١٩: ١٦ انیقرنتاول ( داشتند ی خانگیسای خود كل ھال در خانی، پرسكلھ و اك٥: ١٦ انیبر طبق روم. شدند یمختلف با ھم جمع م
؛ ٨ :١٨؛ ٣١، ١٥: ١٦؛ ١٤  :١١؛ ٢: ١٠ اعمال( آن خانھ نبود ی تنھا محدود بھ اعضای خانگیساین كلیاحتماأل ا). ٢ مونی؛ فل١٥: ٤

 بود كھ بھ منظور انجام ی مختلفیھا ، بلكھ متشكل از خانواده)١٦: ١ موتاؤسی؛ دوم ت١٣: ٥؛ ٤: ٣ موتاؤسی؛ اول ت١٦: ١ انیاول قرنت
ن زوج اشاره شده ی ا ھ موجود در خانی خانگیسایقت كھ بھ كلین حقیا. شدند یال جمع می پرسكلھ و اك ھ در خانییسای مختلف كلیھا تیفعال

شانند ی را كھ با ایبرادران: "دیفرما ی م١٤: ١٦ انیبلكھ روم. ان روم نبودیحیمس  یسا متشكل از تمامین كلین است كھ ای اهدھند اناست، نش
 دو گروه یات احتماأل اشاره بھ اعضاین آیا". دیشانند سالم برسانی اا كھ بی مقدسان ھو بھ ھم: "دیفرما ی م١٥: ١٦ انیو روم" دییسالم نما
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م كھ در یریگ یجھ میدر كل نت. ات باال بھ آنھا اشاره شدی بودند كھ در آی مرتبط با افرادی خانگیساھاین كلیا. كنند ی در روم مینگگر خاید
  . وجود داشتی خانگیساین كلیروم چند

  
  سؤال :  ٣قدم 

  را بپرسید؟ھای مختلف وجود دارد كھ مایلید در گروه آنھا   در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ:توجھ كنید
  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ٢٧-١: ١٦رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 

 تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود :بنویسید
  . بنویسید

از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن ونوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھركدام از افراد سؤال بعد  (:درمیان بگذارید
  ). خود را برای دیگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه جوابی برای  (:گفتگو كنید
  ). در ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگردان بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ با آن مباحث آمده است. آنھا پیدا كنید

  
  اس رسول بودند؟یونیكوس و یا اندرونیآ) ٧: ١٦رومیان  ( )١ سؤال

  :مالحظات
تر  ی بھ احتمال قوی، ول)٢٦: ١٨وحنا ی؛ ٣٦: ١ لوقا(اس از بستگان پولس بودند یونیكوس و ی احتماأل اندرون.عنوان بستگان پولس بھ ) الف
اس داللت بر یونیم كھ قسمت آخر اسم یم فكر كنی وجود ندارد كھ بخواھیلیچ دلیھ). ٢١، ١١، ٧: ١٦؛ ٣: ٩ان یروم( او بودند وطنان ھم

اس یونیكوس و یاندرون. استكسان یا یا و ارمیلیا  ی، قسمت آخر اسام١٤: ١٦ یرا در متی، ز)١٥: ١٦ھ در یجول(كند  یزن بودن او م
  .ان پولس بودندیزندان ت، ھمیك موقعین در یھمچن

  
  .اند ده شدهیبودند، نام" ان رسوالنیمشھور در م" كھ ی آنھا تحت عنوان افراد.عنوان رسوالن بھ ) ب

 بھ نام رسوالن یھ آنھا متعلق بھ گروھنكیا ایكردند و  ی باال خطاب می با شھرتیعنوان افراد ا رسوالن آنھا را بھین بدان مفھوم است كھ یا
 بھ دو حالت ممكن است ٧: ١٦ انین اصطالح در رومیا.  فرستاده شده استیتی مأموری است كھ برای رسول بھ مفھوم شخص ھكلم. بودند

  .ساھایان رسوالن كلیا مشھور در میح یان رسوالن مسیمشھور در م: درك شود
  .ح و پولس داشتھ باشدی مسیسیتواند تنھا اشاره بھ شاگردان ع یم محدودتر خود م رسول در مفھو ھكلم. حیرسوالن مس)  ١

 شده یحیاس قبل از پولس رسول مسیونیكوس و ین موضوع باشد كھ چون اندرونیانگر ایتواند ب ی م٧: ١٦ان ین اصطالح در رومیسپس ا
  .ار بودند برخوردییره از شھرت باالیوحنا و غی مانند پطرس، یبودند، توسط رسوالن

 مانند برنابا، یتر و اشاره بھ گروه گسترده. باشد یا مبشر میآور  امیتر خود بھ مفھوم پ  رسول در مفھوم گسترده ھكلم. ساھایرسوالن كل)  ٢
 یعنوان افراد توان آنھا را بھ یكردند و م ی بودند كھ كالم خدا را موعظھ مین عده افرادیا. كند یموتاؤس میلوانس و تیتس، اپلس، سیاپفرود
  .مینام یا مبشر میونر یسیساھا آنھا را میامروزه ما در كل. ساھا فرستاده شده بودندیف نمود كھ توسط كلیتوص

ان شد، ین قسمت بیبنابر آنچھ كھ در ا. ساھا فرستاده شده بودندی بودند كھ توسط كلیاس خود افرادیونیكوس و یاندرون احتمال دارد كھ 
  .ساھا مشھور بودندی كلمبشرینان یاس در میونیكوس و ی اندرون كند كھ یقت مین حقی اشاره بھ ا٧: ١٦ان یماصطالح رسوالن در رو

  
  باشد؟ یم ید شده توسط خدا بھ چھ مفھومییآزموده شده و تأ) ١٠: ١٦رومیان (  )٢سؤال 

  :مالحظات
س ی، اپل١٠: ١٦ انیدر روم. د شودیی آزموده و تأی زندگیھای در قلمرو سختیحی الزم است كھ فرد مس.ھاید شده در سختییتأ  )الف

ھا، یشود؟ خدا از سخت ید خدا واقع میی آزموده شده و مورد تأیحیك مسی یچھ زمان. ف شده استیتوص" حی در مس هآزموده شد"عنوان  بھ
: ١عقوب ی؛ ٤-٣: ٥ان یروم (كند یشان استفاده م یت روحانیان و استحكام شخصیحیمان مسیش ایھا جھت آزما مصائب، جفاھا و وسوسھ

مان خود را حفظ كرده، نسبت بھ یشود، ا ی كھ با آنھا مواجھ مییھا ھا، جفاھا و وسوسھیرغم تمام سختی علیحیك مسیكھ  یھنگام). ٤-٢
 بھ یا زمان خود ریت واقعی رضایحین مسیا. شود ید خدا واقع میین زمان است كھ او آزموده شده، مورد تأیماند، در ا یح وفادار میمس

. د نسبت بھ خدا وفادار بماندی بای زندگیھایرغم تمام سختی علیحیك مسی. باشد ی و خشنود میآورد كھ بداند كھ خدا از او راض یدست م
  .ت خدا خواھد بودید و رضاییتنھا در آن زمان است كھ مورد تأ

  
، ٢٢-١٩: ١١ انی قرنتاولدر . ردید خدا قرار گییموده شده، مورد تأز آزیاز دارد كھ در رفتار خود نی نیحیك مسی .د شده در رفتارییتأ  )ب

ك جا یپس چون شما در . ز باشد تا كھ مقبوالن از شما ظاھر گردندیان شما بدعتھا نیاز آن جھت كھ الزم است كھ در م: "دیفرما یپولس م
ان یحیبود كھ مس  یشام محبت شام. شد یحبت برگزار مشام خداوند ھمراه شام م." ست كھ شام خداوند خورده شودید، ممكن نیشو یجمع م

نكھ منتظر یآوردند و آن را بدون ا ی خود را می كھ غذایان تنھا بھ فكر خود بودند بھ حدیحین مسی از ایبرخ. خوردند یسا با ھم میكل
. كردند ی مست میستھ نشان داده و حتی ناشایران رفتایحین مسی از ایبرخ. خوردند یم كنند، میازمند بودند تقسیا آن را با نیگران باشند ید

 تحت ھر یحیك مسی. دیآزما یشان، م  روزانھی و طرز برخوردشان در زندگییسایق رفتارشان در جلسات كلیمانداران را از طریخدا ا
  .ع شودت خدا واقید و رضاییتواند مورد تأ ین زمان است كھ میتنھا در ا.  عمل كندیحیك مسیعنوان  د بھی بایطیشرا
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د خدا واقع ییز آزموده شده، مورد تأی خود نیت روحانیم و تربیاز دارد كھ در تعلی نیحیك مسی .یت روحانیم و تربید شده در تعلییتأ  )پ
نات سخت ینكھ خود را تحت تمریق كند بھ ایان را تشویحیكند تا مس یر ورزش استفاده می، پولس از تصو٢٧-٢٤: ٩ان ی قرنتاولدر . شود
سازم و آن  یمن تن خود را زبون م: " دیفرما یاو م.  جلو رفتھ با موانع موجود مقابلھ كنندیدان زندگی مشخص در میر دھند و با ھدفقرا

 مقابل عدم  ھد خدا واقع شدن در نقطییآزموده شدن و مورد تأ". گران را وعظ نمودم، خود محروم شومیدارم، مبادا چون د ی میرا در بندگ
ستند، ھر یط نیم كھ واجد شرای نشوی تلقیانیحیعنوان مس دگاه خدا بھینكھ از دیبھ منظور ا. باشد یت از نقطھ نظر خدا میداشتن صالح

د و یین زمان است كھ مورد تأیتنھا در ا.  مشخص داشتھ باشدی خود ھدفیت سخت قرار داده، براین و تربید خود را تحت تمری بایحیمس
  .شود یت خدا واقع میرضا

  
د خدا ییز آزموده شده، مورد تأیمقدس ن ح كتابیر صحیاز دارد كھ در قسمت تفسین نی ھمچنیحیك مسی .مقدس ر كتابی شده در تفسدیی تأ) ت

 كھ خجل ی، عاملی كن كھ خود را مقبول خدا سازیوسع: "دیگو یق كرده میموتاؤس را تشوی، پولس ت١٥: ٢موتاؤس ی ت دومدر .واقع شود
" ر درست كالم خدایتفس" بھ مفھوم، یونانی، در " انجام دادن یكالم خدا را بھ خوب" اصطالح ."  انجام دھدی بھ خوبنشود و كالم خدا را

ن یا. ر نكندی درك كند و آن را بھ اشتباه تفسیخوب قت كالم خدا را بھیموتاؤس تالش كند كھ حقید مانند تی بایحیھر رھبر مس. باشد یم
كنند كھ  ی میساھا سعی از كلیاریل است كھ بسین دلیبھ ھم. ساھا بر عھده دارندین كلی رھبران و معلم یاست كھ تمام  یت مھمیمسؤول

تنھا . ر كنندی تفسیمقدس را بھ درست د ھمواره كتابیان بایحیمس. م دھندیمقدس تعل ر كتابیشان را در رابطھ با تفسیساین كلیرھبران و معلم
  .شوند یت خدا واقع مید و رضایین زمان است كھ مورد تأیدر ا

  
 دومدر . د خدا واقع شودیی آزموده شده، مورد تأ، خدمتارتباط بااز دارد كھ در ی نیحی ھر مس.یحید شده در خدمت مسییتأ ) ث

شان یا خود را با ایم، یكنند بشمار یشتن را مدح می كھ خویم كھ خود را از كسانیرا جرأت نداریز: "دیفرما ی، پولس م١٨-١٢: ١٠انیقرنت
ده یا بھ شما نرسیم كھ گویكن یرا از حد خود تجاوز نمیز ... میكن یمود فخر می ما پی كھ خدا برای آن قانون هبلكھ بھ حسب انداز، مییمقابلھ نما

س موعظھ كرده و ل را در قرنتیغام انجیپولس ابتدا پ." دیرا كھ نھ آنكھ خود را مدح كند مقبول افتد بلكھ آن را كھ خداوند مدح نمایز ...و  میا
ان آنجا و یحیان مسی میدند شقاقین كوشی رسوالن دروغین و حتین دروغی معلمیپس از آن برخ. س كرده بودی قرنتس را تأسیسایكل

 خود آن خدمت را شروع كرده ییكردند كھ گو ی قرنتس فخر میسایآنان چنان بھ كل. اد كنند و آنھا را تحت نفوذ خود قرار دھندجیپولس ا
ن گروه پاسخ داده، یپولس بھ صراحت بھ ا.  آنھا بودندیتر از پولس برا  مھمی رسوالنییكردند كھ گو یف می و آنچنان از خود تعربودند

ست كھ ین منظور نید كنند، بھ ایف و تمجین افراد از خود تعری اگر ایحت. د نخواھد كردیین آنھا را آزموده و تأیگفت كھ خدا خدمات دروغ
ن ید متوجھ ای بایحیرھبران مس ."دیرا نھ آنكھ خود را مدح كند مقبول افتد بلكھ آن را كھ خداوند مدح نمایز: " خواھد بودیضخدا از آنھا را

د خدمات خود را نھ در ی بایحیرھبران مس. ب خواھد كردیا تكذید ییقت باشند كھ خدا قطعأ خدمات آنھا را خواھد آزمود و آنھا را تأیحق
د و یین زمان است كھ مورد تأیتنھا در ا. عنوان كالم خدا انجام دھند مقدس بھ  با تمام كتابیود، بلكھ در ھماھنگد خی با عقایھماھنگ

  .شوند یت خدا واقع میرضا
  

  م؟یر كنیان را چگونھ تعبیحی مقدسانھ مس ھ بوس) ١٦: ١٦رومیان  ( )٣سؤال 
م كھ سالم نمودن بھ یشو ید متوجھ می در عھدجد". دییانھ سالم نما مقدسھگر را بھ بوسیكدی"د، یفرما ی م١٦: ١٦ان یروم :مالحظات

  .ان آن زمان بودیحیان مسیمتداول م یگر ھمراه با بوسھ، رسمیكدی
  

 را بھ منظور شام دعوت كرد، او یسی عیسیكھ شمعون فری، وقت)٤٥ (٥٠-٣٦: ٧ بر طبق لوقا .انگر محبت و عالقھ بودیبوسھ، ب ) الف
ن یطبق ا. ستادی باز نایسی عیھایدن پای گناھكار بھ آن مكان وارد شد و از بوسیبعد، زن  ی كمیول. دی را نبوسیسیطبق رسم آن زمان ع

د یا، بای مختلف دنیان در كشورھایحیامروزه مس. انگر محبت بودی بوسھ بیسیدر زمان ع.  ابراز شودید بھ نوعیقسمت از كالم، محبت با
گران ی مناسب نسبت بھ دیقی خود را بھ طر ھد محبت و عالقیو با. ستیراز محبت در فرھنگشان چن روش ابیتر مشخص كنند كھ مناسب

