
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 دوره  شاگرد سازی  از  رادیو
 

اول  کتاب - ملکوتدستورعمل   
  



 ٢ کتاب اول                                                                                                صفحھ -موعظھ ملکوت خدا 

   مقدمھ
  

  ؟ بشارت ملكوت چیست
  

 و ھمھ ھر شخص عیسی مسیح بر ھواسط  خدا بھمقتدرانھخبر خوش مربوط بھ پادشاھی یا حكومت اعالم بشارت ملكوت یعنی 
شود بھ پادشاھی او كھ در دل قوم خاص او مورد پذیرش قرار  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 ( ایشان ھملكوت خدا در نجات اولی 

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   كھ بھدر حال حاضرملكوت خدا ملكوتی است  

ملكوت خدا ھمچنین ملكوتی است ). ٢٠-١٨  :١٣لوقا (یابد  امی ملل جھان و تعداد كثیری از مردم گسترش میدائمًا در میان تم
  ).١۵  :١١مكاشفھ (نقص خواھد شد   بھ واقعیتی كامل و بیتبدیلھنگام بازگشت عیسی مسیح  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   خصوصیات ملكوت خدا تعلیم میهھا در بار عیسی در این مثل.   ملكوت خداستهكرد كھ اكثر آنھا در بار
بھ این بشارت ملكوت در تمام عالم موعظھ «: رمودو باالخره عیسی ف. 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

  .  ھر مسیحی استھ، موعظھ بھ ملكوت خدا وظیف وزهامر ).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 می١٢خدا حاوی  ملكوت ھ برای موعظدستورعمل كتاب ۴ھر یك از    -١
  .مقدس را بشناسد  ملكوتش و كتاب،كند تا مسیح كمك می محصلمقدس بھ  آیات مھم از كتاب   -٢
 گروه ھدایت را در سرگروه ،» گفتگو کنیدكشف و «، » بخوانید «نظیر،  ھایی كھ با حروف درشت چاپ شده راھنمایی   -٣

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

  .ی مطالعھ نمایدتنھایی یا گروھ تا رسالھ بھ رومیان را بھ
  .باشد میمنزل ھر درس شامل یك تكلیف    -۶
توانند   می، محصلیندستورعملكتاب پس از تكمیل ھر . راحتی بھ دیگران تعلیم داد توان بھ  آموزشی را میهدوراین    -٧

در ی كھ مایلند  آموزشی را بھ یك گروه كوچك تعلیم دھند، بھ گروھه، دور  را دریافت داشتھدستورعملای از كتاب  نسخھ
  .بیاموزند ملكوت خدا مورد

    
  . در منطقھ شما افزایش دھدواعظین و معلمین راباشد كھ خداوند تعداد 

  .)٣٧  :٩متی  (ھستند ھنوز كم انکارگر، اما   فراوان استمحصول 
  »   آمین.باد جالل باد؛ و او را تا ابداآل زیرا كھ از او و بھ او و تا او ھمھ چیز است «.باشد كھ خداوند جالل یابد 

  ).٣۶ :١١رومیان (
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 ٣ کتاب اول                                                                                                صفحھ -موعظھ ملکوت خدا 

 حقوق مؤلف کتاب
  

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

  
  :توصیھ

این دوره آموزشی بدین منظور تھیھ شده است کھ بطور گسترده استفاده شود و باعث برکت بسیاری گردد، اما از آنجا کھ ھدف 
 سرگروه ھای  مجھز كردن مسیحیان است، توصیھ میشود کھ فقطو، 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 

  .ورعمل را داشتھ باشدتعلیم دھد، می تواند یك نسخھ از آن درس یا كتاب دست
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 ٤ کتاب اول                                                                                                صفحھ -موعظھ ملکوت خدا 

 فھرست مطالب
  اولكتاب   - ملكوتدستورعمل بنای 

  
  
  

                                                                                                                                      صفحھ

  ٢٢ مقدمھ و حقوق مؤلف کتاب
  
  

 برنامھ آموزشی  ١
  
  

 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

  
  

    ١درس 
    )٢٨، ٢٧، ٢۴، ٢٢پیدایش (رازگاھان 

  )۵، ٣  :٣یوحنا  -  ملكوتورود بھ(حفظ کردن 
  )بستِن مرد زورآور: َمَثلی در باره برقراری ملكوت خدا(تعلیم 

٨ 

    ٢درس 
  )٤٥، ٣٩، ٣٧، ٣٢پیدایش (رازگاھان 

   )١٧-١۶  :١٨لوقا  -پذیرش بچھ ھا در ملکوت (حفظ کردن 
   )١٧-١  :١رومیان (مقدس  بررسی كتاب

١۶ 

    ٣درس 
   )۴، ٣، ٢، ١وج خر(رازگاھان 

   )١۴  :٢۴متی  - لکوتممژده موعظھ بھ (حفظ کردن 
  )برزگر: مثلی در باره كالم خدا در ملكوت خدا(تعلیم 

٢٢ 

      ٤ درس
   )٣٣، ٣٢، ٢٠، ١٨خروج (رازگاھان 

  )۶٢  :٩ لوقا - ملكوتدربرنگشتن از خدمت ھرگز(حفظ کردن 
   )٣٢-١٨  :١رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٢٩ 

    ٥درس 
  )٧، ۶، ۵، ۴تثنیھ (رازگاھان 

  )۴۴  :٢دانیال :  پیروزی ملكوتشکوه (حفظ کردن 
  )باغبانان شریر: آوران ملكوت خدا مثلی در باره پیام(تعلیم 

٣۵ 

    ٦درس 
  )١١، ١٠، ٩، ٨تثنیھ (رازگاھان 

  )را مرور كنید" ملكوت خدا"مجموعھ (حفظ کردن 
  )١۶-١  :٢رومیان (مقدس  بررسی كتاب

۴٣ 

      ٧ درس
  ) ٧، ٢ و داوران ۶، ١یوشع (رازگاھان 

  )١۶  :١رومیان (حفظ کردن 
  ) گندم و كركاس: مثلی در باره دو دستھ از مردم در ملكوت خدا(تعلیم 

۵٠ 

      ٨ درس
  )١٦، ١٥، ١٤، ١٣داوران (رازگاھان 

  )١٧  :١رومیان (حفظ کردن 
  )٢٩-١٧  :٢رومیان (مقدس  بررسی كتاب

۵٧ 



 ٥ کتاب اول                                                                                                صفحھ -موعظھ ملکوت خدا 

 
    ٩درس 

  ) ٨، ٧، ٣، ٢اول سموئیل ( رازگاھان
   )۵  :٢رومیان (حفظ کردن 

كن د؛   ای ك ھ در نھ ان رش د م ی     دان ھ :  ھایی در باره رشد و گ سترِش ملك وت    مثل(تعلیم  
   ) ؛ و دانھ خردل خمیرمایھ

۶٢ 

    ١٠ درس
  ) ١٨، ١٧، ١۶، ١۵اول سموئیل (رازگاھان 

  )١۵  :٢رومیان (حفظ کردن 
  )٢٠-١  :٣رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٧١ 

    ١١درس 
  )٧، ۶، ۵، ٢دوم سموئیل (رازگاھان 

  )٢٨  :٣رومیان (حفظ کردن 
  )گنج مخفی و مروارید گرانبھا: ھایی در باره بھای ورود بھ ملكوت خدا مثل(تعلیم 

٧٨ 

      ١٢ درس
  )٢۴، ١٣، ١٢، ١١دوم سموئیل  (رازگاھان

  ) مرور كنید رومیان آیھ آخر حفظی را از پنج(حفظ کردن 
   ٣١-٢١  :٣رومیان مقدس  رسی كتاببر

٨۴ 

   
 ٩٠  ھا تفسیر َمَثل  ١ضمیمھ 
 ٩٨  ھای عیسی فھرست تمام مثل  ٢ضمیمھ 
 ١٠٠  ای بر رسالھ رومیان مقدمھ  ٣ضمیمھ 

 
  :را مالحظھ كنید" بروید و شاگردان بسازید "  کتاب اول  - ھای دستور عمل شاگردسازی ضمیمھ
  قدس، تعمق و حفظ كردنھای رازگاھان، بررسی کتاب م روش

  



 ٦ کتاب اول                                                                                                صفحھ -موعظھ ملکوت خدا 

  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  یا٣تعداد افراد ھرگروه بین  حدود . گروه را با ھمراھی یك سرگروه آموزش دیده، بھ گروه ھای كوچك تقسیم كنید

  
  

  :برنامھ پیشنھادی
  

٩:٠٠ - ١١:٠٠   
  

  ١١:٣٠ ـ  ١٣:٠٠
  

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  

  ررسی کتاب مقدس، برای پاسخ بھ سؤاالتوقت اضافی برای پایان دادن تعلیم یا ب
)                                                                                                                                                                                         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(ر میان گذاشتن بركات و دعا د
  
  

  ) ٢ و ١دروس  (روز اول
  

  دعا                                                             
  )مثلی در باره برقراری ملكوت خدا(تعلیم 

  )١٧-١ :١رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  )١٧-١۶  :١٨لوقا و  ۵ ،٣  :٣یوحنا (حفظ کردن 

  )۴۵، ٣٩، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ٢۴، ٢٢پیدایش (مقدس در رازگاھان  مطالعھ كتاب
  )۴۵پیدایش : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا
  

  )٤ و ٣دروس  (روز دوم
  

  دعا
  )مثلی در باره كالم خدا در ملكوت خدا(تعلیم 

  )٣٢-١٨  :١رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  )۶٢  :٩لوقا  و ١۴ :٢۴متی (ن حفظ کرد

  )٣٣، ٣٢، ٢٠، ١٨، ٣، ٢، ١خروج (مقدس در رازگاھان  مطالعھ كتاب
  )١٨خروج : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )٦ و ٥دروس  (روز سوم
  

  دعا
  )آوران در ملكوت خدا مثلی در باره پیام(تعلیم 

  )١۶-١ :٢رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  )و مرور ۴۴  :٢دانیال (ظ کردن حف

  )١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴تثنیھ (مقدس در رازگاھان  مطالعھ كتاب
  )۶تثنیھ : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
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  )٨ و ٧دروس  (روز چھارم
  

  دعا
  )مثلی در باره دو دستھ از مردم در ملكوت خدا(تعلیم 

  )٢٩-١٧  :٢ نرومیا(مقدس  بررسی كتاب
  )١٧  :١ رومیان و ١۶  :١رومیان (حفظ کردن 

  )١۶، ١۵، ١۴، ١٣، ٧، ٢ داوران و ١یوشع (مقدس در رازگاھان  مطالعھ كتاب
  )٢داوران : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )١٠و  ٩دروس  (روز پنجم
  

  دعا
  )ھایی در باره رشد و پیشرفت در ملكوت خدا مثل(تعلیم 

  )٢٠-١  :٣رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  )١۵  :٢رومیان  و ۵  :٢رومیان (حفظ کردن 

  )١٨، ١٧، ١۶، ١۵، ٨، ٣، ٢ اول سموئیل  مقدس در رازگاھان  مطالعھ كتاب
  )٨اول سموئیل : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )١٢ و ١١دروس  (روز ششم
  

  دعا
  )اره بھای ورود بھ ملكوت خداھایی در ب مثل(تعلیم 

  )٣١-٢١  :٣رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  ) مرورو ٢٨  :٣رومیان (حفظ کردن 

  )٢۴، ١٣، ١٢، ١١، ٧، ۶، ۵دوم سموئیل (مقدس در رازگاھان  مطالعھ كتاب
  )٧دوم سموئیل : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  
  

  مالیلیم دیگراحتاامکانات برای  تع
  

  ھا تفسیر َمَثل    ١  ضمیمھ شماره
  ھای عیسی فھرست تمام مثل    ٢  ضمیمھ شماره
  ای بر رسالھ رومیان مقدمھ       ٣  ضمیمھ شماره
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  ١درس 
  

  دعا ١
 

  
  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھ دعا كنید و اعضای گروه و نیز این درس را كھ راجع بھ موعظ:  گروهسر 
  
  

) دقیقھ١٥( میان گذاشتن برکات  در ٢  
 پیدایش

  
 با دیگران )٢٨و ٢٧، ٢٤، ٢٢پیدایش (  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  
حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، بھ . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

. بحث نكنید  
  
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
  ملکوت خدا: عنوان مجموعھ

  
۵، ٣   :٣یوحنا  -ورود بھ ملکوت  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری   

  
  

  ) دقیقھ٩٠( تعلیم   ٤
  بستن مرد زورآور

  
  .»برقراری ملكوت خدا«، مثلی است درباره ٢٩  :١٢ی در مت» مثل مرد زورآور« 
منظور تعلیم حقیقتی  توضیحی است مبتنی بر امور واقعی زندگی بھ«؛ یا » داستانی است زمینی با معنایی آسمانی«َمَثل  

مردم را با كرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و  عیسی از وقایع عادی و روزمره زندگی انسان استفاده می» . روحانی
  .واقعیت وضعیتشان و نیازشان بھ احیا روبرو سازد

  .) در این کتاب رجوع کنید١ضمیمھ بھ ( ھا بررسی خواھیم كرد  مثلھاین مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالع 
  
  . ٢٩-٢٨  :١١، و لوقا ٣٠-٢٢  :٣، مرقس ٣٧-٢٢  :١٢متی  :بخوانید 

و .  ، ھرآینھ ملكوت خدا بھ شما رسیده است كنم روح خدا دیوھا را اخراج می  لیكن ھر گاه بھ«:  مده چنین آ٢٩-٢٨  :١٢در متی 
چگونھ كسی بتواند در خانھ شخصی زورآور درآید و اسباب او را غارت كند، مگر آنكھ اول آن زورآور را ببندد و سپس خانھ 

، ھرآینھ ملكوت خدا ناگھان  كنم رگاه بھ انگشت خدا دیوھا را بیرون میلیكن ھ«:   آمده٢٢-٢٠  :١١و در لوقا » .او را تاراج كند
اما چون شخصی . باشد وقتی كھ مرد زورآور سالح پوشیده خانھ خود را نگاه دارد، اموال او محفوظ می.  بر شما آمده است

  ».كند گیرد و اموال او را تقسیم می  میداشت از او زورآورتر از او آید، بر او غلبھ یافتھ ھمھ اسلحھ او را كھ بدان اعتماد می
  
   درك داستان طبیعی َمَثل  -١
  

 ھ رو، نخست بھ بررسی واژگان و پیشیناز این. اند تا مفھومی روحانی را تشریح كنند ھا با زبان مجازی بیان شده َمَثل :مقدمھ
  . پردازیم فرھنگی و تاریخی داستان می

  اند؟ ق واقعیات زندگی روزمره چھ عناصری در داستان مطاب:گفتگو کنید
  :مالحظات

ای كھ دچار اختالف و چنددستگی شود،  نابود خواھد شد، و ھر شھر یا خانھ» ھر مملكتی كھ بر ضد خود تجزیھ شود « ) الف 
ر اثر حال كشورھایی كھ ب تاریخ پر است از شرح.  این واقعیتی بدیھی است و نیاز بھ توضیح بیشتر ندارد .پایدار نخواھد ماند

ھا از  در این مورد نیز كھ چطور اختالفات و درگیریھای داخلی موجب گردیده خانواده. اند جنگ داخلی باعث نابودی خود شده
  . ھم بپاشند، كتابھای بسیار نگاشتھ شده است
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در  . برد ت میبندد و آنگاه وسایل خانھ را بھ سرق نخست صاحبخانھ را می» دزدی كھ وارد خانھ شخص زورآوری شود « ) ب 
، و دارای  ، داستانی است مطابق واقعیات زندگی روزمره این مثل.  ، و بنابراین این نیز واقعیتی بدیھی است تمام دنیا چنین است

  .تواند در ھر جای دنیا اتفاق بیفتد عناصری است كھ می
  
  
   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آن  -٢
  

 مثل ممكن است بیانگر این نكتھ باشد كھ مثل بھ ھزمین. گردد آن می» توضیح یا كاربرِد«َمَثل و »  ھنزمی« چارچوب شامل : مقدمھ
 و  شود زمینھ معموًال قبل از مثل یافت می.  ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است ، یا اینكھ شرایط بھ چھ مناسبتی گفتھ شده

  . توضیح یا كاربرد، بعد از مثل
  ؟ ، و توضیح یا كاربرد َمَثل چیست ، داستان  زمینھ:کنیدگفتگو كشف و 
  :مالحظات

   .شود  یافت می٢۴-٢٢  :١٢، در متی   این داستانھزمین  ) الف
، بویژه فریسیان و  ، كماكان در بین مخالفان بینیم  می٢،١٠،١۴  :١٢عیسی در این قسمت نیز مانند آنچھ در متی   . معجزه  )١

اما عیسی او . ، گنگ و نابینا نیز بود ای را نزد او آورده بودند كھ عالوه بر دیوزدگی ردم شخص دیوزدهم.  علمای شریعت است
بھ حیرت « عیسی بر ناظران تأثیر عمیقی گذاشت و آنان ه این معجز.را شفا داد بطوریكھ دیگر نھ دیوزده بود، نھ گنگ و نابینا

  . ه آنان را در بھت و حیرت فرو برد و بھ وحشتشان انداختالعاد  خارقه دیگر، این معجزعبارتبھ . »افتادند
  
، جرأت نداشتند این را  اگرچھ بسیاری از مردم متقاعد شده بودند كھ این عیسی ھمان مسیحای موعود است  .مسیح موعود ) ٢

آیا این «: پرسیدند از ھم میبنابراین در ھمھ جا . ترسیدند  عیسی بودند میهخورد علنًا بگویند، زیرا از فریسیان كھ دشمن قسم
كار  بھ» مسیحا«عنوان مترادفی برای لقب  ، بھ در طی خدمت عیسی در این جھان» پسر داود«عنوان » ؟ شخص پسر داود است

 استوار بود كھ در آن ناتان نبی ١۴-١١  :١٧ و اول تواریخ ١۴-١٢  : ٧پایھ و اساس چنین انتظاری بر دوم سموئیل .  رفت می
.  ش.ر(كرده بود كھ كسی از نسل داود ظھور خواھد كرد و پادشاھی خود را تا ابد در ملكوت خدا بر پا خواھد داشت پیشگویی 

آیا او صرفًا آنان را از مشكالت زمینی . دانستند باید منتظر چھ نوع مسیحایی باشند اما مردم بدرستی نمی). ١۶-١۵  :٢١متی 
،  ؟ بسیاری از مردم داد اما نھ از گناه ز ظلم و جور سیاسی و نظامی روم نجاتشان میرھاند؟ یا اینكھ ا چون بیماری و مرض می

او را بیشتر پادشاه زمینی . ، درك درستی راجع بھ مسیحای موعود كھ قرار بود بیاید نداشتند و تا حدی حتی خود شاگردان عیسی
  ).۶ :١، اعمال ٢۶،٣٠،٣۵، ١۵ :۶، یوحنا ۴٢-۴١  :١٩، لوقا  ٢١ :٢٠متی (كردند تا یك پادشاه آسمانی  اسرائیل تصور می

  
، برای فریسیان و علمای شریعت حكم سّم را  ، این مسألھ كھ آیا عیسی ھمان مسیحای موعود ھست یا نھ بااینحال  . اتھام ) ٣

د و بدین ترتیب او را بدام ای بیابن علمای شریعت از اورشلیم آمده بودند صرفًا برای اینكھ در سخنان و اعمال عیسی بھانھ.  داشت
نخست او را مستقیمًا خطاب قرار دادند و متھمش كردند بھ اینكھ . از این رو بھ عیسی حملھ كردند). ٢٢  :٣مرقس (بیندازند 

گفتند دیوھا را  زدند و می ، و حال نیز پشت سر او بھ وی تھمت می)٢،١٠  :١٢متی (مقررات روز َسَبت را زیر پا گذاشتھ است 
  .راند قدرت شیطان بیرون میبھ 
بود، و معتقد بودند در برابر چنین مگسھایی » خداوند مگِس الشھ مردار«و ) ۶-١  :١دوم پادشاھان (خدای عقرون »  بعلزبوب«

»  خداوند زبالھ یا مدفوع حیوان«شود، كھ احتماًال بھ معنای  خوانده می»  بعلزبول«او در عھدجدید . كند از مردم محافظت می
 در عھدجدید -آید  بر می٣۴  :٩ با متی ٢٧-٢۴  :١٢ چنانكھ از مقایسھ متی -این نام .  رفت كار می عنوان تحقیر بھ ت و بھاس
. زدند بینیم كھ فریسیان چھ تھمت زشتی بھ عیسی می بدین ترتیب می. اشاره دارد)  یعنی ابلیس(» رئیس دیوھا«تردید بھ  بی

گفتند شیطان در وجود  دانستند، بلكھ می كند نمی ی پلید كھ از خارج بر عیسی اعمال نفوذ میمخالفان عیسی شیطان را صرفًا روح
، و حتی تا )۴٨: ٨، یوحنا ٣٠  :٣مرقس (گفتند عیسی روح پلید دارد  می. خود عیسی النھ كرده و در روح او حضور دارد

زدند كھ بھ  خالفان عیسی از آن رو بھ او تھمت می م.)٢۵  :١٠متی (بدانجا پیش رفتند كھ ادعا كردند او خود شیطان است 
شد و نفوذ خود را بر  این واقعیت كھ روز بھ روز از شمار پیروان آنان كاستھ می. كردند شخصیت و خدمت پربار او حسادت می

  .دادند، برای آنان غیرقابل تحمل بود مردم از دست می
  

  .شود  یافت می٢٩ و ٢۵  :١٢ این مثل در متی داستان  ) ب
  

  .دھد عیسی در اینجا بھ تھمِت دروغ فریسیان پاسخ می. شود  یافت می٣٧-٢٩  :١٢این مثل در متی   توضیح یا كاربردِ   ) پ
گوید این تصور كھ شیطان بھ ضد ملكوت  عیسی می» . اساس است اند پوچ و بی تھمتی كھ بھ عیسی زده «.٢۶-٢۵  :١٢متی   )١

كند، چھ در   شیطان ھیچگاه با خود مخالفت نمی.ی مریدان خودش بندد، تصوری پوچ و واھی استخود بپا خیزد و كمر بھ نابود
  . غیر اینصورت كار خودش را نابود خواھد ساخت

  
پسران «ھمان (فرماید كھ مریدان خوِد فریسیان  عیسی می» . گویی است اند، تناقض تھمتی كھ بھ عیسی زده «.٢٧  :١٢متی  ) ٢

كردند این قدرت را دارند كھ دیوھا را بھ اسم خدا  این یھودیان ادعا می.   بر آنند كھ ادعای ایشان باطل استگواه) » فریسیان
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زدند یا  آید كھ آنان براستی چنین قدرتی داشتند و اینكھ آیا واقعًا دست بھ اخراج ارواح می  چنین بر می٢٢  :٧از متی . اخراج كنند
راند، با این گفتھ در واقع خودشان را  گفتند عیسی بھ قدرت شیطان دیوھا را بیرون می اگر میحال . ، ربطی بھ بحث ما ندارد نھ

شوند، با این گفتھ معلمانشان یعنی فریسیان را محكوم  گفتند كھ دیوھا تنھا بھ قدرت خدا اخراج می  و اگر ھم می.كردند محكوم می
  .بود یسیان برای خود فریسیان مایھ بسی سرافكندگی می، ادعای مریدان فر بنابراین در ھر دو صورت. ساختند می

  
فرماید كھ  عیسی می» .دھد سازد و وارونھ جلوه می اند، حقیقت را مخدوش می تھمتی كھ بھ عیسی زده «.٣٠-٢٨  :١٢متی  ) ٣

، بلكھ بھ  شیطانحقیقت این است كھ او دیوھا را نھ بھ قدرت .  تھمت دروغ فریسیان در واقع سرپوش گذاشتن بر حقیقت است
داد،   عیسی از زمان آغاز رسالت خود پیوستھ بیماران را شفا می.راند بیرون می) ٣٢  :١٢،  القدس یعنی روح(قدرت روح خدا 

نمود، و پیام انجیل  بخشید، دروغھای مخالفانش را فاش می كرد، گناھان را می ، مردگان را زنده می ساخت جذامیان را طاھر می
این واقعیت كھ او نمایندگان شیطان را بیرون . كرد او دیوھا را در این چارچوب اخراج می.  داشت اعالم میرا بھ ھمگان 

دھد كھ این واقعیت كھ ملكوت شیطان در حال   عیسی چنین تعلیم می. پذیر بودِن ملكوت شیطان است  آسیبهراند، نشاندھند می
اگر بھ روح خدا دیوھا را اخراج «گوید   او می.میان آنان حضور دارد، خود گواه آن است كھ ملكوت خدا در  فروپاشی است

  . » ، ھرآینھ ملكوت خدا بر شما رسیده است كنم می
 ھمین ملكوت یا . افرادھمھ ، پادشاھی یا حكومت كامل خدا است از طریق عیسی مسیح بر ھمھ چیز و »ملكوت خدا«منظور از 

ملكوت خدا خود را .  كند و متجلی است در قلوب و زندگی قوم خاص او عمل میپادشاھی او است كھ بیش از ھر چیز دیگر 
 نجات كامل آنان و خود را بادھد و سرانجام  عنوان كلیسا نشان می  زمین بھاستقرارشان برنخست در قالب نجات ایمانداران و 

   .نمایان میسازداستقرار كامِل آسمان و زمین جدید بھ 
، و نھ صرفًا واقعیتی  ملكوت خدا واقعیتی كنونی است.  ت خدا در حال پیروزی بر قلمرو شیطان استفرماید كھ ملكو عیسی می

شكل  ھنگام بازگشت عیسی مسیح بھ شود، تا آنگاه كھ سرانجام بھ تر می این واقعیت روز بھ روز كامل و كامل.  مربوط بھ آینده
  .استقرار آسمان و زمین جدید بھ كمال برسد

دانست و  م طول رسالتش در این دنیا، از طریق سخنان و اعمال خود مردمی را كھ شیطان متعلق بھ خود میعیسی در تما
عیسی ). ١۶  :١٣، ٧-۵  :۴، لوقا ٢٠و١٣  :١٠دانیال (رھاند  كرد، از چنگال وی می ای مخرب بر آنان اعمال نفوذ می گونھ بھ
ھا، سخنان مقتدرانھ و پرصالبتش كھ قدرت داشت دیوھا را   وسوسھاش بر شیطان در بیاباِن ، پیروزی  جسم شدنشھواسط بھ

بیرون براند، و خالصھ از طریق تمام كارھایی كھ بر روی زمین انجام داد، نشان داد كھ ھدفش از آمدن بھ این دنیا، بستِن 
-٣١  :١٢یوحنا ( بر صلیب  بستھ شدِن شیطان و در نتیجھ محدود شدِن قدرت و نفوذ او، سرانجام با مرگ عیسی. شیطان است

، عیسی  بنابراین.  ، كامل گشت)١٢-۵ :٩: مكاشفھ(، صعود، و نشستنش بر تخت در آسمان  ، و نیز با قیام)١۵  :٢، كولسیان ٣٢
یا وسایل خانھ شیطان را كھ ھمانا جسم و جان »  اسباب«مسیح و پیروانش از ھنگام آمدن او بھ این جھان تا تقریبًا بازگشت او، 

 حقیقت صورت ھشیطان نیز از طریق شفای بیماران و موعظ» بستِن«. ربایند ردمی است كھ بھ مسیح ایمان ندارند، از او میم
  .گیرد می

یكی ملكوت خدا كھ عیسی مسیح : تنھا دو امپراطوری عظیم وجود دارد. طرف بود توان بی ، نمی در این نبرد بین مسیح و شیطان
  :١ كولسیان ؛٨-۵  :۴لوقا (ادشاھی شریران و بدكاراِن این دنیا كھ شیطان صرفًا بر آن ریاست دارد ، و دیگری پ پادشاه آن است

، اگر  بھ ھمین جھت. ھمھ ابناء بشر بدون استثنا بھ یكی از این دو امپراطوری یا قلمرو تعلق دارند). ١٠-٧  :٣ اول یوحنا ؛١٣
و اگر كسی در صف مریدان عیسی باشد، از دیگران نیز .  ، بر ضد او استكسی با مسیح ارتباط نزدیك و صمیمانھ نداشتھ باشد

شان بھ حال خود  اما اگر بر ضد مسیح باشد، مردم را در ھمان وضعیت گمراه و گمگشتھ. دعوت خواھد كرد تا پیرو او شوند
  .راحتی طعمھ شیطان شوند رھا خواھد كرد تا بھ

  
القدس  فرماید كھ كفرگویی بر ضد روح عیسی می» . اند، غیر قابل بخشش است زدهتھمتی كھ بھ عیسی « .٣٢- ٣١ :١٢متی   )۴

  .ھرگز بخشوده نخواھد شد
را در مفھومی بسیار كلی » كفر«كھ مردم مرتكب شوند بخشوده خواھد شد، واژه »  ھر گناه و كفری«فرماید  عیسی آنگاه كھ می

بھ عنوان . برد كار می بھ نام مقدس خدا بھ»  ناسزاگویی«و »  حرمتی بی« یا ، و بر ضد خدا یا انسان»  سخنان گستاخانھ«بھ معنای 
گناھان بیشمار زنی كھ در ). ۵١ و ٣٢مزمور (، گناه زنا، ناراستی و قتلی كھ داود مرتكب شد، ھمگی قابل بخشش است  مثال

، گناه پطرس كھ سھ بار )١٣  :١۵لوقا (ده گری پسر گمش طغیان و یاغی.  خوانیم نیز قابل بخشش است اش می  درباره٧لوقا فصل 
 و آزار مسیحیان مشغول بود اذیترحمی تمام بھ  اش با بی ، و گناه پولس كھ پیش از توبھ)٧١  :١۴مرقس (عیسی را انكار كرد 

یده شدن بھ این بخش. تمام این افراد واقعًا از گناه خود توبھ كردند و پشیمان شدند. اند ، ھمگی قابل بخشایش)١١-٩  :٢۶اعمال (
برای كسی كھ دل خود را . شود گام بردارد معنا است كھ فرد گنھكار براستی آماده است در مسیری كھ بھ بخشش منتھی می

  .دھد، ھمیشھ امكان بخشش وجود دارد القدس گوش می سازد بلكھ بھ ندای روح سخت نمی
القدس  ھر كھ بھ روح«فرماید   بنابراین وقتی عیسی می. تگوید، ھیچ بخششی نیس القدس سخن می اما برای كسی كھ بھ ضد روح

، »نفرین كردن خدا« ، »احترامی عمدی  بی«: برد كار می را در این معانی بھ» كفر«بخشیده نخواھد شد، واژه » كفر گوید
آنچھ انسانی و ، برای  قائل شدِن عمدی احترام و حرمتی كھ متعلق بھ خدا است«، یا » حرمتی عمدی نسبت بھ مقدسات بی«

داد، عمدًا بھ شیطان نسبت  القدس از طریق عیسی مسیح انجام می كفر فریسیان این بود كھ كاری را كھ روح. » غیرالھی است
  .دادند می
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متی (نخست نشست و برخاست عیسی با گنھكاران و باجگیران را زیر سؤال بردند : رفتند فریسیان مدام در گناه خود جلوتر می
متی (سپس مخفیانھ توطئھ كردند او را بكشند ). ٢  :١٢متی (كند  نگاه علنًا بھ او تھمت زدند كھ خالف شریعت عمل میآ). ١١  :٩

، در واقع كار شیطان  القدس انجام داده گفتند آنچھ روح زدند و می ، و حال در حضور ھمھ پشت سرش بھ او تھمت می)١۴  :١٢
بجای آنكھ توبھ كنند، دلھای خود را . ھ ھیچ وجھ بخاطر گناھانشان نادم و پشیمان نبودنداین فریسیان ب). ٢۴  :١٢متی (بوده است 
، آنان با سخت كردن  بدین ترتیب. چیدند عیسی را از بین ببرند بجای آنكھ بھ گناھانشان اعتراف كنند، توطئھ می. كردند  سخت می

گناه آنان غیرقابل بخشش بود .  نابودی خود را فراھم ساختندناپذیر بود، موجبات محكومیت و دلشان كھ گناھی بزرگ و توجیھ
اما .  برای یك دزد یا زناكار یا قاتل ھنوز امید ھست. شود گام بردارند زیرا حاضر نبودند در مسیری كھ بھ بخشش منتھی می

چنین شخصی تصمیم  و علت این است كھ . سازد ، ھیچ امیدی نیست برای كسی كھ پیوستھ و لجوجانھ دل خود را سخت می
بھ ھمین . القدس فرو بندد  روحهالقدس گوش ندھد ؛ تصمیم گرفتھ گوش خود را بر ندای ھشداردھند آور روح گرفتھ بھ ندای الزام

اول یوحنا (» انجامد كھ بھ موت می«او مرتكب گناھی شده . شود جھت خود را در مسیری قرار داده كھ عاقبت بھ جھنم منتھی می
۵:  ١۶.(  

ایمانی و  دھد كھ اگر پیوستھ بھ بی بھ ما ھشدار می.  دھد كھ از خدای زنده دور نشویم بمقدس از یك سو بھ ما ھشدار میكتا
-۴  :۶، ١٣-١٢  :٣عبرانیان (، این خطر وجود دارد كھ از خدای زنده دور افتیم  شرارت ادامھ دھیم و در این مسیر پیش رویم

كند، و بھ روح مقدس و  دھد ، و بھ عیسی مسیح پشت می  كسی تعمدًا بھ گناه ادامھ میدھد كھ وقتی كتابمقدس ھشدار می). ٨
-٢۶  :١٠عبرانیان (نماید، جدًا در معرض این خطر قرار دارد كھ بھ داوری ھولناك خدا گرفتار شود  بخش خدا توھین می فیض

ر از آنھا این است كھ برای گناھانی كھ شخص پس و اما از طرف دیگر، نباید چنین آیاتی را تحریف كرد و گفت كھ منظو). ٣١
  . تأثیر است شود توبھ بی از تعمید مرتكب می

: ١اشعیا ( ھمیشھ امید ھست -آورترین گناھان شده باشد  آنكھ مرتكب شرم حتی با– كھ واقعًا از گناھان خود توبھ كند برای ھر
خدا ھرگز . تواند بسوی خدا باز گردد ای صحیح داشتھ باشد، می بطھخواھد با خدا را اگر كسی براستی می). ٩  :١، اول یوحنا ١٨

  :۶یوحنا (راند  القدس گوش فرا دھد، از خود نمی كننده روح كسی را كھ آماده است در مسیر بخشش گام بردارد و بھ ندای ملزم
٣٧.(  

 این .نتیجھ پیشرفت تدریجی در گناه است ، القدس كفرگویی بھ ضد روح. تفاوت نباشند اما بھ مسیحیان ھشدار داده شده كھ بی
القدس را از خود محزون  ورزد، روح انسان وقتی گناه می. شود القدس آغاز می ، با محزون ساختن روح پیشرفت تدریجی در گناه

القدس  ابر روحشود رفتھ رفتھ در بر ، باعث می اینكھ لجوجانھ حاضر نباشیم از گناھان خود توبھ كنیم). ٣٠  :۴افسسیان (سازد  می
، )١٩  :۵اول تسالونیكیان (القدس  سركوب كردن روحنیز بھ القدس  و استمرار در مقاومت با روح). ۵١  :٧اعمال (مقاومت كنیم 

ای كھ در  توانند با توجھ كردن بھ توصیھ مسیحیان می). ٣٢-٣١  :١٢متی (شود  القدس منجر می یا حتی كفرگویی بھ روح
شنوید، دل  گوید، امروز اگر آواز او را می القدس می روح«: ، از ارتكاب گناِه نابخشودنی اجتناب ورزند ه آمد٨-٧  :٣عبرانیان 

  ».خود را سخت مسازید
  
دھد كھ  عیسی نشان می» .كنندگان او بود  شرارت و پلیدی متھمهتھمتی كھ بھ عیسی زدند، نشاندھند «.٣٧-٣٣  :١٢متی  ) ۵

گوید درخت را نیكو  عیسی آنگاه كھ می.   شخصیت واقعی خود آنھا استه در واقع نشاندھندتھمت شرورانھ فریسیان بھ او،
در نظر داشتھ «تا میوه بد ببار آورد، منظورش این است كھ » سازید«اش نیكو باشد، یا درخت را بد و فاسد  تا میوه» گردانید«

بنابراین انسان . تواند میوه خوب ببار آورد د است كھ نمیتواند میوه خوب دھد و تنھا درخت ب كھ تنھا درخت نیكو می» باشید
انسان   دل،شناسند اش می ھ درخت را از میوهگوید كھ ھمانطور ك  عیسی می.دھد كھ در درونش باشد ھمان را در بیرون بروز می

گفتن اینكھ . گرندناپذیر یكدی میوه و درخت جزء جدایی. شود و طبیعت واقعی او نیز از روی گفتار و كردارش مشخص می
 چنین چیزی . گویی نیست ، چیزی جز تناقض ، نظیر بیرون راندن دیوھا، خوب است اما خودش بد است و دیوزده كارھای عیسی
و درست عكس این . سازد ، و بھ ھمین جھت میوه و ثمرات نیكو از خود ظاھر می  عیسی پر از روح خدا است. غیرممكن است

كند كھ دلھایشان  و این ثابت می.  آورند، كھ كفرگویی از جملھ آن است آنان میوه بد می:  دق استمطلب در مورد فریسیان صا
  ).٢٠-١۵  :٧متی (مملو از شرارت است 

، بستھ بھ  ارزش آورد، خوب یا بد، ارزشمند یا بی آنچھ كھ او از این خزانھ بیرون می. شود  دل انسان بھ خزانھ یا مخزن تشبیھ می 
، افكار و اعمال و گفتارشان   عیسی تك تك ابناء بشر را مسؤوِل شخصیت.كند ت كھ در درون این خزانھ حمل میآن چیزی اس

تواند بھ خودی خود دل خویش را   اگرچھ درست است كھ انسان نمی.)۵  :۶غالطیان (داند و از آنھا حساب خواھد خواست  می
. تواند دل و زندگی انسان را احیا سازد ازگردد زیرا تنھا خدا است كھ میسوی او ب تواند بھ عوض كند، اما بواسطھ فیض خدا می

و اگر انسان عطایای خدا را . خدا ھمواره آماده و مشتاق است كھ ھر آنچھ را كھ از انسانھا انتظار دارد، بھ آنان عطا فرماید
سان تنھا محض ایمان و توسط فیض خدا درست است كھ ان). ٣٠-٢٨  :١١، ٧  :٧متی (دریافت نكند، مشكل در خوِد او است 

 هاعمال و سخنان خود فرد است كھ میزان جالل آیند. ، ایمانش باید در گفتار و اعمالش دیده شود یابد، اما پس از نجات نجات می
  .كند  كسانی را كھ در مسیر ھالكتند، تعیین میه، یا مجازات آیند یافتگان نجات
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   وط در مثلتعیین جزئیات مربوط و نامرب  -٣
  

جزئیاِت مربوط یا اصلی در داستاِن مثل . ھایش دارای مفھوم روحانی باشند  قصد عیسی این نبود كھ تمامی جزئیاِت َمَثل: مقدمھ
، معنای  ، نباید برای ھر یك از جزئیات مثل بنابراین. بخشند آن دستھ از جزئیات ھستند كھ درس اصلی مثل را استحكام می

  . ئل شویمروحانی مستقلی قا
  باشند؟  كدامیك از جزئیاِت این َمَثل واقعًا اصلی یا مربوط می:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

این   .»ای كھ بر خود منقسم گردد، برقرار نماند ھر مملكتی كھ بر خود منقسم گردد، ویران شود و ھر شھر یا خانھ«  ) الف
د كھ ملكوت یا پادشاھی خدا دچار چنددستگی نیست و بر ضد خود عمل گوی ، زیرا می قسمت از مثل بھ پیام اصلی مربوط است

ملكوت خدا نھ بر ضد خود، .  كند و بنابراین مربوط است بدین ترتیب این قسمت در جھت تقویت پیام اصلی مثل عمل می. كند نمی
كند بلكھ  كوت خود كاری نمی درست ھمانطور كھ شیطان برخالف مل.كند بلكھ بھ ضد اھداف و كارھای ملكوت شیطان عمل می

  .شود كند و بر آن پیروز می برخالف ملكوت خدا، مسیح نیز در ضدیت با ملكوت شیطان عمل می
  

دھد  ، زیرا عیسی شرح می  این قسمت نیز در ارتباط با پیام اصلی است .» وارد شدن بھ خانھ شخص زورآور و بستن وی«  ) ب
 ،عیسی مسیح) ٨: ٣، اول یوحنا ١۴: ٢عبرانیان (.ین است كھ شخص زورآور را ببنددكھ یكی از اھداف آمدنش بھ این جھان ا

ھا را فریب دھند و مانع از آن شوند كھ مردم ملل مختلف پیام  توانند ملت بندد، بدین معنا كھ دیگر نمی شیطان و دیوھای او را می
  ).٣-١  :٢٠، مكاشفھ ٣٢-٣١  :١٢یوحنا (، بدان ایمان آورند  انجیل را شنیده

  
 و ٣٣-٣٠  :١٢، زیرا در یوحنا  این قسمت نیز در راستای پیام اصلی است  .»غارت كردن اسباب خانھ شخص زورآور« ) پ

رباید   ملكوت شیطان میھ چنین تعلیم داده شده كھ عیسی مسیح بسیاری از مردم را از تمام ملل دنیا از زیر سلط١٣  :١كولسیان 
  .آورد یو آنھا را بھ ملكوت خود م

  
   تشخیص پیام اصلی مثل  -۴
  

از روشی كھ خوِد عیسی برای توضیح .  ، یا از خوِد داستان توان یا در توضیح یا كاربرد مثل یافت  پیام اصلی مثل را می: مقدمھ
 ھستان اصلی یا یك نكتھر مثل معموًال فقط یك دا.  توانیم پی ببریم كھ مثل را چگونھ باید تفسیر كنیم كار برد، می یا كاربرد مثل بھ

دنبال درس  ، بلكھ باید بھ ، نباید در پی این باشیم كھ یك حقیقت روحانی از ھر یك از جزئیات مثل بیابیم بنابراین. اصلی دارد
  . اصلی مثل باشیم

  ؟  پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
« :  پیام اصلی مثل این است.  است»  ملكوت خدا استقرار«  درباره ٢٩  :١٢در متی » بستن مرد زورآور«مثِل  :مالحظات

توان حضور  بدین ترتیب می.  دھد كھ ملكوت خدا با آمدن عیسی بھ این جھان آغاز شده است پیروزی عیسی بر شیطان نشان می
  ».ملكوت خدا را احساس كرد و دریافت كھ این ملكوت در حال غلبھ بر قلمرو شیطان است 

كسانی كھ واقعًا بھ ملكوت خدا تعلق دارند، با این .  ھای اصلی ملكوت خدا است یكی از ویژگی» ھی خداحتمی بودن آمدن پادشا« 
 یقینآنان . كند میكنند كھ ملكوت خدا با آمدن عیسی مسیح بھ این دنیا آغاز شده و او بر تخِت كائنات سلطنت   زندگی مییقین

طور كامل  ، ملكوت خدا بھ  با بازگشت مسیح.پابرجا استازگشت مسیح تا ھنگام بروی این زمین حضور ملكوت خدا دارند کھ 
  .متجلی خواھد شد

  
در ایام این «: فرماید  می۴۴  :٢ دانیال ).٧  و٢دانیال (، آمدن ملكوت خدا در آینده است  یكی از تعالیم اصلی در عھدعتیق 

 پا خواھد نمود، و این سلطنت بھ قومی دیگر منتقل نخواھد شد، ، خدای آسمانھا سلطنتی را كھ تا ابداآلباد زایل نشود بر پادشاھان
 نیز ١۴-١٣  :٧دانیال » .، مغلوب خواھد ساخت و خودش تا ابداآلباد استوار خواھد ماند ھا را خرد كرده بلكھ تمامی آن سلطنت
و . آورند ، او را بھ حضور وی می هاالیام رسید آید و نزد قدیم ، كھ با ابرھای آسمان می ِمثِل پسر انسان«راجع بھ كسی است 

سلطنت او، سلطنت جاودانی و . سلطنت و جالل و ملكوت بھ او داده شد تا جمیع قومھا و امتھا و زبانھا او را خدمت نمایند
  ».زوال است و ملكوت او زایل نخواھد شد بی
  
عیسی مسیح .  اكنون واقعیتی فعلی است ھمیكی از تعالیم اصلی در عھدجدید این است كھ ملكوت خدا فرا رسیده است و از  

پس .  زمان موعود فرا رسیده و ملكوت خدا نزدیك است«ھنگامی كھ بر زمین بود، رسالت خود را با این گفتھ آغاز نمود كھ 
ی عیسی در مدتی كھ بر زمین بود، شیطان و ملكوت تاریكی او را ط). ١۵  :١مرقس (» توبھ كنید و بھ انجیل ایمان بیاورید

  ).١۵  :٢، كولسیان ٣٢-٣١  :١٢یوحنا (نبردی كیھانی مغلوب ساخت و بر آن پیروز گشت 
 ن ظھور اولیھ عیسی و بازگشتدر تمام دوران مابی. بار اول كھ عیسی بھ این جھان آمد، كار استقرار ملكوت خدا را آغاز نمود  

، و ١٣ھای سیاسی و انبیای دروغین در مكاشفھ  دجال(اش  و ایادی) ١٢مكاشفھ (شیطان .  او، نبردی روحانی در حال وقوع است
االرباب و  اما مسیح عاقبت بر آنھا پیروز خواھد شد، زیرا او رب. با مسیح در حال جنگند) ١٧ھای عظیم مكاشفھ فصل  فاحشھ

واسطھ كفاره مسیح بر آنان نیز ب. تمام مسیحیان واقعی نیز در این نبرد روحانی سھیمند). ١۴  :١٧مكاشفھ (شاه شاھان است 
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عیسی مسیح در ). ١١-١٠  :١٢، مكاشفھ ١٣-١٠  :۶افسسیان (اش پیروز خواھند شد  ، بر شیطان و ایادی صلیب و موعظھ انجیل
 .)١۶  :١٩، ۵ :١، مكاشفھ ١١-٩  :٢، فیلیپیان ٢٢-٢٠  :١، افسسیان ١٨: ٢٨ متی (حال حاضر پادشاِه پادشاھی خدا است 

شان را كامًال بھ عیسی مسیح  اند و زندگی دھنده خود پذیرفتھ عنوان نجات وت خدا آنانند كھ عیسی مسیح را بھشھروندان حقیقی ملك
) ٣٠  :١٢متی (مسیح و مسیحیان بھ اتفاق ھم ). ٣  :١٢، اول قرنتیان ١٣  :١كولسیان (اند و او خداوند و پادشاه آنھا است  سپرده

مسیحیان با دعاھای خود و اعالن . كنند مردمی است كھ ھنوز زیر سلطھ اویند، تاراج میوسایل خانھ شیطان را كھ ھمانا جانھای 
ملكوت ). ١١-١٠  :١٢، مكاشفھ ١٨: ٢۶، اعمال ٢٩  :١٢متی (ربایند  ، این جانھای گمشده را از چنگال شیطان می پیام انجیل

 بھ كمال خواھد رسید و بطور كامل بر زمین برقرار اش خدا با ظھور اولیھ مسیح بر این زمین آغاز گردید، و با ظھور ثانوی
  ).١۵  :١١، مكاشفھ ٢٨: ١۵، اول قرنتیان ١٠  :١، افسسیان ٣۴  :٢۵متی (خواھد شد 

  
    َمَثل با قسمتھای مشابھ و متضاد در كتابمقدسھمقایس  -۵
  

ھا با حقیقتی كھ در سایر  د در تمام مثلاما حقیقت موجو. باشند ھا مشابھ یكدیگرند و قابل مقایسھ می  بعضی از مثل: مقدمھ
ھای قابل مقایسھ را كھ ما را در  ترین قسمت سعی كنید مھم. ، یا دارای تشابھ است یا تضاد ھای كتابمقدس تعلیم داده شده قسمت

  .ھمیشھ تفسیر مثل را با تعلیم مستقیم و واضح كتابمقدس محك بزنید. دھند، بیابید تفسیر مثل یاری می
  .٣-١  :٢٠ و ١٢-۵  :١٢، مكاشفھ ١۵  :٢، ١٣  :١، كولسیان ٣٢-٣١  :١٢، یوحنا ٢٠-١٨  :١٠، لوقا ٨: ٣ اول یوحنا :بخوانید

  دھد؟  عھدجدید در خصوص بستن شیطان چھ تعلیم می:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  . در دوران عھدعتیق )  الف
بردند و اسیر  سر می ودیان بود و سایر ملل در تاریكی بھ، نجات و رھایی عمدتًا مخصوص یھ در سراسر دوران عھدعتیق

، ١۶  :١۴اعمال (ھای غیریھود بھ راه خود بروند  داد ملت ، بدین معنا كھ خدا اجازه می)٢١-١٣،٢٠  :١٠دانیال (شیطان بودند 
ن دوران عھدعتیق پیشاپیش بھ منتھی خدا از ھما. »داد فریب می«ھا را  در ھمین مفھوم بود كھ شیطان امت). ۴  :۴دوم قرنتیان 

، مزمور ٣  :١٢پیدایش (» امتھا را بھ تو بھ میراث خواھم داد و اقصای زمین را ملك تو خواھم گردانید«مسیح وعده داده بود كھ 
د نور امتھا خواھد بود و نجات خدا را تا اقصای زمین خواھ«انبیا نیز پیشگویی كردند كھ مسیح موعود ). ١١،١٧-٨  :٧٢، ٨: ٢

  .بردند، قرار نبود تا ابد ادامھ یابد سر می بنابراین تاریكی روحانی كھ امتھا بعلت فریب شیطان در آن بھ). ۶  :۴٩اشعیا (» رسانید
  

  .در دوران عھدجدید )  ب
: ٣حنا اول یو ،١۴: ٢عبرانیان (» اعماِل ابلیس را باطل سازد«مسیح بار اول كھ بھ این جھان آمد، ھدفش آشكارا این بود كھ 

چگونھ كسی «: فرماید  می٢٩  :١٢عیسی مسیح در متی ). ٣-١  :٢٠ و مكاشفھ ٢٩  :١٢متی (» ببندد«او آمد تا شیطان را ). ٨
بتواند در خانھ شخصی زورآور درآید و اسباب او را غارت كند، مگر آنكھ اول آن زورآور را ببندد و سپس خانھ او را تاراج 

  .  نیز آمده است٢  :٢٠، در مكاشفھ  كار رفتھ  بھ٢٩  :١٢كھ در متی »  بستن«واژه ، ھمین  در زبان اصلی. »كند
 بھ معنی تحت کنترل در آوردن و محدود کردن قدرت شریرانھ اوست بطوریکھ دیگر نمیتواند آنچھ را کھ قبًال انجام میداد انجام

  . و نجات بافتن و شھروند ملکوت خدا شدندھد یعنی بازداشتن ملل جھان از شنیدن خبرھای خوش از خدای کتاب مقدس
  ).١١-١  :۴متی (، شیطان را بست  ھای شیطان در بیابان مسیح با پیروز شدن بر وسوسھ  )١ 

  
 او بھ پیروانش نیز این قدرت را داد كھ شیطان را ببندند و  . ، شیطان را بست مسیح با بیرون راندن ارواح پلید از دیوزدگان  )٢

شیطان را دیدم كھ چون برق «: كند  چنین توصیف می١٨: ١٠عیسی این شكست شیطان را در لوقا . اخراج كنندارواح پلید را 
كھ تمامی قّوت دشمن را پایمال كنید و چیزی بھ شما ضرر ھرگز نخواھد ... بخشم  اینك شما را قّوت می. افتد از آسمان می

. » كنند، بلكھ بیشتر شاد باشید كھ نامھای شما در آسمان مرقوم است یولی از این شادی نكنید كھ ارواح اطاعت شما م. رسانید
گفت كھ وقتی شاگردانش مشغول اخراج ارواح پلید از مردم بودند، او ارباب آنھا یعنی شیطان را دید كھ از  عیسی در واقع می

انگیز بود، زیرا شاگردان  و حیرتناگھانی » برق«سقوط شیطان مانند . كرد شد و سقوط می موضع قدرتش در دنیا سرنگون می
ھنگام ظھور  آنچھ بھ.  بھ ھیچ وجھ انتظار چنین پیروزی را نداشتند و حتی شاید خود شیطان نیز انتظار چنین شكستی را نداشت

كامل ، شیطان سرانجام بطور  و در آن وقت.  اولیھ مسیح و آمدنش بھ این جھان آغاز شد، تا ھنگام بازگشت او ادامھ خواھد یافت
  .و برای ھمیشھ در جھنم مغلوب خواھد شد

  
الحال «: گوید  می٣٢-٣١  :١٢عیسی در یوحنا   .، شیطان را بست  ، صعود و نشستنش بر تخت آسمان ، قیام مسیح با مرگ ) ٣

مھ را بسوی ، ھ و من اگر از زمین بلند كرده شوم. شود ، و اآلن رئیس این جھان بیرون افكنده می زمان داوری این جھان است
، صعودش بھ آسمان و نشستنش بر تخت آسمان اشاره  ، قیامش از مردگان عیسی در اینجا بھ مصلوب شدن. »خود خواھم كشید

شامل كسانی است كھ با » دنیای شریر«.  است» داوری دنیای شریر«، صعود و بھ تخت نشستِن مسیح بھ منزلھ  ، قیام مرگ. دارد
یعنی تمام مردم شریر و خدانشناسی كھ از  -د كردند، بھ وی خیانت ورزیدند، و محكومش نمودند عیسی مخالف بودند، او را ر

  .خدا دورند
، و كشیده شدِن  بیرون رانده شدِن شیطان: شود ، ھمزمان بھ دو واقعھ منجر می ، صعود و نشستِن مسیح بر تخِت آسمان ، قیام مرگ

كند و او را بیرون  طان را از قدرتی كھ بر مردم شریر این دنیا دارد ساقط می، عیسی مسیح شی از یك طرف.  مردم بسوی مسیح
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). ۴۴: ٨یوحنا (كند، دروغی بیش نیست   می۶-۵  :۴شیطان ھیچگاه پادشاه تمام این دنیا نبوده و ادعایی نیز كھ در لوقا . راند می
ِو شریِر شیطان در قیاس با پادشاھی مطلق عیسی مسیح  این ریاست و قلمر. او حداكثر صرفًا رئیس مردمان شریِر این دنیا است

 و اما از سوی دیگر، عیسی مسیح تمام مردم را بسوی خود .)١٨: ٢٨متی (تر است  مرتبھ بر كل كائنات بھ مراتب پایینتر و دون
در اینجا، »  كشیدن «منظور از. »كشد می«سوی خود  ای كھ انجام داد، بسیاری را بھ كننده او بواسطھ قربانی كفاره. كشد می

این ). ٣٢  :١٢، ۴۴  :۶یوحنا (، یا گردآوردن و جمع نمودن آنھا است  ، صید كردن ، جذب كردن كشیدن زندگی درونی مردم است
كشد، با اینكار شیطان  عیسی مسیح آنگاه كھ مردم را از ھر قوم و ملتی بسوی خود می. دھند دو واقعھ پیوستھ در كنار ھم رخ می

، مردم را از ھر قوم و ملتی   مسیح از طریق موعظھ انجیل.راند وضع قدرت و نفوذی كھ بر این امتھا دارد بیرون میرا از م
سالح كرد  ، مسیح با مرگش بر صلیب قدرتھا و ریاساتی را كھ بر ضد او بودند خلع١۵  :٢مطابق كولسیان . كشد بسوی خود می

، صعود و نشستِن مسیح بر تخِت آسمان باعث شد شیطان و  خوانیم كھ قیام  نیز می١٢-۵  :١٢در مكاشفھ . و بر آنھا غلبھ نمود
  . فرشتگان شریرش مغلوب گردند و از آسمان بھ زمین افكنده شوند

، ھمگی مربوط بھ ظھور  سالح كردِن او، سقوط او یا بیرون افكنده شدنش از آسمان ، خلع بینیم كھ بستن شیطان بدین ترتیب می
، بر او غالب آمد، سالحش  عیسی مسیح بار اول كھ بھ این جھان آمد، بھ شخص زورآور حملھ كرده. باشند ی مسیح میاولیھ عیس

، یعنی از زمان ظھور اولیھ مسیح تا   شیطان در تمام این دوران.)٢٢  :١١لوقا (، و در حال تقسیم اموال او است  را از او گرفت
تواند جلِو موعظھ انجیل را بگیرد و مانع از آن شود كھ كلیسای مسیح  بدین معنا كھ نمی. تقریبًا بازگشت او، نفوذی محدود دارد

گوید شیطان برای مدت ھزار سال   می٣ -٢ :٢٠ بھ ھمین خاطر است كھ مكاشفھ .در دنیا و نزد تمام اقوام و ملل گسترش یابد
تواند تأثیری مخرب بر دنیا داشتھ   معنا نیست كھ دیگر نمیبستھ شدن او بھ این. شود تا نتواند ھیچ قومی را فریب دھد بستھ می

عیب  ای كامل و بی باشد، یا تمام مردم این دنیای شریر ایمان خواھند آورد و مسیحی خواھند شد، یا دنیای شریر كنونی بھ جامعھ
شیطان گرچھ در .  را فریب دھدتواند ملتھا بلكھ بستھ شدن او صرفًا بدین معنا است كھ دیگر نمی.  و نقص تبدیل خواھد گشت

این امر .  ، روشن است كھ خدا ھنوز او را از عرصھ زمین محو نساختھ است خورده است اكنون دشمنی شكست اصل از ھم
  .ھنگام بازگشت مسیح و آغاز روز داوری نھایی رخ خواھد داد ، بھ١۵-٧  :٢٠مطابق مكاشفھ 

  
    تعالیم اصلی مثلھخالص  -۶ 
  

خواھد كھ ما  ؛ او می خواھد چھ چیزی را بدانیم یا بھ آن ایمان بیاوریم ؟ عیسی می تعالیم یا پیامھای اصلی مثل چیست :گفتگو کنید
  ؟ چھ باشیم یا چھ بكنیم

  :مالحظات
دوران عھد عتیق ھمراه با شریعت و انبیا با آمدن یحیی تعمید   ». ملكوت خدا از ھنگام ظھور مسیح برقرار شده است«  ) الف
از آنھنگام بھ بعد ملکوت خدا با قدرت بھ ). ١٣: ١١متی (خاتمھ میابد و عھد جدید با ظھور اولیھ عیسی شروع  میشود نده دھ

  ).١٢: ١١متی . (پیش میرود و زورمندان با غیرت مالک آن میشوند
حضور ملكوت . رسد شود و بھ اثبات می  میپا برجا عیسی مسیح و رسوالن ھحضور ملكوت خدا از طریق معجزات و موعظ

مسیحیان در جوامع مختلف دنیا دست بھ . شود انجیل بھ ھمھ امتھا موعظھ می: توان بھ طرق زیر كماكان شاھد بود خدا را می
، بسوی  ھر روزه میلیونھا نفر از سراسر جھان از چنگال شیطان آزاد شده). ١٢  :١۴یوحنا (زنند  بسیاری می»  كارھای بزرگ«

 بسیاری از پیامھای عیسی .  این مسیحیان خود گواه آن است كھ مسیح براستی پادشاه استهشد زندگی عوضو . آیند مسیح می
 كھ در آینده بھ ، و واقعیتی است، ملكوتی كھ واقعیتی كنونی، واقعیتی رو بھ رشد ا استمسیح در عھدجدید درباره ملكوت خد

  .  پنجاه مثل بیان كرده استعیسی مسیح راجع بھ ملكوت خدا بیش از. كمال خواھد رسید
  
، شیطان  ، صعود و نشستنش بر تخِت آسمان ، قیام عیسی مسیح با مرگ  ». شیطان از ھنگام ظھور مسیح بستھ شده است«  )  ب 

تواند جلِو  شیطان در ھیچ جای دنیا نمی. ، یعنی قدرت او را محدود ساختھ تا دیگر نتواند ملتھا را فریب دھد» بستھ است«را 
، مسیح   بااینحال.تواند مانع از استقرار كلیسای مسیح در بین تمام اقوام و ملتھای روی زمین شود  او نمی.وعظھ انجیل را بگیردم

شیطان و ارواح شریر او ھنوز ھم قادرند بھ مردم روی زمین .  ھنوز شیطان را از قلمرو زمین نرانده و بكلی نابود نساختھ است
، پیروزی او را بر شیطان ھر روزه بر  ، مسیحیان باید با توكل كامل بر عیسی مسیح ھ ھمین جھتب. آسیب فراوان برسانند

  .ھای مختلف زندگی خود بر این زمین پیاده كنند جنبھ
، بر )١١  :١٢مكاشفھ (ای كھ مسیح بطور كامل بر صلیب انجام داد، و نیز از طریق موعظھ انجیل  مسیحیان بواسطھ كار كفاره 

، تعلیم و انجام  آنان با دعا، موعظھ. كنند  از چنگال او غارت می ھستندشوند و كسانی را كھ تحت استیالی او یروز میشیطان پ
  .»ربایند می«و كسانی را كھ زیر سلطھ خود دارد از او » بندند می«، شیطان را  كارھای بزرگ در جامعھ

، و ھر كھ با او جمع نكند،  ، بر ضد او است ھر كھ با عیسی مسیح نیست. طرف بود توان بی ، نمی در این نبرد بین شیطان و مسیح 
اما تمام . كنند، با مسیح ھستند تمام مسیحیانی كھ با اعمال مسیحایی خود مردم را بھ داخل ملكوت خدا جمع می. سازد پراكنده می

  .ھ شیطان شوند، بر ضد مسیح اندكنند تا طعم شان بھ حال خود رھا می كسانی كھ دیگران را در ھمان وضعیت گمگشتھ
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) دقیقھ٨(دعا   

 دعای در پاسخ بھ كالم خدا
۵ 

 
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  
ی بعددرسبرای   

٦ 

  
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

  .)بنویسند
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

    .تعلیم دھید یا بررسی نماییدنید، را موعظھ ك» بستن مرد زورآورمثِل  «موضوع  برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و .  بخوانیدرا ۴۵ و ٣٩، ٣٧، ٣٢پیدایش فصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  - ٢

  . یادداشت بردارید
قرار داده و حفظ است، مورد تعمق  )١٧-١۶  :١٨لوقا  -پذیرش بچھ ھا در ملکوت (  آیھ حفظی جدید را كھ    - حفظ کردن   - ٣

  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . كنید
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ١٧-١: ١رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس   -٤

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

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٢درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھ دعا كنید و اعضای گروه و نیز این درس را كھ راجع بھ موعظ:  گروهرس
  
 

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
  پیدایش

 
در با دیگران  )۴۵، ٣٩، ٣٧، ٣٢پیدایش (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (ن بگذاریدمیا
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
  ملكوت خدا: عنوان مجموعھ

 
  ١٧-١۶  :١٨لوقا  -پذیرش بچھ ھا در ملکوت . نید مرور كدو نفری :مرور

  
  

  ) دقیقھ٩٠(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ١٧-١  :١رومیان   

  
ھدف .  مان با عیسی مسیح و با یكدیگر رشد كنیم اتفاق ھم در رابطھ صورت گروھی این است كھ بھ ھدف از مطالعھ كتابمقدس بھ

بھ این منظور، مھم .  قدس درك و شناخت بیابیم و حقایقش را بھ عمل بیاوریماین است كھ یكدیگر را كمك كنیم تا در مورد كتابم
شراكت تك تك افراد .  بھ بررسی كتابمقدس شركت نمایند مربوط مباحثدراست كھ اعضای گروه یكدیگر را تشویق كنند كھ 

 گروه باید اعضای سرقطع كرد، بلكھ درست نباشد، نباید حرفش را )  از نظر الھیاتی(اگر كسی حرفی بزند كھ .  گروه مھم است
ھر یك از اعضای گروه باید . صورت گروھی فرا بگیرند ، آنھا را بھ  حقایق كتابمقدسبررسیكھ با كشف و گروه را تشویق كند 

با اعضای گروه نباید . پذیرند گیرند، و او را می دھند، حرفش را جدی می ھایش گوش فرا می احساس كند كھ سایر اعضا بھ گفتھ
، و ھمدیگر را تشویق كنند كھ با اعتماد بھ نفس   مباحث كتابمقدس رقابت كنند، بلكھ باید یكدیگر را دوست داشتھھیكدیگر در زمین

 گروه را در تھیھ سر كتابمقدس بھ این منظور تھیھ شده كھ ھ زیر از مطالعھنمون. اظھار نظر بكنند و از این راه رشد نمایند
كنید ممكن است   كتابمقدس مطرح میهمبحثی كھ در بار.  مسائل مھم یاری دھده بار درگفتگوھنگام  بھ را مطلب كمك كند یا گروه

  .شامل مطالبی باشد كھ برای اعضای گروه تازگی داشتھ باشد یا برایشان سؤاالتی مطرح كند
  
  .ید كتابمقدس استفاده كنبررسی» قدمپنچ «، از روش ١٧-١  :١ گروھی رومیان ھبرای مطالع 

  
 بھ ١٧ تا ٨پردازد و آیات  ، یعنی پولس رسول می  نامھه از نامھ رومیان بھ موضوع دعوت و رسالت نویسند٧ تا ١ آیات : مقدمھ 

 كھ ایمان  چونكھ قوت خداست برای نجات ھراز انجیل مسیح عار ندارم«: فرماید  می١۶ :١رومیان .  معرفی موضوِع نامھ
دھد كھ انجیل قوت خداست برای   تعلیم می.دھد نامھ پولس بھ رومیان قدرت انجیل را تعلیم می» . آورد، اول یھود و پس یونانی

تواند نجات یابد  دھد انسان چگونھ می  انجیل پیام خداست كھ نشان می.، و قوت خدا است برای تقدیس كردِن او عادل ساختِن انسان
  .و دگرگون شود و شخص نوینی گردد

  
   بخوانید:  ١قدم 
  .  را با ھم بخوانیم١٧-١  :١ رومیان :وانیدبخ

  . ھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شود
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  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  حقیقتی را كھ درك می یك یا دو :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 كاتی كھ كشف كردهبھ نوبت بركات خود را از 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(
  .  )گذارند كھ نباید لزومًا یکسان باشند اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم درمیان می

  
  ».كند پولس رسول خود را چگونھ معرفی می« اینكھ هباشد در بار  می٧-١  :١ت مھمی كھ كشف كردم از رومیان حقیق  ) ١ كشف

، یعنی پولس  ای است الھامی در خصوص مفھوم انجیل بھ یك فرد خاص  پولس بھ رومیان ابداع بشری نبود، بلكھ مكاشفھھنام 
كھ فرا خوانده شده و تعیین شده تا رسول باشد، و تقدیس شده تا انجیل خواند  پولس رسول خود را غالم عیسی مسیح می.  رسول

پردازد كھ انسان برای نجات خودش چھ باید بكند، بلكھ پیش از ھر چیز بھ این  پیام انجیل بھ این امر نمی. خدا را موعظھ كند
این پیام انجیل كھ در ). ١آیھ (ست برای نجات و رستگاری انسان چھ كاری كرده ا در عیسی مسیحپردازد كھ خدا  حقیقت می

آنچھ كھ مسیح بر پولس در مورد انجیل مكشوف . ، قبًال تا حدی در عھدعتیق وعده داده شده و عرضھ شده بود عھدجدید آمده
قیام . موضوع انجیل ھمانا عیسی مسیح است و مرگ و قیام او). ٢آیھ (، با تعالیم انبیای عھدعتیق ھمخوانی كامل داشت  ساخت

،  پولس خدمِت رسالت خود را از این شخصیت الھی). ۴-٣آیات (سازد   كنونی او را در آسمان متجلی میھیافت او جایگاه جالل
میدان فعالیت او نھ تنھا شھر . ھدف خدمت او ھدایت مردمان بھ ایمان بھ مسیح بود.  یعنی عیسی مسیح دریافت داشتھ است

ھای خود را اغلب  پولس نامھ). ۶آیھ (گرفت  و این ساكنین روم را نیز در بر می) ۵آیھ  (ھا بود ، بلكھ در بین تمامی ملت خودش
  ).٧آیھ (كرد  با طلب فیض خدا و آرامش خدا برای مسیحیان آغاز می

  
اش را  پولس رسول چگونھ موضوع نامھ« اینكھ هباشد در بار  می١٧-٨: ١، از رومیان  ام  حقیقت مھمی كھ كشف كرده )٢  كشف

  ».كند ھ اھالی روم معرفی میب
پولس بزرگترین موضوع موعظھ را . باشد می»   نجات برای یھودیان و غیریھودیانھواسط ایمان بھ«موضوع نامھ بھ رومیان  

او . دارد او مراتب احترام و محبت خود را نسبت بھ مسیحیان روم ابراز می. كند ای بسیار محترمانھ معرفی و آغاز می گونھ بھ
او با دعای دائمی ). ٨آیھ (دارد كھ ایمانشان در ھمھ جا اثر گذارده است  گوید و اظھار می ا برای ایمان ایشان سپاس میخدا ر

: دھد ؛ او این توجھ خود را با اعالم دو نكتھ دیگر نیز نشان می)٩آیھ (دارد  ، توجھ خود را نسبت بھ ایشان ابراز می برای آنان
و در ) ١٢آیھ (، و از ایمان یكدیگر بنا شوند )١١آیھ (تا استوارشان سازد ) ١٠آیھ (قاتشان نماید یكی اینكھ مشتاق است كھ مال

كند كھ انجیل را بھ ھمھ مردمان موعظھ كند و لذا مشتاق است  پولس احساس تعھد می). ١٣آیھ (میان ایشان ثمری حاصل نماید 
.  شتیاق او بھ موعظھ انجیل برخاستھ از درك روشن او از انجیل استا). ١۵-١۴آیات (تا آن را بھ اھالی روم نیز موعظھ نماید 

بخشد،  ، خدا ھمھ آنانی را كھ ایمان بیاورند نجات می ای است نیرومند كھ از طریق آن ، بلكھ وسیلھ انجیل صرفًا یك پیام نیست
، پولس دو موضوع  بدینسان). ١٧آیھ (ایمان یگانھ راه رستگاری است . بدون اینكھ تمایزی میان نژاد و فرھنگشان قائل شود

نخستین موضوع روش نجات است و دومی اشخاصی است كھ نجات بھ ایشان . كند اش بھ رومیان را معرفی می بزرگ نامھ
؛ و نجات باید بھ ھمھ مردمان در جھان عرضھ شود، ھم بھ  نجات و رستگاری تنھا از راه ایمان است. شود  عرضھ می

  .  یھودیانغیریھودیان و ھم بھ
  

  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 نمی١٧-١ : ١سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ رومیان 
ن دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود  تا آنجایی كھ امكا: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

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

  
  »؟"ھا برای اطاعت ایمان در جمیع امت"فرماید  ت كھ میمعنی این عبارت چیس «)۵ :١رومیان  ( )١سؤال 

گوید كھ پولس فیض و رسالت را بھ این منظور دریافت داشت كھ اطاعِت ایمان را در میان جمیع   متن اصلی می:مالحظات
طاعت ایمان ھدایت ھا بسوی ا  در مقام رسول این بود كھ انجیل را موعظھ كند تا مردم از تمام ملت پولسکار. ھا پدید آورد ملت

)  عینی(»  اطاعت از ایمان مسیحی«صورت  توان آن را بھ را چگونھ باید درك كرد؟ گرچھ می»  اطاعِت ایمان«اما عبارت . شوند
 ). ذھنی(» دارداطاعتی كھ در ایمان وجود «: ، اما بھتر است آن را بھ این صورت تفسیر كرد تفسیر كرد، یعنی اطاعت از انجیل
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، اطاعت  و مشخصھ ایمان اصیل مسیحی) ٢٩-٢٨: ۶یوحنا (، ایمان داشتن بھ عیسی مسیح است  ت اصیل مسیحی اطاعھمشخص
كرد فقط پذیرش  ایمانی كھ پولس موعظھ می.  مفھوم و نتیجھ این امر بسیار عظیم است). ٢٣ ،٢١  :١۴یوحنا (از مسیح است 