  .رندیگ یگر را در آغوش میكدیعنوان ابراز محبتشان   بھیحی فرھنگھا مردان مسیعنوان مثال، در برخ بھ. ابراز كنند
  

 ھبوس. م دشمنانش نمودی را تسلیسیك بوسھ عیھودا با ی، ٤٨-٤٧: ٢٢ بر طبق لوقا .ا باشدی ری خالص و بیانگر محبتید بیبوسھ با ) ب
ا ھر روش ین است كھ بوسھ یانگر این قسمت بیا. ھودا باشدی ھد مانند بوسی نبایحیك شخص مسی  ھبوس. ت نبودی خلوص نیھودا از روی
  .ا باشدیر ید خالص و بیگران، بای ابراز عالقھ و محبت بھ دیگر براید
  
ق كرد كھ یان را تشویحی، پولس رسول مس١٢: ١٣ان یقرنتدوم  و ١٦: ١٦ انی بر طبق روم. مقدس باشدیانگر محبتید بیبوسھ با  )پ

 ھن در بوسیبنابرا. باشد یم" جدا شده از شرارت و وقف شده بھ خدا" مقدس بھ مفھوم  ھكلم. ندی مقدسانھ سالم نمایا گر را بھ بوسھیكدی
 یاز طرف. ز عالم استیند و بر ھمھ چیب یز را می كھ ھمھ چییبوسند و خدا یگر را می كھ كھ ھمدیدو نفر: مقدسانھ سھ عامل وجود دارد

د با ین قسمت، بوسھ بایبر اساس ا.  اشتباه باشدیھا زهید با انگیگر بوسھ نبایو از طرف د.  باشدیتفاوت ی بید بدون مفھوم و از رویبوسھ نبا
گر یكدینكھ آنھا واقعأ بھ فكر یشود و ا یح در حق آنھا بھ صورت دوطرفھ  ابراز می محبت مسقت باشد كھین حقیانگر ایمفھوم بوده، نما

ر و وقف بھ خدا ی از شریگر بھ منظور دوریكدیانگر وقف جھت كمك بھ ی است و ھم بیحی مسیانگر محبتین نوع بوسھ ھم بیا. ھستند
  .باشد یم
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 یحی مس ه خانوادی تمام اعضای مقدس برا ھ، بوس٢٦: ٥ان یكی تسالوناول بر طبق .اشدانگر محبت و عالقھ نسبت بھ ھمھ بید بیبوسھ با  )ت
آنھا .  را دوست نداشتھ باشندی عضویلی اگر بھ دلین خانواده ابراز كنند، حتی ای اعضاھد محبت خود را نسبت بھ ھمیان بایحیمس. باشد یم
ن ی و صلح بیكدلی هن است كھ بوسھ نگھدارندی ا هدھند ن قسمت نشانیا. یضیعچ نوع تبی مقدسانھ دھند بدون ھ ھان بوسیحی مسھد بھ ھمیبا

  .باشد ی میحیبرادران و خواھران مس
  
ن یا. ندیگر را سالم نمایكدی محبتانھ  ھد بھ بوسیان بایحی، مس١٤: ٥پطرس اول  برطبق .ق باشدی و عمی قلبیانگر محبتید بیبوسھ با ) ث

در واقع بوسھ بھ مفھوم محبت كردن . باشد ی میحی مسیگر با محبتیكدیت محبت كردن یانگر مسؤولیسھ بن است كھ بوی ا هدھند بخش نشان
اول  است كھ در ین محبت كردن بھ روشی، و ھمچن)٣٥-٣٤: ١٣ وحنای(ح آنھا را محبت كرده است ی است كھ مسیگران بھ گونھ ایبھ د
  .م داده شده استی تعل٨-٤: ١٣انیقرنت

  
ان یحی مسیبرا  ی غرب كاربرد عمومیسای در كل١٣ مقدسانھ تا قرن ھنكھ بوسی وجود دارد دال بر ای شواھد. مقدسھس بوھخچیتار ) ج

 مخالف محدودتر از ین جنسھای روابط به فرھنگھا، حوزیدر برخ.  ادامھ داردی قبطیسایز كاربرد آن در كلیامروزه ن. داشتھ است
ن روش جھت ید مشخص كنند كھ بھتریا بای دنیان در ھر جایحین است كھ مسی مقدسانھ ا ھح بوسیكاربرد صح. باشد یگر می دیفرھنگھا

  .باشد یگر چھ میكدیابراز محبت بھ 
  

  ن داشتھ باشند؟ین دروغی را در مقابل معلمید چھ نوع برخوردیان بایحیمس) ١٨-١٧: ١٦رومیان  ( )٤سؤال 
 مخالف آن یق و لغزشھای را كھ منشأ تفاریكنم كھ كسان یران از شما استدعا م برادیلكن ا: "دیفرما ی م١٨-١٧: ١٦ان یروم :مالحظات

كنند  یح را خدمت نمی مسیسین اشخاص خداوند ما عیرا كھ چنیز. دییشان اجتناب نماید و از ایباشند، مالحظھ كن ید میافتھ ایكھ شما  یمیتعل
  ."بندیفر یدالن را م ساده ین دلھایریكو و سخنان شیبلكھ شكم خود را و بھ الفاظ ن

  
 روم بودند، یسای كلین افراد اعضایكند كھ ا ین موضوع نمیچ قسمت از كالم خدا داللت بر ای ھ. آنانین و روشھاین دروغیمعلم ) الف

ار ی س  ونین دروغین و مبلغین افراد معلمیاحتماأل ا). ١٩: ١٦(كند  ین می و اطاعتشان تحسیل وفاداریان روم را بھ دلیحیرا پولس مسیز
. تواند ھر چقدر بخواھد مرتكب گناه شود یدادند كھ انسان م یم مین تعلی آزاد داشتند و قانون خدا را كامأل رد كرده، چنی تفكریبرخ. بودند

مأ آنھا دائ. كردند ی خود را خدمت م،حی خدمت بھ مسین است كھ بھ جایكردند، كھ بھ مفھوم ا ین شكم خود را خدمت مین دروغین معلمیا
 امروزه یحت. فتندیفر ی خود مھآنھا مردم را با سخنان نرم و چاپلوسان.  داشتندی بھ سخنرانیادیل زیكردند و تما یل مین و تجلیخود را تحس

  یمیھدف آنھا مقابلھ با تعال.  و قداستش منحرف سازندیباشد كھ كالم را از سادگ ین مین دروغیات بارز  معلمی از خصوصیكین یز این
  .اند افت كردهیح دریان از رسوالن مسیحیكھ مساست 

  
شان  یل نفوذ قوین بھ دلین دروغید با معلمیان بایحید كھ مسیفرما ی پولس نمست؟ین چین دروغین و مبلغیان در قبال معلمیحی مسھفیوظ  )ب

 متوجھ شوند یعنی مالحظھ كنند، یر ھر زمانن افراد را دیدھد كھ ا یبلكھ بھ آنھا ھشدار م. سا، با آنھا مخالفت كنندی كلی معمولیبر اعضا
. ل افراد اجتناب كنندین قبیكند كھ از ا یان درخواست میحیپولس رسول از مس.  كنندی ھستند تا بتوانند از آنھا دورین افراد چھ كسانیكھ ا
را یند، زید و آنان را خوشامد نگورنی خود نپذیھا ن را بھ خانھین دروغیكند كھ معلم یان درخواست میحی رسول از مسیوحناینطور یھم

  ).١١-١٠ وحنایدوم ( شود یك می فاسدشان با آنھا شریرد، در كارھاین را بپذین دروغیھر كھ معلم
  

  منظور از سِِِر چھ بود؟) ٢٦-٢٥: ١٦رومیان  ( )٥سؤال
  :مالحظات

ن یاگر ا). ٦-٢: ٣ان یافسس(ماند  ی میاختھ و مبھم باق ناشنی است كھ اگر خدا آن را آشكار نكند، بھ صورتیقتی سِِر حق.یسِِِر مخف ) الف
ن ِسر در زمان عھد یت ایماھ). ٢٧-٢٥: ١ انیكولس(ماند  ی میك شخص بود، آن شخص اگر خدا او را آشكار نكند، ناشناختھ باقیسِِر 

، بلكھ با )١٤: ٢٤؛ ١٢: ١١ یمت(ند شو ی وارد ملكوت خدا میادیافتھ بھ تعداد زی اِن نجاتیھودیری غین بود كھ نھ تنھا روزیق ایعت
افت ی خدا در كالم را دریھا شوند و ھمراه با آنھا وعده یح میم خدا بوده، ھمراه با آنھا عضو بدن مسیك ارث عظیماندار شریاِن ایھودی
گانھ قوم یگر یماندار دیان ایودھی. كنند یافت مین بركات را دریكسان ایطور  ھر دِو آنھا بھ). ٢٠: ١ انیقرنتدوم ؛ ٦: ٣ انیافسس(كنند  یم

: ٢ پطرساول ؛ ٢٨: ٣ انیغالط(باشد  یمانداران تمام ملل می، بلكھ قوم مخصوص خدا متشكل از ا)١٠-٦: ٧ ھیتثن(باشند  ی خدا نمهدیبرگز
١٠-٩.(  
  

 ی مدتی، آن برا)٢٦: ١٦ ؛٢: ١رومیان (ن ِسر وعده داده شده بود یق در مورد ای عھد عتی اگرچھ در كتب نبوت.سِِِر آشكارشده  )ب
ر از مردم از ی كثی خدا شامل نجات گروھی ابد ھاگرچھ نقش). ٢٥: ١٦رومیان ( ماند ی باقی گذشتھ بھ صورت مخفیھا  در زمانیطوالن

حال . ده بودی بھ جھان بود، نرسیسین نقشھ كھ مربوط بھ آمدن عی، ھنوز زمان تحقق ا)١٨: ٢٢؛ ٣: ١٢ شیدایپ(ا بود ی در دنیھر ملت
و وارد ملكوت ) ٢٦: ١٦(كنند  یمان آورده، از او اطاعت میح ای مسیسین بھ عیمردم از تمام ملل زم. د آغاز شده استیدوران عھد جد

  ).١٢: ٨ یمت(شوند  یخدا م
ن اتفاقات ی؟ تمام اكردند ی نبود كھ خدا را در اتحاد خدمت میھودیر ی و غیھودیمانداران ی متشكل از اییسایان خطاب بھ كلی روم ھا نامیآ

 یسیق عیكھ خود را از طر یمی حكی خدا ھم، بواسطی ھستین اتفاقاتیجھان شاھد چن  یوست و امروزه ھم در تمامیپ یدر روم بھ وقوع م
  .ح مكشوف كردیمس



 ٨٤  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

  
  بكار ببرید:  ۴قدم 

  . پذیر است  كاربرد چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان :توجھ كنید
رومیان پذیر براساس   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:رید و بنویسیددرمیان بگذا

  . تھیھ كنید ٢٧-١: ١٦
  پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟ خواھد كدامیک از كاربردھای امكان  خدا از شما می:توجھ كنید
دغدغھ با دیگران درمیان  كاربرد شخصی خود را بدون . چھ یادداشت خود بنویسید این كاربرد شخصی را در دفتر: بنویسید
كنند و حتی از یك حقیقت كاربردھای  بھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا می. بگذارید

  . یابند متفاوتی می
  ). ین قسمت از کتاب مقدس میباشندپذیر در ا فھرست زیر، نمونھ ھایی از كاربردھای امكان(
  

  )٢٧-١: ١٦رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
  .دی بفرستی سفارشھك نامی جمع شما است  هندیك نفر كھ نمای بھ ھمراه  * ١: ١٦ •
  .دید ارائھ دھیتوان ی كھ میازمند كمك شماست ھر گونھ كمكی كھ نیحیك نفر مسافر مسی بھ  * ٢: ١٦ •
  .دیگر ھمكار باشیان دیحید، با مسینكھ مستقل و جداگانھ كار كنی ای بھ جا*  ٣: ١٦ •
  .دی استفاده كنی داشتن جلسات خانگی خود برا ھ از خان * ٥: ١٦ •
  ).٥: ١٢اعمال (د ی آنھا دعا كنیو برا) ٣: ١٣ان یعبران(د یاد داشتھ باشی را كھ در زندان ھستند بھ یانیحی مس * ٧: ١٦ •
  .دیت او واقع شوید و رضایید تا مورد تأیآزما یتان،  شما را م یق مشكالت زندگید كھ خدا از طریقت باشین حقی ایرای پذ * ١٠: ١٦ •
گران ی، متناسب با فرھنگتان، عالقھ و محبت خود را بھ دیحیعنوان مس د بھید كھ بتوانی باشیی بھ دنبال راھھا و روشھا * ١٦: ١٦ •

  .دینشان دھ
  .دیتان نباشی آنھا در خانھ ھایراید و پذین را مالحظھ كنین دروغی معلم * ١٧: ١٦ •
كتب و مجالت بد را . دی بد و مضر را تماشا نكنیلمھای و فیونیزی تلویھا برنامھ. دیرانھ اجتناب كنیز بد و شری از ھر چ * ١٩: ١٦ •

  .دیرانھ محافظت كنی و شریز منفید و چشمان، گوشھا و افكارتان را از ھر چیمطالعھ نكن
 اول(باشد  ی، ھنوز قادر بھ انجام شرارت م)٣١: ١٢وحنا ی؛ ٢٩-٢٨: ١٢ یمت(طان شكست خورده است ی اگر چھ ش * ٢٠: ١٦ •

 آتش ھاچیطان بھ دریح، شیدر زمان بازگشت مس). ٧: ٤عقوب ی؛ ٩: ٥ پطرس اول(د ین دائمأ با او مقاومت كنیبنابرا). ٨: ٥پطرس 
  ).١٠: ٢٠؛ مكاشفھ ٨: ٢ان یكیون تسالدوم (افكنده شده، ھالك خواھد شد 

  
  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 

  
  .ان باز باشدیحی مشاركت مسی من براھخواھم خان ی من م) الف

  
  . مناسب ابراز كنمیقیگر برادران و خواھرانم عالقھ ام را بھ طریم كھ بھ دیریاد بگیخواھم  ی من م) ب
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  . آشکار کرده است، دعا كنیم ٢٧-١: ١٦رومیان  ما در در مورد حقیقتی كھ خدا بھ

 تمرین كنید کھ در فقط یک یا دو جملھ. در دعای خود بھ آنچھ کھ درطی این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید(
  .) بیاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند كرد. دعا کنید

  

  ) دقیقھ٨(عا  د  ٥
    شفاعتدعای   

  
  .برای یكدیگر و برای مردم جھان دعا كنید. بھ دعا كردن در گروھھای دو نفری یا سھ نفری ادامھ دھید

  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
      

  
  .)بنویسند یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود ، رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید:سر گروه(
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد •
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  .  را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید" ٢٧-١: ١٦رومیان " ، موضوع برای یك فرد یا گروه •
  خود در موردھای تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(را  وارد دفتر موعظھ ملكوت خدامربوط بھ  آموختھ ھای جدید •

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
  

  دی ادامھ دھ خودبھ رشد  - الف
  
  رازگاھان  -١

ن ی انجام این روش برایبھتر. دیح بھ صورت مرتب ادامھ دھی مسیسی با عیجھت مشاركت شخص) وقت خلوت( رازگاھانبھ داشتن 
قت یاز روش حق). دی مراجعھ كن٢ ھمی، ضم١  کتاب- یساز شاگرددستورعملبھ (باشد  یمقدس م  كتاب ھ مطالع ھ از برنامكار، استفاده

  .دی كنیبردار ادداشتی خود رازگاھاناز اوقات ). دی مراجعھ كن١ ھمی، ضم١كتاب  - یساز شاگرددستورعملبھ (د ی استفاده كنمحبوب
  
  حفظ کردن  -٢

مقدس را  ات مھم كتابیآ. دید جھت بھ خاطر سپردن ادامھ دھی جدیاتیمقدس، بھ انتخاب آ تان از كتاب ی شخصی مطالعھ و بررستوسط
  .دی آخر را  مرور كنی حفظیھ آ٥و ھر روزه ). دی مراجعھ كن٥ ھمی، ضم١كتاب  - یساز شاگرددستورعملبھ (د یطور منظم حفظ كنب

  
  مقدس  كتابیبررس  -٣

 آن كتاب یمقدس جھت بررس  كتابی بررسقدم ٥د و از روش یمقدس  انتخاب كن  را از كتابیكتاب. دی دھمقدس ادامھ  كتابیبھ بررس
د در یق بایرا عھد عتید، زید بپردازی كتب مھم عھد جدیق، بھ بررسی كتب عھد عتی برخیبھتر است كھ ابتدا قبل از بررس. دیاستفاده كن

  .ر شودیتعبدرک و د ی عھد جدھنور مكاشف
  
  عاد  -٤

  ).٣: ٥امثال(كند  ید كھ خدا چھ مینید و ببی ادامھ دھی مشخصموضوعا ی یک شخصھر ھفتھ بھ دعا كردن در مورد 
  
  یحیمشاركت مس  -٥

  .دی ادامھ دھییسایا جلسات بزرگتر كلی ی خانگیمانداران در گروھھایگر ایبھ جمع شدن با د
  
  وه و ثمریآوردن م  -٦

: ٣پطرساول ؛ ٣٢: ١٠ یمت(د یح شھادت دھی مسیسی عیبرا). ١٦، ٨، ٥: ١٥ وحنای(د یدگار ادامھ دھوه مانیار و می بسهویبھ آوردن م
 یسید كھ بھ عیر قرار دھی تحت تأثید كھ  مردم اطراف خود را طوریریم بگیتصم. دیل را بھ طرق مختلف اعالم كنیغام انجیپ). ١٦-١٥
  .كتر شوندیح نزدیمس
  
  یشاگردساز  -٧

  ).٢٧-٢٤: ٧ یمت(د ید و احكام او را اطاعت كنیاموزیاز او ب. دیح ادامھ دھی مسیسی از عیرویبھ پ
  
  

  دی را شروع كنیدیجدشاگردسازی  یگروھھا  -ب  
  

  :دید، دو كار را انجام دھیمانداران را انجام دادی از ایم گروھیھر وقت كھ تعل
  
 .دید را بدھی جدیل گروھھای تشك هگران اجازیبھ د  -١

 یلند از نظر روحانیل دھند كھ مای تشكیدیمانداران جدی كوچك از اید كھ گروھیب كنیترغتشویق و د، یا م دادهیھ بھ آنھا تعل را كیگروھ
  .م آنھا مورد استفاده قرار دھندی را جھت تعلی درسهن دوری از ایا بخشید كھ تمام یبھ آنھا اجازه دھ. رشد كنند

  
  .دی شروع كن دیگری رادی گروه جدتانخود  -٢

ن ی از ایا بخشیتمام . دید را انتخاب كنیمانداران جدی از اید كھ گروھید، در نظر داشتھ باشیكن ین موضوع دعا می این حال كھ برایدر ع
  .دیم آنھا مورد استفاده قرار دھی را جھت تعلی درس هدور

  
  دوره شاگردسازی

  :باشد یر می زین دوره شامل بخشھایا
  )٤-١، یساز شاگرددستورعمل ھای درس در كتاب٤٨(د یزد و شاگرد بسایبرو  - الف

  )٤-١سا، ی كلدستورعمل ھای درس در كتاب٤٨(د یح را بنا كنی مسیساید و كلیبرو  - ب
  )٤-١ ملكوت، دستورعمل ھای درس در كتاب٤٨(د ید و بھ ملكوت خدا موعظھ كنیبرو  - ج
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   ١ضمیمھ 
  وفا خادمین وفادار و بی

  
با خدمت در ملكوت " است در رابطھ ی آمده است، مثل٤٨ -٤٢: ١٢ و لوقا ٥١-٤٥: ٢٤ یل متیوفا كھ در اناج یو بن وفادار یمثل خادم

  ".خدا
  

  .٤٨-٤٢  :١٢ و لوقا ٥١-٤٥  :٢۴ ی مت :بخوانید
  
   مثلیعی درك داستان طب-١
  

   روزمره اند؟یات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
  :مالحظات

را  ینكھ سفر خود را آغاز كند، آن خادمیقبل از ا.  دوردست برودید بھ سفریر دست دارد، بای زینی كھ خادمی ارباب:نیناظر خادم  )الف
كند، بلكھ  یگر نظارت مین دین خادم نھ تنھا بر كار خادمیا. دھد یگر قرار مین دیشتر از ھمھ مورد اعتمادش ھست، ناظر خادمیكھ ب

  .كند ین میتأمز ی آنھا را نیازھاین
ت خوب، یفین انجام كار با امانت و كی آن خادمیگر وجود نداشتھ باشد، براین دی جھت نظارت بر كار خادمی كھ شخصیمعموأل وقت

  . بس دشوار استیكار
  

كھ در مقام  یادمخ. ز كامأل ناشناختھ استی بلكھ ساعت آن نی نھ تنھا روز بازگشت و.ر قابل انتظار استی غیا  واقعھ بازگشت ارباب  )ب
 را یر كامأل متفاوتی تأث در واقع بازگشت ارباب. شود یده میر كشیوفا بھ تصو یا بیعنوان شخص وفادار  گرعمل كرده، بھین دیناظر خادم

  .وفا خواھد گذاشت ی بیگر ناظریا از طرف دی وفادار یعنوان ناظر ن خادم بھی ایبر رو
   

 كھ ی خود عمل كرده باشد، وقت ل اربابی در كار خود، طبق اراده و میعنوان ناظر وفادار ادم بھن خی اگر ا: از خادم وفادارریتقد  )پ
 یازھای طبق خواستھ او عمل كرده، ن اب اربابین خادم در زمان غیرا ایز. ملك خود خواھد گماشتی ما ی را برتمامیاربابش برگردد و

  .ن كرده استیز تأمیگر را نین دیخادم
  

را او آگاھانھ یز. دیریگ یش قرار م ب اربای عمل كرده باشد، مورد داورییوفا یعنوان ناظر ب ن خادم بھی اگر ا.وفا یدم ب خایداور   )ت
ن فكر كرده كھ چون بازگشت اربابش بھ ین شخص چنیا.  ھر طور دلش خواستھ عمل كندیتیچ نوع مسئولیرش ھیاراده كرده كھ بدون پذ

ت ی خود را صرف اذین تمام انرژیاو ھمچن. گساران كندیدن با می و خوردن و نوشیاشیام را صرف عین ایتواند ا ید، میدرازا خواھد كش
. ست بودیك سادین شخص یا. ن كار لذت برده استیت از ایجاد رعب و وحشت در آنھا شده ودر نھایگر خادمان كرده و باعث ایو آزار د

 در آن زمان اربابان در مواجھھ با ی است كھ گاھیادآور روشین یا ( خواھد كرد ن خادم را دوپارهی كھ اربابش برگردد، طبعًا ایوقت
ھ و درد و فشار دندان ھست قرار ی كھ گریانتكاران در مكانیاكاران و خیبش را با ریو نص.) كردند یردستان سركش خود استفاده میز

ش او را بھ جھنم خواھد بل ارباین دلیبھ ھم.  نبوده استیاعتماد وش سوء استفاده كرده و قابل باعتماد اربان شخص از یرا ایداد، ز خواھد
   ).٤٦  :٢٥ ی و مت٨  :٢١مكاشفھ  (فرستاد 

  
  ن عناصر آنیی مثل و تعی چھارچوب آنیبررس  -٢
  

  ست؟یا كاربرد مثل چیح ینھ،داستان و توضیزم  :گفتگو کنیدكشف و 
  

  :مالحظات
دار و آماده ین بی در رابطھ با خادمیسیات اشاره بھ مثل عین آیا. باشد ینھ مثل می زمیحاو ٤١- ٣٥  :١٢ل لوقا یانج. نھ مثلیزم ) الف

  " ا بھ جھت ھمھ ؟ ی ی ما زدین مثل را برایا ایخداوندا آ " :د ی پرسیسیان مثل، پطرس از عیپس از ب. كنند یم
 آمده ٢٤ – ٢٣  :١٣ن مورد در لوقا یا  ھیشب.  ندادیحی بھ او پاسخ صریسی عید، ولی پرسی كنجكاوین سئوال را از رویھرچند پطرس ا

. دی را بپرسی كھ در نھادتان ھست سئواالتیخاطر حس كنجكاو اشكال ندارد كھ بھ" د كھ یخواست بگو ی میسیرسد كھ ع یبھ نظر م. است
 بھ منظور یسیع." دی انجام دھیا بھ خوبف خود رید و وظای باشیید خادم وفادار و دانای كنین است كھ سعید اید انجام دھی كھ بای كاریول

گر خادمان یعنوان ناظر د كند كھ بھ ی م یان كرد كھ اشاره بھ عملكرد خادمیوفا را ب یا بیدن مفھوم خود، مثل خادم وفادار یر كشیبھ تصو
  .مقرر شده است

  
  .باشد ین مثل میا  داستان مربوط بھی حاو٤٦ -٤٢  :١٢ لوقا .داستان   )ب
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ا یش را دانست و خود را مھی خویكھ اراده موال یاما آن غالم. "  كاربرد مثل استی حاو٤٨ – ٤٧  :١٢ لوقا .ا كاربرد مثلیح یتوض   )پ
 كھ عطا و بھ ھر. كم خواھد خوردانھ یستھ كند، تازی شایاما آنكھ نادانستھ كارھا. ار خواھد خوردیانھ بسینساخت تا بھ اراده او عمل كند تاز

  . "ادتر خواھند كردیشتر نھند از او بازخواست زیادتر گردد و نزد ھركھ امانت بی مطالبھ زیز واده شود، ایز
ن یاو بھ خادم.  خواھد كردی داوریا ف او بودند، بھ طرز عادالنھی را كھ ناظر انجام وظاین خود و كسانی بازگردد، خادم  كھ اربابیوقت

مجازات ). ٤٨ -٤٧  :١٢لوقا  (د را مجازات خواھد كرد  خویوفا ین بی خادمیول). ١٩ و١٧: ١٩لوقا  (ر خود پاداش خواھد داد وفادا
ھ یبق.  را مرتكب شدند كھ سزاوار مجازات بودی خود مطلع نبودند و اعمال  از آنھا سبكتر خواھد بود چون از قصد و اراده اربابیبرخ

 شدند ی كرده، مرتكب اعمالییاعتنا ی خود آگاه بودند، بلكھ بھ او ب باب مجازات خواھند شد چون نھ تنھا از اراده و قصد ارین بھ سختیخادم
  .كھ سزاوار مجازات سخت بود

  
  ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  
  . ندادیح بھ خصوصیات مثل توضیچ كدام از جزئی در مورد ھیسی ع: دھیدمیتعل
  
   مثلیام اصلیص پیتشخ  -٤
  

  ست؟ی مثل چنی ایغام اصلی پ:گفتگو کنید
   :مالحظات
  .باشد یم" خدمت در ملكوت خدا " در رابطھ با  یمی تعلی حاو٤٦ -٤٢   :١٢ و لوقا ٥١ -٤٥: ٢٤ یوفا در مت ین وفادار و بیمثل خادم

د یلكھ با انجام دھند بیتیچ حس مسؤولیخواھد بدون داشتن ھ ید آگاھانھ آنچھ را كھ دلشان میان نبایحیمس" ن است كھ ی مثل ایغام اصلیپ
 در قبال ین و ناظران خوبی كنند مسؤولین حال سعی را كھ بھ عھده دارند انجام دھند و در عیفیت وظایآگاھانھ و با داشتن حس مسؤول

در ارتباط با کارھایی خدا ھر خادم مسیحی را  ".رهیھا و غ تیت، موقعی باشند كھ خدا بھ آنھا سپرده است مانند مردم، وقت، مسئولیموارد
  . بھ او سپرده است، مسئول دانستھ و از او سؤال و بازخواست میکندکھ
 را كھ خدا بھ آنھا یفی وظای است كھ خالصانھ و با وفاداری افرادیملكوت خدا جا. ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی" خدمت " 

  .كنند یق او را خدمت مین طریدھند و بد یمحول كرده است انجام م
  
  مقدس  مشابھ و متضاد در كتابیل با بخشھاسھ مثیمقا  -٥
  

  سھ كرد؟یوفا مقا ین وفادار و بیم موجود در مثل خادمیتوان با تعل ین قسمتھا را چگونھ میم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
  

  فھ او یخادم و وظ   )الف
ن یھ عازم سفر شده، خانھ خود را واگذارد و خادم كیمثل كس"  آمده كھ ٣٤: ١٣در مرقس .  محول شده استیا فھیوظ ی بھ ھر خادم) ١

  ."دار بماندید كھ بید و دربان را امر فرمای خاص مقرر نمای را بھ شغلیكیخود را قدرت داده، ھر
 اسرار خدا یح و وكالیھركس ما را چون خدام مس"  آمده كھ ٢-١: ٤ان یدر اول قرنت. رود كھ وفادار باشد یانتظار م ی از ھر خادم) ٢
  ."ن باشدی امیكیشود كھ ھر یگر در وكال بازپرس میو د. شماردب