المعر بھ اطاعت از  ، تعھدی مادام  پولس قصد ترویجش را داشتآن نوع ایمانی كھ.  خاص از زندگی نبودھمسیح در یك مرحل
 مسیح هخواند تا در تمام طول عمرشان سرسپرد پولس با موعظھ انجیل مردم را فرا می. دھنده و خداوند بود عنوان نجات مسیح بھ

  .و تعالیمش باشند
  

  »؟ بھ چھ طریقی انجیل قوت خداست«) ١۶ :١رومیان  ( )٢سؤال 
از انجیل مسیح عار ندارم چونكھ قوت خداست برای نجات ھر كس كھ ایمان «: فرماید  می١۶ :١ولس در رومیان پ :مالحظات

  ». آورد، اول یھود و پس یونانی
. بخشد كند و از طریق آن انسان را نجات می ، زیرا این پیامی است كھ از طریق آن خدا عمل می» انجیل قوت خداست« ) الف

. بخشد ، بلكھ از طریق انجیل نجات می ، خدا انسان را نھ از طریق حكمت بشری یا قوت بشری٢۵-٢٠  :١مطابق اول قرنتیان 
 ه پیامی در بارھواسط ، و نھ بھ)مذھب یھود( خداشناسی صرف آشكار نشده است ه پیامی در بارھواسط قوت خدا در انجیل بھ
ھمان »  عیسی مسیح او را مصلوب«.  ای مصلوب دھنده  فدیھهر بار پیامی دھواسط ، بلكھ بھ) مذھب یونانی(مقررات اخالقی كامل 

  ).١۴  :۶؛ ١١  :۵؛ غالطیان ٢:٢؛ ١٨: ١اول قرنتیان ) (٣آیھ (ی پیام انجیل است »یا«و »  الف«
  

نتقل ، بھ حالت دیگری م خصوصی نجات یافتھ ھر ایمانداِر بھ مسیح از حالت بھ» .انجیل تأثیری نیرومند بر افراد دارد « )ب
یابد تا از برخی مواھب  یابد و نیز نجات می ھا نجات می آورد، از برخی شرارت ھر فردی كھ بھ عیسی مسیح ایمان می. شود می

یابد، زیرا گناھانش بخشوده  او از احساس گناه نجات می. یابد ھای ذیل نجات می ھر ایماندار بھ مسیح از شرارت. برخوردار شود
یابد، زیرا خون مسیح او  او از آلودگی گناه نجات می. شود یابد، زیرا نام و حیثیت او اعاده می  نجات میاو از ننگ گناه. شود می

او از مجازات ابدی گناه نجات . سازد یابد، زیرا مسیح او را از قدرت گناه آزاد می او از بندگی گناه نجات می. سازد را پاك می
جای  یابد زیرا مسیح این مجازات را بھ او از این مجازات نجات می.  ، و از مرگ ابدییابد، یعنی از جدایی از خدا، از خشم او می

او در نظر خدا از جایگاه . یابد تا از مواھب و بركات ذیل برخوردار شود  ھر ایماندار بھ مسیح نجات می. او بر خود گرفت
كند كھ زندگی  و این قابلیت را دریافت می. دس رشد كندكند تا در تق این قابلیت را دریافت می. گردد مند می عدالت كامل بھره

مند شود، یعنی از مشاركت شخصی با  یابد تا از بركات و مواھب الھی بھره او نجات می. شده و ثمربخشی را سپری كند دگرگون
  . خدا، از محبت او، و زندگی ابدی

  
 ملیت یا مذھب .بخشد ز ھر ملتی در سراسر دنیا نجات میانجیل مردمان را ا» .ھا دارد انجیل تأثیر نیرومندی بر ملت« ) پ

اول یھود و پس «: فرماید  كتابمقدس می.یابد آورد، قطعًا نجات می پیشین شخص ھر چھ باشد، وقتی بھ عیسی مسیح ایمان می
رای یھودیان طور خاص ب ، زیرا انجیل بھ امتیاز و برتری یھودیان نیست»  اول«منظور از » ). یعنی غیریھودی(یونانی 

متی (، زیرا انجیل ابتدا بھ ایشان موعظھ شد  است»  اول از نظر زمانی«منظور ). ١٢  :١٠؛ ٢٩، ٢٢، ٩  :٣(ریزی نشد  طرح
یا (»  غیریھودیان«آن دستھ از »  یونانیان«). ١٩ :٢٨متی (و سپس توسط ایشان بھ غیریھودیان ) ۴٧-۴۶  :١٣؛ اعمال ۵-۶  :١٠

  .باشند  تمام غیریھودیان از ھر ملت جھان میهیھودیان در آن روزگار بیشتر با ایشان آشنایی داشتند و نمایندبودند كھ )  امتھایی
  

  »؟ چھ عدالتی از خدا در انجیل مكشوف شده است«) ١٧  :١رومیان  ( )٣سؤال 
  .كنند ھای متفاوت تفسیر می را بھ گونھ»  عدالت «هافراد مختلف واژ :مالحظات

پندارند كھ با انجام كاری نیك از  ای عدالت را عدالتی اخالقی می عده» .چیزی نیست كھ انسان بتواند حاصل كند عدالت « ) الف
دنبال آن انجام   تعمید توسط كلیسا و اعمال نیكی كھ بھھواسط ، انسان بھ  ایشاننظربھ . شود سوی كلیسا یا خودشان حاصل می

ریزد كھ ایشان ذاتًا  ھنگام تعمید، فیض خدا طوری بر ایشان فرو می  باورند كھ بھایشان بر این. شود دھد، عادل شمرده می می
بر ایمان و اطاعِت پندارند كھ از طریق  ای دیگر، عدالت را عدالتی اخالقی می عده.  در بھ انجام كارھای نیكشوند و قا عادل می

 اطاعت از احكام و تعالیم ھواسط  ایمان آوردن بھ انجیل و بھ عملھواسط ، انسان بھ بنا بر باور ایشان. گردد  حاصل میانجیلطبق 
  .شوند  آن عادل شمرده میھواسط پندارند كھ بھ ایشان ایمان را عملی می. كند ، این عدالت را حاصل می عیسی پس از ایمان آوردن

  
 كند، چرا كھ عدالت از خدا تواند عدالت خود را حاصل ھیچكس نمی» .شود  عدالت چیزی است كھ از سوی خدا عطا می« ) ب

، عدالت چیزی نیست كھ توسط خوِد ایمانداران  در سرتاسر نامھ بھ رومیان). ٩  :٣؛ فیلیپیان ١۶  :٢؛ غالطیان ٢١  :٣(آید  می
 عیسی مسیح با زندگی كامًال عادل خود بر .»شود عطا می« عدالت چیزی است كھ از سوی خدا بھ ایمانداران .»حاصل شود«

، خشم عادالنھ خدا علیھ گناه را فرو نشاند و برای ھر كھ بھ او ایمان بیاورد،  اش بر صلیب كننده ن و مرگ قربانیروی زمی
؛ ١٨: ٣اول پطرس (میرد تا ایشان را بھ نزد خدا بیاورد  مسیِح عادل در راه گناھان مردم ناعادل می. عدالت الزم را حاصل كرد

، خدا این ایمانداران را كامًال  بنابراین.  جای آنانی كھ بھ او ایمان آورند، پرداخت  گناه را بھاو تاوان كامل). ٢١  :۵دوم قرنتیان 
. كند  شكل نیز با آنان رفتار می، بھ ھمین حساب آورده عادل بھ%) ١٠٠(كند و از آن پس آنان را كامًال  عادل اعالم می%) ١٠٠(

  .، بلكھ عدالت قضایی خداست یست، عدالت اخالقی ایمانداران ن عدالت بھ این ترتیب
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  »شود؟ انسان با چھ نوع ایمانی عادل شمرده می«) ١٧-١۶  :١رومیان  ( )۴سؤال 
گرداند، دارای سھ  دھد، یعنی انسان را در نظر خدا عادل می سازد یا نجات می آن نوع ایمانی كھ انسان را عادل می :مالحظات
  :باشد جنبھ می

لذا .  ، باید بدانیم كھ بھ چھ ایمان داشتھ باشیم منظور ایمان داشتن بھ چیزی بھ» . ، دانش و آگاھی است  ایمانھنخستین جنب« ) الف
از شنیدن پیام »  ایمان«فرماید كھ   می١٧-١۴  :١٠رومیان .  ایمان یعنی درك حقیقت آنگونھ كھ در كتابمقدس مكشوف شده است

 عیسی ه، مبتنی است بر دانستن انجیل كھ در بار بنابراین. شود مسیح شنیده می كالم ھ موعظھواسط شود، و پیام نیز بھ حاصل می
شود كھ  این دانش زمانی بھ ما داده می. گردد این امر شامل دانستِن زندگی و مرگ و قیام عیسی مسیح می. گوید مسیح سخن می

  . نا شده است، دانِش ایمان بر فیض خدا ب بدینسان. كنند دیگران انجیل را بھ ما موعظھ می
  

، باید ایمان یا اعتماد داشتھ باشیم كھ این حقیقت برای  پس از آنكھ حقیقت را درك كردیم» . ، اعتماد است  ایمانھدومین جنب « )ب
گذارد، طوری كھ وقتی خدا  باید با فكر و قلبمان اعتماد كنیم كھ خدا عدالت مسیح را بھ حساب ما می. كند شخص ما نیز صدق می

خاطر كاری كھ  كنیم كھ خدا ما را بھ ، بھ این حقیقت تكیھ و اعتماد می  در واقع.بیند كند، فقط عدالت مسیح را می نگاه میبھ ما 
كند تا  فرماید كھ این خداست كھ قلب ما را باز می  می١۴ :١۶در اعمال . دارد ، كامًال عادل اعالم می عیسی مسیح برای ما كرده

؛ دوم ٢٩  :١؛ فیلیپیان ٨: ٢؛ افسسیان ۴٨  :١٣اعمال (كند  خدا این ایمان را بھ ما عطا می.  اسخ مثبت دھیمبا ایمان بھ پیام انجیل پ
  . بدینسان حتی این اعتماد شخصی ایمان نیز بر فیض خدا بنا شده است). ١  :١پطرس 

  
ما .  دھیم  با عمل بھ آن پاسخ مثبت می، وقتی با صداقت بھ حقیقت انجیل ایمان آوردیم» . ، عمل است  ایمانھسومین جنب« ) پ

دھنده است و اینكھ او نجات  ایمان ذھنی و قلبی بھ اینكھ عیسی مسیح نجات.  كنیم پذیریم و حقیقت را اعتراف می حقیقت را می
). ١٢  :١نا یوح(یابد  مان بروز می  نجاتش بھ قلب و زندگیهشد دارد، با پذیرفتن مسیح و كار تكمیل كامل را بھ ما ارزانی می

، میان آنچھ  بھ این شكل.  دھنده و خداوند است یابد كھ آشكارا بھ زبان خود اعتراف كنیم كھ مسیح نجات ھمچنین زمانی بروز می
: فرماید  می١٠-٩  :١٠در رومیان . آید ، توافق كامل پدید می كنیم كھ در قلبمان ایمان داریم و آنچھ كھ بھ زبان خود اعتراف می

زبان خود عیسی خداوند را اعتراف كنی و در دل خود ایمان آوری كھ خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواھی اگر بھ «
  ». جھت نجات شود بھ شود برای عدالت و بھ زبان اعتراف می چونكھ بھ دل ایمان آورده می.  یافت

سوی خدای عطاكننده دراز شده تا از  كار است كھ بھسازد، شبیھ دستھای خالی شخص گناھ بخشد یا عادل می ایمانی كھ نجات می
 اتصالی است كھ قطار زندگی ھسازد مانند حلق بخشد یا عادل می ایمانی كھ نجات می. آمیز نجات را دریافت دارد  فیضھاو ھدی

ست كھ  درختی اھسازد ھمچون تن بخشد یا عادل می ایمانی كھ نجات می. سازد انسان را بھ موتور فیض خدا متصل می
  .»زندگی آكنده از قدردانی و اعمال نیكو«ھایش  است و میوه» فیض خدا«ھایش  ریشھ

  
  »؟ چیست"  از ایمان تا ایمان... عدالت خدا"معنی عبارت «) ١٧  :١رومیان  ( )۵سؤال 

با ). ek + eisونانی بھ ی(»  كھ از ایمان است بھ ایمان)  عدالتی(،  عدالت از جانب خدا در انجیل آشكار شده است« :مالحظات
  : رسیم تفسیر این جملھ بھ معانی زیر می

  .تر از یك ایمان ضعیف بھ ایمانی كامل:  معنای پیشرونده ) الف
  

  . ایمان از آغاز تا بھ آخرھواسط ، یا بھ  ایمانھواسط فقط و فقط بھ:  معنای تأكیدی ) ب
  

،  ظاھر شده) شریعت و انبیا(عدالتی از جانب خدا در عھدعتیق .  استكار رفتھ   بھ٢٢-٢١  :٣ای مشابھ در رومیان  اما جملھ ) پ
  :٣ مشابھ دیگری نیز در غالطیان ھجمل. »است بھ ھمھ و كل آنانی كھ ایمان آورند)  بھ عیسی مسیح( ایمان ھوسیل بھ« عدالتی كھ 

 نیز ھم ١٧  :١در رومیان . »داران عطا شودیسی مسیح بھ ایماناز ایمان بھ ع« )   عدالتهوعد(وعده .  كار رفتھ است  بھ٢٢-٢١
انجیل «:  لذا بھترین ترجمھ این است). بھ ھر كھ ایمان آورد(كنندگان عدالت  تأكید دارد و ھم بر دریافت)   ایمانھوسیل بھ(بر وسیلھ 

و این عدالت بھ ).   شریعت كارھایتوسطو نھ ( ایمان است ھوسیل این عدالت فقط بھ. آید سازد كھ از خدا می عدالتی را مكشوف می
  ».)  ایمانشھبدون تمایز میان نژاد و فرھنگ و درج(شود  ھر كسی كھ ایمان بیاورد عطا می

  
  »؟"عادل بھ ایمان زیست خواھند نمود"گوید  معنی این جملھ چیست كھ می«) ١٧  :١رومیان  ( )۶ سؤال 

: این جملھ طوری تفسیر شده كھ چنین معنی بدھد» . اھد زیستخو ) ekبھ یونانی ( ایمان ھوسیل عادل بھ) شخِص(« :مالحظات 
تواند بھ این  ، فقط می  نقل قول شده۴  :٢اما این جملھ كھ از حبقوق » . ، خواھد زیست  ایمان عادل شمرده شدهھوسیل كسی كھ بھ«

 عادل شمرده شدِن هر نحودر این جملھ تأكید ب» . فقط با ایمان خواھد زیست) در حضور خدا(عادل «: صورت ترجمھ شود
و نھ با انجام كارھای (شود  یابد یا عادل شمرده می  ایمان نجات میھوسیل معنی آن این است كھ شخص عادل بھ.  ایمانداران است

  ایمانھوسیل فقط بھ» خداوند«لذا ھم در دوران عھدعتیق و ھم در دوران عھدجدید، تأكید بر این است كھ ایمانداران بھ ).  شریعت
  ).یابند نجات می(شوند  عادل شمرده می
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  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
  .  كنیدتھیھ ١٧-١ : ١

  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   میروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدابھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گ. بگذارید

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

   )١٧-١: ١رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
  . خواند، باید كماكان خدمتكار باشید و نھ ارباب بھ مقام شبانی یا معلمی میكھ خدا شما را  ھنگامی   *١ :١ •
  .ای خاص او را خدمت كنند گذارد تا او را با انجام وظیفھ خدا برخی افراد را كنار می *  ١ :١ •
  .كتابمقدس را باید یك كل واحد تلقی كرد.   انجیل قبًال در عھدعتیق اعالم شده است * ٢  :١ •
ل خود را بسوی خدا باز نگاه دارید تا بھ شما فیض عطا كند و این وظیفھ را بھ شما بسپارد تا غیرمسیحیان را بھ  د * ۵  :١ •

  .اطاعتی كھ مبتنی بر ایمان است فرا خوانید
اند و بھ خدا  باشند، یعنی مردمانی كھ از شرارت جدا شده»  مقدس«اند تا  ھمھ مسیحیان از سوی خدا خوانده شده   *٧  :١ •

  .اند اختصاص یافتھ
  . سالم و تحیت واقعی مسیحی آن است كھ برای دیگران فیض و آرامش آرزو كند * ٨: ١ •
  .دھد شكر كنید  خدا را برای كاری كھ در زندگی ایمانداران انجام می * ٨: ١ •
  . برای مردم دعا كنید * ١٠-٩  :١ •
،  گردد، برای مثال عبارتند از تعلیم درست ان میھای روحانی كھ باعث تقویت سایر مسیحی  عطاھا یا نعمت * ١١  :١ •

  . ، و غیره مدیریت و رھبری ، حكمت
  . از اینكھ رھبرانتان را تشویق كنید، نترسید * ١٢  :١ •
  .، تأثیری ماندگار داشتھ باشید  این را ھدفی برای زندگی خود تلقی كنید كھ بر زندگی سایر مردم * ١٣  :١ •
  . میباشند نژادھا و طبقات مردم مسؤولھھم مسیحیان در قبال  * ١۴  :١ •
  . بھ فكر این باشید كھ انجیل را در سایر شھرھا نیز موعظھ كنید * ١۵  :١ •
  .  شرمگین نباشید كھ مسیحی ھستید، زیرا پیام شما نیرومندترین پیام در جھان است * ١۶  :١ •
  .ی جلب خشنودی خدا تكیھ نكنید، اعمال نیك یا اطاعت از شریعت برا  ھرگز بر كارھای مذھبی * ١٧: ١ •
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
  

المعر بھ  ام نیست ، بلكھ تعھدی مادام  خاص از زندگیھخواھم یقین حاصل كنم كھ ایمانم فقط پذیرش مسیح در یك مرحل می  )الف
العمر بھ   در كتابمقدس سرسپردگی مادام» ایمان«كنم كھ  اكنون درك می. باشد دھنده و خداوند می عنوان نجات اطاعت از مسیح بھ

  .باشد مسیح و تعالیمش می
یابند تأكید كنم و ھم بر بركات  خواھم ھم بر شرارتی كھ ایمانداران از آن نجات می ، می كنم  وقتی انجیِل نجات را موعظھ می) ب

آلود نجات یافتھ و بھ   بھ مسیح از حالت گناهخواھم موعظھ كنم كھ ھر ایماندار می. یابند و مواھبی كھ ایشان برای آنھا نجات می
؛ و از آلودگی نجات  ھر ایماندار بھ مسیح از بندگی گناه نجات یافتھ و بھ آزادی منتقل گشتھ است.  حالت عدالت منتقل گشتھ است

  . یافتھ و بھ زندگی مقدس انتقال یافتھ است
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  .  آشکار کرده است، دعا كنیم١٧-١  :١ن در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در رومیا

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(
  .) ، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند كردبیاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه. دعا کنید
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  ) دقیقھ٨(دعا   ۵
  دعای شفاعت

  
  . برای یكدیگر و مردم دنیا دعا كنید. بھ دعا كردن در گروه ھای دو یا سھ نفری ادامھ دھید

  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
  ی بعددرسبرای   

  
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

  .)بنویسند
  
  .باشیدتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد   - ١

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید" ١٧-١  :١رومیان "، موضوع برای یك فرد یا گروه
ده كنید و یادداشت از روش حقیقت محبوب استفا. را بخوانید ۴، ٣، ٢، ١خروج ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان   - ٢

  . بردارید
 آی ھ حفظ ی قبل ی    ٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ١۴: ٢۴متی  -موعظھ بھ مژده ملکوت (آیھ حفظی جدید    - حفظ کردن    - ٣

  .را مرور کنید
ھ ا   ر َمَث ل  ق دم ب رای تف سی   ۶ از روش . آماده کنید١۵-١: ٨ و لوقا ٢٠-١  :۴ و مرقس ٢٣-١  :١٣َمَثل برزگر از متی    : تعلیم   - ۴

  .استفاده كنید
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی در این ھفتھ   - دعا  - ٥
 ھ ای خ ود در م  ورد   تم ام یادداش ت  . خ ود كنی د  ) ی ا پوش ھ  (را  وارد دفت ر  موعظ ھ ملك وت خ دا   مرب وط ب ھ    آموخت ھ ھ ای جدی د      - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدس، آیات حفظیرازگاھان، 
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   ٣درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھدعا كنید و اعضای گروه و نیز این درس را كھ راجع بھ موعظ :سرگروه

  

  )قیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
  خروج

  
در میان با دیگران  )۴و٣و١،٢خروج (از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده   و بھ طور خالصھ بركات یكی 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
   ملكوت خدا: عنوان مجموعھ

  
   ١۴  :٢۴متی  -موعظھ بھ مژده ملکوت  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  ) دقیقھ٩٠( تعلیم   ٤
   مثل برزگر

  
  ».كالم خدا در ملكوت خدا«، مثلی است درباره ٢٣-٣  :١٣در متی » مثل برزگر«

منظور تعلیم حقیقتی  توضیحی است مبتنی بر امور واقعی زندگی بھ«؛ یا » انیداستانی است زمینی با معنایی آسم«َمَثل 
كرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با  عیسی از وقایع عادی و روزمره زندگی انسان استفاده می» . روحانی

  .واقعیت وضعیتشان و نیازشان بھ احیا روبرو سازد
  ). در این کتاب رجوع کنید١بھ ضمیمھ ( بررسی خواھیم كردھا   مثلھنمود مربوط بھ مطالعاین مثل را با استفاده از شش رھ

  
  .١۵-١  :٨ و لوقا ٢٠-١  :۴، مرقس ٢٣-١  :١٣ متی :بخوانید

  
   درك داستان طبیعی َمَثل  -١
  

 ھھ بررسی واژگان و پیشیناز این رو، نخست ب. اند تا مفھومی روحانی تشریح شود ھا با زبان مجازی بیان شده  َمَثل: مقدمھ
  . پردازیم فرھنگی و تاریخی داستان می

  اند؟ چھ عناصری در داستان مطابق واقعیات زندگی روزمره :گفتگو کنید
  :مالحظات

  . در آن زمان رسم بود كھ گندم و جو را با دست بكارند .پاشیدن بذر  ) الف
  

افتاد كھ از میان مزرعھ عبور  ید، الجرم مقداری از آن بر گذرگاھی میپاش از آنجا كھ برزگر بذر را با دست می  . گذرگاه  ) ب
زدند، بر اثر لگدمال  زدند یا اگر می چنین گذرگاھی را یا شخم نمی.  رفت كرد و برزگر ھنگام بذرپاشی در امتداد آن راه می می

  .درون آن نفوذ كند توانست بھ شد كھ ھیچ بذری نمی شدن چنان سفت و سخت می
  

تازگی بذرپاشی شده بھ گردش بپردازند، زیرا دانھ فراوان در آنجا  پرندگان خیلی دوست دارند در مزارعی كھ بھ  . پرندگان  ) پ
  .»خوردند«ھا را  فرماید كھ پرندگان آمدند و دانھ متی می. شود یافت می

  
ای بود كھ مقدار قابل توجھی  گونھ اف بھمحیط سرزمین فلسطین و مناطق اطر. بعضی از بذرھا بر سنگالخ افتاد  . سنگالخ  )ت

، گیاھانی  بھ ھمین جھت. پوشاند سنگھا را می ، این تختھ ھایی از سنگ قرار داشت و قشر نازكی از زمین از خاك زراعی بر الیھ
  .دندش سوختند و خشك می سرعت می ، بھ كردند، ریشھ عمیقی نداشتند و در اثر آفتاب سوزان كھ در چنین مناطقی رشد می
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كند، و بنابراین ریشھ آنھا باعث  تر از گندم رشد می خار و خس معموًال سریع. بعضی از بذرھا البالی خارھا افتاد  .خارھا ) ث
  .رود شود و عاقبت گیاه از بین می خفگی گیاه سالم می

  
نیز مانند خاِك روی .  ت نیستخاك خوب مثل گذرگاه سخ. برخی از بذرھا بر زمین نیكو یا خاك خوب افتاد  .زمین نیكو  )ج

  .دھد ، حاصلخیز است و محصول فراوان می خاك خوب. شود ھیچ خار و خسی نیز در آن یافت نمی.  عمق نیست ، كم سنگالخ
  
در اكثر جاھای . دھد حتی زمین خوب و حاصلخیز نیز انواع مختلف دارد و محصول متفاوت می  .صد، شصت و سی برابر ) چ

  .  یكسان نیست- ای واحد ی در مزرعھحت -دنیا محصول 
  
   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آن  -٢
   

 مثل ممكن است بیانگر این نكتھ باشد كھ مثل بھ ھزمین. گردد آن می» توضیح یا كاربرِد«َمَثل و »  ھزمین« چارچوب شامل : مقدمھ
شود و  زمینھ معموًال قبل از مثل یافت می.  ن بھ چھ صورت بوده استھنگام گفتھ شدن آ ، یا اینكھ شرایط بھ چھ مناسبتی گفتھ شده

  . توضیح یا كاربرد، بعد از مثل
  ؟ ، و توضیح یا كاربرد َمَثل چیست ، داستان  زمینھ:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  .شود  یافت می١٧-١٠ و ٢-١  :١٣ این مثل در متی ھزمین )  الف
، در معبد )٢٩  :١مرقس (المثل در كنیسھ  فی: داد كرد و تعلیم می ھای مختلفی موعظھ می عیتعیسی در جاھا و موق  . قایق  )١
  :٨مرقس (، در صحرا و بیابان )١  :۴مرقس (، كنار دریا )١  :٢مرقس (، در خانھ )١  :۵متی (، بر روی كوه )٢٠  :١٨یوحنا (
  ).٢  :١٣متی (لی تعریف كرد كھ در یك قایق نشستھ بود او این مثل را در حا). ٣٨  :١١یوحنا (، و حتی در قبرستان )١
  
او . برد كار می ، یا استعاره بھ ، تشبیھ ، َمَثل عنوان مثال بھ. كرد  مجازی استفاده میاز زبانبارھا عیسی در تعالیم خود   . َمَثل ) ٢

  . ستتعریف كرده ا) ۵٣-۵٢  :١٣متی :  یا حتی ھشت َمَثل(، ھفت مثل  در فصل سیزده متی
كردند و آماده بودند تعالیمش را  ، كسانی بودند كھ بھ او ایمان داشتند، سخنانش را درك می ، در میان ھمراھان عیسی در این زمان

ساختند، و  كردند، و دلھایشان را نسبت بھ تعالیم او سخت می اما كسانی ھم بودند كھ مدام با او مخالفت می. بطور كامل بپذیرند
برای درك یك مثل نھ تنھا باید داستان زمینی را . داستانی است زمینی با معنایی آسمانی »  َمَثل«. كردند د میگفت ر ھرچھ می
دادند ، معنای آسمانی  گفت واكنش مثبت نشان می  كسانی كھ نسبت بھ آنچھ عیسی می.، بلكھ معنای آسمانی آن را نیز درك كنیم

، معنای آسمانی سخنانش را درك دادند گفت واكنش نشان نمی  او میبت بھ آنچھاما كسانی كھ نس. فھمیدند سخنان او را می
یرفتند بیش از پیش آشكار پذ ، حقیقت را برای كسانی كھ او و تعالیمش را می ، عیسی با گفتن مثل بدین ترتیب. كردند نمی
  .داشت  ا بپذیرند بیش از پیش مخفی می، اما این حقیقت را از كسانی كھ بھ ھیچ وجھ حاضر نبودند او و تعالیمش رساخت می

  
، پادشاھی یا حكومت كامل خدا است كھ از طریق عیسی مسیح بر ھمھ چیز و ھمھ »ملكوت خدا«منظور از   .ملكوت خدا  )٣

كند و  ھمین ملكوت یا پادشاھی او است كھ بیش از ھر چیز دیگر در قلوب و زندگی قوم خاص او عمل می. شود  حاكم میانسانھا
دھد و  عنوان كلیسا نشان می ملكوت خدا خود را نخست در قالب نجات ایمانداران و استقرارشان بر زمین بھ.  تجلی استم

  .رسد  ظھور میھسرانجام بصورت نجات كامل آنان و استقرار كامِل آسمان و زمین جدید بھ منص
  
  :٢، كولسیان ١٢-٢  :٣، افسسیان ٢۶-٢۵  :١۶میان ، رو١١-١٠  :١٣متی (» راز«یا » سر «هواژ  .درك اسرار ملكوت خدا  )۴
توان فھمید مگر آنكھ مكشوف  یسّر و راز را نم. دانند یا قرار نیست بدانند معموًال بھ معنای چیزی است كھ ھمھ آن را نمی) ٣-٢

دانند و درك   می، آنان این اسرار را بھ ھمین جھت. كند عیسی اسرار ملكوت خدا را برای قوم خاص خود مكشوف می. شود
، پیامھایی است كھ خدا از طریق آمدن اولیھ عیسی مسیح بھ این دنیا، و بویژه از طریق »اسرار ملكوت خدا«منظور از . كنند می

، و  اش چیست ، نقشھ سازند كھ خدا كیست این اسرار مكشوف می. سازد ، مكشوف می داشت مثلھایی كھ راجع بھ ملكوت بیان می
پیام اصلی این اسرار این است كھ عیسی مسیح در راه گناھان بشر مرد تا ھر كھ بھ او . و چگونھ زندگی كنندخواھد قوم ا می

  .ایمان آورد ھالك نگردد، بلكھ حیات جاوید یابد
  
 عیسی این  ؟ انصافی نیست ؟ آیا این بی چرا قدرت درك اسرار ملكوت خدا تنھا بھ شاگردان عطا شده است و نھ بھ دیگران  )۵

شنوند، اما  ھا انجیل و پیام عھدجدید را می اگرچھ خیلی. سازد ، یعنی پیام عھدجدید را، برای ھمھ مكشوف نمی اسرار ملكوت
علتش ھم این است كھ بعضی از مردم دل خود را نسبت بھ خدا و . گردند سوی خدا باز نمی دھند و بھ براستی بھ آن گوش فرا نمی

توانند درك كنند و توبھ نمایند و  اند كھ دیگر نمی راد مدتھای مدید چنان دل خود را سخت ساختھ این اف.اند كالم او سخت كرده
  .)٣١-٢۶  :١٠، ٨-۴  :۶عبرانیان (ایمان آورند 

خوانیم كھ   می۴-٢  :١در اشعیا .  قول كرده است  آمده از اشعیای نبی در عھدعتیق نقل١۵-١٣  :١٣عیسی آیاتی را كھ در متی 
آنان افرادی شرور و فاسد . یل بر ضد خدا طغیان ورزیدند و َسرَور خود را نشناختند و از دستورات خدا اطاعت نكردنداسرائ بنی

ساز و گوشھای  دل این قوم را فربھ«: فرماید  می١٠-٩  :۶خدا در اشعیا . خدا نیز آنان را داوری كرد. بودند و بھ خدا پشت كردند
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مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشھای خود بشنوند و با دل خود بفھمند و . شان را ببندایشان را سنگین نما و چشمھای ای
.  قوم اسرائیل عمدًا دلشان را در مقابل خدا سخت كرده بودند. این سخنان خدا، سخنان داوری است» .، شفا یابند بازگشت نموده

 بھ ھمین . با چشم خود دیدند، بااینحال بھ خدا ایمان نیاوردندھنگام خروج از مصر آنھمھ معجزات دیده بودند ؛ ایشان آنان بھ
سرائیل سخنان خدا را  قوم ا. تر بست او چشمان ایشان را محكم. ستندخوا ، خدا نیز اجازه داد ھمان چیزی باشند كھ خود می جھت

 بنابراین خدا . نااطاعتی از خدا ادامھ دادند با اینحال ھمچنان بھخنان انبیا را با گوش خود شنیدند؛ آنان ده فرمان و سشنیده بودند
 مجازات خدا این بود كھ اجازه داد ھر طور . تر بست خواستند ؛ او گوشھای ایشان را محكم نیز كاری كرد كھ ھمانی بشوند كھ می

نسبت بھ خدا سخت  دلھایشان را .)٨-٧  :۶غالطیان (آنان ھمان چیزی را كھ كاشتند، درو كردند . خواھد رفتار كنند دلشان می
 و این مجازاتی ھولناك .سوی او باز گردند كردند و آنگاه خدا اجازه داد دلھایشان چنان سخت شود كھ دیگر نتوانند توبھ كند و بھ

شنوید، دل خود را سخت  امروز اگر آواز خدا را می«: دھد  بھ ھمین خاطر است كھ خدا در كتابمقدس بھ ما ھشدار می.بود
انسان ممكن است مدتھای . فیض و صبر خدا حد و مرزی دارد). ١۵  :٣عبرانیان (»  در وقت جنبش دادِن خشم اومسازید چنانكھ

ھدف از این ھشدار این . مدید چنان لجوجانھ دل خود را در برابر خدا سخت سازد كھ سرانجام دیگر راه بازگشتی برایش نباشد
ھر كھ صادقانھ توبھ كند و ایمان آورد، الزم نیست بترسد . را بھ تأخیر نیندازداست كھ بھ انسان تذكر داده شود كھ توبھ و ایمان 

  .كھ مبادا دلش سخت شود
  
بسیاری از فریسیان پیش از آنكھ عیسی مثل برزگر را تعریف   كند؟ چرا عیسی در عھدجدید ھمھ را بھ یك شكل داوری می ) ۶

 بھ او ایمان آورند؛ پیام انجیل را شنیده بودند، اما حاضر نبودند از گناھان كند، معجزات او را دیده بودند، اما باز حاضر نبودند
بعد ھم توطئھ كردند او را . زدند كردند و بھ او تھمت می ، از عیسی انتقاد می در عوض. سوی خدا باز گردند ، بھ خود توبھ كرده

آنان مكررًا دلھایشان را نسبت بھ او . ی كامًال اشتباه بود واكنش این فریسیان در مقابل عیس. بكشند و گفتند كارھایش شیطانی است
خدا كاری كرد كھ دلھایشان سخت شود، بطوریكھ دیگر : و از این رو ھمین داوری بر آنان نیز نازل شد. ساختند سخت می

متی  (. جات وجود نداشت برای آنان دیگر امكان ن.سوی خدا بازگردند ، بھ توانستند مثلھای عیسی را درك كنند و توبھ كرده نمی
  ).٣٩ ، ٣١، ٢۴ ، ١۴ ، ١٠، ٢  :١٢ ؛٢٠ و ١٩  :١١

  
 . مثل برزگر را نیز بھ ھمین خاطر تعریف كرد. آری  كند؟ آیا عیسی امروز ما مسیحیان را نیز بھ ھمین شكل داوری می ) ٧

ام از عیسی انتقاد كنیم یا با لجاجت حاضر نباشیم ما نیز اگر مانند فریسیان مد.  ھمھ ما وظیفھ داریم بھ كالم خدا واكنش نشان دھیم
  .گردد و دیگر قادر بھ دیدن ملكوت خدا یا درك كالم خدا نخواھیم بود ، دلھایمان سخت می گوید ایمان آوریم بھ آنچھ او می

ی پاك و نیكو دارد، بھ ھر كھ دل. اما ھر یك از ما كھ صادقانھ بخواھد كالم خدا را بشنود و درك كند، الزم نیست از چیزی بترسد
 ھر كھ پیوستھ از عیسی مسیح پیروی كند، بھ اسرار ملكوت خدا نیز .آورد كند و میوه می دھد، رشد می كالم خدا واكنش نشان می

 اما ھر كھ دل خود را نسبت بھ خدا و كالم او سخت سازد، .بھ عبارت دیگر، پیام عھدجدید را درك خواھد كرد. پی خواھد برد
سپارد  اما ھر كھ دل خود را بھ عیسی مسیح می. دل خواھد شد كھ دیگر نخواھد توانست كالم خدا را بشنود  چنان سختسرانجام

  :١امثال  (.دھد، این كالم را خواھد فھمید، رشد و نمو خواھد كرد و میوه خواھد آورد و ھر روزه بھ كالم خدا واكنش نشان می
  ).٢٧-٢۴  :٧، متی ٢۶  :٢٣، ٢٣  :۴، ٣٣-٢٢

  
  .شود  یافت می٩-٣  :١٣ این مثل در متی داستان )  ب
  

  . كنیدمراجعھ ۶بھ نكتھ . شود  یافت می٢٣-١٨  :١٣ این مثل در متی توضیح یا كاربرد )  پ
  
   تعیین جزئیات مربوط و نامربوط در مثل  -٣
  

جزئیاِت مربوط یا اصلی در داستاِن مثل . اشندھایش دارای مفھوم روحانی ب  قصد عیسی این نبود كھ تمامی جزئیاِت َمَثل: مقدمھ
، معنای  ، نباید برای ھر یك از جزئیات مثل بنابراین. بخشند آن دستھ از جزئیات ھستند كھ درس اصلی مثل را استحكام می

  . روحانی مستقلی قائل شویم
  ؟باشند كدامیك از جزئیاِت این َمَثل واقعًا اصلی یا مربوط می  :گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

، برای تعیین جزئیات مربوط و  پاسخ بھ این سؤال  ؟ ، یا یك َمَثل ، یا یك تمثیل  یك واقعھ تاریخی است٢٣-٣  :١٣آیا متی  )  الف
؟  اما آیا یك تمثیل است یا یك َمَثل.  این قسمت بیانگر یك رویداد تاریخی نیست.  اصلی در مثل دارای نتایج بسیار مھمی است

، یوحنا ١۶-١  :١٠یوحنا (باشند   مییقت حقینچند، نمایانگر   تشبیھی است گسترده كھ در آن عناصری چند در تمثیل» تمثیل«
اگرچھ ھر دو ممكن است .  ، و حال آنكھ تمثیل لزومًا چنین نیست داستانی است مبتنی بر امور واقعی زندگی»  مثل« ).١٧-١  :١۵

، تعلیم حقایق فراوانی  ، و حال آنكھ ھدف از تمثیل ر مثل بیان یك نكتھ اصلی استدارای یك مضمون اصلی باشند، ھدف از ذك
ھنگام توضیح چھار  ، زیرا عیسی بھستان برزگر در ظاھر یك تمثیل استدا. است كھ ممكن است بھ ھم مربوط یا نامربوط باشند

؛  ، پیغام كالم خدا است یا تخم» بذر«: گیرد ، برای تقریبًا تك تك جزئیات داستان كاربردی روحانی در نظر می نوع زمین
، زیرا در واقع داستان برزگر یك مثل استاما .  ، و غیره  دل سخت استهنشاندھند»  زمین سخت«نمایانگر شیطانند؛ »  پرندگان«

ای كھ  ثمره« : این مضمون اصلی این است. بینیم كھ آشكارا بھ یك مضمون واحد اشاره دارد ، می اگر بھ توضیح آن دقت كنیم
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دھد؛ و چگونگی واكنش او بھ كالم  آورد بستھ بھ این است كھ بھ كالم خدا چگونھ واكنش نشان می انسان در زندگی خود ببار می
عیسی بسیاری از جزئیات داستان این مثل را عمدًا طوری تنظیم كرد كھ مؤید » .خدا نیز بھ وضعیت یا حالت دل او بستگی دارد

خالق داستان عیسی است و تنھا او این حكمت و حق را دارد كھ بھ جزئیات داستان خود معنایی خاص . دیك پیام اصلی باش
، برای جزئیات مثلھای دیگر كتابمقدس  این بدان معنا نیست كھ مسیحیان نیز حق دارند در جایی كھ عیسی چنین نكرده. بخشد

  .»یلی دھندجنبھ تمث«اصطالح بھ آنھا  معانی خاصی در نظر بگیرند و بھ
  

، در مورد این مثل تفسیری ارائھ داده كھ  یكی از مفسرین با اینكھ مطالب باارزش زیادی نوشتھ است  . جنبھ تمثیلی دادن  ) ب
این )  میالدی١٢٧۴ -١٢٢٧(توماس آكویناس . توان آن را با توجھ بھ متن اثبات كرد و در نتیجھ باید آن را مردود خواند نمی

» سی برابر«:   كمال در زندگی روحانی انسان استھگان ، تصویری از مراتب سھ این مثل«: " فسیر كرده استمثل را اینطور ت
نمایانگر كسانی است كھ از نظر روحانی دستاوردھای » شصت برابر«.  نمایانگر دستاورد روحانی متوسط و معمولی است

ی روحانی خود چنان پیشرفت كرده و مدارج ترقی را طی نمودی است از كسانی كھ در زندگ» صد برابر«بیشتری دارند، و 
  .مردود استاین تفسیر " ».ای از نجات غایی را تجربھ كنند یابند پیشاپیش گوشھ اند كھ رخصت می نموده

  
یح مطابق توض» بذر«تخم یا   ).١٩  :١٣متی (، یا پیغام ملكوت است )١۴  :۴، مرقس ١١  :٨لوقا (بذر نمایانگر كالم خدا  )  پ

، بلكھ واكنش  ھای دیگران آنچھ مھم است نھ واكنش انسان بھ گفتھ.   جزئیات كامًال مربوط و اصلی در مثل استه، از زمر عیسی
،  شنیدن.  المثل از طریق موعظھ یا تعلیم شود، فی  كالم خدا بھ طرق مختلف در زندگی مردم كاشتھ می. او نسبت بھ كالم خدا است

  .  كتابمقدس نیز از دیگر طرق كاشتھ شدِن بذر كالم خدا در دل انسان استھردن یا مطالع، تفكر، حفظ ك خواندن
  

نمایانگر وضعیت یا حاالت مختلف دل شما »  انواع مختلف زمین«  ).١٩  :١٣متی (زمین یا خاك نمایانگر دل شما است   )ت
.   تأثیری است كھ كالم خدا بر شما خواھد داشتهكنند برید، تعیین شخصیت و وضعیتی كھ در آن بسر می. است نسبت بھ كالم خدا

 پاسخی است كھ بھ كالم خدا خواھید داد؛ و پاسخی كھ بھ هكنند وضعیت یا حالت دل شما، تعیین«:  پیام اصلی این مثل این است
 یا نیاوردِن شما، بستگی بھ عبارت دیگر، ثمره آوردن» .ای است كھ در زندگی خواھید آورد  میوههكنند دھید، تعیین كالم خدا می

، وضعیت زمین از   بنابراین.كند تان را مشخص می ھمچنین میزان ثمردھی. دارد بھ چگونگی واكنش شما نسبت بھ كالم خدا
  .باشد عناصر بسیار مھم و مربوط در این مثل می

  
اما در مثل گندم و .  حی داده نشدهدر مثل برزگر، در این باره كھ برزگر یا كشاورز دقیقًا چھ كسی است توضی  .برزگر ) ث

، ھر  عیسی مسیح در تمام طول مأموریتش بر زمین). ٣٧  :١٣متی (خوانیم كھ منظور از برزگر، خود عیسی است  ، می كركاس
ند بھ توا ، كشاورز یا برزگر می بااینحال.  كاشت  در دل مردم می-ویژه تعالیم مربوط بھ ملكوت خدا را و بھ-روزه تعالیم خود را 

البتھ برزگر ). ۴٠  :١٠متی (دھد، اطالق شود  كند یا تعلیم می ھر فرد مسیحی نیز كھ پیام عیسی مسیح را بھ دیگران اعالم می
شمار  ، جزو جزئیات اصلی و مربوط بھ موجب توضیح این مثل ای دارد، اما بھ رویھمرفتھ شخصیت مھمی است و نقش ارزنده

توضیح مثل بر این واقعیت تأكید . »ھر كسی كھ كالم ملكوت را بشنود و آن را نفھمد« : یدفرما  می١٩  :١٣متی  .رود نمی
 آنچھ مھم است این است كھ خود شنونده با . كند نھ شخص برزگر، بلكھ خود شنونده است گذارد كھ آنچھ نتیجھ را تعیین می می

كند و بھ مطالعھ  خواند و در آن تفكر می ھایی كتابمقدس را میتن ، حتی كسی كھ خود بھ ترتیب  بدین.كند شنود چھ می پیامی كھ می
  .كارد پردازد، حكم برزگر را دارد كھ كالم خدا را در دل خود می آن می

  
انسان نسبت بھ كالم خدا جزو جزئیات بسیار مھم و ، واكنش )٢٣-١٨  :١٣متی (مطابق توضیح مثل   . شنیدن و درك كردن ) ج

، و باالخره  ، ریشھ عمیق دواندن ، فھمیدن شنیدن:  خوریم می، بھ انواع واكنشھای زیر بر  متیدر انجیل.  مربوط در این مثل است
در انجیل لوقا نیز شاھد این واكنشھا  در انجیل مرقس پذیرش کالم اضافھ میشود و.  خفھ نشدن و چندین برابر محصول دادن

، خفھ نشدن و داشتن دلی مستعد و نیكو كھ كالم  ھای عمیق دواندن ید، ریشھمانع شدن از اینكھ شیطان كالم خدا را بربا:  ھستیم
  .آورد دارد، و با استقامت و پایداری ثمره فراوان می شنود و نگاه می خدا را می

  
   تشخیص پیام اصلی مثل  -۴
  

 از روشی كھ خوِد عیسی برای توضیح . ، یا از خوِد داستان توان یا در توضیح یا كاربرد مثل یافت  پیام اصلی مثل را می: مقدمھ
 ھھر مثل معموًال فقط یك داستان اصلی یا یك نكت.  توانیم پی ببریم كھ مثل را چگونھ باید تفسیر كنیم كار برد، می یا كاربرد مثل بھ

دنبال درس   باید بھ، بلكھ ، نباید در پی این باشیم كھ یك حقیقت روحانی از ھر یك از جزئیات مثل بیابیم بنابراین. اصلی دارد
  . اصلی مثل باشیم

  ؟  پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
پیام اصلی مثل این . »در ملكوت خدا )  كتابمقدس(كالم خدا « ، مثلی است راجع بھ ٢٣-٣  :١٣مثل برزگر در متی  :مالحظات

دھید،   داد، و پاسخی كھ بھ كالم خدا می پاسخی است كھ بھ كالم خدا خواھیدهكنند وضعیت یا حالت دل شما تعیین« :  است
  ». ای است كھ در زندگی خواھید آورد  میوههكنند تعیین
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قوم حقیقی ملكوت خدا پیوستھ بھ كالم خدا، یعنی بھ تمام .  از ویژگیھای اصلی ملكوت خدا است» واكنش نشان دادن بھ كالم خدا«
  .دھند ، واكنش نشان می فرامین و تعالیم كتابمقدس

اگرچھ ممكن است از بخشی از . آموزیم كھ واعظ یا معلم كالم خدا باید انتظار نتایج مختلفی را داشتھ باشد از این مثل مینیز 
  . ھای خود قطعًا نتیجھ خواھد گرفت ای نگیرد، از بخشھای دیگر فعالیت كارش ھیچ نتیجھ

  
    َمَثل با قسمتھای مشابھ و متضاد در كتابمقدسھمقایس  -۵
  

ھا با حقیقتی كھ در سایر  اما حقیقت موجود در تمام مثل. باشند ھا مشابھ یكدیگرند و قابل مقایسھ می  بعضی از مثل: مقدمھ
ھای قابل مقایسھ را كھ ما را در  ترین قسمت سعی كنید مھم. ، یا دارای تشابھ است یا تضاد ھای كتابمقدس تعلیم داده شده قسمت

  .ھمیشھ تفسیر مثل را با تعلیم مستقیم و واضح كتابمقدس محك بزنید. دھند، بیابید تفسیر مثل یاری می
  مقایسھ كرد؟» برزگر«توان با تعلیم موجود در مثِل  ھا را چگونھ می تعلیم موجود در این قسمت :گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

 است كھ فرد در قبال كالم خدا نشان تأكید در مثل برزگر بر نوع واكنشی .۴٩-۴٧  :۶و لوقا  ٢٧-٢۴  :٧متی : بخوانید  ) الف
كار بستِن كالم خدا  ، تأكید بر بھ)۴٩-۴٧  :۶لوقا (در مثِل شخصی دانایی كھ خانھ بر سنگ بنا كرد و نادانی كھ بر شن . دھد می

  . است)  یعنی تعالیم عیسی مسیح(
  
  :١٣متی (در مثل گندم و كركاس ). ١٢  :٨وقا ل(رباید  در مثل برزگر، شیطان كالم خدا را می. ٣٠-٢۴  :١٣متی : بخوانید  )ب

  .كارد  ، شیطان در بین گندمھا كركاس می)٣٠-٢۴
  

مثل بذری . ورزد مثل برزگر بر مسؤولیت انسان در واكنش نشان دادن بھ كالم خدا تأكید می .٢٩-٢۶  :۴مرقس : بخوانید  )پ
شود كالم خدا دارای این  ورزد كھ باعث می  الھی تأكید می، بر مسؤولیت یا كار)٢٩-٢۶  :۴مرقس (كند  كھ در نھان رشد می

  .، ثمره فراوان ایجاد كند قدرت بالقوه باشد كھ موجب رشد و گسترش كالم خدا شده
  
یافتگان را  مسیحیانی كھ بھ كار خدا مشغولند، خواه بھ گمشدگان بشارت دھند و خواه نجات .٩-۶  :٣اول قرنتیان : بخوانید  )ت

كنند، اما  پاشند و از گیاه مراقبت می آنان بذر را می. شوند ، ھمكاران خدا محسوب می)٩-۶  :٣اول قرنتیان (كنند شاگردسازی 
  .شود در نھایت است خدا است كھ باعث رشد و نمو آن می

  
    تعالیم اصلی مثلھخالص  -۶
  

خواھد كھ ما  ؛ او می بدانیم یا بھ آن ایمان بیاوریمخواھد چھ چیزی را  ؟ عیسی می  تعالیم یا پیامھای اصلی مثل چیست:گفتگو کنید
  ؟ چھ باشیم یا چھ بكنیم

  
  :مالحظات

:  پیام اصلی مثل این است.  است» كالم خدا در ملكوت خدا «  راجع بھ ٢٣-٣  :١٣مثل برزگر در متی   . پیام اصلی )  الف
 هكنند دھید، تعیین ھید داد؛ و پاسخی كھ بھ كالم خدا می پاسخی است كھ بھ كالم خدا خواهكنند وضعیت یا حالت دل شما تعیین«

ای كھ در زندگی خود خواھید گرفت بستھ بھ این است كھ بھ كالم خدا  نتیجھ« یا » . ای است كھ در زندگی خواھید آورد میوه
  ». ردو چگونگی واكنشتان بھ كالم خدا نیز بھ وضعیت یا حالت دلتان بستگی دا. دھید چگونھ واكنش نشان می

  
او كسی است كھ در كنار راه «:   آمده در اصل بھ این معنا است١٩  :١٣عبارتی كھ در متی   .تخمی كھ كنار گذرگاه افتاد )  ب

  » . او كسی است كھ واكنشش بھ كالم خدا شبیھ تأثیِر زمین سفِت گذرگاه بر بذر است«یعنی . »كاشتھ شد
، بھ واكنش یا  این قسمت از مثل. دھد  است كھ ھیچ واكنش از خود نشان نمیچنین تصویری بیانگر دلی سخت و نفوذناپذیر 

اندیشد كھ كالم خدا ھیچ چیز مھمی برای او ندارد، از اینرو دلش روز بھ  چنین شخصی مدام با خود می. پردازد حالت شخص می
عمل   كوششی برای درك و فھم كالم بھاز آنجا كھ ھیچ. گردد تفاوت می شود و كامًال نسبت بھ این كالم بی روز سختتر می

اندازد زیرا  او واكنش نشان دادن بھ كالم خدا را مدام بھ تأخیر می. شود حس می ، دلش رفتھ رفتھ بی)١٠-٩  :۶اشعیا (آورد  نمی
 از كالم از آنجا كھ پیوستھ. شود تر می تفاوت ، از اینرو دلش روز بھ روز بی)٢۵  :٢۴اعمال (چنین كاری بنظرش دشوار است 

او مدام . گردد ، دلش سخت می)٨-٧  :٣، عبرانیان ١٠-٧  :١١رومیان (سازد  گیرد و عقاید خود را جایگزین آن می خدا ایراد می
. گیرد ، از اینرو دلش حالتی خصمانھ می)٣٧  :٨یوحنا (شنود دوست ندارد  كند زیرا آنچھ را كھ می آور را رد می پیام یا پیام
و از آنجا كھ از قدرت ). ١٢  :٨لوقا ( اگر مردم كالم خدا را بپذیرند، ایمان خواھند آورد و نجات خواھند یافت داند كھ شیطان می

 درس .، بیدرنگ از دل آنان برباید ھراسد، ھمیشھ آماده است تا ھرآنچھ را كھ پذیرفتھ نشده و تأثیر كالم خدا بر دلھای مردم می
عمل آوریم  نھایت سعی خود را بھ)  یعنی پیغام كتابمقدس(است كھ برای درك كالم خدا اصلی كھ این قسمت برای ما دارد این 

 باید .)٢٠  :۴مرقس (، فورًا آن را بپذیریم  كنیم خوانیم یا مطالعھ می ، می شنویم ، و ھر گاه این كالم را می)٢٣  :١٣متی (
  . ، مقابلھ نماییم  نسبت بھ كالم خدا داشتھ باشیمورزی یا خصومتی كھ ممكن است ، تعلل تفاوتی بالفاصلھ با حاالت بی
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او كسی است كھ واكنشش «:  ، در اصل بھ این معنا است»آن كھ بر سنگالخ كاشتھ شد«عبارت   .بذری كھ بر سنگالخ افتاد )  پ 

  ».بھ كالم خدا شبیھ تأثیری است كھ خاك پر از سنگالخ بر بذر دارد
، بھ ژرفا و دواِم تأثیر كالم خدا  این قسمت از مثل.  و سطحی است كھ ریشھ عمیقی نداردجمزا چنین تصویری بیانگر دلی دمدمی

، و از روی ھیجانات زودگذر است بدون آنكھ بھایی را كھ بخاطر  ، آنی چنین شخصی واكنشش دمدمی. پردازد بر شخص می
ای  ھیچ ریشھ«اما . شود زده می آید و ھیجان  وجد میاو با شنیدن كالم خدا فورًا بھ. تصمیمش باید بپردازد در نظر گرفتھ باشد

حاضر نیست زحمات و . تواند تحت ھر شرایطی بھ كالم خدا وفادار بماند ، یعنی فاقد استقامت و پشتكار است و نمی»ندارد
اول (مت ببیند دوست ندارد بخاطر عیسی مسیح زح. جفاھایی را كھ بخاطر كالم خدا بھ او خواھد رسید، متحمل شود و تاب آورد

كند، اما در واقع ھیچگاه پیرو حقیقی عیسی  چنین شخصی گرچھ در ابتدا بھ ظاھر از عیسی مسیح پیروی می). ٣  :١٣قرنتیان 
 ھاندیشد كھ الزم بھ این واقعیت نمی. اندیشد ھیچگاه بھ پیامدھای كالم خدا نمی.  اعتراف ایمانش ھرگز از دل نیست.  نیست

چنین شخصی بھ محض آغاز جفا .  ، خدمت و تحمل رنج و زحمت است ، از خود گذشتگی ، انكار نفس یم، تسل شاگردی حقیقی
شود  افتد یا وسوسھ می معنای عبارت اصلی در اینجا این است كھ چنین شخصی فورًا بھ دام گناه می. كشد فورًا خود را عقب می

  :٨ھای چنین افرادی را در متی  نمونھ. كند خورد و سقوط می ن لغزش میرنجد و در نتیجھ از آ فورًا از كالم خدا می. كھ گناه كند
و دوم )  یھودای اسخریوطی (١۶-١۴  :٢۶، )جوان ثروتمند (٢٢-١۶  :١٩، )خواست شاگرد عیسی شود كسی كھ می (٢٠-١٩

و با استقامت و ) ١۵  :٨لوقا (درس اصلی این قسمت این است كھ كالم خدا را نگاه داریم .  شاھدیم)  دیماس (١٠  :۴تیموتاؤس 
 بنابراین باید بیدرنگ با این حالت كھ بھ ھنگام شنیدن . پایداری تحت ھر شرایطی بھ آن ایمان داشتھ باشیم و از آن اطاعت كنیم

  .كالم خدا تنھا از نظر احساسی تحت تأثیر قرار گیرید، مقابلھ كنید
  

كسی كھ واكنشش بھ «:  ، در اصل بھ این معنا است» میان خارھا كاشتھ شدآن كھ در«عبارت   .بذری كھ میان خارھا افتاد ) ت
  ».كالم خدا شبیھ تأثیری است كھ خاك پر از خس و خار بر بذر دارد

، بھ آمادگی شخص برای كالم خدا و اولویت  این قسمت از مثل. ای است كھ ھزار سودا دارد  چنین تصویری بیانگر دل پرمشغلھ
اش تعمدًا راه بھ خطا  ھای زندگی تفاوت است یا در انتخاب اولویت چنین شخصی نسبت بھ كالم خدا بی. ازدپرد دادن بھ آن می

درست است كھ . كار بستن آن وجود ندارد در نتیجھ در دلش ھیچ جا یا وقتی برای تعمق آرام و جدی در كالم خدا و بھ. رود می
، فریب ثروت و میل بھ چیزھای دیگری كھ خدا را  روی نگرانیھای زندگی بھگشاید، اما دلش  روی كالم خدا می او دل خود را بھ

شود شخص  افكند، و باعث می ھای این دنیا، سالمت جسمی انسان را بھ مخاطره می نگرانی.  سازد نیز گشوده است خشنود نمی
ھایی در  بدیھا باشد، چنانكھ از نمونھ تمام ھتواند ریش ثروت می). ٣۵ـ٣۴  :۶متی (نتواند فكر و ذھن خود را معطوف خدا كند 

و اول ) حاكم جوان ثروتمند (٢۴-١٨  :١٨، )مرد ثروتمند و ایلعازر فقیر (٣١-١٩  :١۶، ) ثروتمند نادان (٢١-١٣  :١٢لوقا 
لذاتی . ند، روح و روانتان را بھ ورطھ نابودی كشان توانند بسان دامی می» سایر امیال و خواھشھا«.   شاھدیم١٠-٣  :۶تیموتاؤس 

لذاتی نیز كھ اگر .  ، اعتیاد بھ مواد مخدر، قمار، انحرافات جنسی و غیره نفسھ اشتباه ھستند عبارتند از مستی و میگساری كھ فی
، یا  ، خواندن رمان ، تماشای تلویزیون ، تفریح و سرگرمی ، ورزش ، خوابیدن در آنھا افراط شود اشتباه ھستند عبارتند از خوردن

كسی كھ دلش چنان بھ امور دیگر مشغول است كھ ھیچ وقتی برای كالم خدا ندارد، ھرگز بھ . اگر در آن افراط شودحتی كار 
نخواھد »  ماندگارهمیو«یا » آورد برای حیات جاودان میوه نمی«رسد و از اینرو ھرگز در زندگی  رشد و بلوغ روحانی نمی

زنی و مباھات در این باره كھ شخص چھ  ، خواھش چشم و الف ود دلخواھشھای گناه آل). ١۶  :١۵، ٣۶  :۴یوحنا (داشت 
چنین چیزھایی جملگی فانی . ھا دارد، ھیچ كدام از طرف خدا نیستند، بلكھ از این دنیایند ھا كرده و چھ دستاوردھایی داشتھ یا چھ

  .)١٧-١۵  :٢اول یوحنا (است 
ھای  باید دل خود را از نگرانی). ١۵  :٨لوقا (ق و نیكو نگاه دارید ، صاد درس اصلی در این قسمت این است كھ دل خود را پاك

پرستی و خواھشھا  ، با میل بھ مال ھایتان ، لذات دنیا، و امیال نادرست دور نگاه دارید، و بیدرنگ با نگرانی ، فریب ثروت زندگی
  .و اولویتھای اشتباھی كھ دارید، مقابلھ نمایید

  
كسی كھ واكنشش «:  در اصل بھ این معنا است» كسی كھ بر زمین نیكو كاشتھ شد«عبارت   .فتادبذری كھ بر زمین نیكو ا ) ث

  ». بھ كالم خدا شبیھ تأثیِر خاك خوب بر بذر است
دارد، آماده و مستعد است و ثمره فراوان  دھد، آن را نگاه می چنین تصویری بیانگر دلی است كھ بھ كالم خدا واكنش نشان می

  . پردازد، و پیام اصلی مثل نیز ھمین است ، بھ انگیزه و كیفیِت پاسِخ شخص بھ كالم خدا می  قسمت از مثلاین. آورد  می
پذیرد ، و در مورد آنچھ شنیده تفكر و تعمق  ، آماده است كالم خدا را بشنود ، آن را می چنین شخصی بر خالف مورد نخست ) ١

كند تا كالم خدا او را نجات دھد و عوض  او این كار را می). ٢٠  :۴، مرقس ٢٣  :١٣متی (خواھد آن را بفھمد  كند، زیرا می می
  ).١٢  :٨لوقا (كند 

  
او . سنجد شنود، اول بھای ایمان آوردن و اطاعت از آن را می ، چنین شخصی ھر گاه كالم خدا را می اما برخالف مورد دوم)  ٢

او كالم خدا را عمیقًا در دل . مانداری وفادار باشد، ولو در مشكالت و جفاھاخواھد ای اندیشد كھ می از این رو بھ بھای این كار می
  ).١۵  :٨لوقا (ماند  دارد، و تحت ھر شرایطی بدان وفادار می خود نگاه می
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تواند باعث خفھ شدن كالم خدا شود، پاك و مبرا نگاه  دل خود را از ھر چھ كھ می شخصچنین ،  مورد سوم بر خالف)  ٣
، و یا اندیشیدن بھ لذات دنیوی پاكیزه و مبرا نگاه  ، فكر پول ، آن را از ھر نوع نگرانی عنوان مثل بھ). ١۵  :٨لوقا (دارد  می
  .دارد می

  
دارد، و دل خود را  دھد، آن را با ایمان در دل خود نگاه می دل چھارم نمایانگر كسی است كھ بھ كالم خدا واكنش نشان می ) ۴

این میوه یا ثمره ممكن است ). ١۵  :٨لوقا (آورد  ، با تالش و پایداری برای خدا ثمره می  و بدین ترتیب.دارد پاك و منزه نگاه می
القدس رشد و نمو  نیز ممكن است رشد شخصیتی باشد، یعنی اینكھ شخص در ثمرات روح. بصورت توبھ یا رشد روحانی باشد

، شصت یا صد  سی(تفاوت در میزان ثمردھی . ر زندگی دیگران باشدیا ممكن است بصورت داشتن خدمتی مفید و پربار د. كند
اعتماد، وفادار،  كار، قابل ، بخاطر این واقعیت است كھ تمام مسیحیان بھ یك اندازه توبھ)٢٠  :۴، مرقس ٢٣  :١٣متی ) (برابر

  .، فروتن یا مطیع نیستند شجاع
  
   . كلید درك مثلھای مسیح ) ج
دھد كھ  عیسی چنین تعلیم می» اید؟ پس چگونھ سایر مثلھا را خواھید فھمید؟ آیا این مثل را نفھمیده«: یدفرما  می١٣  :۴مرقس  ) ١

 واكنشی است كھ بھ تمام هكنند وضعیت یا حالت دل شما تعیین« چرا؟ زیرا . فھم مثل برزگر، كلید درك تمام دیگر مثلھا است
 هكنند واكنشتان بھ تمام مطالب كتابمقدس نیز تعیین«، و »خواھید دادمثلھای عیسی مسیح و بھ تمام مطالب كتابمقدس نشان 

  » . ای است كھ در زندگی خواھید گرفت نتیجھ
  
  » . ھای حیات از آن است دل خود را بھ حفظ تمام نگاه دار زیرا مخرج«: فرماید  می٢٣ :۴بھ ھمین خاطر است كھ امثال  ) ٢
  
، دل خود را بھ من  ای پسرم«: فرماید  می٢۶ :٢٣؟ امثال  نگاه داریم و مواظب آن باشیمتوانیم دل خود را اینگونھ  چطور می ) ٣

توانید دل خود را محكم و استوار نگاه دارید و بھ بھترین وجھ بھ كالم  تنھا زمانی می» .، و چشمان تو بھ راھھای من شاد باشد بده
  .سپرده باشیدتان را بھ عیسی مسیح  خدا واكنش نشان دھید كھ دل و زندگی

  
  ) دقیقھ٨(دعا  

  دعای در پاسخ بھ كالم خدا
۵  

  
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 ( منزل تكلیف
  ی بعددرسبرای 

٦  

  
نوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود  رو:سر گروه(

  .)بنویسند
  
  .متعھد باشیدنسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد   - ١

  .اییدتعلیم دھید یا بررسی نمرا موعظھ كنید، » برزگرمثِل  «موضوع برای یك فرد یا یك گروه 
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و . را بخوانید ٣٣ ، ٣٢ ، ٢٠ ،١٨ خروج  ھر روز نیمی از یك فصل از - رازگاھان   - ٢

  . یادداشت بردارید
. ، مورد تعمق قرار داده و حفظ كنید)۶٢  :٩  لوقا-ھرگزبرنگشتن از خدمت در ملکوت (  ظی جدید را  آیھ حف- حفظ کردن   - ٣

  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥رین ھر روز آخ
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٣٢-١٨  :١رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس  -٤

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

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ۴درس 
 

 دعا   ١
  

  
  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھ و نیز این درس را كھ راجع بھ موعظدعا كنید و اعضای گروه :سرگروه

  

  )دقیقھ ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
   خروج

  
در  با دیگران )٣٣، ٣٢، ٢٠، ١٨خروج (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدازگاھان آن روز ھای ر 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
   ملكوت خدا: عنوان مجموعھ

  
   ۶٢  :٩لوقا  -ھرگزبرنگشتن از خدمت در ملکوت .  مرور كنیدنفریدو :مرور

  

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
     ٣٢-١٨  :١رومیان   

  
 قدرتمند خداست برای نجات انسانھا؛ آن پیام ھانجیل وسیل. نماید ، پولس رسول انجیل را معرفی می١٧-١ :١ در رومیان : مقدمھ

، پولس ٣٢-١٨  :١در رومیان . مان آورندگذارد كھ بھ او ای گوید خدا عدالت مسیح را بھ حساب تمام كسانی می خداست كھ می
برای این منظور، الزم بود كھ نشان . »شود شمردگی فقط از طریق ایمان حاصل می عادل«كوشد این آموزه را ثابت كند كھ  می

 عدالت و از آنجا كھ ھیچ كس در ذات خود از. جا بیاورد تواند اقتضا و خواست خدا را بھ دھد كھ ھیچ انسانی عادل نیست و نمی
 ٣٢-١٨  :١او محكومیت غیریھودیان را در رومیان . ، بنابراین ھمھ در معرض محكومیت الھی قرار دارند برخوردار نیست

  .٢٠  :٣ تا ١  :٢دھد، و محكومیت یھودیان را در رومیان  مورد اشاره قرار می
  

   بخوانید:  ١قدم 
  .  را با ھم بخوانیم٣٢-١٨  :١ رومیان :بخوانید

  . ھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شودھر یک ب
  

  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
 فكر كنید و افكارتان را در دفترچھ یادداشت خود كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا  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 وارد زیر مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر درمیان میم(
  .  )گذارند كھ نباید لزومًا یکسان باشند اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم درمیان می

  
  . است»  دینی عواقب و نتایج خصائل بی«،  حقیقت مھم برای من  ) ١ كشف

  
كند كھ خصائلشان نامقدس و  ، زمانی كھ افرادی را داوری می بنابراین.  خدا در خصائل و رفتار خود مقدس و عادل است  )الف

انصاف  شود، بھ اش محكوم می دینی یا ناراستی خاطر بی لذا كسی كھ بھ.  ، عملش كامًال عادالنھ است رفتارشان غیرعادالنھ است
، از خدا انتظار لطف و  چنین شخصی قادر نیست بر اساس خصائل یا رفتار خودش. گیرد  قرار میدر معرض خشم عادالنھ خدا

  .محبت داشتھ باشد
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دین  ، بی ایشان در واقع. باشند كامًال ناعادل می) ھا امت(كند كھ غیریھودیان  ، پولس نخست ثابت می٣٢ تا ١٨در آیات   )ب
. ، بھ عدالت خدا نیاز دارند ، غیریھودیان برای دریافت رستگاری بنابراین). ١٨یھ آ(باشند  می) شرور(و ناراست )  خدانشناس(

 تا ٢۴پردازد، و در آیات  دینی غیریھودیان می ، پولس بھ تشریح خصائل بی٢٣ تا ١٨ در آیات .، یقینًا ھالك خواھند شد بدون آن
  .شان  ، بھ تشریح رفتار شرورانھ٣٢

  
غیریھودیان ھمیشھ .  روشنی بسیار از طریق آفرینش خود آشكار فرموده است درتمند خود را بھخدا خصائل الھی و َمِنش ق  )پ

اند پی ببرند بھ اینكھ خالقی مافوق  توانستھ ایشان ھمیشھ می. دست آورند  خصائل و رفتار خدا آگاھی كافی بھهاند در بار توانستھ می
 ھدینی و رفتار شروران توانند برای خصائل بی و، غیریھودیان ھرگز نمیاز ھمین ر. باشد ھمھ وجود دارد كھ بسیار توانمند می

  .)٢٠ تا ١٩آیات (ای بیاورند  خود عذر و بھانھ
  

، ایشان نھ فقط  جای آن بھ. كنند غیریھودیان گرچھ فرصت این را دارند كھ خدا را بشناسند، اما او را پرستش و خدمت نمی  )ت
 در .)٢۵آیھ (سازند   خود را جایگزین آن میھ، بلكھ دروغھای ساختھ و پرداخت)١٨آیھ (گذارند  بر حقایق الھی سرپوش می

آنان جالل خدای غیرفانی را با . سازند سواد بتھایی از سنگ می غیریھودیاِن بی. كنند پرستی می ، خود را تسلیم ھمھ نوع بت نتیجھ
ھای خاص  كرده اندیشھ اما غیریھودیاِن تحصیل). ٢٣ تا ٢١آیات (كنند  ھایی از انسان و حیواِن فانی معاوضھ می تصاویر و تمثال

آنان خدایی بھ صورت و شباھت خودشان . كنند ھای مذھبی خود ابداع می  خدای خود و مذھب خود و كتابهخودشان را در بار
 خود را ھی و رفتار شروراندین توانند خدای خود را بپرستند بدون اینكھ الزم باشد خصائل بی سازند، زیرا در اینصورت می می

اما اگر كسی مایل باشد خدای زنده را بپرستد، یعنی خدای كتابمقدس را، در اینصورت باید خصائل و رفتارھای . تغییر دھند
  .خود را تغییر دھد

  
ندیشند، ا  ھر آنچھ كھ اینگونھ اشخاص در ذھن خود می. دینی بسیار ھولناك است عواقب و نتایج خصائل و خصوصیات بی  )ث

ھر «). ٢١آیھ (آید، چیزی جز تاریكی نیست  و ھر آنچھ كھ از قلبشان بیرون می. گردد در نظر خدا عبث و كامًال بیھوده می
). ١٩  :١۵متی (» آید خیاالت بد زیرا كھ از دل بر می«). ۵  :۶پیدایش (»  ھای دل وی دائمًا محض شرارت است تصور از خیال

  .اند  كھ در عمق وجود خود تاریك ھستند و توانایی انجام ھر كار عادالنھ را از دست دادهاند غیریھودیان نشان داده
  
 ھ بھ تشریح رفتار شروران٣٢ تا ٢۴ھای  پولس در آیھ.  است»  عواقب و نتایج رفتار شرورانھ«،  حقیقت مھم برای من  ) ٢ كشف 

شوند، شناختی كھ یا از  حفظ و نگھداری شناخت خدا قائل نمیایشان ارزشی برای . پردازد غیریھودیان و عواقب ھولناك آن می
، نھ فقط خودشان بھ  جای آن بھ). ٢٨آیھ (كنند، یا از احكام اخالقی كھ بر قلبشان نگاشتھ شده است   خلقت خدا كسب میهمشاھد

دھند  گیرد، مورد تأئید قرار می یدست دیگران انجام م ای را نیز كھ بھ دھند، بلكھ ھر ناراستی انجام ھر نوع ناراستی ادامھ می
 .  خدا افراد شرور و بدكار را تسلیم ناراستی خودشان خواھد ساخت. نتایج و عواقب رفتار شریرانھ بسیار ھولناك است). ٣٢آیھ (