  . ستی قرار خواھد گرفت مطلع نیابینكھ چگونھ خدماتش مورد ارزی خود و ا از زمان بازگشت ارباب یچ خادمی ھ) ٣
چكس یز و ساعت ھ از آن رویول. ل نشودیكن كلمات من ھرگز زایشود ل ین ذائل میزم آسمان و"  آمده كھ ٣٥ -٣١  :١٣در مرقس 

 یمثل كس. شود ی مید كھ آن وقت كیدان یرا كھ نمید زیدار شده دعا كنیپس برحذر و ب. اطالع ندارد، نھ فرشتگان در آسمان و نھ پسر ھم
كھ د ید و دربان را امر فرمای خاص مقرر نمای را بھ شغلیكی خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده، ھر ھكھ عازم سفر شده خان

  ."ا صبحیا بانگ خروس یا نصف شب ید، در شام یآ ید كھ در چھ وقت صاحب خانھ میدان یرا نمید زیدار باشیپس ب. دار بماندیب
  

  ت اویخادم و مسؤول   )ب
 او متناسب است با ییت و جوابگویدر واقع مسؤول. باشد یر می محول شده است متغی كھ بھ ویك خادم براساس نوع كاریت ی مسؤول

  . موجودیھا تی استفاده از موقعیزان علم او و چگونگیم
  .كند یعان را مجازات میعان را پاداش و نا مطیخدا مط. یاطاعت و نا اطاعت. ٤٦-١: ٢٦ان ی الو:بخوانید)  ١
 ی از رو كھی نااطاعتیبرا.  آگاھانھی و نااطاعتی ناآگاھی از روی؛ نااطاعت١٣-١٢  :١٩؛ مزمور ٣١-٢٢: ١٥ اعداد :بخوانید ) ٢

ار سخت ی بسیرد، سزاوار مجازاتیگ ی كھ آگاھانھ صورت می نااطاعتیول.  ھرچند سبك وجود داردیشود، مجازات ی انجام میناآگاھ
 گناھان و یتوانند برا ین میآنھا ھمچن.  و آگاھانھ دور نگاه داردید دعا كنند كھ خداوند آنھا را از ارتكاب گناھان عمدیان بایحیمس. باشد یم

  . خود در دعا از خدا طلب بخشش كنندی مخفیایاخط
 خادم براساس ینااطاعت. ی و نااطاعتیا آگاھی؛ غفلت ١٣  :١موتاؤس ی؛ اول ت١٧  :٣؛ اعمال ٣٤  :٢٣ و ٤٨ -٤٧: ١٢ لوقا :بخوانید ) ٣

 یاده شود، از ویبھ ھر كھ عطا ز: " توان گفت كھ  یا بھ طور خالصھ می. ردیگ یكھ از اراده خدا دارد مورد مجازات قرار م  یمقدار آگاھ
  ).٤٨  :١٢لوقا  ." (تر خواھند كردادیشتر نھند از او بازخواست زی كھ امانت ب ادتر گردد و نزد ھریمطالبھ ز
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عنوان مثال ھر  بھ. ستی نی انسانیتھایجوقت مجزا از مسئولی ھیانتخاب الھ. ٢٤ -٢٠: ١١ و ١٥: ١٠ی؛ مت٢: ٣عاموس  :بخوانید ) ٤
خاطر گناھان  ن قوم بھین، این انتخاب كرده بود، با وجود ایل زمیان تمام قبایده خود از میعنوان قوم برگز ل را بھی اسرائیخدا قوم بنچند 

طرز  اند، بھ جھ آن توبھ نكردهی در نتیاند ول ح را تجربھ كردهی مسیھا م و موعظھی كھ حضور، تعالییتمام شھرھا. خود مجازات خواھند شد
  . را تجربھ نكرده اندیتین موقعی كھ چنی فاسدی مجازات خواھند شد تا شھرھایرت میوخ
  
   اویخادم و نااطاعت  )پ

   ندارد مجازات شود؟یچ آگاھی خود ھ كھ از اراده و قصد ارباب  ید خادمیچرا با
چ علم و یتواند ادعا كند كھ ھ یمكس نچی ھ.ستیچ وقت مطلق نیھو ناآچاھی غفلت . ١٦ -١٤  :٢ و ٢١ -١٨  :١ان یروم  :بخوانید ) ١

 خود را در ین اراده اخالقیاو ھمچن. خدا وجود و قدرت خود را در خلقتش آشكار كرده است.  در مورد خدا و اراده او نداشتھ استیآگاھ
تار آنھا مورد  و رفیخدا انسانھا را براساس عدالت خود و برحسب علم و آگاھ.  خود آشكار كرده استیقلب و وجدان مخلوقات انسان

  . قرار خواھد دادیداور
 سوم؛ ٣٥-١  :١٦؛ اعداد ١٧ -١٤  :٢عقوب ی؛ ١٤   :١٢؛ جامعھ ١٤: ٣ان یقرنتاول ؛ ١  :٨ان ی؛ روم٣٦و ١٨ -١٦  :٣وحنا ی  :بخوانید ) ٢
مان عادل یا ان تنھا بھیحیمس. رد خواھد كی آنھا داوریمانی ایمان و بیخدا تمام انسانھا را براساس ا. مان استی، ایضابطھ داور. ٩وحنا ی
و بر حسب . كنند ی میعنوان افراد عادل شمرده شده زندگ شود كھ چگونھ بھ یقت آشكار مین حقی آنھا در ایمانی ای زندگیول. شوند یم

  .كنند یافت میاعمال عادالنھ خود پاداش در
ھمواره در . كنند ی می سپری عدالتی خود را در بیونھ زندگقت كھ آنھا چگین حقی است از ایمانان انعكاسی ای بیق زندگین طریبھ ھم

فس است كھ با یوترین مورد، دیگر از اینمونھ د. داتان و ھمكارانش ان، یوفا وجود داشتھ اند مانند رھبران الو ی بمدیرانان قوم خدا یم
  . و محاكمھ خدا واقع خواھند شدی مورد داورن افرادیا. ن باشدیخواست اول یرسوالن و خدمتگزاران خدا در مخالفت بود و ھمواره م

  
  حیخادم و بازگشت مس  )ت

  ح داشتھ باشند؟ی در رابطھ با بازگشت مسید چھ موضعی بایحین مسیخادم
  .ر تمام انسانھا خواھد شدین واقعھ دامنگی خواھد بود و ایرمترقبھ و ناگھانی غیحی؛ بازگشت مس٣-١: ٥ان یكی تسالوناول :بخوانید ) ١
ح ی در حالت اضطراب در انتظار بازگشت مسیكی تسالونیساید مانند كلیان نبایحی؛ مس١٢-٦  :٣ و ٢-١: ٢ان یكی تسالوندوم  :بخوانید ) ٢

  . باشند
داشتھ ) نھ سرد و نھ گرم ( ولرم یح حالتیھ در رابطھ با بازگشت مسی الؤدكیساید مانند كلیان نبایحی؛ مس٢٢-١٤: ٣ مكاشفھ :بخوانید  )٣

  .دباشن
ق ین طریبھتر. ح باشندی مسیسی كامل منتظر بازگشت عیرنا با وفاداری اسمیساید مانند كلیان بایحیمس. ١١-٨: ٢مكاشفھ   :بخوانید ) ٤

  .باشد یت می و جدیح، خدمت او با وفاداری بازگشت مسیدن برایانتظار كش
  
  مقدس م در رابطھ با خدمت در كتابیخالصھ تعل  -٦
  

  دھد؟ یم" خدمت"در رابطھ با  یمیمقدس چھ تعل  كتاب:گفتگو کنیدكشف و 
  

  د خدمت كنند؟یان بایحیچرا مس ) الف
  
  .٢٦  :١٢وحنا ی؛ ١١-١٠: ٤؛ اول پطرس ٢٣-١٩: ٩ان ی؛ اول قرنت٧-٥  :٢ان یپیلی؛ ف٢٨-٢٥: ٢٠ ی مت :بخوانید 

 خدمت ٧-٥: ٢ان یپیلیبر طبق ف. باشد ی خدا م بزرگ بودن در ملكوتیار واقعی خدمت كردن مع٢٨ -٢٥: ٢٠ ی بر طبق مت :مالحظات
ق ی خدمت كردن تنھا طر٢٣ -١٩: ٩ان ی قرنتاولبر طبق . ح استی مسیسی عی از الگویرویگونھ و بھ مفھوم پ حی مسیكردن، عمل

خدا را  است كھ ما توسط آن یقی خدمت كردن طر١١-١٠  :٤بر طبق اول پطرس . ح استی مسیسیافت نجات در عیدعوت مردم بھ در
  . بھ ھمراه داردی خدمت كردن با خود پاداش٢٦: ١٢و باالخره طبق بوحنا . میدھ یجالل م

  
  د خدمت كنند؟ی را بایان چھ كسیحیمس   )ب

-١٣: ١٤ان ی؛ روم٨-٥: ٦ان ی؛ افسس٥  :٤ان یقرنتدوم ؛ ١٠: ١ان ی؛ غالط١٣  :١٦؛ لوقا ١٠: ٦ان ی؛ عبران٢-١  :٤ان ی قرنتاول  :بخوانید
١٨.  

. گران را خدمت كنندید دی با١٠: ٦ان یح را خدمت كنند و برطبق عبرانیمسعیسی د یان بایحی مس٢-١  :٤ان ی بر طبق اول قرنت:مالحظات
دھد كھ  یم مین رابطھ تعلی در ا١٣: ١٦لوقا . كنند یح را خدمت میح، مسیق خدمت بھ مردم طبق دستورات مسیان از طریحیدر واقع مس

ان مردم را نھ براساس آنچھ كھ آنھا یحی مس١٠: ١ان یبر طبق غالط.  ك زمان خدمت كردی را در  ن دو اربابر ممكن است بتوایغ
خاطر خود و منافع خود  ان مردم را نھ بھیحی مس٥  :٤ان ی قرنتدومبر طبق . كنند یازشان ھست خدمت میخواھند بلكھ براساس آنچھ كھ ن یم

 كھ بھ آنھا یاری از اقتدار و اختیان مردم را در سرسپردگیحی مس٨-٥  :٦ان یبرطبق افسس. كنند یخاطر خدا و جالل او خدمت م بلكھ بھ
 كھ یت و قدرتیعت بلكھ براساس ھدایان مردم را نھ در چھارچوب شریحی مس١٨-١٣: ١٤ان یو طبق روم. كنند یداده شده است خدمت م

  .كنند یكنند خدمت م یافت میالقدس در از روح
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  د خدمت كنند؟ی بایینھ ھای در چھ زمانیحیمس  )پ
: ٤پطرس ، اول  ٣٠-١٤: ٢٥ ی؛ مت٧٥-٧٤  :١؛ لوقا ٤-١  :٦؛ اعمال ٢١-١٨   :٥ و ٤-١: ٨ان ی قرنتدوم؛ ٥١-٤٥  :٢٤ ی مت:بخوانید

١١-١٠ .  
برطبق . كنند یخدمت مشان در زمان مناسب، یھا ق دادن خوراك بھ مردم در خانھیان از طریحی مس٥١ -٤٥: ٢٤ ی بر طبق مت :مالحظات

  :٥ان ی قرنتدومبر طبق  .كنند یازمند خدمت میان نیحی بھ مسی مالی سخاوتمندانھ كمكھایق اھدایان از طریحی مس٤-١   :٨ان یقرنتدوم 
مان ی ایم و بنایق تعلیان از طریحی مس٤-١  :٦طبق اعمال . كنند یمانان خدمت می ایل بھ بیغام انجیق اعالم پیان از طریحی مس٢١-١٨
ق پرستش خداوند بدون ترس، در تقدس و عدالت، او را یان از طریحی مس٧٥ -٧٤  :١بر طبق لوقا . كنند یگر آنھا را خدمت میان دیحیمس

 كھ خدا بھ آنھا عطا كرده است او را ییھایی استعدادھا و توانایریق بكارگیان از طریحی مس٣٠ -١٤  :٢٥ یبرطبق مت. كنند یخدمت م
 كھ ی روحانیایق عطایان از طریحی مس١١ -١٠: ٤ پطرس اولو طبق . ابندی ی میشترین قسمت از خدا بركت بینند و در اك یخدمت م

  . شود یسا بنا میق كلین طریا كنند و بھ یاند خداوند را خدمت م افت كردهیدر
  

  شوند؟ ین میل بھ خادمیان چگونھ تبدیحیمس   )ت
؛ ٢٨ -٢٣  :١١ان ی قرنتدوم؛ ١٠: ٣موتاؤس ی تاول؛ ١٣-١٠: ١٦ ؛ لوقا٣٤  :١٣؛ مرقس ١: ١٢ انی؛ روم٢٦: ١٢وحنا ی :بخوانید

  .١٩: ٢٠؛ اعمال ١٠-٣: ٦ان یقرنتدوم ؛ ٣٤ -٣٢: ١٠ و ١٠: ٦ان یعبران
 ١  :١٢ان یبرطبق روم. شود یل بھ خادم او میعنوان شاگرد او، تبد ح بھی از مسیرویق پی شخص از طر٢٦: ١٢وحنا ی بر طبق :مالحظات

ص داد چھ یكھ شخص تشخی زمان٣٤  :١٣بر طبق مرقس . ار خداوند قرار دھدیدر اخت  خادم است كھ بتواند خود را تمامًا یشخص زمان
 شخص ١٣-١٠: ١٦بر طبق لوقا . شود یك خادم میل بھ یدی واگذار شده است در آن زمان است كھ تیح بھ وی از طرف مسیا فھیوظ

، شخص ١٠: ٣موتاؤس ی تاولبر طبق .  بھ انجام رساندی سپرده شده با وفاداری را كھ بھ ویا فھیھ باشد وظ خادم است كھ توانستیزمان
بر طبق . ف كوچكتر بھ ثبات رسانده باشدی اش را در انجام وظاید كھ وفاداریریك خادم قرار گیعنوان   بھیتواند در مقام رھبر ی میزمان
رنج کشیدن برای  باشد كھ حاضر یكار كند بھ حدت یح با جدی مسی است كھ برایدم واقع خای شخص زمان٢٨ -٢٣  :١١ان ی قرنتدوم

 ٣٤ -٣٢  :١٠ و ١٠: ٦ان ی بر طبق عبران.روبرو شودبرای خدمت در کلیسا  روزانھ یھا و فشارھایسختبا و را تحمل کرده مسیح 
-٣: ٦ان ی قرنتدومبر طبق . ت كندیك كرده، آنھا را حما ھستند كمی كھ در سختیانیحیك خادم است كھ حاضر باشد بھ مسی یشخص زمان

 خادم ی شخص زمان١٩: ٢٠و طبق اعمال .  خدمت، استقامت نشان دھدیھایرغم سختی خادم است كھ حاضر باشد علی شخص زمان١٠
  . خود را حفظ كندیكند فروتن ی كھ كسب میادی زیھایرغم موفقیاست كھ عل

   
  



 ٩٠  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

  

   ٢ضمیمھ 
  ده سكھ طال

  
  ".پاداش درملكوت خدا"رابطھ با   است دری، مثل٢٧-١١: ١٩ل لوقا ی در انج طالھده سكمثل 

  
  .٢٧ -١١: ١٩ل لوقا یانج  :بخوانید

  
   مثل یعیدرك داستان طب  -١
  

 و یفرھنگنھ یشی واژكان و پین ما ابتدا بھ بررسیبنابرا. ح كندی را تشریان شده است تا مفھوم روحانی بین مثل بھ زبان مجازی ا :مقدمھ
  .میپرداز ی داستان میخیتار

   روزمره اند؟یات زندگین داستان مطابق واقعی در ای چھ عناصر:گفتگو کنید
  :مالحظات

 بھ شھر روم جھت انتصاب بھ یح رفتن شخصی در زمان مس.مت كردی عزی بھ مكانی كھ جھت انتصاب بھ پادشاھیا زاده بینج   )الف
 خود ی بود چون برایی مقام باالیمت خود بھ روم دارای قبل از عزیزاده حت بین نجیداستان، ان یدر ا.  معمول بودی امریپادشاھ

  . داشتینیردستان و خادمیز
  

ك ی طال ھك سكی. ھ اش را بھ كار اندازندینش سرمایخواست خادم یزاده م بین نجیا.  طال دادھك سكیك از ده خادم خود یاو بھ ھر   )ب
برخالف مثل . ك كارگر بودی یك روز كاریك دراخما دستمزد معمول یبود و ) درھم(  دراخما١٠٠ادل  بود كھ خود معییونای ھسك

  . سكھ دادیزاده بھ ھمھ خادمان خود بھ مقدار مساو بین نجیقنطارھا، ا
  
ك یسھ با ی طال در مقاھك سكیھر چند .  را تا زمان بازگشتش بھ كار اندازندیھ وین خود خواست كھ سرمایزاده از خادم بینج. فھیوظ  )پ

ن پول ی است كھ با ای نوع برخوردیست بلكھ روی مقدار آن نی داستان روید اصلی برخوردار بود، تأكیار كمتریقنطار از ارزش بس
  . بھ كار گذاشتھ شودین پول بھ خوبی، ا زاده بین نجیقرار بود تا زمان بازگشت ا. شود یم
  

 از مردم یبرخ.  بودیعی طبی امرین وضعیح وقوع چنیدر زمان مس. ت خود قرار داشتی والی از اھالیزاده مورد تنقر برخ بینج  )ت
ت یگر در ھمان والی مردم دیاز طرف. رفتند یخواھان قدرت و شھرت بودند و جھت كسب مقام بھ منظور نفوذ در مردم، بھ روم م

 را مقرر كرده بھ ین امر، شخصی از ایرین بھ منظور جلوگیبنابرا. د كننیین افراد پس از بازگشتشان، بر آنھا فرمانروای ا دند كھیترس یم
ركانوس یح، در زمان ھیمقدس قبل از آمدن مس خ كتابی در تارین اتفاقیچن.  آن فرد شوندی مانع از حكمرانیقیفرستادند تا بھ طر یروم م

  .ستوبولوس و آركالئوس رخ داده استیدوم و ار
  
 در ینش خواست كھ گزارشی كھ پادشاه شده بود، از خادمیا زاده بینج. ن وفادار خود پاداش دادیخادمپادشاه پس از بازگشتش بھ  ) ث

بھ ." گر سودكرده استی دھ تو ده سكھسك: "  گزارش داده گفتین خادم با فروتنیاول.  بدھندیاش بھ و ھی استفاده از سرمایمورد چگونگ
ن كرد ومتناسب ین وفادار را تحسین خادمیپادشاه عمل ا." گر سود كرده استی دھ سك تو پنجھسك" ب خادم دوم گزارش دادكھ ین ترتیھم

 بر پنج شھر یفھ حكمرانی وظیگری بر ده شھر و بھ دیفھ حكمرانی وظیبھ اول.  محول كردیفی كھ كسب كرده بودند بھ آنان وظایبا سود
  .را سپرد

  
كھ  یمانند مثل قنطارھا، خادم.  بودند مجازات كردیت وی را كھ مخالف حاكمی خود، و افرادیوفا یپادشاه پس از بازگشتش، خادم ب ) ج

 یر منصفینكھ شخص تندخو و غیا  خود را متھم كرد بھ  ز اربابیاو ن.  بودیرینداخت، شخص تنبل و شری اربابش را بھ كار نیھسرما
ت كار یپنداشت، بھ جد ی میید را شخص تندخو خو ن شخص اگر واقعأ اربابیا.  قرار گرفتیت ویجھ مورد محكومیو در نت. است

  . را مورد اتھام و سرزنش قرار دادبشجھت اربا یان نكرد بلكھ بیقت را بین خادم حقیا.  واقع نشودیكرد تا مورد مجازات و یم
  
  ن عناصر آنیی مثل و تعی چھارچوب آنی بررس -٢
  

ط موجود در زمان یا شرایت یانگر موقعینھ مثل بیزم. باشد یبرد مثل ما كاریح ینھ و توضی زمی احتماأل چھارچوب مثل خود حاو:مقدمھ
  .دیآ یح مربوطھ بعد از آن میكھ كاربرد و توضید، در حالیآ یان آن است كھ معموأل قبل از خود مثل میب

  ست؟یا كاربرد مثل چیح ینھ، داستان و توضی زم:گفتگو کنیدكشف و 
   :مالحظات

 یسی مردم از عیبرخ. ان كردی آن بی و حوالی طال را در خانھ زكھ مثل ده سكیسیع. شود یافت می ١١-١: ١٩ مثل در لوقا نھیزم   )الف
 از مردم یگر برخیاز طرف د). ٧: ١٩لوقا  ( رفتھ است یھمانیبھ م) ر فاسد سابقیباجگ (یگفتند كھ در خانھ گناھكار یانتقاد كرده، م
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را یل بازگو كرد زین دلیا ن مثل را بھیح ای مسیسیع). ١٠: ١٩لوقا (د و نجات بخشد ی بجو آمده بود تا گمشده رایسیخوشحال بودند كھ ع
ح، ھمواره در انتظار ظھور ملكوت یان زمان مسیھودی ). ١١: ١٩لوقا (د در ھمان زمان ظھور كند یكردند كھ ملكوت خدا با یمردم فكر م
شود و  ی ظاھر می است كھ بھ زودیات برونی با تجلینی زمیك پادشاھی خدا كردند كھ ملكوت یآنھا فكر م). ١٥  :٦وحنا ی (خدا بودند 

  ).٦: ١ ؛ اعمال٤٥-٣٥: ١٠مرقس  ( بودند یا ن واقعھیح منتظر چنی شاگردان مسیحت. ان در مركز آن خواھند بودیھودیم و یاورشل
  

  .شود یافت می ٢٧-١٢: ١٩  مثل در لوقا داستان   )ب
  
 است كھ در زمان بازگشت یعی خدا و وقایرنده اشارات مربوط بھ پادشاھی در خود داستان قرار دارد و در برگا كاربرد مثلیح یتوض   )پ
  . وستیح بھ وقوع خواھند پیمس
 یدگاھھای دین بود كھ با برخی ایسیھدف ع). ١١  :١٩لوقا  (كند  ینھ داستان اشاره بھ انتظار مردم از ظھور ملكوت خدا در آن زمان میزم

  . ملكوت خدا، مقابلھ كندیه در رابطھ با زمان برقراراشتبا
در . گرفت یملل جھان را در بر م یل نبود بلكھ تمامی خدا تنھا محدود بھ ملت اسرائی پادشاھ٤٤-٤٢  : ٢١ و ١٢-١١  :٨ ی برطبق مت) ١
  !ل وجود نداردی ملت اسرائی برایاسی سی بھ كسب آزادیا ن مثل اشارهیچ قسمت ایھ
وست بلكھ بازگشت پرجالل یك بھ وقوع نخواھد پیار نزدی بسیا ندهی خود در آیی ملكوت خدا در شكل نھای برونی تجل١٩لوقا  برطبق ) ٢

 كھ از یفید در رابطھ با وظاین او باید و در آن زمان خادمی بھ طول خواھد انجامیمدت)  ملكوت خداستی برونیكھ ھمان تجل(پادشاه 
  .ذاشتھ شده است بھ او حساب پس دھندطرف اربابشان بر عھده آنھا گ

 و یی نھایدر داور. كوشا باشد  وفادار ومحول شده از سوی خدا بھ او فید در انجام وظایبا  ی ھر خادم١٩ و لوقا ٢٥ ی برطبق مت) ٣
 خواھد شد، در  در كارشان، پاداش دادهید، بھ اشخاص وفادار و جدین جدیآسمان و زمدر  خود یی خدا در شكل نھایاستقرار پادشاھ

  :١٩ھ مثل در لوقا یا كاربرد اولیح یتوض. مورد مجازات واقع خواھند شدت خود غافل بوده وفادار نبوده اند، ی كھ از مسؤولیكھ افرادیحال
ن خود را مورد بازخواست قرار خواھد داد و ھمانطور كھ در مثل قنطارھا آمده یح در زمان بازگشتش خادمی مسیسیع.  آمده است٢٦

." ز از او گرفتھ خواھد شدیبھ ھر كھ دارد داده شود و ھركھ ندارد آنچھ دارد ن". شامل تعلیم اصل بسیار مھمی میباشد، این موضوع است
 و میبرب را بکار آنھا  اگریم داد، ولیم از دست خواھیم آنچھ را ھم كھ داری غفلت كن، آنچھ كھ خدا بھ ما سپرده استیریاگر ما در بھ كارگ

  .م بودی خواھی ثروتمند و غنی افرادی از نظر روحانده کنیماستفا
 او مخالفت ی را كھ با او و پادشاھیافراد  یح در زمان بازگشتش تمامی مسیسیع.  آمده است٢٧  :١٩ مثل در لوقا یا كاربرد ثانویح یتوض

 او وجود دارد، رد کردننسبت بھ خداوند و  فر كھ در آنھا حس تنیافراد.  و بھ شدت مجازات خواھد كردیاند داور دهی ورزیودشمن
كنند بھ شدت  یح مخالفت می مسیسیل خداوند ما عیكھ با انجی، كسان١٠-٧  :١ان یكی تسالوندوم و ١٨،٣٦  :٣وحنا یبرطبق . ندتستھ مجازایشا

: ١٣ یو برطبق مت ازات شدید دارند افراد در داوری عادالنھ پادشاه، لیاقت مجدشمنیاعمال و رفتار کینھ جویانھ و  .مجازات خواھند شد
  .، ھمھ لغزش دھندگان و بدكاران بھ تنور آتش انداختھ خواھند شد٤٢-٤٠

  
  ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

ھ از  در داستان مثل، آن دستیا اصلیات مربوط یجزئ.  باشندی مفھوم روحانیش دارایات مثلھایجزئ ین نبود كھ تمامی ایسی قصد ع:مقدمھ
  . می قائل شوی مستقلی روحانیات مثل معنایك از جزئی ھرید براین نبایبنابرا. بخشند ی مثل را استحكام میات ھستند كھ درس اصلیجزئ

  .باشند یا مربوط می ین مثل واقعأ اصلیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

. باشد یات مربوط داستان می از جزئیكیكند،  ی میسی كھ بھ عیا ل اشارهین قسمت بھ دلی ا.رسد ی می كھ بھ مقام پادشاھیا زاده بینج   )الف
ام خود بھ نزد پدر صعود كرده، در آنجا یقت را بازگو كند كھ او بعد از مرگ و قین حقیكند تا ا یِن مثل استفاده میح از زباِن نمادی مسیسیع
عنوان پادشاه  و بھ). ١١ -٥  :٢ان یپیلیف ( عالم را بدست خواھد آورد  ی بر تمامیادشاھعنوان پاداش، مقام پ خاطر تحقق نقشھ نجات، بھ بھ

  ).٢٣-٢٠  :١ان یافسس (سا خواھد بود ی نشستھ سر كلی آسمانیھای پدر در جایپادشاھان بر دست راست خدا
  

افت كردند، بلكھ ین دریك از خادمیست كھ ھر ی نیا ن قسمت مقدار سكھی نكتھ مھم در ا. طال دادھك سكین خود یك از خادمیاو بھ ھر    )ب
ظورش نسازد كھ م ین داستان بھ وضوح مشخص نمیح در ای مسیسیع. افت كردندی دریك آن را بھ مقدار مساویقت ھست كھ ھر ین حقیا 

ثل برخالف َم. ود سپرده استكند كھ تا زمان بازگشت خود بھ خادمان خ ی میفید كھ اشاره بھ آن وظایآ ی بھ نظر میول. ستیك سكھ چیاز 
 عنوان میکند و ھر یک از خادمان وفادار را دقیقًا با ھمان مقدار پول پاداش ،هآنچھ بھ آنھا داده شدخادمان را برخالف  یسیقنطارھا، ع

ای ھمھ آنان یکسان مسئول آن وظیفھ ای ھستند کھ بھ آنان سپرده شده و این وظیفھ یا کار بر ، کھ خادماننشان میدھداین موضوع . میدھد
 خادمان خود سپرده است و با در نظر گرفتن ھ بھ ھمی بھ طور مساویسی است كھ عیتیانگر آن مسؤولین بین بخش بھ طور نمادیا  .است

كند  یل میجغام انیت اعالم پین قسمت اشاره بھ مسؤولی، احتماأل ا"د و نجات بخشد یپسر انسان آمده تا گمشده را بجو:  "دیفرما یھ كھ مین آیا
ن ی در ایقطعم بھ طوریتوان یست نمیك سكھ چیكند كھ منظورش از  ی مشخص نمیسینكھ عیا  با توجھ بھ یول. كھ بھ ھمھ سپرده شده است

  . مقدار و نوع آنیھ است تا روی سرمایری بھ كار گی چگونگید داستان رویرسد كھ تأك یان شد بھ نظرمیبنابرآنچھ ب. میرابطھ نظر دھ
  
زاده از  بینج. باشد یات مربوط داستان میكند، جزء جزئ ی مثل می و مركزیام اصلی كھ بھ پیا ل اشارهین بخش بھ دلی ا:فھیظو  )پ

ك قنطار یار كمتر از ارزش ی طال بسھك سكیھر چند كھ ارزش . ھ اش را تا زمان بازگشتش بھ كار اندازندین خود خواست كھ سرمایخادم
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رود كھ آن  ی م انتظارساکنین ملکوت خدااز ن گونھ یبھ ھم. ھ است تا ارزش آنی استفاده از سرمایونگ چگید داستان رویاست، تأك
ن داستان، یم كھ در ایاگر فرض كن. ت عمل كنندیف خود با جدیرند و در انجام وظایح بھ آنھا سپرده بھ كار گی مسیسی را كھ عیا ھیسرما