  راقبیح  فیلمھایانتشار تصاویر وآلود نظیر   ایشان امیال گناه.)٧  :۶غالطیان (اند  آنان دقیقًا ھمان را درو خواھند كرد كھ كاشتھ
از اینرو خدا ایشان را تسلیم زندگی آكنده از گناھان جنسی و . زنند دھند و بھ ھر نوع اعمال جنسی نامشروع دست می رواج می

و ) ٢۶آیھ (آور و غیرقابل مھار  او ایشان را تسلیم شھوات شرم). ٢۴آیھ  (گرداند  میزندگی شرم آور جنسیاز آلودگیھای ناشی 
دھند، بھ امواج متالطم  آورند و رواج می عمل می كنند و بھ خدا آنانی را كھ ناراستی را ابداع می). ٢٨آیھ (كند  ده میش ذھن تباه

روند، خصوصًا در  ایشان در منجالب تباھی و فساد، بیشتر و بیشتر فرو می. سازد  از شرارت دائمی رھا میلزندگی ماالما
، و بیماریھای وحشتناك  ھای فجیع گرایی ، ھمجنس ھای گسترده جنسی بند و باری ھمانا بیشاھد این تباھی اخالقی .  گناھان جنسی

اند كھ با ارتكاب ھر نوع شرارتی در دنیا،  غیریھودیان ثابت كرده). ٢٧ و ٢۶ھای  آیھ(باشد  جنسی در میان مردھا و زنھا می
اند و  طرز ھولناكی تباه شده اند كھ بھ اھری خود نشان دادهغیریھودیان در رفتار ظ). ٣١ تا ٢٩آیات (باشند  كامًال ناعادل می

  .اند توانایی انجام ھر كار عادالنھ را از دست داده
  

  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 نمی٣٢-١٨  :١سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ رومیان 
 تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود :بنویسید
  . بنویسید

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

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

  
  »؟ چرا خدا نسبت بھ انسان خشمگین است«) ١٨  :١رومیان  ( )١سؤال 

  .باشد  خدا نھ فقط خدایی است مھربان ، بلكھ خدایی مقدس و عادل نیز می:مالحظات
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عدالت مقدس .  ا یكی از صفات اساسی الھی است خدهكنند عدالت تنبیھ» . خشم خدا تجلی طبیعت قدوس و عادل اوست « )الف
 نیابتی است تا گناھانش بخشوده هعدالت مقدس خدا ھمچنین اساس نیاز انسان بھ كفار. سازد خدا، مجازات گناه را ضروری می

 در حكم عدالت خدا و خشم مقدس او» خشم خدا«. باشد  عدالت میه، بنیاد توضیحات پولس در خصوص آموز این اصل. شود
شود، یعنی از ھمانجا كھ  آشكار می»  از آسمان«خشم خدا .   اوست برای مجازات گناه انسانھ؛ عزم عادالن علیھ گناه انسان است

، خدا گناه را  برای مثال. شود یا آشكار می»  مكشوف«،   مجازات عملی گناه بھ طرق گوناگونھواسط خشم خدا بھ.  خدا ساكن است
  ).٢١  :١۴حزقیال (رانی سدوم و گومورا، و ده بالیی كھ بر مصریان فرستاد، كیفر رساند ، وی  طوفان نوحھواسط بھ
  

معنی رفتار غیر منصفانھ  بھ»  ناراستی«معنی خدانشناسی است و  بھ»  دینی بی» «.  اوستھ خدا تجلی مجازات منصفانخشم « )ب
»  حق «.دھند را تبدیل و تغییر می)  یا راستی(دارند و نیز حق  خشم خدا علیھ كسانی است كھ ناراستی را باز می. نسبت بھ انسانھا

طور خاص اشاره دارد بھ حقیقت مذھبی و اخالقی كھ  حق بھ.  ھر آنچیزی است كھ در نظر خدا راست و مقدس و درست است
الھی در »  حق«). ١٢  :٢؛ دوم تسالونیكیان ٢  :۴؛ دوم قرنتیان ٣٢  :٨؛ ٢١  :٣یوحنا (خدا در كتابمقدس آشكار فرموده است 

اش   ناراستیھواسط  انسان حق خدا را بھ.باشد  یگانھ مذھب راستین و یگانھ اخالقیات درست در دنیا میهكتابمقدس آشكاركنند
  . كند یعنی بر سر راه آن مانع ایجاد می» دارد باز می«

ارد در این خصوص كھ خدا مقدس و عادل و قادر دارد ؟ انسان با اینكھ دانش و آگاھی كافی د انسان چگونھ راستی را باز می
 روابط او با خدا و با سایر هكنند كند، احكامی كھ تنظیم شود و بھ احكام او اعتنایی نمی ، برای او احترامی قائل نمی است

حرمتی بھ او و  سبب بی ھ، خدا انسان را ب بنابراین. زند اش كنار می داند اما آن را از وجدان و زندگی او حقیقت را می.  انسانھاست
زند، بلكھ ھر نوع  كند؟ او نھ تنھا حق الھی را از زندگی خود كنار می انسان چگونھ حق را تبدیل می. كند احكامش مجازات می

او ھر نوع . سازد  خدا را جایگزین خود خدا میهاو ابداعات ساختھ و پرداختھ بشر در بار. سازد دروغ بشری را جایگزین آن می
خدا قطعًا تمام كسانی را كھ بھ ھر نوع مذھب دروغین ایمان . كند  منحرف و انسانی را جایگزین تعالیم راست كتابمقدس میتعلیم

مذاھب غیرمسیحی درست نیستند، زیرا مذھب مسیحی . كنند، مجازات خواھد كرد دارند و بھ ھر نوع مذھب دروغین عمل می
  .كنند راستین را سركوب می

  
  »سازد؟ خدا چگونھ خود را بر غیریھودیان مكشوف می«) ٢٠-١٩  :١ان رومی ( )٢سؤال 

  :مالحظات
خدا ھرگز خود را در میان مخلوقات متفكر بر روی زمین » .اند  عمومی از خدا دریافت كردهھ انسانھا یك مكاشفھھم« ) الف
؛ او این   كافی شناسانده استهانداز خود را بھاو در مورد ذات خود و انتظاراتی كھ از مخلوقاتش دارد، .  شھادت نگذاشتھ است بی

، متحقق )١۵  :٢(اش كھ در قلب بشر نوشتھ است  و از طریق احكام اخالقی) ٢٠-١٩  :١( اعمالش در خلقت ھواسط مقصود را بھ
توان از  ر چھ میگوید كھ ھ پولس نمی.  خدا دانشی داشتھ باشدهخدا بشر را با این توانایی سرشت كھ بتواند در بار.  ساختھ است
دارد كھ غیریھودیان آنقدر در مورد خدا شناخت دارند كھ ھیچ  او فقط اظھار می.  ، بر غیریھودیان مكشوف شده است خدا شناخت

، بلكھ  شود كھ بدانند خدایی ھست  این دانش فقط بھ این محدود نمی.دینی و ناراستی خود نداشتھ باشند  ای برای بی عذر و بھانھ
طبق سایر بخشھای . گردد می) ٣٢آیھ (، و عدالتش )٢٠آیھ (، الوھیتش  اش خت ذات خدا و صفاتی نظیر قدرت ابدیشامل شنا
، و كبریایی او كھ در  ، قدرت ، حكمت شناخت دارند، صفاتی نظیر نیكویی» صفات نادیده خدا«، غیریھودیان از  كتابمقدس

  ).٢٧-٢۴  :١٧؛ ١٧  :١۴؛ اعمال ٢۶-٢١  :۴٠؛ اشعیا ١٩ و ٨مزمور (اعمالش متجلی شده است 
در فكر و )  یا آشكارسازی(این مكاشفھ . » در ایشان ظاھر است« ، ١٩  :١یا طبق » بر ایشان ظاھر شد«این دانش در مورد خدا 

 در خود صورت و شباھت خدا، اثری از ذات و صفات كامل او را ، یعنی بھ بشر از آنجا كھ اینچنین آفریده شده.  قلب ایشان است
.  ارده استذشھادت نگ خدا ھرگز خود را بی. سازد تا تجلیات الھی را در آفرینش او مشاھده كند این امر او را قادر می. دارد

ای نیست جز تصدیق حقانیت و   او ھمواره آنچنان روشن بوده كھ بشر، این موجود ُعَقالیی را چارهھوجود خدا و صفات عالی
انسان در مقام موجودی عقالیی و . اند بھ این سبب است كھ مخلوقات عقالیی خدا، موجوداتی اخالقی .یكتایی خدا و عبادت او

  ).٣٢ و ٢٠-١٩آیات (دینی و ناراستی خود ندارد  ای برای بی ، ھیچ عذر و بھانھ اخالقی
 قادرند بھ وجود خدا و  انسانھاھگرچھ ھم). ٢۵ و ١٨آیات ( خدا سركوب و تبدیل شده است هاما این دانش و معرفت در بار

ای متصور نیست چرا  برای این امر ھیچ عذر و بھانھ). ٢١آیھ (اند  نكرده» تمجید و شكر«صفات او پی ببرند، اما او را ھرگز 
  .كنند ، عمدًا و با ناراستی در برابر راستی مقاومت می جای آن  بھ.كنند  كھ انسانھا مطابق شناختی كھ از راستی دارند عمل نمی

داند چھ چیزی در نظر خدا   او می. شده و عمدی اوست دینی تباه  بیه، بلكھ ثمر  جھل و ناآگاھی او نیستھپرستی انسان نتیج تب
انسان خدای زنده را ھمچون خدای خود .  دھد كھ در نظر او نادرست است ، با اینحال آن كاری را انجام می)٣٢(راست است 

  .نماید زندگی و مواھب خود تصدیق نمی»  ھسرچشم«عنوان  كند، و خدای زنده را بھ عبادت نمی
داند كھ چھ كاری  او می. باشد اش می شده و عمدی دینی تباه  بیه، بلكھ ثمر  جھلش نیستھ، آلودگیھای جنسی او نتیج بھ ھمین شكل

انسان ھر نوع ناراستی .  دھد كھ در حق آنان نادرست است ، با اینحال آن كاری را انجام می)٣٢(در حق دیگران درست است 
كند  داند كھ راستی را سركوب می حتی فاسدترین گناھكار نیز در درون خود می). ٣١-٢٩آیات (دھد  را در حق سایرین انجام می

 ٣٢آیھ .  داند كھ بھ انصاف در معرض خشم خداست او می.  ، خطاكار است سازد و بھ این علت یا راستی را با دروغ جایگزین می
 كارھایی سزاوار مرگند، اما نھ فقط بھ انجام  چنینانجام دھندگاناینكھ ، و شناسد  خدا را میھ عادالنهید كھ انسان گرچھ ارادگو می

  .تواند وجدان خود را كامًال خاموش سازد انسان نمی. كند دھد، بلكھ كنندگان آنھا را نیز تشویق می ھمین كارھا ادامھ می
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 خدا یعنی آشكار شدنش در كارھایش كافی است تا ھر ھگرچھ مكاشف» . خاصی از خدا دارندھكاشف انسانھا نیاز بھ مھھم « )ب
 عمومی برای ھدایت او بسوی ھاثر سازد، اما این دلیل بر آن نیست كھ چنین مكاشف  انسان را در قبال داوری خدا بیھعذر و بھان

 خاص ھ عمومی خدا نیاز دارد؛ او نیازمند مكاشفھاز مكاشف، بھ چیزی بیش  انسان برای نجات و رستگاری. نجات كافی باشد
 انسانھا در سراسر جھان و ھ ھمھتجرب.  احساسات مذھبی طبیعی انسان و درك مذھبی او ھرگز قادر بھ نجات او نیست.  خداست

دانشی كھ ( نكرده است كند كھ دانششان از خدا ایشان را بسوی ایمان بھ عیسی مسیح ھدایت ، ثابت می در تمامی شرایِط متنوع
 هدانش غیریھودیان در بار).  كارھای خدا در طبیعت و احكام اخالقی او كھ در قلب انسان قرار داردهشود از مشاھد ناشی می

، ایشان را بسوی خدای كتابمقدس و  ، و آداب و رسوم تار و مبھمشان خدا كھ مبتنی است بر كارھای خدا، و ندای قلبی ایشان
-٢١آیات ( خاص خدا دارد ھ، انسان نیاز بھ مكاشف برای دریافت رستگاری. شود سیت مورد انتظار او رھنمون نمیعدالت و قدو

  .  خاص خداستھانجیل مكاشف). ٢١  :٣؛ ١٧  :١( خاص در انجیل عطا شده است ھاین مكاشف). ٢٣
  

  »كند؟  زندگی تسلیم میهشد هچرا خدا انسان را بھ شھوات دلش و بھ روش تبا«) ٢٧-٢١  :١رومیان  ( )٣سؤال 
  :مالحظات

خطای . گردد دینی منجر بھ ناراستی و شرارت می بی» .  معینی میان مذھب و اخالقیات برقرار كرده استھخدا رابط« ) الف
ن در  خود آشكار فرموده بپذیرند، شناختشاهخواھند آنچھ را كھ خدا در بار كسانی كھ نمی. شود مذھبی منجر بھ تباھی اخالقی می

ارتباط شخص با خدا ھر چقدر كمتر شود، بھ ھمان اندازه ). ٢١آیھ (شود   خدای زنده رفتھ رفتھ بھ انحطاط كشیده میهبار
). ٢١آیھ (گردد  كند، در خیاالت خود باطل می ، وقتی شخص خدا را تمجید و شكر نمی برای مثال. گردد رفتارش فاسد و تباه می

 ھنقط). ٢۵-٢٣آیات (شود  اش می ورزد، فساد جنسی وارد زندگی عقاید مذھبی كذب ایمان میوقتی شخص بھ خدایی دروغین یا 
توان حدس زد كھ احتماًال پیرو عقاید مذھبی كاذبی  كند، می وقتی شخص در فساد جنسی زندگی می.  مقابل این نیز صادق است

وقتی .  ، عكس این نیز صادق است خوشبختانھ.  تھ است و فساد جنسی برقرار ساخخدایی ای ناگسستنی میان بی خدا رابطھ.  است
کتاب مقدس با خدای زنده شخصی کھ . توبھ میکند و از فساد جنسی خودداری میکند، در حقیقت کالم خدا تسلی میابدشخص 

  . اخالقیاتی درست و عادالنھ خواھد داشت كند، زندگی می
  

این واقعیت كھ خدا انسان را از نظر قضایی بھ دست » .كند  بیشتر تنبیھ میخدا گناه را اغلب با تسلیم گناھكار بھ گناھان « )ب
كند كھ مرتكب  خدا كسی را مجبور یا وسوسھ نمی.  كند، با قدوسیت خدا و با عملكرد اخالقی انسان ھمخوان است گناه رھا می

 جنسی و هكنند نسانھا را تسلیِم ناپاكیھای تباهوقتی كھ خدا ا. كند  ، اما او را بھ شرارت خودش رھا می)١٣  :١یعقوب (گناه شود 
كند این است كھ از  ، در واقع تنھا كاری كھ می)٢۶و٢۴آیات (عمل آورند  سازد تا اینھا را در میان خود بھ ھای خبیثانھ می ھوس

تواند  د، ذھنی كھ میساز  خودش میهشد زمانی كھ خدا انسان را تسلیم ذھن تباه. كشد  شان دست می مھار كردِن اعمال شریرانھ
دھد كھ  خدا بھ بشر اجازه می. كند ، در واقع او را بھ دست گناھانش رھا می)٣١-٢٨آیات (فقط انواع شرارت را اختراع كند 

  ).٧  :۶غالطیان (ھمان را درو كند كھ كاشتھ است 
  

آلود و روش  ھای گناه شخص را بھ ھوسخدا پیش از آنكھ » .دھد دینان و شریران صبری فراوان نشان می خدا نسبت بھ بی « )پ
قتل رساند، خدا  ، پیش از آنكھ قائن برادرش را بھ برای مثال. دھد اش تسلیم كند، صبر زیادی نسبت بھ او نشان می تباه زندگی

پیش از ). ٧-۶  :۴پیدایش (او قائن را دعوت كرد تا بھ راستی عمل كند تا مقبول او واقع شود . نسبت بھ او با مالطفت عمل كرد
؛ اول ۵  :۶پیدایش (زمانی طوالنی صبر كرد بھ این امید كھ مردِم شرور توبھ كنند و ھالك نشوند  ، خدا برای مدت طوفان نوح

پرستی و گناھان جنسی در كلیسا بود، فرصت داد تا از  خدا بھ ایزابل كھ باعث ترویج بت). ٩  :٣؛ دوم پطرس  ٢٠  :٣پطرس 
اما از آنجا كھ او و ھمدستانش مایل بھ توبھ نبودند، خدا آنان را بھ عذابی سخت دچار . د توبھ كندفساد روحانی و جنسی خو

  ).٢٢-٢٠  :٢مكاشفھ (ساخت 
  

خدا بشر را در زمان حال » .دھد تا ایشان را از داوری ابدی نجات دھد خدا بشر را در این دنیا مورد داوری قرار می « )ت
 ھدف خدا از داوری انسان در این دنیا این است كھ او را .یشان را از داوری ابدی رھایی دھددھد تا ا مورد داوری قرار می

تأدیب و اصالح كند، یعنی بھ او ھشدار دھد، گناھانش را برایش آشكار سازد، او را نسبت بھ گناھش ھشیار كند، توبیخش نماید، 
اگر خدا اجازه دھد كھ .  اكنون برای بشر خوب است د كھ ھمھدف خدا این است كھ كاری را انجام دھ. و بھ توبھ دعوتش كند

گذارند   گناھانشان خواھند شد و برای خدا راھی باقی نمیهدینی و شرارت بشر بدون ھیچ مانعی ادامھ یابد، نھایتًا ایشان برد بی
دینی و  شود انسان از بیھدف خدا از داوری فعلی این است كھ باعث . جز اینكھ ایشان را با مجازاتی ابدی كیفر رساند

كند تا شفا  خدا مجازات می). ١٣-۴  :١٢عبرانیان (، شریك قدوسیت و عدالت الھی گردد  جای آن اش دست بشوید و بھ ناراستی
 خود پاسخ ندھد، آنگاه خدا در خشم عادالنھ خود، سرانجام او را بھ ھاما اگر انسان صبر خدا را با توب). ٢٢  :١٩اشعیا (دھد 

  ).٩-٨  :١دوم تسالونیكیان ( ابدی از حضور و محبت و مراقبت خود محكوم خواھد كرد جدایی
  

  »؟ گرایی چیست  ھمجنسهنگرش كتابمقدس در بار«) ٢٧-٢۶  :١رومیان  ( )۴سؤال 
  :مالحظات

اج در نظر  جنسی فقط برای شوھر و زن در چارچوب ازدوھ، رابط موجب تعلیم صریح كتابمقدس بھ» .  زناشوییھرابط« ) الف
.   زناشویی ھمواره میان یك مرد است و یك زنھ در كتابمقدس رابط. ، و نھ در ھیچ چارچوب و ارتباط دیگری گرفتھ شده است
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  :١پیدایش (ای نبوده است  ازدواج یك مرد و یك زن امری است كھ خدا از ابتدا مقرر فرموده و ھرگز ابداع و اختراع ھیچ جامعھ
نمایند كھ ایشان را خدا برای تمام  كنند، تصدیق می وقتی مرد و زنی ازدواج می). ٣١  :۵؛ افسسیان ۵  :١٩؛ متی ٢۴  :٢؛ ٢٧

  :٢مالكی (كنند كھ نسبت بھ یكدیگر وفادار بمانند  و در حضور خدا عھد می) ۶  :١٩متی (پیوندد  شان بھ یكدیگر می طول زندگی
 جنسی را فقط ھخواھد كھ پیوند ازدواج را گرامی بدارند و رابط ھا می دوره ھخدا از مردم در تمام فرھنگھا و در ھم). ١۵-١۴

  ).۴  :١٣عبرانیان (در چارچوب ازدواج مجاز بشمارند 
  

، بھ این معنا  گیرد گرایشھا یا احساسات جنسی فرد نیست  آنچھ در كتابمقدس مورد بحث قرار می.» گرایانھ نس ھمجھرابط « )ب
در كتابمقدس مسألھ مورد بحث این است كھ شخص چگونھ باید . رایش دارد یا بھ ھمجنس خودكھ آیا او بھ غیرھمجنس گ

گفتگوھای شخصی با ھمجنسگرایان مرد یا زن آشکار ساختھ است کھ  .بروز دھدرا گرایشھای جنسی و احساسات جنسی خود 
 .رد یا زن داشتھ استمنھا بعنوان یک رابطھ آنھا در دوران کودکی با پدر یا مادر خود تأثیر زیادی در رشد شخصیتی آ

اما . دھد گرا ھستند، توضیحی نمی شود بعضی فكر كنند كھ ھمجنس  دالیِل احتمالی مختلف كھ باعث میهكتابمقدس در بار
ایش تواند، بدون توجھ بھ اینكھ این امیال چھ گر تواند بكند و چھ نمی دھد كھ شخص با امیال جنسی خود چھ می روشنی تعلیم می بھ

او میل جنسی را ). ٢۴  :٢پیدایش ( خدا میل جنسی را آفرید تا شوھر و زن را با پیوندی دائمی بھ یكدیگر بپیوندد .یا جھتی دارد
غیر   جنسی را بھھاما خدا ھر گونھ رابط). ٢٨  :١پیدایش (و برای تولید مثل پدید آورد ) ھا كتاب غزل غزل(منظور لذت ایشان  بھ

ھر گونھ ارتباط جنسی دیگر بر خالف قصد و .  ان زن و شوھر در چارچوب ازدواج را ممنوع ساختھ است جنسی میھاز رابط
  .   خداستهشد  اعالمهاراد

، رابطھ جنسی با  گرایی ، ھمجنس ، روابط جنسی نامشروع سختی گناھان جنسی نظیر زنای با محارم ، خدا بھ در عھدعتیق
، تجاوز، و  ، خیانت در ازدواج بندوباری جنسی ، بی)١٧ ، ١۵ ، ١٣ ، ١٠  :٢٠؛  ٢٣ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ۶  :١٨الویان (حیوانات 

سختی خطاكاران جنسی را  در عھدجدید خدا بھ). ٢١  :٢٧؛ ١٧  :٢٣؛ ٣٠-٢٠  :٢٢تثنیھ (روسپیگری را محكوم كرده است 
، كسانی كھ در اثر روابط  قبیحھ ھستندسیتصاویر جنفیلمھا یا  انتشار دھنده و پخش کنندهافرادی كھ سازد، نظیر  محكوم می

گیری یا  خدا سخنی از جھت). ١٠-٩  :۶اول قرنتیان (بازان  ، و ھمجنس كاران گسلند، لواط نامشروع پیوند زناشویی خود را می
ا نزاع ، ی ، دزدی گویی ھمان شكل كھ سخنی از گرایش انسان بھ دروغ آورد، بھ میان نمی گرایش یا احساسات جنسی افراد بھ

آلود و احساسات  آلود و گرایشھای گناه گیری گناه طور فطری دارای جھت  انسانھا در ھمھ نقاط جھان بھھھم.  میان نیاورده است بھ
خدا انسان را زمانی . آلود خود گردند  انسانھا در معرض وسوسھ ھستند كھ تسلیم طبیعت قدیمی و گناهھھم. باشند آلود می گناه

. آلود خود شود ، و ارتكاب ھمھ گناھان جنسی فوق، تسلیم طبیعت قدیمی و گناه ، نزاع ، دزدی گویی  او با دروغكند كھ محكوم می
خدا آنانی را كھ بدن خود ). ٧  :١یھودا (شوند، در آتش عذاب جاودانی كیفر خواھند دید  آنانی كھ تسلیم فساد انحرافات جنسی می

دھد كھ ھر كھ   تعلیم می١١  :۶اما كالم خدا در اول قرنتیان ). ١٧-١۶  :٣اول قرنتیان (سازند، ویران خواھد ساخت  را ویران می
شرط اینكھ برای عادل شدن بسوی عیسی مسیح بیاید و خود را تسلیم كار  تواند نجات و رستگاری یابد، بھ ، می گناه كرده است

توانند با دست كشیدن از كارھای خود  بازان می اما ھمجنس،  بازی را محكوم كرده خدا ھمجنس. القدس بسازد تا تقدیس شود روح
  .، نجات یابند و روی آوردن بھ عیسی مسیح

  
  بكار ببرید:  ۴قدم 

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

  . تھیھ كنید ٣٢-١٨  :١
  پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟ خواھد كدامیک از كاربردھای امكان  خدا از شما می:توجھ كنید
ران درمیان دغدغھ با دیگ  شخصی خود را بدون كاربرد.  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 متفاوتی می
  ). پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشند فھرست زیر، نمونھ ھایی از كاربردھای امكان(
  

  )٣٢-١٨  :١رومیان (پذیر  ننمونھ ھایی از كاربردھای امكا
   

  . ھرگز راستی را سركوب نكنید *١٨  :١ •
  . خدا را از كارھایش در طبیعت مورد توجھ قرار دھیدهبكوشید صفات نادید   *٢٠-١٩  :١ •
  . تواند ادعا كند كھ در جھل كامل بوده است ھیچكس نمی.  ھرگز برای خدای زنده عذر و بھانھ نیاورید * ٢٠  :١ •
  .كنید، جالل دھید خدا را برای ھمھ مواھبش شكر كنید و او را برای ھر چھ كھ ھستید و ھر چھ می  * ٢١  :١ •
  . ھرگز راستی را تبدیل بھ دروغ نكنید * ٢۵و٢٣  :١ •
  .گردد  مذاھب دروغین قطعًا منجر بھ اعمال فاسد جنسی می. مراقب باشید * ٢۴-٢٣  :١ •
  .آلودتان سازد كنید، خدا ممكن است شما را تسلیم عادات گناه مراقب باشید كھ اگر توبھ ن * ٢٨و٢۶، ٢۴  :١ •
  .شود منتھی بھ بیماریھای ھولناكی می)  ، و نھ گرایش بھ آن یعنی عمل كردن بھ آن(بازی   ھمجنس. یك ھشدار * ١٧  :١ •
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  . شایستھ است كھ دانشی را كھ از خدای زنده دارید، حفظ كنید * ٢٨  :١ •
  .گردد  منتھی بھ ھر گونھ ناراستی و شرارت میدینی قطعًا  بی * ٢٩-٢٨  :١ •
  .آورد شمار می  این فھرستی است عملی از آنچھ كھ خدا گناه بھ * ٣١-٢٩  :١ •
  .طور كامل خاموش سازد تواند وجدان خود را بھ  ھیچكس نمی * ٣٢  :١ •
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
   

ھایی  ، نمونھ ام ھمچنین در زندگی.  دین و ناراست و شرور بودم ، بی ی بودمكنم كھ زمانی كھ ھنوز غیرمسیح  من تصدیق می) الف
فقط زمانی توانستم توبھ كنم و بسوی عدالت خدا بازگردم .  حرمتی بھ خدا و ارتكاب انواع كارھای شرورانھ وجود داشت از بی

عدالت خدا زمانی بھ من عطا شد كھ .  بر آوردكھ پی بردم كھ ھیچ عدالتی در خودم نیست كھ بتواند انتظار خدا برای عدالت را
 او برای گناھان مرا پذیرفتھ هكنند ایمان آوردم كھ عیسی مسیح برای گناھان من مرد و قیام كرد تا ثابت كند كھ خدا قربانی كفاره

  . است
  

دین و  ھر كھ بی.  داردای ناگسستنی وجود اش رابطھ خوبی آگاھم كھ میان معتقدات مذھبی فرد و زندگی اخالقی  من بھ) ب
پرستی كشیده خواھد شد   بھ بتمآًال ھر كھ بھ مذھبی دروغین معتقد باشد، .زدناراستی و شرارت خواھد خدانشناس باشد دست بھ 

، برای من بسیار مھم است كھ حقایق انجیل را بھ مردم بیاموزم تا ایشان نیز  بنابراین. یا مرتكب گناھان جنسی خواھد گردید
  و اخالقیات مسیحی من این را ھدف خود قرار خواھم داد كھ اصول اعتقادات مسیحی. د زندگی اخالقی درستی داشتھ باشندبتوانن

 حقایق کتاب مقدسی ھستند کھ من بایستی بھ آنھا ،اصول اعتقادی . را بھ مردم آموزش دھم و ایشان را در این راه تربیت نمایم
  . کتاب مقدسی ھستند کھ من بایستی بر اساس آنھا زندگی کنم حقایق،اخالقیات. ایمان داشتھ باشم

  
  دعا کنید:  ۵قدم 

  .  آشکار کرده است، دعا كنیم٣٢-١٨  :١در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در رومیان 
ملھ تمرین كنید کھ در فقط یک یا دو ج.  کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھیددر دعای خود بھ آنچھ کھ درطی این بررسی(

  .) بیاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند كرد. دعا کنید
  
  

  ) دقیقھ٨(دعا   ۵
  دعای شفاعت

  
  . برای یكدیگر و مردم دنیا دعا كنید. بھ دعا كردن در گروه ھای دو یا سھ نفری ادامھ دھید

  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
  ی بعددرسبرای   

  
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :گروهسر (

  .)بنویسند
  
  .متعھد باشیدنسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد   - ١

  .دھید یا بررسی نماییدرا موعظھ كنید، یا تعلیم » ٣٢-١٨  :١رومیان  «موضوعبرای یك فرد یا یك گروه 
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و . را بخوانید ٧ و ۶ ، ۵ ، ۴تثنیھ ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان   - ٢

  . یادداشت بردارید
  . کنید آیھ حفظی قبلی را مرور٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید )۴۴  :٢ دانیال -  پیروزی ملكوت شکوه (  آیھ- حفظ کردن   - ٣
 قدم برای ۶از روش .  آماده کنید١٩-٩  :٢٠ و لوقا ١٢-١  :١٢ و مرقس ٣٩-٣٣  :٢١مثل باغبانان شرور از متی   -تعلیم    - ٤

  .ھا استفاده كنید تفسیر َمَثل
  ). 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 خدا«مربوط بھ  آموختھ ھای جدید   - ٦

 . را در دفتر خود بنویسیدو این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ۵درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھرا كھ راجع بھ موعظدعا كنید و اعضای گروه و نیز این درس  :سرگروه

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
   تثنیھ

  
در میان با دیگران  )٧، ۶، ۵، ۴تثنیھ (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت
  ).  وانیدبخھای 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
    ملكوت خدا: عنوان مجموعھ

  
  ۴۴  :٢دانیال  -  پیروزی ملكوت شکوه : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  ) دقیقھ٩٠(تعلیم    ٤
   باغبانان شریر

  
  .»آوران ملكوت خدا پیام «ه مثلی است در بار٣٩-٣٣  :٢١در متی » َمَثل باغبانان شریر«

منظور تعلیم حقیقتی  توضیحی است مبتنی بر امور واقعی زندگی بھ«؛ یا » داستانی است زمینی با معنایی آسمانی«َمَثل 
كرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با  زمره زندگی انسان استفاده میعیسی از وقایع عادی و رو» . روحانی

  .واقعیت وضعیتشان و نیازشان بھ احیا روبرو سازد
  ). در این کتاب رجوع کنید١بھ ضمیمھ (  كردبررسی خواھیم ھا مثل ھبھ مطالعاین مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط 

  
  .١٩-٩  :٢٠، لوقا ١٢-١  :١٢، مرقس ۴۶-٣٣  :٢١ متی :بخوانید 
  
   درك داستان طبیعی َمَثل  -١
  

 ھاز این رو، نخست بھ بررسی واژگان و پیشین. اند تا مفھومی روحانی تشریح شود ھا با زبان مجازی بیان شده  َمَثل: مقدمھ
  . پردازیم فرھنگی و تاریخی داستان می

  اند؟ قعیات زندگی روزمره چھ عناصری در داستان مطابق وا:گفتگو کنید
  :مالحظات

بایست ھمھ چیز را خودش  ھیچ چیز در آن نبود و او می. صاحب باغ تاكستانی غرس كرد  .» صاحب باغ و باغش«  ) الف
، و دور تاكستان دیواری كشید، و َچرُخشتی برای كشیدن  او درخت ُمو كاشت. بسازد تا پس از آن بتواند انتظار سود داشتھ باشد

دیوار برای آن بود كھ تاكستان را از خطر دزدان و حیوانات محفوظ نگاه .  انگور حفر كرد، و برجی برای دیدبانی ساختآب 
. شد شد یا بطور كامل در دل یك صخره حفر می چرخشت معموًال متشكل از دو چالھ در زمین بود كھ با سنگ پوشیده می. دارد
آب انگور ). ٣-٢  :۶٣اشعیا (كردند  ریختند و با پا آنھا را لھ می نگورھای رسیده را میدر آن ا. عمق بود  باالیی بزرگ و كمھچال

كارگران بعدًا آب انگور را از آن . این چالھ عمیق و باریك بود.  ریخت  پایینی میھاز طریق یك لولھ یا از باالی دیواره بھ چال
برج دیدبانی . گردید شد و تبدیل بھ شراب می ھا تخمیر می  در خمرهآب انگور). ١۶  :٢حجی (ریختند  ھا می كشیدند و در خمره می

یك دیدبان را در برج ). ٢  :۵اشعیا (كردند  آوری می ھنگام پاك كردِن زمین تاكستان جمع شد كھ بھ احتماًال از سنگھایی درست می
عنوان انبار نیز استفاده   از این برج بھ).١۵  :٢غزل غزلھا (گماردند تا خطر دزدان و شغالھا و روباھان را اطالع دھد  می
  .از این داستان كامًال روشن است كھ این مرد نھ فقط صاحب باغ بود، بلكھ ھمھ چیزھا را خودش درست كرده بود. كردند می
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ر َمَثل ھمانطور كھ د. ای باغبان اجاره داد صاحب باغ تاكستان خود را بھ عده  ». باغبانان و توافقشان با صاحب باغ«  ) ب
؛ ٣۴  :٢١متی (عنوان اجاره بھ صاحب باغ بدھند  بایست مقداری از محصول را بھ ، این مستأجران می روشنی مشخص شده بھ

  .ماند ، بلكھ جزو مایملك صاحب باغ باقی می تاكستان بھ باغباناِن مستأجر تعلق نداشت). ١٠  :٢٠؛ لوقا ٢  :١٢مرقس 
  

چینی رسید، صاحب ملك غالمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا سھم خود را از محصول  وقتی زمان خوشھ  .» غالمان«  )پ
ایشان از سوی مالك . ، برای او ببرند غالمان از طرف صاحب ملك مأموریت داشتند كھ سھم مالك را دریافت كرده. دریافت كند

  . نام صاحب تاكستان یعنی بھكردند،  اختیار كافی داشتند و درخواستشان را بھ نام ارباب خود مطرح می
  

ایشان بھ توافق خود . رحم بودند ، شرور و نادرست و بی نشین باغباناِن اجاره  .»رود داستان از مرزھای منطق فراتر می« ) ت
و یكی را زدند، دیگری را درجا كشتند، . جای اینكھ سھم مالك از محصول را بدھند، با غالمان بدرفتاری كردند بھ. عمل نكردند

حساب  ؛ ایشان با این كار خود، مالكیت او را بھ این رفتار ظالمانھ اھانتی بود بھ مالك. سومی را تا حد مرگ سنگسار كردند
شدت بھ سزای اعمالشان  رود كھ مالك بالفاصلھ باغبانان شرور را بھ  در چارچوب روابط عادی انسانھا، انتظار می.نیاوردند

او بر آن شد تا فرصت دیگری بھ . مالك باغبانان ظالم را بالفاصلھ مجازات نكرد. یابد  ادامھ میاما داستان طور دیگری. برساند
  .اما ایشان بھ ھمان شكل با ایشان رفتار كردند. پس غالمان بیشتری فرستاد. ایشان بدھد

و «: فرماید  می۶  :١٢مرقس . مالك پسر خودش را نزد باغبانان شرور فرستاد: رسد انگیزی می  اوج حیرتھسپس داستان بھ نقط
روشن است كھ » . پسر مرا حرمت خواھند داشت:  ، گفت او را نزد ایشان فرستاده.  باالخره یك پسر حبیب خود را باقی داشت

با فرستادن آن . جز آن پسر، كس دیگری را نداشت كھ بفرستد او بھ. صاحب باغ فقط یك پسر داشت كھ برایش بسیار عزیز بود
دانست كھ آنھا شرور و ظالمند، با اینحال یگانھ پسر   او می.زد ، مالك آخرین حرفش را بھ باغبانان می اغبانان ظالمپسر نزد ب

 با اینكھ .گناه باغبانان شرور بسیار غیرمنطقی بود اما محبت مالك نیز كامًال غیرقابل درك بود. خود را كھ عزیزش بود فرستاد
با اینكھ باغبانان ظالم خدمتكارانش را .  پا گذاشتھ بودند، او باز فرصت دیگری بھ ایشان دادباغبانان اینچنین حق مالك را زیر

رود،  این داستان ممكن است از مرز عقل و منطق فراتر می. كشتھ بودند، او باز پسر یگانھ و محبوبش را نزد ایشان فرستاد
  . زیرا یك َمَثل است

ایشان فكر . شده بود ای عمدی و قتلی طراحی  یك واكنش آنی نبود، بلكھ توطئھھد، نتیجكاری كھ باغبانان ظالم با پسر مالك كردن
، چون صاحب تاكستان ھنوز  ای چھ فكر احمقانھ. قتل برسانند، تاكستان بھ ایشان خواھد رسید كردند كھ اگر یگانھ وارث را بھ می

، پادشاھان جھان   مقایسھ كنید كھ طبق آن۴-١  :٢ را با مزمور این. توانست بیاید و ایشان را شدیدًا مجازات كند زنده بود و می
  .خندد كنند، اما خدا از آسمان بر ایشان می علیھ خدا و مسیح او توطئھ می

  
   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آن  -٢
  

ن است بیانگر این نكتھ باشد كھ مثل بھ  مثل ممكھزمین. گردد آن می» توضیح یا كاربرِد«َمَثل و »  ھزمین« چارچوب شامل : مقدمھ
شود و  زمینھ معموًال قبل از مثل یافت می.  ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است ، یا اینكھ شرایط بھ چھ مناسبتی گفتھ شده

  . توضیح یا كاربرد، بعد از مثل
  ؟ ، و توضیح یا كاربرد َمَثل چیست ، داستان  زمینھ:گفتگو کنیدكشف و 

  :ظاتمالح
، یعنی آخرین ھفتھ پیش از مصلوب شدِن » ھفتھ رنج« آمده و بخشی است از ماجراھای ٣٢-١ :٢١ مثل در متی ھزمین  ) الف

  . عیسی مسیح
 عیسی بھ اورشلیم با حضور جمعیتی انبوه كھ فریاد ھاین ھفتھ از روز یكشنبھ آغاز شد، با ورود پیروزمندان  .تطھیر معبد ) ١

آنگاه عیسی برای بار دوم معبد مقدس و بزرگ را از وجود تمام كسانی كھ آن را تبدیل بھ .  است» سیح موعودم«زدند كھ او  می
سران كاھنان و فقیھان و مشایخ قوم یھود بھ خشم آمدند و ). ١۶-١٣ :٢یوحنا  اولین تطھیر معبد در(بازار كرده بودند، پاك نمود 
؛ لوقا ١٨: ١١مرقس (فتند چونكھ مردم بھ او چسبیده بودند تا سخنانش را بشنوند یا اما راھی نمی. در صدد كشتن او بر آمدند

كودكان در محوطھ معبد فریاد بر آورده بودند . او تمام نابینایان و افلیجانی را كھ در آنجا نزدش آمدند، شفا بخشید). ۴٨-۴٧  :١٩
و فقیھان خشمگین بودند و عیسی را شماتت كردند كھ چرا اما سران كاھنان . ، یعنی ھمان مسیح موعود است» پسر داود«كھ او 

  . كند كھ مسیح است دھد مردم چنین لقبی بھ او بدھند و چرا انكار نمی اجازه می
  
ای از مسیر او قرار  ، عیسی گرسنھ بود و بطرف درخت انجیری كھ در فاصلھ در روز دوشنبھ  .نفرین كردن درخت انجیر ) ٢

،  شنبھ در روز سھ. ، آن را نفرین كرد ای نیافت چون میوه.  اما جز برگ چیزی بر درخت نیافت. چیندای ب داشت رفت تا میوه
تری  این رویداد معنای عمیق.  عیسی از درخت خشمگین نبود یا منظورش تنبیھ آن نبود.درخت از ریشھ تا بھ باال خشكیده بود

  .كند ح میتر را تشری داشت و َمَثل باغبانان ظالم این معنای عمیق
  
سران كاھنان و ). ١ :٢٠لوقا ( انجیل پرداخت ھآن روز، عیسی باز در محوطھ معبد بھ تعلیم مردم و موعظ  .َمَثل دو پسر  )٣

از . كند ، موعظھ می اتفاق مشایخ یھود از او سؤال كردند كھ بھ چھ اجازه و اختیاری انجیل را درست در معبد تعلیم داده فقیھان بھ
ان حاضر نشدند اختیار و مرجعیت یحیی تعمیددھنده را بپذیرند، او نیز حاضر نشد بر ایشان آشكار سازد كھ اجازه و آنجا كھ ایش
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آنگاه َمَثل دو پسر را گفت كھ بر این واقعیت تأكید داشت كھ سران قوم اسرائیل یحیی تعمیددھنده را رد .  اختیارش از كجاست
  .كرده بودند

  
، مخالفت سران  ، روشن است كھ زمینھ و چارچوب َمَثل باغبانان ظالم بھ این ترتیب  . یل و پیروانشانمخالفت رھبران اسرائ ) ۴

وضوح بر سر مسألھ عیسی مسیح دچار دودستگی شده  ملت اسرائیل بھ. باشد كاھنان و فقیھان و مشایخ یھود با عیسی مسیح می
پذیرفتند كھ او  اما رھبران قوم اسرائیل و پیروانشان نمی. رت بودندبسیاری از مردم عادی اسرائیل از تعلیم او در حی: بودند

. پنداشتند، و او را ھمچون واعظ و معلم انجیل قبول نداشتند ھمان مسیح موعود است ، و معجزات شفای او را كار شیطان می
  .)۵٣  :١١یوحنا (واقعیت این بود كھ ایشان توطئھ قتل او را نیز چیده بودند 

  
  : دقت توجھ داشت بھ دو نكتھ باید بھ.   آمده است۴١-٣٣  :٢١ مثل در متی تانداس  ) ب

گویند كھ پسر مالك نخست از تاكستان بیرون افكنده شد و بعد بھ قتل  متی و لوقا می  .» معنای بیرون افكنده شدن از تاكستان« ) ١ 
متی و لوقا بر . ان این دو قرائت تفاوتی اساسی وجود نداردمی. گوید كھ اول كشتھ شد و بعد بیرون افكنده شد رسید، اما مرقس می

اما ). ١٢  :١٣عبرانیان ( اورشلیم بردند و مصلوب كردند هترتیب تاریخی تأكید دارند، یعنی اینكھ عیسی را بھ خارج از درواز
ھر سھ . ون از تاكستان انداختندآورترین شكلی كشتند و ھمچون یك مجرم بھ بیر مرقس بر این حقیقت تأكید دارد كھ او را بھ شرم

  .اند نگار از این اصطالح ھمچون نمادی برای رد شدن عیسی مسیح از سوی مقامات قوم اسرائیل استفاده كرده انجیل
  
شان  ھای خود متمركز نگاه دارند و عالقھ علمای یھود برای آنكھ توجھ شنوندگان خود را بھ گفتھ  .»  شنوندگانھواكنش اولی«) ٢

وقتی عیسی داستان خود را در مورد باغبانان شرور . كردند  موضوِع مورد بحث افزایش دھند، اكثرًا از ایشان سؤاالتی میرا بھ
او . طلبید كھ پسر صاحب ملك را كشتھ بودند بھ پایان رساند، از شنوندگان خود سؤالی كرد كھ واكنشی اولیھ را از ایشان می

شنوندگاِن او كھ متشكل از سران كاھنان و فقیھان و مشایخ » بھ آن دھقانان چھ خواھد كرد؟پس چون مالك تاكستان آید، «: پرسید
ھایش را  سختی ھالك خواھد كرد و باغ را بھ باغبانان دیگر خواھد سپرد كھ میوه البتھ آن بدكاران را بھ«: یھود بودند، پاسخ دادند

، عیسی مسیح آنانی   زیرا در كاربرد َمَثل. خود را محكوم كردند،سیحدشمنان خداوند عیسی م با این پاسخ،» . بدو دھندمدر موس
  .محكوم كردتوسط پاسخشان  داده بودند، ای قبل بھ او پاسخ ا كھ لحظھر

آیات (ابتدا َمَثل ناتان :  مقایسھ كنید١٢-١  :١٢ خاطر زنایش در دوم سموئیل این ماجرا را با جریان توبیخ داود از سوی ناتان بھ
تك بر سر داود ی كھ ھمچون ُپ اگیری ، و سرانجام توضیح ناتان و نتیجھ)۶-۵آیات ( داود كھ خشم بود ھسپس واكنش اولی، )۴-١

، داود متوجھ نبود كھ او بطور سربستھ در مورد خود او  گفت كھ ناتان سخن می ھنگامی). ١٢-٧آیات (» . آن مرد تو ھستی«: آمد
  .زند  خوِد ایشان میهاسرائیل و پیروانشان متوجھ نبودند كھ عیسی این َمَثل را در بار، رھبران  ھمان شكل بھ. كند صحبت می

  
ای پیش بھ او پاسخی درست داده بودند،  عیسی آنانی را كھ لحظھ. شود  یافت می۴۴-۴٢  :٢١ َمَثل در متی توضیح یا كاربرد  ) پ

كھ سنگی را كھ معمارانش رد نمودند، ھمان ) ٢٣-٢٢: ١١٨ر مزمو(اید  مگر در كتب ھرگز نخوانده«: گوید كند و می محكوم می
گویم كھ ملكوت خدا از شما  از این جھت بھ شما می.  این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است.  سر زاویھ شده است

كھ بر آن سنگ افتد خرد ھر «: كند انجیل لوقا چنین اضافھ می ».اش را بیاورند، عطا خواھد شد ، بھ امتی كھ میوه گرفتھ شده
»  سنگ«در عھدعتیق و عھدجدید، ). ۴۵-۴۴: ٢ ؛ دانیال ١٨: ٢٠لوقا (»  شود، اما اگر آن بر كسی بیفتد او را نرم خواھد ساخت

   :بھ چیزھای مختلف داللت دارد
ھایی كھ در  ان ملترھبران و بزرگ.  معرف خوِد اسرائیل است»  سنگ«، ٢٣-٢٢  :١١٨در مزمور   . در عھدعتیق»  سنگ«  )١

، در این معنا  ھا قرار گرفت  ملتھاما اسرائیل در رأس ھم. اطراف اسرائیل بودند، قوم اسرائیل را خوار شمرده و رد كرده بودند
او این كار را برای ھیچ ملت دیگری . كھ خداوند عھد خود را با یعقوب بست و شریعت خود را بھ بنی اسرائیل عطا فرمود

  ).٢٠-١٩  :١۴٧مزمور (دانستند  ھا احكام و شریعت خدا را نمی سایر ملت. انجام نداد
  
»  پسر مالك« چگونھ در ٢٣-٢٢  :١١٨دھد كھ پیشگویی موجود در مزمور  عیسی اینك نشان می  .در عھدجدید»  سنگ«  )٢

 را با اشعیا ٧-١: ۴٣ و اشعیا ١۴-٨: ۴١اشعیا (  سی مسیح خودش اسرائیل حقیقی است عی.رسد یعنی خوِد او، بھ تحقق كامل می
، اعمال ٢٢: ۴یوحنا (. او اھمیت داردھواسط ملت اسرائیل فقط در عیسی مسیح و بھ ). مقایسھ کنید٧-١: ۴٩ و اشعیا ٧-١: ۴٢
ھر كھ عیسی مسیح را رد كند، دیگر بھ اسرائیل حقیقی تعلق ندارد؛ و ھر كھ عیسی مسیح را  )۵، ٢، ١: ١٢، مکاشفھ ٢٣: ١٣

رفت تا از سوی سران كاھنان و فقیھان و  است كھ می»  سنگی« عیسی مسیح خودش آن . د متعلق بھ اسرائیل حقیقی استبپذیر
بدینسان . پس از چند روز، این بزرگان مردم اسرائیل را ھدایت خواھند كرد كھ عیسی را مصلوب كنند. مشایخ اسرائیل رد شود

  ».بھ نزد خاصان خود آمد، اما خاصانش او را نپذیرفتند«: فرماید ییافت كھ م  بطور كامل تحقق می١١  :١یوحنا 
شده پیروزمندانھ از مردگان بر خواھد خاست و  عیسی مسیِح مصلوب. گردد»  سنگ سر زاویھ«رفت كھ  می»  سنگ رد شده«

  .ترین شخص در عالم ھستی و در تاریخ جھان خواھد شد مھم
اند؟  را رد كرده» مسیح موعود«اند و  عنی بر سر مردمانی از اسرائیل كھ مسیحی نشدهاما بر سر ملت اسرائیل چھ خواھد آمد، ی

در اینجا ملكوت .  الزم را بیاورند داده خواھد شده، بھ مردمانی كھ ثمر فرماید كھ ملكوت خدا از اسرائیل گرفتھ شده عیسی می
باشد، امتیازاتی كھ در عھدعتیق متعلق بھ قوم  می» داقوم خ«خدا بھ معنای امتیازات خاص ملكوت و برخورداری از مقام خاص 

ھمچنین بھ معنای كالم و خدمت مبارك رستگاری است كھ عیسی مسیح ). ١٢-١١  :٢؛ افسسیان ۵-۴  :٩رومیان (اسرائیل بود 
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.  آورده است عمل پوشانده و برای اسرائیل بھ ارمغان ھ عھدجدید، بھ آن جامه، در این آغاز دور»مسیحای موعود«در مقام 
از این زمان بھ بعد، . ملكوت خدا از ملت اسرائیل گرفتھ خواھد شد، زیرا ایشان مطابق تعھدات و شرایط آن زندگی نكردند

، شامل مردمان از ھر ملت جھان  ، یعنی ملت اسرائیل نخواھد بود، بلكھ گسترش یافتھ ملكوت خدا دیگر محدود بھ مردمانی خاص
  .، ھمانند آن باغبانان ظالم عمل كرده بودند رھبری مشایخ و علمایشان  بھ ملت اسرائیل.خواھد شد

او پسر یگانھ و محبوب خود عیسی . باشد ، خدای پدر می ، از جملھ ملكوت خدا و امتیازاتش  صاحب و مالك ھمھ چیز در جھان 
،  بنابراین .، بھ او بدھند  را كھ بھ او تعلق داشت، اما ایشان نخواستند كھ آنچھ مسیح را بھ این جھان فرستاد، بھ نزد قوم اسرائیل

ھای ملكوت خدا را  میوهو بھ کسانیکھ ) ١٧: ۵رومیان ( کھ ھدیھ خدا را دریافت کنند خدای پدر ملكوت را بھ مردمانی خواھد داد
 . جھان خواھد بخشیدھای خاص را بھ ایمانداران از ھر ملت او تمام امتیازات و بركات و فرصت .)۴٣: ٢٢متی  (تولید كنند

این ملت یا قوم جدید بھ كلیسای مسیح در سراسر . خواھد شد» قوم خدا«، ملتی جدید »قوم خدا«عنوان  جای قوم اسرائیل بھ بھ
  ).١٠-۴  :٢اول پطرس (جھان داللت دارد كھ متشكل است از یھودیان و غیریھودیانی كھ بھ عیسی مسیح ایمان دارند 

  :٢١متی (گیری مثل را عنوان كرد، شنوندگانش دومین واكنش خود را نشان دادند  یسی كاربرد و نتیجھبالفاصلھ پس از آنكھ ع
اكنون دریافتھ بودند كھ روی سخن عیسی با ایشان ) ۴۵، ٢٣، ١۵  :٢١متی (سران كاھنان و فقیھان و مشایخ اسرائیل ). ۴۵-۴۶

 عیسی با استفاده از ضمیر ۴٣، در آیھ  عالوه بھ. اند یسی را نپذیرفتھدانستند كھ خود و پیروانشان ع  ایشان خوب می. بوده است
خواستند او را بگیرند و   ایشان گرچھ می. ، توضیح و كاربرد مثل خود را مستقیمًا متوجھ ایشان ساخت دوم شخص جمع

پسر «عنوان  دم عادی او را بھچند روز پیش از آن بود كھ مر. ترسیدند اش كنند و بھ قتل برسانند، از مردم عادی می محاكمھ
مسلم است كھ . در اورشلیم مورد استقبال قرار داده بودند، و كودكان نیز در معبد مقدس او را با ھمین عنوان ستوده بودند» داود

 خود كردند، یعنی بخاطر اینكھ مسیح موعود بود و آمده بود تا زندگی ، عیسی را بخاطر آنچھ كھ بود تكریم نمی مردم بطور كلی
دانستند، بخصوص یك مسیحای سیاسی و یك پادشاه كھ ملت  ایشان او را یك نبی می). ۵٣اشعیا ( گناھان فدا كند هرا ھمچون كفار

  ).۶: ١؛ اعمال ١٢  :١٩؛ ٣٧-٣۶  :١٨؛ ١۵-١۴  :۶؛ یوحنا ٢  :٢٣لوقا (داد  اسرائیل را از ستم رومیان رھایی می
  
   در مثلتعیین جزئیات مربوط و نامربوط   -٣
  

جزئیاِت مربوط یا اصلی در داستاِن مثل . ھایش دارای مفھوم روحانی باشند  قصد عیسی این نبود كھ تمامی جزئیاِت َمَثل: مقدمھ
، معنای  ، نباید برای ھر یك از جزئیات مثل بنابراین. بخشند آن دستھ از جزئیات ھستند كھ درس اصلی مثل را استحكام می

  . شویمروحانی مستقلی قائل 
  باشند؟  كدامیك از جزئیاِت این َمَثل واقعًا اصلی یا مربوط می:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

 و ٨٠كامًال روشن است كھ این مثل بر مزمور . اندازد بالفاصلھ ما را بھ یاد قوم اسرائیل می»  تاكستان«تصویر   . تاكستان  ) الف
گوید كھ خدا درخت ُمویی را از  پردازد؛ می ح خروج بنی اسرائیل از مصر می بھ شر١۶-٨: ٨٠مزمور .   بنا شده است۵اشعیا 

این درخت مو رشد كرد و از دریای .  ، آن ُمو را در آنجا كاشت پرست از فلسطین مصر بیرون آورد و پس از اخراج اقوام بت
.   پادشاھی داود و سلیمانهصھ در دور، خا ھمان ملت اسرائیل است» مو«واضح است كھ .  مدیترانھ تا رود فرات گسترش یافت

تاكستان درست شد و دیواری دورش كشیدند و در آن برجی برای . دھد  درست شدِن یك تاكستان را شرح می٧-١  :۵اشعیا 
،  بد آوردهاما از آنجا كھ قوم اسرائیل فقط میو.   خوب داشتهخدا از این تاكستان انتظار میو. دیدبانی و نیز یك چرخشت ساختند

. ، تبدیل بھ ویرانھ گردد خدا از پیش گفت كھ دیوارھایش را ویران خواھد ساخت و اجازه خواھد داد كھ تاكستان پایمال شده
گردان  بدینسان وقتی بعدھا قوم اسرائیل از خدا روی.  نبوت اشعیاه، خاصھ در دور بروشنی معرف قوم اسرائیل است»  تاكستان«

این وقایع . را منھدم سازند و انگورھایش را بدزدند و درخت مو را بُبَرند و در آتش بسوزانندشد، خدا اجازه داد كھ دیوارش 
عنوان درخت مو در  ھمین تصویر اسرائیل بھ. زمانی آغاز شد كھ قوم اسرائیل بھ سرزمین آشور و بابل بھ اسارت برده شدند

  .شود  نیز یافت می٢-١  :١٠و ھوشع  ١۴-١٠  :١٩ و ۶-١  :١۵، حزقیال ٢١  :٢، ارمیا ٣-٢  :٢٧اشعیا 
من تاك ھستم و «: فرماید ، عیسی می۶-۵ :١۵در یوحنا . یابد بطور غایی در عیسی مسیح تحقق می»  تاك« تصویر درخت مو یا  

 من اگر كسی در. توانید كرد آورد زیرا كھ جدا از من ھیچ نمی  بسیار میهماند و من در او، میو آنكھ در من می. ھا شما شاخھ
مقایسھ كنید با (» .شود اندازند و سوختھ می ، در آتش می خشكد و آنھا را جمع كرده شود و می نماند، مثل شاخھ بیرون انداختھ می

 او مفھوم و اھمیت ھواسط  قوم اسرائیل فقط در عیسی مسیح و بھ. عیسی مسیح خودش تاك حقیقی است). ٢٣-٢٠  :١١رومیان 
رد كند دیگر بھ قوم حقیقی اسرائیل تعلق ندارد، و ھر كھ عیسی مسیح را بپذیرد از آن قوم حقیقی  ھر كھ عیسی مسیح را .دارد

  .)١۶-١٢  :۶غالطیان (اسرائیل خواھد بود 
،  ، امتیازات و بركات منظور از آن.  وجود فیزیكی یا ملی قوم اسرائیل نیست»  تاكستان«، منظور از  اما در َمَثل باغبانان ظالم

این امتیازات بھ قوم اسرائیل تعلق گرفتھ بود چون ایشان . باشد عنوان قوم برگزیده خدا می  و جایگاه قوم اسرائیل بھھا، فرصت
متی (بخصوص در توضیح و كاربرد مثل  ).١٨-١٧: ٢٢ ؛ ٣  :١٢پیدایش (نسل برگزیده بودند و خدا با ایشان عھد بستھ بود 

. »ملكوت خدا «هگوید، بلكھ در بار در عھد و پیمان قدیم سخن نمی )اسرائیل( خدا ، عیسی روشن ساخت كھ در باره قوم)۴٣  :٢١
 را از قوم اسرائیل ) ملكوت( "تاکستان" را بھ اقوام دیگر خواھد داد، بلكھ گفت كھ )قوم اسرائیل( "تاکستان" عیسی نفرمود كھ
ھا، و جایگاه قوم  ، فرصت  امتیازات و بركاتعنیی" تاکستان" منظور او این بود. سایر مردم خواھد دادبھ خواھد گرفت و 

یعنی بھ یھودیان و غیریھودیانی کھ میوه ھای  عنوان قوم برگزیده خدا را از ایشان خواھد گرفت و بھ مردم دیگر  اسرائیل بھ
ملت ادامھ خواھد عنوان یك  وجود فیزیكی و ملی قوم اسرائیل بھدر حالیکھ  .خواھد داد) کلیسا(ملکوت خدا را بھ ثمر آورند 
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یا نژادی قوم اسرائیل دیگر قوم خاص خدا   ملی، وجود فیزیكی.نخواھند بود، اما این ملت دیگر قوم قابل رؤیت خدا  داشت
لذا تاكستان . باشند  آمده كھ تمام كسانی كھ از نسل فیزیكی یا ملی قوم اسرائیل ھستند، قوم خدا نمی۶  :٩در رومیان  .نخواھد بود
  .باشد ی و مربوط در این مثل میجزئی اساس

  
ھرگز متعلق بھ ) یعنی امتیازات خاص ملكوت خدا(»  تاكستان«در سراسر مثل كامًال روشن است كھ   . مالك تاكستان )  ب

،   این امتیازات ملكوت خدا برای مدتی.موجودیت فیزیكی قوم اسرائیل نبود، بلكھ ھمواره متعلق بھ مالك بود كھ خوِد خدا باشد
، این امتیازات  ھنگام ظھور اولش در این جھان اینك عیسی مسیح بھ. ، بھ قوم اسرائیل بھ امانت داده شد  عنی در دوره عھدعتیقی

، خواه یھودی باشند  ، بھ قوم خدا در عھدجدید خواھد داد، قومی كھ متشكل است از ھمھ مسیحیان را از قوم فیزیكی اسرائیل گرفتھ
  .باشد ، مالك تاكستان جزئی اساسی و مربوط در مثل می بنابراین). ۶-۴  :٣؛ افسسیان ٢٩-٢۶  :٣ن غالطیا(خواه غیریھودی 

  
دارد كھ امتیازات ملكوت خدا از قوم یھود كھ  ، عیسی خیلی روشن بیان می در توضیح یا كاربرد مثل  . باغبانان ظالم  )پ

مظھر رھبران »  باغبانان ظالم«. گرفتھ خواھد شد)   مشایخ اسرائیل، و ، فقیھان سران كاھنان(نمایندگانشان رھبرانشان بودند 
لذا باغبانان ظالم مظھر موجودیت فیزیكی قوم . مذھبی و علمای دین و مشایخ اسرائیل و تمام یھودیانی است كھ پیرو ایشان بودند

دانستند كھ عیسی  گویند كھ این افراد می ی، متی و مرقس و لوقا نیز واضحًا م نگاران انجیل. باشند صورت یك كل می اسرائیل بھ
  .باشند ، باغبانان ظالم جزئی اساسی و مربوط در این مثل می بنابراین. گوید  ایشان سخن میهدر بار

  
،  طبق توضیح و كاربردی كھ خوِد عیسی بیان داشت  .دھند باغبانان دیگر كھ سھم مالك از محصول را در موسم بھ او می ) ت
یعنی امتیازات خاص و برخورداری (ملكوت ). ۴٣  :٢١(كنند   ملكوت را تولید میهداللت دارد بر ملتی كھ میو» گرباغبانان دی«

این ملِت دیگر ملتی فیزیكی نخواھد . ، بھ ملتی دیگر داده خواھد شد ، از قوم فیزیكی اسرائیل گرفتھ شده")قوم خدا"از جایگاه 
ھای جھان ھمگی تشكیل ملت روحانی خدا را  مسیح بھ این سو، مسیحیان از ھمھ ملتاز زمان ظھور عیسی .  بود، بلكھ روحانی

، اینك در )۶  :١٩خروج ( عھدعتیق در مورد ملت اسرائیل فرموده بود هآنچھ كھ خدا در دور. »قوم خاص خدا«دھند، یعنی  می
زیده و كھانت ملوكانھ و امت مقدس و قومی  برگھشما قبیل«). ١٠-٩  :٢اول پطرس (گوید   عھدجدید در مورد مسیحیان میهدور

اكثریت مسیحیان اكنون از نسل ملل غیریھود » .سابقًا قومی نبودید و االن قوم خدا ھستید... كھ ِملك خاص خدا باشد ھستید
تشكیل از مسیحیاِن متعلق بھ تمامی ملل جھان » قوم خدا«یا » امت خدا«از زمان ظھور مسیح تا روز بازگشت او، . باشند می
؛ ۶-۴  :٣؛ ٢٢-١١  :٢؛ افسسیان ٢٩-٢۶  :٣؛ غالطیان ١۶  :۶؛ دوم قرنتیان ٢۵  :٩؛ رومیان ١٨-١۴  :١۵اعمال (شود  می

، بلكھ فقط مسیحیاِن  نھ فرزندان طبیعی اسرائیل). ٣  :٢١؛ مكاشفھ ١۴  :٢؛ تیطس ١٠-۴  :٢؛ اول پطرس ١١  :٣كولسیان 
؛ ٢٩-٢۴ و ١۶-۶  :٩رومیان (دھند  را تشكیل می» قوم خدا«یا » فرزندان خدا«كنند،  ولید می ملكوت را تهیافتھ كھ میو تولدتازه

  .باشند ، باغباناِن دیگر جزئی اساسی و مربوط در این مثل می بھ این ترتیب). ٢٠-١٧  :٢۶؛ اعمال ١٠-٧  :٣متی 
  

ھستند، اما روشن است كھ عیسی بھ انبیای در این مثل مشخص نشده كھ این غالمان یا خادمان چھ كسانی   . غالمان ) ث
). ٣-١  :١٩اول پادشاھان (خاطر نجات جانش از دست ایزابل بگریزد  بایست بھ ایلیای نبی می.  كرده است عھدعتیق اشاره می

دران كلیسا، در ژوستیِن شھید، یكی از پ). ٢٧  :٢٢اول پادشاھان (میكایای نبی را بھ زندان انداختند و فقط آب و نان بھ او دادند 
  ).٣٧  :١١عبرانیان (ای چوبی دو نیم كردند  یھودیان را متھم ساخت بھ اینكھ اشعیای نبی را با اره» گفتگو با تریفو«نام  كتابش بھ

 خودش بھ او خیانت هخانواد). ١١ارمیا (ایشان قصد جانش را كردند . یھودیان مكررًا ارمیای نبی را مورد بدرفتاری قرار دادند
چوبی  ُكنده بھ شھر هاو را زدند و نزد درواز). ١٨ارمیا (ھایش توجھی نداشتند  یھودیان بھ ھیچیك از گفتھ). ١٢رمیا ا(ند كرد

خواستند محكوم بھ قتلش سازند زیرا حقیقت   كاھنان و انبیای دروغین و مقامات بدكار و خوِد پادشاه میھھم). ٢٠ ارمیا(بستند 
). ٣٧ارمیا ( دستگیر كردند و زدند و بھ سیاھچال انداختند و مدتی طوالنی در آنجا نگاھش داشتند او را). ٢۶ارمیا (گفت  را می

، یھودیانی كھ ارمیا را با خود بزور بھ مصر  طبق احادیث قدیمی مسیحیت). ٣٨ارمیا (حتی او را بھ چاھی پر از ِگل انداختند 
  ).۴٣ارمیا (برده بودند، سرانجام او را سنگسار كردند 

او پی برد ). ۶  :٢حزقیال (حزقیال نبی از سوی یھودیان كھ ھمچون خار و بسان عقرب بودند، مورد اذیت و آزار قرار گرفت 
بھ عاموس ). ٣٢-٣١  :٣٣؛ ۴٩  :٢٠حزقیال (آورند  عمل نمی شنوند اما آنھا را بھ كھ قوم عھد خدا در عھدعتیق سخنانش را می

  ).١۵-١٠  :٧عاموس ( خود را در جای دیگری اعالم نماید نبی نیز گفتھ شد كھ بگریزد و پیام
خوشحال باشید چون شما «: فرماید  او می١٢-١١ :۵در متی . وار بیان فرمود عیسی رفتار اسرائیلیان با انبیای خداوند را خالصھ

ور بر انبیای قبل از شما جفا ھمینط زیرا كھ بھ... را فحش گویند و جفا رسانند و بخاطر من ھر سخن بدی بر شما كاذبانھ گویند
خوشابحال شما وقتی كھ مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند و شما «: فرماید  نیز می٢٣-٢٢  :۶در لوقا » .رسانیدند می

ھمینطور پدران ایشان با انبیا سلوك  زیرا كھ بھ... را از خود جدا سازند و دشنام دھند و نام شما را مثل شریر بیرون كنند
دھید كھ  بر خود شھادت می... .وای بر شما ای كاتبان و فریسیان ریاكار«: فرماید  می٣٧، ٣٢-٢٩  :٢٣و در متی » .نمودند

؛ ٣۵-٣٣  :١٣؛ ۵١-۴٧  :١١لوقا (» . مرسالن خوده، قاتل انبیا و سنگساركنند ، اورشلیم ای اورشلیم... فرزندان قاتالن انبیا ھستید
  .باشند الماِن مالك جزئی اساسی و مربوط در این مثل میلذا غ). ۴٣-٣۶  :١٢یوحنا 

  
، مشخص كرد كھ پسر یگانھ و محبوِب مالك  عیسی در توضیح و كاربردی كھ برای مثل بیان داشت  . پسر یگانھ و وارث  )ج

 سنگ زاویھ ترین او سنگی است كھ معماران اسرائیل رد كردند، با اینحال مھم.  ، یعنی عیسی مسیح كسی جز خودش نیست
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؛ ١١  :۴؛ اعمال ۴٢  :٢١؛ متی ١۶  :٢٨؛ اشعیا ٢٣-٢٢  :١١٨مزمور :  یابیم  در آیات ذیل اشاراتی بھ سنگ زاویھ می.گردید
 بنا بخشی از بنیاد و پی ساختمان بود و عمارت بر آن قرار ھسنگ زاوی. ۶  :٢؛ و اول پطرس ٢٠  :٢؛ افسسیان ٣٣  :٩رومیان 

آن سنگ زاویھ بود، سنگی كھ شكل پایانی عمارت را تعیین : گ چیزی بیش از سنگی در بنیاد ساختمان بوداما این سن.  گرفت می
. كرد گرفت و بدینسان شكل تمام عمارت را تعیین می ای كھ محل تالقی دو دیوار اولیھ بود قرار می این سنگ در گوشھ. كرد می

او .  رابطھ عیسی مسیح با كلیسا ھمانند آن سنگ زاویھ است. ھنگ شوندبایست با این سنگ زاویھ ھما سایر سنگھای ساختمان می
او از آسمان و .  نھایت سرافراز و رفیع گردیده است ، بی ، و صعود و نشستن بر تخت سلطنت در آسمان  قیام پرشكوھشھواسط بھ
 تمامی عالم ھستی در جھت منافع كلیسا كند، و بر شان را ھدایت می شود و زندگی القدس در قلب مؤمنین ساكن می  روحھواسط بھ

ھر كھ بر آن سنگ افتد خرد شود، اما اگر آن بر كسی بیفتد او را «: فرماید  می١٨: ٢٠لوقا ). ٢٢  :١افسسیان (راَند  فرمان می
. ند شدشوند، و در روز داوری نھایی ُخرد خواھ خورند، گمراه می كسانی كھ از عیسی و كالمش لغزش می» . نرم خواھد ساخت

)  از جملھ یھودیان(ھمھ » . اینك این طفل قرار داده شد برای افتادن و برخاستن بسیاری از آل اسرائیل«: فرماید  می٣۴  :٢لوقا 
؛ و ھمھ یھودیانی كھ بھ عیسی ایمان بیاورند، نجات ابدی خواھند  كنند، برای ابد از دست خواھند رفت كھ عیسی مسیح را رد می

  .باشد  كھ پسر یگانھ و محبوِب مالك جزئی اساسی و مربوط در این مثل میروشن است.  یافت
  
   تشخیص پیام اصلی مثل  -۴
  

از روشی كھ خوِد عیسی برای توضیح .  ، یا از خوِد داستان توان یا در توضیح یا كاربرد مثل یافت  پیام اصلی مثل را می: مقدمھ
 ھھر مثل معموًال فقط یك داستان اصلی یا یك نكت.   كھ مثل را چگونھ باید تفسیر كنیمتوانیم پی ببریم كار برد، می یا كاربرد مثل بھ

دنبال درس  ، بلكھ باید بھ ، نباید در پی این باشیم كھ یك حقیقت روحانی از ھر یك از جزئیات مثل بیابیم بنابراین. اصلی دارد
  . اصلی مثل باشیم

  ؟  پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
و واكنش قوم فیزیكی اسرائیل بھ » آوران ملكوت خدا پیام «ه مثلی است در بار٣٩-٣٣  :٢١مثل باغبانان ظالم در متی  :ظاتمالح
با وجود گناه غیرمنطقی قوم فیزیكی اسرائیل نسبت بھ محبت غیرقابل درك خدا كھ در پسر «:  پیام اصلی مثل این است . آنان

 ٢٣-٢٢  :١١٨ی مسیح بر دشمنانش پیروز خواھد شد و ملكوت را كھ در مزمور ، عیس محبوبش عیسی مسیح تجلی یافتھ
آوران خدا، قصد خدا برای برقراری ملكوتش  ھای عظیم و رد شدن پیام با وجود مخالفت» . ، برقرار خواھد ساخت پیشگویی شده

  .تواند شكست بخورد و نھ شكست خواھد خورد بر زمین نھ می
شھروندان واقعی ملكوت خدا، مستعد و قابل .  یكی از خصوصیات بنیادین ملكوت خداست» ران خداآو واكنش در مقابل پیام«

مقدس را   عھدجدید كتابهآورانی نظیر واعظان و معلمینی كھ در سراسر دور پذیرند، پیام آوران خدا را می ایشان پیام. تعلیم ھستند
عنوان  ، این شھرونداْن عیسی مسیح را بھ تر از ھمھ مھم. دارند م اعالم میكنند و پیام آن را با امانت بھ مرد درستی تفسیر می بھ

  .پذیرند دھنده و پادشاه در قلب و زندگی خود می نجات
 او را كشتند، ھكھ حاضر نشدند سھم مالك را از محصول بدھند و با غالمان او بدرفتاری كردند و پسر یگان»  باغبانان ظالم«

ایشان با رد كردن مسیح موعود، باعث . ایمان و پیروانشان بودند  است كھ نمایندگانشان رھبران بیھمان قوم فیزیكی اسرائیل
،  یعنی ملكوت(»  تاكستان«خدا . نابودی خودشان شدند، یعنی قوم فیزیكی اسرائیل دیگر قوم قابل رؤیت خدا بر روی زمین نبودند

رفتند كھ  ده بود، اما ایشان انبیای خدا را آزار دادند و بھ قتل رساندند و میرا بھ ملت اسرائیل دا) امتیاز رسیدن بھ مقام قوم خدا
اش را تولید  را بھ مردمان دیگر خواھد داد كھ میوه»  تاكستان«، خدا  بنابراین. مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح را نیز بكشند

 غیریھودیان ھتوان گفت كھ ھم د، ھمانطور كھ نمینخواھد بو» این مردمان دیگر«توان گفت كھ ھیچ یھودی در میان  نمی. كنند
، چھ از میان قوم فیزیكی اسرائیل و چھ سایر اقوام  این قوم جدید متشكل از تمام مسیحیان است. در میان ایشان خواھند بود

  .  فیزیكی غیریھود در جھان
ا كھ متعلق بھ قوم فیزیكی اسرائیل ھستند سخت ، خدا قلب تمام كسانی ر نخست: در اینجا باید دو نكتھ را مورد توجھ قرار داد

اینان بھ .  برای خود نگاه داشتھ است»  ماندگانی باقی«،  ، خدا از قوم اسرائیل  رومیان١١ تا ٩ھای  مطابق فصل.  نساختھ است
ایمانی خود دست  تمام یھودیانی كھ از بی). ٢٧  :٩؛ ١٨-١٧  :١٠رومیان (انجیل گوش فرا خواھند داد و نجات خواھند یافت 

است كھ از یھودیان و غیریھودیان تشكیل » قوم خدا«نماد »  درخت زیتون«. خواھند بود»  درخت زیتون«بكشند، قطعًا بخشی از 
از . ایمان را نیز رد خواھد كرد ایمان را رد كرد، قطعًا غیریھودیان بی ، اگر خدا یھودیاِن بی دوم). ٢٣  :١١رومیان (شده است 
 بلكھ باید برای بازگشت .چیك از غیریھودیان نباید بھ یھودیان فخر بفروشد یا ایشان را مورد آزار و اذیت قرار دھداینرو، ھی

ایشان دعا كنند و انجیل را بھ آنان اعالم نمایند، ھمانگونھ كھ باید برای بازگشت مردمان غیریھودی دعا كنند و انجیل را بھ آنان 
 نھ عھدعتیق و نھ .ق و قدرت دارد كھ چھ یھودیان و چھ غیریھودیان را داوری كند یا نجات بخشدفقط خداست كھ ح. اعالم نمایند

،  ھای جھان ، خواه فقط از ملت اسرائیل باشند یا از تمام ملت»قوم خدا«توجھ ندارند، بلكھ بھ »  نژادپرستی«عھدجدید ھیچیك بھ 
  . از جملھ ملت اسرائیل
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   مشابھ و متضاد در كتابمقدس َمَثل با قسمتھای ھمقایس  -۵
  

ھا با حقیقتی كھ در سایر  اما حقیقت موجود در تمام مثل. باشند ھا مشابھ یكدیگرند و قابل مقایسھ می  بعضی از مثل: مقدمھ
در ھای قابل مقایسھ را كھ ما را  ترین قسمت سعی كنید مھم. ، یا دارای تشابھ است یا تضاد ھای كتابمقدس تعلیم داده شده قسمت

  .ھمیشھ تفسیر مثل را با تعلیم مستقیم و واضح كتابمقدس محك بزنید. دھند، بیابید تفسیر مثل یاری می
  مقایسھ كرد؟»  باغبانان ظالم«توان با تعلیم موجود در مثِل  ھا را چگونھ می  تعلیم موجود در این قسمت:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

   ١٩-١٨: ٢١متی  :بخوانید ) الف
، در راه گرسنھ شد و بسوی درخت انجیری رفت تا  عیسی درست پیش از بیان مثل باغبانان ظالم  .كردن درخت انجیرنفرین 

روز بعد، درخت از ریشھ تا باال . ، نفرینش كرد ای بر آن نیافت چون میوه.  بر آن درخت جز برگ چیزی نیافت. ای بیابد میوه
تری داشت و مثل باغبانان ظالم این معنای  این رویداد معنای بسیار عمیق. د عیسی نسبت بھ درخت خشمگین نبو.خشكیده بود

  . دھد تر را توضیح می عمیق
 ھیافت مظھر ملت بسیار بركت» درخت انجیر«، این ٩-۶  :١٣مطابق لوقا .  درخت انجیر برگ زیادی داشت بدون ھیچ میوه

ھای بسیاری بھ  مردمی بسیار مذھبی و مقدس ھستند، زیرا قربانیملت اسرائیل مانند درخت انجیر مدعی بود كھ . اسرائیل بود
كسب كرده بودند و در آن بھ خرید و اما در واقعیت امر، ملت اسرائیل معبد را تبدیل بھ محل تجارت و . آوردند معبد مقدس می

كھ جدا از را  كسی قتل آن یعنی چیدند، رھبرانشان نیز توطئھ قتل عیسی را می. پرداختند فروش حیوانات برای قربانی كردن می
ھای مذھبی بود، اما در این كارشان ھیچ صفا و صمیمیت  ملت اسرائیل سرگرم فعالیت.  ھای معبد مطلقًا معنایی نداشت او قربانی

ن عیسی یھودیا. ثمر اسرائیل را پیشگویی كرد عیسی با نفرین درخت انجیر كھ روز بعد خشك شد، سقوط ملت بی. و حقیقتی نبود
رفت تا ملكوت خدا را برقرار سازد،   میبودنشان رد نكرد، اما پیشگویی كرد كھ بجای ملت فیزیكی اسرائیل را بخاطر یھودی

بایست از ایماندارانی تشكیل شود كھ متعلق بھ ملت  ملكوت خدا می.  ملكوتی كھ متشكل بود ھم از یھودیان و ھم از غیریھودیان
  .)١٠-۴  :٢؛ اول پطرس ١٢-١١: ٨متی (، میوه نیز خواھند آورد  ایشان فقط بجای برگیھود و ملل غیریھود بودند، و 

  
  ٣٢-٢٨: ٢١متی  :بخوانید ) ب

شباھتشان این است كھ در ھر دو مثل بھ .  ھایی ھست ھا و تفاوت میان مثل دو پسر و مثل باغبانان ظالم شباھت  .مثل دو پسر
تفاوتشان این . كند ان مذھبی یھود و پیروانشان را مد نظر دارد و محكومشان میتاكستان اشاره شده و در ھر دو عیسی رھبر

 ۴٣-۴٠  :٢١گرچھ ھر دو یك درس اصلی دارند كھ بروشنی در متی . تر است و جزئیات بیشتری دارد است كھ مثل دوم طوالنی
بر رد شدن یحیی تعمیددھنده از سوی رھبران مثل اول . شود ، مثل دوم خیلی بیشتر از مثل اول بھ استعاره نزدیك می عنوان شده

بھ ھمین جھت است كھ ملكوت خدا از .  كند، و مثل دوم بر رد شدن عیسی مسیح از سوی تمام قوم اسرائیل اسرائیل تأكید می
  .، بھ مردم دیگر داده خواھد شد ایشان گرفتھ شده

  
  ١۴-١  :٢٢متی  :بخوانید ) پ

شباھتشان این است كھ ھر دو .  ھایی ھست ھا و تفاوت مثل جشن عروسی شباھتان ظالم و میان مثل باغبان  . مثل جشن عروسی
ایمان و   بر رد شدن یھودیان بیاولتفاوتشان این است كھ مثِل . باشد مثل بیانگر شكیبایی خدا و توجھ او بھ یھودیاِن ناسپاس می

اعتنایند و بدون  شان با خدا بی آنانی تأكید دارد كھ بھ رابطھ بر مجازات سخت مثل دوم. دعوت ایمانداران غیریھودی تأكید دارد
  .روند  مناسب بھ جشن عروسی میھجام

  
    تعالیم اصلی مثلھخالص  -۶
  

خواھد كھ ما  ؛ او می خواھد چھ چیزی را بدانیم یا بھ آن ایمان بیاوریم ؟ عیسی می  تعالیم یا پیامھای اصلی مثل چیست:گفتگو کنید
  ؟  بكنیمچھ باشیم یا چھ

  :مالحظات
و واكنش قوم فیزیكی » آوران ملكوت خدا پیام «ه مثلی است در بار٣٩-٣٣  :٢١مثل باغبانان ظالم در متی   . پیام اصلی )  الف

  . اسرائیل بھ ایشان
پسر با وجود گناه غیرمنطقی قوم فیزیكی اسرائیل نسبت بھ محبت غیرقابل درك خدا كھ در «:  پیام اصلی آن اینچنین است

 ٢٣-٢٢  :١١٨، عیسی مسیح بر دشمنانش پیروز خواھد شد و ملكوت را كھ در مزمور  محبوبش عیسی مسیح تجلی یافتھ
آوران خدا، قصد خدا برای برقراری ملكوتش  ھای عظیم و رد شدن پیام با وجود مخالفت» . ، برقرار خواھد ساخت پیشگویی شده

 هشود كھ میو  امتیازات و بركات ملكوت خدا بھ مردمانی داده می.ت خواھد خوردتواند شكست بخورد و نھ شكس بر زمین نھ می
  .كنند ملكوت را در میان ھر ملتی در جھان تولید می

  
عنوان قوم خدا در عھد قدیم او  وقتی عیسی مسیح بھ این جھان آمد، قوم فیزیكی اسرائیل بھ  . ملت اسرائیل و كلیسای مسیح )  ب

از آن ). ١٢-١١: ٨متی (، باعث محكومیت خود شدند و خدا آنان را رد كردند تا دیگر قوم او نباشند  ین سبببھ ھم. را رد كردند
گردند  ، قوم خدا در عھدی نوین می زمان بھ این سو، ھمھ كسانی كھ بھ عیسی مسیح ایمان آورند، چھ یھودی و چھ غیریھودی



 ٤٢ کتاب اول                                                                                                صفحھ -موعظھ ملکوت خدا 

  :٣؛ اول یوحنا ١٠-٩  :٢؛ اول پطرس ١٢-١١  :٣؛ كولسیان ٢٢-١١  :٢؛ افسسیان ٢٨-٢۶  :٣؛ غالطیان ١۶  :۶دوم قرنتیان (
  .تمامی امتیازات و بركات ملكوت خدا بھ ایشان تعلق دارد. دھند ایشان كلیسای مسیح را در سراسر جھان تشكیل می). ١٠-۴
  

 هثمر«:  كرد، گفت وت خدا را موعظھ می، وقتی یحیی تعمیددھنده پیام ملك١٢-٧  :٣در متی   . معنای تولید میوه برای ملكوت )  پ
القدس را در درون خود  فقط آنانی كھ روح» .ھر درختی كھ ثمره نیكو نیاورد، بریده و در آتش افكنده شود...  توبھ بیاوریدھشایست

وردن یا تولید میوه بھ ثمر آ. ناپذیر سوختھ خواھند شد بقیھ مانند كاه در آتشی خاموشی. شوند دارند، مانند گندم در انبار ذخیره می
القدس قدرت آن را  كنند چون روح كند، بلكھ بھ كارھای نیكی كھ افراد می كنند اشاره نمی كارھای نیكی كھ افراد با قدرت خود می

  ).٢٣-٢٢  :۵غالطیان (دھد  بھ ایشان می
  

  ) دقیقھ٨(دعا  
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

۵  
  

اید  ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد گرفتھ اید با دعا ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده ھ گروه در تمام گروه یا درحالیكھ ببھ نوبت
  .بھ حضور خدا بیاورید

  
) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  

ی بعددرسبرای   
٦ 

 
د  رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خو:سر گروه(

  .)بنویسند
  
  .متعھد باشیدنسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد   - ١

  .را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی نمایید» باغبانان ظالممثِل «  موضوع برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و . را بخوانید ١١ و ١٠ ، ٩ ، ٨تثنیھ   ھر روز نیمی از یك فصل از - رازگاھان   - ٢

  . یادداشت بردارید
  .را مرور كنید» ملكوت خدا «مجموعھآیات حفظی ھر روز   - حفظ کردن   - ٣
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ١۶-١  :٢رومیان (  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(را  وارد دفتر» موعظھ ملكوت خدا«مربوط بھ  آموختھ ھای جدید   - ٦

  .را در دفتر خود بنویسیداین تكلیف منزل یادداشتھای تعلیمی و آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ۶درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھ دعا كنید و اعضای گروه و نیز این درس را كھ راجع بھ موعظ:سرگروه

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
   تثنیھ

  
در با دیگران  )١١ و١٠ ، ٩ ، ٨تثنیھ (ا از قسمت مشخص شده   و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود ربھ 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

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
  ملكوت خدا: عنوان مجموعھ

  
  .را مرور كنید» ملكوت خدا «ھ، مجموع ھای دو نفری در دستھ :مرور

  

  ) دقیقھ٩٠(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ١۶-١  :٢رومیان   

  
ا نیاز كنند  و اینكھ آنان بھ عدالت خد ، پولس نشان داد كھ غیریھودیان  خشم خدا را تجربھ می در فصل اول رومیان : مقدمھ
راحتی توانستند بپذیرند كھ  كردند، وقتی مطالب فصل اول رومیان را شنیدند، بھ یھودیانی كھ در روم زندگی می. دارند

اما یھودیان بر . دین و شرور سزاوار خشم خدایند و ھرگز در اثر كارھای خود قادر بھ كسب رضایت خدا نیستند غیریھودیاِن بی
دانستند و   خدا میهای متفاوت داوری خواھد كرد، زیرا خود را ملت برگزید گونھ  قوم یھود را بھاین اعتقاد نیز بودند كھ خدا
توانند از خشم خدا  ، می ھای خدا و انجام مناسك شریعت سبب وعده ایشان باور داشتند كھ بھ. فرد صاحب امتیازات منحصربھ

كنند،  و ایشان  یھودیان نیز برای خود  غضب خدا را ذخیره میدھد كھ   نشان می١۶-١  :٢از اینرو، پولس در رومیان . برھند
  .نیز بھ عدالت خدا نیاز دارند

  
   بخوانید:  ١قدم 

  .  را با ھم بخوانیم١۶-١  :٢ رومیان :بخوانید
  .  قسمت خوانده شودھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام

  
  كشف كنید :  ٢قدم 

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

ه كوچك بھ خاطر داشتھ باشید کھ در ھر گرو. 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

  
  .باشد می»  علت محكومیت یھودیان«،   كشف كردم۴-١  :٢  حقیقت مھمی كھ از رومیان ) ١ كشف

  
غیریھودیان .  یان  خاتمھ یافتفصل اول رومیان با موضوع  انحطاط غیریھود). ١: ٢ رومیان(»  ریاكاری یھودیان« ) الف

، بلكھ انجام شرارت را مورد تأئید و كردند ھایشان  محكوم نمی ر شرارتخاط آنچنان تباه و منحط شده بودند كھ نھ فقط مردم را بھ
ھودیان  فصل دوم رومیان با  ریاكاری ی. كردند دینی و ناراستی  مدارا  می غیریھودیان با بی). ٣٢  :١(دادند  تشویق قرار می
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درست ھمان  خودشان كردند، در حالیكھ شان محكوم می علت كارھای شرورانھ ھا را بھ یھودیان سایر ملت. شود آغاز می
طور خاص  شان بھ خاطر انحرافات مذھبی و اخالقی گرایش بھ داوری غیریھودیان بھ). ١آیھ (دادند  ھا را انجام می شرارت
ھایی محكوم  اری یھودیان در این بود كھ غیریھودیان را درست برای ھمان شرارتكوری و ریاك.  ملی یھودیان بودھمشخص

  .دادند كردند كھ خودشان انجام می می
  

انجام »  حقیقت«ای بجز  فرض یھودیان این بود كھ داوری خدا بر ایشان بر اساس قاعده). ٣-٢ :٢رومیان (»  تكبر یھودیان « )ب
 ملی و مذھبی كھ با او داشتند ھ، بلكھ طبق رابط شان دا ایشان را نھ بر اساس رفتار واقعیآنان انتظار داشتند كھ خ. خواھد شد

و رسم ) ۴۴-٣٠  :٨؛ یوحنا ١٢-١٠  :٨؛ ١٢-٧  :٣متی (ایشان بر این باور بودند كھ چون از نسل ابراھیم ھستند . داوری كند
اما داوری خدا مبتنی بر . گردند» قوم خاص خدا«شود كھ  می، ھمینھا سبب )١١-٧، ١  :١۵اعمال (آورند  جا می ختنھ را نیز بھ

یھودیان ھیچ مزیتی بر غیریھودیان ندارند و نباید فكر كنند كھ .  شان تكبر یھودیان نخواھد بود، بلكھ بر زندگی و كارھای واقعی
  . از حكم محكومیت خدا خواھند رست

  
، خدا مھربانی و تحمل و صبر خود را در حق  رتاسر تاریخ یھودیاندر س). ۴ :٢رومیان (»  آمیز یھودیان حالت اھانت « )پ

» قوم خاص خود«اھمیت بودند،  خدا مھربانی خود را بھ این شكل نشان داد كھ ایشان را كھ قومی كوچك و بی. ایشان نشان داد
و . خاطر گناھانشان چشم پوشید  بھخدا حلم و تحمل خود را بارھا و بارھا نشان داد و از مجازات ایشان). ٩-٧  :٧تثنیھ (ساخت 

،  با اینحال. كرد داد و ایشان را تحمل می كردند، خدا صبر خود را نشان می زمانی كھ ایشان با رفتار خود خشم او را تحریك می
تت ، این رفتار خدا را مورد اھان نوشت یھودیان در تمام طول تاریخ خود، خصوصًا زمانی كھ پولس رسالھ بھ رومیان را می

ایشان در اثر تكبر و گستاخی خود، مھربانی و تحمل و صبر خدا ). ٢٨-٢٣  :٢٨؛ ١٣  :١٧؛ ۵٢-۴٢  :١٣اعمال (دادند  قرار می
پنداشتند بر اینكھ او گناھان فردی ایشان را نادیده خواھد گرفت و آنان را  كردند و آن را تضمینی می را  كامًال نادرست تعبیر می

ایشان بھ ھمان اندازه یقین داشتند كھ .  یھودیان یقین داشتند كھ غیریھودیان نیاز بھ توبھ دارند. ھد ساختمحكوم بھ مجازات نخوا
اش این است كھ ایشان را بسوی توبھ ھدایت  كردند كھ قصد واقعی خدا از مھربانی آنان درك نمی. خودشان نیازی بھ توبھ ندارند

  ).٢١  :١٠(ورزیدند  ر از توبھ امتناع می اینھا، با اصراھیھودیان با وجود ھم. نماید
  

  .باشد می» اعالم داوری خدا در روز داوری آخر«،   كشف كردم١۶-۵  :٢  حقیقت مھمی كھ از رومیان ) ٢ كشف
  

، در تمام مدت گنجی برای خود  یھودیان با امتناع از توبھ). ۵ :٢رومیان (» روز داوری نھایی قطعًا فرا خواھد رسید« ) الف
 ھواكنش و تجلی منصفان» غضب خدا«). ١٨  :١،  خشم خدا نسبت بھ غیریھودیان(كردند و این گنج ھمانا خشم خدا بود  ه میذخیر

اما در . داد ، خدا ھنوز نسبت بھ یھودیان صبر و تحمل نشان می در روزگار پولس. باشد عدالت و راستی او علیھ گناه یھودیان می
موقع اجرا خواھد  بھ) كار و نیز غیریھودیاِن ناتوبھ(كار   خود را در حق یھودیاِن ناتوبھهشد ره، خدا غضِب ذخی روز داوری نھایی

  . گذاشت
  

داوری او . خدا تك تك افراد را داوری خواھد كرد). ١٢-۶ :٢رومیان (»   داوری خدا در روز داوری نھاییھپنج ضابط« ) ب
خدا انسان را بر اساس اعمالش داوری خواھد كرد؛ ). ۶آیھ ) ( یھودیان  راھم غیریھودیان  و ھم(تمام جھان را فرا خواھد گرفت 

خدا یا بھ انسان پاداش خواھد داد یا او را تنبیھ خواھد كرد؛ از اینرو، داوری او ). ۶آیھ (از اینرو داوری او عادالنھ خواھد بود 
داوری خواھد كرد كھ غیریھودیان را؛ از اینرو، او خدا یھودیان را درست با ھمان ضوابطی ). ١٠-٧آیات (منصفانھ خواھد بود 

اش داوری خواھد   او و ارادههاش در بار و خدا انسان را بر اساس میزان آگاھی). ١١آیھ (از ھیچكس جانبداری نخواھد كرد 
و ھیچ امتیازی برای كند كھ ا  داوری الھی ثابت میھاین پنج ضابط). ١٢آیھ (كرد؛ از اینرو، داوری او كامًال منطقی خواھد بود 

  .یھودیان ھیچ امتیاز خاصی ندارند. ھا قائل نخواھد شد یھودیان نسبت بھ سایر ملت
  : در مورد عدالت خدا» پنج ضابطھ«
، )٢۴  :۵یوحنا ( ایمانداران بھ مسیح محكوم بھ ھالكت ابدی نخواھند شد ).۶آیھ (» خدا تك تك افراد را داوری خواھد كرد«  -١

  ).١٠  :۵دوم قرنتیان (شان مورد داوری قرار خواھد گرفت  ی زندگهاما شیو
، ھمھ انسانھایی كھ پا بھ عرصھ وجود   در روز داوری نھایی).۶آیھ (» خدا انسان را بر اساس اعمالش داوری خواھد كرد«  -٢

 شد و اگر نام كسی در دفتر گشوده خواھد»  كتاب حیات«. اند، در مقابل تخت عیسی مسیح خواھند ایستاد تا داوری شوند گذارده
،  نامھایی كھ در این كتاب ثبت شده). ٢٧  :٢١؛ ١۵، ١٢  :٢٠مكاشفھ ( آتش افكنده خواھد شد ھحیات بره یافت نشود، او بھ دریاچ

ز ھای دیگری نی ھمچنین كتاب). ١٢  :١٧؛ ٣٠-٢٨  :١٠؛ ٣٧  :۶؛ ٢۴  :۵یوحنا (باشد  نام تمام ایمانداران واقعی عیسی مسیح می
؛ ١٢  :٢٠مكاشفھ (، داوری خواھند شد  ھا ثبت شده است اند و در این كتاب گشوده خواھد شد و مردم بر اساس كارھایی كھ كرده

، اما بر اساس  كیفیت  كارھای خودش مورد )٢٠  :١٨حزقیال (انسان برای گناھان دیگران داوری نخواھد شد ). ٢٧  :١۶متی 
  ).١۵-١٢  :٣تیان اول قرن(داوری قرار خواھد گرفت 

یعنی (، خدا عادالن  در روز داوری نھایی ).١٠-٧آیات (» خدا یا بھ انسان پاداش خواھد داد یا او را تنبیھ خواھد كرد« -٣
-٣١  :٢۵متی (را پاداِش حیات جاودانی خواھد داد، اما بدكاران را با خشم و غضب خود كیفر خواھد رسانید )  مؤمنین بھ مسیح

شود و نھ بھ  انجیل ، زیرا تعلیم پولس در خصوص روز  ست كھ بگوییم این آیات فقط مربوط بھ  شریعت  میدرست نی). ۴۶
 خدا برای داوری ایمانداران و ھ این نیز درست نیست كھ بگوییم شریعت ضابط.)١۶آیھ (داوری نھایی بخشی از انجیل است 
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، )بعالوه شریعت اخالقی خدا(   الھیھھ اعمال انسان در پرتو مكاشفنھ شریعت بلك. ایمانان در روز داوری نھایی خواھد بود بی
  . داوری خواھد بودھضابط

اول بر یھود و پس «عبارت  ).١١آیھ (» خدا یھودیان را درست با ھمان ضوابطی داوری خواھد كرد كھ غیریھودیان را«  -۴
خدا ھم .  ف بیشتری خواھد فرمود تا در حق غیریھودیانبھ این معنی نیست كھ خدا در حق یھودیان لط) ٩در آیھ (»  بر یونانی

خدا قطعًا یھودیان را با ھمان ). ١١آیھ (نزد خدا ھیچ طرفداری نیست ). ٢٩  :٣(خدای یھودیان است و ھم خدای غیریھود 
، یھودیان  یخیاز آنجا كھ از نظر تار. كار خواھد برد معیارھا و ضوابطی داوری خواھد كرد كھ برای داوری غیریھودیان بھ

یھودیان پیش از . اند، ھمین ترتیب در روز داوری نھایی نیز رعایت خواھد شد انجیل را پیش از ملل غیریھود دریافت كرده
اگر ھم بھ مسیح ایمان آورده باشند، پیش از دیگران حیات جاودانی را حاصل خواھند .  دیگران مورد داوری قرار خواھند گرفت

  ).٩  :٢(ایمان باشند، نخستین كسانی خواھند بود كھ علنًا محكوم خواھند شد  اما اگر بی). ١٠  :٢؛ ١۶  :١(نمود 
آنان كھ «: اند  مردم بر دو دستھ).١٢آیھ (» اش داوری خواھد كرد  او و ارادههاش در بار خدا انسان را بر اساس میزان آگاھی  -۵

اقتضاھا و «اما از آنجا كھ ). ١٩  :٣، " در شریعت"اللفظی  طور تحت بھ(» باشند آنان كھ زیر شریعت می«و » از شریعت دورند
ای باشد بھ  ، این دو دستھ باید اشاره)١۵-١۴آیات (حتی بر قلب غیریھودیان نگاشتھ شده است » التزامات احكام اخالقی خدا

  ».كنند   زندگی می خاص خداھآنان كھ  درون مكاشف«و » كنند آنان كھ  بیرون از مكاشفھ خاص خدا  زندگی می«
  

، خدا   روز داوری نھاییدر) ١۶ :٢رومیان (»   انجیل استھ روز داوری نھایی خدا جزء بنیادین موعظھاعالم و موعظ« ) پ
 عیسی ھواسط او رازھای نھان انسانھا را بھ. اند مورد داوری قرار خواھد داد تمام انسانھایی را كھ پا بھ عرصھ وجود نھاده

  . ھد كرد، چنانكھ در انجیلش آمده استمسیح داوری خوا
نھ فقط اعمال ظاھری افراد، بلكھ رازھای نھان ایشان نیز مورد داوری واقع خواھد . انسانھا مطابق اعمالشان داوری خواھند شد

 در. اعمال درست ظاھری تخصص داشتند ایمان است كھ در طور خاص متوجھ یھودیاِن بی این امر بھ). ١۴  :١٢جامعھ (شد 
در اینجا حماقت توجھ بھ اعمال ظاھری یھودیان را برمال . كند ، پولس مكررًا  نادرستی تكبر یھودیان را افشا می٢فصل 

قطعًا شامل . ھا و نگرشھا و اعمال واقعی انسانھا  حقیقت خواھد بود، یعنی مطابق افكار و انگیزهھداوری خدا بر پای. سازد می
  ).١٢  :۵؛ افسسیان ٢  :۴دوم قرنتیان (ز خواھد گشت آور نی تمامی اعمال نھانی و ننگ

شمول برای  این بدان معنا نیست كھ انجیل ضابطھ و معیار جھان. پولس داوری خواھند شد)  بشارت(انسانھا بر اساس انجیل 
شموِل  جھان ھ، ضابط  خاص الھی در عھدعتیقھعنوان بخشی از مكاشف ، شریعت بھ١٢اگر مطابق آیھ . داوری خدا خواھد بود

شمول   جھانھتواند ضابط  خاص الھی در عھدجدید نیز نمیھعنوان بخشی از مكاشف داوری الھی نباشد، در اینصورت انجیل بھ
شمول داوری الھی شریعت یا انجیل نخواھد بود، بلكھ اعمال خوِد انسانھا خواھد بود، یعنی   جھانھضابط. خدا برای داوری باشد

كند   این است كھ انجیل اعالم می١۶مقصود پولس در آیھ . اند ای كھ دریافت كرده ابق با نوِر مكاشفھچگونگی زندگی ایشان مط
  :۵؛ یوحنا ۴۶-٣١  :٢۵متی ( عیسی مسیح داوری خواھد كرد ھواسط كھ خدا اعمال نیك و بد انسانھا را در روز داوری نھایی بھ

ھای انجیل  ، یكی از بارزترین جنبھ ی بشر و بر تمام رازھا و اعمالشان الھی بر تمامھموعظھ و اعالِم داوری عادالن). ٢٩-٢٧
 انجیل باید ھم شامل اعالم فیض خدا گردد و ھم اعالم ھ موعظ. فیض خدا باعث كنار گذاشتھ شدِن داوری الھی نیست.   است

  . داوری الھی
  

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

  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم  را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی١۶-١  :٢سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ رومیان 
د  تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خو: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

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

  
ضابطھ و معیار خدا برای داوری مردمانی كھ  خارج  از مكاشفھ خاص او زندگی «). ١۵-١۴، ١٢  :٢رومیان   ()١سؤال 

  »؟ كنند، چیست می
  :مالحظات

 انبیا حقایق بسیاری را در ھواسط ، خدا بھ  در دوران عھدعتیق. در عھدعتیق و عھدجدید آمده است»  خاص خداھمكاشف« ) الف
طور خاص اصل رستگاری توسط فیض  او بھ. ھای دیگر نیز ، اما بھ ملت  خود آشكار فرمود، خصوصًا بھ قوم اسرائیلهبار

او شریعت را نیز . را آشكار فرمود) ۴  :٢؛ حبقوق ۶  :١۵پیدایش ( ایمان ھواسط ردگی بھشم و اصل عادل) ٢-١  :٢خروج (
، بلكھ  ھمچون راھی برای زندگی  در مقام قوم رستگار یا  شمردگی ای  برای عادل ، نھ ھمچون وسیلھ مكشوف ساخت

 آشكار فرمود و راه و روش زندگی در مقام طور كامل در عیسی مسیح در دوران عھدجدید، خدا خود را بھ.  خداهشمرده شد عادل
، مردمانی كھ خارج از  در روزگار پولس.  ھای رسوالن مكشوف ساخت شمرده شده را در نوشتھ مسیحیاِن رستگار و عادل
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 خاص خدا ھكردند، عمومًا غیریھودیان بودند، اما امروز غیریھودیان بیش از یھودیان با مكاشف  خاص خدا زندگی میھمكاشف
  .نایی دارندآش
  

 كسانی كھ ھرگز چیزی ». خاص خدا نیز ھالك خواھند شدھكنند، بدون مكاشف  خاص خدا زندگی میھآنانی كھ بدون مكاشف« ) ب
كنند، در نظر  از آنجا كھ گناه می. آید شمار می كنند و گناھشان در نظر خدا گناه بھ اند، گناه می  مكاشفھ خاص خدا نشنیدههدر بار

اما از آنجا كھ بدون آگاھی از مكاشفھ خاص .  و قطعًا توسط خدا مجازات خواھند شد و بھ ھالكت خواھند رسیدخدا خطاكارند
 خدا ایشان را مطابق با شناختی كھ از او . خاصش داوری نخواھد كردھاند، خدا ایشان را مطابق معیارھای مكاشف خدا گناه كرده

یی  كھ ناشی از احكامی اخالقی(ابق با شناختی كھ از احكام اخالقی خدا دارند و مط)  شناختی كھ ناشی از آفرینش است(دارند 
یی كھ در پرتو شناخت  ھمچنین خدا ایشان را مطابق با روش زندگی. داوری خواھد فرمود)  است كھ بر قلبشان نوشتھ شده

شھرھای . اند داوری نخواھند شد تھایشان مطابق با شریعتی كھ ھیچگاه نداش.  عمومی خدا دارند، داوری خواھد كردھمكاشف
از اینرو، روز .  عھدعتیق و عھدجدید برخوردار نبودندھ، صور و صیدون از مكاشف دین و شروری ھمچون سدوم و عموره بی

تر از یھودیاِن روزگار عیسی خواھد بود كھ ھم عھدعتیق را داشتند و ھم انجیل را  داوری نھایی خدا برای آنان قابل تحمل
 هلذا آنچھ كھ خدا در بار.  عمومی خدا ھالك خواھند شدھاین مردمان نیز بدون مكاشف). ٢۴-٢٠  :١١؛ ١۵  :١٠متی (دند شنی می

توانیم بگوییم این   ایشان میهتنھا چیزی كھ در بار.  ، بھ آنان تعلق نخواھد گرفت  خاصش آشكار فرمودهھبھشت و جھنم در مكاشف
ای  میان ماھیت گناه ایشان و داوری خدا رابطھ). ۴٨-۴٧  :١٢لوقا ( منصفانھ خواھد بود است كھ داوری خدا بر ایشان كامًال

  . دقیق وجود خواھد داشت
  

 خاص خدا قرار دارند، اما ھضابطھ و معیار خدا برای داوری مردمانی كھ داخل  مكاشف«). ١٣-١٢ :٢ رومیان(  )٢سؤال 
  »؟ اند، چیست انجیل را رد كرده

  :مالحظات
، آنانی كھ   در زمان پولس». خاص خدا داوری خواھند شدھكنند، توسط مكاشف  خاص خدا گناه میھكسانی كھ تحت مكاشف« ) الف

كردند، عمومًا  و پیام انجیل را رد می)  خاص خداھمكاشف" در"اللفظی  طور تحت یا بھ(كردند   خاص خدا زندگی میھتحت مكاشف
 خاص خدا در عھدعتیق مرتكب گناه ھِن آن روزگار، یھودیان با آگاھی كامل از مكاشفبر خالف اكثریت غیریھودیا. یھودی بودند

  :  داوریھ خاص خدا داوری خواھند شد، یعنی مطابق با سھ ضابطھایشان مطابق با مكاشف. شدند می
  . عمومی خدا ایشان را داوری خواھد كردھ اعمال ایشان در پرتو مكاشف -١
خاطر تخطی از   آنان یقینًا بھ.ایشان را داوری خواھد كرد) یعنی شریعت و انبیا( خاص خدا ھاشف اعمال ایشان در پرتو مك -٢

  .احكام خدا در عھدعتیق محكوم خواھند شد
ایشان قطعًا . اند، داوری خواھند شد  و چنانچھ پیام انجیل را شنیده و آن را رد كرده باشند، توسط ھمان انجیلی كھ رد كرده -٣
  ).٩-٨  :١؛ دوم تسالونیكیان ١٨  :٣یوحنا (شان محكوم خواھند شد  یمانیا خاطر بی بھ

اما از آنجا كھ ایشان در قیاس با .  ای دقیق میان ماھیت گناھشان و مجازاتشان وجود خواھد داشت ، رابطھ ھمچنین در مورد ایشان
 نھایی و مجازات ایشان طبق سنگینی گناھشان اش برخوردار بودند، داوری  خدا و ارادههغیریھودیان از آگاھی بیشتری در بار

  .تر خواھد بود سخت
  

بسیاری از یھودیان بر این باور » . خاص خداھ داوری فقط آگاھی و دانش نخواھد بود، بلكھ اطاعت از مكاشفھضابط« ) ب
 خود را ھن كتب مقدسایشا. شان خواھد شد شمردگی  عھدعتیق و آگاھی از آن سبب عادلھبودند كھ صرف برخورداری از مكاشف

. كردند پرداختند و آن را بھ یكدیگر موعظھ می  آن بھ بحث میهكردند، در بار بوسیدند، با احترام جابجا می كردند، می حرمت می
 ایشان مطابق تعالیم آن زندگی .كردند گرفتند؛ ایشان از محتوای آن اطاعت نمی  این كتب را نادیده میھترین جنب اما عمومًا مھم

یھودیان نیز مانند ). ٣  :٢٣متی (كردند  دادند عمل نمی كرد چرا كھ بھ آنچھ تعلیم می  عیسی فریسیان را محكوم می.كردند ینم
آنان كھ از شریعت «گوید كھ  وقتی پولس می. آگاھی و دانششانغیریھودیان طبق اعمالشان داوری خواھند شد، نھ صرفًا طبق 

، منظورش این نیست كھ یھودیان یا دیگران بھ علت اطاعتشان از شریعت عادل شمرده »اطاعت كنند، عادل شمرده خواھند شد
ای بر اساس اطاعتشان از  مقصود او این نبود كھ در روز داوری نھایی اعمال افراد را وزن خواھند كرد و عده. خواھند شد

ھیچكس از اعمال شریعت عادل شمرده « فرماید كھ  كتابمقدس صریحًا می. شریعت از سوی خدا عادل اعالم خواھند شد
،  مقصود پولس این است كھ ضابطھ و معیار داوری در روز داوری نھایی). ٢٨  :٣؛ رومیان ١۶  :٢غالطیان (» شود نمی

ھا و دانش فرد از عھدعتیق نخواھد بود؛ ضابطھ این خواھد بود كھ فرد مطابق با محتوای عھدعتیق چگونھ زندگی كرده  شنیده
  . است

  
  »؟ ضابطھ و معیار خدا برای داوری مؤمنین بھ مسیح چیست«). ۶  :٢رومیان   ()٣ؤال س

  :مالحظات
مھم است كھ مسیحیان این نكتھ را » .اعمال شخص باعث نجات او نخواھد شد، اما او را مورد داوری قرار خواھد داد « )الف

، مطابق اعمالشان داوری خواھند  ، از جملھ مسیحیان ھمھخاطر اعمالش رستگار نخواھد شد، اما  درك كنند كھ گرچھ ھیچكس بھ
، نجات خواھند یافت و عادل شمرده   مسیح برای آنان بر صلیبهشد مسیحیان فقط  در اثر  فیض خدا و  در اثر  كاِر تكمیل. شد

خود را از طریق ایمان )  تنجا(شمردگی  خود را بخرند، بلكھ باید عادل)  نجات(شمردگی  توانند عادل مسیحیان نمی. خواھند شد
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 آن، نجات یا ھواسط ای است كھ بھ ، بلكھ وسیلھ شان نیست شمردگی اما ایمان ایشان موجب یا علت نجات یا عادل. دریافت نمایند
  .دارند شمردگی را از خدا دریافت می عادل

  
ھمچنین مھم است كھ » .باشد اش اعمال می ، بلكھ با ایمانی كھ ثمره ھیچكس با ایمانی كھ عمل ندارد نجات نخواھد یافت« ) ب

 ایمانی بدون اعمال ھواسط توانند با ایمانی كھ تنھاست نجات یابند و عادل شمرده شوند، یعنی  بھ مسیحیان درك كنند كھ نمی
این . دشمردگی یا ایمانی انتزاعی نظر ندار داوری خدا فقط بھ عادل). ٢۶-١۴  :٢یعقوب (گیرد   خاصی كھ بھ نجات تعلق می

در امر . گیرد، نظر دارد یافتگی را در بر می اش با تمامی عناصری كھ حالت نجات شمردگی در رابطھ داوری بھ ایمان و عادل
نادیده گرفتھ ) شده و پرثمر یعنی زندگی اصیل و دگرگون(، نباید بر فیض خدا آنقدر تأكید كرد كھ خوِد نجات اصیِل مسیحی  نجات

ایشان نھ فقط  از زندگی . اند تا زندگی مقدسی داشتھ باشند اند، بلكھ نجات یافتھ قط  از شرارت نجات یافتھایمانداران نھ ف. شود
  .اند تا زندگی بامحتوا و پرثمری ھمراه با اعمال نیك داشتھ باشند اند، بلكھ نجات یافتھ محتوا نجات یافتھ ھدف و بی بی

شریعت اخالقی خدا برای مسیحیان منسوخ نشده . باشد عالیم اخالقی كتابمقدس میو سایر ت»  ده فرمان«،  معیار تعیین اعمال نیك
شریعت نیستند، بلكھ شریعت مسیح  نزد خدا بی«، بااینحال )١۴  :۶رومیان (نیستند »  زیر شریعت«گرچھ مسیحیان دیگر .  است

شمردگی نیست ، اما  ای برای عادل مقدس وسیلھاحكام اخالقی كتاب). ١٠-٨  :١٣؛ رومیان ٢١  :٩اول قرنتیان (»  در ایشان است
  . دستورالعملی برای زندگی یك فرد مسیحی است  كھ عادل شمرده شده و نجات یافتھ است

اعمال نیك . باشد ، مقصودش مسیحیان نیز می»بھ ھر كس بر حسب اعمالش جزا خواھد داد«: فرماید كھ پولس می ھنگامی
اعمال نیك مسیحیان . باشد  داوری ایشان نیز میھ، ضابط نجات ایشان از طریق فیضمسیحیان كھ شاھدی است بر ایمان و 

  . رستگاری در كتابمقدس داردهجایگاھی مھم و حیاتی در آموز
  

  : و این امر طبق دو ضابطھ صورت خواھد گرفت»  خاص خدا داوری خواھند شدھمسیحیان مطابق با مكاشف « )پ
از آنجا كھ مسیحیان در .  شان با عیسی مسیح مورد داوری قرار خواھند گرفت وجھ با رابطھ پیش از ھر چیز، مسیحیان با ت -١

، ھیچگاه محكوم )اند نجات یافتھ(اند  خاطر كاری كھ مسیح برایشان كرده است عادل شمرده شده  ایمان و بھھواسط اثر فیض خدا بھ
  :٢۵متی (ی در مأل عام مورد تأئید الھی قرار خواھند گرفت ، بلكھ در روز داور)٢۴  :۵یوحنا (بھ آتش جاودان نخواھند شد 

  .، ھمراه مسیح وارث زمین جدید خواھند شد از آنجا كھ نام ایشان در دفتر حیات بره ثبت شده است). ٣۴-٣١
 ایشان .شدشود، داوری خواھند   خاص خدا كھ در تمام كتابمقدس یافت میھخاطر كارھایشان در پرتو مكاشف  اما مسیحیان بھ -٢

زندگی ایشان مطابق با .  مورد داوری قرار خواھند گرفت)  شان یافتھ زندگی نجات(شان  شده  سپری كردِن زندگی عادلهبرای نحو
بر كارھای ایشان داوری . تمامی احكام اخالقی كتابمقدس و مطابق با تمامی تعالیم عیسی مسیح در كتابمقدس داوری خواھد شد

-١٢  :٣اول قرنتیان ( پاداش آنان خواھد بود هكنند این داوری تعیین.  نجاتشان  آزموده شودهایمانشان و ثمرخواھد شد تا  كیفیت 
١۵.(  

  
دھند و طالب جالل و اكرام و بقایند،  گوید كھ خدا بھ آنانی كھ اعمال نیكو انجام می چرا پولس می«). ٧  :٢رومیان   ()۴سؤال 

  »حیات جاودانی عطا خواھد كرد؟
  :ظاتمالح

كھ در آیھ » اعمال نیكو «.)١٢  :۴؛ اعمال ۶  :١۴یوحنا (نجات نخواھد یافت »  اعمال نیك جدا از عیسی مسیح«ھیچكس با انجام 
  .  آمده است٩ و ٨ مقابل اعمال بدی است كھ در آیات ھ، قطعًا نقط  آمده٧
  

). ٨آیھ (»  كنند كھ در كتابمقدس آشكار شده است نا میب"  حقیقتی"دھند، كار خود را بر  آنانی كھ اعمال نیكو انجام می« ) الف
گرچھ راستی و . نمایند كنند و بدی را پیروی می شوند؛ ایشان راستی را رد می شان شناختھ می مردمان بدكار از روی خودخواھی

در خلقت او مكشوف بسیار بزرگتر از حقیقتی است كھ ) ٨  :٢( خاص خدا در عھدعتیق مكشوف شده است ھحقیقتی كھ در مكاشف
، مردمان بدكار از میان غیریھودیان و بدكاران از میان یھودیان در یك نكتھ وجھ اشتراك دارند و آن اینكھ )١٨  :١(گشتھ است 

طور كلی كالم  ، و بھ)٣٢-٣١  :٨یوحنا (، تعالیم اوست )۶  :١۴یوحنا (خوِد عیسی است »  راستی «.كنند ھر دو  راستی را رد می
 بسیار روشن است كھ .)٢٩-٢٨  :۶یوحنا (باید ایمان بھ عیسی مسیح را در بر گیرد » اعمال نیكو«لذا ). ١٧  :١٧یوحنا (خداست 

باشند،  می»  راستی «ھطور كامل بر پای ، بلكھ كارھای نیكی ھستند كھ بھ  اشاره بھ ھر نوع كار نیك نیست٧در آیھ » اعمال نیكو«
 هراستی ھمانا انجیل است و ھر آنچھ كھ كتابمقدس در بار.   در كتابمقدس آشكار شده است خاص خدا كھھ مكاشفھیعنی بر پای

،  بنابراین. باشند پردازند، فقط ایمانداران بھ مسیح می بدینسان آنانی كھ بھ انجام كار نیك می. دھد ایمان و عمل مسیحی تعلیم می
  .شود فقط بھ ایمانداران بھ عیسی مسیح عطا می»  حیات جاودانی«
  

آیھ (»  و بقایند، صلحكنند، از امید برخوردارند، یعنی اینكھ طالب و آرزومند جالل و اكرام آنانی كھ براستی كار نیك می« ) ب
). ١٧  :٨؛ ٢  :۵(ھنگام بازگشت مسیح  ، خصوصًا  دگرگونی نھایی ھمھ چیز بھ اشاره دارد بھ امید مسیحیان بھ آینده»  جالل«). ٧
یا (» بقا«. دینان و بدكاران از جانب او ه دارد بھ تأئیِد  مسیحیان از سوی خدا، در نقطھ مقابل عدم تأئید بیاشار»  ِاكرام«

 صلح فقط بھ آشتی بین ملتھای روی زمین اشاره نمیکند بلکھ بھ صلح . شان اشاره دارد بھ امید مسیحیان بھ قیام جسمانی)  نامیرایی
 و بقا، ، صلح این اشتیاق و آرزوھا برای رسیدن بھ جالل و اكرام).١: ۵رومیان (خدا در باالترین درجھ خود یعنی صلح با 

توانند چنین امیدی داشتھ   فقط مسیحیان می.توانند چنین اشتیاق و انتظاری داشتھ باشند فقط مسیحیان می.  آرزوھای مسیحیان است
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ایشان حیات جاودانی را با .  و بقایند، كسی جز مسیحیان نیستند، صلح، مردمانی كھ دائمًا در طلب جالل و اكرام  بنابراین.باشند
دھد كھ خدا حیات جاودانی بھ ایشان عطا  اعمال نیِك ایشان فقط این اطمینان را بھ ایشان می. آورند دست نمی انجام اعمال نیكو بھ

  . كرده است
  

این صبر و پشتكاِر ). ٧آیھ (» دھند ر نیك ادامھ میكنند، با صبر و پشتكار بھ انجام كا آنانی كھ براستی كار نیك می« ) پ
؛ ٢٣-٢٢  :١كولسیان (» .ھر كھ تا بھ انتھا صبر كند، نجات یابد«:  فرمود١٣  :٢۴مسیحیان ھمان است كھ مسیح در متی 

  ).١۴  :٣عبرانیان 
یك مسیحی بھ امید «و » دھد شان مییك مسیحی در انجام كار نیك صبر و پشتكار ن«: آمیزد  دو اندیشھ را در ھم می٧  :٢رومیان 

كار نیك بدون . شوند ورزد كھ آنھا ھیچگاه از یكدیگر جدا نمی پولس با قرار دادِن این دو در كنار یكدیگر، تأكید می. »نظر دارد
  . نیز بدون اعمال نیك چیزی جز تكبر نیستمسیحی امید  . امید بھ نجات چیزی جز اعمال مرده نیست

  
  »توانند گناھكار محسوب شوند؟ چگونھ غیریھودیان كھ شریعت را ندارند، می«). ١۵-١۴  :٢ن رومیا  ()۵سؤال 

  :مالحظات
این دو آیھ پاسخ بھ این .   توضیحاتی ھستند در خصوص ضابطھ خدا برای داوری غیریھودیان در روز داوری١۵ و ١۴آیات 

پاسخ این است كھ غیریھودیان » د گناھكار محسوب شوند؟توانن چگونھ غیریھودیان كھ شریعت را ندارند، می«سؤال است كھ 
آورند، چرا  جا می را بھ) » كارھای شریعت«اللفظی  طور تحت بھ(»  اقتضاھای شریعت«گرچھ از شریعت برخوردار نیستند، اما 

  :  بھ دو دلیلكنند كھ از احكام اخالقی خدا آگاھی دارند، غیریھودیان ثابت می.  كھ شریعت بر قلبشان نوشتھ شده است
، غیریھودیان ثابت  بھ این ترتیب. آورند جا می طور طبیعی اقتضاھا و واجبات احكام اخالقی خدا را بھ  غیریھودیان بھ )الف
كنند كھ گویی این شریعت از آن خوِد ایشان است و  ، یعنی ایشان طوری عمل می»برای خود شریعت ھستند«كنند كھ  می

دھد كھ اقتضاھای شریعت اخالقی خدا در  ای كارھای ایشان نشان می  پاره.سازند ود مكشوف میخودشان شریعت خدا را بر خ
كھ اقتضاھای آن در ساختار طبیعت ھر (»  شریعت«توجھ بھ این نكتھ مھم است كھ این .  عمق ساختار طبیعتشان حك شده است

  . وف ساختھ بود نیست، چیزی متفاوت با شریعتی كھ خدا بر یھودیان مكش) انسان حك شده است
  

یكی از »  وجدان«. كند ، عمل می  شناختشان از این اقتضاھای شریعت كھ در قلبشان حك شدهھوجدان غیریھودیان بر پای ) ب
وجدان ھمچون داور یا ناظر درونی عمل . سازد عملكردھای روح انسان است و تشخیص و قضاوت اخالقی را میسر می

تفكرات وجدان انسان گاه رفتار اخالقی انسان را محكوم . جا آورد كند كھ اقتضاھای شریعت را بھ كند، و از انسان طلب می می
  .كند سازد و گاه تبرئھ می می

  
  بكار ببرید:  ۴قدم 

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

  .  تھیھ كنید١۶-١  :٢
  پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟ خواھد كدامیک از كاربردھای امكان  خدا از شما می:توجھ كنید
دغدغھ با دیگران درمیان  د را بدون كاربرد شخصی خو.  این كاربرد شخصی را در دفترچھ یادداشت خود بنویسید: بنویسید
كنند و حتی از یك حقیقت كاربردھای   را پیدا میبھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی. بگذارید

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

  ) ١۶-١  :٢رومیان (پذیر  ھایی از كاربردھای امكاننمونھ 
  
  .شوید  مراقب باشید كھ بر دیگران داوری نكنید وقتی خودتان ھمان خطاھا را مرتكب می * ١  :٢ •
  .توانید از داوری خدا بگریزید شوید، نمی  وقتی مرتكب خطایی می * ٣  :٢ •
  .بار باشید تا فرصتی بیابند كھ توبھ كنند نسبت بھ مردم بدكار مھربان و اھل مدارا و برد * ۴  :٢ •
  .كنید كنید، غضب خدا را برای خود ذخیره می  وقتی توبھ نمی * ۵  :٢ •
  .توجھ كنید، زیرا خدا شما را بر ھمان اساس داوری خواھد كرد)  تان نحوه زندگی(كنید   بھ آنچھ می * ۶  :٢ •
  . میدتان بھ آینده است در انجام كار نیك پشتكار داشتھ باشید، زیرا ا * ٧  :٢ •
  . ھرگز حقایق كتابمقدس را رد نكنید * ٨  :٢ •
  . ھمواره از روحیھ طرفداری بپرھیزید * ١١  :٢ •
  .تان از كتابمقدس داوری خواھد كرد  مسیح شما را بر اساس آگاھی * ١٢  :٢ •
  .تان داوری خواھد كرد  زندگیه مسیح شما را بر اساس نحو * ١٣  :٢ •
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  اربردھای شخصی نمونھ ھایی از ك
  

خواھم بھ یاد داشتھ باشم كھ خدا مرا بر اساس كارھایم نیز داوری خواھد كرد، نھ تا مرا عادل بشمارد، بلكھ تا كیفیت   می) الف
  .ایمان و ثمره نجاتم را بیازماید

  
  . ، زیرا بھ آینده امیدی واقعی دارم خواھم در انجام كار نیك پشتكار داشتھ باشم  می) ب
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  .  آشکار کرده است، دعا كنیم١۶-١  :٢در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در رومیان 

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

  
 آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود  رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا:سر گروه(

  .)بنویسند
  
  .متعھد باشیدنسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد   - ١

   . را موعظھ كنید، یا تعلیم دھید یا بررسی نمایید١۶-١  :٢رومیان  موضوعبرای یك فرد یا یك گروه 
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و . را بخوانید ٧ و ٢، داوران ۶ و ١یوشع یك فصل از ھر روز نیمی از   - رازگاھان   - ٢

  . یادداشت بردارید
  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید ١۶  :١آیھ جدید از كتابمقدس یعنی رومیان   - حفظ کردن   - ٣
  .ھا استفاده كنید  قدم برای تفسیر َمَثل۶از روش .  آماده کنید۴٣-٣۶ و ٣٠-٢۴  :١٣تی َمَثل كركاسھا و گندم را از م  -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 خدا«مربوط بھ  آموختھ ھای جدید   - ٦

 . را در دفتر خود بنویسیدو این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٧درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھ دعا كنید و اعضای گروه و نیز این درس را كھ راجع بھ موعظ:سرگروه

  

  ) دقیقھ١٥(شتن برکات  در میان گذا  ٢
   یوشع و داوران

  
با دیگران  )٧و ٢؛ داوران ۶و ١یوشع (  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
حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، بھ . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
   رومیان: عنوان مجموعھ

  
  ١۶  :١رومیان  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  )دقیقھ  ٩٠( تعلیم   ٤
   گندم و كركاس

  
  .»دو گروه از مردم در ملكوت خدا«ثلی است درباره ، م۴٣-٣۶و ٣٠-٢۴  :١٣در متی »  مثل گندم و كركاس«

منظور تعلیم حقیقتی  توضیحی است مبتنی بر امور واقعی زندگی بھ«؛ یا » داستانی است زمینی با معنایی آسمانی«َمَثل 
دم را با كرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مر عیسی از وقایع عادی و روزمره زندگی انسان استفاده می» . روحانی

  .واقعیت وضعیتشان و نیازشان بھ احیا روبرو سازد
  .) در این کتاب رجوع کنید١ ضمیمھ بھ( بررسی خواھیم كردھا   مثلھاین مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالع

  
  ۴٣-٣۶و ٣٠-٢۴  :١٣  متی :بخوانید

  
   درك داستان طبیعی َمَثل  -١
  

 ھاز این رو، نخست بھ بررسی واژگان و پیشین. اند تا مفھومی روحانی تشریح شود جازی بیان شدهھا با زبان م   َمَثل: مقدمھ
  . پردازیم فرھنگی و تاریخی داستان می

  اند؟   چھ عناصری در داستان مطابق واقعیات زندگی روزمره:گفتگو کنید
    :مالحظات

 چگونھ بذر بھ ھدف برداشت محصول در مزرعھ كاشتھ دانند ھمھ مردم می  .پاشد برزگری كھ در مزرعھ بذر می )  الف
 بھ .، كركاس یا علف ھرز بكارد آنچھ ھیچكس انتظار ندارد این است كھ دشمنی چنان پست باشد كھ بیاید و در میان گندم. شود می

  .، سخت تعجب كردند ھمین خاطر است كھ نوكران مزرعھ وقتی دیدند آن ھمھ كركاس در بین گندمھا روییده
  

این علف ھرز، . خوانند می" lolium temulentum "علمیشناسان چنین گیاه ھرزی را در اصطالح  گیاه  . كركاس )  ب
 رشد، گندم و كركاس ھدر مراحل اولی.   رشد بسیار شبیھ خود گندم استھ، زیرا در مراحل اولی العاده مضر و خطرناك است فوق

و از آنجا .  اند كھ مشكل بتوان آنھا را از ھم تشخیص داد  این رو  چنان بھ ھم شبیھاند، و از ھر دو ھنوز بطور كامل رشد نكرده
گوید علفھای  توانند در این مرحلھ گندم و كركاس را از ھم تشخیص دھند، صاحبخانھ یا مالك زمین بھ آنھا می كھ كارگران نمی

، كركاس نوعی قارچ سمی در  گذشتھ از این. كشیده شوندھرز را از زمین جمع نكنند، مبادا گندمھا نیز ھمراه كركاسھا بیرون 
  . ، براستی یك جنایت تمام عیار است بنابراین كار دشمن.  خود دارد كھ برای انسان و حیوان بسیار خطرناك است
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   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آن  -٢
  

 مثل ممكن است بیانگر این نكتھ باشد كھ مثل ھزمین. گردد آن می» توضیح یا كاربرِد«َمَثل و »  ھزمین«  چارچوب شامل : مقدمھ
زمینھ معموًال  قبل از  مثل یافت .  ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است ، یا اینكھ  شرایط  بھ بھ چھ مناسبتی گفتھ شده

  . شود و توضیح یا كاربرد،  بعد از  مثل می
  ؟ وضیح یا كاربرد َمَثل چیست، و ت ، داستان   زمینھ:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

، دانھ  مثل برزگر، گندم و كركاس: كند عیسی در این فصل ھشت مثل نقل می. شود  یافت می١٣، در متی   این مثلھزمین )  الف
د، و ھر یك ھا راجع بھ ملكوت خدا ھستن تمام این مثل. و مباشر ، مروارید گرانبھا، تور ماھیگیری ، گنج مخفی ، خمیرمایھ خردل
  .نھند  خاصی از ملكوت تأكید میھبر جنب
عیسی احتماًال این دو مثل را در پیوند نزدیك با ھم . ، بین مثل برزگر و مثل گندم و كركاس پیوندی نزدیك وجود دارد بعالوه

  . نخست خطاب بھ جمعیت بیان داشتھ و سپس معنای آن را تنھا برای شاگردان خودش توضیح داده است
  

  .شود  یافت می٣٠-٢۴  :١٣ این مثل در متی داستان )  ب
  

، ٣در مورد جزئیات مربوط در مثل مراجعھ كنید بھ قسمت . شود  یافت می۴٣-٣۶  :١٣ این مثل در متی توضیح یا كاربرد  )پ
  .۶و در مورد خالصھ تعالیم اصلی مثل رجوع كنید بھ قسمت 

  
  » پسر انسان«توضیح اصطالح 

  
این . ، در بین یھودیان عنوانی رایج در اشاره بھ مسیحای موعود نبود در دوران خدمت عیسی بر زمین»  پسر انسان«عنوان 

در ابرھای آسمان آمد و از »  كسی شبیھ پسر انسان«خوانیم كھ  در آنجا می. گردد  باز می١۴-١٣  :٧اصطالح در اصل بھ دانیال 
بینیم كھ  ، مردم را می در این رؤیای نبوتی. ت خدا را بر زمین مستقر سازد، و قدرت یافت تا ملكو سوی خدای پدر، اقتدار، جالل

ملكوت و پادشاھی او برخالف پادشاھی اكثر سالطین این دنیا، . كنند ، پسر انسان را پرستش می ھمگی از ھر قوم و ملت و زبان
،  را كھ در عھدعتیق بھ مسیحا اشاره داشتعیسی این اصطالح .  جاودانھ است و ھرگز زایل نخواھد شد و از بین نخواھد رفت

در عھدجدید ھمواره منحصرًا تنھا در مورد عیسی مسیح بكار رفتھ و بیانگر »  پسر انسان«اصطالح . در مورد خودش بكار برد
  . ، و نیز جالل و عظمت او است رنج و محنت و فروتنی

  
متی (را در این زمین حتی جای سرنھادن نیست »  پسر انسان«خوانیم كھ    در عھدجدید می. رنج و محنت و فروتنی عیسی  )١
متی (، بھ او خیانت خواھد شد، و او را خواھند كشت و دفن خواھند كرد )١٢  :١٧متی (او رنج و زحمت خواھد دید ). ٢٠  :٨

متی ( خداوند  روز َسبَّت بود او . ھنگام محنت دیدن نیز قطعًا یك فرد معمولی نبود ، حتی بھ اما پسر انسان). ۴٠  :١٢؛ ٢۴  :٢۶
او آمد تا جان خود . ، و با  ھدفی مشخص بھ این جھان آمد)۶  :٩متی (، این  اختیار را داشت كھ گناھان مردم را ببخشد )٨  :١٢

  ).١٠  :١٩لوقا (، و نیز گمشدگان را بجوید و نجات بخشد )٢٨  :٢٠متی (را در راه بسیاری بنھد 
  
او در طبیعت ). ٩  :١٧متی (دوباره از مردگان برخواھد خاست »  پسر انسان«خوانیم كھ  ھدجدید می  در ع. جالل عیسی ) ٢

: ١اعمال (، نزد پدر خود در آسمان باز خواھد گشت  انسانی خود، این جھان را ترك خواھد كرد و در جالل بھ ھمراه فرشتگان
  ).٣١  :٢۵متی (الل خواھد نشست ، بر تخت ج او بعنوان داور تمام مردم). ٢٧  :١۶متی ؛ ١١-٩
  

ھنگام گفتگو با  عیسی با بكار بردن این عنوان بھ. » خداوند جالل« است و ھم »رنجھامرد «ھمزمان ھم ، پسر انسان  بنابراین
متش خواند، خد می» مسیحا«اگر از ھمان اول خود را .  ، توانست خود را بتدریج بر آنان مكشوف سازد، و نھ بھ یكباره یھودیان

 :١٢یوحنا (» ؟ كیست این پسر انسان«: بھ ھمین خاطر است كھ مردم رفتھ رفتھ پرسیدند. ماند رسید و ناتمام می بناگاه بھ پایان می
گرا كھ یھودیان  ملی»  مسیحای«عیسی با بكار بردن این عنوان در مورد خود، بر این واقعیت تأكید ورزید كھ او آن ). ٣۴ 

  ).١٠  :۴؛ اول تیموتاوس ۴٢  :۴یوحنا ( كل دنیا است هدھند كھ نجاتمنتظرش بودند نیست، بل
  
   تعیین جزئیات مربوط و نامربوط در مثل  -٣
  

جزئیاِت مربوط یا اصلی در داستاِن مثل . ھایش دارای مفھوم روحانی باشند  قصد عیسی این نبود كھ تمامی جزئیاِت َمَثل: مقدمھ
، معنای  ، نباید برای ھر یك از جزئیات مثل بنابراین. بخشند لی مثل را استحكام میآن دستھ از جزئیات ھستند كھ درس اص

  . روحانی مستقلی قائل شویم
  باشند؟   كدامیك از جزئیاِت این َمَثل واقعًا اصلی یا مربوط می:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات
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اش كار  كھ نوكرانی چند در استخدام دارد تا در مزرعھ  وی ظاھرًا كشاورِز ثروتمندی است . صاحبخانھ یا مالك مزرعھ )  الف
،  ھنگام درِو محصول دار ظاھرًا بھ این مزرعھ. ، مراقب گیاھان باشند كنند، یعنی بذر بكارند و تا زمان برداشت محصول

. شود ھ ما گفتھ نمی، چیزی راجع بھ اینكھ مالك مزرعھ نمایانگر كیست ب در توضیح مثل.  گرفت دروگران قابلی را نیز بكار می
كارد و دروگران خود را  ، در مزرعھ خود بذر نیكو می اما او در این داستان.  ، او در این مثل جزو عناصر اصلی نیست بنابراین

بینیم كھ برزگر خود عیسی مسیح است و ھم او است كھ فرشتگان خود را  و در توضیح مثل می. فرستد تا حصاد را درو كنند می
، و  او است كھ بر  ملكوت از آِن  او  است.  زمان برزگر نیز ھست ، صاحبخانھ یا مالك مزرعھ ھم بنابراین. فرستد یجھت درو م

من کلیسای خود را بنا "، ١٨: ١۶متی ( .كند ھنگام بازگشت خود نظارت می كاشتِن بذر در حال حاضر، و بر درِو حصاد بھ
  .")میکنم

  
گوید كھ منظور از  عیسی در توضیح مثل می). ٣٧ ھآی(ربوط و اصلی در مثل است   برزگر جزو جزئیات م.برزگر )  ب

  . برزگر، خود او است
  

گوید كھ منظور از  عیسی در توضیح مثل می). ٣٩ ھآی(دشمن نیز جزو جزئیات مربوط و اصلی در مثل است   . دشمن ) پ
، در میان  گندمھا كركاس یا علف ھرز  ھ قبًال صورت گرفتھاو بدون كوچكترین توجھ بھ كاری ك.  ، ابلیس  یا شیطان است دشمن

در مثل .   كار عیسی مسیح ھستند، تعمدًا بھ نابودی و ایجاد خرابی مشغول استهاو درست در بین كسانی كھ ثمر. كارد می
 در این مورد توضیح اما از آنجا كھ عیسی. پردازد ، بھ فعالیت می»ھمھ در خواب ھستند«خوانیم كھ ابلیس در شب و وقتی  می

، و بنابراین نباید آن را واجد  ، نھ جزو جزئیات مربوط و اصلی در مثل دھد، این قسمت تنھا بخشی از داستان است بیشتری نمی
كھ نور جھان (خوانیم كھ چطور كسانی كھ تاریكی را بھ عوض مسیح   می٢١-١٩  :٣بااینحال در یوحنا .  معنای خاصی دانست

  .رند، از نور متنفرند و حاضر نیستند در روشنایی راه روند مبادا گناھان پلیدشان آشكار شوددوست دا)  است
  

خوانیم  در توضیح مثل می). ٣٨ ھآی(  بذر خوب یا گندم نیز جزو جزئیات مربوط و اصلی در مثل است . بذر خوب یا گندم ) ت
اند كھ بذر كالم خدا در آنھا ثمر  مسیحیان حقیقی كسانی.  ی استكھ بذر نیكو نمایانگر پسران ملكوت ، یعنی تمامی مسیحیان حقیق

خوانیم كھ   می۴٣در آیھ . اند شان قبول كرده دھنده و خداوند زندگی و عیسی مسیح را بعنوان نجات) ٢٣، ١٩  :١٣متی (آورد  می
چون آفتاب در ملكوت خدا خواھند ، ھم اند در پی بازگشت مسیح آنان. اند ھستند و محض ایمان عادل گشتھ»  عادالن«اینان 

  .درخشید
  

در توضیح مثل ). ٣٨ ھآی(كركاس یا علف ھرز نیز جزو جزئیات مربوط و اصلی در مثل است   .كركاس یا علف ھرز ) ث
. باشند می»   دھندگان   بدكاران و تمامی لغزشھھم« ، آنان ۴١ ھو مطابق آی.  كركاسھا نمایانگر  پسران شریرندخوانیم كھ می

ای است كھ در میان مسیحیان  ھا، و اعمال شریرانھ ھا و برنامھ ، نقشھ منظور از كركاسھا نھ تنھا افراد شریر، بلكھ نیز ارواح
،  ن و حیوان مضر استو درست ھمانطور كھ كركاسھای واقعی قارچی سمی در خود دارند كھ برای انسا. شود حقیقی كاشتھ می

خوانیم كھ كركاسھا،   می۴٢ ھدر آی. رسانند  بھ مسیحیان واقعی آسیب میبسیار زیادنیز  عمالا، روحھا، برنامھ ھا و این افراد
  ).۴١  :٢۵متی (افراد شریری ھستند كھ بھ آتش جھنم افكنده خواھند شد 

  
زمین بھ آنان ، آنان نیز در این مثل نقشی مھم دارند، زیرا مالك  بااینحال. دھد   عیسی توضیحی در مورد آنان نمی. نوكران ) ج

گوید كھ كركاسھا یا علفھای ھرز را تا پیش از موسم حصاد جمع نكنند، بلكھ بگذارند گندم و كركاس تا زمان درِو محصول با  می
دھد، روشن است كھ منظور  اگرچھ عیسی در مورد اینكھ این نوكران چھ كسانی ھستند توضیحی نمی). ٣٠-٢٨(ھم رشد كنند 

، معلمان و سایر  ، واعظین ، شبانان  خادمین خدا، نظیر شاگردانھوظیف. كنند یا برای خدا كار میكسانی است كھ در این دن
  . دروگران است در وقت درِو حصادھاین كار وظیف. آوری كنند ، این نیست كھ كركاسھا را از میان گندمھا جمع مسیحیان

  
خوانیم كھ مزرعھ نمایانگر   در توضیح مثل می). ٣٨ ھآی(  مزرعھ نیز جزو جزئیات مربوط و اصلی در مثل است . مزرعھ ) چ

  :  زیر توجھ داشتھدر این رابطھ باید بھ سھ نكت.  دنیا  است
  در ھمان مزرعھ و در بین ای دیگر  كاشتھ شده بودند، بلكھ گوید كھ كركاسھا  در كنار  گندمھا یا  در مزرعھ عیسی نمی)  ١

كند، بلكھ منظور او، در ھم آمیختن  ختن مسیحیان و غیر مسیحیان در این دنیا صحبت نمی بنابراین عیسی در مورد آمی.گندمھا
ھا و  این امر، اختالط برنامھ.  مسیحیان حقیقی و دروغین در كلیسا یا در نھادھا و سازمانھای مسیحی در اقصا نقاط جھان است

  .شود مختلف جھان را نیز شامل میھای حقیقی و كاذب در كلیساھا و سازمانھای مسیحی در نقاط  فعالیت
  
 است كھ عیسی خطاب بھ "واقعیتی تشریح نشده" یا » ِسر یا رازی«، مثل گندم و كركاس نیز ١١  :١٣مطابق متی )  ٢

نامید كھ در این دنیا افراِد كامًال متضاد، » سّر یا راز ملكوت خدا«البتھ مشكل بتوان این واقعیت را  .سازد شاگردانش مكشوف می
اما آنچھ واقعًا یك ِسّر است این ). ١۵-۴  :٣اول یوحنا (ایمانان شریر و عادالن ایماندار  اند، افرادی نظیر بی ا ھم مخلوط شدهب

 در كلیساھا، نھادھا و سازمانھای مسیحی در نقاط مختلف دنیا، ظاھریدھد مسیحیان واقعی و مسیحیان  است كھ خدا اجازه می
، بھ این طرح خدا احترام   مسیحیان باید در چارچوب نظم و انضباطی كھ خوِد خدا مقرر داشتھو. سر ببرند در كنار ھم بھ

  .بگذارند
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دارد، از ملكوت خود  ھنگام بازگشت خود، ھرآنچھ را كھ باعث لغزش مردم است و آنان را بھ گناه وا می عیسی مسیح بھ)  ٣

ایی الجرم باید قبًال بھ معنای واقعی كلمھ  داخل ملكوت بوده باشند تا بعد و بنابراین چنین چیزھ. اندازد  كند و بیرون می جمع می
 اگرچھ تمام دنیا با ھر چیز و ھر كسی كھ در آن است جزئی از ملكوت مسیح است .از ملكوت جمع گردند و بیرون افكنده شوند

 كلیسا قرار دارند، آشكارا تحت ھرج از جرگو افراد شریری كھ خا) غیرمسیحیان( ایمانان ، دلھا و زندگیھای بی)١٨  :٢٨متی (
اما اگرچھ مسیحیان ظاھری درون سازمانھا و کلیسای مسیحی بھ نظر جزیی آشکار از  .)١٣: ١کولسیان (  حاكمیت مسیح نیست

، ١١-١٠: ٢٢متی (تحت حاکمیت مقتدر مسیح نیست  زندگی آنھا را بنگرد کھ  وملکوت مسیح ھستند ولی فقط مسیح میتواند قلب
، در مورد كلیساھا و نھادھا و سازمانھای  ، روشن است كھ بودِن شریران در بین عادالن و در ھم آمیختن آنان  بنابراین)١۴