و اگر .  گمشده استیای اطاعت از كالم و اعالم خبرخوش آن بھ دنیمانداریفھ ھر ایاست، وظل یغام انجیفھ اعالم پیانگر وظی طال نماھسك
  . انجام شودیت و وفادارید با جدیفھ باین وظی در جامعھ است، ایانگر خدمت بھ خدا بھ ھر نوعی طال بھسك
  

 یسیات مربوط داستان است كھ عی از جزئیكیل ین دلیا  ن بخش بھیا. ت خود قرار داشتی والی از اھالیزاده مورد تنفر برخ بینج  )ت
را یالبتھ تالش آنھا ثمربخش نبود ز. كند ی می وی زمان خود در مخالفت با پادشاھیونانی و یھودی اشاره بھ تالش رھبران یدر آن بھ نوع

 بود كھ معماران ی سنگیسیع"، ٤٢: ٢١ ی و مت٢٣-٢٢: ١١٨طبق مزمور .  بر تمام عالم را بدست آوردی مقام پادشاھیسیت عیدر نھا
  ".ھ شده استیزاو  ھمان سریآن را رد كردند ول

  
ن یزاده در مقام پادشاه، بھ طور نماد بی بازگشت نج.ن خود پاداش داده، مخالفانش را مجازات نمودیپادشاه پس از بازگشتش، بھ خادم ) ث
ن وفادارش را متناسب با امانتشان پاداش داده بھ آنھا یادم اش، خیی نھای در داوریسیع. ح استی مسیسیانگر بازگشت پرجالل عینما

  . د عطا خواھد كردین جدی در آسمان و زمی خدمت بزرگتریت برایموقع
خدمِت رابطھ با در و مان یاآنھا یا برطبق .  خواھد كردیشان داور یمانیا یا بیمان ی را بر اساس امردم ین تمامیھمچندر داوری نھایی، 

ن است ی داستان ای اصلیمعنا.  داوری خواھند شد بھ خداییوفا یف و بی غفلت از انجام وظا ویمانی ایبیا در ، و  بھ خداھ و وفادارانیجد
در نور این متن . ببرد و آن را بکار  قرار داده استفاده كندیار وی در اختوند، عیسی مسیحن نحو از آنچھ كھ خداید بھ بھتریكھ ھر شخص با

  .گران قرار دھندیار دی در اخت، بکار برده و را كھ بھ آنھا اعالم شده استنجاتبخش ل یغام انجین نحو پی بھ بھترمردم باید، میفھمیم
  
 ینطور شخصیھم.  كھ شنونده اندی موجود در داستان ھستند نھ افرادیھا تی بھ آنھا اشاره شده است، شخص٢٤ یھ كھ در آینیحاضر ) ج

انگر یات بین آیت سخنان موجود در ای در نھایول. حی مسیسیپادشاه موجود در داستان است نھ عد، یگو ی سخن م٢٧ و ٢٦ات یكھ در آ
  .ح ھستندی مسیسیافكار ع

  
   مثلیام اصلین پییتع  -٤
  

ا یح ی توضیح برای مسیسی كھ خود عیاز روش. شود یافت میا كاربرد آن یح یا در توضیا در خود داستان و ی داستان یام اصلی پ:مقدمھ
.  داردیا نكتھ اصلیك داستان یھر مثل معموأل فقط .میر كنید تفسیم كھ مثل را چگونھ بای ببریم پیتوان یبرد، م یربرد مثل بھ كار مكا

  .می مثل باشید بھ دنبال درس اصلیم، بلكھ بایابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشی ایددرپین نبایبنابرا
  ست؟ین مثل چی ای اصلامی پ:گفتگو کنید
  .باشد یم" پاداش در ملكوت خدا"، دررابطھ با  ٢٧-١١: ١٩ طال در لوقا ھمثل ده سك :مالحظات

خدا بھ افراد وفادار و كوشا پاداش . ن استفاده را بكنندیارشان گذاشتھ، بھتریح در اختید ازآنچھ كھ مسیمردم با"ن است كھ ی مثل ایام اصلیپ
 یشود كھ چھ كس ین بخش، مشخص میدر چھارچوب ا." شان بوده اند، مجازات خواھد كردیتھای كھ غافل از مسؤولوفا را یداده، افراد ب
بجای انتقاد از عیسی کھ چرا شخصی را کھ قبًال یک باجگیر فاسد بوده، نجات میدھد، ھر  .استح و كالم او مسئول ی مسیسینسبت بھ ع

   . بخشدا گمشده را پیدا کرده و نجاتفرد باید بھ عیسی مسیح پاسخ دھد کھ آمده ت
با از خود ھ ك ھستند ی افراد ملکوت خدای واقعساکنین. ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی" یخدمت توأم با از خودگذشتگ"

تمام تالش خود را آنان  . و چیزی را برای خود نگھ نمیدارندبرند یگران بھ كار می آنچھ را كھ خدا بھ آنھا سپرده است بھ نفع دیگذشتگ
 گذاشتھ شده است، یل بھ عھده شخصیغام انجی اعالم پھفیاگر وظ. میکنند تا آنچھ بھ آنان سپرده شده را بکار انداختھ و آن را افزایش دھند

 او داده شده، اگر وظیفھ ای دیگر بھ. د بھ دنبال گمشدگان و دعوت آنھا بھ نجات باشدیح، بای مسیسی عھن شخص با الگو برداشتن از نمونیا
   . و بر میوه ھای تالش خود بیافزایداوردیر گذاشتھ، ثمر بی جامعھ اطراف خود تأثی روباید رفتھ و تمام تالش خود را کند تا بر

 ی خود قبول كند، از ثروت روحانی را در زندگیم كالم خدا و بركات الھیح وعده داده است كھ ھر كھ تعالی مسیسیعبطور کلی، 
 یم كالم و بركات خدا را قبول نكنند ھشدار داده شده است كھ از نظر روحانی كھ تعالیگر بھ افرادی از طرف دی ول.اھد بودبرخوردار خو

  . را از دست بدھدی ھر بركت روحانیتواند بھ راحت ین خدا، میشخص در صورت غفلت از فرام. ر خواھند بودیفق
  
  مقدس اب مشابھ و متضاد در كتیسھ مثل با قسمتھایمقا  -٥
  

 یر قسمتھای كھ در سایقتیقت موجود در تمام مثلھا با حقیاما حق.باشند یسھ میگرند و قابل مقایكدی از مثل ھا مشابھ ی بعض:مقدمھ
 یاریر مثل یسھ را كھ ما را در تفسی قابل مقاین قسمتھاید مھم تری كنیسع. ا تضادی تشابھ است یا دارایم داده شده، یمقدس تعل كتاب

  .دیمقدس محك بزن م وواضح كتابیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابید، بدھن یم
  .سھ كردیم موجود در مثل مقایتوان با تعل ین قسمتھا را چگونھ میم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
   :مالحظات

تمام . باشد یح می مسیسیابطھ با بازگشت ع، ھمھ در ر" طال ھده سك"و مثل " قنطارھا" ، مثل "كارگران تاكستان"  مثل یام اصلیپ
  . آنچھ كھ او بھ آنھا سپرده است حساب پس دھندید برای است كھ آنھا باین زمانیا. ح آماده باشندی مسیسی بازگشت عید برایان بایحیمس

  :شود ی اشاره مأل بھ آنھایكنند كھ ذ یگر اشاره می دی مھم و متفاوت از مثلھایقتیك بھ حقین حال ھر ین مثلھا در عیا
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  مثل كارگران تاكستان  )الف

ن كارگر گرفت تا در تاكستانش كار ی در ساعات متفاوت روز چندیم كھ صاحب تاكستانیخوان ین مثل میدر ا. ١٦-١: ٢٠ ی مت:بخوانید
  . زد دادكسان میشتر كار كرده بودند، بھ ھمھ آنھا بھ ی از كارگرھا بینكھ برخیرغم ای روز علی در انتھایكنند، ول

 شده است، خدا یحینكھ چند وقت است كھ او مسیا ایكند  یدعوت م خدا شخص را یست چھ زمانیقت است كھ مھم نین حقیانگر این مثل بیا
 كھ یخدا ھمان نجات را بھ ھر كس. دھد یپاداش مزندگی ابدی را  ،رود ی كھ نزد او می در ھر زمانی خود بھ ھركسیبراساس محبت الھ

رتر شروع بھ كار در تاكستان كرده بودند، معادل ی كھ دی كارگران).٤٣-٤٠  :٢٣لوقا (كند  یافت آن باشد، با سخاوت عطا میل بھ دریما
ت ی كھ قرار بود كار كنند، وفادارانھ و با جدیرا ھمھ آنھا در مدت زمانیافت كردند كھ از صبح كار كرده بودند، زی دریمزد كارگران

  .كاركرده بودند
  

  ل قنطارھامث   )ب
 برد كھ دو ی پس از بازگشتش، پیول.  قنطار دادیك از سھ خادمش مقدار متفاوتی بھ ھر ین مثل اربابیدر ا. ٣٠-١٤: ٢٥ ی مت:بخوانید

  .كسان دادی یاند، و بھ آنان پاداش  خود را دو برابر كردهینفر از آنھا قنطارھا
 كھ ییدھد، نھ برحسب مقدارتوانا یتشان در كار پاداش می و جدیراساس وفادارن خود بیقت است كھ خدا بھ خادمین حقیانگر این مثل بیا

خدا با سخاوت خود وفاداری .  آن داردیری بھ كار گیت برای و موقعییست ھر كس چھ مقدار توانایمھم ن. ت در كارداشتھ اندیجھت موفق
 ی كمتریھایی كھ از توانایسھ با كسیت داشتھ است در مقایوفق جھت كسب میشتری بیھاییتوانا كھ یخادم. و جدیت در کار را پاداش میدھد

  .ك اندازه در كارشان وفادار بوده اندیدو بھ  را در نظر اربابشان ھریز. افت نخواھد كردی دریشتریبرخوردار است، پاداش ب
 
   طال ھمثل ده سك  )پ

 برد كھ ی پی زمان بازگشتش، وقتی پول داد ولی مقدار مساوزاده بھ ھمھ خادمان خود بھ بین مثل نجیدر ا. ٢٧-١١: ١٩  لوقا:بخوانید
  . اند، بھ ھركدام بھ طور متفاوت پاداش داد  كسب كردهیشتری از آنھا سود بیبعض

درجات . نش نسبت بھ او، آنھا را پاداش خواھد دادیخادمو جدیت  ین است كھ خدا براساس درجات مختلف وفاداریانگر این مثل بیا
ت در كار ی و جدی از وفاداریكھ از درجھ باالتر یخادم .ا برای درجات مختلف وفاداری و جدیت در کار وجود داردمتفاوت پاداشھ

  ).١٥-١٢: ٣ان یقرنتاول (ز برخوردار خواھد شد ی نیتر  مھمھفیوظ برخوردار است، از
  
   مثلیم اصلیخالصھ تعال  -٦
  

م یخواھد كھ ما چھ باش یم؛ او میاوریمان بیا بھ آن ایم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسیست؟ عی مثل چی اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  م؟یا چھ بكنی

  :مالحظات
  .  پاداش خواھد دادیحی بھ ھر مسی خدا در روز داور.د در مورد خدا شناخت داشتھ باشندیمردم با یتمام  )الف

 ی اعمالی، حت١٠: ٢ان یبرطبق افسس. خاطر محبت و رحمت خداست  بلكھ بھان سزاوار آن ھستند،یحیست كھ مسین نیخاطر ا ن بھیا البتھ 
  !ض خداستیدھند براساس ف یان انجام میحیكھ مس

  
  . مھم استیت امری و جدی درست و با وفادارهزی خدمت بھ خدا با انگ.د باشند و عمل كنندید بدانند كھ خود چگونھ بایان بایمسح  )ب
ت خود یدانند كھ خدا در حاكم یبلكھ م. كنند یا خدمت نمیافت پاداش كار ی درهزی ھستند كھ با انگیا، افراد ملكوت خدی شھروندان واقع) ١

  .ند افراد را پاداش خواھد دادیآنطور كھ صالح ب
.  و كوشا ھستند كھ خدا بھ آنھا سپرده است وفادارییتھایھا و موقعیی ھستند كھ در رابطھ با توانای ملكوت خدا، افرادی شھروندان واقع) ٢

  . آنھایتھای و موفقیی افراد است نھ درجھ توانا و جدیتی دادن پاداش، وفاداری برای خدا مالك اصلیبرا
خدا . كنند ین نحو استفاده میت بھ بھتری و جدی ھستند كھ از آنچھ كھ خدا بھ آنھا سپرده با وفاداری ملكوت خدا، افرادی شھروندان واقع) ٣

  .كند ی عطا میافراد برحسب درجات مختلف آن، پاداش متفاوت  و جدیتیبھ وفادار
  
 یمت" (ز گرفتھ شودیو از آنكھ ندارد آنچھ دارد ن ابدی یبھ ھر كس كھ دارد داده شود و افزون" ن است كھ ی ااصل مھم در ملكوت خدا  )پ

 در صورت بھ یول. م دادیم از دست خواھیداشت آنچھ كھ خدا بھ ما سپرده است، آنچھ را ھم كھ یریدر صورت غفلت در بكارگ). ٢٩: ٢٥
  .م شدی برخوردار خواھی روحانی آنھا، از ثروتیریكارگ
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   ٣ضمیمھ 
  مثل درخت انجیر شكوفھ دار و مثل خادمین بیدار و آماده

  
 و یآمادگ"رابطھ با  در یی، مثلھا٤٠-٣٥: ١٢دار و آماده در لوقا ین بی و مثل خادم٣٥-٣٢: ٢٤ یر شكوفھ دار در متیمثل درخت انج

  .باشد یم" داربودن در ملكوت خدایب
  

  رشكوفھ داریمثل درخت انج  - الف  
  

  .٣٥-٣٢: ٢٤ ی مت:بخوانید
  
   مثلیعیدرك داستان طب  -١
  

   روزمره اند؟یات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
  .داستاِنیک تا  است یحی تشرھسیاقم یکشتر ین مثل در واقع بیا :مالحظات

 ی ھم كھ در موسم خاصیگریان كرد، احتماأل در رابطھ با درختان دیر بیح در رابطھ با درخت انجی مسیسی آنچھ كھ ع.درختان  )الف
  ).٢٩: ٢١ لوقا(ان شده است یآورند ب یشكوفھ م

  .ك شده استیداند كھ تابستان نزد یآورد، ھر كس م ی نازك شده، برگھا می درختیكھ شاخھ ھا ی ھنگام.رون آمدن برگھایب  )ب
  