این كلیساھا، نھادھا، و سازمانھا و مؤسسات مسیحی در نقاط مختلف دنیا، شكل . كند مسیحی در اقصا نقاط ھمین دنیا صدق می
  .اشندب كنونی ملكوت خدا بر زمین می

  
در توضیح مثل ). ٣٩آیھ (جزو جزئیات مھم و اصلی در مثل ھستند »  دروگران«و ھم » حصاد«  ھم . حصاد و دروگران )  ح

 درو فقط و فقط مختص عیسی ھوظیف. خوانیم كھ حصاد، روز داوری نھایی در آخر زمان است و دروگران نیز فرشتگانند می
منتھی او این مسؤولیت خود .  او است كھ داوری نھایی را بر پا خواھد داشت). ١۶-١۴  :١۴؛ مكاشفھ ١٢  :٣متی (مسیح است 

  ).٣٢-٣١  :٢۵؛ ٣١-٣٠  :٢۴؛ ۴١  :١٣متی (را بھ فرشتگانش واگذار خواھد كرد 
را از توانستند تا پیش از موسم حصاد، گندمھا  در اینجا الزم است بھ این نكتھ توجھ داشتھ باشیم كھ كارگران یا نوكران  نمی

 درك این نكتھ خیلی مھم است كھ  این تمایز بین گندمھا و كركاسھا، تنھا .توانستند كركاسھا تشخیص دھند، اما دروگران می
 مسیح میشھا و بزھا را تنھا .ھنگام درِو حصاد مشخص خواھد شد، و كركاسھا تنھا در آن زمان از گندمھا جدا خواھند گردید بھ

ھنگام بازگشت مسیح است كھ معلوم خواھد شد چھ  تنھا در روز داوری نھایی و بھ. واھد كرددر موسم حصاد از ھم جدا خ
، مسیحیان   تا پیش از بازگشت مسیح.)٣٢  :٢۵متی (اند و چھ كسانی مسیحیان اسمی و دروغین  كسانی مسیحی واقعی بوده

، اما این )١۵-۴  :٣اول یوحنا (چھ كسانی نیستند توانند تشخیص دھند كھ  در این دنیا  چھ كسانی مسیحی واقعی ھستند و  می
  . تمایز در  داخل ملكوت، یعنی در كلیساھا، نھادھا و سازمانھای مسیحی موجود در نقاط مختلف دنیا، قطعًا قابل تشخیص نیست

  
). ۴٢ ھآی( است   این نكتھ نیز جزو جزئیات مربوط و اصلی در مثل.شوند و سوزانده خواھند شد بندی می كركاسھا دستھ ) خ

، جایی كھ گریھ و فشار )٨  :٢١، مكاشفھ  یعنی جھنم(گوید كھ آنھا بھ تنور آتش افكنده خواھند شد  عیسی در توضیح خود می
ھنگام از دست   عیسو بھھ، گری این گریھ. بینیم فرق دارد ھای دیگری كھ در كتابمقدس می جھنم با گریھ»  ھگری«. دندان خواھد بود

 اخاب نیز نیست كھ ھگری). ٨  :٣۴تثنیھ (ھنگام وفات موسی نیز نیست   داغداری بھھگری). ٣٨  :٢٧پیدایش ( نیست دادن میراث
، و  پایان درماندگی و فالكتی است بی.  این گریھ را ھیچ تسالیی نیست). ۶-١  :٢١اول پادشاھان (خواست نرسید  وقتی بھ آنچھ می
  . وار است بیانگر دردی جانكاه و خشمی دیوانھنیز »  فشار دندان«.  نومیدی جاودانھ

  
از ھنگام ). ۴٣ ھآی( این نكتھ نیز جزو جزئیات مربوط و اصلی در مثل است .شوند گندمھا در انبار مالك زمین گردآوری می  )د

اما ). ١٢-١١  :٣متی (گردند  یابند بھ ملكوت بھ شكل فعلی آن داخل می ، مسیحیانی كھ تولد تازه می آمدن مسیح بھ این جھان
، و در آنجا ھمچون آفتاب )٣۴  :٢۵متی (، آنان بھ ملكوت بھ شكل كامل و نھایی آن داخل خواھند شد  ھنگام بازگشت مسیح بھ

  .)١٨  :٣؛ دوم قرنتیان ٢  :٣اول یوحنا (؛ یعنی جالل خدا در آنھا منعكس خواھد بود )٣  :١٢دانیال (خواھند درخشید 
  
، ملكوت خدا را  تمام دیگر جزئیات َمَثل). ۴٣ ھآی(ترین قسمت در این مثل است  ترین و اصلی وت خدا مھم  ملك.ملكوت خدا ) ذ

  .اند كرده ، توصیف می بھ شكل كنونی آن در دنیا، یعنی بھ شكل ناقص آن تا پیش از بازگشت مسیح
، و  یكی شریران:  و گروه تشكیل شده استاش در دنیا، از د گوید كھ ملكوت خدا بھ شكل كنونی عیسی در این مثل بھ ما می

بذر «. اند و ھیچ كس این توانایی را ندارد كھ آنھا را بوضوح از ھم تشخیص دھد این دو گروه با ھم ادغام شده.  دیگری عادالن
 شیطان و ، و كركاس یا علف ھرز نیز مظھر انجیل دروغینی كھ)١۴  :٢۴متی (در این مثل نمایانگر انجیل ملكوت نیست » نیكو

بذر نیكو و علفھای ھرز در این مثل نھ بیانگر دو نوع  پیغام ، بلكھ ). ۴-١  :١١دوم قرنتیان (كنند نیست  اش منتشر می ایادی
شود، بلكھ نمایانگر  نیز نمایانگر كل دنیا نیست كھ ھر دِو این پیغامھا در آن موعظھ می»  مزرعھ «.مظھر  دو گروه از مردم اند

درستی از  تواند آنھا را بھ كھ ھیچكس نمی اند بطوری ست در دنیا كھ در آن ھر دِو این افراد با ھم مخلوط شده بخصوصی اھحیط
توانند  شوند كھ آنان نمی  كركاسھا نمایانگر گروھی از مردمند كھ طوری در بین مسیحیان واقعی كاشتھ می.ھم تشخیص دھد

 بھ ھمین خاطر است كھ مزرعھ در این مثل صرفًا مظھر دنیای .دوضوح بین خودشان و این گروه دیگر فرق بگذارن بھ
 با مسیحیان ظاھری، بلكھ نمایانگِر آن قسمت از دنیا است كھ در آن مسیحیان  غیرمسیحیان در تقابل با كلیسا و مسیحیان نیست

، مثل گندم و  بھ ھمین جھت.   استای كھ تشخیص این دو گروه از ھم بسیار دشوار گونھ اند بھ واقعی در ھم آمیختھ و ادغام شده
، و نھ نماد ملكوت خدا بھ شكل كامل و  ، نماد  ملكوت خدا بھ شكل ناقص كنونی آن در دنیای قبل از بازگشت مسیح است كركاس

  . نھایی آن پس از بازگشت مسیح
 ،بھ صورت عینی كنونی آن» داملكوت خ«. احتماًال ھیچگاه دقیقًا بھ یك معنا نیستند» كلیسا«و » ملكوت خدا«دو اصطالح 

اما . شود ، كھ حاكمیت مسیح در آنھا اذعام می عبارت است از افراد و سطوح مختلفی چون سازمانھا، نھادھا، فرھنگھا و غیره
ندم توان گفت كھ مثل گ با توجھ بھ این تمایز، می. كنند بھ عیسی مسیح ایمان دارند تنھا از كسانی تشكیل شده كھ ادعا می» كلیسا«
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در ھیچ یك از دیگر » كلیسا«و » ملكوت خدا«، دو اصطالح  بااینحال. و كركاس بیشتر بھ ملكوت خدا اشاره دارد تا بھ كلیسا
  .شوند  دو مثل گندم و كركاس و تور ماھیگیری بھ ھم نزدیك نمیهمثلھای عیسی بھ انداز

  
باشند، این مثل شباھت  ای اصلی یا مربوط می ل نمایانگر نكتھ  از آنجا كھ تعداد زیادی از جزئیات این مث؟ مثل یا تمثیل ) ر 

نیز این مثل تنھا یك پیام اصلی دارد، كھ . شود  از آن بعنوان یك مثل یاد می٣۶و٢۴  :١٣بااینحال در متی . زیادی بھ تمثیل دارد
فرمان .  است» ھنگام موسم حصاد ھفرمان عیسی مسیح بھ خادمان خود  قبل از موسم حصاد، و فرمان او بھ دروگرانش ب«ھمانا 

خرج  عیسی مسیح بھ خادمین خود این است كھ نسبت بھ در ھم آمیختن گندمھا و كركاسھا تا زمان درِو حصاد صبر و مدارا بھ
فقط در زمان دروی محصول دروگران گندمھا را از کرکاسھا جدا  .دھند، و منتظر باشند تا دروگران این دو را از ھم جدا كنند

  .اھند ساختخو
  
 در گذشتھ برخی از مسیحیان .  مثل با تمثیل فرق دارد و نباید از آنھا برداشت تمثیلی كرد.ای مھم در تفسیر مثلھا قاعده  )ز

  : برای مثال. اند  تمثیلی تفسیر كردههھای مسیح را بھ شیو مثل
ی كھ از مرد: ن برداشت تمثیلی را ارائھ داد، از مثل سامری نیكو اییكی از پدران كلیسا) میالدی ۴٣٠-٣۵۴(آگوستین   -١

. كاھن و الوی مظھر شریعت و انبیا ھستند. ان اویندگراھزنان نماد شیطان و فرشت.  ، نماد آدم است اورشلیم بھ اریحا رفت
 . نیای آینده است حیات در این دنیا و دهدو دینار نیز نمایانگر وعد. ، و  كاروانسرا مظھر كلیسا سامری نیكو نمایانگر مسیح است

  .عنوان تمثیل تعبیر و تفسیر نمود ، بلكھ بھ عنوان یك مثل آگوستین مثل سامری نیكو را نھ بھ
» كركاسھا«: یكی از پدران كلیسا ، از مثل گندم و كركاس این برداشت تمثیلی را ارائھ داد)  میالدی ۴٠٧-٣۴٧(كریزوستوم   -٢

، تا از این طریق  صورت تالش او در جھت آمیختن حق و باطل تصویر شده یطان بھمكر ش. باشند نمایانگر جوامع مرتدان می
عیسی مسیحیان را از تفتیش مرتدان «: بااینحال كریزوستوم كاربرد این مثل را بدرستی تشریح كرد. مردم را بفریبد و گمراه كند
. ھند مرتدان آزادانھ در كلیسا سخن گویند یا باعث تفرقھ كلیسا شونداو بھ مسیحیان نفرمود اجازه د. یا بستن دھان آنان منع نكرد

  ).١٠؛ دوم یوحنا ١٠-٩: ٣؛ تیطوس ١٣-١٢: ۵اول قرنتیان ( ».ولی او مسیحیان را از كشتن مرتدان منع كرد
ای متصور  داگانھاین واقعیت كھ عیسی مسیح برای عناصر مختلف مثل گندم و كركاس معانی نمادین ج.  قاعده تفسیر مثلھا  -٣

ھای مسیح خودسرانھ معانی نمادین  شد، بدین معنا نیست كھ مسیحیان نیز اجازه دارند برای جزئیات و عناصر مختلف دیگر مثل
  .  ھر مثل براستی تنھا بیانگر یك پیام اصلی است.متصور شوند

  
   تشخیص پیام اصلی مثل  -۴
  

از روشی كھ خوِد عیسی برای توضیح .  ، یا از خوِد داستان ح یا كاربرد مثل یافتتوان یا در توضی   پیام اصلی مثل را می: مقدمھ
 ھھر مثل معموًال فقط یك داستان اصلی یا یك نكت.  توانیم پی ببریم كھ مثل را چگونھ باید تفسیر كنیم كار برد، می یا كاربرد مثل بھ

دنبال درس  ، بلكھ باید بھ وحانی از ھر یك از جزئیات مثل بیابیم، نباید در پی این باشیم كھ یك حقیقت ر بنابراین. اصلی دارد
  . اصلی مثل باشیم

  ؟   پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
پیام اصلی مثل . دھد تعلیم می» دو گروه از مردم در ملكوت خدا « ، درباره ۴٣-١۴  :١٣مثِل گندم و كركاس در متی  :مالحظات
 در ملكوت خدا بھ شكل كنونی آن در دنیا، ظاھری نسبت بھ اختالط مسیحیان واقعی و مسیحیان خادمین خدا باید«:  این است

 مسیحیان این نیست كھ مسیحیان ھورزد كھ وظیف مثل گندم و كركاس بر این نكتھ تأكید می» .صبور باشند و شكیبایی پیشھ كنند
مسیحیان و رھبران مسیحی باید اجازه دھند ھر دو گروه تا . دخوب را از بد، یا مسیحیان واقعی را از مسیحیان ریاكار جدا كنن

  .آنگاه مسیح و فرشتگانش آنھا را از ھم جدا خواھند كرد. سر برند، رشد كنند، و عمل نمایند روز داوری در كنار یكدیگر بھ
دا نباید مدام در پی آن خادمین ملكوت خ.  یكی از ویژگیھای اصلی ملكوت خدا است»  ظاھریصبر و تحمل نسبت بھ مسیحیان «

 پیروان دائمی مسیح نیستند از خود برانند یا ھآنان نباید كسانی را كھ در جرگ: باشند كھ اینگونھ افراد را از جمع خود برانند
دارند اند اخراج كنند؛ و نباید آنانی را كھ ھنوز اعتقادات یا رفتارھای ناپختھ  اخراج كنند؛ نباید كسانی را كھ ھنوز توبھ نكرده

خادمین ملكوت خدا باید بتوانند بین ضرورت حفظ انضباط كلیسایی و تأدیب روحانی از یك سو، و نشان دادن . اخراج نمایند
 و آنان البتھ  باید تأدیب.  كھ در میانشان ھستند از سوی دیگر، تمایز قائل شوندظاھریمحبت و رحم و گذشت نسبت بھ مسیحیان 

، و حتی در صورت لزوم  ، اصالح مقدس باید بھ ھشدار، توبیخ ، یعنی مطابق دستورات كتابرندانضباط را در كلیسا بجا آو
اما خادمین ملكوت خدا باید در عین . اخراج اعضایی كھ حاضر بھ توبھ از گناھان زشت و علنی خود نیستند، مبادرت ورزند

وظیفھ آنان نیست كھ تعیین كنند چھ كسانی . نند رفتار ك كھ در كلیسایشان ھستند  با صبر و مداراظاھریحال نسبت بھ مسیحیان 
سوی ایمانی شخصی بھ  كار باید بكوشند این افراد را بھ بلكھ بجای این. » كركاس« و چھ كسانی  ھستند»بذر نیكو«در كلیسا 

سیحیان وجود دارد، با ای كھ در زندگی سایر م شده توانند بر اساس گناھان شناختھ خادمین مسیحی می. عیسی مسیح ھدایت كنند
دانند  چھ كسانی واقعًا تولد تازه دارند و چھ  اما اجازه ندارند طوری رفتار كنند  كھ گویی خدا ھستند و می. آنھا برخورد نمایند

  ).۴۶-٣١  :٢۵؛ متی ٨-٣  :٣یوحنا (این كار تنھا مخصوص عیسی مسیح است و بس . كسانی ندارند
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   مشابھ و متضاد در كتابمقدس َمَثل با قسمتھای ھمقایس  -۵
  

ھا با حقیقتی كھ در سایر  اما حقیقت موجود در تمام مثل. باشند ھا مشابھ یكدیگرند و قابل مقایسھ می   بعضی از مثل: مقدمھ
ا در ھای قابل مقایسھ را كھ ما ر ترین قسمت سعی كنید مھم. ، یا دارای تشابھ است یا تضاد مقدس تعلیم داده شده ھای كتاب قسمت

  .مقدس محك بزنید ھمیشھ تفسیر مثل را با تعلیم مستقیم و واضح كتاب. دھند، بیابید تفسیر مثل یاری می
  تعلیم موجود در ھر یك از این قسمتھا، چھ شباھت یا فرقی با تعالیم مطرح شده در مثل گندم و كركاس :گفتگو کنیدكشف و 

  دارد؟
  :مالحظات

   ٩  :٨وقا  و ل٣۶  :١٣متی : بخوانید ) الف
گیری كنیم كھ این دو مثل از لحاظ  توانیم چنین نتیجھ ، می٩  :٨ با لوقا ٣۶  :١٣ متی ھ  با مقایس. این مثل با مثِل برزگرھمقایس

 را بیان ٣٠-٢۴  :١٣، بالفاصلھ مثِل متی ٩-٣  :١٣اند و عیسی پس از مثل نقل شده در متی  ترتیب زمانی بدنبال ھم نقل شده
ای رفت و شاگردانش در آنجا معنی این مثلھا  ھا را برای جمعیت حاضر تعریف كرد، بھ خانھ س از اینكھ این مثلعیسی پ. كرد

  .را از او پرسیدند
، باید گفت ھر دو مثل  در خصوص وجوه تشابھ.  ، وجوه تشابھ و تمایزی چند موجود است بین مثل برزگر و مثل گندم و كركاس

، در مثل نخست شیطان بذر نیكو را  و اما در خصوص وجوه تمایز دو مثل. گویند اد سخن می، بذر و حص از برزگر، مزرعھ
كند و آن را از دل  شیطان گاه علنًا با كالم خدا مخالفت می. كارد رباید، و حال آنكھ او در مثل دوم در بین گندمھا كركاس می می

، تمام بذرھا خوب و  در مثل اول. كند تا آنھا را از درون مسموم سازد رباید، و گاه نیز بھ میان قوم حقیقی خدا رخنھ می مردم می
، بر دریافت بذر از سوی انواع مختلف زمین  تأكید در مثل اول. شود ، كركاس در بین گندم ظاھر می نیكویند، اما در مثل دوم

 ظاھریآمیختن مسیحیان واقعی و مسیحیان اما مثل دوم بر فرمان برزگر بھ خادمینش تأكید دارد مبنی بر اینكھ نسبت بھ .  است
  .در كلیسا صبور و اھل مدارا باشند

  
  ١۵-۴  :٣اول یوحنا : بخوانید ) ب

اما مثل . ورزد   اول یوحنا بر دو گروه از مردم كھ  كًال در دنیا  وجود دارند، تأكید می.١۵-۴  :٣تفاوت این مثل با اول یوحنا 
اتفاق در ملكوت  ای یكسان در این دنیا وجود دارند، یعنی بر دو گروھی كھ بھ كھ در حیطھگندم و كركاس بر دو گروه از مردم  

گوید كھ آنھا را  اول یوحنا راجع بھ دو گروه از مردم سخن می. گذارد خدا بھ شكل مرئی و كنونی آن وجود دارند،  تأكید می
اما مثل گندم و كركاس راجع بھ دو گروه از مردم .  انتوان از ھم تشخیص داد، یعنی فرزندان خدا و فرزندان شیط بوضوح می
، كھ ھنوز كامل نیستند، و مسیحیان  توان بوضوح از ھم باز شناخت ، یعنی مسیحیان واقعی كند كھ آنھا را  نمی صحبت می

فھای ھرز را از  خادمین این نیست كھ كركاسھا یا علھ، وظیف و بھ ھمین جھت.  كھ ممكن است شبیھ مسیحیان رفتار كنندظاھری
اول یوحنا بھ .  كامًال متفاوت از ملكوت خدا تأكید دارندھ، بر دو جنب مقدس این دو قسمت در كتاب. میان گندمھا بیرون بكشند

 بھ تفاوت بین ١٣اما متی . توان آنھا را از ھم تشخیص داد كند، كھ براحتی می تفاوت بین مسیحیان و غیرمسیحیان اشاره می
  .توان آنھا را از ھم تشخیص داد كند، كھ مشكل می  اشاره میظاھری و مسیحیان مسیحیان واقعی

  
  ۵٠-۴٧  :١٣متی : بخوانید ) پ

،  گوید كھ ملكوت خدا بھ شكل كنونی آن  می۵٠-۴٧  :١٣  مثل تور ماھیگیری در متی . تفاوت این مثل با مثل تور ماھیگیری
این مثل در مورد . ینكھ سرانجام در روز داوری نھایی این دو از ھم جدا شوندافراد خوب و بد را یكجا در تور خود دارد، تا ا

كند، بلكھ  در مورد ماھیھای خوب و بدی صحبت  تفاوت بین ماھیھای خوب داخل تور و ماھیھای بد داخل دریا  صحبت نمی
 اصلی در مثل تور ماھیگیری نیز ھمان بنابراین تعلیم.  كند كھ تا روزی كھ از ھم جدا شوند، در داخل تور با ھم مخلوطند می

،  ، در كلیساھا، و در نھادھا و سازمانھای مسیحی تعلیم ھر دِو این مثلھا این است كھ در ملكوت.  تعلیم مثل گندم و كركاس است
  .خوب و بد با ھم وجود دارند، تا روزی كھ سرانجام از ھم سوا شوند

  
    تعالیم اصلی مثلھخالص  -۶
  

خواھد چھ چیزی را  بدانیم  یا بھ آن  ایمان بیاوریم ؛ او  ؟ عیسی می  تعالیم یا پیامھای اصلی این مثل چیست :گفتگو کنید
  خواھد كھ ما چھ باشیم  یا چھ  بكنیم ؟ می

  :مالحظات
تعلیم بھ ما » دو گروه از مردم در ملكوت خدا  « ه، دربار۴٣-١۴  :١٣در متی »  گندم و كركاس«  مثل . پیام اصلی )  الف
  .دھد می

 در ملكوت خدا بھ شكل كنونی ظاھریخادمین خدا باید نسبت بھ اختالط مسیحیان واقعی و مسیحیان « :  پیام اصلی مثل این است
خادمین خدا باید اجازه دھند این دو در كنار یكدیگر رشد كنند، تا روز داوری » .آن در دنیا، صبور باشند و شكیبایی پیشھ كنند 

سی مسیح و فرشتگانش سرانجام آنھا را از ھم جدا خواھند كرد و بدین ترتیب ملكوت خدا بھ شكل نھایی آن آغاز نھایی كھ عی
  .خواھد شد
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  :٩لوقا (خواستند كسانی را كھ جزو پیروان دائمی عیسی نبودند، از بین خود برانند    شاگردان گاه عجوالنھ می.درس صبر )  ب
و ). ٢۴  :٢٢لوقا (پرداختند  كردند و با ھم بھ بحث و مجادلھ می گینانھ بھ یكدیگر نیز حملھ میگاه حتی عجوالنھ و خشم). ۵٠-۴٩

حال آنكھ تعلیم عیسی مسیح این است كھ مسیحیان نباید آن دستھ از اعضای كلیساھا، سازمانھا و نھادھای مسیحی را كھ مرتكب 
مسیحیان باید تمام اعضای مختلف كلیسای .  خود برانندھاند، از جرگ یدهاند یا بھ ترویج تعالیم غلط مبادرت نورز گناه بزرگی نشده

تنھا عیسی مسیح كھ داور اعظم است این ). ١۴  :۵اول تسلونیكیان (مسیح را تحمل كنند و با آنھا با صبر و مدارا رفتار نمایند 
سی تأدیب روحانی و حفظ نظم و انضباط البتھ عی. » كركاس«است و چھ كسی »  بذر خوب«حق را دارد كھ تعیین كند چھ كسی 

اگر كلیسا با .  ای صبور داشتھ باشیم ، روحیھ خواھد در عین حكمت ، اما از ما می)١٨-١۵  :١٨متی (كند  را در كلیسا نفی نمی
ح صبر و محبت اداره شود، نظم و انضباط نیز در آن تقویت خواھد شد، زیرا ھدف اصلی از تأدیب در كلیسا نھ نابودی رو

  ).۵  :۵اول قرنتیان (، بلكھ نجات او است  شخص
  

، در پایان ھر یك از ھفت رسالھ خطاب بھ »ھر كھ گوش شنوا دارد بشنود«  عیسی این دعوت را كھ . دعوت بھ شنیدن ) پ
م او را اگر كسی گوش داشتھ باشد، اما كال.  این دعوت خیلی مھم است. كند  كتاب مكاشفھ تكرار می٣ و ٢ھای  كلیساھای فصل

؛ ٣١-٢۶  :١٠؛ ٨-۴  :۶عبرانیان (نپذیرد و كماكان سخنان او را نادیده بگیرد، در آنصورت مرتكب گناه نابخشودنی شده است 
خواھد كھ با دقت بھ تعالیمش گوش دھند، بھ او توكل كنند و از او اطاعت  عیسی مسیح مصرانھ از مخاطبین خود می). ١٩-٧  :۴

  .، ببینند آیا بذر نیكویند یا علف ھرز  كردهنمایند، و خود را تفتیش
  

  ) دقیقھ٨(دعا  
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

۵  

  
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 ( منزل تكلیف  
ی بعددرسبرای   ٦ 

 
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

  .)بنویسند
  
  .متعھد باشیدنسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد   - ١

  .را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی نمایید»  گندم و كركاسمثِل  « برای یك فرد یا یك گروه موضوع
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید . را بخوانید ١۶، و ١۵، ١۴، ١٣داوران   ھر روز نیمی از یك فصل از - رازگاھان   - ٢

  . و یادداشت بردارید
 آیھ ٥ھر روز آخرین . حفظ كنیداست، مورد تعمق قرار داده و  ١٧  :١رومیان   آیھ حفظی جدید را كھ  - حفظ کردن   - ٣

  .حفظی قبلی را مرور کنید
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٢٩-١٧  :٢رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس   -٤

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

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٨درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھدعا كنید و اعضای گروه و نیز این درس را كھ راجع بھ موعظ :سرگروه

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
   داوران

  
با دیگران  )١۶، ١۵، ١۴، ١٣داوران (  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
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: عنوان مجموعھ

  
  ١٧  :١رومیان .  مرور كنیدنفریدو :مرور

  

  ) دقیقھ٩٠(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ٢٩-١٧  :٢رومیان   

  
آورد كھ یھویان بھ  دھد و از افتخاراتی سخن بھ میان می  یھودیان را مورد خطاب قرار می٢٠-١٧ پولس رسول در آیات : مقدمھ

لیم موجود در امتیازاتی كھ از آنھا كند كھ اگر ایشان در اجرای تعھدات و تعا  بھ آنان ثابت می٢۴-٢١در آیات . كردند آن فخر می
بدین نكتھ توجھ كنید كھ چگونھ خشم پولس . شود آیند، ھمان امتیازات باعث تشدید محكومیتشان می شدند كوتاه می مند می بھره

عمل  ھ، اما خود ھمان كارھا را ب كنی بر دیگری حكم می«: گیرید شود و آن را بھ استھزا می علیھ تزویر و ریا برانگیختھ می
بھ » «؟ كنی ؟ آیا زانی نیستی و معابد را غارت نمی كنی كنی كھ دزدی نباید كرد، آیا خود دزدی می وعظ می«و . » آوری می

ھا اسم خدا را كفر  زیرا بھ سبب شما، در میان امت» «؟ كنی ، آیا بھ تجاوز از شریعت خدا را اھانت نمی كنی شریعت فخر می
  .دھد شدن را تعلیم می  ماھیت و ھدف ختنھ٢٩-٢٨ھمچنین در آیات . پردازد  بھ ارزیابی ختنھ می٢٧-٢۵ و در آیات .»گویند می

  
   بخوانید:  ١قدم 

  .  را با ھم بخوانیم٢٩-١٧  :٢ رومیان :بخوانید
  .  یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شودھر یک بھ نوبت

  
  كشف كنید :  ٢قدم 

سمت برای شما مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر قرار  چھ حقیقتی در این ق: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  اءبعد از اینكھ مدتی بھ اعض (:در میان بگذارید
  . ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كرده). بگذارند

گروه كوچك بھ خاطر داشتھ باشید کھ در ھر . 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

  
؛ متنی كھ پولس در آن بھ تشریح تعلق خاطر یھودیان بھ آداب و   بپردازم٢۴-١٧  :٢خواھم بھ بررسی رومیان    حال می) ١ كشف

  .دھد  موقعیتی كھ داشتند مورد بررسی قرار میپردازد و آن را در پرتو امتیازات و سنِن ظاھری می
»  یھودی« یھودیان از دوران اسارت در بابل بھ بعد، خود را ).١٨-١٧(كردند  یھودیان بھ سبب آن فخر میامتیازاتی كھ  ) الف

آنان از شریعت . دكردن  بر یھودی بودنشان بسیار فخر میآنھا. برداشت شده بود) پادشاھی یھودا( یھودا کلمھ ای کھ از خواندند
شنیدند  ، بدین معنا كھ شریعت را می)»كردند در آن استراحت می«اللفظی  بھ معنای تحت(» شدند یافتند و تشویق می آرامش می«
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كھ ادعا داشتند كھ خدا را  ، یعنی این»كردند بھ خدا فخر می«آنان . آوردند عمل نمی گفتند، اما آن را بھ و در مورد آن سخن می
دانستند، یعنی  را می»  خداهاراد« آنان .كھ این نیز حرفی پوچ و بیھوده بود ای نزدیك دارند، حال آن كنند و با او رابطھ یعبادت م

كھ ھمھ چیز را  گزیدند، یعنی این را برمی» چیزھای برتر«ھمچنین .  خدا بوده ارادھكھ وارث عھدعتیق بودند كھ ھمانا مكاشف این
، بدان معنا كھ »از شریعت تربیت یافتھ بودند«و . كردند  و آنچھ را كھ با آن مطابقت نداشت طرد میزدند  خدا محك میهبا اراد

  ).٨  :٨نحمیا (احكام شریعت را شنیده بودند و آن را از پدران و معلمان خود آموختھ بودند 
  

آنان را . شماردند ل دیگر بسیار برتر می یھودیان خود را از مل).٢٠-١٩(كردند   مقام و موقعیتی كھ یھودیان بدان فخر می ) ب
و این سبب شد كھ آنان خود را برتر بدانند و نھ متعھد . خواندند و باور داشتند كھ خود قادرند آنان را ھدایت كنند كور و گمراه می

و آشنایی و معرفت »  عدم بلوغ« عدم آشنایی با تورات را .اند اند و اطفالی نادان ھا در ظلمت باور داشتند كھ امت.  و مسؤول
بودن ، معلم  کسانیکھ در تاریکی ھستند، نور بودن برای  ھادی كوران بودن«آنان . خواندند  می» بلوغ«داشتن بر شریعت را 

دام افتادن یھودیان  گوید كھ ھمین فضایل باعث بھ كھ پولس می شماردند؛ حال آن  فضایل اخالقی میرا» جاھالن و اطفالبرای 
اند  كردند كھ وارثان عھدعتیق نیز فخر و مباھات می. آوردند عمل نمی را ادعای آن را داشتند و ھرگز آن را بھشده بود، زی

كردند كھ دانش و معرفت حقیقی را در چھارچوب  یعنی آنان بدین فخر می. » حكمت و دانش خدا است«كھ مظھر )  شریعت(
داری داشتند و باطنشان  در حالی كھ تنھا صورت دین). ١٣  :١یموتاؤس  و دوم ت١٧  :۶رومیان ( در اختیار دارند مدوننظامی 

  .)۵  :٣دوم تیموتاؤس (داری و پارسایی بود  عاری از دین
  

كھ میان اعتراف و ادعای یھودیان و  ؛ این  بھ بحث و بررسی بپردازم٢۴-٢١  :٢خواھم در مورد رومیان    اكنون می) ٢ كشف
فخر كردن یھودیان بر امتیازات و افتخاراتشان آنان را خودكامھ ساختھ بود و این .  جود داشتعملشان چھ ناسازگاری فاحشی و

آورد كھ یھودیان آن را بھ دیگران  پولس از سھ موضوع سخن بھ میان می.  ریاكار شوندمزور وخودكامگی باعث شده بود كھ 
پرستی دقیقًا گناھانی بود كھ یھودیان آن  زنا و بت.  پرستی  و بت، زناكاری دزدی: دادند اما خود از انجام آن عاجز بودند تعلیم می

و ). ١٨-١۶  :۵٠مزمور (شدند  كردند اما خود نیز مرتكب آن می دانستند و آن را بھ شدت تقبیح می ھا منصوب می را بھ امت
ھا،  حرمت شمردن معابد امت  بیتوانست بیشتر از ھیچ چیز نمی. كردند را نیز غارت می» معابد«احتماًال وقتی قدرت داشتند 

ساختند، و این عمل  حرمت می كھ اسم خدا را بی عالوه یھودیان جرمی باالتر از آن نیز داشتند، و آن این بھ. خشمشان را برانگیزد
 و آیین كردند ؛ حق خدا را ادا نمی)١٣  :٢١متی ( دزدان ساختھ بودند ه آنان معبد خود را مغار. خود نفس و جوھر زناكاری است

كردند كھ  یھودیان فخر می). ١٣-١  :٧مرقس (ھا جالل یابند  آورند نھ تا خدا را جالل دھند بلكھ تا از انسان جا می مذھبی را بھ
، عدم ١٢-١١  :۴ و ١٠  :٢براساس یعقوب . ساختند حرمت می ، خدا را بی وارثان شریعت خدا ھستند اما با عدم رعایِت آن

ھا  شد كھ امت است و سبب می) خدا( شریعت هحرمت شمردن و اھانت بھ اقتدار اعطاكنند  بھ مثابھ بیاطاعت از احكام شریعت
دیدند كھ آنان بھ جنایاتی نظیر  اما وقتی می. ھا از یھودیان انتظار داشتند كھ ھمچون خدایشان باشند امت. نام خدا را كفر بگویند
  . حرمتی  ناسزا و بیھدایشان نیز باید ھمچون خود ایشان باشد؛ موجودی شایستپنداشتند كھ خ زنند، چنین می غارت معابد دست می

  
  سؤال :  ٣قدم 

  ھای مختلف وجود دارد كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟ سؤاالتی در زمینھ در این متن چھ :توجھ كنید
  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم می را درك كنیم و در مورد آنچھ ن٢٩-١٧  :٢سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ رومیان 

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

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

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

  
  »؟ تواند بگوید كھ ختنھ ھنوز ھم حائز اھمیت است پولس چگونھ می«). ٢٧-٢۵  :٢رومیان   ()١سؤال 

  :مالحظات
در اینجا بھ »  شریعت «ھكلم). ٢۵(رعایت شود )  شریعت(مان عھدعتیق  ختنھ یھودیان تنھا زمانی ارزش دارد كھ مفاد پی) الف

خدا در این عھد . كند، بلكھ بھ عھد و پیمانی كھ خدا با قوم خود بستھ بود اشاره نمی)  یر آیین عبادتنظ(احكام گوناگون عھدعتیق 
ای بود  این وعده). ١٢  :٢۶؛ الویان ٧  :١٧پیدایش (عھد كرده بود كھ خدای یھودیان باشد و آنان قوم او )  شریعت(و پیمان قدیم 

؛ ایمانی كھ با اطاعت تجلی )۶-۵  :١۵پیدایش ( خدا بود هھمانا ایمان بھ وعد) ٢۶(، و شرط و اقتضای آن  از سر فیض و رحمت
  ).١۴-٩  :١٧پیدایش (ختنھ نیز نشان و ُمھر این عھد و پیمان بود ). ۶، ٢: ۴؛ عبرانیان  ١٨-١٧  :٢٢پیدایش (یافت  می

 اقتضاھا و مطالبات ایمان را كھ ھمانا ورزید كھ ختنھ تنھا زمانی دارای ارزش است كھ یھودیان پولس بر این نكتھ تأكید می
فرضی ِصرف و   خدا نیز پیشهورزیدند، ادعایشان در مورد وعد و اگر ایمان نداشتند و اطاعت نمی. جا آورند اطاعت است بھ

 و بھ . برابر شمرده شده است»  نگاه داشتن عھد و پیمان«با »  رعایت شریعت«، ٢٧-٢۵  :٢، در رومیان   بنابراین.بود پوچ می
وقتی اقتضاھا و مطالبات .  یكسان شمرده شده است»  شكستن عھد و پیمان«نیز با »  تخطی و عدم رعایت شریعت«ھمین ترتیب 
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، ارزش و اھمیت واقعی خود  ، نماد و نشاِن ظاھری ختنھ عھد و پیمان خدا نادیده شمرده یا نقض شود، ختنھ نامختونی شمرده شده
  ).٢۵(دھد  را از دست می

  
سازد    در صورتی كھ مقتضیات و مطالبات عھد و پیمان خدا رعایت شود، نامختونی غیریھودیان عھد خدا را باطل نمی)ب
كنند  بھ غیریھودیانی كھ از قوانین اخالقی طبیعی و وجدان خود پیروی می»  رعایت مطالبات شریعت«در اینجا ). ٢۶(

-١۶  :١رومیان (اند  بلكھ بھ غیریھودیانی اشاره دارد كھ بھ مسیح گرویده. ارد اشاره ند،  آمده١۴  :٢  رومیانگونھ كھ در ھمان
مفاد عھد و «اما از آنجا كھ با ایمان و اطاعتشان از مسیح . آورند، اغلب نامختون بودند ھایی كھ بھ مسیح ایمان می امت). ١٧

). ١۶-١٢  :۶غالطیان (شوند  می» اسرائیل خدا«رتی شوند؛ یا بھ عبا خدا محسوب می»  قوم واقعی«، »آورند جا می پیمان را بھ
سو،  از یك). ٢٩-٢٨(شمارد  ای واقعی می اند و خدا نیز این را بھ مثابھ ختنھ اند اما قلبًا ختنھ شده اگر چھ آنان جسمًا ختنھ نشده

آنچھ بھ ختنھ ارزش و ارزش است و از سوی دیگر، وقتی  بخشد، بی  جسمانی جدا از آنچھ كھ بدان اھمیت و ارزش میھختن
  .سازد آمیز خدا را باطل نمی ن فیض جسمانی عھد و پیماھ، فقدان ختن بخشد حاضر است اھمیت می

جا  ای كھ مفاد عھد و پیمان خدا را بھ نشده مسیحیان غیریھودی و ختنھ). ٢٧(سازند  شدگان را محكوم می ناشدگان ختنھ  ختنھ) پ
جا  رغم آن مفاد عھد و پیمان خدا را بھ  مكتوب خدا ھستند، اما بھھدھند كھ وارثان مكاشف  مییانیدآورند، حكم بھ محكومیت یھو می

متی (ایمان عصر عیسی را داوری خواھند كرد  دار در روز داوری یھودیاِن بی ، نینوائیاِن ایمان و بھ ھمین ترتیب. آورند نمی
  .سازد شده را محكوم می ودیان ختنھایمانی یھ ، بی نشده ایمان غیریھودیان ختنھ). ۴٢-۴١  :١٢

  
  ؟ ماھیت واقعی و ھدف از ختنھ چیست). ٢٩-٢۵  :٢رومیان   ()٢سؤال 

، ختنھ نشان  اما در دوران موسی). ١١  :۴رومیان ( ایمان بود ھواسط ، ختنھ نشان عادل شمردگی بھ در دوران ابراھیم :مالحظات
  ).۴-١  :۵غالطیان  ؛٢٢: ٧یوحنا (شد  میشمردگی از طریق رعایت اعمال شریعت محسوب  عادل

و در این پیمان از .  خدا با ابراھیم عھد و پیمانی از سر فیض بست.   واسطھ ایمان عنوان نشان عادل شمردگی بھ   ختنھ بھ)الف
  :سر فیض و رحمت خود بھ ابراھیم سھ وعده داد

و . شمار خواھند بود ھای ساحل دریا بی  ستارگان آسمان و شننندماو نوادگان او .  ابراھیم پدر ملل بسیاری خوانده خواھد شد -١
  .، خدای آنان خواھد بود یھوه

  . خدا سرزمین كنعان را بھ نوادگان ابراھیم خواھد داد -٢
  ).١۶-١۴  :٢٣، ۴۵-۴٣  :٢١یوشع (، در زمان یوشع و با تصرف سرزمین كنعان بھ تحقق درآمد   اوله دو وعد

-١  :١٧؛ ٢١-١٨ و ۶-١  :١۵؛ ٧ و ٣-١  :١٢پیدایش  ( از طریق یكی از نوادگان ابراھیم بركت خواھد داد خدا ملل جھان را -٣
عنوان نشان و  خدا ختنھ را بھ). ۶  :١۵پیدایش (ابراھیم بھ خدا ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد ). ١٨-١٧  :٢٢؛ ١۴

كھ خدا انسان را از طریق ایمان عادل  ، ختنھ نشان و مھری بود بر این سان بدین. آمیز خود بھ ابراھیم داد مھر عھد و پیمان فیض
و نیز موظف بودند . آمیز خدا را رعایت كنند شدگان موظف بودند كھ مفاد عھد و پیمان فیض  ختنھ.)١١  :۴رومیان (شمارد  می

  ).ون قوم خدایعنی ھمچ(اند   ایمان عادل شمرده شدهھواسط ھمچون آنانی زندگی كنند كھ بھ
 جسمانی بھ مثابھ ختنھ و ھ، و ختن ناشدگی نشان و نمادی بود از ناپاكی ختنھ.   جسمانی معنای روحانی نیز در بر داشتھاما ختن

 ؛۴  :۴ ؛ ارمیا۶  :٣٠؛ ١۶  :١٠تثنیھ (زدودن ناپاكی جسمانی نمادی و مظھری بود از زدودِن ناپاكی قلب . طھارت قلبی بود
شد،  شخصی كھ بھ ایمان عادل شمرده می. » القدس تولد تازه از طریق روح«، ختنھ نشانی بود از  سان بدین). ٢٩-٢٨: ٢رومیان 

كھ  شد از این  جسمانی او نشان و مھری محسوب میھختن.  یافت القدس ختنھ و طھارت قلبی نیز می زمان از طریق روح طور ھم بھ
پس ختنھ فقط در این معنا ھنوز دارای ارزش .   خدا استه است و عضوی از خانواد، و عادل شمرده شده حقیقتًا تولد تازه یافتھ

ھرکھ تمام . اما نگاه داشتن شریعت و امید داشتن بھ نگھ داشتن شریعت بدون ختنھ قلبی ارزشی ندارد). ٢۵  :٢رومیان (است 
 قلب ھمواره عمل ھاگر چھ ختن). ١٠: ٢ ؛ یعقوب١٠: ٣غالطیان . (احکام شریعت را نگاه ندارد تمام آنھا را شکستھ است

 بنابراین ختنھ جسمانی عالمت و مھری نشاندھنده ختنھ قلبی .ماند عنوان عملی انسانی باقی می  جسم بھھ، اما ختن القدس است روح
بعنوان امتیاز را دریافت میکردند کھ خدای زنده را این پس افراد ختنھ شده توسط فیض . و عادل شمردگی توسط ایمان بود

  ).١۴-١٣، ١١، ٧: ١٧پیدایش (خدایشان داشتھ و قوم خدا باشند 
  

، ختنھ از عھد  چھارصد سال پس از دوران ابراھیم.   شمردگی از طریق رعایت اعمال شریعت مثابھ نشان عادل ختنھ بھ  )ب
مثابھ  یھودیان دیگر ختنھ را بھ. )٢٢  :٧؛ یوحنا ٣  :١٢الویان (آمیز خدا جدا شد و بھ آیین عبادی شریعت موسی پیوست  فیض

 خدا محسوب هعنوان وعد آوردند، بلكھ آن را بھ نمیشمار   ایمان بھھواسط  قلبی و یا عادل شمرده شدن بھھنشان و مھری بر ختن
قیقت كھ سان ختنھ مھر و نشانی شد از این ح بدین. كھ او بھ مطیعاِن شریعت حیات جاودان عطا خواھد كرد داشتند مبنی بر این می

  .كردند  را چنین تفسیر می۵  :١٨آنان الویان . دارد كند، عادل محسوب می خدا انسانی را كھ از اعمال شریعت اطاعت می
   .)۴-١ :۵غالطیان (جا آورند  شدگان موظف بودند كھ اعمال شریعت را بھ ختنھ

آنان . شد ادل شمرده شدنشان از طریق آن تضمین میدانستند كھ نجات و ع  بدیھی است كھ یھودیان ختنھ را بھ مثابھ راھی می 
 یھودی ھای  َرّبیدیگر). ١  :١۵اعمال (» تا بر حسب آیین موسی ختنھ نشوید، ممكن نیست كھ نجات یابید«دادند كھ  تعلیم می

راھیم سوگند خورده خدا برای اب«و بر این مدعا بودند كھ . » ای بھ جھنم نخواھد رفت ھیچ ختنھ شده«دادند كھ  چنین تعلیم می
گذارد كھ  نشیند و نمی می جھنم هابراھیم مقابل درواز«گفتند كھ  و چنین می. » ای بھ جھنم نخواھد رفت شده است كھ ھیچ ختنھ

  .گرایی شد ، ختنھ در واقع برای یھودیان نشان فیزیكی و ظاھری ملی بنابراین. »شده بھ جھنم داخل شوند اسرائیلیاِن ختنھ
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  . بر اساس حقایق كالم خدا نیستیا رھبران مذھبی یھود ھا   داشت كھ این تعلیم َربیباید در نظر
  

  ؟  قلبی چیستھیھودی واقعی كیست و از دیدگاه خدا ختن). ٢٩-٢٨  :٢رومیان   ()٣سؤال 
  :مالحظات

یك ). ٨  :۴٩؛ ٣۵  :٢٩پیدایش (است » حمد و ثنا« یھودا گرفتھ شده و بھ معنای ھاز قبیل»  یھودی «ھكلم.   یك یھودی واقعی) الف
كھ یك یھودی غیراصیل در پی ستوده شدن از جانب انسانھا  ، حال آن یھودی اصیل در آرزوی ستوده شدن از جانب خدا است

یوحنا (طلبیدند  كردند و اغلب از یكدیگر جالل می عیسی مسیح یھودیان را محكوم كرد چرا كھ بر آداب ظاھری تكیھ می.  است
خدا فقط تبار ابراھیم را . شمارد  پولس نیز چنین یھودیانی را كھ بر نشان و آداب ظاھر متكی بودند، غیراصیل می).۴۴  :۵

 یھودی واقعی كسی .ھای ظاھری وابستھ نیست بلكھ بھ باطن و روحانیت او اصالت یك یھودی واقعی بھ نشانھ. شمارد یھودی نمی
 یھودیان غیراصیل در پی ستوده شدن از جانب . یھودی واقعی یك مسیحی است.   استالقدس ختنھ شده  روحھوسیل است كھ قلبًا بھ

  .مردمان ھستند اما یھودیان اصیل در پی ستوده شدن از جانب خدا
شد، اما برای یھودیان بھ شكل یك سنت  آمیز خدا محسوب نمی  در دوران عھدجدید ختنھ دیگر نشان عھد و پیمان فیض) ب

اند این معنی را بدھد   ظاھری و فیزیكی ختنھ دیگر ھیچ ارزشی ندارد جز آن كھ برای آنانی كھ قبًال ختنھ شدهنشاِن. درآمده بود
  .اند كھ قلبشان را ختتھ كرده

و در مسیح «). ١۴  :٢؛ كولسیان ١۵ :٢افسسیان (دھد كھ آیین ختنھ دیگر ملغی و باطل شده است  روشنی تعلیم می عھد جدید بھ
زیرا كھ در مسیح نھ ختنھ چیزی  «)۶: ۵غالطیان ( .»كند نامختونی بلكھ ایمانی كھ بھ محبت عمل مینھ دارد و نھ ختنھ فایده 

و آنانی كھ بدین قانون .  القدس  روحھ ایمان و بوسیلھواسط از طریق عادل شمرده شدن بھ»  است و نھ نامختونی بلكھ خلقت تازه
  ).١۶  :۶؛ دوم قرنتیان ١۶-١۵  :۶غالطیان (ھستند » ئیل خدااسرا«و در واقع » قوم خدا«كنند،  رفتار می

  
  بكار ببرید:  ۴قدم 

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

  . تھیھ كنید ٢٩-١٧ : ٢
  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 .  یادداشت خود بنویسید این كاربرد شخصی را در دفترچھ: بنویسید
كنند و حتی از یك حقیقت كاربردھای  ید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا میبھ یاد داشتھ باش. بگذارید

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

  )٢٩- ١٧: ٢رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
  . خود با خدا فخر و مباھات نكنیدھھرگز در مورد رابط   *١٧  :٢ •
  .  اول بھ خود تعلیم بدھید بعد بھ دیگران * ٢١  :٢ •
  .)٣  :٢٣متی (كنید، تعلیم ندھید  ن عمل نمیھ آھرگز چیزی را كھ خود ب *  ٢٢  :٢ •
  .دكنن  بھ خاطر داشتھ باشید كھ غیرمسیحیان بھ سبب رفتار شما خدا را قضاوت می * ٢۴  :٢ •
  )۵: ١٣دوم قرنتیان ( .اید القدس قلبًا ختنھ شده  اطمینان حاصل كنید كھ توسط روح * ٢٩  :٢ •
  ).١٨  :١٠دوم قرنتیان (در پی ستوده شدن از جانب مردمان نباشید بلكھ از خدا تحسین بیابید    *٢٩  :٢ •
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
   

، نجات از طریق ایمان بھ عیسی مسیح و  و این بدان معنا است كھ باید ھر دو پیام.  م كنمخواھم پیام كامل انجیل را اعال  می) الف
و در این رھگذر باید تأكید كنم كھ در انجیل بھ روز داوری بھ تأكید اشاره شده .  ایمانان را اعالم كنم نیز داوری و مجازات بی

  . است
  

، اگر بھ حقیقت باطنی آنھا توجھ  ی ظاھری نظیر عشای ربانی و یا تعمید آبھا خواھم روی این نكتھ تأكید كنم كھ نشانھ  می) ب
كنم كھ بھ نجات و عادل شمرده شدن توسط خدا نیاز دارند و تا آنگاه كھ خدا این  بھ تمامی مردمان اعالم می. اند نشود، فاقد ارزش

  .خواھند ماند روحانی در آنان بھ انجام نرساند، ھمچنان در گناه ھعمل را از طریق ختن
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  دعا کنید:  ۵قدم 
  .  آشکار کرده است، دعا كنیم٢٩-١٧  :٢در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در رومیان 

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

  
ای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود  رونوشت این تکلیف را بین اعض:سر گروه(

  .)بنویسند
  
  .متعھد باشیدنسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد   - ١

 برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای جمعی از مردم موعظھ كنید، تعلیم دھید یارا "  ٢٩-١٧  :٢یان روم" موضوع 
  .بررسی كنید

از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و . را بخوانید ٨، ٧، ٣، ٢اول سموئیل ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان   - ٢
  . یادداشت بردارید

  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . کرده و روی آن تعمق کنیدرا حفظ  ۵  :٢رومیان   آیھ - حفظ کردن   - ٣
 و مثل دانھ ٢١-٢٠  :١٣ و مثل خمیرمایھ از لوقا ٢٩-٢۶  :۴كند از مرقس  ی كھ در نھان رشد مییھا َمَثل دانھ  -تعلیم    - ٤

  .ھا استفاده كنید  قدم برای تفسیر َمَثل۶ از روش . را آماده کنید٣٢-٣٠  :۴خردل از مرقس 
  ). ٣: ٥مزمور ( شاھد كار خدا در آن مورد باشید  دعا كنید ومشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - دعا   - ٥
ھای خود در مورد  تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(را  وارد دفتر» موعظھ ملكوت خدا«مربوط بھ  آموختھ ھای جدید   - ٦

 . را در دفتر خود بنویسیدو این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٩درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھدعا كنید و اعضای گروه و نیز این درس را كھ راجع بھ موعظ :گروهسر

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
   اول سموئیل

  
در با دیگران  )٨و٧و٣و٢اول سموئیل (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (بگذاریدمیان 
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: عنوان مجموعھ

  
  ۵  :٢رومیان  :نید و مرور كحفظ،  تعمقدو نفری

  

  )دقیقھ  ٩٠( تعلیم   ٤
   ، و دانھ خردل كند، خمیرمایھ ای كھ در نھان رشد می دانھ

  
در »   خردلھمثِل دان«، و ٢١-٢٠  :١٣در لوقا »  مثل خمیرمایھ«، ٢٩-٢۶  :۴در مرقس » كند ای كھ در نھان رشد می مثل دانھ«

  .»كوت خدارشد مل«ھایی ھستند درباره  ، مثل٣٢-٣٠  :۴مرقس 
منظور تعلیم حقیقتی  توضیحی است مبتنی بر امور واقعی زندگی بھ«؛ یا » داستانی است زمینی با معنایی آسمانی«َمَثل 

كرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با  عیسی از وقایع عادی و روزمره زندگی انسان استفاده می» . روحانی
  . احیا روبرو سازدواقعیت وضعیتشان و نیازشان بھ

  .بررسی خواھیم كرد) ١ضمیمھ (ھا   مثلھاین مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالع
  

  كند ای كھ در نھان رشد می مثل دانھ  -   الف
  

   ٢٩-٢۶  :۴  مرقس :بخوانید
  
   درك داستان طبیعی َمَثل  -١
  

 ھاز این رو، نخست بھ بررسی واژگان و پیشین.  روحانی تشریح شوداند تا مفھومی ھا با زبان مجازی بیان شده   مثل: مقدمھ
  . پردازیم فرھنگی و تاریخی داستان می

  اند؟   چھ عناصری در داستان مطابق واقعیات زندگی روزمره:گفتگو کنید
  :مالحظات

داند فرایند رشد  س بدرستی نمیھیچك.   رشد و نمو در طبیعت ھمواره یك سّر است.ای است اسرارآمیز رشد یك گیاه پدیده  ) الف
كشاورز دانھ را در مزرعھ .  كند درخت و گیاه باشد، خواه حیوان یا انسان دھد، خواه آنچھ رشد می چرا و چگونھ رخ می

، جوانھ  او بر فرایند ریشھ دواندن. تواند موجب رشد آن شود داند كھ خود او بھ ھیچ وجھ نمی كارد، ولی این را خوب می می
بسا روزھا و شبھایی كھ كشاورز كاری  چھ. ای ندارد بار نشستِن محصول ھیچ احاطھ ، و باالخره بھ گیری میوه رشد، شكل،  زدن

تواند بكند این است   تنھا كاری كھ كشاورز می.داند چطور  و او نمی.دھد امھ میبكار گیاه ندارد، و با اینحال گیاه بھ رشد خود اد
تواند روی  البتھ می. واھند كرد، و با صبر و حوصلھ منتظر فرا رسیدن موسم درِو محصول باشدھا رشد خ كھ مطمئن باشد دانھ

تمام این . ھا را بپوشاند، علفھای ھرز را وجین كند، خاك را نرم نماید، بدان كود دھد، و شاید حتی گیاھان را آبیاری كند دانھ
  .شود وقوع فرایند رشد را باعث نمی، اما  كارھا مھم است
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آنكھ علتی مرئی در كار باشد، خود بخود در دل خاك  ، بدون كمك انسان و بی   دانھ.  گیاه بطور بالقوه یك معجزه استھدان  ) ب
ھایی كامل در خوشھ  شود، و سرانجام دانھ كند، خوشھ تشكیل می ای بلند از آن سر بر می زند، ساقھ دواند، جوانھ می ریشھ می
داند باید چھ كند، و چھ   كوچك بھ ودیعھ نھاده و از این رو دانھ دقیقًا میھخدا سّر رشد و نمو را در دانتو گویی . گردند ایجاد می

  .  عظیمی بخشیده استه كوچك قدرت یا قابلیِت بالقوھخدا بھ دان. چگونھ و چھ زمان عمل كند
  

تواند بگوید  كشاورز نمی. آید احساس در نمی دیگر چنان تدریجی است كھ بھ ھ رشد بھ مرحلھ  گذر از یك مرحل.مراحل رشد ) پ
،  اما در شرایط عادی. گردند ھایی كامل در خوشھ ایجاد می شود، و یا چھ ھنگام دانھ ای بھ خوشھ تبدیل می ساقھ دقیقًا در چھ لحظھ

  .تواند جلِو روند رشد را بگیرد ھیچ چیز نمی.  ناپذیر است گیرد و اجتناب رشد صورت می
  

برد زیرا كھ  و چون ثمر رسید، فورًا داس را بكار می«: گوید  می٢٩  آیھ .  موفقیت و پیروزی استھول نشاندرِو محص  )ت
كشاورز آنگاه كھ موعد . »فورًا«: شود  می توصیفھیجان انگیزای  گونھ بھموعد برداشت حصاد » . وقت حصاد رسیده است

  .اھد كردھیچ تعلل درو خو برداشت فرا رسد، محصول را بیدرنگ و بی
  
   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آن  -٢
  

 مثل ممكن است بیانگر این نكتھ باشد كھ مثل ھزمین. گردد آن می» توضیح یا كاربرِد«َمَثل و »  ھزمین«  چارچوب شامل : مقدمھ
 زمینھ معموًال  قبل از  مثل یافت . ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است ، یا اینكھ  شرایط  بھ بھ چھ مناسبتی گفتھ شده

  . شود و توضیح یا كاربرد،  بعد از  مثل می
  ؟ ، و توضیح یا كاربرد َمَثل چیست ، داستان   زمینھ:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

ثِل آید كھ عیسی م  چنین بر می٣۴-٣٣  :۴ از مرقس .شود  یافت می٣۴-٣٠ و ٢۵-١  :۴، در مرقس  این داستان ھزمین )  الف
، ٣٢-٣٠ خردل را در آیات ھ، و مثِل دان٢٩-٢۶كند در آیات  ای را كھ در نھان رشد می ، مثِل دانھ٩-٣برزگر را در آیات 

مانند این (ھای بسیار مانند اینھا  و عیسی بھ مثل«:  خوانیم در این آیات می. خطاب بھ مردمی تعریف كرد كھ آنجا حاضر بودند
، لیكن در  او بدون مثل بدیشان سخنی نگفت. فرمود بقدریكھ استطاعت شنیدن آن را داشتند یان می، كالم را بدیشان ب) سھ مثل

  ».نمود خلوت تمام معانی را برای شاگردان خود شرح می
  

  .شود  یافت می٢٩-٢۶  :۴داستان  این مثل در مرقس  )  ب
  

مین جھت تعبیر آن را باید در خود داستان و چارچوِب بھ ھ. دھد   عیسی توضیحی در مورد این مثل نمی.توضیح یا كاربرد )  پ
  ).رجوع كنید -ث بھ قسمت . ( جستآن 

  
   تعیین جزئیات مربوط و نامربوط در مثل  -٣
  

جزئیاِت مربوط یا اصلی در داستاِن مثل . ھایش دارای مفھوم روحانی باشند   قصد عیسی این نبود كھ تمامی جزئیاِت مثل: مقدمھ
، معنای  ، نباید برای ھر یك از جزئیات مثل بنابراین. بخشند یات ھستند كھ درس اصلی مثل را استحكام میآن دستھ از جزئ

  . روحانی مستقلی قائل شویم
  باشند؟   كدامیك از جزئیاِت این َمَثل واقعًا اصلی یا مربوط می:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

ای  كارد، در َمَثِل دانھ  از مسیحیان معتقدند كھ كشاورز یا كسی كھ دانھ را می  بعضی.كارد كشاورز یا كسی كھ دانھ را می )  الف
خود عیسی مسیح » برزگر«كند، نمایانگر عیسی مسیح است زیرا در مثل گندم و كركاس نیز منظور از  كھ در نھان رشد می

 اما .دھد كند، و میوه می دواند، رشد می داند دانھ چطور ریشھ می شود كھ عیسی مسیح نمی بود، نتیجھ می اگر چنین می.  است
بنابراین در .  یابد كھ با نكتھ یا پیام اصلی مثل بیگانھ است ای بھ مثل راه می چنین فرضی قابل پذیرش نیست و بدین ترتیب اندیشھ

، بلكھ صرفًا  یستكارد جزو جزئیات اصلی یا مربوط ن یا كسی كھ دانھ را می» كشاورز«كند،  ای كھ در نھان رشد می مثل دانھ
  .بخشد نقش كمكی دارد و بھ پیام اصلی مثل استحكام می

  
شود كھ  دھد، اما این امر احتماًال بھ ملكوت خدا مربوط می   عیسی در این مورد نیز توضیحی نمی. پراكندِن دانھ بر زمین )  ب

ممكن است بھ كالم خدا اشاره داشتھ باشد كھ در دل پراكندِن دانھ بر زمین .  ھمانا حاكمیِت كامل خدا در قلب و زندگی مردم است
القدس  ، یا بھ خدا كھ بواسطھ فیض و حاكمیت مطلق خود، با محبت و اقتدار از طریق روح)١۴  :۴مرقس (شود  مردم كاشتھ می

تواند بھ كار   نیز می).٨  :١۶یوحنا (سازد  ، عدالت و داوری ملزم می كند و دنیای گنھكار را نسبت بھ گناه در دل افراد كار می
شود انجیل و كالمش از مكانی بھ مكان دیگر و از یك ملت بھ ملتی دیگر موعظھ   خدا اشاره داشتھ باشد كھ باعث میهگسترد
  ).١۴  :٢۴متی (شود 
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 عیسی در مورد مراحل مختلف رشد.   دیگر امری نامحسوس استھای بھ مرحل   گذر از مرحلھ. مراحل مختلف رشد گیاه ) پ
. كند ای نمی دھد و بھ كاربرد آن اشاره ، توضیحی نمی  كامل در خوشھھ، و ایجاد دان ، خوشھ ، باال آمدن ساقھ گیاه نظیر جوانھ زدن

، استحكام بخشیدن بھ این مطلب است كھ دانھ بطور بالقوه این قابلیت یا توانایی را دارد كھ تمام این مراحل رشد  نقش این جزئیات
، مراحل مختلف رشد گیاه را نباید واجد معنایی مستقل و   بنابراین. ، بھ گیاھی بالغ تبدیل شود و محصول دھد شتھرا پشت سر گذا
، نمایانگر مراحل  مشخص و بخصوصی  در روند رشد روحانی افراد، یا مراحل مختلف بشارت  این مراحل.  جداگانھ دانست

  . دادن بھ مردم دنیا نیست
  

بااینحال .  ، یادآوِر داوری نھایی و بازگشت عیسی مسیح است ر اینجا نیز ھمچون مثل گندم و كركاسد» حصاد  «.حصاد  )ت
صرفًا استحكام بخشیدن بھ این واقعیت » حصاد«نقش . كند ای نمی دھد و بھ كاربرد آن نیز اشاره عیسی در این باره توضیحی نمی
 خدا را كھ از طریق كالمش در قلب و زندگی مسیحیان انجام ھ مقتدرانتواند جلِو كار پرقدرت و است كھ ھیچكس و ھیچ چیز نمی

  . كار خدا سرانجام موفق خواھد شد و بھ ثمر خواھد نشست. دھد، بگیرد می
  
   تشخیص پیام اصلی مثل  -۴
  

وِد عیسی برای توضیح از روشی كھ خ.  ، یا از خوِد داستان توان یا در توضیح یا كاربرد مثل یافت   پیام اصلی مثل را می: مقدمھ
 ھھر مثل معموًال فقط یك داستان اصلی یا یك نكت.  توانیم پی ببریم كھ مثل را چگونھ باید تفسیر كنیم كار برد، می یا كاربرد مثل بھ

ل درس دنبا ، بلكھ باید بھ ، نباید در پی این باشیم كھ یك حقیقت روحانی از ھر یك از جزئیات مثل بیابیم بنابراین. اصلی دارد
  . اصلی مثل باشیم

  ؟   پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
پیام اصلی مثل این .  است» رشد ملكوت خدا « ، درباره ٢٩-٢۶  :۴كند در مرقس  ای كھ در نھان رشد می مثِل دانھ :مالحظات

سازد و   ملكوت خود را مستقر میخدا است كھ.  ، بلكھ فقط و فقط خدا است منشاء و مسبب اصلی رشد روحانی نھ انسان«:   است
   ».كند و بر جملگی احاطھ دارد او است كھ بر دل و زندگی و فكر و كردار آدمیان سلطنت مییعنی . دھد آن را گسترش می

، و در نتیجھ بر كل  ای مقتدرانھ و پرقدرت بر قلوب و زندگی مردم گونھ مقدس بھ شود كالم خدا در كتاب  حاكم خدا باعث میهاراد
مسیحیان باید با صبر و بردباری منتظر .   تسلی و دلگرمی استھاین واقعیت برای مسیحیان بسی مای. ، تأثیر بگذارد جامعھ

ای كھ خدا برای ملكوت خود دارد باید عملی   نقشھ.رسیدِن حصاد باشند، زیرا حصاد سرانجام با پیروزی كامل فرا خواھد رسید
 ملكوت خدا .تواند جلِو آمدن ملكوت خدا را بگیرد و در برابر آن بایستد و ھیچ چیز نمی ھیچكس .شود، و چنین نیز خواھد شد

 نیز ملكوتی است  در حال رشد ، . ملكوتی است مربوط بھ زمان حال ، بدین معنا كھ با آمدن مسیح بھ این جھان آغاز شده است
 و . ز ھر قوم و ملتی كھ باشند، در حال گسترش استبدین معنا كھ پیوستھ و در ھر زمان در میان تمامی مردم روی زمین ا

 امتی .ھنگام بازگشت مسیح از ھر جھت كامل خواھد بود باالخره ملكوتی است مربوط بھ آینده ، بدین معنا كھ ملكوت خدا بھ
ت عیسی مسیح ، از ھر امت و قبیلھ و قوم و زبان در حضور تخ یافتگان كھ ھیچكس را یارای شمردن آنھا نیست عظیم از نجات
 دانھ طبق قوانین طبیعی خاص .)١٣-١٠  :٣دوم پطرس (و دنیای كنونی بكلی احیا خواھد گردید ) ٩  :٧مكاشفھ (خواھند ایستاد 

، كار خدا  بھ ھمین ترتیب. نشیند كند و بھ ثمر می ، رشد می خودش كھ خوِد خدا در آن بھ ودیعھ نھاده و از دید كشاورز پنھان است
 خواھد كرد و بھ ثمر  حاكم و پرفیض او رشدهدھد، طبق اراد  فیض و قدرت عظیم خود در ملكوتش انجام میھطنیز كھ بواس

   . خواھد نشست
دارند كھ  قوم حقیقی ملكوت خدا، پیوستھ اذعان می.  ترین ویژگیھای ملكوت خدا است یكی از مھم» درك و اذعان حاكمیت خدا«

شان رشد كنند، از آغاز  ات خود و نیز برای آنكھ از لحاظ روحانی در تمام شئونات زندگیآنان برای نج. یكسره متكی بھ خدایند
ای كھ در آن  ھمچنین جھت استقرار كلیساھایشان در ھمھ جا، و نیز برای آنكھ بتوانند بر جامعھ. تا انجام بھ خدا توكل دارند

ناپذیری كھ طی آن  و باالخره برای روند نھایی و مقاومت.  ھستندكنند تأثیری ماندگار داشتھ باشند، تمامًا متكی بھ خدا زندگی می
  . سید نیز باز توكلشان بر خدا استھمھ چیز سرانجام بھ كمال خواھد ر

  
   مقدس  َمَثل با قسمتھای مشابھ و متضاد در كتابھمقایس  -۵
  

ھا با حقیقتی كھ در سایر  وجود در تمام مثلاما حقیقت م. باشند ھا مشابھ یكدیگرند و قابل مقایسھ می   بعضی از مثل: مقدمھ
ھای قابل مقایسھ را كھ ما را در  ترین قسمت سعی كنید مھم. ، یا دارای تشابھ است یا تضاد مقدس تعلیم داده شده ھای كتاب قسمت

  .مقدس محك بزنید ھمیشھ تفسیر مثل را با تعلیم مستقیم و واضح كتاب. دھند، بیابید تفسیر مثل یاری می
  .٨  :١٣٨؛ مزمور ٢٧و ٢۴  :١۴؛ ١١-١٠  :۵۵  اشعیا :وانیدبخ

» كند ای كھ در نھان رشد می دانھ«توان با تعلیم موجود در مثِل  ھا را چگونھ می   تعلیم موجود در این قسمت:گفتگو کنیدكشف و 
  مقایسھ كرد؟

گردد بلكھ زمین را  بارد و بھ آنجا بر نمی چنانكھ باران و برف از آسمان می«:  خوانیم  می١١-١٠  :۵۵در اشعیا  :مالحظات
بخشد، ھمچنان كالم من كھ از دھانم صادر  سازد و برزگر را تخم و خورنده را نان می سیراب كرده آن را بارور و برومند می

رستادم كامران ، بلكھ آنچھ را كھ خواستم بجا خواھم آورد و برای آنچھ آن را ف ثمر نخواھد برگشت نزد من بی:  گردد خواھد بود
كند و ھدفی را كھ این كالم برای آن فرستاده شد، تحقق   خدا را عملی میھ، خواست مقدس كالم خدا در كتاب» .خواھد گردید 
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انجام خواھد رساند و ھیچگاه كارھای دست  ای را كھ برای ھر یك از فرزندانش دارد بھ ، خدا نقشھ  بھ ھمین ترتیب.خواھد بخشید
تواند او را از انجام  ھای خدا عملی خواھد شد، و ھیچكس نمی  تمام اھداف و نقشھ.)٨ :١٣٨مزمور (واھد كرد خویش را ترك نخ

  .)٢٧ ، ٢۴  :١۴اشعیا (ھایش باز دارد  برنامھ
  
    تعالیم اصلی مثلھخالص  -۶
   

خواھد  بھ آن  ایمان بیاوریم ؛ او میخواھد چھ چیزی را  بدانیم  یا  ؟ عیسی می   تعالیم یا پیامھای اصلی مثل چیست:گفتگو کنید
  كھ ما چھ  باشیم یا چھ  بكنیم ؟

صبری و شتابزدگی كھ  ھای بشری و بی گرایی ، آرمان این مثل ھشداری است در مورد آنھمھ شور و ھیجانات انسانی :مالحظات
ین دنیای تاریك و پر ھرج و مرج چرا خدا ُپری ملكوتش را زودتر در ا«: پرسند مردم می. در رابطھ با كار خدا وجود دارد

خواھد  این مثل می.  ، شك و تردید، و دلسردی و عدم پشتكار است ، بدبینی  چنین حاالتی اغلب یأسھنتیج» سازد؟ برقرار نمی
ل ، سرانجام روزی حصاد بھ عم ھر جا كھ بكاریم. گرایی مبتنی بر اعتماد بھ خدا تبدیل كند بدبینی ما را بھ خوشبینی و آرمان

  .افتد ماند و بھ زمین نمی  خدا ھرگز عقیم نمیھ، باید بدانیم كھ نقشھ و برنام فھمیم  حتی اگر خیلی چیزھا را نمی.خواھد آمد
ای كھ در  اما َمَثل دانھ). ٩-۶  :٣اول قرنتیان (البتھ این بدان معنا نیست كھ مسیحیان نباید بھ اتفاق یكدیگر با مسیح ھمكاری كنند 

بھ توبھ و «: گوید بھ ھمین خاطر است كھ خدا می.  خدا در قلب و زندگی مردم تأكید داردھكند، بر كار مقتدران نھان رشد می
  ).١۵  :٣٠اشعیا (» باشد ، و قّوت شما از راحتی و اعتماد می آرامی نجات خواھید یافت

  
   مثل خمیرمایھ  -   ب

  
   ٢١-٢٠  :١٣؛ لوقا ٣٣  :١٣  متی :بخوانید

  
   ان طبیعی َمَثلدرك داست  -١
  

  اند؟   چھ عناصری در داستان مطابق واقعیات زندگی روزمره:گفتگو کنید
  :مالحظات

كیل یا پیمانھ . »خمیر پنھان كرد)  پیمانھ(خمیرمایھ را در سھ كیل «گوید كھ آن زن  مقدس صراحتًا می   كتاب.مقدار خمیر )  الف
شد   لیتر بالغ می٢٢ بھ بنابراین مقدار خمیر بسیار زیاد بود و تقریبًا.  ر است لیت٣/٧، یا در حدود  تقریبًا معادل یك سوم گالن