  ن عناصرآنیی مثل و تعی چھارچوب آنیبررس  -٢
  

  ست؟یا كاربرد مثل چیح ینھ،داستان و توضی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

. ھستند  آخری راجع بھ زمانھایسیم عی درمورد تعال٢٥ و ٢٤ یھا  فصلیدركل، مت. شود یافت می ٣١-١  :٢٤ ی  مثل در متنھیزم   )الف
 موجود یھا نبوت. دار و آماده باشندیعنوان داور و عطا كننده پاداش، ب  بھیسی بازگشت عید برایان بایحین است كھ مسین دو فصل ایام ایپ

د بھ یك بای نزدیا ندهیم كھ در آی اورشلیداور. زمان آخرك دارند، و ھم اشاره بھ ی نزدهندیع مربوط بھ آیھا، ھم اشاره بھ وقا ن فصلیدر ا
آخرین ھا در رابطھ با  ن فصلیم ایرنده تعلی خواھد بود، ھر دو دربرگبازگشت عیسی ا كھ در زمانیدن  تمام یوست و داوریپ یوقوع م

 در زمان م یبت عظیر آنچھ كھ در زمان مصی است از تصویا م شود، نمونھیر اورشلی كھ قرار بود دامنگیبتیبال و مص. باشند یع میوقا
  .اھد شدآخر واقع خو

شوند و نشان  ین امور واقع می ایك:  "دندی پرسیسی است كھ شاگردان از عی دو سئوالن داستانیت موجود در ایموقع. ٣-١: ٢٤ یمت ) ١
  "ست؟ی عالم چیآمدن تو و انقضا

و زلزلھ بھ وقوع ، ی زمان، مصائب گوناگون مانند جنگ، قحطین قسمت، قبل از انتھای براساس ا.آغاز درد زه. ١٤-٤: ٢٤ یمت ) ٢
رسیدن ھمھ این چیزھا قبل از  .دیا خواھد رسیل بھ گوش تمام ملل دنیغام انجین مصائب، پیگر ھمزمان با ایاز طرف د. وستیخواھد پ

  .زمان پایان واقع خواھند شد
 فرمود كھ یسی ع.دكن یم میبت عظیت از دوران مصیش حكایشاپیم، پیبت اورشلین بخش، واقعھ مصیبراساس ا. ٢٨-١٥: ٢٤ یمت ) ٣

ن یا.  مقدس برپا شده باشدیجا در) یال نبیز وحشتناك طبق گفتھ دانیآن چ (یرانیشود كھ مكروه و ی واقع میم زمانیم اورشلیبت عظیمص
د كھ مجسمھ امپراطورشان را در دست داشتند بھ معبینی كھ لشكر روم با سربازانشان درحیكند، زمان ی میالدی م٧٠قسمت اشاره بھ سال 

 زمان یم انتھای اورشلیكند كھ خراب یان مین موضوع را بی ایسیالبتھ ع). ٢٠  :٢١ لوقا(ران كردند یم رفتھ، آن معبد و شھر را ویاورشل
خ بشر وجود نداشتھ ی خواھد بود كھ مشابھ آن در تاریار سختینده است، دوران بسیم كھ مربوط بھ زمان آیبت عظیخود دوران مص. ستین

ق انجام عالمات و معجزات ی كذبھ از طریای انبمسیح ھای کاذب آنان را بھ گمراھی ھدایت نکنند و د مواظب باشند كھین باایحیمس. است
  . آنھا نشوندیباعث گمراھ

 یپور و ھمانند برقی شیت، با صدای، قابل رؤیكند كھ ناگھان یح مین بخش اشاره بھ بازگشت مسیا. حی مسبازگشت. ٣١-٢٩: ٢٤ یمت ) ٤
 ھستند، یان واقعیحیدگان را كھ مسی برگز یدر آن زمان فرشتگان او تمام. ھد بود كھ از مشرق ساطع شده بھ مغرب ظاھرخواھد شدخوا

  .از گوشھ و كنار جھان جمع خواھند كرد
 كھ تمام یوقتخواست بھ شاگردانش بفھماند كھ  ی میسی درواقع ع.كند یان میر شكوفھ دار را بی، مثل درخت انج٣٥ -٣٢: ٢٤ یمت ) ٥

در . ك استیم نزدی معبد و اورشلیفھمند كھ خراب ینند، آن زمان میرا بب" گاه مقدسی در جایرانیبرپاشدن مكروه و"ع مربوط بھ یوقا
ان یوندد، از میوقوع نپ ح بھیدادھا تا با بازگشت مسی كھ تمام روین نوع مردم تا زمانیا این نسل ی، ایان بطور كلیھودیت یخصوص موجود

  .نخواھند رفت
. ر منتظره بودی و غی ناگھانیا  طوفان زمان نوح واقعھ.كند یح می بازگشت مسی، اشاره بھ ضرورت آماده بودن برا٤٤-٣٦: ٢٤ یمت ) ٦

طبعأ در زمان . ستیكس از زمان وقوع آن مطلع نچیھ.  خواھد بودینیش بیر قابل پی، و غیح ناگھانین نوع ھم بازگشت مسیبھ ھم
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مانان را ی ایمانداران را با خود برده، بیا، فرشتگان.  خدا را نخواھند داشتیی ورود بھ ملكوت نھایستگی، ھمھ افراد شایسیبازگشت ع
  . خواھند گذاشتین برجایبرزم

كوت  در ملیدار بودن بھ مفھوم خدمت وفادارانھ و جدی و بی آمادگ.باشد یوفا م ین وفادار و بی، در مورد مثل خادم٥١-٤٥: ٢٤یمت ) ٧
  .باشد یخدا م

 رود كھ ی انتظار میحیست، از ھر مسیح معلوم نینكھ زمان بازگشت مسیا با توجھ بھ .كند ی اشاره بھ مثل ده باكره م١٣-١: ٢٥ یمت ) ٨
  . ھمواره آماده باشدبیدار و ھوشیار و

 خود تا یتھایھا و موقعیی توانایری كار گرود كھ در بھ ی انتظار میحی از ھر مس.باشد ی در مورد مثل قنطارھا م٣٠-١٤: ٢٥ یمت ) ٩
  .، وفادار و كوشا باشدیی نھایح و داوریزمان بازگشت مس

در زمان ان یحیمسری و غیان واقعیحیمس یی نھای كھ بھ داورباشد ی در رابطھ با گوسفندان و بزھا می مثل٤٦-٣١: ٢٥ یمت ) ١٠
  .كند یماشاره بازگشت مسیح 

  
و : "دیفرما ی دارد كھ م٤: ٣٤ا یشھ در اشعیر شكوفھ دار، احتماأل ریل درخت انجیتمث. شود یافت می ٣٢ :٢٤ یمثل در متداستان   )ب

كھ برگ از ی لشكر آن پژمرده خواھند گشت بھ طور یده خواھد شد و تمامیچید و آسمان مثل طومار پیلشكر آسمان از ھم خواھند پاش  یتمام
 در یسیع. ھ شده استیر تشبی درخت انجیعت بھ افتادن برگھایوجود اختالالت در طب." ری نارس از درخت انجهویزد و مثل میمو بر

صورت  ر بھیكند كھ درخت انج یده شدن لشكر آسمان صحبت میش از بازگشت خود، در قالب از ھم پاشیع مربوط بھ دوره پیمورد وقا
دست   در باره ھمان درخت بھی از مثلیاكنون او درس. دیآ یه در مد بھ لرزی شدیا طوفانیر باد یكھ تحت تأثیانگر آن است، زمانین بینماد

  .دھد یم
  
م و معبد آن ی اورشلی در مورد خرابیسی، ع٣: ٢٤ -٣٧: ٢٣ یدر مت. شود یافت می ٣٥-٣٣  :٢٤ ی مثل در متا كاربردیح یتوض  )پ

نشان آمدن تو : "ن بودیو سؤال دوم ا"شوند؟ یور واقع من امی ایِك: "ن بودیسؤال نخست ا. شاگردانش از او دو سؤال كردند. دیگو یسخن م
 ی كھ در متیحین بخش توضیاول : شود ین دو سؤال میا مأ مربوط بھیر شكوفھ دار، مستقیح مثل درخت انجیتوض" ست؟ی عالم چیو انقضا

  .باشد یطھ با سؤال دوم مان شده در رابی ب٣٥-٣٤  :٢٤ ی آمده در رابطھ با سؤال اول است و بخش دوم آن كھ در مت٣٣  :٢٤
  "شوند؟ ین امور واقع می ایك: " ن بودین سؤال شاگردان ایاول ) ١

  ."ك بلكھ بر در استید كھ نزدید بدانینین ھمھ را بیا  كھ یزمان " : ن بودین سؤال ایا  بھیسیپاسخ ع
قاعدتًا اشاره بھ تحقق " د،ینین ھمھ را ببیا) اگردانش(كھ شما یزمان: "د یگو ی كھ میپس وقت. ح خطاب بھ شاگردانش بودی مسیسی عیھا گفتھ

نكھ یم و معبد آن بود و ای اورشلی راجع بھ خرابیسی عییشگویپ! بودند یكرد كھ شاگردان شاھد تحقق آنھا م ی میھا در چھارچوبییشگویپ
ھا، و ی كذبھ، جنگھا، قحطیای انبغین ومسیح ھای درو رابطھ با ن دریآنھا ھمچن.  نخواھد ماندی باقیسنگ  بریدر ساختمان معبد، سنگ

  ).٨-٤  :٢٤ یمت(اشاره كرد "  زهیآغاز دردھا" ع تحت عنوانین وقای ا ی بھ تمامیسیع. دندیشن یره میزلزلھ ھا و غ
 یر جا كھ دیرانیمكروه و" در مورد ییشگوی پیحت.  و در ارتباط با آن، رخ دادیالدی م٧٠م در سال ی اورشلی قبل از خرابیعین وقایچن

 یالدی م٧٠كند كھ در سال  ین واقعھ اشاره بھ لشكر روم میا. وستی، در زمان خود بھ تحقق پ)٢٠-١٥  :٢٤ یمت" (مقدس برپا شده است
 یعین طبیبنابرا). ٢٠: ٢١لوقا (ران ساختند یم شده، معبد و شھر را ویكردند وارد معبد اورشل یكھ مجسمھ امپراطور را حمل مینیدر ح

م ی اورشلید كھ خرابینند، خواھند فھمیع را ببین وقایا  یح تمامی شاگردان مسیم كھ وقتیر كنینگونھ تفسی را ا٣٣  :٢٤ یم متیاھاست كھ بخو
  !ك بلكھ بر در استیار نزدیو معبد آن بس

  "ست؟ی عالم چینشان آمدن تو و انقضا: "ن بودیسؤال دوم شاگردان ا ) ٢
  ."فھ نخواھد گذشتین طاین ھمھ واقع نشود ایم كھ تا ایگو ینھ بھ شما میرآھ "  :ن استین سؤال ایا  بھیسیپاسخ ع

خواستند بدانند كھ  یشاگردان م. شود ی مییكند كھ منجر بھ نجات و رھا ی مخلوق میای در دنیعینجا اشاره بھ وقایدراا عالمت ینشان  ھكلم
 ی كھ او در رابطھ با خرابیكردند كھ وقت ی فكر میسیان ع قوم خدا خواھد شد؟ شاگردییح و رھای منجر بھ بازگشت مسیعیچھ وقا
ن موضوع را درك كرده یا  اشتباه یدر واقع آنھا تا حد. استی دنید، منظورش انتھایگو ی معبد سخن میرانیم و بھ طورخاص ویاورشل
.  خواھد بودی طوالنیا وقفھ پایان دنیا وزگشت او گر بایمعبد و از طرف د م وی اورشلیع مربوط بھ خرابین وقای فرمود كھ بیسیع. بودند

از سوی ھمھ قومھا ح یمانشان بھ مسیخاطر ا بھان یحی مسعیسی توضیح میدھد کھ در تمام مدت طوالنی بین آمدن اولیھ او و بازگشتش
 از ظاھریان یحی از مسیاریبس. ب خواھند دادی برخاستھ، مردم را فریادین زی دروغیایانب. مورد جفا و شكنجھ قرار خواھند گرفت

 زمان و ی قبل از انتھایول.  سرد خواھد شدیاریافتھ، محبت بسیشرارت گسترش . انت خواھند كردیگر خیكدیمانشان دور شده بھ یا
  .دین خواھد رسیملل زم یل بھ گوش تمامیغام انجیح، پیبازگشت مس

: دیگو یكھ م ن قسمتیكلمات ا. شد ی منجر میسی بھ بازگشت ع باشند كھیعی تمام وقاینیتوانستند شاھد ع ین واضح است كھ شاگردان نمیا
 ٣٣ یھدر آ" ن ھمھیا" راجع بھ ٣٣: ٢٤ ی كھ متیدرواقع وقت. ستین" ن ھمھ واقع نشودیتا ا" ، مشابھ كلمات "د ینین ھمھ را ببیچون ا"

 یكند كھ در قرنھا ی میعی اشاره بھ وقا٣٤  :٢٤ ی متیول. ن آن خواھند بودیكند كھ شاگردان شاھد ی میعید، اشاره بھ وقایگو یسخن م
  .ن آن نخواھند بودیوست و شاگردان شاھدیح بھ وقوع خواھند پی تا زمان بازگشت مسیبعد
. كند یح میع مربوط بھ بازگشت مسی باز اشاره بھ وقا٤٦: ٢٥-٣٦: ٢٤ یمت. ین فعلیل شدن آسمان و زمی اشاره دارد بھ زا٣٥  :٢٤ یمت

 یعیوقا  ی آمده است، اشاره بھ تمام٣٤  :٢٤ یكھ در مت" ن ھمھ یتا ا" م كھ یشو ین قسمت متوجھ مینظر گرفتن چھارچوب ان با در یبنابرا
  .ح اشاره دارندیع خود بازگشت مسین بھ وقاین بخش ھمچنیا. وندندیپ یخ بھ وقوع میح در طول تارین آمدن و بازگشت مسیكند كھ ب یم

. است" ن گونھ از مردمیا "ن دارد و بھ مفھوم ی ای ورایین محدود شود بلكھ معنای از معاصریفأ بھ گروھد صری نبا ،"فھین طایا "ھكلم
ان یپیلی؛ ف٤٠: ٢؛ اعمال ٨: ٧٨؛ ٧: ١٢ ؛ مزمور٢٠ و٥  :٣٢ ھیتثن. ( بكندیان در ھر زمان و مكانیھودیتواند اشاره بھ  یعنوان مثال، م بھ
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كھ  ح اعالم كردی مسیسیع.  را داشتھ باشدین معنیتواند ا یم" فھین طایا"، كلمھ ٣٤: ٢٤ یدر متن، یبنابرا). ١٠: ٣ انی؛ عبران١٥: ٢
ل یقوم اسرائ). ٣٦  :٣١اء یارم(ع تا آن زمان خواھد بود ی وقا ین نخواھد رفت بلكھ شاھد تمامیل تا زمان بازگشت او از بی اسرائھفیطا
ن قوم از یا   بود كھیعین طبیمصلوب كرده بود و ا  را رد كرده او رایسیده داشت، عیعنوان قوم برگز  كھ بھیازاتی امت یرغم تمامیعل