  ).٢۴  :١؛ اول سموئیل ١٩  :۶؛ داوران  ۶  :١٨ پیدایش(
  

یابند و تخمیر  این سلولھا در تماس با مایعات شیرین تكثیر می.  ای است متشكل از سلولھای قارچی   خمیرمایھ ماده. خمیرمایھ )  ب
  .شود  شراب و نیز َور آوردِن نان استفاده میھاز خمیرمایھ در تھی. كنند می

  
   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آن  -٢
  

  ؟ ، و توضیح یا كاربرد َمَثل چیست ، داستان   زمینھ:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

دھد كھ  ، و نشان می  نقل شده٢١-١٨  :١٣ و لوقا ٣۵-٣  :١٣ھایی است كھ در متی    این مثل نیز مانند دیگر مثلھزمین )  الف
  . خردل را در پیوند مستقیم با مثل برزگر و مثل گندم و كركاس خطاب بھ مردم بیان نمودھھای خمیرمایھ و دان عیسی مثل

  
  .شود  یافت می٣٣  :١٣ و متی ٢١-٢٠  :١٣ داستان  این مثل در لوقا  ) ب
  

بھ ھمین جھت تعبیر آن را باید در خود داستان و چارچوِب . دھد ی در مورد این مثل نمیعیسی توضیح.  توضیح یا كاربرد ) پ
  ).رجوع كنید -ث بھ قسمت . ( آن جست

  
   تعیین جزئیات مربوط و نامربوط در مثل  -٣
  

طنت كنونی خدا بر خواھد بھ ما بیاموزد كھ در دوران سل ، می» است ...ملكوت خدا  ِمثِل «: گوید  عیسی ھرگاه می:  دھیدتعلیم
وقایعی كھ در . ھنگام بازگشت مسیح چھ اتفاقاتی رخ خواھد داد زمین چھ اتفاق خواھد افتاد و نیز در زمان سلطنت نھایی خدا بھ

ھای  این بدان معنا است كھ وقایع مثل.  ، قطعًا ھمگی تا روز داوری نھایی بوقوع خواھد پیوست ھای عیسی توصیف شده است مثل
ھای مسیح امروزه نیز برای من و   ھر یك از مثل.شود و در مورد آنان نیز مصداق دارد ردم امروز نیز مربوط میمسیح بھ م

  .شما پیامی دارد
  باشند؟   كدامیك از جزئیاِت این َمَثل واقعًا اصلی یا مربوط می:گفتگو کنیدكشف و 
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  :مالحظات
  .كند ، زیرا عیسی ملكوت خدا را بھ آن تشبیھ می در مثل است  خمیرمایھ جزو جزئیات مربوط و اصلی . خمیرمایھ )  الف

، یك نماد بخصوص ممكن  مقدس در كتاب. اند ، مسیحیان مختلف در مورد خمیرمایھ تعابیر و تفاسیر مختلفی ارائھ داده بااینحال
 معنای  منفی  دارد و نمایانگر ١٣  :٣در پیدایش » مار«، نماِد  برای مثال.  ، معنایی مثبت یا منفی داشتھ باشد است بستھ بھ متن

، متی ١  :٢٧، اشعیا ٣٢  :٢٣، امثال ٣  :١۴٠این نماد در مزمور (شیطان است كھ حوا را فریب داد و او را بھ گناه واداشت 
» مار«.   دارد معنای  مثبت٨  :٢١اما این نماد در اعداد ).  نیز معنای منفی دارد٩  :١٢   و مكاشفھ٣  :١١، دوم قرنتیان ٣٣  :٢٣

  ).  نیز معنای مثبت دارد١۴  :٣در یوحنا (در اینجا نمادی است از عیسی مسیح كھ بر صلیب بلند كرده شد 
  

دھد كھ از تعالیم و  عیسی در آنجا بھ مردم ھشدار می:  معنای منفی دارد۶  :١۶در متی »  خمیرمایھ« نماد ، بھ ھمین ترتیب)  ب
شود و  دادند كھ انسان با تالش و كوشش خودش عادل می آنان چنین تعلیم می.  برحذر باشندگرایی فریسیان و صدوقیان مذھب

خواستند كسی از  آنان نمی.  بشر بودھمذھب در نظر آنان صرفًا تظاھر بھ رعایت رسوم و قوانین ساختھ و پرداخت. یابد نجات می
ای كھ  خواند، زیرا درست مانند ماده»  خمیرمایھ«لیم آنان را بنابراین عیسی مذھب و تعا. جان و دل در پی عدالت و حقیقت باشد

نماد .  گذاشت یابد، ھم بر زندگی خودشان و ھم بر زندگی دیگران تأثیری مخرب بر جای می بسرعت در ھمھ جا گسترش می
 فخر كردن بھ عطایای پولس در این قسمت در مورد نابجا.   نیز دارای معنای منفی است٨-۶  :۵اول قرنتیان در »  خمیرمایھ«

بند و باری جنسی  كردند، اما در عین حال تفرقھ و بی شان فخر می مسیحیان قرنتس بھ عطایای روحانی. دھد روحانی ھشدار می
»  خمیرمایھ«اما در مثل مورد بحث ما، نماد . ، غروِر روحانی بود  اصلی كلیسای قرنتسگناه. نمودند را نیز در كلیسا تحمل می

سلطنت و «، یعنی  است» ملكوت یا پادشاھی خدا«،  دھد كھ منظور از آن مثبت  دارد، زیرا عیسی بوضوح تعلیم میمعنایی  
خاصیت خمیرمایھ این است كھ آنقدر عمل » .دارند حاكمیت خدا كھ مسیحیان در قلب و زندگی خود با دل و جان آن را اذعان می

 ملكوت خدا در هكنند ، خمیرمایھ در اینجا نمایانگر تأثیر دگرگون بدین ترتیب. دساز كند تا سرانجام تمام خمیر را تخمیر می می
   . زندگی  است

  
   تشخیص پیام اصلی مثل  -۴
  

  ؟   پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
گاه كھ روند آن« :  پیام اصلی مثل این است.  است» رشد ملكوت خدا « ، درباره ٢١-٢٠  :١٣مثِل خمیرمایھ در لوقا  :مالحظات

این  » .یابد تا سرانجام ھمھ چیز را دگرگون و احیا سازد شود، تأثیِر آن آنقدر ادامھ می حاكمیت خدا در قلوب مسیحیان آغاز می
 زندگی ھای ،  بر تمامی جنبھ حاكمیت خدا در قلوب مسیحیان). ٢١  :١٧لوقا (مثل بویژه بر رشد درونی ملكوت خدا تأكید دارد 

دارد، از لحاظ شخصیتی و رفتاری آنھا  شود، آنان را پایدار و مستحكم نگاه می ، باعث نجاتشان میگذارد ثیر میشخصی آنان تأ
رشد در رابطھ با » درك و اذعاِن كار پرقدرت خدا«. بخشد ای می ، كار و خدمتشان ُبعِد تازه سازد، و بھ روابط را متحول می

دارند كھ خدا در تمام  قوم حقیقی ملكوت خدا، پیوستھ اذعان می.  لكوت خدا استترین ویژگیھای م ، یكی از مھمدرونی ملكوتش
ھای شخصیتی   نھایی سرانجام تمامی جنبھھملكوت خدا در مرحل.  امور مربوط بھ رشد درونی ملكوت خود، حاكم مطلق است

ت دیگر، مسیحیان كامًال شبیھ مسیح دھد و بھ عبار كسانی را كھ متعلق بھ آسمان و زمین جدید ھستند، تحت تأثیر قرار می
  ).٣-١  :٣؛ اول یوحنا ١٨  :٣دوم قرنتیان (شوند  می

  
    خردلھمثل دان  -   پ

  
  ١٩-١٨  :١٣؛ لوقا ٣٢-٣٠  :۴؛ مرقس ٣٢-٣١  :١٣  متی :بخوانید

  
   درك داستان طبیعی َمَثل  -١
   

  د؟ان   چھ عناصری در داستان مطابق واقعیات زندگی روزمره:گفتگو کنید
  :مالحظات

 خردل معموًال در ھدان.  ، سرزمین مصر است ھای دیگر كوچكتر است   اصل و منشأ این دانھ كھ از تمام دانھ. دانھ خردل  ) الف
اما این دانھ گرچھ در ابتدا كوچك و حقیر . آید  چیزی است كھ در آغاز بسیار كوچك است و بھ چشم نمیهھا نشاندھند المثل ضرب

  .شود كند و بھ درختی بزرگ تبدیل می شد می، بزودی ر است
  

. رسد ، درخت خردل درخت بسیار بزرگی است كھ بلندی آن بھ سھ تا پنج متر می   در سرزمین فلسطین. درخت خردل  ) ب
در . كنند آیند و در آن آشیانھ درست می شود و در نتیجھ پرندگان بسیاری می برگھای این درخت در فصل پاییز سفت می

ھای این درخت پناه  ، پرندگان بھ شاخھ بنابراین. »گیرند آشیانھ می«ھای این درخت  خوانیم كھ پرندگان بر شاخھ مقدس می كتاب
آیند تا  نیز می.  آفتاب مصون باشنده آن از گرمای سوزانندھآورند تا از باد و طوفان در امان باشند، استراحت كنند، و در سای می

بنابراین در مجموع تصویر درخت .  ای كھ در این مثل بھ آن اشاره نشده است نكتھ -ن طعام برگیرند ھای بسیار كوچك آ از دانھ
  . آل جھت بنای منزل خردل بیانگر مكانی است ایده
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   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آن  -٢
  

  ؟ ، و توضیح یا كاربرد َمَثل چیست ، داستان   زمینھ:گفتگو کنیدكشف و 
  :اتمالحظ

دھد كھ  ، و نشان می  نقل شده٢١-١٨  :١٣ و لوقا ٣۵-٣  :١٣ھایی است كھ در متی   این مثل نیز مانند دیگر مثلھزمین )  الف
  . خردل را در پیوند مستقیم با مثل برزگر و مثل گندم و كركاس خطاب بھ مردم بیان نمودھھای خمیرمایھ و دان عیسی مثل

  
  .شود  یافت می١٩-١٨  :١٣، و لوقا ٣٢-٣٠  :۴، مرقس ٣٢-٣١  :١٣ این مثل در متی داستان  ) ب
  

بھ ھمین جھت تعبیر آن را باید در خود داستان و چارچوِب . دھد   عیسی توضیحی در مورد این مثل نمی.توضیح یا كاربرد  ) پ
  ).رجوع كنید -ث بھ قسمت . ( آن جست

  
   تعیین جزئیات مربوط و نامربوط در مثل  -٣
  

  باشند؟   كدامیك از جزئیاِت این َمَثل واقعًا اصلی یا مربوط می:فتگو کنیدگكشف و 
  :مالحظات

این دانھ . كند ، زیرا عیسی ملكوت خدا را بھ آن تشبیھ می  خردل جزو جزئیات مربوط و اصلی مثل استھ  دان. دانھ خردل  ) الف
  . دِن مراحل آغازین رشد ملكوت خدا در دنیا  است، نمایانگر حقیر و ناچیز بو ھا است از آنجا كھ  كوچكترین  دانھ

  
 خردل در نھایت بھ درخت خردِل بسیار ھ، زیرا دان   درخت خردل نیز از جزئیات اصلی و مربوط مثل است. درخت خردل )  ب

و عظیم ملكوت ، نمایانگر  نتایج مھم  ، كھ درخت بسیار بزرگی است و مأوای پرندگان آسمان درخت خردل. شود مفیدی تبدیل می
  .باشد خدا در دنیا  می

  
   تشخیص پیام اصلی مثل  -۴
  

  ؟   پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
  . است» رشد ملكوت خدا « ، درباره ٣٢-٣٠  :۴مثِل دانھ خردل در مرقس  :مالحظات

آید، در نھایت رشد  ان بھ چشم نمیرسد و چند نظر می ملكوت خدا گرچھ در ابتدا كوچك و ناچیز بھ« :  پیام اصلی مثل این است
متی (این مثل بویژه بر  رشد محسوس و مرئی ملكوت خدا در خارج  تأكید دارد  » .آورد كند و نتایج عظیمی در دنیا ببار می می
باعث : گذارد ی زندگی این دنیا تأثیر میھا ، سرانجام  بر تمام سطوح و جنبھ حاكمیت خدا در دل و زندگی مسیحیان). ١۴  :٢۴
، تجاری و  ، صنعتی ، قضایی ، دولتی ، بھداشتی ، تحصیلی شان از لحاظ خانوادگی شود بسیاری در دنیا نجات یابند و زندگی می

  . ای پیدا كند ، كامًال احیا و دگرگون شود و ُبعِد تازه غیره
قوم حقیقی .  ویژگیھای ملكوت خدا استترین  در رابطھ با رشد بیرونی ملكوتش، یكی از مھم» درك و اذعاِن كار پرقدرت خدا«

ملكوت خدا .  دارند كھ خدا در تمام امور مربوط بھ رشد بیرونی ملكوت خود، حاكم مطلق است ملكوت خدا، پیوستھ اذعان می
 از و مسیحیان ، آنگاه كھ در نھایت بطور كامل تحقق یابد، ھرآنچھ را كھ متعلق بھ آسمان و زمین جدید است در بر خواھد داشت

و ھر  )٢٧-٢۴: ٢١مکاشفھ (تمام ملل مختلف دنیا، جالل و شكوه و افتخار فرھنگھایشان را تمامًا وارد آن خواھند ساخت 
متی (آلود یا ناپاك ھرگز بھ آن راه نخواھد یافت  ھیچ چیز گناه). ۶-٣  :١٠دوم قرنتیان (ای را مطیع مسیح خواھند نمود  اندیشھ

١٣:  ۴١.(  
  

   ھای راجع بھ رشد ملكوت  مثلھمقایس - ت 
  

  ھا چھ شباھتی بھ یكدیگر دارند؟   این مثل:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

   ٩-٣  :۴مرقس  :بخوانید  .مثل برزگر ) الف
تواند ریشھ بدواند، جوانھ بزند، و رشد كند و  دانھ نمی. این مثل بر  مسؤولیت انسان  در قبال بذر، یعنی كالم خدا، تأكید دارد

بھ عبارت دیگر، پیام عھدجدید تنھا زمانی بھ بار خواھد نشست و ثمر خواھد داد كھ دل . ھد، مگر آنكھ در خاك نیكو بیفتدمیوه د
روزی یكی از علمای . این مسؤولیت ھمیشھ متوجھ انسان است كھ بھ كالم خدا پاسخ مثبت دھد. انسان بدان پاسخ مثبت دھد

در تورات چھ نوشتھ شده «،  عیسی بھ او گفت» ؟ م تا وارث حیات جاودانی گردمای استاد، چھ كن«: شریعت از عیسی پرسید
اینكھ خداوند خدای خود را بھ تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فكر خود «جواب داد، » ؟ خوانی است و چگونھ می
-٢۵  :١٠لوقا (» . ین بكن كھ خواھی زیستچن.  نیكو جواب دادی«: عیسی فرمود» . ل نفس خویش خود را مثھمحبت نما و ھمسای
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بھ با عالقھ  تا خود را ترغیب کندمخاطبین بایستی واعظ یا معلم كالم خدا باید نھ فقط كالم را توضیح دھد، بلكھ ھمواره ). ٢٨
  . دھندكالم خدا پاسخ

  
   ٢٩-٢۶  :۴مرقس  :بخوانید .كند ای كھ در نھان رشد می مثل دانھ ) ب

. ، تأكید دارد ار و حاكمیت الھی  در رابطھ با بذر، یعنی استقرار و گسترِش ملكوت او از طریق كالم و روحشاین مثل بر  اقتد
تنھا خدا است كھ باعث استقرار و .  ، نھ انسان بلكھ فقط و فقط خدا است  اصلی رشد جسمانی و روحانیھمنشاء و سرچشم

ھای مختلف زندگی تمام مردم  گردد اقتدار و حاكمیتش در قلوب و جنبھ و تنھا او است كھ باعث می. شود گسترش ملكوت خود می
، و   روحانی یعنی كالم خدا، با قدرت تمام در دل مردمھ حاكم و پرقدرت او است كھ دانه ارادبخاطر. تثبیت گردد و گسترش یابد

  .نھد  بر جای می، تأثیری عمیق  در كل جامعھدرنتیجھ
  

   ٣۴-٣١  :١٣ و متی ٣٢-٣٠  :۴مرقس  :بخوانید  .  خردلھنَمَثل خمیرمایھ و مثل دا ) پ
اما در . كند، تأكید دارند كند، بر آنچھ ما باید انجام دھیم و آنچھ خدا با كالمش می ای كھ در نھان رشد می مثل برزگر و مثل دانھ

 كھ انسان در این زمینھ با خدا ھمكاری ، تأكید بر نتایج عظیم و فراوان رشد روحانی  است آنگاه  خردلھمثل خمیرمایھ و مثل دان
زیرا خدا است كھ در شما برحسب . نجات خود را با ترس و لرز بعمل آورید ...  پس«: فرماید  می١٣-١٢  :٢فیلیپیان . كند می

چون ) رمثل برزگ(آوریم  بنابراین وقتی نجات خود را بھ عمل می. »كند رضامندی خود ھم اراده و ھم فعل را بھ عمل ایجاد می
)  مثل خمیرمایھ( قطعی ھمانا رشد عظیم درونی ھ، نتیج)كند ای كھ در نھان رشد می مثل دانھ(خدا در درون ما مشغول كار است 

، حاكمیت    مثل خمیرمایھ بر این رشد درونی تأكید دارد كھ عامل آن.) مثل دانھ خردل(و رشد و گسترش چشمگیر بیرونی است 
، اقتدار و  مثل دانھ خردل نیز بر  رشد محسوس و مرئی بیرونی  تأكید دارد كھ باز عامِل آن.  استخدا در دل و زندگی مردم 

  . حاكمیت خدا در دل و زندگی مردم است
  

  ھای مربوط بھ رشد  تعالیم اصلی مثلھخالص  - ث 
  

 چیزی را  بدانیم  یا بھ آن  ایمان خواھد چھ ؟ عیسی می ھای مربوط بھ رشد چیست   تعالیم یا پیامھای اصلی در مثل:گفتگو کنید
  خواھد كھ ما چھ  باشیم  یا چھ  بكنیم ؟ بیاوریم ؛ او می

  :مالحظات
وقتی انسان بھ كالم خدا پاسخ « :  ، این است ھا كھ ھمگی راجع بھ  رشد ملكوت خدا  است   پیام اصلی این مثل. پیام اصلی )  الف

ھم رشد در : اش رشِد عظیم و فراوان خواھد بود ناپذیِر او ھمكاری كند، نتیجھ ومتمثبت دھد و در دل و زندگی خود با كاِر مقا
نجات خود را با ترس «: فرماید  می١٣-١٢  :٢ فیلیپیان» .   بشریھ، و ھم رشد در كل جامع زندگی درونی و بیرونی خود انسان

وقتی . »كند ده و ھم فعل را بھ عمل ایجاد میزیرا خدا است كھ در شما برحسب رضامندی خود ھم ارا. و لرز بھ عمل آورید
  . قطعی چنین ھمكاری ھمانا رشد فراوان خواھد بودھكند، نتیج انسان داوطلبانھ و از جان و دل با كاِر پرقدرت خدا ھمكاری می

كند، بر كار  ان رشد میای كھ در نھ َمَثِل دانھ. مثل برزگر  بر مسؤولیت انسان مبنی بر دادن پاسخ مثبت بھ كالم خدا  تأكید دارد
مثل خمیرمایھ بر رشد درونی ملكوت خدا، و مثل . نھد ناپذیِر كالم و روح خدا  در مردم و در دنیا تأكید می پرقدرت و مقاومت

 ھعامل این رشد، اقتدار و حاكمیت خدا است در زندگی افراد و نیز در كل جامع. دانھ خردل بر  رشد بیرونی  آن تأكید دارد
  . بشری

  
تواند راز  ھیچكس نمی. كند  راجع بھ سّر یا راز رشد ملكوت صحبت می٢٧-٢۶  :۴  مرقس . رشد روحانی یك سّر است )  ب

توانیم  منشاء رشد یا  ، اما ھرگز نمی توانیم  شاھد رشد و ثمردھی باشیم ما می. رشد جسمانی یا روحانی را بدرستی توضیح دھد
تواند  او تنھا زمانی می. تواند انجام دھد گوید كھ انسان بخودی خود ھیچ كاری نمی  می۵  :١۵ در واقع یوحنا.  ثمردھی كسی باشیم

انسان تا تولد تازه نیابد و از نو مولود . با ایمان حقیقی بسوی خدا روی آورد كھ خود خدا فیض و قدرت این كار را بھ او عطا كند
  :٢؛ ٢٩  :١؛ فیلیپیان ٨  :٢؛ افسسیان ٧  :۴؛ اول قرنتیان ٨-٣  :٣؛ یوحنا ١٨  :٣١ارمیا (تواند توبھ كند و ایمان آورد  نشود، نمی

، و بھ تبع آن بر  مقدس بر قلوب و زندگی مردم ھای كتاب  حاكم و پرقدرت خدا است كھ گفتھهتنھا بخاطر اراد). ١٣  :۴؛ ١٣-١٢
یافتگان را  توانند بھ گمشدگان بشارت دھند و نجات تھ میمسیحیان الب. نھد كل جامعھ بشری تأثیری نیرومند و ماندگار بر جای می

عامل این . توانند باعث شوند كھ مردم تولد تازه بیابند، از لحاظ روحانی رشد كنند، یا ثمر آورند شاگرد سازند، اما ھرگز نمی
بھ خود او واگذارند و مطمئن باشند  بنابراین مسیحیان باید كار خدا را .)٩-۵  :٣اول قرنتیان (نوع رشد فقط و فقط خود خدا است 

  .او كار خود را بھ انجام خواھد رساند
  

كالم . كند ، یعنی كالم خدا، صحبت می  دانھه در مورد قدرت بالقو٢٨  :۴مرقس   .  عظیمی استهكالم خدا دارای قدرت بالقو ) پ
 كالم خدا با اقتدار .)١١-١٠  :۵۵اشعیا (ن عمل كند داند باید چھ كند و چگونھ و چھ زما آنكھ محتاج كمك انسان باشد، می خدا بی

). ١٢  :۴؛ عبرانیان ٢٩-٢٨  :٢٣ارمیا (كند و ھیچكس و ھیچ چیز را یارای مقاومت در برابر آن نیست  در دل مردم كار می
). ٢٠و١٠  :٩اعمال (یابد  شود و بدین گونھ گسترش می كالم خدا از شخصی بھ شخص دیگر و از ملتی بھ ملت دیگر منتقل می

بھ ھمین خاطر است كھ مسیحیان ). ٣  :٢-٢٢  :١اول پطرس (سازد  این كالم قدرت خود را در تمامی سطوح زندگی متجلی می
ھای زندگی مردم مورد  بندند تا كالم خدا در ھمھ جا موعظھ شود و در تمامی سطوح و جنبھ ھر چھ در توان دارند بكار می
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 خانواده و كلیسا و دولت گرفتھ تا آموزش و پرورش و زراعت و صنعت و تجارت و وسایل پذیرش و اطاعت قرار گیرد، از
  . ارتباط جمعی

  
 در مورد پیروزی نھایی در آخر ٢٩  :۴مرقس   . ، زمان پیروزی نھایی است حصاد كھ موعد آن بازگشت مسیح است ) ت

 حصاد پیوستھ در حال . بطور قطع پیروز خواھد شدملكوت خدا سرانجام. كند ، یعنی موعد برداشت حصاد، صحبت می زمان
كند، عیسی مسیح باز خواھد گشت و تمام ایمانداران را در حضور  ، و سرانجام در زمانی كھ خود خدا تعیین می آماده شدن است

ملكوت خدا خواھیم و آنوقت است كھ شاھد تحقق یافتِن نھایی . آید ، بھ اتفاق آنان بر زمین جدید فرود می تخت خود گرد آورده
  . خدا برای ملكوتش باید بھ انجام رسد، و قطعًا نیز چنین خواھد شدھنقشھ و برنام. بود

  
ای كھ در نھان رشد  ، دانھ ھای برزگر، گندم و كركاس مثل  .یابد ، استقرار می ملكوت خدا از طریق بذرپاشی در بیرون ) ث

، وارد قلب افراد پاشیده شدن بذر در بیرونند كھ عیسی مسیح ھمواره از طریق دھ ، ھمگی این تعلیم را می كند، و دانھ خردل می
تواند بھ تنھایی و با تالش و كوشش  تواند بھ تنھایی خود را باال كشد، ھیچكس نیز نمی درست ھمانطور كھ ھیچكس نمی. شود می

قتدار ھمواره ابتكار عمل را در دست دارد  و   خدا است كھ در كمال ا.، وارد ملكوت خدا شود خود، یا اندیشھ و گفتار خودش
فرستد  گیرد و عیسی و سایرین را می او مقتدارانھ ابتكار عمل را بدست می). ۴۴ و ٣٣  :۶یوحنا (ِكشد  مردم را بسوی مسیح می

 توبھ و ایمان باشید، آنان ھ، پیش از آنكھ بتوانید بھ پیام انجیل لبیك گویید یا حتی در اندیش آری. تا بذر انجیل را در دلتان بكارند
-١۴  :١٠؛ رومیان ۴٨-۴۶  :١٣اعمال (كارند  كنند و بدین ترتیب بذر كالم را در دلتان می انجیل را خطاب بھ شما موعظھ می

 ، رشد كند و میوه شود بذر انجیل جوانھ زده كند و باعث می القدس كار می خدا توسط روح). ٢٩  :١؛ فیلیپیان ٨  :٢؛ افسسیان ١٧
  ).١۵-١٣  :٢؛ دوم تسالونیكیان ١١-١٠  :۵۵اشعیا (آورد، و ھیچ كس را یارای مقاومت در برابر كار او نیست 

  
دھند كھ وقتی سلطنت و    َمَثل خمیرمایھ و دانھ خردل این تعلیم را می.یابد ملكوت خدا از درون بھ بیرون گسترش می ) ج

یابد و  دواند، از درون رفتھ رفتھ بھ بیرون نیز گسترش می دل كسی ریشھ میالقدس در  حاكمیت مسیح از طریق كالم خدا و روح
. دھد تا سرانجام ھمھ چیز احیا و دگرگون شود  سلطنت مسیح آنقدر بھ روند تأثیرگذاری خود ادامھ می.كند در آنجا نیز عمل می

،  ھا، حاالت شود افكار، انگیزه اعث میكند و ب ھای وجود فرد مسیحی رخنھ می بھ تك تك جنبھ»  پادشاھی مسیح از درون«
 خدمت او بكلی دگرگون شود، درست ھمانطور كھ ه، و حتی نحو ، طرز رفتار و گفتار، روابطش با دیگران نگرشھا، شخصیت

نیز بر زندگی شخصی فرد »  پادشاھی مسیح از بیرون«و اما . گذارد كند و بر آن تأثیر می خمیرمایھ بھ تمام خمیر رخنھ می
كند، تأثیری ماندگار  ای كھ در آن زندگی می اش و بر كل جامعھ ، و باالخره بر زندگی خانوادگی ، بر شرایط و موقعیتش یحیمس

پادشاھی مسیح پیوستھ  .شود ای امن برای پرندگان آسمان تبدیل می نھد، درست ھمانطور كھ درخت خردل بھ آشیانھ بر جای می
 ھدف خود را بعنوان یك خادم مسیح ۵  :١٠پولس در دوم قرنتیان .  ھای زندگی بشری است در حال تأثیرگذاری بر تك تك جنبھ

، و ھر فكری را بھ  افكنیم میزیر  افرازد بھ خالف معرفت خدا می خیاالت و ھر بلندی را كھ خود را بھ«: كند اینطور عنوان می
كند، بلكھ ھدفش این  ای شخصی با خدا دعوت می د رابطھملكوت خدا نھ تنھا مردم را بھ ایجا» . سازیم اطاعت مسیح اسیر می

دارد بھ  پادشاھی مسیح ھر روز زبانھای بیشتری را وامی. با فكر مسیح سازد  است كھ ھر فكری را نیز مطیع در نتیجھ ھماھنگ
  ).١١-٩  :٢فیلیپیان (سازد  ، و زانوان بیشتری را در حضور او خم می اینكھ اقرار كنند مسیح خداوند است

نھ تنھا كلیسا، . یابد  عظیم رشد ملكوت خدا در دنیا این است كھ تمامی مظاھر فرھنگ و تالش انسانی رفتھ رفتھ بركت میھنتیج
،  ، و تمامی دیگر مظاھر اندیشھ و تالش بشری ، دولت ، صنعت ، تجارت ، زراعت ، آموزش و پرورش ، ھنر، ادبیات بلكھ علم

، ھمواره در تأسیس  مسیحیان در سراسر تاریخ مسیحیت. یابد ار مسیحیان در جامعھ بركت می كھجملگی رفتھ رفتھ در نتیج
، نقشی عمده ایفا  سوادان سازی فقر، و آموزش بھ بی كن ، ریشھ  حقوق زنانه، اعاد داری ، لغو برده بیمارستانھا، مراقبت از معلولین

ھای حكومتی  حیان ھمواره در ترویج درستكاری و مبارزه با فساد در دستگاهمسی. اند اند و تأثیری انكارناپذیر بر جای نھاده كرده
، تأثیری  ، طبقات كارگر و اقشار محروم جامعھ ، زنان  رفتار با اسرای جنگیهاند، و در خصوص نحو و تجاری پیشقدم شده

، عدالت و غیره در  ، شھامت ، صداقت ری، وفادا ، تقدس ، محبت ، ملكوت خدا مرّوج راستی آری. اند شگرف از خود بر جای نھاده
ملكوت خدا .  مطلوب پیش از بازگشت مسیح تحقق خواھد یافت مقدس این نیست كھ این كمال  البتھ تعلیم كتاب. میان مردم دنیا است

وت خدا از طریق ، ملك اما تا آن ھنگام.  ، بطور كامل و نھایی استقرار خواھد یافت انگیز بازگشت مسیح  شگفتھتنھا در پی واقع
  .دھد اعالم پیام انجیل و نیز اطاعت مسیحیان از كالم خدا، پیوستھ بھ رشد و گسترش خود ادامھ می

  
دھد كھ ملكوت خدا در ابتدا    َمَثل دانھ خردل بھ ما این تعلیم را می.مظاھر بیرونی ملكوت خدا بھ تدریج آشكار خواھد شد ) چ

، ١١  :١٣نیز مطابق متی . آورد بار می كند و نتایج عظیمی بھ ، رشد می ا ھمین آغاز كوچك، ام بظاھر بسیار كوچك و ناچیز است
  .، و بنابراین نیاز بھ توضیح و تأكید مجدد دارد است» سّر«یا » راز«این حقیقت یك 

 گاه دچار یأس و این گروه بھ نسبت چنان ضعیف و قلیل بودند كھ بعید نیست. پیروان وفادار عیسی اغلب افراد عجولی بودند
ای نزدیك شاھد انقالب و ایجاد تحوالتی عظیم و  خواستند بالفاصلھ یا الاقل در آینده ، آنان می بعالوه. نومیدی شده باشند

آنھا انتظار داشتند كھ مسیح بیدرنگ دنیا را متحول ). ۶  :١؛ اعمال ١۵  :۶؛ یوحنا ۵۴  :٩؛ لوقا ٩-٨  :٢١متی (العاده باشند  خارق
ھای  آنان ممكن است بھ پیشگویی). ١٢-١٠  :٣متی (، قومش را بھ ملكوت خود ببرد، و تمام دشمنانش را نابود سازد سازد

اندیشیدند كھ از جالل یافتِن اسرائیل و گسترش آن در میان ملل دنیا و اھمیت كیھانی این پدیده در دوران مسیحایی  عھدعتیق می
  :٣٢؛ ۴٠-٣١  :٣١؛ ارمیا ۶٢-۶٠ھای  ؛ اشعیا فصل٣-٢  :۵۴؛ اشعیا ١١-٨  :٧٢ر ؛ مزمو١٨-١٧  :٢٢پیدایش (داد  خبر می
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،  برای مثال).  ، و غیره٢٣-١٨  :٨؛ ٢؛ زكریا فصل ۵ میكاه فصل ؛٨-١: ۴ ؛١٣-١٢  :٢؛ میكاه ١۵-١١  :٩؛ عاموس ٣۶-۴۴
در آن روزھا  ...  و از خداوند مسألت نمایندھای عظیم خواھند آمد تا یھوه صبایوت را در اورشلیم بطلبند قومھای بسیار و امت«

آییم زیرا  ھمراه شما می"،  ، متمّسك خواھند شد و خواھند گفت ھا بھ دامن شخص یھودی چنگ زده  زبانھا و امتھده نفر از ھم
،  ھ آیات در عھدعتیقھنگام اندیشیدن بھ اینگون یھودیان و پیروان مسیح بھ). ٢٣-٢٢  :٨زكریا (» ." ایم كھ خدا با شما است شنیده

  .كردند ، تعبیر و تفسیر می  عھدجدید در مورد اسرائیلھاحتماًال آنھا را خارج از متن یا بدون در نظر گرفتن مكاشف
-٢  :۵٣؛ ١  :١١؛ ٩-٨ :١ اشعیا(در ھمان عھدعتیق تعلیم داده شده كھ نتایج عظیم روحانی اغلب آغازی كوچك و ناچیز دارند 

من  سرِ  بلنِد "فرماید،  خداوند یھوه چنین می«،  برای مثال). ١٠  :۴؛ زكریا ۴۴و ٣۵-٣۴  :٢؛ دانیال ٢۴-٢٢  :١٧؛ حزقیال ٣
آن . ، آن را بر كوه بلند و رفیع غرس خواھم نمود  تازه  َكندهھ، آن را خواھم كاشت و از سِر اغصانش  شاخ سرو آزاد را گرفتھ

، میوه خواھد آورد و سرو آزاد قشنگ خواھد شد كھ ھر ِقسم مرغان  ھا رویانیده اخھرا بر كوه بلند اسرائیل خواھم كاشت و آن ش
و تمامی درختان صحرا خواھند دانست كھ من یھوه درخِت .  ھایش آشیانھ خواھند گرفت  شاخھھ، در سای بالدار زیر آن ساكن شده

من كھ یھوه .  سازم ، و درخت خشك را بارور می ، و درخت سبز را خشك سازم كنم و درخت پست را بلند می بلند را پست می
  ).٢۴-٢٢  :١٧حزقیال (» .، و بجا خواھم آورد ام ھستم این را گفتھ

، در آورد بار می نتایج بسیار عظیم بھكند و  این حقیقت كھ ملكوت خدا  در ابتدا آغازی كوچك و ناچیز دارد اما بتدریج رشد می
 پدر شما است كھ  خواست كوچك ، زیرا كھ ھترسان مباشید ای  گل«: فرماید  می٣٢  :١٢وقا ل. گیرد عھدجدید مورد تأیید قرار می
زیرا ای برادران دعوت خود را مالحظھ نمایید، كھ «:  خوانیم  می٣١-٢۶  :١و در اول قرنتیان . »ملكوت را بھ شما عطا فرماید

بلكھ خدا جّھال جھان را برگزید تا حكما را رسوا .  ریف نی، و بسیاری ش بسیاری برحسب جسم حكیم نیستند و بسیاری توانا نی
و خسیسان دنیا و محقران را خدا برگزید بلكھ نیستیھا را تا . سازد، و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد

 كھ از جانب خدا برای ،ی مسیح او ھستید در عیساز شماكن یل. فخر نكندتا ھیچ بشری در حضور او . ھستیھا را باطل گرداند
  .»تا چنانكھ مكتوب است ھر كھ فخر كند، در خداوند فخر نماید. شده است شما حكمت و عدالت و قدوسیت و فدا

دھند كھ حاكمیِت فیض خدا،  ھر قدر ھم كھ در ابتدا ناچیز و محقر جلوه  ھای راجع بھ رشد در عھدجدید بھ ما این تعلیم را می َمَثل
كند و رفتھ رفتھ بر زندگی مردم و بر تمامی  ، دلھای افراد بیشتری را تصاحب می كند و گسترش یافتھ نجام رشد میكند ، سرا

كنند بھ اینكھ صبور و مطیع باشند، بھ او توكل كنند، و  ھا پیروان مسیح را تشویق می این مثل. گردد مظاھر حیات بشری حاكم می
 ھرگاه انجیل .ماند  خدا قطعًا بھ انجام خواھد رسید و ھرگز ناتمام نمیھد، زیرا نقشھ و برنامبھ دعا و اعالن پیام انجیل ادامھ دھن

  .)١۴  :٢۴متی (ھا شاھد آن بودند، آنگاه پایان كار جھان قطعًا فرا خواھد رسید  ملكوت بھ سراسر دنیا موعظھ شد و تمام امت
  

  ) دقیقھ٨(دعا  
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

۵  

  
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 گروه بھ نوبت

  .بھ حضور خدا بیاورید
 

) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  
ی بعددرسبرای   

٦ 

 
ھ آن را در دفتر یادداشت خود  رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھم:سر گروه(

  .)بنویسند
  
   .متعھد باشیدنسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد   - ١

را موعظھ كنید، »  دانھ خردل و  خمیرمایھو  كند ای كھ در نھان رشد می دانھ ھایمثِل « برای یك فرد یا یك گروه موضوع
  .تعلیم دھید یا بررسی نمایید

از روش حقیقت محبوب استفاده . را بخوانید ١٨ و ١٧، ١۶، ١۵اول سموئیل   ھر روز نیمی از یك فصل از - رازگاھان   - ٢
  . كنید و یادداشت بردارید

 آیھ ٥ھر روز آخرین . است، مورد تعمق قرار داده و حفظ كنید ١۵  :٢یعنی رومیان   آیھ حفظی جدید را كھ  - حفظ کردن   - ٣
  .رور کنیدحفظی قبلی را م

 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٢٠-١  :٣رومیان (  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(را  وارد دفتر» موعظھ ملكوت خدا«مربوط بھ  آموختھ ھای جدید   - ٦

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ١٠درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھجع بھ موعظدعا كنید و اعضای گروه و نیز این درس را كھ را :سرگروه

  

  ) دقیقھ١٥(در میان گذاشتن برکات    ٢
   اول سموئیل

  
با  )١٨، ١٧، ١۶، ١۵اول سموئیل (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت
  ).  بخوانیدروز ھای رازگاھان آن  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: عنوان مجموعھ

  
  ١۵  :٢رومیان .  مرور كنیددونفری :مرور

  

  ) دقیقھ٩٠(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ٢٠-١  :٣رومیان   

  
اند و  دھد كھ غیریھودیان مورد خشم و غضب خدا قرار گرفتھ ، نشان می پولس رسول در كتاب رومیان فصل اول : مقدمھ
دھد كھ خشم و غضب خدا بر یھودیان نیز  و ھمچنین در فصل دوم نشان می. اند كھ از جانب خدا عادل شمرده شوند محتاج

ھایی را كھ یھودیان علیھ تعالیم   مخالفت٢٠-١  :٣او در . بب آنان نیز بھ عادل شمرده شدن نیازمندندس افروختھ شده است و بدین
او این . ، نھ یھودیان و نھ غیریھودیان در نظر خدا عادل نیستند كند كھ ھیچكس شمارد و تأكید می دادند، مردود می او نشان می

  .رساند حقیقت را بر اساس كالم خدا بھ اثبات می
  

   بخوانید:  ١قدم 
  . را با ھم بخوانیم ٢٠-١  :٣رومیان  :بخوانید

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

  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 ت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كردهبھ نوب). 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 اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم درمیان می

  
ھای یھودیان علیھ تعالیمش  پولس رسول در این قسمت مخالفت«. است   برای من حاوی حقیقتی مھم٨-١  :٣  رومیان ) ١ كشف

كنند،  ھرگاه مسیحیان حقیقت را اعالم می» .اند كند، این تعلیم را كھ یھودیان و غیریھودیان در حضور خدا محكوم را رد می
، یھودیانی كھ مخالف انجیلی بودند كھ  سان بھ ھمین. اند آورند كھ ثابت كنند مسیحیان در اشتباه مخالفانشان اعتراضاتی وارد می

یھودیان بھ ھمان شكل كھ مخالف انبیای . اعتبار سازند داد، در صدد برآمدند تا او را در نزد مردمان خوار و بی پولس بشارت می
 و یوحنا ٩  :٣مطابق متی . ، با پولس رسول نیز بھ مخالفت برخاستندعھدعتیق و مخالف عیسی مسیح در دوران عھدجدید بودند

و مادامی كھ آنھا بر .  عنوان قوم خاص خود برگزیده است ، یھودیان شدیدًا بر این باور بودند كھ خدا تبار ابراھیم را بھ٣٣  :٨
 .رگز مانند غیریھودیان محكوم نخواھند شد خود را با خدا نگاه دارند، ھھ، رابط طور خاص بر اساس ختنھ ، و بھ اساس شریعت
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كردند كھ  و نیز چنین فرض می. پنداشتند كھ ملكوت و پادشاھی جاودان خدا فقط بھ یھودیان بخشیده خواھد شد گونھ می آنان این
  .  نھكھ مطیع خدا ھستند یا ، و یا این این پادشاھی بھ آنان بخشیده خواھد شد، صرف نظر از این كھ گناھكارند یا نھ

كھ یھودیان نیز ھمچون غیریھودیان در روز داوری محكوم و  ، مبنی بر این  یھودیان با تعلیم پولس در فصل دوم رومیان 
گفتند خدا بھ  كھ می اول این: آوردند آنان دو ایراد عمده بر این تعلیم وارد می. ورزیدند مجازات خواھند شد، بھ شدت مخالفت می

آنان بر این باور بودند كھ یھودیان بر . اند از آن محروم)  غیریھودیان(ھا  خاراتی بخشیده است كھ امتیھودیان امتیازات و افت
گفتند خدا بر  كھ می دیگر این. اساس این امتیازات و افتخارات ھمواره قوم خدا خواھند بود و خدا ھرگز آنان را طرد نخواھد كرد

  . شكنی آنان وفایی و پیمان ھودیان نگاه دارد، صرف نظر از بی خود ملزم است كھ عھد خویش را با یهاساس وعد
 تشویق و دلگرمی است كھ ھمای. ایمان غلبھ كند ھای یھودیاِن بی القدس بھ پولس حكمت بخشید تا بداند چگونھ بر مخالفت اما روح

  .)١٠-٩  :۶ و اعمال ٢٠-١٧  :١٠متی  (بدانیم مخالفان پولس نتوانستند در برابر حكمتی كھ روح خدا بھ او عطا فرمود، بایستاند
  
، بر اساس كالم خدا،  پولس رسول در این قسمت«.   برای من حاوی حقیقت بسیار مھمی است٢٠-٩  :٣  رومیان ) ٢ كشف 

او پس از رد كردن مباحثات » .رساند ھا در حضور خدا گناھكارند، بھ اثبات می  خود را مبنی بر این كھ یھودیان و امتهآموز
،  گوید كھ در خصوص عادل شمرده شدن كند و می بندی می  جمع٨  :٣ تا ١٨  :١، مباحثات خود را در  پایھ و اساس مخالفان یب

تمامی مردمان زیر یوغ بردگی و فساد گناه .  ھیچ انسانی برتر از انسان دیگر نیست. یھودیان ھیچ امتیازی بر غیریھودیان ندارند
  ).٩ ھآی(اند  ظر خدا محكوم بھ مرگ و تباھیسان در ن قرار دارند و بدین

و با استناد بھ . رساند شمول بودن گناه را بھ اثبات می  جھانه، بر اساس گواھی كالم خدا، آموز١٨-١٠  :٣ پولس رسول در  
ان با كالم ھای یھودی و منازعات و مخالفت. كند ، محكومیتشان را اثبات می ھای عھدعتیق یھودیان ھای معروفی از كتاب قسمت

  .پذیرد مقتدِر خوِد خدا پایان می
، خطاب بھ تمامی آنانی است كھ با این مكاشفھ آشنا  مقدس اعطا شده  خاص خدا كھ در كتابھگیرد كھ مكاشف پولس نتیجھ می

انسانھا در مقابل در روز داوری تمامی . بندد كنند، می این مكاشفھ دھان تمامی آنانی را كھ گناھكار بودنشان را انكار می. ھستند
،  خاطر افكار، احساسات خدا انسانھا را بھ. تخت داوری خدا خواھند ایستاد و بر اساس اعمالشان قضاوت و داوری خواھند شد

خاطر رعایت اصول و احكام شریعت عادل  او حتی یك انسان را بھ. داند ھا و اعمال و رفتارشان مسؤول و متعھد می انگیزه
اما در عوض انسانھا را بر گناھكار بودن و و بر . تواند حتی یك انسان را در حضور خدا عادل سازد  نمی شریعت.نخواھد شمرد

  .سازد نیازشان بھ عدالت خدا واقف و عارف می
 

  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 نمی٢٠-١  :٣ تمام حقایق مربوط بھ رومیان سعی كنیم
 را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود  تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود:بنویسید
  . بنویسید

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

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

  
تواند ضمانتی برای عادل شمرده  چرا امتیازات و افتخاراتی كھ خدا بھ اسرائیل داده بود، نمی«). ٢-١  :٣رومیان   ()١سؤال 

  »شدن آنھا باشد؟
توانند از خشم و  ھا نمی گیرد كھ یھودیان ھمانند امت یان چنین نتیجھ میپولس رسول در فصل دوم رسالھ بھ روم :مالحظات

، نھ بر اساس افتخارات و امتیازاتی كھ خدا بھ  یھودیان نیز مورد داوری و مجازات قرار خواھند گرفت. غضب خدا بگریزند
  .اند  خدا را درك كردهھكھ تا چھ میزان مكاشف آنان عطا كرده بود بلكھ بر اساس اعمالشان و با توجھ بھ این

گیری پولس بھ مخالفت برخاستند چرا كھ باور داشتند با امتیازات و افتخاراتی كھ یھودیان تا آن زمان   یھودیان با این نتیجھ 
،  آنان بر این باور بودند كھ تمامی افتخارات و امتیازاتی كھ خدا بھ آنھا عطا كرده.  اند ناھمگون و ناسازگار است دریافت كرده

  .مؤید این است كھ  آنان را پذیرفتھ است و ھرگز نیز تركشان نخواھد كرد
). ١٢-١١  :٢؛ افسسیان ۵-۴  :٩(اند  گذارد كھ یھودیان از این افتخارات برخوردار بوده  پولس رسول بر این حقیقت صحھ می 

 ثبت رسید تا كتاب تورات و بھسپس این كالم . )٢ ھآی(یكی از امتیازات یھودیان این بود كھ كالم خدا بھ آنان سپرده شده بود 
  ).۴٧-۴۵  :۵؛ یوحنا ۴۵-۴۴ ،٢٧ -٢۵  :٢۴لوقا (كھ ھمان عھدعتیق باشد ) ٢١ ھآی(كتب انبیا را تشكیل دھد 

 . یك از امتیازات یھودیان ضمانتی برای عادل شمرده شدن و یا نجاتشان نیست ورزد كھ ھیچ بااینحال پولس رسول تأكید می
خاطر   لذا یھودیان بھ.)١٨-١٠(كنند  عدالتی محكوم می را بھ بی)  و یھودیان(، ھمین تورات و كتب انبیا مردمان  ان مثالعنو بھ

 ھیچیك از افتخاراتشان آنان را در مقابل خشم خدا در .د  و  عادل نیز شمرده نخواھند شدافتخارات و امتیازاتشان  عادل نیستن
تنھا با ایمان بھ )  یھودیان و غیریھودیان(كند كھ ھمھ انسانھا   سپس پولس رسول اعالم می.روز داوری محافظت نخواھد كرد

  ).٢٢ ھآی(توانند عادل شمرده شوند  مسیح می
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تواند ضمانتی باشد بر اینكھ یھودیان عادل شمرده  ھایش نمی چرا امانت و وفاداری خدا بھ وعده«) ۴-٣  :٣رومیان   ()٢سؤال  
  »خواھند شد؟

.  ھایش بھ اسرائیل فاقد انسجام است گیری او با امانت خدا بھ وعده كردند كھ نتیجھ  یھودیان بھ پولس اعتراض می:حظاتمال
اشتباه  ایشان بھ. ماند، حتی اگر اسرائیلیان بھ خدا امین و وفادار نمانند ھایش امین می یھودیان بر این باور بودند كھ خدا بھ وعده

  .باشد  عدالت ایشان میهكنند ھایش تضمین ایی ایشان ھرچقدر ھم بزرگ باشد، باز امانت خدا بھ وعدهوف اعتقاد داشتند كھ بی
، ھرگز زیر  وفاداری او، حتی وفاداری او بھ قومش اسرائیل.  ناپذیر است پولس نیز معتقد است كھ امانت و وفاداری خدا خدشھ

شود كھ  وفایی اسرائیلیان از این امر آشكار می  بی. ایی اسرائیل استوف اما آنچھ زیر سؤال خواھد رفت بی.  سؤال نخواھد رفت
عنوان مثال در تورات و كتب انبیا، بزرگترین پادشاه یھودیان  بھ. آورند جا نمی آنان مفاد عھد و پیمانی را كھ با خدا بستھ بودند بھ

مزمور (دھد  ند، ھر چند بر كمال عدالت خدا شھادت میدا او خود را بدكار می.  كند كھ كامًال ناعادل و ناصالح است اعتراف می
ھایی كھ خدا بھ  وعده.  ، خدا است نھ یھودیان است است كھ آن كسی كھ ھمواره عادل  این نمونھ از عھدعتیق گواه بر آن.)۴  :۵١

ماند  ھای خود امین می بھ وعدهخدا تا زمانی . ھا ھمانا ایمان و اطاعت بود  و شرط آن وعده-یھودیان داده بود ھمھ مشروط بودند 
اما آنگاه كھ یھودیان شروط الزمھ را رعایت نكنند، خدا نیز خود را متعھد . ھا وفادار بمانند كھ یھودیان نسبت بھ شروط وعده

  .ھایش را بھ انجام رساند داند كھ وعده نمی
  
  ؟ یھودیان نیستچرا عدالت خدا ضمانتی برای عادل شمرده شدن ). ٨-۵  :٣رومیان   ()٣سؤال  
 خدا معاف خواھند ھ، از داوری عادالن  یھودیان بر مبنای علتی نادرست بر این باور بودند كھ در روز داوری نھایی:مالحظات 

نیز بر این باور بودند كھ ھرقدر » . عدالتی آنان باعث آشكار شدن عدالت خدا شده است بی«گفتند كھ  ، می آنان استدالل كرده. بود
تر خواھند  عدالتی آنان با عدالت خدا بیشتر باشد، عدالت خدا صفات عادلھ خدا روشنتر خواھد درخشید، و مردم راحت تضاد بی

عدالتی و ناپارسایی یھودیان باعث  كردند كھ اگر بی  سپس چنین استدالل می.)۵ ھآی(دید كھ عدالت خدا چقدر عظیم بوده است 
 ھآی(سبب گناھانشان محكوم كند، عادل نخواھد بود  ، پس اگر خدا آنان را بھ او استجالل خدا و آشكار شدن عدالت و وفاداری 

شریرانھ است زیرا كھ خدا را .  پایھ و اساس است گوید چنین دلیل و برھانی نھ تنھا شریرانھ بلكھ بی  اما پولس رسول می.)٧
   .كند، ناعادل خواھد بوداگر خدا شرارت را محكوم و مجازات ن. شمارد ھمچنان یھودیان ناعادل می

  :پایھ و اساس است بی  بھ دو دلیلو 
اگر دلیل و » .توانند بھ ھمان استدالل استناد كنند ، زیرا غیریھودیاِن شریر نیز می استدالل یھودیان غیرقابل دفاع است «) الف

. ن بھ این دلیل و برھان استناد كنندبرھان یھودیان صحت داشتھ باشد، پس غیریھودیان شریر نیز خواھند توانست ھمچون یھودیا
  .)۶ ھآی(یك از مردم دنیا را داوری كند  تواند ھیچ و در نتیجھ خدا نمی

  
دھد،  سوی مسائل غیراخالقی سوق می ، زیرا تمامی تعالیمی كھ انسانھا را بھ استدالل یھودیان غیرقابل دفاع است «) ب

ھرچھ «: گوید ای غیراخالقی نیز استنتاج كرد كھ می شد از آن آموزه  می، داشت پس اگر برھان یھودیان صحت می» .اند دروغ
ھر قدر «كھ بگوییم  یا این» . انسانھا بیشتر بھ شرارت و مسایل غیراخالقی دامن بزنند، نتایج مثبت بیشتری در پی خواھد داشت

، زیرا با این  ای است شریر و ناصحیح زهدر صورتی كھ این آمو» .مردمان بیشتر گناه كنند، خدا را بیشتر جالل خواھند داد
مردمان را بھ انجام ھرچھ بیشتر اعمال » .بیایید بھ انجام شرارت و گناه بپردازیم تا شاید نیكویی از آن پدید آید«شعار كھ 

، بلكھ با فیض  عتانسانھا نھ با انجام اعمال شری«داد كھ  وقتی پولس رسول تعلیم می. كند آلود تشویق و ترغیب می شریرانھ و گناه
مشكل آنان این بود كھ تعلیم پولس را . ای متھم كرده بودند ، او را بھ ترویج چنین آموزه ، برخی از مخالفانش»یابند خدا نجات می

توانند  ، بدین معنا است كھ انسانھا می كردند پیام مسیحیت كھ ھمانا نجات از طریق فیض است اشتباه درك كرده بودند و فكر می
. شمارد بخشاید و عادل می آلودشان آنان را می نظر از زندگی و اعمال گناه آلودشان را ادامھ دھند و خدا نیز صرف گی گناهزند

ای دروغین استناد كند، بھ یقین محكوم  گیرد كھ خدا ھر كس را كھ بر چنین آموزه پولس رسول از بحث خود چنین نتیجھ می
  ).٨ ھآی(شمارد  می

  :كردند ، استناد می یل و برھان اشتباهیھودیان بھ سھ دل
كھ یھودیان ھرگز محكوم نخواھند  ضمانتی است بر این)  امتیازات و افتخاراتی كھ بھ یھودیان بخشیده است(ھای خدا  وعده  -١

  .شد
  . ضمانتی است بر عدم محكومیت یھودیان)  وفایی یھودیان صرف نظر از بی( وفاداری خدا  -٢
  .یھودیان را از محكومیت خواھد رھاند) شود ا شرارت و گناه یھودیان بیشتر میكھ ب( جالل خدا  -٣

 باشد،  در کتاب مقدسكھ در تضاد با اصول و اخالقیات مسیحی)  ای آموزه(این استدالالت یھودیان گواه این است كھ ھر تعلیم 
  .نظر برسد كھ چقدر خوشایند بھ ، صرف نظر از این دروغین و اشتباه است

  
، ھردو در مقابل  گوید یھودیان و غیریھودیان  خود را كھ میهپولس رسول چگونھ این آموز«). ١٨-١٠  :٣رومیان   ()۴ل سؤا

  »رساند؟ اند، بھ اثبات می خدا محكوم
  :مالحظات

، با  یھودیانپولس پس از رد استدالالت نادرست .   ھا و راھنمای اصول زندگی مقدس بھ عنوان مرجع تعالیم و آموزه   كتاب) الف
، ھیچ برتری و امتیازی نسبت بھ غیریھودیان  گوید كھ یھودیان برای عادل شمرده شدن  می٨  :٣ تا ١٨  :١استناد بھ رومیان 

دھد كھ كالم خدا  و این نشان می. كند و برای اثبات این مدعای خود چندین قسمت از كتب عھدعتیق را نیز نقل قول می. ندارند
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مقدس مرجع نھایی تعالیم و اصول و راھنمای زندگی   كتاب.كنند نھ آنچھ یھودیان باور دارند و ادعا میمرجع اقتدار است 
  . مسیحیان است

سان خدا نیز  برند و بدین سر می اند و تحت حاكمیت و قدرت گناه بھ گوید تمامی مردمان بدون استثنا بھ گناه آلوده مقدس می كتاب
. رساند قولی از كالم خدا بھ اثبات می شمول بودن گناه را با نقل  جھانهپولس آموز). ٩ ھآی(دھد  عادالنھ حكم بھ محكومیتشان می

  .كند ، آنان را محكوم می گیرد تا نشان دھد كھ كتب مقدس خود یھودیان ھای متعددی از عھدعتیق را گواه می او قسمت
  

،  كسی عادل نیست«. ٣-١  :۵٣ و ٣-١  :١۴ت از مزامیر  نقل قولی اس١٢-١٠آیات .  عدالتی انسان شمول بودن بی  جھان) ب
»  ھیچ كس طالب خدا نیست«. و بر میزان سقوط و تباھی خود آگاھی ندارد»  كسی فھیم و طالب خدا نیست«؛ » حتی یكی ھم نی

، از راه  نفسھ طور طبیعی یا فی ھر كس بھ. و این بدین معنا است كھ ھیچكس در پی آن نیست كھ خدا را عبادت و خدمت كند
، و این بدین معنا است كھ از لحاظ »اند ھمھ گمراه و جمیعًا باطل گردیده«. گزیند ، دوری می سوی خدا منتھی است درستی كھ بھ

ھیچ عمل نیِك . ، نیكو بدان معنا كھ خدا آن را نیكو بشمارد» ، یكی ھم نی نیكوكاری نیست«. اند اخالقی منحرف و فاسد شده
، اعمال نیك انسان بھ او كمكی  در روز داوری.  خدا علیھ گناه را فرو نشاندھھ بتواند خشم و غضب عادالنانسانی نیست ك

  .دھد شمول بودِن انحراف و فساد اخالقی و روحانی انسان گواه می مقدس بر جھان سان كتاب  پس بدین.نخواھند كرد
  

ھمیشھ مردمانی ھستند كھ . ٣  :١۴٠ و ٧  :١٠ و ٩  :۵  نقل قولی است از مزامیر١۴-١٣آیات » .شرارت در گفتار «) پ
گویند چون قتل و دزدی  و می. اند مدعی ھستند كھ گناھكار نیستند و از لحاظ اخالقی فاسد و منحرف نشده. كنند اعتراض می

. شمارد را محكوم میكند و بر اساس آن او   اما پولس رسول بھ سخنان شریرانھ انسان اشاره می.كنند، پس گناھكار نیستند نمی
كالم بد و . اند شوند، از طریق بیان و گفتار خود گناه ورزیده تمامی مردمان و حتی آنان كھ محترم و پارسا شمرده می

،  دروغ. آید تواند مانند زھری كشنده یا بوی تعفنی باشد كھ از قبر بیرون می آید، می آمیزی كھ از دھان انسان بیرون می اھانت
دھد كھ  ، و نشان می  قلبی او استهآید، گویای تفكرات و انگیز  و دشنام و ھر سخن تلخی كھ از دھان آدمی بیرون می، لعنت فریب

  . تا چھ میزان دچار انحراف و فساد اخالقی شده است
  

ال دھند كھ انسان با اعم این آیات گواھی می. ٨-٧  :۵٩ نقل قولی است از اشعیا ١٧-١۵آیات » . شرارت اعمال «) ت
این بدان معنا است كھ » . پایھای ایشان برای خون ریختن شتابان است«. كند ، گناه می آمیز كھ موجب قتل و ویرانی است خشونت

مردم اغلب .   زندگی مردمان روی زمین استهشیو»  ھالكت و پریشانی «.زنند ، دست بھ قتل می افراد با كوچكترین تحریكی
 . ؛ اما اغلب دالیلشان ناعادالنھ و غیرقابل توجیھ است» جنگ مقدس«شند، حتی دلیلی نظیر ترا ، دالیلی می برای آغاز جنگ

و این . دانند را نمی»  طریق سالمتی«طور طبیعی  انسانھا بھ.  ماحصل تمامی جنگھا، ویرانی و تشویشی است ورای تصور انسان
، درگیر بودن  سان بدین. اند بدانند زیرا ھمواره درگیر خشونتتا این طریق را » اند در صدد بر نیامده«بدان معنا است كھ ھرگز 

  . شان دائمی انسانھا در دام خشونت و جنگ نیز گواھی است بر فساد و انحراف اخالقی و روحانی
  

نفسھ برای خدا حرمتی قائل  طور طبیعی یا فی انسانھا بھ. ١  :٣۶ نقل قولی است از مزمور ١٧-١۵آیات » .خدایی بی «) ث
دھند و از مجازات و داوری او خوفی بھ دل راه  گونھ فروتنی نشان نمی در مقابل او ھیچ. كنند بھ خدا اعتماد و توكل نمی. ستندنی

كنند كھ گویی ھرگز حساب كار خود را بھ خدا پس  ای زندگی می گونھ بھ.  كنند كھ گویی خدایی نیست چنان رفتار می. دھند نمی
كھ فساد و انحراف اخالقی و روحانی بشر امری  حرمتی نسبت بھ خدا نیز گواھی است بر این ، بی سان پس بدین. نخواھند داد
  .دھند شمول بودن تباھی و فساد اخالقی انسان گواه می ، ھر دو بر جھان عھدجدید و عھدعتیق.  شمول است جھان

  
نی بر این كھ یھودیان و غیریھودیان ھر دو در گیری نھایی پولس از استدالل خود مب نتیجھ«). ٢٠-١٩  :٣رومیان   ()۵سؤال 

  »؟ اند، چیست مقابل خدا محكوم
  :مالحظات

   .» گیری نتیجھ« ) الف
شان بھ شریعت خدا  عدالتی یھودیان و عدم پایبندی وفایی و بی ، بی)٣٢-١٨  :١رومیان (خدایی و الحاد و شرارت غیریھودیان  بی
دارند تا بھ  را بر آن می، ھمگی پولس )١٨-١٠  :٣رومیان (شھادت و گواھی كالم خدا ، و در نھایت )٨  :٣ تا ٢١  :٢رومیان (

شریعت » زیر«نھ (» ، اھل شریعت خدا ھستند معنی واقعی كلمھ  مردم دنیا بھھھم«كھ  گیری واحد دست بیابد، و آن این یك نتیجھ
 تمامی انسانھا در جھان ).  ذكر شده است١٢  :٢ در گونھ كھ شریعت خدا آن» با« آمده است و نھ ١۴  :۶گونھ كھ در  خدا آن

  .باشند می خدا ھ عادالنمقرراتمشمول 
  

   .» شریعت« ) ب
  .در رسالھ بھ رومیان معانی متفاوتی دارد»  شریعت «ھكلم

ات و كھ متشكل است از اوامر و منھی) ١٩  :٣(تواند بھ معنای اقتضاھای عادالنھ خدا برای عدالت و تقدیس باشد  می  )١
  ).٢١ ، ٢٠  :٣(و سایر احكام اخالقی »  ده فرمان«، مثًال نظیر  مقدس داوریھای موجود در كتاب
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 قومش یعنی ھ خدا برای نزدیك شدن بھ حضور او و برای نظام بخشیدن بھ جامعھتواند بھ معنای اقتضاھای عادالن  می) ٢
  ).١۵  :٢افسسیان ) ( مناسك مذھبی و احكام مدنی(اسرائیل باشد 

  
  ).١٩  :٣(یا تمامی عھدعتیق ) ٢١  :٣(ھای موسی باشد  تواند بھ معنای كتاب  می) ٣
  
  ).٢٧  :٣(تواند بھ معنای یك اصل باشد   می) ۴
  .كند  معنای دقیق را چارچوب متن تعیین می 

  
   ).١٩  :٣(»  ھمراه تعالیم و احكام اخالقی آن عنوان كتب عھدعتیق بھ شریعت بھ« ) پ

-١٠  :٣گونھ كھ در رومیان  گویند، مثًال ھمان گویند، بھ تمامی مردم این جھان می ، یعنی كتب عھدعتیق می» شریعت«ھر آنچھ 
ھایی از مزامیر و اشعیا را نقل قول  زیرا وقتی پولس رسول قسمت). ١٩  :٣(ھستند »  اھل شریعت«، زیرا ھمھ   آمده است١٨
بلكھ .  عھدعتیق جدا شده باشدھآورد تنھا اشاره بھ ده فرمان نیست كھ از بقی میكھ از آن سخن بھ میان »  شریعتی«كند،  می

  .شود ، احكام خدا و مطالبات و داوریھای اوست كھ در تمام عھدعتیق یافت می منظور از شریعت
 و   بودنشاناریكی از كارھای مھم روح خدا این است كھ مردمان را در مورد گناھك. گوید می»  سخن«شریعت نمرده است بلكھ 

برد و از طریق آن با قلب و فكر و  كار می القدس كالم خدا را بھ روح). ٨  :١۶یوحنا (، و داوری خدا آگاه و ملزم كند  عدالت
  .گوید وجدان مردمان سخن می

  
 موجود در ، منھیات و داوریھای ، كھ شامل احكام)١٩  :٣(عنوان مقتضیات مطلق خدا برای عدالت و تقدیس  شریعت بھ« ) ت

   ).٢٠ و  ١٩ :٣(»  مقدس است كتاب
خواھد كھ انسان زندگی كامل و  خواھد گناه را مجازات كند و از سوی دیگر می لذا از یك سو می.  خدا عادل و قدوس است

 بدان ھستند و این» اھل شریعت خدا«تمامی مردمان ). ١٩  :٣(شود  خوانده می»  شریعت« این اقتضای خدا .مقدسی داشتھ باشد
 خدا بر این است كھ تمامی گناھان مجازات شوند و انسان هاراد. شود  خدا شامل تمامی آنان میھمعنا است كھ  این اقتضای عادالن
 خاص خدا بر آنان مكشوف شده باشد و خواه غیریھودی كھ ھ، خواه یھودی باشند و مكاشف  حال.مقدس و عادل و كامل زندگی كند

آنان كھ  خارج از  . خدا زندگی كنند»  شریعت«، ھمھ موظفند بر اساس معیارھای  ن مكشوف نشده است خاص خدا بر آناھمكاشف
  .گوید،  خارج نیستند   داوری و مجازاتی كھ عھدعتیق از آن سخن میه خاص خدا ھستند، از محدودھ مكاشفهمحدود

زندگی كند، ) ١٩  :٣شریعت (ر اساس معیارھای خدا گونھ كھ مبرھن است كھ حتی یك نفر نیز وجود ندارد كھ بتواند ب پس ھمان
عدالتی   حتی یك نفر نیست كھ بتواند بی. خدا قرار دارندھپر واضح است كھ جمیع مردمان مورد خشم و غضب داوری عادالن

حضور خدا گیرد كھ تمامی مردمان در  گونھ نتیجھ می  پولس رسول این.  ھر دھانی در حضور خدا بستھ است.خود را توجیھ كند
  . خود با خدا و نیز رفتار و كردارشان بھ او حساب پس بدھندھسان باید در مورد رابط اند و بدین پاسخگو و مسؤول

ھیچكس از اعمال شریعت در حضور خدا عادل شمرده «")  در نتیجھ"گوییم  نمی(» زیرا«ھر دھانی در حضور خدا بستھ است 
، اما  كار رفتھ است بھ معنای تمامی عھدعتیق بھ»  شریعت «ھ در اینجا كلم.یدی شدید دارد، حالت تأك زمان فعل آینده. »نخواھد شد

گونھ كھ در تعالیم اخالقی و فرامین آن   آن برای تقدیس و عادل شمرده شدن تأكید دارد، ھمانھطور خاص بر مقتضیات عادالن بھ
انی خود و یا رعایت اعمال شریعت عادل شمرده شود و نجات ھای انس تواند با تالش ھیچ انسانی نمی). ٢٠  :٣(ذكر شده است 

جا بیاورد، و خدا نیز چیزی  تواند تمامی آنھا را بھ اگرچھ ممكن است كسی برخی از این اعمال را رعایت كند اما قطعًا نمی. بیابد
تعالیم (با رعایت اعمال شریعت كھ یك شخص   برای این.طلبد چون و چرای تمامی این احكام را نمی كمتر از رعایت كامل و بی

؛ ھمچنین باید ھمواره در )١٠  :٢یعقوب (عادل شمرده شود، نباید حتی مرتكب یك گناه نیز شده باشد ) و قوانین اخالقی كالم خدا
ت  بنابراین كامًال روشن است كھ در سراسر تاریخ بشر حتی یك نفر ھم نیس.)۶  :۶۴اشعیا (حضور خدا كامل زندگی كرده باشد 

  .كھ بتواند با رعایت اعمال شریعت عادل شمرده شود
  

   »؟ پس ھدف شریعت خدا چیست« ) ث
. » مقدس تعالیم و احكام اخالقی موجود در كتاب«باشد، یا »  خداھمقتضیات عادالن«تواند بھ معنای  می»  شریعت «ھدر اینجا كلم

بلكھ ھدف آگاه ساختن وجدان بشر بر گناه و .  ان نیستشریعت ھدفی دارد اما ھدف آن عادل شمردن و یا نجات بخشیدن انس
تواند دریابد كھ خدا او را چگونھ  ؛ ھر انسان با نگاه كردن در این آینھ می  شریعت ھمچون آینھ است. گناھكار بودن او است

سوی  زد و او را بھسا اش آگاه می ای است در دستان خدا كھ از طریق آن شخص را بر ضعف و ناتوانی شریعت وسیلھ. بیند می
  .كند مسیح ھدایت می
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  بكار ببرید:  ۴قدم 
  . پذیر است برای مسیحیان امكان كاربرد چھ حقایقی در این قسمت  :توجھ كنید

پذیر براساس رومیان   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:درمیان بگذارید و بنویسید
  .  كنید تھیھ٢٠-١  :٣

  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 .  خود بنویسید این كاربرد شخصی را در دفترچھ یادداشت: بنویسید
كنند و حتی از یك حقیقت كاربردھای  روه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا میبھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گ. بگذارید

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

  ) ٢٠-١  :٣رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
توانند مرا از عادل شمرده شدن  توانند مرا عادل كنند و ناتوانی و قصوراتم نیز نمی  من نمی امتیازات و افتخارات * ١  :٣ •

  .شمار آورد تواند از طریق ایمان مرا عادل بھ تنھا خدا است كھ می. باز دارند
  .باید آن را خواند و مطالعھ كرد.  مقدس امتیاز بزرگی است داشتن كتاب   *٢  :٣ •
در او نسبت بھ تمام وعده ھایش ). ١٣  :٢دوم تیموتائوس (وفا شویم  ادار خواھد ماند حتی اگر ما بی خدا ھمواره وف * ٣  :٣ •

:   مانند خدا باشیم.مان داوری خواھد كرد وفایی خاطر بی اما او ما را بھ. استباره نجات و رفتارش در مورد داوری وفادار 
  .وفادار

  .بھ کالم خدا در کتاب مقدس اعتماد داشتھ باشید). ١٩: ٢٣اعداد (خدا ھمواره حقیقت را میگوید  *  ۴: ٣ •
  . مراقب استداللھای نادرست و غلط باشید *  ٨-۵: ٣ •
  )٢٨: ٣غالطیان ( . ، زبان و یا تاریخ ما بھتر است ، نژاد، فرھنگ  ھرگز نپنداریم كھ در مقایسھ با دیگران * ٩  :٣ •
شیم كھ بر اساس معیارھای خدا، انسان نفسانی از لحاظ روحانی و اخالقی  عمیقًا بر این حقیقت باور داشتھ با * ١٢-١٠  :٣ •

  . فاسد و منحرف است
  ).٢٠-١٨: ١۵؛ ٣۶: ١٢؛ متی ٣  :١۴١مزمور ( مراقب زبان خود باشیم  * ١۴-١٣ :٣ •
  ).٢-١: ۴یعقوب (   ھرگز در جنگ و ستیز مردمان درگیر نشویم * ١٧-١۵  :٣ •
  . صمیمی خود با خدای زنده را حفظ كنیم فردی و ھ ھمواره رابط * ١٨  :٣ •
  .  سعی نكنیم خود را در چشم خدا عادل جلوه دھیم * ١٩  :٣ •
، و خود را در آن چنان ببینم  ای استفاده كنیم  از تعالیم و اخالقیات شریعت كھ در كالم خدا آمده است ھمچون آینھ * ٢٠  :٣ •

  .بیند كھ خدا ما را می
  

  خصی نمونھ ھایی از كاربردھای ش
  

من .  ای غیراخالقی و تعلیمی است دروغین گفتھ» بیایید دست بھ شرارت بزنیم تا نیكی از آن حاصل شود« این گفتھ كھ   )الف
ای تعلیم بدھم كھ مضمونی غیراخالقی داشتھ باشد و یا با اصول اخالقی كالم خدا متناقض  خواھم آموزه عنوان یك معلم نمی بھ

  ).١۵  :٢دوم تیموتائوس (درستی درك كنم و تعلیم دھم  خواھم كالم خدا را بھ لم كالم خدا، میھمچنین بھ عنوان مع. باشد
  

حتی . اند اند و ذاتًا منحرف و فاسد شده ھایی از كالم خدا بھ مردم ثابت كنم كھ ھمھ گناه كرده خواھم با استناد بھ متن  می) ب
  .ھ عادل شمرده شدن توسط خدا نیازمندندھستند، ب»  نیك«اصطالح  افرادی كھ در چشم دیگران بھ

  
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  .  آشکار کرده است، دعا كنیم٢٠-١  :٣در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در رومیان 

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

  
رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود  :سر گروه(

  .)بنویسند
  
  .متعھد باشیدنسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد   - ١

موعظھ كنید، تعلیم دھید یا برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای جمعی از مردم را " ٢٠-١  :٣رومیان  "موضوع 
  .بررسی كنید

از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و . را بخوانید ٧، ۶، ۵، ٢دوم سموئیل ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان   - ٢
  . یادداشت بردارید

  .یھ حفظی قبلی را مرور کنید آ٥ھر روز آخرین . حفظ کنیدو ،  را مورد تعمق قرار داده ٢٨  :٣رومیان   آیھ - حفظ کردن   - ٣
 قدم برای ۶ از روش . آماده کنید۴۶-۴۵  :١٣ و مثل مروارید گرانبھا از متی ۴۴  :١٣مثل گنج مخفی از متی   - تعلیم   - ٤

  .ھا استفاده كنید تفسیر َمَثل
  ). ٣: ٥مزمور (ید  دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشمشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - دعا   - ٥
ھای خود در مورد  تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(را  وارد دفتر» موعظھ ملكوت خدا«مربوط بھ  آموختھ ھای جدید   - ٦

 . را در دفتر خود بنویسیدو این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ١١درس 
  
 دعا   ١

  
  

  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھه و نیز این درس را كھ راجع بھ موعظدعا كنید و اعضای گرو :سرگروه
  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
   دوم سموئیل

  
در با دیگران  )٧و ۵،۶، ٢دوم سموئیل (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  شتیا از روی یاددا (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
   رومیان: عنوان مجموعھ

  
  ٢٨  :٣رومیان  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  )دقیقھ  ٩٠(تعلیم    ٤
  گنج مخفی و مروارید گرانبھا

  
بھای ورود بھ «ھایی ھستند درباره  ، مثل۴۶-۴۵  :١٣در متی » مثل مروارید گرانبھا«، و ۴۴  :١٣در متی »  مثل گنج مخفی«

  .»ملكوت خدا
منظور تعلیم حقیقتی  بھتوضیحی است مبتنی بر امور واقعی زندگی «؛ یا » داستانی است زمینی با معنایی آسمانی«َمَثل 

كرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با  عیسی از وقایع عادی و روزمره زندگی انسان استفاده می» . روحانی
  .واقعیت وضعیتشان و نیازشان بھ احیا روبرو سازد

  .) در این کتاب رجوع کنید١ ضمیمھ بھ(  كردھا بررسی خواھیم  مثلھبھ مطالعاین مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط 
  

   مثل گنج مخفی  -   الف
   

   ۴۴  :١٣  متی :بخوانید
  
   درك داستان طبیعی َمَثل  -١
  

 ھاز این رو، نخست بھ بررسی واژگان و پیشین. اند تا مفھومی روحانی تشریح شود ھا با زبان مجازی بیان شده  َمَثل: مقدمھ
  . مپردازی فرھنگی و تاریخی داستان می

  اند؟   چھ عناصری در داستان مطابق واقعیات زندگی روزمره:گفتگو کنید
خورد كھ در دل  طور اتفاقی  بھ گنجی بر می ،  بھ ھنگام شخم زدِن مزرعھ كشد كھ بھ ، مردی را بھ تصویر می   این مثل:مالحظات

اما مردم اغلب . كرد یا چرا آنجا پنھان شده بودگوید كھ گنج را چھ كسی پنھان  داستان بھ ما نمی.  خاك پنھان شده بوده است
، ھر از گاه كسی تمام یا قسمتی از  بھ ھمین جھت. ، محل امنی برای نگھداری از اشیای قیمتی خود نداشتند علت جنگ یا دزدی بھ

گنج مورد نظر صاحب اصلی . كرد اش پنھان می گذاشت و جایی در مزرعھ ای می ھای ارزشمند خود را داخل صندوقچھ اندوختھ
  .در این مثل احتماًال پیش از آنكھ محل گنجش را بھ كسی اطالع داده باشد، در گذشتھ بود

گوید  داستان بھ ما نمی. َكند، آن گنج را بطور اتفاقی پیدا كرد كسی كھ مزرعھ را می. حال مزرعھ متعلق بھ شخص دیگری بود
خواست  او نمی. امكان دارد آن مزرعھ را اجاره كرده بود. ندن زمین بودای كھ مال او نبود مشغول ك كھ چرا آن مرد در مزرعھ

بنابراین . دانست برای آنكھ بتواند از راه قانونی مالك گنج شود، اول باید مالك مزرعھ باشد و می. گنجی را كھ یافتھ بود بدزدد
چنان با شادی در پی بدست آوردن گنج بود كھ او . ، ھر چھ داشت فروخت تا آن مزرعھ را بخرد گنج را دوباره پوشاند و رفتھ

  .برایش اصًال مھم نبود برای خرید مزرعھ تمام دارایی خود را بفروشد
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   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آن  -٢
  

باشد كھ مثل  مثل ممكن است بیانگر این نكتھ ھزمین. گردد آن می» توضیح یا كاربرِد«َمَثل و »  ھزمین«  چارچوب شامل : مقدمھ
زمینھ معموًال  قبل از  مثل یافت .  ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است ، یا اینكھ  شرایط  بھ بھ چھ مناسبتی گفتھ شده

  . شود و توضیح یا كاربرد،  بعد از  مثل می
  ؟ ، و توضیح یا كاربرد َمَثل چیست ، داستان   زمینھ:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

عیسی این مثل را بالفاصلھ پس از توضیحی كھ راجع بھ مثل گندم و . شود  یافت می١٣، در متی   این داستانھنزمی )  الف
، بلكھ تنھا برای شاگردان  گیریم كھ او این مثل را نھ خطاب بھ جمعیت بنابراین چنین نتیجھ می. كند دھد، نقل می كركاس می

  . ف كردن است نھ مخفی داشتن، مكشو ھدف از این مثل.  خودش تعریف كرده است
  

  .شود  یافت می۴۴  :١٣ این مثل در متی داستان  ) ب
  

بھ ھمین جھت تعبیر آن را باید در خود داستان و چارچوِب . دھد   عیسی توضیحی در مورد این مثل نمی.توضیح یا كاربرد )  پ
  ).رجوع كنید -پ بھ قسمت  ( جستآن 

  
    در مثلتعیین جزئیات مربوط و نامربوط  -٣
  

جزئیاِت مربوط یا اصلی در داستاِن مثل . ھایش دارای مفھوم روحانی باشند   قصد عیسی این نبود كھ تمامی جزئیاِت َمَثل: مقدمھ
، معنای  ، نباید برای ھر یك از جزئیات مثل بنابراین. بخشند آن دستھ از جزئیات ھستند كھ درس اصلی مثل را استحكام می

  . ل شویمروحانی مستقلی قائ
ھمین .  ، پادشاھی یا حاكمیت مقتدرانھ خدا است از طریق عیسی مسیح بر ھمھ چیز و ھمھ كس»ملكوت خدا  «: دھید تعلیم

ملكوت خدا نخست در قالب . كند شود و دل زندگی آنان عمل می ملكوت او است كھ بطور خاص در دل قوم خاص او پذیرفتھ می
و سرانجام مظھر نھایی آن ھمانا نجات كامل آنان و . شود ، متجلی می ان كلیسا بر زمیننجات قوم خدا و استقرار آنان بعنو

  . برقراری آسمان و زمینی جدید و كامل است
شود،  تبدیل می)  نظیر كلیسا یا كلیساھای خانگی(یابد، بھ عضوی فعال در بین جماعتی مسیحی  ، وقتی كسی نجات می بدین ترتیب

  .كند ای محسوس و مرئی پیدا می گیرد؛ آن وقت است كھ ملكوت خدا جنبھ بر عھده میو در ملكوت خدا خدمتی 
خواھد بھ ما بیاموزد كھ در دوران سلطنت كنونی خدا بر زمین چھ اتفاق  ، می» است ...ملكوت خدا  ِمثِل «: گوید عیسی ھرگاه می

ھای  وقایعی كھ در مثل. ، چھ اتفاقاتی رخ خواھد داد سیحھنگام بازگشت عیسی م خواھد افتاد و نیز در زمان سلطنت نھایی خدا بھ
ھای مسیح  این بدان معنا است كھ وقایع مثل.  ، قطعًا ھمگی تا زمان داوری نھایی بوقوع خواھد پیوست عیسی توصیف شده است

نیز برای من و شما  ھای مسیح امروزه  ھر یك از مثل.شود و در مورد آنان نیز مصداق دارد بھ مردم امروز نیز مربوط می
  .پیامی دارد

  باشند؟   كدامیك از جزئیاِت این َمَثل واقعًا اصلی یا مربوط می:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  . حد و حصر  آن است ، زیرا نمایانگر ملكوت خدا و ارزش بی   گنج جزو جزئیات مربوط و اصلی مثل است. گنج  ) الف
  

تواند چنین باشد، زیرا خواندن  و حال آنكھ نمی. اند دانستھ»  مقدس كتاب« را نمادی از   برخی از مفسران مزرعھ. مزرعھ)  ب
مقدس نبود كھ با ملكوت آشنا  ، پولس رسول از طریق مطالعھ كتاب  برای مثال. مقدس یگانھ راه رسیدن بھ ملكوت خدا نیست كتاب

تنھا »  مزرعھ«،  بنابراین. كند ، از راھھای مختلف استفاده میخدا برای آنكھ فردی گنھكار را نجات دھد و وارد ملكوت سازد. شد
  .بخشی از داستان است و نباید واجد معنایی مستقل دانستھ شود

  
   تشخیص پیام اصلی مثل  -۴
  

توضیح از روشی كھ خوِد عیسی برای .  ، یا از خوِد داستان توان یا در توضیح یا كاربرد مثل یافت   پیام اصلی مثل را می: مقدمھ
 ھھر مثل معموًال فقط یك داستان اصلی یا یك نكت.  توانیم پی ببریم كھ مثل را چگونھ باید تفسیر كنیم كار برد، می یا كاربرد مثل بھ

دنبال درس  ، بلكھ باید بھ ، نباید در پی این باشیم كھ یك حقیقت روحانی از ھر یك از جزئیات مثل بیابیم بنابراین. اصلی دارد
  .  باشیماصلی مثل
  ؟   پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
ملكوت « :  پیام اصلی مثل این است.  است» بھای ورود بھ ملكوت خدا « ، درباره ۴۴  :١٣مثِل گنج مخفی در متی  :مالحظات

باشد، دست آورد، حاضر است از ھر چھ كھ ممكن است سّد راه آن  خدا چنان گنج گرانبھایی است كھ كسی كھ آن را بدست می
،  ارزش گنجی كھ در مزرعھ پنھان است. ورود بھ ملكوت خدا، ارزش ھر نوع فداكاری و از خود گذشتگی را دارد» . بكشد

عبارت است از حاكمیت خدا در دل و » ملكوت خدا«.  بسیار بیشتر از بھایی است كھ باید برای بدست آوردن مزرعھ پرداخت
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-٢۴  :١٠مرقس (یعنی نجات یافتن محض فیض از طریق ایمان بھ عیسی مسیح »  خداورود بھ ملكوت«.  زندگی فرد مسیحی
دست یافتن یا .  مان  خدا در زندگی شخصیھ، و در نتیجھ تسلیم شدن و گردن نھادن بر حاكمیت مقتدران)٣١  :١۶؛ اعمال ٢۶

  . ایم ارزشمندتر است داخل شدن بھ ملكوت خدا، از تمام آنچھ اندوختھ
، و برای نجات فرد امری مطلقًا حیاتی  ترین ویژگیھای تعلیم عیسی راجع بھ ملكوت خدا است یكی از مھم» كوت خداورود بھ مل«

شان را كامًال تسلیم عیسی مسیح كنند و با این كار، وارد ملكوت خدا  اند خود و زندگی قوم حقیقی ملكوت خدا، ھمیشھ آماده.  است
  .شوند

  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتاب َمَثل با قسمتھایھمقایس  -۵
  

ھا با حقیقتی كھ در سایر  اما حقیقت موجود در تمام مثل. باشند ھا مشابھ یكدیگرند و قابل مقایسھ می   بعضی از مثل: مقدمھ
 را در ھای قابل مقایسھ را كھ ما ترین قسمت سعی كنید مھم. ، یا دارای تشابھ است یا تضاد مقدس تعلیم داده شده ھای كتاب قسمت

  .مقدس محك بزنید ھمیشھ تفسیر مثل را با تعلیم مستقیم و واضح كتاب. دھند، بیابید تفسیر مثل یاری می
  ؟ ھا تشریح شده است   كشف و ورود بھ ملكوت خدا چگونھ در ھر یك از این قسمت:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

   ۵١-۴۵  :١یوحنا : بخوانید ) الف
نتنائیل در ابتدا تردید داشت و باور . اند  بھ او گفت كھ مسیح را یافتھ ھنگامی كشف كرد كھ فیلیپ خدا رانتنائیل گنج ملكوت

نتنائیل وقتی عیسی بھ او گفت » . بیا و ببین«:  اما فیلیپس بھ او گفت. كرد كھ از جلیل ھم ممكن است چیز خوبی بیرون بیاید نمی
او  از شك و .  انجیر نشستھ بود، دریافت كھ عیسی براستی ھمان مسیح استپیش از آنكھ فیلیپ او را صدا بزند زیر یك درخت 

  .بایست جھت ورود بھ ملكوت خدا بپردازد ، این بھایی بود كھ می برای نتنائیل. تردید خود دست كشید  تا پیرو عیسی مسیح شود
  

   ۴٠-١  :۴یوحنا :  بخوانید ) ب
آن زن اول سعی كرد موضوع . كھ عیسی بر سر چاه آب با او مالقات كرد، گنج ملكوت خدا را ھنگامی كشف كرد  زن سامری

اما وقتی عیسی بھ او گفت كھ . آلود خود را مخفی نگاه دارد صحبت را عوض كند و بدین ترتیب حقیقت مربوط بھ زندگی گناه
امری برای آنكھ پیرو عیسی زن س. آلودش سرپوش بگذارد توانست بر واقعیت زندگی گناه ، دیگر نمی ھمان مسیح موعود است

بایست  برای او، این بھایی بود كھ می. مسیح شود، ترس خود را از اینكھ مبادا مشتش باز شود و و رسوا گردد، كنار گذاشت 
  .جھت ورود بھ ملكوت خدا بپردازد

  
   ٩یوحنا فصل :  بخوانید ) پ

او در ابتدا فردی یھودی و از . ینایی او را شفا دادمرد كور مادرزاد، گنج ملكوت خدا را ھنگامی كشف كرد كھ عیسی ناب
ولی وقتی . اند گفتند كھ علت كور بودنش این است كھ خود یا والدینش مرتكب گناھی شده اما یھودیان می. اعضای كنیسھ بود

آن كور .  ان است نور جھ،اش نمایان شود، كور مادرزاد دریافت كھ عیسی عیسی گفت كھ او نابینا است تا قدرت خدا در زندگی
مادرزاد برای آنكھ پیرو عیسی مسیح شود حاضر بود از كنیسھ اخراجش كنند و از سوی مقامات سرزمین خود در حضور 

  .بایست جھت ورود بھ ملكوت خدا بپردازد برای او، این بھایی بود كھ می. ھمگان مورد توھین قرار گیرد
  

   ٩-٧  :٣؛ فیلیپیان ١٩-١  :٩اعمال :  بخوانید ) ت
پولس در ابتدا مسیحیان . پولس رسول گنج ملكوت خدا را ھنگامی كشف كرد كھ عیسی در راه دمشق شخصًا با او مالقات كرد

اما وقتی با عیسی مسیح مالقات كرد، دریافت كھ . رساند داد، و بدین ترتیب بھ آنان جفا می كشت یا بھ كشتنشان رأی می را می
پولس رسول حاضر بود برای .   جھان استهدھند مسیح براستی ھمان مسیحای موعود و نجاتخود فردی است گنھكار، و عیسی 

عنوان یك فریسی و احتماًال عضوی از اعضای شورای  آنكھ پیرو عیسی مسیح شود،  بالفاصلھ از مقام و موقعیت باالیی كھ بھ
دست كشید، پیرو عیسی مسیح شد، و انجیل را خطاب  و آزار مسیحیان اذیتاو از جفا و . ، دست بشوید  یھود در اسرائیل داشت

  .بایست جھت ورود بھ ملكوت خدا بپردازد این بھایی بود كھ پولس می. بھ قوم خود و بسیاری از اقوام دیگر موعظھ كرد
  

   ٣۴-٢۵  :١۶اعمال :  بخوانید ) ث
خواست خود را  او ابتدا می.  ن را گشوده استای درھای زندا زندانبان فیلیپی گنج ملكوت خدا را ھنگامی یافت كھ دید زلزلھ

زندانبان آماده بود برای . تواند نجات یابد خواست بداند چگونھ می ، می بكشد، اما وقتی دید ھیچ یك از زندانیان فرار نكرده است
ند و بھ آنان خوراك آنكھ پیرو عیسی مسیح شود،  بالفاصلھ آنچھ را درست است انجام دھد، آشكارا زخم زندانیانش را درمان ك

  .بایست جھت ورود بھ ملكوت خدا بپردازد برای او، این بھایی بود كھ می.  دھد
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  مثل مروارید گرانبھا  -   ب
  
   ۴۶-۴۵  :١٣  متی :بخوانید 
  
   درك داستان طبیعی َمَثل  -١
  

  اند؟   چھ عناصری در داستان مطابق واقعیات زندگی روزمره:گفتگو کنید
العاده  مروارید در آن روزگار كاالی فوق.  بینیم كھ در جستجوی بھترین مروارید است ین مثل تاجری را میدر ا :مالحظات

، مرواریدھای خلیج فارس یا اقیانوس ھند  در این میان. آمدند  خرید آن بر میهگرانبھایی بود، و تنھا افراد بسیار ثروتمند از عھد
تاجر این . شد كھ قدرت خرید چنین مرواریدھایی را داشتھ باشد د و كمتر كسی پیدا میاز تمام مرواریدھای دیگر گرانبھاتر بودن

، در جستجوی بھترین مروارید ھمھ جا را زیر پا  بھ ھمین جھت. ، از مرواریدھایی كھ تاكنون بدست آورده بود راضی نبود مثل
آن تاجر سخت این مروارید را . شمند و گرانبھانھایت ارز مرواریدی یافت بی. خواست رسید و سرانجام بھ آنچھ می. نھاد
  .اما برای این كار مجبور شد ھر چھ داشت بفروشد. ، و بنابراین آن را خرید خواست می

  
   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آن  -٢
  

  ؟ ، و توضیح یا كاربرد َمَثل چیست ، داستان   زمینھ:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

عیسی این مثل را بالفاصلھ پس از توضیحی كھ راجع بھ مثل گندم و . شود  یافت می١٣، در متی   این داستانھ زمین ) الف
، بلكھ تنھا برای شاگردان  گیریم كھ او این مثل را نھ خطاب بھ جمعیت بنابراین چنین نتیجھ می. كند دھد، نقل می كركاس می

  . ، نھ مخفی داشتن وف كردن استھدف از این مثل نیز مكش.  خودش تعریف كرده است
  

  .شود  یافت می۴۶-۴۵  :١٣ این مثل در متی داستان )  ب
  

ر خود داستان و چارچوِب بھ ھمین جھت تعبیر آن را باید د. دھد  عیسی توضیحی در مورد این مثل نمی.توضیح یا كاربرد )  پ
  ).رجوع كنید -پ بھ قسمت (  آن جست

  
   مربوط در مثلتعیین جزئیات مربوط و نا  -٣
  

  باشند؟   كدامیك از جزئیاِت این َمَثل واقعًا اصلی یا مربوط می:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

، زیرا نمایانگر كسی است كھ با   او جزو جزئیات مربوط و اصلی مثل است.تاجری كھ در جستجوی مروارید است  )  الف
، و آنگاه كھ آن را   است كھ در زندگی بدنبال باالترین فضیلت استاو نمایانگر ھر كسی.  جدیت در طلِب  ملكوت خدا  است

  .، حاضر است برای بدست آوردن آن از تمام چیزھای دیگر دست بشوید یافت
  

مروارید نیز جزو جزئیات مربوط و اصلی مثل .    مروارید نمایانگر ملكوت خدا و ارزش بی حد و حصِر آن است.مروارید )  ب
، عیسی در  برای مثال.  مقدس نیز اغلب نمایانگر چیزی بسیار ارزشمند و گرانبھا است  سایر قسمتھای كتابمروارید در.  است
كنند و  دھد كھ مرواریدھایشان را جلِو خوكھا نیندازند، زیرا خوكھا آنھا را لگدمال می  بھ مخاطبین خود ھشدار می۶  :٧متی 

،  برای مثال.  است»  پاك و مقدس«در اینجا مظھر ھر آنچیزی است كھ » یدمراور«. ، خود آنھا را نیز خواھند درید برگشتھ
را جلِو كسانی كھ مدام با لجاجت و سرسختی پیامشان را »   انجیلھمروارید موعظ«دھد كھ  عیسی بھ شنوندگان خود ھشدار می

را جلِو مسیحیانی »   بودنپیرکلیساواریِد مر«دھد كھ  و پولس نیز بھ ما ھشدار می). ٢٣و١۵-١۴  :١٠متی (كنند، نیندازند  رد می
  . )٧-١  :٣اول تیموتاؤس (كھ برای این منصب واجد شرایط نیستند، نیندازیم 

  
   تشخیص پیام اصلی مثل  -۴
  

  ؟   پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
« :  پیام اصلی مثل این است.  است» ا بھای ورود بھ ملكوت خد« ، درباره ۴۶-۴۵  :١٣َمَثِل مروارید گرانبھا در متی  :مالحظات

آورد، حاضر است از ھر چھ ممكن است با آن در تضاد باشد، دست  ملكوت خدا چنان گرانبھا است كھ كسی كھ آن را بدست می
ارزش مروارید گرانبھا از كل دارایی فرد . ورود بھ ملكوت خدا، ارزش ھر نوع فداكاری و از خود گذشتگی را دارد» . بكشد

ورود بھ ملكوت «.  عبارت است از اذعان داشتن بھ حاكمیت خدا در دل و زندگی فرد مسیحی» ملكوت خدا«.  جر بیشتر استتا
 خدا در زندگی ھ، گردن نھاندن بر حاكمیت مقتدران ، و در نتیجھ یعنی نجات یافتن از طریق ایمان بھ عیسی مسیح» خدا

  . مان شخصی
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، و برای نجات فرد امری مطلقًا  ترین ویژگیھای تعلیم عیسی راجع بھ ملكوت خدا است یكی از مھم» ورود بھ ملكوت خدا«
، وارد  شان را كامًال تسلیم عیسی مسیح كنند و از این طریق اند خود و زندگی قوم حقیقی ملكوت خدا، ھمیشھ آماده.  ضروری است

  .ملكوت خدا شوند
  
   مقدس كتاب َمَثل با قسمتھای مشابھ و متضاد در ھمقایس  -۵
  

  ؟ ھا تشریح شده است   كشف و ورود بھ ملكوت خدا چگونھ در ھر یك از این قسمت:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

   ٢٧-١٧  :١٠مرقس :  بخوانید ) الف
 وقتی .دانست چھ كند تا وارد ملكوت خدا شود جوان ثروتمند سخت كوشیده بود احكام خدا را تمام و كمال نگاه دارد، اما نمی

عیسی بھ او گفت كھ ھر چھ دارد بفروشد و پول آن را بھ فقرا بدھد و از او پیروی كند، ناراحت و ترشرو از عیسی رویگردان 
 بھ ھمین جھت .، ثروتی كھ بھ احتمال زیاد مانع ورود او بھ ملكوت خدا بودداو  حاضر نبود از ثروت عظیمش چشم بپوش. شد

  ».تمندان بھ ملكوت خداچھ دشوار است ورود ثرو«: عیسی فرمود
  
   ٣٨-٢۶  :٨اعمال :  بخوانید ) ب 

، دشوار و پرمخاطره را پشت سر گذاشت تا بھ اورشلیم برود و در آنجا خدای زنده را عبادت  سرای حبشی سفری طوالنی خواجھ
.  گشتھ بود، عاقبت پیدا كردمقدس بدنبال آن او مروارید گرانبھای ملكوت خدا را پس از آنكھ با سعی و جدیت تمام در كتاب. كند

 اشعیا بود، و وقتی فیلپس با استفاده از این قسمت خبر خوش عیسی را بھ گوش او رساند، ایمان ۵٣او مشغول خواندن فصل 
. عنوان یك مقام ارشد سیاسی بھ مخاطره افكند او برای پیروی از عیسی  حاضر بود موقعیت و منصب مھم خود را بھ. آورد

  .بایست جھت ورود بھ ملكوت خدا بپردازد  بھایی بود كھ میبرای او، این
  

   ٣۶-٣٠ ،۵-١  :١٠اعمال :  بخوانید ) پ
، مروارید گرانبھای ملكوت خدا را پس از آنكھ مدتھا با سعی و جدیت تمام در عبادات مذھبی ُجستھ  ، سردار رومی كرنیلیوس

وقتی پطرس انجیل را بھ او و خویشان و . داد  فقرا و نیازمندان صدقھ میكرد و بھ او اغلب نزد خدا دعا می. بود، عاقبت پیدا كرد
او بخاطر پیروی از عیسی حاضر بود موقعیت و منصب مھم خود . اش بودند موعظھ كرد، او ایمان آورد دوستانی كھ در خانھ

  .بایست جھت ورود بھ ملكوت خدا بپردازد برای او، این بھایی بود كھ می.  بھ مخاطره بیفكندعنوان یك فرمانده ارشد نظامی را بھ
  
   ١۴  :١۶اعمال :  بخوانید ) ت 

، مروارید گرانبھای ملكوت خدا را پس از آنكھ با سعی و جدیت تمام در عبادت خدا بدنبال آن  ھای ارغوانی  پارچھه، فروشند لیدیھ
كردند، كھ پولس و  نشستھ بودند و دعا میاو و دوستانش بیرون از شھر كنار ساحل رودخانھ . ، عاقبت پیدا كرد گشت می

این زن .  خداوند دل لیدیھ را باز كرد و او پیام پولس را پذیرفت. ھمراھانش نزد آنھا رفتند و كالم خدا را بھ آنان تعلیم دادند
ین بھایی بود برای او، ا. ره   بیندازدفروشنده برای پیروی كردن از عیسی  حاضر بود تجارت و كسب و كار خود را بھ مخاط

  .بایست جھت ورود بھ ملكوت خدا بپردازد كھ می
  

   ١٢-١٠  :١٧اعمال :  بخوانید ) ث
یھودیان و غیریھودیانی كھ در بیریھ یھودی شده بودند، مروارید گرانبھای ملكوت خدا را پس از آنكھ با سعی و جدیت تمام در 

پولس پیشتر كالم خدا را برایشان موعظھ كرده بود و . بت پیدا كردندگشتند، عاق مقدس بدنبال آن می مطالعھ و بررسی دقیق كتاب
و وقتی .  گوید درست است یا نھ خواندند تا ببینند آیا آنچھ پولس می دقت می مقدس را بھ بنابراین آنان تا چند روز پیوستھ كتاب

بودند، برای پیروی از عیسی  حاضر بودند  یھود ھاین مردان و زنان كھ ھمگی عضو كنیس. ، ایمان آوردند دریافتند درست است
  .بایست جھت ورود بھ ملكوت خدا بپردازند ، این بھایی بود كھ می برای آنان.  از سوی ھموطنانشان زحمت و جفا ببینند

  
   ھای راجع بھ بھای ورود بھ ملكوت  تعالیم اصلی مثلھخالص  - پ 

  
خواھد چھ چیزی را   ؟ عیسی می جع بھ بھای ورود بھ ملكوت خدا چیستھای را   تعالیم یا پیامھای اصلی در مثل:گفتگو کنید

  خواھد كھ ما چھ  باشیم  یا چھ  بكنیم ؟ بدانیم  یا بھ آن ایمان بیاوریم ؛ او می
  :مالحظات

گرانبھا ملكوت خدا گنجی است چنان « :  این است» بھای ورود بھ ملكوت خدا«ھای مربوط بھ    پیام اصلی مثل. پیام اصلی )  الف
منظور از بھای » .انع رسیدن بھ آن باشد، دست بكشدآورد حاضر است از ھر چھ ممكن است م كھ كسی كھ آن را بدست می

ورود بھ ملكوت خدا این است كھ آماده باشیم از ھر چھ ممكن است مانع رسیدن بھ این ملكوت باشد یا با آن مغایرت داشتھ باشد، 
، روابط یا  ، مال و ثروت طلبی است مانع ورود ما بھ ملكوت خدا باشند عبارتند از غرور، جاهچیزھایی كھ ممكن .  دست بكشیم

، یا ھر یك از كارھایی كھ انجام  ، خویشان و دوستان ، اموالمان اگر غرور ما، آرزوھایی كھ برای آینده داریم.  كارھای مختلف
 داخل شدن بھ .)٣٣-٢۵  :١۴؛ ۶٢-۵٧  :٩لوقا (ز آنھا دست بشوییم درنگ باید ا ، مانع ورود بھ ملكوت خدا باشد، بی دھیم می
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مسیحیان ھرگز نباید آنچھ را كھ خدا بھای آن را با خون یگانھ .   ملكوت خدا كار آسانی نیست و نباید آن را سرسری گرفت
  .)٣٨-٣١  :٨مرقس (كم گیرند   ، سرسری یا دست پسرش عیسی مسیح پرداخت

  
ترین اولویت در زندگی انسان باشد  طلبیدن ملكوت خدا باید مھم.    كشف ملكوت خدا و ورود بھ آن است، آنچھ مھم است  ) ب
، ارزش بی حد و حصر نجات برای  تأكید در مثل گنج مخفی:  تأكید در این دو مثل قدری با ھم متفاوت است). ٣٣  :۶متی (

و اما تأكید در مثل . اند ه باشند ، آن را یافتھ و بدست آوردهكسانی است كھ بطور اتفاقی و  بدون آنكھ در جستجوی آن بود
. اند مروارید گرانبھا، ارزش بی حد و حصر نجات برای كسانی است كھ  پس از جستجوی فراوان  آن را یافتھ و بدست آورده

اگر .  م دریافت آن استناپذیر، مھ مھم نیست كھ شخص ملكوت خدا یا نجات را بطور اتفاقی بیابد یا پس از جستجویی خستگی
 بھ .اكنون داخل آن شوید  و اگر مدتھا است در جستجوی آنید، ھم.اكنون بھ جستجوی آن برآیید اید، ھم ھنوز ملكوت خدا را نیافتھ

كسانی كھ .  دھید بیشتر است  ارزش ملكوت خدا از ھر چھ دارید و انجام می. عیسی مسیح ایمان آورید، و نجات خواھید یافت
  .كنند تا آن را بدست آورند ، با خوشحالی تمام چیزھای دیگر را رھا می نند این گنج كجا استدا می

  
  ) دقیقھ٨(دعا  

  دعای در پاسخ بھ كالم خدا
۵  

  
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

  .ھ حضور خدا بیاوریدب
 

) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  
ی بعددرسبرای   

٦ 

 
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

  .)بنویسند
  
  .متعھد باشیدنسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  .را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی نمایید»   و مروارید گرانبھا ھای گنج مخفی مثل«  موضوع  فرد یا یك گروهبرای یك
از روش حقیقت محبوب استفاده . را بخوانید ٢۴ و ١٣، ١٢، ١١دوم سموئیل   ھر روز نیمی از یك فصل از - رازگاھان  - ٢

  . كنید و یادداشت بردارید
  .کنیدرومیان حفظ كردید، مرور رسالھ آخر را كھ از حفظی  آیھ ۵ر روز ھ  - حفظ کردن  - ٣
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٣١-٢١  :٣رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس  - ٤

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

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ١٢درس 
  

 دعا   ١
  

  
  .، بھ خداوند بسپارید  ملكوت خدا استھدعا كنید و اعضای گروه و نیز این درس را كھ راجع بھ موعظ: سرگروه

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
   دوم سموئیل

  
با  )٢۴، ١٣، ١٢، ١١دوم سموئیل (  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 بگذاریدگران دی
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: عنوان مجموعھ

  
  .رومیان حفظ كردید، مرور نماییدرسالھ  آیھ آخر را كھ از ۵ یدو نفر :مرور

     

  ) دقیقھ٩٠(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ٣١-٢١  :٣رومیان   

  
رساند كھ ھیچ غیریھودی و ھیچ یھودی در نظر خدا  گیری می ، پولس تعلیم خود را بھ این نتیجھ٢٠-١٩  :٣ در رومیان  : مقدمھ

تواند عدالت را  دھد كھ رعایت شریت نمی ھمچنین این نتیجھ را بدست می. باشند وم میعادل نیست و ھمھ در حضور او محك
  .توان عدالت را كسب كرد دھد كھ چگونھ می ، او تعلیم می٣١-٢١  :٣در رومیان . كسب كند

  
   بخوانید:  ١قدم 

  .  را با ھم بخوانیم٣١-٢١  :٣ رومیان :بخوانید
  . تمام قسمت خوانده شود را بخواند تا ھر یک بھ نوبت یك آیھ

  
  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

دفترچھ یادداشت خود كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در   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 ھ بركاتشان را با یكدیگر درمیان میموارد زیر مثال دو شخصی است ك(
  .  )گذارند كھ نباید لزومًا یکسان باشند اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم درمیان می

  
، و ھدف  ، اساس پولس رسول ماھیت« برای من حاوی این حقیقت بسیار مھم است كھ ٢۶-٢١  :٣  رومیان )١  كشف
  ».دھد شمردگی را توضیح می عادل

،  شمردگی ایمانداران مبنای عادل. كند شمردگی از طریق ایمان  را تشریح می   ماھیت عادل٢۴ - ٢١ پولس رسول در آیات ) الف
توان با  میای كھ نھ  ؛ ھدیھ ای است رایگان از طرف خدای فیاض بھ انسان زیرا این ھدیھ.  عدالت و كاملیت خدا است نھ انسان

  .توان آن را با ایمان دریافت كرد توان خرید، بلكھ تنھا می دست آورد و نھ می تالش انسان بھ
  

شمردگی بھ بھایی بس گزاف حاصل شده  عادل. كند شمردگی را تشریح می  اساس و مبنای عادل٢۵-٢۴ پولس در آیات ) ب
او عیسی .  داد؛ او یگانھ عامل آزادی ما از بندگی و اسارت گناه استعنوان فدیھ یا بھای آزادی ما  خدا عیسی مسیح را بھ.  است

  .  نیابتی گناھان ما بر صلیب قربانی كرد تا ما از خشم و غضب الھی برھیمهعنوان كفار مسیح را بھ
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 حقیقت مرگ عیسی مسیح بر صلیب گواه بر این. دھد شمردگی از طریق ایمان  را توضیح می لاد ھدف ع٢۶ ھ پولس در آی) پ

  . مجازات نگذاشت است كھ خدا عادل مطلق است زیرا گناه را بی
  

شمردگی از طریق ایمان را  نتایج عادل« برای من حاوی این حقیقت مھم است كھ پولس رسول ٣١-٢٧  :٣  رومیان ) ٢ كشف
  ».كند تشریح می

  . كند شمردگی از طریق ایمان  را تشریح می  پولس  نتایج عادل٣١-٢٧در آیات 
  : عمده در پی داردھشمردگی بھ ایمان سھ نتیج عادل

  .گذارد شمردگی از طریق ایمان ھیچ جای فخری برای انسان در حضور خدا باقی نمی  عادل)الف
  

عنوان خدای جمیع آدمیان و خدایی كھ برای عادل شمردن  ، ذات و طبیعت راستین خدا را بھ شمردگی از طریق ایمان  عادل) ب
  .سازد كند، آشكار می ز روشی یكسان استفاده می انسانھا اھھم
  

اگر چھ انسان از طریق رعایت احكام شریعت عادل . گیرد ، احكام اخالقی خدا را نادیده نمی شمردگی از طریق ایمان  عادل)پ
 ١٠-٨  :١٣ و ٣١-٢٧  :٧گونھ كھ پولس رسول در رومیان  ھمان. باشد شود، اما از انجام و رعایت آن نیز مبرا نمی شمرده نمی
  .دھد، مسیحیان موظفند از فرامین شریعت خدا اطاعت كنند توضیح می

  
  سؤال :  ٣قدم 

  ھای مختلف وجود دارد كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟ در زمینھ در این متن چھ سؤاالتی :توجھ كنید
  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم چھ نمی را درك كنیم و در مورد آن٣١-٢١  :٣سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ رومیان 

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

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

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

  
  ؟ ، چیست كھ در فصل سوم رومیان آمده»  شریعت «ھمعنی كلم). ٢١  :٣رومیان   ()١سؤال 

كند كھ عدالت خدا بدون اعمال شریعت برقرار گردید، اما بھرحال شریعت بر این عدالت    پولس رسول تشریح می:مالحظات
توانیم  ما نمی. برد كار می راحتی این كلمھ را با معنایی دوگانھ بھ لس چگونھ بھكھ پو  روشنی است از اینھاین نمون. دھد گواھی می

شریعت .  را در این رسالھ تشخیص دھیم»  شریعت «ھ كلمھكھ بتوانیم مفھوم دوگان  بھ رومیان را كامًال درك كنیم مگر آنھرسال
  .عدالت خدا رادارد، و در معنایی دیگر   مخالف عدالت خدا اعالم میھدر یك معنا، نقط

  
 ھعنوان اقتضاھای عادالن شریعت بھ). ٢١  :٣(»  و داوریھاممنوعیاتعادالنھ خدا در احكام و مقتضیات مثابھ  شریعت بھ «) الف 

را %) ١٠٠(خورد و اطاعتی كامل  مقدس بھ چشم می  داوریھاست كھ در سرتاسر كتاب وممنوعیاتاوامر و خدا، شامل 
خواھد كھ گناھان بشر مجازات شود و از سوی دیگر  خدا از یك سو می. طلبد  و تقدیس میشمردگی عنوان شرط عادل بھ

  . عنوان مثال اقتضاھای مطلق خدا در ده فرمان خالصھ شده است بھ. خواھد كھ او در عدالت زندگی كند می
كس ھیچ نقشی ندارد چرا كھ ھیچك فرد شمرده شدن ی اعمال شریعت در عادل. گوید  را می٢٠ ھمان مطلب آیھ ٢١ ھقسمت اول آی

 خدا را ھتواند تمامی مطالبات عادالن ھیچ انسانی نمی. عمل بیاورد طور كامل بھ نیست كھ  بتواند  تمامی مقتضیات شریعت را بھ
دالتی ، عكند  عادل بشمارد و چنین نیز  میتواند ایمانداران را در مسیح عدالت خدا كھ می. شمردگی و تقدیس بجا آورد جھت عادل

ای كھ در فرامین اخالقی  شود، مقتضیات عادالنھ  خدا حاصل نمیھاست كھ از طریق تالش برای برآوردن مقتضیات عادالن
  . مقدس آمده است كتاب

  
در ) ۴۴ ،٢٧  :٢۴لوقا (، كتب انبیا و مزامیر  تورات). ٢١  :٣(»  مثابھ تورات موسی و یا تمامی عھدعتیق شریعت بھ «) ب

این (دھد كھ از عدالت مورد مطالبھ او جدا است  عھدعتیق بر عدالت خدا گواھی می. دھند عتیق را تشكیل می، عھد مجموع
ابراھیم بھ خدا «.  بینیم  روشنی از عدالت خدا را میھ نمون۶  :١۵در پیدایش ).  مقدس آمده است عدالت در احكام اخالقی كتاب

  ).٩-۶  :٣الطیان غ(» ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد
  

  .  شریعت بھ معنای اصول آمده است٢٧ ھدر آی» . مثابھ یك اصل شریعت بھ «) پ
  

  ؟ شمردگی یا نجات چیست ماھیت عادل).  ٢۴-٢١  :٣رومیان   ()٢سؤال 
  :مالحظات
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كنند كھ  از جانب  یبرخی این عدالت را عدالتی تلقی م). ٢٣ و ٢١آیات (، نھ عدالت انسان  شمردگی عدالت خداست  عادل) الف
بعضی نیز بر این باورند كھ خدا آن را آشكار . برخی دیگر چنین باور دارند كھ  خدا بر آن مھر تأیید زده است . آید  خدا می

بھ ھر جھت این عدالت چیزی . شود سبب باعث عادل شمرده شدن انسان می دھد  و بدین كرده  و در دسترس انسان قرار می
.   عدالت از آِن خدا است و مطابق خصوصیات و شخصیت او است.» انسان«نھ »  عدالت خدا است «. لھی نیستكمتر از مالكیت ا

؛ پس خود نیز باید آن را در   آن باشد و نیز مؤید آنھ، پس خدا خود نیز باید منشاء و سرچشم از آنجا كھ متعلق بھ خدا است
اند و از  ھمھ گناه كرده«عدالتی انسان قرار داده شده است  ا در مقابل بی، عدالت خد در كتاب رومیان. دسترس انسان قرار دھد

. مند گردد خدا بھره)  عدالت(ھیچ انسانی نیست كھ بتواند با تالش خود و یا بھ شكل ذاتی از جالل . »اند جالل خدا قاصر مانده
ل خدا را كھ عدالت و تقدس كامل است از دست اند، خصوصیات پرجال تمامی انسانھا حالت و جایگاه كمال خود را از دست داده

  ).٢٣-٢٢(اند  اند، و در نتیجھ تأئید خدا را از دست داده داده
ترین و پارساترین  حتی عادل.  عدالتی انسان بلكھ در مقابل عدالت انسانی نیز قرار داده شده است عدالت خدا نھ تنھا در مقابل بی

آلود انسان است بایستند؛ و نھ ھرگز   مقابل خشم و غضب خدا كھ حاصل وضعیت گناهانسانھا نیز ھرگز قادر نخواھند بود در
سان  عدالت  پس بدین. قادر خواھند بود مطابق معیارھای اخالقی كاملی كھ خدا برای زندگی انسان وضع نموده است زندگی كنند

  .گیرد میعدالتی انسان بلكھ در مقابل عدالت او نیز قرار  خدا نھ تنھا در مقابل بی
  

). ۶  :١۵پیدایش (وضوع بر عدالت خدا گواھی داه بود  عھدعتیق بھ). ٢١ ھآی(»  شمردگی در انجیل آشكار شده است عادل «) ب
و )  زمان فعل بصورت ماضی نقلی آمده است (ه است انجیل آشكار شدھ، عدالت خدا از طریق موعظ د عیسی بھ این جھانوبا ور

  .شود  انجیل بر جھانیان آشكار میھریق موعظھم اكنون نیز پیوستھ از ط
  
، بنابراین انسان  خدا ھمچون عدالت انسان نیستعدالت ). ٢٢ ھآی(» شود شمردگی تنھا از طریق ایمان پذیرفتھ می عادل «) پ 

دست آورد و یا   خود بھتواند این عدالت را با تالش انسان نمی. ، باید آن را تنھا از خدا دریافت كند دست آوردن این عدالت برای بھ
ای كھ  واژه.  پذیر است  و این تنھا از طریق ایمان آوردن بھ عیسی مسیح امكان.تواند آن را از خدا دریافت كند بخرد بلكھ تنھا می

سازد كھ ایمان بھ معنی انجام دادن  ، بھ وضوح روشن می كار رفتھ بھ»  از طریق «ھعنوان حرف اضاف در زبان یونانی بھ
ای  است كھ فرد مسیحی  ایمان فقط  وسیلھ. ای از اعمال نیك  نیست  كھ خدا بتواند  بر مبنای آن  انسان را عادل بشمارد ھمجموع

و این ایمان بھ مثابھ ایمان عام یا ایمان مذھبی نیست بلكھ برخورداری از  ایمان   . سازد از طریق آن عدالت خدا را از آِن خود می
  .خاص بھ عیسی مسیح است 

این ایمان متعلق بھ ھر ایماندار . آورند ھایی است كھ بھ عیسی مسیح ایمان می شمول و از آِن تمامی انسان عدالت  خدا جھان
، میان  از زمان ورود عیسی مسیح بھ این جھان). ٢٢ ھآی(، یا نژاد یا فرھنگ او  نظر از میزان ایمان ، صرف مسیحی است

ھا نیز  ، چرا كھ میان وضعیت روحانی اسفناك انسان راه نجات برای ھمھ یكی است. د نداردیھودی و غیریھودی ھیچ تفاوتی وجو
  ). تنھا بھ ایمان(ھا یكی است  ؛ ھمچنین راه نجات برای تمامی انسان)اند ھمھ گناه كرده(ھیچ تفاوتی نیست 

  
 هترین قسمت از تعلیم پولس در مورد آموز این مھم). ٢۴ ھآی(» مندانھ از جانب خدا ای است سخاوت شمردگی ھدیھ عادل «) ت 

شمردن انسان  ھیچ خصوصیت و یا عملكرد انسانی نیست كھ بتواند مانع و یا محرك خدا در جھت عادل.  شمردگی است عادل
م پیا. دارند كھ انسان را محكوم و مجازات كند ، خدای عادل را بر آن می در واقع تمامی خصوصیات و عملكردھای انسانی. بشود

. )٢۴آیھ  (  آزاد و نیز شخصیت خود او است نھ انسانهآمیز خدا ناشی از رأی و اراد انگیز انجیل این است كھ عمل فیض شگفت
، اما مجرای ظھور این فیض را كھ   آزاد خدا استهآمیز رأی و اراد یاد داشتھ باشیم كھ اگرچھ منشاء این عمل فیض البتھ باید بھ

عنوان میانجی بین خدا و انسان عمل نجات را بر صلیب بھ كمال  ھم اوست كھ بھ. شمارد یده نمیھمانا عیسی مسیح است ناد
  .رساند

  
  »؟ شمردگی یا نجات چیست مبنای عادل«). ٢۵-٢۴  :٣رومیان   ()٣سؤال 

بھا  بیفیض خدا فیضی ارزان و . شمردگی فیض خدا است كھ با مرگ عیسی مسیح بر صلیب آشكار شد   اساس عادل:مالحظات
،  بھا كھ بھ قیمتی گزاف بھ مردمان عطا شده است بلكھ فیض خدا فیضی است گران. نیست كھ رایگان بھ مردمان عطا شده باشد
محبت . سازد آمیز بودِن عمل خدا را عیان می ای خاص فیض گونھ این بھای گزاف بھ. یعنی بھ قیمت خون عیسی مسیح پسر خدا

بنابران خدا باید انسان را مورد محبت و فیض قرار دھد بدون . كند مارد بلكھ آن را مطالبھ نیز میش خدا عدالت او را نادیده نمی
  .آنكھ عدالتش را نادیده بگیرد

  
عنوان فدیھ  خدا عیسی مسیح را بھ). ٢۴ ھآی(ای است كھ از طریق عیسی مسیح آمد  شمردگی فدیھ  عادله اساس و شالود) الف

عیسی مسیح با مرگ خود بر صلیب بھای آزادی ما از . » بھای آزادی یك زندانی است«بھ معنی فدیھ .  انسان قربانی ساخت
عیسی مسیح نھ تنھا رھایی را بدست آورد بلكھ خود او تجلی و ). ٧  :١ و افسسیان ۴۵  :١٠مرقس (را پرداخت اسارت گناھان 

ھر گاه كھ .  ، و ھم منجی ما است او ھم رھایی و نجات.  بخش او تفكیك ساخت ییتوان او را از عمل رھا و نمیتجسم رھایی بود 
  . انسانی بھ عیسی مسیح ایمان بیاورد، عمًال و بھ یقین از اسارت و بردگی گناه رھا خواھد شد
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شمردگی  عادل.   عنوان بھای آزادی فراھم ساختفیض خدا عیسی مسیح را بھ.  عیسی مسیح واسط و میانجی این رھایی است
 حال آنكھ .؛ این امر برای او ھیچ بھایی در بر نداردشمردگی برای انسان رایگان است دلعا خدا بدین معنا است كھ  فیضھبوسیل
  . ، بھایی گزافمردگی برای خدا گرانبھا بودش عادل مسیح  بھ این معنی است كھ ھ فدیھواسط شمردگی بھ عادل

  
عنوان  فیض خدا عیسی مسیح را بھ). ٢۵ ھآی(»  ر صلیب است عیسی مسیح بهكنند شمردگی قربانی كفاره اساس عادل «) ب

بدین معنا است كھ عیسی مسیح »  قربانی كفاره«.   ما ساختهكنند خدا عیسی را قربانی كفاره.  كننده نیز مھیا ساخت قربانی كفاره
ھ گناھان را برداشت و خشم خدا خشم و غضب عادالنھ و مقدس خدا را كھ بھ سبب گناه افروختھ شده بود فرو نشاند؛ بدین سان ك

  .را فرو نشانید
، بلكھ این عبارت ھمواره بھ قربانی شدن او  معنا نیست كھ در خون عیسی قدرتی جادویی نھفتھ است بدین» بھ خون او«عبارت 

اول (ی او ا عیسی خون خود را بر صلیب ریخت و این نمادی شد از مرگ كفاره.  گناھان اشاره داردهعنوان كفار بر صلیب بھ
عنوان قربانی  ، او را بھ خدا با ریختن خون عیسی بر صلیب«: توان بھ بھترین شكل چنین ترجمھ كرد  را می٢۵ ھآی). ٧  :١یوحنا 

  .»گردد ، مؤثر واقع می ای معین كرد كھ از طریق ایمان كفاره
شیده بود، خدا از ازل چنین تدبیری اندی« باشد كھ معنا تواند بدین می» ای معین كرد عنوان قربانی كفاره بھ«عبارت خدا عیسی را 

 و ٩  :١افسسیان (» چنین مقرر فرموده بود كھ مسیح از طریق قربانی و كفاره شدن منجی بشر باشدو یا بدین مصصم شده و 
نوان قربانی خدا مسیح را علنًا و آشكارا برای خود بھ ع«تواند بدین معنا باشد كھ  ھمچنین می). ٢٠-١٨  :١؛ اول پطرس ١١

كھ خدای پدر كسی است كھ خود موجبات رھایی را فراھم  این تعریف نیز بھ ھمان معنی است یعنی این. »ای مقرر فرمود كفاره
، سخنی است ناصحیح و تحریفی است از  یافت  خود بر خدای پدر غلبھ میھگوید مسیح باید با مداخل این سخن كھ می. آورد می

 زیرا از آنجا كھ خدا .طور كامل با یكدیگر مصالحھ و آشتی داده شدند حمت خدا بر صلیب مسیح بھزیرا عدالت و ر.  حقیقت
اما از آنجا كھ رحیم است راھی را فراھم كرد كھ ھم بتواند گناه را مجازات كند و ھم انسان . قدوس است باید گناه را مجازات كند

  .را برھاند
  
  »؟ شمردگی یا نجات چیست دلھدف عا«). ٢۶-٢۵  :٣رومیان   ()۴سؤال  
، ٢۶ ھدر آی.  ھدف عیان ساختن صفات كامل خدا است.  شمردگی عیان ساختن عدالت كامل خدا است   ھدف عادل:مالحظات 

دار سازد، و باید  ای آن را خدشھ تواند بھ ھیچ وسیلھ  ذاتی او كھ ھیچ چیز نمیدالت، ع عدالت خدا بھ معنای عدالت ذاتی خدا است
  .داران بھ اثبات برسد ل شمرده شدن ایمانبا عاد

  :١۴بر اساس كتاب اعمال .  در دوران عھدعتیق و تا پیش از مرگ مسیح ممكن بود مردمان ادعا كنند كھ خدا ناعادل است)  الف
 عدم ، خدا جھل آنان و٣٠  :١٧و بر اساس اعمال . ، خدا بھ جمیع ملل اجازه داده بود كھ راه خود را در پیش بگیرند١۶

در دوران عھدعتیق خدا صبر و شكیبایی خود را از طریق گذشتن .  خویش را نادیده گرفتھ بودهمعرفتشان نسبت بھ خود و اراد
و نیز . ساخت و مردمانی را كھ بھ سبب گناھان و شرارتشان مستحق مجازات بودند، عقوبت نرساند از كنار گناھان عیان می

توان صبر و  اما نمی). ٢-١  :٣٢، مزمور ۶  :١۵پیداییش (شمرد  زات گناھانشان عادل میداران خود را نیز بدون مجا ایمان
بھ تعویق انداختن مجازات گناه بھ معنای . تفاوتی او نسبت بھ گناه تعبیر كرد شكیبایی خدا در دوران عھدعتیق را بھ عنوان بی

  . بخشیدن آن نیست
  

، حتی گناھان مردمانی را نیز كھ در دوران عھدعتیق عادل شمرده بود،  ای ره خدا در نھایت با فراھم آوردن قربانی كفا) ب
 حال پس از مرگ عیسی بر صلیب ھیچكس .)عادل خواھد شمردو نیز گناھان مردمانی را كھ در دوران آینده (مجازات نمود 

سانھا چھ در دوران عھدعتیق و چھ  عادل شمرده شدن انه مرگ عیسی بر صلیب اساس و شالود.تواند خدا را ناعادل بخواند نمی
 آمدنداراِن پیش از  ، اگر چھ گناھان ایمان عدالت خدا است ، گواه بر  بر صلیب مسیحمرگ عیسی.  ستدر دوران عھدجدید ا

گناھان ایمانداران پس از ھمچنین اثبات میکند کھ خدا ھنوز نیز کامًال عادل است در اینکھ  .مجازات گذاشتھ بود عیسی را بی
 زمان درن ی مرگ مسیح نھ تنھا تا اعصار پیشھ تأثیر و نفوذ فدیھدامن. مدن عیسی را نیز در زمان حاضر مجازات نمیکندآ

 خدا .  و قیام عیسی مسیح كانون عمل خدا در تاریخ بشر استمرگ. رسد پایان جھان نیز میبازگشت مسیح در آفرینش بلكھ تا 
 .شمارد، بلكھ بھ سبب آن عملی كھ او در مسیح بھ كمال رساند یكشان عادل نمیداران را بھ سبب اعمال و شخصیت ن ایمان

بخش و نیابتی   عمل كامل رھاییھبلكھ بوسیل. شمارد  مطالبات شریعت نیز عادل نمیھھمچنین آنھا را با كنار گذاردن مقتدران
توانست بین عدالت  شمردگی بود كھ می ادل این تنھا راه ع.عیسی مسیح كھ از طریق آن مطالبات برحق شریعت خدا پرداخت شد

  .مند گرداند خدا و نجات مصالحھ برقرار كند و در عین حال گناھكاران را از رحمت و محبت و فیض بھره
  

  »؟ شمردگی یا نجات چیست عادلنتایج « ) ٢١-٢٧  :٣رومیان   ()۵سؤال 
  :مالحظات

). ٢٧-٢٨(» سازد ، انسان را فروتن می یلی برای فخر و مباھات، با كنار زدن ھرگونھ دل شمردگی بھ ایمان عادل «) الف
، نظام و  اصول«در اینجا بھ معنای »  شریعت «ھكلم. گذارد جایی برای فخر ومباھات از جانب انسان باقی نمی»  شریعت ایمان«

نظام اموری كھ در «. كند ذف میاند كھ ھر یك دیگری را ح دو چیز در مقابل یكدیگر قرار داده شده.  است» نظم و انتظام امور
. شود حذف می»  شمردگی است نظام اموری كھ در آن ایمان روش عادل «ھبوسیل»  شمردگی است آن اعمال شریعت روش عادل

 اعمال .، خدا و اعمال او است شمردگی بھ ایمان ھ مبنای عادلك ، حال آن ، انسان و اعمال او است شمردگی بھ اعمال مبنای عادل
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آوردھای خود  اعمال شریعت بھ دست. نماید كھ ایمان بھ مسیح خود را انكار می كند حال آن  بر خود فخر و مباھات میشریعت
طور كامل  سان شریعت یا نظاِم ایمان بھ بدین. یابد بخش مسیح جالل می یی، در تحقق عمل رھا كند، در صورتی كھ ایمان فخر می

»  بھ ایمان«خوانیم كھ شخص تنھا   می٢٨ ھبنابراین در آی. كند شمردگی حذف می  عادلعنوان روش شریعت یا نظام اعمال را بھ
  .شود عادل شمرده می

  
در كتاب ). ٣٠-٢٩آیات (كند  عنوان خدای تمامی مردم جھان معرفی می ، صفات حقیقی خدا را بھ شمردگی بھ ایمان عادل  )ب

پس اگر تنھا یك خدا وجود داشتھ باشد، ھم خدای . بود كھ تنھا یك خدا وجود داردخوانیم كھ اولین باور یھودیان این   می۴  :۶تثنیھ 
شمردن ایشان نیز یك راه و  ، پس باید برای عادل ھا است و اگر او خدای تمامی انسان.  یان و ھم خدای غیریھودیان استدیھو

زمان فعل آینده . ا از طریق ایمان عادل خواھد شمارداو یھودیان و غیریھودیان ر.  ، راه ایمان است و این راه. روش داشتھ باشد
كند بلكھ بھ عمل عادل شمرده شدن انسان توسط   دور و زمان داوری نھایی اشاره نمیهتنھا بھ آیند) خواھد شمرد( قبل ھدر جمل

ولس رسول در مباحثات خود تفاوتی با یكدیگر ندارند زیرا پ»  از ایمان«و »  بھ ایمان«عبارات .  خدا ھم در حال و ھم در آینده
  .برد كار می طور یكسان بھ ھر دو عبارت را بھ

  
زیرا ھیچ انسانی از اعمال «: گوید  می٢٠ ھپولس رسول در آی). ٣١ ھآی(» كند ، شریعت را تأئید می شمردگی بھ ایمان عادل «) پ

فرماید كھ   می٢٧ ھو در آی ایان شده استکھ عدالت خدا جدا از شریعت نم  میگوید٢١در آیھ » .شود شریعت عادل شمرده نمی
،  دانیم كھ انسان بدون اعمال شریعت زیرا یقین می«گوید   می٢٨ ھو در آی.   ایمان است نھ اعمال شریعت،راه و روش انجیل

  ».شود محض ایمان عادل شمرده می
وان احكام الھی اطاعت مردمان را عن آیا شریعت كھ بھ» شود؟ تكلیف شریعت چھ می«حال سؤالی كھ باقی است این است كھ 

دانست مردم این سؤال را مطرح خواھند  او كھ می» . نھ«دھد كھ  ؟ پولس رسول با تأكید پاسخ می طلبد، َنْسخ و باطل شده است می
 ١٠-٨  :١٣ و ١٣-٧  :٧بحث كامل او در خصوص این عملكرد شریعت در رسالھ بھ رومیان . دھد وقفھ بدان پاسخ می كرد، بی

  . مطرح شده است
  

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

پذیر براساس رومیان   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:درمیان بگذارید و بنویسید
  .  تھیھ كنید٣١-٢١  :٣

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

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

  ) ٣١-٢١  :٣رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
   

  ».  فیض استھواسط عدالت از طریق ایمان بھ« آنجا نیز  این حقیقت را در عھدعتیق كشف كنید كھ در * ٢١  :٣ •
  .  از عھدجدید كشف كنید كھ چرا دیگر میان یھودی و غیریھودی تفاوتی نیست * ٢٢  :٣ •
  .آید ھایی بیندیشید كھ در آنھا انسانی طبیعی از معیار كامل و مطلق خدا كوتاه می  بھ تمام زمینھ * ٢٣  :٣ •
  . او برای نجات فخر كنیدهشد توانید بھ مسیح و كار تكمیل ا چگونھ می بررسی كنید كھ شم * ٢٧  :٣ •
  .كنید تا خشنودی خدا را جلب كنید  بررسی كنید و ببینید كھ آیا ھنوز بر احكام خاصی از شریعت تكیھ می * ٢٨  :٣ •
  نید؟توانید او را بھ اطرافیان خود معرفی ك ، چگونھ می  انسانھا استھ اگر خدا خدای ھم * ٢٩  :٣ •
  . میان عملكر ایمان و عملكرد شریعت تمایزی روشن قائل شوید * ٣١  :٣ •
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
  

خواھم بھ یاد داشتھ باشم كھ از یك  می.  ایم  فیض خدا عادل شمرده شدهھواسط فرماید كھ ما برایگان بھ  می٢۴  :٣ رومیان ) الف
شمرده شدنم بھایی گزاف در بر داشتھ كھ خدا اما از سوی دیگر، فراموش نكنم كھ عادل ،  سو، من نباید ھیچ بھایی پرداخت كنم

  .ای بجای من داد عنوان بھای آزادی و قربانی كفاره او پسر یگانھ خود را بھ.  پرداختھ است
  

تواند بھ كارھا و  نمیكند؛ لذا ھیچكس  ، روش كارھای انسانی را حذف می گوید كھ روش ایمان در مسیح  می٢٧  :٣ رومیان ) ب
م اما فقط در مسیح كھ عدالت و قدوسیت و توانم فخر كن فرماید كھ می  می٣١-٣٠  :١اول قرنتیان . دستاوردھای خود فخر كند

  . م فخر كنمن برای  اوبخش كار نجاتدر م فقط در مسیح و توان  میمن . من گردیدھفدی
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  دعا کنید:  ۵قدم 
  .  آشکار کرده است، دعا كنیم٣١-٢١  :٣ در رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما

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

  
  

  ) دقیقھ٨(ا  دع  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   

  
یادداشت خود  رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر :سر گروه(

  .)بنویسند
  
  .متعھد باشیدنسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد   - ١

برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای جمعی از مردم موعظھ كنید، تعلیم دھید یا را  " ٣١-٢١  :٣یان روم" موضوع 
  .بررسی كنید

از روش حقیقت محبوب استفاده كنید . را بخوانید ١٨، ١١، ۴، ٣ول پادشاھان اھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان   - ٢
  . و یادداشت بردارید

  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید )۵  :٢اول پطرس  - ماھیت كلیسا(  آیھ - حفظ کردن   - ٣
 قدم برای ۶از روش .  را آماده کنید٢۴-١۵  :١۴ر لوقا  و مثل ضیافت د۴-١  :٢٢ی در متی وسمثل جشن عر  -تعلیم    - ٤

  .ھا استفاده كنید تفسیر َمَثل
  ). 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 دفترمربوط بھ بنای كلیسای مسیح  آموختھ ھای جدید   - ٦

 . را در دفتر خود بنویسیدو این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ١ضمیمھ 
   مقدس ھای كتاب تفسیر َمَثل

  
ھای عیسی مسیح  ل، فرصت این را خواھیم داشت كھ بیاموزیم َمَث   در این مجموعھ كھ مربوط بھ موعظھ بھ ملكوت است: مقدمھ

اند  بندی شده ھا تحت عناوین مختلفی در مورد  ملكوت خدا  دستھ َمَثل.  را چگونھ درك كنیم و آنھا را تعلیم دھیم یا موعظھ كنیم
  ). كتاب راھنما۴مطالب رجوع كنید بھ فھرست (

؟  ؟ ھدف از بیان َمَثل چیست ل چیستَمَث: نكات ذیل را مد نظر قرار دھید. ھا این ضمیمھ حاوی تعلیمی است در خصوص َمَثل
  ؟ ھایی ھست ھا چھ دستورالعمل ؟ برای تفسیر َمَثل خصوصیات َمَثل چیست

  
   َمَثل  -   الف

  
  ٨-١  :۴؛ حزقیال ۶-١  :١۵؛ یوحنا ٣٢-٣١  :١٣  متی :بخوانید
؛ داستانی است مبتنی » توضیح یك حقیقتداستانی است برای «َمَثل » . َمَثل داستانی است زمینی با معنایی آسمانی «:  دھیدتعلیم

. عیسی استاد بیان َمَثل بود.  ریزی شده است منظور تعلیِم حقیقتی روحانی یا پاسخ بھ یك سؤال طرح بر امور واقعی زندگی كھ بھ
كرد  استفاده میھا و وقایع روزمره  او از مكان. كرد او از حكایات زمینی برای جلب توجھ مخاطبینش بھ امور آسمانی استفاده می

  .شان و نیازشان بھ احیای روحانی رو در رو كند تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با وضعیت واقعی
كند  َمَثل مسائلی را توصیف می. ھای زندگی منطبق باشد ، اما ماجرای َمَثل باید با واقعیت ھا وقایع تاریخی ثبت نشده است در َمَثل
 هَمَثل بھ فراسوی محدود. ، یا باید امور واقعی باشد آن محدود است بھ امور واقعی. تاریخ اتفاق افتاده باشدتوانست در  كھ  می

یا ) ۶-١  :١۵یوحنا (از این نظر با سایر َاشكال تشبیھ و قیاس نظیر تمثیل ). ٣٢-٣١  :١٣متی (رود  احتماالت واقعی نمی
را كھ این موارد اخیر ممكن است منطبق با واقعیت زندگی روزمره باشند یا فرق دارد چ) ٨-١  :۴حزقیال (نمادگرایی نبوتی 

  .نباشند
  

   ھدف َمَثل  -   ب
  

  .١٠  :٨؛ لوقا ١٢-١٠  :۴؛ مرقس ١٧-١٠  :١٣؛ ٢٧-٢۶، ٢٣، ١۵-١۴  :١٠؛ ۶  :٧  متی :بخوانید
  ؟ گفت   عیسی بھ چھ علت َمَثل می:گفتگو کنیدكشف و 
، اما نھ  بھ شاگردانش عطا شده» دانستن اسرار ملكوت خدا«فرماید كھ   می١٠  :٨لوقا زگر در مثل برچرا عیسی در  :مالحظات

   اسرار ملكوت خدا در تاریكی نگاه دارد؟ھ مردم را در زمینھخواھد كھ عام آیا عیسی می بھ سایر مردم ؟ 
ھا، علنًا بھ تمامی مردم جھان  ، از جملھ َمَثل خواست كھ تمامی تعالیمش عیسی می. توانستھ مقصود عیسی بوده باشد ، این نمی نھ

، زیرا او بھ شاگردانش امر فرمود كھ  ھایش را محدود كند بھ گروه كوچكی از شاگردان مقصود او این نبود كھ َمَثل. اعالم شود
متی (ھا   بر جمیع امتو در تمام جھان اعالم نمایند تا شھادتی باشد ) ٢٧  :١٠متی (حقایق مربوط بھ ملكوت خدا را  از بامھا 

٢۴:  ١۴(.  
، یا قادر بھ درك  اما اعالم داشتن حقایق بصورت علنی بھ تمامی مردم جھان بھ این معنی نیست كھ تمامی مردم مایل بھ شنیدن آن

كھ برخورد ، قصد دارد حقیقت را بر تمام كسانی  عیسی با بیان َمَثل.   حالت شنوندگان بسیار مھم است.باشند اند می آنچھ شنیده
 او .سازدباشند روشن سازد و حقیقت را از تمام كسانی كھ برخورد بدی دارند و پذیرا نیستند پنھان  خوبی دارند و پذیرا می

  ). ۶  :٧متی (خواست چیزھای مقدس را بھ سگان بدھد یا مرواریدھایش را جلو خوكھا بریزد  نمی
  .   اسرار ملكوت خدا را درك خواھند كرد یا نھكرد كھ آیا طرز برخورد شنوندگان  بود كھ تعیین می

پایان موعظھ  ای بی گونھ كنند، بھ عیسی ھمچنین بھ شاگردانش تذكر داد كھ الزم نیست پیام انجیل را بھ كسانی كھ آن را تحقیر می
رسد كھ كسانی   فرا میزمانی.  بایست از خود شكیبایی نشان دھند، اما برای این امر حد و مرزی وجود داشت شاگردان می. كنند

آوران خبر  اند، باید مجازات شوند؛ مجازات آنان این است كھ پیام كھ دائمًا با دعوت پرفیض انجیل و تعالیم عیسی مقاومت كرده
از اینرو است كھ عیسی بھ شاگردان تعلیم داد كھ در جاھایی كھ مردم موعظھ و تعلیم ایشان را . روند خوش از نزد ایشان می

،  دھد كھ صبر و تحمل خدا گرچھ بسیار است تعلیم می ثمر درخت انجیر بیَمَثل ). ١۴  :١٠متی (یرند، مدتی طوالنی نمانند پذ نمی
دادند كھ باقی ماندن در مجاورت كسانی كھ  ھمچنین پولس رسول و ھمكارانش تعلیم می). ٩-١  :١٣لوقا (انتھا نیست  اما بی

  :١٣اعمال (انصافی است در حق آنانی كھ منتظرند كھ كسی بھ ایشان خدمت كند  ی بیكنند، نوع مذھب مسیحیت را مسخره می
  :٩متی ( كم کارگرانبھ یاد داشتھ باشید كھ حصاد فراوان است لیكن ). ١٠  :٣؛ تیطس ١٨-١٧  :١۶؛ رومیان ۶-۵  :١٨؛ ۴۵-۴۶
٣٧.(  
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   خصوصیات َمَثل  - پ 
  
   عناصر ممكن در َمَثل  - ١
  

  .٣٧-٢۵  :١٠؛ لوقا ٢٣-١٨، ٩-٣  :١٣؛ متی ٣٢-٣١  :١٣ی   مت:بخوانید
  ؟   عناصر ممكن در َمَثل چیست:گفتگو کنیدكشف و 
ھای  ، َمَثل با اینحال. »توضیح یا كاربرد«، و » داستان«، » زمینھ«تواند دارای سھ عنصر باشد كھ عبارتند از  َمَثل می :مالحظات

ارای داستان دانھ خردل  فقط د، َمَثل  برای مثال. رد از این عناصر برخوردار باشدمقدس ممكن است فقط از یك یا دو مو كتاب
  .باشد دارای زمینھ و داستان و توضیح میو َمَثل سامری نیكو .  ز توضیحھم از داستان برخوردار است و ھم اَمَثل  برزگر .  است

  
   سھ عنصر َمَثل  - ٢
  

    َمَثلھزمین )  الف
  .گردد عیت  و  شرایطی  است كھ منجر بھ بیان آن می َمَثل آن  موقھزمین

  ؟ ھا چیست  این َمَثلھ  زمین:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  ٢٩-٢۵  :١٠لوقا :  بخوانید  )١
. یكی از فقیھان یھودی از عیسی سؤالی كرد تا او را با سخنان خودش بھ دام بیندازد.  سامری نیكو  بھ این شرح است َمَثل ھزمین

منظور بھ  این فقیھ خود بر این اعتقاد بود كھ انسان بھ. عیسی پرسید كھ انسان چھ باید بكند تا وارث حیات جاودان گردداو از 
داد كھ انسان باید تمام احكام شریعت را  اگر عیسی پاسخ می. میراث بردن حیات جاودان باید تمام احكام شریعت را نگاه دارد

كردند، مراعات   مدعی شود كھ عیسی خودش این احكام را آنطور كھ یھودیان تعبیرش میتوانست نگاه دارد، آنگاه فقیھ می
  .كند نمی

وی سؤال او را با سؤالی دیگر . اما عیسی بھ سؤال او پاسخی مستقیم نداد، بلكھ گذاشت تا او خود بھ سؤال خودش پاسخ گوید
 خود را علنًا ابراز دارد؛ هاكنون فقیھ مجبور بود عقید» ؟ نیخوا در تورات چھ نوشتھ شده است و چگونھ می«: پاسخ داد؛ فرمود

چنین .  نیكو جواب گفتی«: عیسی بھ او فرمود» . خود را َمَثل نفس خودھمحبت نما و ھمسای...  خداوند خدای خود را«:  پس گفت
ی آنكھ خود را در مقابل جماعتی دارد، لذا برا دانست كھ تمام ھمسایگان خود را دوست نمی آن مرد می» . بكن كھ خواھی زیست