 ین باقی زمی رو برقومطایفھ یا ك یعنوان  ان تا زمان بازگشت او بھیھودی كرد كھ ییشگوین پی چنیسی عیول. ن بركنار شوندیصحنھ زم
ان یھودیریافت، ھمانگونھ كھ غیل، نجات خواھند یده قوم اسرائیت برگزی بقی كرد كھ در ھر عصرییشگویز پیپولس ن. خواھند ماند

ن ی ا ھ ھمیع باشند، ولین وقایا  ی تمامینیتوانستند شاھد ع یھرچند كھ شاگردان نم). ٢٦-٢٥، ٢-١: ١١ انیروم(ابند ی یده نجات میبرگز
ھ یرا سخنان او پای ھرگز زائل نخواھند شد، زیسیع زائل خواھد شد، سخنان ین فعلیھرچند كھ آسمان و زم. وستیامور بھ وقوع خواھند پ

  .گذارند یان میمانشان را برآن بنی است كھ فرزندان او ایو اساس
 اشاره دارد بھ پاسخ ٣٤: ٢٤ یاست و متبخش اول  ٣  :٢٤ ی بھ سؤال شاگردان در متیسیرنده پاسخ عی در برگ٣٣: ٢٤ ی مت:جھینت
  .خش دوم ب٣  :٢٤ ی بھ سؤال شاگردان در متیسیع
  . وجود داردییھا گر تفاوتیك طرف و لوقا از طرف دی و مرقس از یا كاربرد متیح ین توضیب ) ٣
 لوقا(م ی اورشلین واقعھ خرابیند، اما لوقا بیگو یزمان آخر سخن م  دریرانی از ویا عنوان نمونھ م بھی اورشلی و مرقس در مورد خرابیمت

 ی و مرقس دارایدر مت" میبت عظیمص"اصطالح ). ٢٨ -٢٥: ٢١ لوقا(شود  یتفاوت قائل م ردر زمان آخا ی دنیرانیو و) ٢٤ -٢٠: ٢١
، مرقس ٢٠ -١٥: ٢٤ یمت( م واقع خواھند شد ی اورشلیكند كھ در زمان خراب ی میك طرف اشاره بھ اتفاقاتیاز . باشد ی دوگانھ میا اشاره

-١٩: ١٣، مرقس ٢٣ -٢١: ٢٤ یمت( واقع خواھند شد یسیل از بازگشت عكند كھ قب ی اشاره میگر بھ اتفاقاتیاز طرف د). ١٨-١٤: ١٣
ھ كھ ین آین در لوقا، ایبنابرا). ٢٣  :٢١لوقا  (كند یم اشاره می اورشلیع مربوط بھ خرابین اصطالح تنھا بھ وقایكھ در لوقا ایدر حال). ٢٧

كند كھ در رابطھ با بازگشت  ی میعی، اشاره بھ وقا)٣١: ٢١وقا ل" (شود ین امور واقع میا د كھ ینیز چون ببین شما نیو ھمچن: "دیگو یم
براساس . ع خواھند بودیدن آن وقایات، مردم آن زمان قادر بھ دین آیبر طبق ا. ع داردی بھ آن وقایا  اشاره٢٨ -٢٥  :٢١لوقا .  استیسیع

 خود یی نھا ھدر واقع ملكوت خدا در مرحل." ك استیزدملكوت خدا ن"شوند كھ  یان متوجھ میحین امور واقع شوند، مسیا  كھ یلوقا، زمان
ھود یقوم "  بھ یا فھ كھ اشارهین طایا كنند كھ  ین موضوع میا ل اشاره بھی ھر سھ انجیول. ر خواھد بودد بر َدی جدینیعنوان آسمان و زم بھ
  .دیدع را بھ چشم خود خواھند ین وقایا  ھ خواھند ماند و ھمیاست، باق" ك ملت یعنوان  بھ
  
  ات مربوط و نامربوط مثلین جزئییتع  -٣
  

  باشند؟ یا مربوط می ین مثل واقعًا اساسیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
  .ات ممكن است نامربوط باشندی جزئی كھ در آن بعضیحیك داستان توضیا ی است یحی تشریاسیك قین مثل در واقع ی ا:مالحظات

  
   مثلیام اصلیص پیتشخ  -٤
  

  ست؟ی مثل چیام اصلی پ :نیدگفتگو ک
  .دھد یم میتعل" دار بودن در ملكوت خدای و بیآمادگ"، در رابطھ با  ٣٥-٣٢: ٢٤ یدار در مت ر شكوفھیمثل درخت انج :مالحظات

تمًا بھ وندند، حیپ ین آمدن و بازگشت او بھ وقوع می كرد كھ بیعیح در رابطھ با وقای كھ مسییھاییشگویپ " ن است كھ ی مثل ایام اصلیپ
  ."جاد كنندی بازگشت او را ای برایآمادگبیداری و   هزیان انگیحیمسد در ید و بایتحقق خواھند رس

ح در رابطھ با ی مسیھاییشگوی ملكوت خدا بھ پیشھروندان واقع. ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی" بیدار و ھوشیار بودن"
  .كنند ین واقعھ آماده می ای را براخودھوشیاری با بیداری و  معتقدند و یبازگشت و

  
  مقدس  مشابھ و متضاد در كتابیسھ مثل با قسمتھایمقا  -٥
  

  .دی مراجعھ كن٤٥بھ درس 
  
   مثلیم اصلیخالصھ تعال  -٦
  

  .دی مراجعھ كن٤٥بھ درس 
  

  دار و آمادهین بی خادم - ب  
  

  .٤٠ -٣٥: ١٢  لوقا:بخوانید
  
   مثلیعیدرك داستان طب  -١
  

   روزمره اند؟یات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
  :مالحظات



 ٩٧  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

  ."دی خود را ببندیكمرھا"ن متن آمده است كھ ی در ا.دی خدمت آماده باشیبرا  )الف
ك یبا شان را یھا دن بودند جامھیا در حال دوی كھ مشغول كار یدند و زمانیپوش ی می بلندیھا ن خدمتكاران، جامھیمردم آن زمان و ھمچن

  ).٥٨: ٧اعمال (بستند تا مزاحم كارشان نشود  یكمربند م
در .  نداشتندیرفت، از زمان برگشتش اطالع ی میكھ اربابشان بھ مراسم عروس یخدمتكاران ھنگام.دی خود را افروختھ داریچراغھا  )ب

رسد كھ  ین داستان بھ نظر میدر ا). ١٧: ١٤ داوران( كامل بھ طول انجامد ھك ھفتیا ی ممكن بود روزھا ی عروسیآن زمان جشنھا
. بشان برگردد، او را خدمت كنند  كھ اربایدار ماندند تا وقتین بیبنابرا.  از شب برگرددیخدمتكاران منتظر بودند كھ اربابشان در پاس

  .كند ین متن اشاره بھ ضرورت آماده بودن میافروختھ داشتن چراغھا در ا
ھا بھ چھار یو روم) ١٩: ٧ داوران(كردند  یم میپاس تقسزمان بیداری یا ان شب را بھ سھ یھودی .شب در سوم و دوم  یا پاسبیداری  )پ

 یل متی اناجیرا او معموأل از روشھایھا استفاده كرده است، زی رومیم بندیاحتماأل لوقا از نوع تقس). ٣٥  :١٣؛ مرقس ٢٥  :١٤ یمت(پاس 
  ).٣٨: ١٢لوقا  (كند یت میو مرقس تبع

د ارباب ین ھستند كھ باین خادمی، ا  روزمرهیدر زندگ. رسد یرمعمول بھ نظر می غین امریا. نش را خدمت خواھد كردیباب خادمار  )ت
: ١٢لوقا (آمده است " ن غالمانیخوشابھ حال ا" ن داستان دو بار اصطالح یدر ا. نكھ ارباب آنھا را خدمت كندیا  خود را خدمت كنند نھ

٣٨-٣٧.(  
فقط  .گذارد دزد وارد خانھ اش شود یماند و نم یدار می دزد خواھد آمد، بیخانھ بداند كھ چھ زمان  اگر صاحب.ھ و دزدخان صاحب ) ث

  . صاحبخانھ ھایی کھ برای آمدن دزدان در غفلت میباشند، خود را نیز آماده نساختھ و بیدار و ھوشیار نمی مانند
  
  ن عناصر آن یی مثل و تعی چھارچوب آنیبررس  - ٢
  

  ست؟یا كاربرد مثل چیح ینھ، داستان و توضی زم:گفتگو کنیدكشف و 
 آن در ھكند و در ادام یان میت ثروتمند نادان را بین قسمت، حكای در ایسیع. شود یافت می ٣٤-١٣: ١٢   مثل در لوقانھیزم :مالحظات

ار آنھا قرار داده است یند و ملكوت خود را در اختك ی قوم خود فكر میازھاینكھ خدا در مورد نیات، و ای مادیمورد غصھ نخوردن برا
ن استفاده كنند و فكرشان معطوف یكند كھ از اموال خود جھت گسترش ملكوت خدا برزم یق میو در آن راستا آنھا را تشو! كند یصحبت م

 .ن نخواھد رفتیچ وقت از بی ھیمان ثروت آسیرود ول ین می از بینیثروت زم. ندوزندی نباشند، بلكھ در آسمان گنجھا بینیات زمیبھ ماد
  ."ھرجا كھ ثروت شماست قلب شما ھم در ھمانجا خواھد بود" :م داد كھ ین تعلین رابطھ چنیح در ای مسیسیع

ن ثروتمند یرا قلب و فكر ایز. ن مثل نقطھ مقابل مثل ثروتمند نادان استیا. ان كردیدار و آماده را بین بی مثل خادمیسینجا بود كھ عیدر ا
 داستان، قلب و فكر خود را معطوف بھ ثروت یدار در قسمت بعدین بیكھ خادمیاش بود، در حال ینی زمیمعطوف بھ ثروت فان تمامًا 
  . استیرفانی و غی كھ ابدیثروت.  كرده بودندیآسمان

  .شود یافت می ٣٨ -٣٥  :١٢  مثل در لوقا داستان  )ب
ح داستان ی از توضیا بخشی ی در قلب مثل قبلی بھ صورت مثل٣٩ یھآ. شود یافت می ٤٠ -٣٩  : ١٢  مثل در لوقا ا كاربردیح یتوض )پ

ب شاگردان ین ترتیبھ ھم. از ملكش محافظت كندید با آمادگین بای ندارد، با وجود ایخانھ از زمان آمدن دزد آگاھ اگر چھ صاحب. است
  .چكس انتظار آن را ندارد، خواھد آمدی كھ ھیانح در زمیرا مسیح باشند، زید ھمواره آماده بازگشت مسیز بایح نیمس
  
  ا نامربوط در مثلیات مربوط ین جزئییتع  -٣
  

  باشند؟ یا مربوط می ین مثل اصلیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
  .شود ی را قائل نمیات مثل مفھوم خاصیچكدام از جزئی ھی برایسی ع:ادداشھای

 یام اصلیمأ بھ پیرا مستقیات مربوط داستان است زی از جزئیكین بخش ی ا.دیا افروختھ دار خود ری خود را بستھ چراغھایكمرھا ) الف
  .كند یح است، اشاره می بازگشت مسی برایداستان كھ آمادگ

 ینكھ عروسیا با توجھ بھ. شود ی قائل نمیات داستان است مفھوم خاصی از جزئیكین قسمت كھ ی ای برایسی ع.ا سوم شبی پاس دوم  )ب
ن یبھ ھم.. ق آن معلوم نبودی زمان دقین پس از آن زمان منتظر بازگشت ارباب خود بودند، ولیطول پاس اول شب ادامھ داشت، خادمدر 
  ).٣-١: ٥ان یكیتسالوناول ؛ ٧: ١؛ اعمال ٣٦: ٢٤ یمت( بشر اطالع ندارد یح جھت داوریق بازگشت مسیچ كس از زمان دقیب ھیترت
نش ی خادمیچ اربابی روزمره ھیھر چند در زندگ! ات مربوط استین بخش از جزئیا.  خدمت خواھد كردارباب خدمتكاران خود را  )پ

كھ باز  ی، بلكھ ھنگام)١٥-١: ١٣ وحنای؛ ٢٧: ٢٢لوقا (ن كار را كرد یا آمده بود ای كھ بھ دنی نھ تنھا زمانیسی عیكند، ول یرا خدمت نم
 را كھ وفادار بوده اند، خدمت ی كھ با جالل و عظمتش ھماھنگ باشد، افرادیقی بھ طریو. ن كار را انجام خواھد دادیز باز ایگردد ن

د ین جدی آسمان و زمی بھ كمال رسانده، آنھا را بسویماندار واقعی ھر ایبخش خود را در زندگ عنوان مثال، او عمل نجات بھ. خواھد كرد
  .واھند بوددر آنجا آنھا دائمأ در حضور پرجالل خدا خ. ت خواھد كردیھدا
ات یمأ بھ كاربرد مثل دارد، جزء جزئی كھ مستقیا ل اشارهین بخش بھ دلی ا. آمدن دزد آماده خواھد كردیخانھ خود را برا صاحب  )ت

  .مربوط داستان است
  
   مثلیام اصلیص پیتشخ  -٤
  

  ست؟ی مثل چیام اصلی پ:گفتگو کنید



 ٩٨  صفحھ                                                                                        کتاب چھارم               -موعظھ ملکوت خدا 

  "دار بودن در ملكوت خدای و بیآمادگ" رابطھ با  است در  یمی تعل٤٠-٣٥ : ١٢دار و آماده در لوقا ین بیمثل خادم :مالحظات
  ."دار باشندیآماده و بحاضر، ح، ی بازگشت مسید برایان ھمواره بایحیمس"ن است كھ یام ده باكره است و آن ای مثل، مشابھ پیام اصلیپ
  . ن ملكوت خداستیادی بنیژگیدو و" دار بودنی و بیآمادگ"

  . و خدمت بھ او ھستندیسیوت خدا ھمواره آماده استقبال از ع ملكیشھروندان واقع
  
  مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی مثل با قسمتھاھسیمقا  -٥
  

  .دی مراجعھ كن٤٥بھ درس 
  
   مثلیم اصلی تعالھخالص  -٦
  

  .دی مراجعھ كن٤٥بھ درس 
 
 
 