عیسی در پاسخ بھ این سؤال بود كھ َمَثل » ؟  من كیستھھمسای«: دادند عادل نشان دھد، پرسید كھ بھ سخنان ایشان گوش می
 این ھ، زمین بھ این ترتیب» ؟  من كیستھھمسای«َمَثل سامری نیكو پاسخ عیسی است بھ این سؤال كھ . سامری نیكو را بیان فرمود

   »؟  من كیستھھمسای«َمَثل این سؤال است كھ 
   

  ١۴-١٢  :١٨؛ متی ٧-٣  :١۵لوقا :  بخوانید  )٢
این بدان معناست كھ عیسی قاعدتًا این َمَثل را بیش از یك .  ھای لوقا و متی یكسان نیست در انجیل گوسفند گمشده ھای َمَثلھزمین

. ، تا بھ سؤالی متفاوت پاسخ دھد یا حقیقت روحانی متفاوتی را تعلیم دھد تای متفاو ، و ھر بار در زمینھ بار بیان فرموده است
  .  ھا درك كنیم كند تا َمَثل را در ھر یك از این انجیل زمینھ كمك می

زمینھ َمَثل .  زمینھ َمَثل گوسفند گمشده در انجیل لوقا بیانگر توجھ خداست بھ انسانھای گمشده نظیر باجگیران و گناھكاران علنی
دھند كھ عیسی مسیح مردم را با آغوش باز  ھر دو َمَثل تعلیم می.  گوسفند گمشده در انجیل متی بیانگر توجھ خداست بھ كودكان

اھمیت  گذارد، و متی بر شراكت خدا با كودكانی كھ در نظر مردم بی لوقا بر شراكت خدا با گناھكاراِن مطرود تأكید می. پذیرد می
  .بودند

  
   ود در َمَثلداستان موج )  ب

  ؟   خصوصیات داستان َمَثل چیست:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

   ٣۵-٣٠  :١٠لوقا :  بخوانید ) ١
داستان َمَثل ھمیشھ مبتنی است بر امور .  ریزی شده تا حقیقتی روحانی را تعلیم دھد یا پاسخی باشد بھ یك سؤال داستان َمَثل طرح

 هَمَثل بھ فراسوی محدود. توانست در تاریخ اتفاق بیفتد اقعی یا رویدادھایی كھ میآن محدود است بھ امور و.  واقعی زندگی
كرد و مورد حملھ  ، داستان مردی كھ از اورشلیم بھ اریحا سفر می برای مثال). ٣٢-٣١  :١٣متی (رود  احتماالت واقعی نمی

توانست  اتفاق   مبتنی بر واقعیت است و  می، یك داستان دزدان واقع شد و سرانجام بھ كمك یك سامری از مرگ نجات یافت
  .افتاده باشد

  
   ۴-١  :۵؛ زكریا ١٨-١  :١٠یوحنا :  بخوانید ) ٢
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فرق دارد چرا كھ این ) ۴-١: ۵زکریا (یا نمادگرایی نبوتی ) ١٨-١  :١٠یوحنا (َمَثل با سایر َاشكال تشبیھ و قیاس نظیر تمثیل 
داستاِن موجود در َمَثل چیزی تخیلی و . دگی روزمره باشند یا ممكن است نباشندموارد اخیر ممكن است منطبق با واقعیت زن

  .كند استفاده نمی»  طوماِر پرنده«رؤیایی نیست و از نمادھای نبوتی ھمچون 
  

   توضیح یا كاربرد َمَثل )  پ
  ؟ ھا چیست   توضیحات یا كاربردھای این َمَثل:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

   ۴۴  :١٣تی م:  بخوانید ) ١
  .دھد عیسی ھیچ توضیح یا كاربردی برای َمَثل  مروارید گرانبھا  ارائھ نمی

  
  ٢۶، ٢۴  :٧متی :  بخوانید  )٢

توجھ كنید كھ عیسی بھ تك تك .  ، بلكھ عمل كردن بھ آن نیز ھست كاربرد َمَثل معمارھای دانا و نادان  فقط شنیدن كالم خدا نیست
و »  سیل«و »  باران«، و یا » ریگ«و »  سنگ«و »  خانھ« معنای هاو توضیحی در بار: دھد انھ نمیجزئیات داستان معنایی جداگ

  .دھد نمی» باد«
  
   ۴٣-٣۶  :١٣متی :  بخوانید ) ٣

باشد؛ بھ این معنا كھ برخی  توضیح َمَثل علف ھرز در میان گندمھا این است كھ اشخاص در ملكوت خدا آمیختھ و مختلط می
قضاوت كردن و جدا نمودن . كنند كنند، و برخی دیگر متعلق بھ شیطانند و او را خدمت می اند و او را خدمت می حمتعلق بھ مسی

عیسی مسیح در ھنگام بازگشت خود فرشتگان خود را خواھد فرستاد تا ایمانداران .   ما نیستھایمانداران واقعی از سایرین وظیف
ھ توجھ داشتھ باشید كھ گرچھ عیسی معنای جزئیات بیشتری را در این َمَثل تشریح بھ این نكت. واقعی را از سایرین جدا سازد

،  ، درو، دروگران) كركاس(، علف ھرز  ، گندم او معنای دو كارنده. دھد فرماید، اما در آن فقط یك درس روحانی اصلی می می
رود تا ھمان یك درس اصلی َمَثل  كار می ن منظور بھاما ھمھ این جزئیات فقط برای ای. كند ، و انبار را تشریح می محل سوزاندن
  .باشد ، ھمانا آمیختھ بودن علف ھرز با گندمھا می  درس یگانھ و اصلی این َمَثل.را توضیح دھد

  
  ھا ھای بنیادین برای تفسیر َمَثل دستورالعمل  -  ت

  
این مقررات . یت كند، واال ممكن است تصادف كندكند، باید  مقررات رانندگی  را رعا   وقتی كسی در جاده رانندگی می: مقدمھ

ھنگام پیچیدن یا توقف باید  شامل مواردی است نظیر َسمتی كھ در آن باید رانندگی كرد، حداكثر سرعت مجاز، عالئمی كھ بھ
،  مین شكلبھ ھ.  خواھد شد فراوان یا حتی مرگضرركند، باعث ای در رعایت این مقررات كوتاھی  اگر راننده.  داد، و غیره

اگر در رعایت این قواعِد تفسیر . مقدس  را رعایت كنند كنند، باید  قواعد تفسیر كتاب مقدس را تفسیر می مسیحیان وقتی كتاب
  .كوتاھی كنند، تعلیم غلط خواھند داد و موجب ورود لطمات روحانی فراوان بھ قوم خدا خواھند شد

  :اند فی نوشتھ شدهھای ادبی مختل مقدس بھ سبك بخشھای مختلف كتاب
  ). نظیر فیلمون(ھا  ، رساالت یا نامھ)١٧-١  :١متی (ھا  نامھ ، نسب)٢۵-١٨  :١متی (روایات تاریخی  ) ١
  ).۶، ١  :٧؛ ٢۵، ١٩، ١۶، ۵، ١  :۶؛ ٣٩  :۵متی  (ممنوعیات، و )٣۵-٣۴  :١٣یوحنا (، اوامر )۶  :١۴یوحنا (تعالیم  ) ٢
  :۵؛ اول قرنتیان )١٠-٨  :١٠عبرانیان (، نمونھ )١  :٢٣مزمور (، استعاره )۶  :۵٣اشعیا (یھ ، نظیر تشب انواع صنایع ادبی ) ٣
  ).٢٩  :٢٣؛ ارمیا ١٠۵  :١١٩مزمور (و نماد ) ٨-٧
  ). ، مزامیر و امثال ایوب(شعر  ) ۴
  . ھای عیسی َمَثل ) ۵
  ).اشعیا و ارمیا(ھا  نبوت ) ۶
  ). مكاشفھدانیال و كتاب (ای  ھای مكاشفھ نوشتھ ) ٧
   .را دارندھای ادبی قواعد تفسیر خاص خودشان  ھر یك از این انواع سبك 

  . خواھیم پرداخت» ھا قواعد تفسیر َمَثل«، بھ  در این مقالھ
  

  : دھیم ھا ارائھ می ذیًال شش قاعده برای تفسیر َمَثل
  

    درك داستان طبیعی َمَثل )١قاعده 
  

این داستان بھ زبان مجازی بیان شده و معنای روحانی َمَثل بر آن بنا شده . باشد َمَثل می، درك داستان طبیعی  مسئولیتنخستین 
  . داستان را مطالعھ كردھلذا باید كلمات و نكات فرھنگی و تاریخی مربوط بھ پیشین.  است

  ١۴-١  :٢٢  متی :بخوانید
و این چیزھا و وقایع در زندگی روزمره آن   چیزھا و وقایعی كھ در داستان توصیف شده است چیست :گفتگو کنیدكشف و 

  ؟ داده است زمان چھ معنایی می
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رسم بر این بود كھ دعوت را بیش از یك بار : در َمَثل  جشن عروسی ، نكات ذیل جزء وقایع زندگی روزمره بود :مالحظات
پادشاه آنانی را كھ دعوتش را رد ،  در مشرق زمین. ھا بسیار مطابق واقعیت بود پاسخھای مختلف بھ این دعوت. تكرار كنند

و این نیز جز آداب و رسوم بود كھ در طول . امری عادی بود كھ تاالر عروسی را پر كنند. نمود كردند، بشدت مجازات می می
  .ھای خاص عروسی را بر تن كنند ، جامھ جشن

عمل آورند  دی نبود كھ نخست دعوتی عمومی بھاز آنجا كھ مردم تقویم و دفترچھ یادداشت نداشتند، در میان یھودیان امری غیرعا
افتد، ھمھ  ھمانطور كھ در زندگی عادی نیز اتفاق می. و بعدًا میھمانانی را كھ دعوت شده بودند، بطور خاص فرا بخوانند

اخانھ و واقعًا ، بسیار گست در روزگار كھن. آورند كنند یا بھانھ می ، عذرخواھی می بنابراین. خواھند بیایند توانند یا نمی نمی
. رسیدند شدند و بھ قتل می زدند، اغلب دستگیر می كسانی كھ از آمدن سر باز می. غیرممكن بود كھ كسی دعوت پادشاه را رد كند

خواست بھ  زمین كسی كھ می ، در مشرق طبق یك سند تاریخی. آمدند پذیرفتند و بھ جشن عروسی می بسیاری دعوت را می
از آنجا كھ اكثر میھمانان از طبقات محروم بودند . فرستاد ای را بپوشد كھ پادشاه برایش می ایست جامھب حضور پادشاه برسد، می

  .دادند ، لباسی بھ ایشان می ای نداشتند، احتماًال پیش از ورود بھ تاالر عروسی و خودشان چنین جامھ
  

    بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آن )٢قاعده 
  

  ؟ ھای زیر چیست   چارچوب خاص ھر یك از َمَثل:یدگفتگو کنكشف و 
َمَثل تشكیل » توضیح و كاربرد«و »  زمینھ«چارچوب َمَثل ممكن است از .  ، بررسی چارچوب َمَثل است دوم مسئولیت :مالحظات
 ھزمین. َمَثل را توضیح دھدزمینھ َمَثل ممكن است  موقعیتی  را كھ باعث بیان َمَثل شد بیان كند، یا  شرایط  زمان بیان . شده باشد

  . یابیم توضیح یا كاربرد َمَثل را معموًال  بعد از  َمَثل می.  یابیم َمَثل را معموًال  پیش از  َمَثل می
  

  ٢٩  :١٠لوقا :  بخوانید  )الف
صی از میان زمینھ آن یك سؤال است كھ از سوی شخ.  سامری نیكو ، چارچوب َمَثل متشكل از زمینھ و كاربرد استدر َمَثل 

. آنگاه عیسی َمَثل سامری نیكو را بیان فرمود» ؟ ھمسایھ من كیست«: فقیھ یھودی از عیسی سؤالی كرد؛ پرسید. جمعیت طرح شد
بلكھ این »  ھمسایھ من كیست«دھد كھ ھدف از بیان این َمَثل تنھا این نبود كھ تعلیم دھد  كاربردی كھ عیسی ارائھ نمود، نشان می

  »؟ سایھ چھ كسی ھستممن ھم«نیز كھ 
  

  ٢-١  :١۵لوقا :  بخوانید ) ب
.  زمینھ بر یكی از مشاھدات عیسی بنا شده است. در َمَثل  گوسفند گمشده ، چارچوب َمَثل متشكل است ھم از زمینھ و ھم كاربرد

آمدند تا  ان بھ نزدش میو چون ھمھ باجگیران و گناھكار«: نویسد لوقا می. عیسی طرز برخورد فریسیان با مردم را مشاھده كرد
عیسی » ."خوَرد پذیرد و با ایشان می این شخص گناھكاران را می: "گفتند كنان می كالم او را بشنوند، فریسیان و كاتبان ھمھمھ

ھمچنین . َمَثل گوسفند گمشده را بیان فرمود تا طرز برخورد و نگرش خدا را نسبت بھ باجگیران و گناھكاران نشان دھد
  . حتی یك گناھكار آشكار سازدھدھد كھ مقصود از بیان این َمَثل این بود كھ شادی خدا را از توب عیسی داد نشان میتوضیحی كھ 

  
  ١  :١٨لوقا :  بخوانید ) پ

باید  میو برای ایشان نیز َمَثلی آورد در اینكھ «: نویسد لوقا می. زِن ُمِصر  ، مانند َمَثل  بیوه گاه ھدف از بیان َمَثل آشكارا ذكر شده
زن ُمِصر را بیان فرمود تا بھ شاگردانش تعلیم دھد كھ با اصرار و اعتماد دعا  عیسی َمَثل بیوه» .ھمیشھ دعا كرد و كاھلی نورزید

  .كنند
  

  ١۶-١  :٢٠متی :  بخوانید  )ت
 ماجرای جوان ھت با زمیندھد كھ این َمَثل مرتبط اس شود و ھمین امر نشان می آغاز می» زیرا «ھبا كلمكارگران تاكستان َمَثل 

دھد ھمان كاربردی است كھ برای  دست می ، كاربردی كھ عیسی از َمَثل بھ عالوه بھ). ٣٠-١۶  :١٩متی (ثروتمند در فصل پیشین 
 و ١۶  :٢٠متی (سؤال پطرس قائل شد كھ پرسیده بود كھ چھ پاداشی برای ترك ھمھ چیز و پیروی عیسی دریافت خواھد داشت 

و طرز برخورد ) ١٠-٩  :٢٠متی (كار گمارده شده بودند  طرز برخورد آنانی كھ در آغاز و در پایان روز بھ). ٣٠، ٢٧  :١٩
چیزھایی كھ آرزوی دریافتش را «و » چیزھای كھ دارند«در خصوص ) ٢٩، ٢٧، ٢١  :١٩متی (جوان ثروتمند و پطرس 

،  ، ھشدار است بھ ھمھ كسانی كھ ھمچون پطرس ی این َمَثل مركزھنكت. دھد دست می ، ارتباط میان این دو بخش را بھ»دارند
  .نگران آنند كھ چھ پاداشی از عیسی مسیح دریافت خواھند كرد

  
    تعیین جزئیات مربوط و نامربوط در َمَثل )٣قاعده 

  
، حالتی اصلی و   است تعیین این نكتھ است كھ كدام جزئیات در َمَثل برای تعلیمی كھ منظور نظر،مسئولیتسومین   :  دھیدتعلیم

، مفھوم و اھمیت مستقل روحانی قائل  باید خیلی مراقب بود كھ برای تمام جزئیات َمَثل.  مربوط دارند و كدامھا حالتی نامربوط
سپس تعیین كنید كھ كدام جزئیاِت دیگر . ، نخست حقیقت مركزی یا پیام اصلی َمَثل را تعیین كنید از میان جزئیات مربوط.  نشویم

  .باشند ، مھم می منظور تقویت و استحكام پیام اصلی ر َمَثل بھد
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   . كھ آیات مورد نظر یك رویداد تاریخی است یا یك تمثیل است یا یك َمَثلدتعیین كنی )  الف

  .این امر در تعیین جزئیاِت مربوط نتایج مھمی در بر دارد
یعنی رویدادی (رد ثروتمند و ایلعازر فقیر شرح یك رویداد تاریخی است م، آیا َمَثل   برای مثال؟  َمَثلرویدادی تاریخی یا یك ) ١

؟ اگر این  شرح یك رویداد تاریخی  باشد كھ برای تشریح حقیقتی خاص مورد استفاده  یا یك َمَثل)  است كھ عمًال اتفاق افتاده بوده
ھنگام  ین واقعیت كھ مرد ثروتمند قادر بود بھ، ا در آنصورت. گردند ، در آنصورت تمامی جزئیات دارای معنا می قرار گرفتھ

اما بھ . دارد  وضعیت واقعی انسانھا در جھنم را بیان میهعذاب در جھنم با ابراھیم ارتباط بر قرار كند، حقایق بیشتری در بار
د ھیچ مفھوم روحانی ، شای ، گرچھ واقعیتی است جدی ، این واقعیت كھ مرد ثروتمند بھ جھنم رفت و مرد فقیر بھ آسمان این شكل
، یكی از  باشد، آنگاه این واقعیت كھ مرد ثروتمند بھ جھنم رفت و مرد فقیر بھ آسماناما اگر این یك َمَثل . ی نداشتھ باشدیا الھیات

  .، نكتھ مركزی یا پیام اصلی َمَثل خواھد بود ، این نكتھ در اینصورت. جزئیات مھم خواھد بود
 َمَثل قبلی در خصوص ھ آن ھمان زمینھزمین.  ست كھ این یك َمَثل است و نھ یك رویداد تاریخی این بخش حاكی از آن اھزمین

جزئیاتی ). ١٩، ١  :١۶لوقا (كند  شان سرزنش می دوستی ، عیسی فریسیان را بخاطر پول باشد؛ بھ این ترتیب مباشر زیرك می
باشند،   او بخورد، جزئیاتی مھم میهھای سفر مانده از تھ مرد ثروتمند و فقیری كھ آرزو داشت هنظیر زندگی تجمالتی ھرروز

بخشند، و حقیقت دیگری را در مورد استفاده از ثروت برای آماده شدن برای آینده را  زیرا موضوع مورد بحث را استحكام می
وتمند در این جھان پیش از  زندگی مرد ثرهشیو«، تعلیم این حقیقت است كھ  نكتھ مركزی یا پیام اصلی این َمَثل. دھد دست می بھ

  ».، عواقبی غیرقابل برگشت دارد مرگش
  
قیاس و تشبیھی است طوالنی  كھ در آن چندین »  ثیلتم«؟  برزگر یك تمثیل است یا یك َمَثل ، آیا َمَثل  برای مثال؟ تمثیل یا َمَثل ) ٢

  .باشند عنصر موجود در تمثیل بیانگر چندین حقیقت می
ھای بارَور  ، شاخھ ، تاك نماینده عیسی است باغبان نماینده خدای پدر است.   حاوی یك تمثیل است١٧-١  :١۵، یوحنا  برای مثال

مقصود این تمثیل .  اند، و غیره ثمر معرف كسانی است كھ ھیچگاه مسیحیان واقعی نبوده ھای بی ، و شاخھ معرف مسیحیان واقعی
 میان عیسی ھمقصودش این است كھ رابط. رسد ثمر می رد و انگور بر آن بھاین نیست كھ عیسی واقعًا یك تاك است كھ شاخھ دا

ھایی كھ  شاخھ.  اما نباید بكوشیم تمام خصوصیات این نماد را تشریح كنیم .ھایش تشبیھ كرد بھ تاك و شاخھتوان  و پیروانش را می
ورند، نماینده كسانی نیستند كھ ابتدا مسیحیان تولدتازه آ ھایی كھ ثمر نمی اما شاخھ. باشند آورند نماینده مسیحیان واقعی می ثمر می

ھایی كھ بریده و در آتش انداختھ شدند،  دھد كھ شاخھ این تمثیل بروشنی تعلیم می. یافتھ بودند و بعد از آن از ایمان لغزش خوردند
آنان ھیچگاه ایماندار واقعی . داشتند نزدیكی با عیسی ھنماینده كسانی ھستند كھ ھیچگاه میوه نیاوردند، نھ حتی زمانی كھ رابط

نتیجھ این كھ این تمثیل بھ تعلیم این نكتھ . ای ظاھری بود ای كھ با مسیح داشتند، گرچھ نزدیك بود، اما رابطھ نبودند و رابطھ
ثمر  اھری بیدھد كھ مسیحیان ظ بلكھ تعلیم می. پردازد كھ مسیحیاِن تولدتازه یافتھ ممكن است نجات خود را از دست بدھند نمی

توان گفت كھ تمثیل دارای چندین عنصر است كھ  لذا می. باقی خواھند ماند و مسیحیاِن تولدتازه یافتھ میوه بسیار خواھند آورد
  .اند، اما َمَثل فقط یك نكتھ مركزی یا یك پیام اصلی دارد قابل قیاس

توانند موضوعی مركزی  گرچھ ھر دو می.  امًا چنین نیست، در حالیكھ تمثیل الز داستانی است مبتنی بر زندگی واقعی»  َمَثل«
تواند چندین حقیقت مربوط یا حتی  داشتھ باشند، اما َمَثل برای آن است كھ یك نكتھ اصلی را تعلیم دھد، در حالیكھ تمثیل می

دھد، برای   زمین ارائھ می، زیرا در تشریحی كھ مسیح از چھار نوع حكایت برزگر ظاھرًا یك تمثیل است. نامربوط را تعلیم دھد
، زمین سخت  ، پرندگان نماینده شیطان مقدس است شود؛ مثًال بذر بیانگر پیام كتاب تقریبًا تمام جزئیات داستان كاربردی قائل می

كھ )  توضیحی(، زیرا چارچوبی  اما واقعیت این است كھ این حكایت تمثیل نیست بلكھ َمَثل است.  ، و غیره نماینده دلھای سخت
شود، بستگی دارد  ای كھ در زندگی فرد حاصل می نتیجھ«، و آن اینكھ  آید، بروشنی بیانگر یك موضوع واحد است بدنبال آن می

عیسی عمدًا جزئیات » .و واكنش شخص بھ كالم خدا بستگی دارد بھ حالت یا طرز برخورِد قلبی او. بھ واكنش او بھ كالم خدا
  .یزی كرد تا این پیام مركزی را استحكام بخشدر متعددی برای َمَثل برزگر طرح

  
  ھا تمثیلی كردِن َمَثل )  ب

، معنای   كنند و برای ھر یك از جزئیات َمَثلھمچون تمثیل تلقیھا را  حالتی تمثیلی ببخشند ، یعنی َمَثلھا  آیا مسیحیان باید بھ َمَثل
انگیِز بسیاری در  كردند و معانی متنوع و حیرت ا را تمثیلی میھ ای از مسیحیان اولیھ َمَثل روحانی متفاوتی قائل شوند؟ پاره

در نمونھ زیر، َمَثل  سامری نیكو  با حالتی تمثیلی . ھا را چگونھ باید تفسیر كرد دانستند َمَثل یافتند، زیرا نمی ھا می جزئیات َمَثل
  : تفسیر شده است

اورشلیم مظھر . باشد اش می  سقوط انسان در گناه بخاطر نافرمانیهموز، نماینده آدم یا آ رفت مردی كھ از اورشلیم بھ اریحا می«
 دشمنان نیرومند یا ارواح پلید ھستند، یا مظھر انبیای دروغینی كھ پیش از هدزدھا نمایند. بھشت یا آسمان است و اریحا نماد دنیا

.  زخمھا نماد نافرمانی و گناه است.  گناه افتادوقتی آدم آفریده شد، در اثر حملھ شیطان و فرشتگانش در. كردند مسیح زندگی می
،  است»  مرده نیم«او . باشد  فضایلش میھبرھنھ ساختن آن مرد مظھر از دست رفتن فسادناپذیری و نامیرایی انسان و باختِن ھم

. اند نبیای عھدعتیقكاھن و الوی نمایندگان شریعت موسی و ا.  اش مرده است ، اما طبیعت انسانی زیرا گرچھ جانش نامیرا است
كرده  او آمد تا بشِر سقوط.  سامری نیكو نیز طبعًا نماینده عیسی مسیح است. كرده نبودند شریعت و انبیا قادر بھ نجات بشِر سقوط

.   محبت و شفقت و رحمت استهكند و روغن مظھر آموز شراب نماد كالم خدا است كھ راھنمایی و تأدیب می. را نجات بخشد
كاروانسرا مظھر كلیسا است و سرایدار مظھر رسوالن و . برد نماد بدن مسیح است كھ آن مرد را بھ كلیسا می)  غاال(َمرَكب 
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، یا  مقدس ، یا دو عھِد كتاب دو دینار نماد ایمان بھ پدر و پسر است. منصبان كلیسا جانشینان ایشانند، نظیر اسقفان و سایر صاحب
عنوان مكانی كھ  كرده را با دادِن بدن خود و فدای آن بر صلیب و با تأسیس كلیسا بھ  سقوطعیسی بشر.  محبت بھ خدا و بھ ھمنوع

 سامری نیكو در مورد بازگشت خود و پرداخت مابقی هوعد. بخشد كند، نجات می ایمانداران را تا بازگشت او محافظت می
  ». ھا مظھر بازگشت مسیح است ھزینھ

كرد كھ تمام جزئیات داستان  او فكر می).   میالدی٢۵۴-١٨۵(نام ُاریجن انجام داده است  ھاین تفسیر را یكی از پدران كلیسا ب
، اریجن كامًال این َمَثل را اشتباه  با اینكھ عیسی خودش توضیح و كاربرد َمَثل سامری نیكو را بیان داشتھ. معنای خاصی دارد

اگر اریجن این َمَثل را در .  پردازانھ است ھای خیال یشھندتفسیری كھ آكنده از ار آن نھاد، درك كرد و تفسیر خودش را ب
  .توانست بھ چنین تفسیری برسد نمیكرد،  چارچوِب زمینھ و توضیح و كاربردش درك می

 معنایی ھا را تمثیل تلقی كنند و بھ تمام جزئیات َمَثل ھا  حالتی تفسیری بدھند ، یعنی اینكھ َمَثل  مسیحیان  نباید  بھ َمَثل: گیری نتیجھ
  .متفاوت نسبت دھند

  
   تشخیص جزئیات مربوط  ) پ

توان آنھا را تفسیر  جزئیات مربوط آن جزئیاتی ھستند كھ  عیسی قصد داشت از طریق آنھا حقیقتی را تعلیم دھد  و در نتیجھ می
م اصلی َمَثل را استحكام  مركزی یا پیاھتوان تشخیص داد كھ آنھا نكت جزئیات مربوط را از این امر می.  كار بست كرد و بھ

  .بخشند می
 هاین واقعیت كھ پدر در خانھ ماند و بھ جستجوی پسر بر نیامد، از زمر.  را در نظر بگیرید)٣٢-١١: ١۵لوقا (َمَثل  پسر گمشده 

او در دو . رود جستجوی گناھكاران گمگشتھ نمی ، زیرا قصد عیسی تعلیم این نكتھ نبود كھ پدر آسمانی بھ جزئیات نامربوط است
انتظار بود، و برای استقبال  اما این نكات كھ پدر مشتاقانھ چشم.  دنبال گمشدگان است َمَثل پیشین تشریح كرده بود كھ چطور خدا بھ

بخشند؛  اند، زیرا نكتھ مركزی َمَثل را استحكام می ، ھمگی جزئیات مربوط و مھم پسرش دوید، و با شادی و اشتیاق او را پذیرفت
  .باشد ركزی آشكار ساختِن طرز برخورد خدای پدر نسبت بھ انسانھای گمشده میو نكتھ م

  
   تشخیص جزئیات نامربوط  )ت

قصد عیسی این نبود .  آنھا برای  پیام  َمَثل مھم نیستندھگرچھ ھمھ جزئیاِت َمَثل  برای داستان  َمَثل دارای اھمیت ھستند، اما ھم
آن جزئیاتی كھ از اھمیت روحانی برخوردار نیستند، باید شناسایی و كنار . انی باشندكھ تمام جزئیات َمَثل دارای اھمیت روح

  .گذاشتھ شوند
؟ آیا او اصول حاكم بر روابط  داری است آیا قصد عیسی تأئید برده.  را در نظر بگیرید)١٠-٧: ١٧لوقا (منفعت  غالم بیَمَثل 

 این ھدھد؟ زمین د رفتار سخاوتمندانھ و مھربان و مؤدب تلقی شود، تعلیم میكند؟ یا آنچھ را كھ بای كارگر و كارفرما را تعیین می
 مركزی ھنكت. كند و بخشش او ھر گاه كھ توبھ كند حاوی تعلیم عیسی است در خصوص برادری كھ گناه می) ۴-٣  :١٧لوقا (َمَثل 

سایر جزئیات داستان برای این . مجید نیستندیا پیام اصلی َمَثل این است كھ مسیحیان برای انجام كار درست مستحق تعریف و ت
  .باشند و نباید فراتر از این تفسیر شوند مقصوِد مركزی نامربوط می

  
    تشخیص پیام اصلی َمَثل )۴قاعده 

  
  ؟ ھا چیست   پیام اصلی ھر یك از این َمَثل:گفتگو کنیدكشف و 
توان یا در توضیح یافت یا در كاربرد یا در  اصلی  َمَثل را میپیام .   ، تشخیص پیام اصلی َمَثل است چھارم مسئولیت: مالحظات

.  دانیم كھ آنھا را چگونھ باید تفسیر كنیم برد، می كار می ھا بھ بر اساس روشی كھ عیسی برای توضیح و كاربرد َمَثل . خوِد داستان
كنیم در تمام جزئیات داستان حقیقتی روحانی ، نباید سعی  بنابراین. َمَثل معموًال فقط یك درس اصلی یا یك نكتھ مركزی دارد

  . ، بلكھ باید بدنبال درس اصلی باشیم بیابیم
  

  ٢٩-٢۵  :١٠لوقا :  بخوانید ) الف
، یعنی اینكھ بھ تك تك جزئیات آن معنای  آیا مسیحیان باید این َمَثل را تمثیلی سازند؟ چیستَثل  سامری نیكو درس اصلی در َم

، تاریخ نجات الھی  ، طوری خواھد بود كھ گویی این َمَثل بجای تعلیم یك درس اصلی ند؟ در آنصورتروحانی متفاوتی نسبت دھ
دھد  چارچوب تاریخی َمَثل سامری نیكو نشان می.  تمثیلی بدھندھھا جنب ، مسیحیان نباید بھ َمَثل نھ. كند را بھ زبانی نمادین بیان می

من برای چھ كسی ھمسایھ «عبارت بھتر،  یا بھ» ؟ ھمسایھ من كیست«ال كھ ، پاسخ عیسی است بھ این سؤ كھ پیام اصلی آن
  »؟ من چھ زمانی برای كسی دیگر ھمسایھ ھستم«یا » ؟ ھستم

  
  ٩-٣  :١٣متی :  بخوانید ) ب
ود ای وج در َمَثل برزگر ھیچ اشاره .نیست) واعظ(این مثل، مثلی در مورد مسئولیت برزگر ؟  چیستم اصلی َمَثل  برزگر پیا

اینگونھ تفسیر تمثیلی .  ، نجات خواھند یافت تمامی مردم جھان بھ موعظھ انجیل واكنش نشان داده% ٢۵ بر اینكھ فقط مبنیندارد 
عیسی فقط تعلیم داد  ).قلب شنوندگان(این مثل، مثلی است درباره مسئولیت دانھ . فراسوی چیزی است كھ خوِد عیسی توضیح داد

ای كھ در زندگی فرد  نتیجھ« پیام اصلی این است كھ  .ل است كھ بھ موعظھ انجیل واكنش نشان دھدكھ ھر انسانی شخصًا مسؤو
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و واكنش شخص بھ كالم خدا بستگی دارد بھ حالت یا طرز برخورِد قلبی . شود، بستگی دارد بھ واكنش او بھ كالم خدا حاصل می
  . انجیل و تعلیم كالم خدا داشتھ باشندھ در قبال موعظ، خادمان مسیح باید انتظار ھر نوع واكنشی را بنابراین» .او
  

  ١٣-١  :١۶لوقا :  بخوانید ) پ
دھد كھ پیروانش از  دھد كھ مسیحیان مرتكب تقلب شوند؟ آیا تعلیم می ؟ آیا عیسی تعلیم می چیستپیام اصلی َمَثل مباشر زیرك 

 مستقیمًا بھ ٩شود؛ و كاربرد داستان در آیھ   یافت می٨ان در آیھ نكتھ مركزی داست.  انسانھا برای منافع خودشان استفاده كنند؟ نھ
، یعنی بخاطر اینكھ  اش عیسی مباشر خائن را بخاطر تقلب و خیانتش تحسین نكرد، بلكھ بخاطر زیركی.  نكتھ مركزی مرتبط است

شخص دانا از امكانات زمینی « این است كھ  پیام اصلی این َمَثل.اش تدارك ببیند اش استفاده كرد تا برای آینده از امكانات كنونی
  ».گیرد تا بركات آسمانی و ابدی را برای خود تدارك بیند اش بھره می كنونی

  
    َمَثل با قسمتھای مشابھ و متضاد در كتابمقدسھ مقایس )۵ هقاعد

  
حقیقِت نھفتھ در ھر . كنند ل كمك میترین مآخذ مربوطھ است كھ ما را در تفسیر َمَث  پیدا كردن مھم،پنجم مسئولیت  :  دھیدتعلیم

لذا باید تفسیر ھر َمَثل را با . اند مقدس تعلیم داده شده ھای كتاب َمَثل از حقایق مشابھ یا متضاد برخوردار است كھ در سایر قسمت
  :مقدس محك زد تعلیم روشن و مستقیم كتاب

  
  . بعضی امثال شبیھ یکدیگر ھستند و میتوانند مقایسھ شوند) الف

پاداشی  برابر داد، اما در بازگشت خود، مرد شریف بھ ھر یك از ده خادم خود مبلغی. )٢٧-١١: ١٩لوقا ( َمَثل ده قنطار   )١
  .متفاوت  بھ ایشان داد، زیرا دریافت كھ بعضی از خادمانش سود بیشتری از دیگران بدست آورده بودند

متفاوت  داد، اما در بازگشت  بھ سھ نفر از خادمان خود مبلغی  بود،مردی كھ عازم سفر. )٣٠-١۴: ٢۵متی ( َمَثل قنطارھا   )٢
  .دادپاداشی برابر خود، بھ خادمان امین خود 

روز بھ كار گمارد، اما در پایان در ساعات مختلف صاحب تاكستان كارگرانی را . )١۶-١: ٢٠متی (  َمَثل كارگران تاكستان  )٣
  .روز، بھ ھمھ آنان  پاداشی برابر داد

، زیرا ھر شخص باید حساب مباشرت خود را برای  ھا، آماده بودن برای بازگشت عیسی مسیح است ضوع اصلی تمام این َمَثلمو
  .، بدھد ھر آنچھ كھ خدا بھ او سپرده است

  
  :دھد اما ھر َمَثل حقیقت متفاوتی را نیز تعلیم می)  ب
ھای بزرگتری نیز در آینده دریافت  داری بیشتری دارد، مسؤولیتدھد كھ خادمی كھ امانت و وفا تعلیم می  َمَثل ده قنطار ) ١

  .، درجات متفاوتی از پاداش وجود دارد برای درجات مختلف وفاداری و كوشایی. خواھد كرد
ای ھ دھد كھ پاداشھا بر پایھ درجات مختلف موفقیت خادمان قرار ندارد، موفقیتی كھ وابستھ بھ فرصت  َمَثل قنطارھا  تعلیم می ) ٢

  .اند متفاوتی است كھ دریافت داشتھ
دھد كھ خداوند ھر كھ را نزد او بیاید پاداِش حیات جاودان خواھد داد، چھ در مراحل اولیھ  كارگران تاكستان  تعلیم می َمَثل  ) ٣

  .شان آمده باشند، چھ دیرتر زندگی
  

  .مقدس بنا نھید ھای مسیحی را فقط بر بخشھای روشن كتاب  آموزه )۶قاعده 
  

، یعنی  مقدس بنا نھیم ھای مسیحی را فقط بر بخشھای روشن كتاب این است كھ اعتقادات یا آموزه مسئولیت  ششمین : دھید تعلیم
آن دستھ از .  برای اعتقادات مسیحیاولیھ ھا را نباید تبدیل كنیم بھ منبع و بنیاد  َمَثل.   روشن و تعالیمممنوعیاتو بر اوامر 

اما مجاز . ھا مورد توضیح و تأئید بیشتری قرار گیرند توانند بھ كمك َمَثل اند، می ت مسیحی كھ قبًال تدوین شدهھا و اعتقادا آموزه
، روال ھمیشھ این بوده كھ از  مقدس در امر تفسیر كتاب. ھا برای تدوین اعتقادات جدید مسیحی استفاده كرد نیست كھ از َمَثل

،  تفسیر َمَثل را  بنابراین.  تر حركت كنیم و از بخشھای روشن بسوی بخشھای مبھم،  اللفظی بسوی معنای مجازی معنای تحت
  .مقدس محك بزنید ھمیشھ با تعلیم صریح كتاب

  
ای  سایر تعالیم روشن مورد استفاده قرار داد تا آموزهمانند توان  دھد، این توضیح را می ھر گاه عیسی توضیح َمَثلی را ارائھ می

 توضیح داده شده است و این توضیح ۴٣-٣۶  :١٣، َمَثل  علف ھرز در میان گندمھا  در متی  برای مثال. مسیحی را تدوین كرد
  .كار برد  مسیحی بھهتوان برای تدوین آموز را می

  
ل  علف ، َمَث برای مثال. شمار آورد توان بھترین منبع برای تدوین اعتقادات مسیحی بھ ھا را نمی ، زبان مجازی َمَثل اما بطور كلی

یعنی در ملكوت خدا یا در . دھد كھ در ملكوت خدا یا در كلیسا، انواع مختلف انسانھا خواھند بود ھرز در میان گندمھا  تعلیم می
از »  توان نمی«گیری زیر را  اما سھ نتیجھ.  ھم مسیحیان ظاھری یان تولدتازه یافتھ خواھند بود و، ھم مسیح كلیسا در این جھان

  :خراج كرداین َمَثل است
  .را باید بدون تبعیض تعمید داد)  شریرپسران ملكوت و پسران ( ھمھ  -١
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  . برای قضاوت كردن در مورد متقاضیان عضویت در كلیسا، ھیچ اقدامی نباید صورت گیرد -٢
  . اعضا را نباید تأدیب كرد، حتی اگر گناھشان بسیار وخیم باشد -٣

تواند تعمید گیرد، و چگونھ اعضا را بخاطر  تواند عضو شود، چھ كسی می سی میھای مسیحی را در مورد اینكھ چھ ك آموزه
  ).١٨-١۵  :١٨؛ ١٩  :٢٨متی (مقدس بنا نھاد  گناھشان باید تأدیب كرد، باید بر سایر تعالیم روشن كتاب

اشتباه خواھد بود كھ از این َمَثل استفاده اما . پذیرد كار را می دھد كھ خدا گناھكاران توبھ تعلیم می،  ، َمَثل پسر گمشده عنوان مثال بھ
، نتیجھ این خواھد شد  اگر از این َمَثل چنین تفسیری بدست دھیم. گردد كنیم تا تعلیم دھیم كھ یك گناھكار چگونھ بسوی خدا باز می

 را باید بر بخشھای  كفاره و نجاتهآموز. كھ شخص گناھكار كافی است كھ توبھ كند، و ھیچ نیازی بھ پذیرش كفاره مسیح ندارد
  ).٢۶-٢١  :٣رومیان (مقدس بنا نھاد  روشنتر كتاب

، بلكھ از آنھا برای تأئید و تحكیم حقایقی كھ در  كنیم ھا استفاده نمی ھا برای تدوین تعالیم و آموزه ، از َمَثل ، بطور كلی بنابراین
  . گیریم ، بھره می مقدس تعلیم داده شده بخشھای دیگر كتاب

  
   یفتكل  -  ث

  
  .حفظ کنیدھا را  شش قاعده بنیادین برای تفسیر َمَثل:   حفظ کنید -١
  
  : مشخص کنیدھای ذیل را   زمینھ یا توضیح یا كاربرد َمَثل:تعیین كنید  -٢
  
  ۴٨-۴٧  :١٣متی  ) ١
  ٣٠-١۴  :٢۵متی  ) ٢
  ٨-۵  :١١لوقا  ) ٣
  ٢٠-١٣  :١٢ لوقا  )۴
  ٣٢-٣  :١۵لوقا  ) ۵
  ٣١-١٩  :١۶لوقا  ) ۶
  ٢٧-١٢  :١٩لوقا  ) ٧
  

  :شود پاسخ آنھا در این بخشھا یافت می
  
  ۵٠-۴٩  :١٣متی  ) ١
  ١٣  :٢۵ متی ) ٢
  ١٠-٩  :١١لوقا  ) ٣
  ٢١  :١٢لوقا  ) ۴
  ٢-١  :١۵لوقا  ) ۵
  ١۴  :١۶لوقا  ) ۶
  ١١  :١٩لوقا  ) ٧
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  ٢ضمیمھ 
   ھای عیسی فھرست تمام َمَثل

  
  .وجود دارد مثل ۵۶ ھا در مجموعدر این فھرست

  
  )  مثل٩( کتاب اول - ملکوت دستورعمل

  محل آیات  موضوع مثلھا
  ھا ای بر مثل مقدمھ

  ) ١ میمھ ض(ھا   تفسیر مثل -١
  ھا روش تفسیر مثل. ھا ، و خصوصیات مثل ، ھدف تعریف

  

  خصوصیات ملكوت خدا
  )١رس د(بستن مرد زورآور  - استقرار ملكوت خدا -٢

  
  ٢٣-١۴  :١١ قا؛ لو٣٠-٢٢  :٣ قس؛ مر٣٧-٢٢  :١٢ یمت

  ١۵-۴  :٨ قا؛ لو٢٠-٣  :۴ قس؛ مر٢٣-٣  :١٣متی   )٣رس د(برزگر  -  كالم خدا در ملكوت خدا-٣
  ١۶-٩  :٢٠ قا؛ لو٩-١  :١٢ قس؛ مر۴١-٣٣  :٢١ یمت  )۵رس د(باغبانان شریر  - آوران ملكوت خدا  پیام-۴
  ۴٣-٣۶، ٣٠-٢۴  :١٣ یمت  )٧رس د(گندم و كركاس  -  دو دستھ از مردم در ملكوت خدا-۵
    رشد و گسترش در ملكوت خدا-۶

  )٩رس د(كند  ای كھ در نھان رشد می دانھ
  )٩رس د(خمیرمایھ 
  )٩رس د(دانھ خردل 

  
  ٢٩-٢۶  :۴ قسمر

  ٢٠  :١٣؛ لوقا ٣٣  :١٣متی 
  ١٩-١٨  :١٣ قا؛ لو٣٢-٣٠  :۴ قس؛ مر٣٢-٣١  :١٣ یمت

  ورود بھ ملكوت خدا
  ھ ملكوت خدا بھای ورود ب-٧

  )١١رس د(گنج مخفی 
  )١١رس د(مروارید گرانبھا 

  
  
  ۴۴  :١٣ یمت
  ۴۶-۴۵  :١٣ یمت

 
  )  مثل١٩( کتاب دوم - ملکوت دستورعمل

  محل آیات  موضوع مثلھا
  خدا شرط ورود بھ ملكوت -٨

  )١ میمھ ض(در تنگ 
  )١٣رس د(جشن عروسی 
  )٢ میمھ ض(ضیافت بزرگ 

  
  ١۴-١٣  :٧ یمت
  ١۴-١  :٢٢ یمت
  ٢۴-١۵  :١۴ قالو

   مسؤولیت برای ورود بھ ملكوت خدا-٩
  )٣ میمھ ض(ھا  اطفال نشستھ در كوچھ

  )۴ میمھ ض(عالئم ھوا 
  )١۵رس د(مردی كھ دو پسر داشت 

  )١۵رس د(حاصل  درخت انجیر بی
  )۵ میمھ ض(تور ماھیگیری 

  
  ٣۵-٣١  :٧ قا؛ لو١۶-١۶  :١١ یمت
  ۵۶-۵۴  :١٢ قا؛ لو۴-١  :١۶ یمت
  ٣٢-٢٨  :٢١ یمت
  ٩-١  :١٣ قا لو
  ۵٠-۴٧  :١٣ ی مت

   نگرش خدا نسبت بھ گمشدگان ملكوت خدا-١٠
  )٣ میمھ ض(گوسفند گمشده 
  )١٧رس د(گوسفند گمشده 
  )٣ میمھ ض(سكھ گمشده 
  )١٧رس د(پسر گمشده 

  
  ١۴-١٢  :١٨ یمت
  ٧-١  :١۵ قالو

  ١٠-٨  :١۵لوقا 
  ٣٢-١١  :١۵ قالو

  زندگی در ملكوت خدا
  ت فرارونده در ملكوت خدا محب-١١

  )۴ میمھ ض(بازگشت روح پلید 
  )۴ میمھ ض(دو بدھكار 
  )١٩رس د(سامری نیكو 

  
  

  ٢۶-٢۴  :١١ قا؛ لو۴۵-۴٣  :١٢متی 
  ۵٠-۴٠  :٧ قالو
  ٣٧-٢٩  :١٠ قالو
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   فروتنی در ملكوت خدا-١٢
  )٢١رس د(ھا  جای باال در ضیافت

  )٢١رس د(فریسی و باجگیر 

  
  ١۴-٧  :١۴قا لو
  ١۴-٩  :١٨ قالو

   بخشش در ملكوت خدا-١٣
  )۵ میمھ ض(متھم 
  )٢٣رس د(خادم ناسپاس 

  
  ٢۶-٢۵  :۵ یمت
  ٣۵-٢٣  :١٨ یمت

    
  ) مثل١٨( کتاب سوم - ملکوت دستورعمل

  محل آیات  موضوع مثلھا
   اطاعت از كالم خدا در ملكوت خدا-١۴

  )٢۵رس د (ركور راھنمای كو
  )٢۵رس د(معماران دانا و نادان 

  
  ۴٢-٣٩  :۶ قا؛ لو٢٠-١  :١۵ یمت
  ۴٩-۴٧  :۶ قا؛ لو٢٧-٢۴  :٧ یمت

   روزه در ملكوت خدا-١۵
  )٢٧رس د(دار، و مشك شراب  داماد، جامھ وصلھ

  
  ٣٩-٣٣  :۵ قا؛ لو٢٢-١٨  :٢ قس؛ مر١٧-١۴  :٩ یمت

  پشتكار در ملكوت خدا  دعای با-١۶
  )١ میمھ ض(درخواست دوست 

  )٢٩رس د(كننده  دوست شفاعت
  )٢٩رس د(زن ُمِصّر  هبیو

  
  ١٣-٩  :١١ قا؛ لو١١-٧  :٧ یمت
  ١٠-۵  :١١ قالو
  ٨-١  :١٨ قا لو

   شھادت دادن در ملكوت خدا-١٧
  )٣١رس د(طبیب و بیمار 
  )٣١رس د(نمك جھان و نور عالم 

  )٢ میمھ ض(خانھ  صاحب
  )٢ میمھ ض(كارگران و حصاد 

  
  ٣٢-٢٧  :۵ قا؛ لو١٧-١٣: ٢قس ؛ مر١٣-٩: ٩ یمت

  ١۶-١٣  :۵متی 
  ۵٢-۵١  :١٣متی 

  ٣٨-٣۵  :٩ یمت
   شاگردسازی در ملكوت خدا-١٨

  )٣٣رس د(معمار عجول 
  )٣٣رس د(فكر  پادشاه بی

  )٣ میمھ ض(دست بردن بھ خیش 

  
  ٣٠-٢٨  :١۴ قالو
  ٣٣-٣١  :١۴قا لو
  ۶٢-۶١  :٩ قالو

   داراییھای زمینی در ملكوت خدا-١٩
  )٣۵رس د(ثروتمند نادان 

  )٣۵رس د(ایلعازر فقیر مرد ثروتمند و 

  
  ٢١-١٣  :١٢ قالو
  ٣١-١٩  :١۶ قالو

    
  ) مثل١٠( کتاب چھارم - ملکوت دستورعمل

  محل آیات  موضوع مثلھا
   مباشرت در ملكوت خدا-٢٠

  )٣٧رس د(مباشر زیرك 
  
  ١٣-١  :١۶ قالو

   خدمت در ملكوت خدا-٢١
  )٣٩رس د(منفعت  خادم بی

  )١ میمھ ض(وفا  خادمان امین و بی

  
  ١٠-٧  :١٧ قالو
  ۴۶-۴٢  :١٢ قا؛ لو۵١-۴۵  :٢۴ یمت

   پاداش در ملكوت خدا-٢٢
  )۴١رس د(كارگران در تاكستان 
  )۴٣رس د(قنطارھا 
  )٢ میمھ ض(ده قنطار 

  
  ١۶-١  :٢٠ یمت

  ٣٠-١۴  :٢۵متی 
  ٢٧-١١  :١٩ قالو

   ھشیاری در ملكوت خدا-٢٣
  )٣ میمھ ض(دار  درخت انجیر شكوفھ

  )۴۵رس د(ده باكره 
  )٣ میمھ ض(خادم ھشیار 

  
  ٣۵-٣٢  :٢۴ یمت
  ١٣-١  :٢۵ یمت
  ۴٠-٣۵  :١٢ قالو

   داوری در ملكوت خدا-٢۴
  )۴٧رس د(میشھا و بزھا 

  
  ۴۶-٣١  :٢۵ یمت
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  ٣ضمیمھ 
   ای بر روسالھ رومیان مقدمھ

  
، و در چھ زمان و چھ  آن را نوشت، یعنی بھ این نكات كھ چھ كسی  ، بھ منشأ این رسالھ خواھیم پرداخت   در این ضمیمھ: مقدمھ

محتوا و پیامھای اصلی آن را . توان این رسالھ را بھ دو بخش تقسیم كرد خواھیم آموخت كھ چگونھ می. مكانی بھ نگارش در آمد
  .توان برخی از بخشھای دشوار آن را درك كرد ، خواھیم دید كھ چطور می و سرانجام.  فرا خواھیم گرفت

  
  

   رسالھ رومیان هنویسند  -   الف
  

، و با جھان یونانی  ، و با عقاید و تعصبات یھودیان كھ با متن عبری و یونانی عھدعتیق) ۴-٣  :٩(نویسنده شخصی است یھودی 
مقدس و حتی آثار دنیای باستان بھ   رسالھ بھ رومیان با قطعیتی بیش از ھر كتاب دیگِر كتابهھویت نگارند. خوبی آشنایی دارد بھ

. گوید و بارھا با ضمیر اول شخص مفرد سخن می) ١  :١(كند   آن معرفی میه، پولس خود را نویسند در رسالھ.  ه استثبوت رسید
  .  رومیان را پولس نوشتھ استھاند كھ رسال  پدران اولیھ كلیسا اظھار داشتھھھم
  
  

   گیرندگان رسالھ رومیان  -   ب
  

  كلیسای روم چگونھ آغاز شد؟
  
   ودیان در سرزمینھای مختلفپراكنده شدن یھ  -١
  

،  ، مصر، سوریھ ، سبب شد كھ ایشان در كشورھای مختلف نظیر بابل پراكنده شدن یھودیان كھ با تبعید بھ آشور و بابل آغاز گشت
موجب شد كھ انجیل اینقدر سریع در سراسر »  پراكندگی«، این  طبق مشیت الھی. ، و ایتالیا زندگی كنند آسیای صغیر، یونان

یھودیان اجازه یافتھ بودند كھ در تمام نقاط امپراطوری روم بھ مذھب خویش مطابق آداب و رسوم . مپراطوری روم اشاعھ یابدا
غیریھودیان غالبًا جذب یكتاپرستی ناب . ھای غیریھودی كنیسھ ساختھ بودند ایشان در ھمھ جا در میان ملت. خود عمل نمایند

آن دستھ از غیریھودیانی بودند ) ۴٣  :١٣اعمال  (» جدیدان«. گرویدند ن بھ مذھب یھود میشدند و بسیاری از ایشا عھدعتیق می
آن غیریھودیانی بودند كھ بھ ) ١۴  :١۶اعمال (»  خداپرستان«. شدند ، ختنھ نیز می ، و تمام شریعت را حفظ كرده كھ یھودی شده

. آوردند شدند و تمامی مناسك شریعت را بجا نمی ما ختنھ نمیكردند، ا خدای یگانھ ایمان آورده بودند و بھ ده فرمان عمل می
، با مردم  توانستند انجیل را موعظھ كرده ھا دسترسی داشتند، و در آنجا می رسوالن از آنجا كھ یھودی بودند، ھمیشھ بھ كنیسھ

 ھمھ برای پذیرش انجیل آمادگی ازاین جدیدان و خداپرستان بیش . مالقات كنند بدون اینكھ سوء ظن مقامات رومی را بر انگیزند
  ).۴٩-۴٣  :١٣اعمال (داشتند و بنیان كلیساھای جدید در میان غیریھودیان را تشكیل دادند 

  
   یھودیان در روم  -٢
  

عنوان زندانی بھ روم آمدند، اما پس از  ایشان در آغاز بھ. كردند  می بسیاری زندگیتازه یھودی شدگانیھودیان و در روم 
اند  نویسندگان رومی نوشتھ. نفوذ آنان بر رومیھا بسیار بود. تشكیل دادند» تیِبر« یھودیاِن روم را در آنسوی رود ھامع، ج آزادی

اند كھ  اند؛ ھمچنین نوشتھ ھایی عمومی برای تجمع بود؛ ایشان رومیھایی را كھ یھودی شده بودند تمسخر كرده ھا مكان كھ كنیسھ
  .فرستند ھدیھ میشده بھ اورشلیم  رومیھای یھودی

  
   سرآغاز كلیسای روم  -٣
  

  .برای نخستین بار بھ روم رسیدچگونھ دانیم انجیل  نمی
  

   خدمت عیسی )  الف
  :١٢؛ ٧  :۴؛ یوحنا ١١-۵  :٨متی (كرد  او بھ غیریھودیان خدمت می. نخستین خدمت روحانی بھ رومیھا را خود عیسی انجام داد

  . آمده كھ او خدمتكار یك افسر رومی را شفا بخشید١٢-۵  :٨، در متی  برای مثال). ٢١-٢٠
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   خدمت پطرس )  ب
شده از روم برای  ، یھودیان و رومیھای یھودی)  میالدی٣٠در ماه مھ سال (، در روز پنطیكاست ١١-١٠  :٢مطابق اعمال 

دند كھ پس از موعظھ پطرس بھ بعضی از آنان قطعًا جزو آن سھ ھزار نفری بو. شركت در این عید بھ اورشلیم آمده بودند
  .ھنگام بازگشت بھ روم حتمًا انجیل را در آنجا موعظھ كردند مسیحیت گرویدند، و بھ

در نیمھ دوم قرن »  دیونوسیوس اھل قرنُتس«این سنت كھ كلیسای روم را پطرس بنا نھاد محتمل است و مبتنی است بر اظھار 
احتمال دارد كھ در این .   میالدی رخ داده است۴۴ تا ٣٠، بین سالھای  عمال ا١٢ تا ١ھای  رویدادھای مذكور در فصل.  دوم

 ٣۶در سال . شده را در آنجا استوار سازد  یھودیاِن مسیحیھسالھا، پطرس رسول یك یا چندین سفر بھ روم كرده باشد تا جامع
در ). ١٨  :١؛ غالطیان ٢٨-٢۶  :٩اعمال (ت كند تازگی ایمان آورده بود، مالقا ، پطرس در اورشلیم بود تا با پولس كھ بھ میالدی

، پطرس برای نخستین  ، پیش از امپراطور شدِن كلودیوس و اعطای فرمانروایی یھودیھ بھ ھیرودیس از سوی وی۴٠حدود سال 
بھ وخامت  بھ بعد، رفتار یھودیان با رسوالن در اورشلیم رو ۴١از سال . بار انجیل را در قیصریھ بھ غیریھودیان موعظھ كرد

 مادر مرقس ھكلیسا در خان. ، پطرس بار دیگر در اورشلیم بود كھ بھ دست ھیرودیس بازداشت و زندانی شد۴۴در سال .  گذاشت
آن از آنجا كھ بسیاری از مسیحیان در .  رفت» بھ جای دیگر«،  اش در اثر دخالت الھی كرد؛ او پس از آزادی برای او دعا می

  . احتماًال با سایر رسوالن و بسیاری دیگر از پیروان اولیھ عیسی آشنایی داشتھ است مرقسآمدند،  گرد می ھخان
  

   خدمت مرقس )  پ
شود، یعنی   می۴۴این امر احتماًال مربوط بھ بعد از سال . طبق شھادت پدران اولیھ كلیسا، مرقس در روم با پطرس ھمكار بود

 میالدی ٣٠٠، یكی از پدران كلیسا، در حدود سال  یوزبیوس.  رك گفتت» جای دیگر«زمانی كھ پطرس رسول اورشلیم را برای 
ْكِلِمنت اھل اسكندریھ » .، خودش آنچھ را كھ پطرس موعظھ كرده بود بھ ما سپرد ، شاگرد و مترجم پطرس مرقس«:  چنین نوشت

مرقس برای ...  كرد میپطرس بطور عمومی در روم موعظھ : سبب نگارش انجیل مرقس اینچنین بود«:   نوشت١٩٠در سال 
بسیاری از افرادی كھ حضور داشتند، مرقس را ترغیب كردند .  مدتی طوالنی او را پیروی كرده بود و سخنان او را بھ یاد داشت

او این كار را كرد و انجیل را در میان كسانی كھ این درخواست را از او كرده بودند، . تا آنچھ را كھ پطرس گفتھ بود، بنویسد
پاپیاس كھ از شاگردان یوحنای رسول بود، » .چون پطرس آگاه شد، این كار را نھ شدیدًا منع كرد و نھ تشویق نمود.  نمودتوزیع

، بھ رشتھ  دقت آنچھ را كھ از گفتار و كارھای خداوند بھ یاد داشت مرقس مترجم پطرس گردید و بھ«:   نوشت١١۵در سال 
مطلقًا ھیچ » . كھ چیزی از آنچھ شنیده بود از قلم نیندازد و چیزی را بھ اشتباه ننویسدمرقس بسیار مراقب بود...  تحریر در آورد

القول مورخین باستان را منكر شویم مبنی بر اینكھ مرقس این انجیل را نوشتھ و اینكھ  دلیل موجھی وجود ندارد كھ شھادت متفق
 در روم و ۴۶ تا ۴۴ انجیل خود را احتماًال بین سالھای مرقس.  این كتاب مبتنی است بر موعظھ و تعلیم پطرس رسول در روم

  .برای رومیھا بھ نگارش در آورد
  

   خدمت سایر مسیحیان ) ت
كردند؛ سفرھای دریایی ھر سالھ از  ، در تمام نقاط امپراطوری روم بسیار سفر می مردم از طریق شبكھ راھھای زمینی و دریایی

ھای مختلف  پرسكلھ و اكیال در دوره:  در عھدجدید شاھد سفرھای بسیاری ھستیم.  تگرف ماه مارس تا اواسط نوامبر صورت می
  :١۶؛ اول قرنتیان ١٩-١٨  :١٨اعمال (، از قرنتس بھ افسس )٢  :١٨اعمال (، از روم بھ قرنتس  زندگی خود از ُپنُطس بھ روم

،  ھمچنین لوقا و تیموتاؤس. سفر كردند) ١٩  :۴اؤس دوم تیموت(و باز از روم بھ افسس ) ٣  :١۶رومیان (، از افسس بھ روم )١٩
ھای امپراطوری رفت و  میان روم و تمام ایالت). ٢۶-٢۵  :١١دوم قرنتیان (، و خوِد پولس سفرھای متعددی انجام دادند  تیطس

داد، قطعًا  میكلیسای انطاكیھ كھ بھ امر بشارت اھمیتی فراوان . كردند گرفت و مردم بسیار سفر می آمد زیادی صورت می
بھ . توانستند پیام انجیل را بھ آنجا ببرند و بدینسان كلیسای موجود در روم را تقویت كنند مسافرانی از روم و بھ روم داشت كھ می

اند، زیرا میان شھرھای بزرگ و روم  ، و افسس احتماًال در این امر ھمكاری داشتھ ، قرنتس ، كلیساھای فیلیپی ھمین شكل
،  بنابراین.   نوشت كھ ایمان مسیحیان روم در تمام دنیا شھرت یافتھ است٨  :١پولس در رومیان .  می وجود داشتارتباطی دائ

، در اثر خود بنام زندگی   میالدی١۶٠-٧۵(،  ، نویسنده رومی سویتونیوس.  كلیسا روم قطعًا مدتھا پیش از آن وجود داشتھ است
كردند،  پا می بلوا بھ"  ستوسِرِك"نجا كھ یھودیان دائمًا در اثر تحریكات شخصی بنام از آ«:  چنین نوشتھ است) ۴  :٢۵كلودیوس 

شده و یھودیانی كھ با این ایمان جدید خصومت داشتند،  او بھ مشاجرات یھودیاِن مسیحی» .كلودیوس ایشان را از روم اخراج كرد
 از روم بھ قرنتس ۴٩و اكیال احتماًال پیش از آنكھ در سال  روی داد، و از این رو، پرسكال ۴٩این امر در سال . كند اشاره می

  . شھادت مسیحیان عادی پا بھ عرصھ وجود نھادھواسط نتیجھ آنكھ كلیسای روم احتماًال بھ. بیایند، مسیحی شده بودند
  

   خدمت پولس  )ث
تعلق بھ كلیسای روم آشنا شده بود ، با چندین ایماندار م  میالدی۵٧ تا ۴٧پولس در طول سھ سفر بشارتی اولش بین سالھای 

، پولس در امر  با اینحال. عنوان زندانی بھ روم آمد  میالدی بھ۶٠اما او خودش برای نخستین بار در سال ). ١۵-٣  :١۶رومیان (
اعالم پیام انجیل از زندانش در روم بسیار موفق بود، طوری كھ بر ھمھ محافظین مخصوص دربار روشن شد كھ پولس نھ 

 ۶١ تا ۶٠پولس بین سالھای ). ١۴-١٢  :١ و فیلیپیان ٢٨اعمال (، بلكھ بخاطر مسیحی بودن در حبس است  طر ارتكاب جرمبخا
،   حبسش در رومهھنگام دومین دور ، بھ سرانجام.  ، و فیلیپیان را نوشت ، افسسیان ، فیلمون ھای كولسیان ، رسالھ از زندانش در روم

زمانی كھ پولس در روم بود، پطرس .  بود۶۵ یا ۶۴اش در حدود سالھای  را نوشت كھ آخرین نامھپولس نامھ دوم بھ تیموتاؤس 
  .كرد ، پولس بھ او اشاره می در آنجا نبود، چھ در اینصورت
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   سنت مربوط بھ خدمات رسوالن در روم ) ج

داد، پطرس  ی متعددی انجام می سفرھا۶۴ تا ۶١، بین سالھای   حبسش در رومهھنگامی كھ پولس در طول مدت بین دو دور
یكی از پدران .   نوشت۶٣پطرس دو رسالھ خود را از روم در حدود سال ). ١٣  :۵اول پطرس (رسول و مرقس در روم بودند 

، بلكھ  ، ذكر كرده كھ كلیسای روم را نھ رسوالن ، بنام آمبروزیاسِتر، در تفسیری كھ بر رسالھ رومیان نوشتھ كلیسا در قرن چھارم
سنتی كھ طبق آن ). ٢۴  :٢١؛ ١  :١۵مقایسھ كنید با اعمال (بخشید »  شكلی یھودی«نژاد بنیاد نھاد و بھ كلیسا  ك مسیحی یھودیی

، پولس  ، چرا كھ در این صورت  اسقف روم بود، بسیار تردیدآمیز است۶٧ تا ۴٢، یعنی از سال   سال٢۵مدت  پطرس بھ
 متذكر نتوانست آن را در كتاب اعمال رسوال  رومیان مسكوت بگذارد، و لوقا نیز نمیاش بھ توانست این امر را در رسالھ نمی

  .نشود
  
   وضعیت كلیسای روم  -۴
  

  :١۵؛ ١٣  :١١؛ ١٣، ۶-۵  :١(شده  و اقلیتی از یھودیاِن مسیحی)  غیریھودیان(ھا  كلیسای روم تشكیل شده بود از اكثریتی از امت
  .یی در كلیسا گردیداین امر موجب بروز تنشھا). ١٨-٩
  

  :شد كرد كھ معموًال از سوی یھودیان و گروندگان بھ یھودیت ابراز می پولس رسول با عقایدی مبارزه می )  الف
فقیھان ایشان . ، و حفظ شریعت كافی است تا شخص مقبول خدا واقع شود ، ختنھ شدن یھودیان معتقد بودند كھ تعلق بھ تبار ابراھیم

نظر از  ، صرف  خدا بھ ابراھیم وعده داده است كھ تبار او را صرفًا بخاطر شایستگی وی رستگار خواھد ساختدادند كھ تعلیم می
ای ھرگز بھ جھنم نخواھد رفت  شده دادند كھ ھیچ شخص ختنھ آنان ھمچنین تعلیم می. اینكھ ایشان چقدر خداترس یا گناھكار باشند

یھودیان بر این باور بودند كھ بركات ناشی از ملكوت مسیحای . ھیم خواھند بودو اینكھ تمام مردم اسرائیل در حیات جاودان س
دانستند كھ  اما یھودیان خود را چنان از غیریھودیان برتر می. موعود فقط مختص یھودیان و گروندگان بھ یھودیت خواھد بود

غیریھودیان با یھودی . خواھد بود)  یھودیان(ل پنداشتند ملكوت و فرمانروایی خدا و تمامی بركاتش فقط مختص بھ قوم اسرائی می
از این سبب بود كھ برای یھودیان امری مغایر با . عنوان افرادی زیردست در ملكوت خدا بسر ببرند توانستند بھ ، فقط می شدن

ت خراج بھ ایشان مایل بھ پرداخ. ھای غیریھودی قرار گیرند  ملتھتعھدشان بھ مسیحای پادشاه بود كھ تحت حاكمیت و سلط
، و  شد، و سبب اخراجشان از روم این امر دائمًا موجب بروز شورش می. شماردند رومیھا نبودند و ایشان را پست و حقیر می

  .سرانجام ویرانی اورشلیم و معبد بزرگ آن گردید
  

  .كنند د را نمینژا ھای مسیحیان یھودی  وسواسھكرد كھ چرا مالحظ غیریھودیان مسیحی را سرزنش می پولس رسول )  ب
 تحقیر هھای مسیحیان ضعیف بھ دید ھا و وسواس او تعلیم داد كھ مسیحیان قوی نباید بھ حساسیت). ١٣  :١۵ تا ١  :١۴رومیان (

  .بنگرند؛ مسیحیان ضعیف را نیز پند داد كھ اعتقادات مسیحیان قوی را مورد قضاوت قرار ندھند
  

  . ، یعنی یك پیام نجات وجود دارد، چھ برای غیریھودیان چھ برای یھودیان پولس رسول تعلیم داد كھ فقط یك انجیل)  پ
). ٢٣  :٣(اند  شان كوتاه آمده اند و از معیار كامل الھی و ھدف پرجالل خدا برای زندگی ھم غیریھودیان و ھم یھودیان گناه كرده

ای عیسی مسیح و  وند، و آن راه ھمانا مرگ كفارهش یابند یا عادل شمرده می ھم غیریھودیان و ھم یھودیان از یك راه نجات می
بطور ). ١٢-١١  :۴(گردند  ، تبار حقیقی ابراھیم می ھم غیریھودیان و ھم یھودیان بھ شرط ایمان). ٢۵-٢۴  :٣(باشد  ایمان می

  ». جات خواھد یافتھر كھ نام خداوند را بخواند ن...   در یھود و یونانی تفاوتی نیست«، ١٣-١٢  :١٠، مطابق رومیان  خالصھ
  
  

   تاریخ و محل نگارش رومیان  - پ 
  
   محل نگارش رومیان  -١
  

این سومین . بھ قرنتس سفر كرد)  مكادونیھ(، از طریق مقدونیھ  اش ، پولس در پایان سفر سوم بشارتی٣-٢  :٢٠مطابق اعمال 
شواھد ھمگی حاكی از آنند كھ . اه در آنجا ماند بھ قرنتس رسید و سھ م۵۶او پیش از زمستان سال . دیدار پولس از قرنتس بود

پولس ھدایایی را کھ در مقدونیھ و اخاییھ برای مسیحیان فقیر اورشلیم  . قرنتس محلی است كھ پولس رسالھ بھ رومیان را نوشت
ای گایوس و او سالمھ). ٢۶-٢۵: ١۵رومیان (منطقھ می بود جمع آوری شده بود دریافت کرده بود و بنابراین بایستی در آن 

پولس ھمچنین ). ٢٠: ۴؛ دوم تیموتائوس ١۴: ١اول قرنتیان (، کھ اھل قرنتیھ بودند )١۶:٢٣رومیان (اراستوس را ارسال میکند 
  .را عنوان میکند کھ بخش شرقی قرنتس بود )١: ١۶رومیان (کنخزیا 
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   تاریخ نگارش رومیان  -٢
  

را در قرنتس در »  رومیان«، رسالھ بھ )١۶  :٢٠اعمال (رشلیم برسد از آنجا كھ پولس قصد داشت پیش از پنطیكاست بھ او
شود كھ نامھ پولس را فیبی از قرنتس بھ روم برد  عمومًا تصور می.   میالدی نوشت۵٧اواخر زمستان یا اوائل بھار سال 

  :١۵در رومیان . »باشد ن می ایماھواسط شمردگی توسط فیض بھ عادل«ھدف پولس تعلیم این حقیقت بود كھ ). ٢-١  :١۶رومیان (
اش در بخش شرقی امپراطوری روم رو بھ اتمام است و قصد دارد در بخش  دارد كھ خدمت بشارتی ، پولس اظھار می٢۴-٢٣

كرد كھ  آن   ، پولس احساس می١٠  :١طبق رومیان . غربی امپراطوری بھ خدمت بپردازد، خصوصًا در خوِد روم و اسپانیا
  . اش نوشت ، او رسالھ بھ رومیان را در اواخر سفر سوم بشارتی بنابراین.  یده استزمان  اینك  فرا رس

  
   تاریخ سفر سوم بشارتی پولس  -٣
  

فلیكس از سال . كنند تاریخ مربوط بھ سفر سوم بشارتی پولس را بر اساس تاریخ زمامداری فلیكس و فستوس در یھودیھ تعیین می
، پولس پیش از زمامداری فستوس ٢٧  :٢۴مطابق اعمال .   میالدی۶١ تا ۵٩ستوس از سال  فرماندار یھودیھ بود، و ف۵٩ تا ۵٢

، و تاریخ سفر سوم   بوده۵٩ تا ۵٧، دوره حبس پولس در قیصریھ سالھای  بھ این ترتیب. بھ مدت دو سال در زندان بسر برده بود
  . بوده باشد۵٧ تا ۵٣بایست از سال  اش می بشارتی

  
   میانھدف رسالھ رو - ت 

  
  .پولس مایل بود خدمتی شخصی در روم داشتھ باشد  -١
  

، پولس در شرف خاتمھ خدمتش در بخش شرقی امپراطوری روم بود و میل داشت خدمت خود را در ٢٣  :١۵مطابق رومیان 
ع پولس بھ خدمتی كھ در نظر داشت در روم انجام دھد، با تواض. بخش غربی آغاز كند، خصوصًا در روم و اسپانیا

. خواست از ایمان ایشان تسلی نیز بیابد خواھد ثمری در میان ایشان حاصل كند، بلكھ می گفت كھ نھ فقط می ، و می نگریست می
اما پولس مطمئن نبود كھ آیا موفق بھ انجام این سفر خواھد ). ١۵-٨  :١(، مشتاق بود تا انجیل را در روم موعظھ كند  با اینحال
خوبی آگاه بود  ، بھ ویژه در اورشلیم ، بھ با موانعی بر سر راه این سفر روبرو شده بود و از مخالفت یھودیان، زیرا قبًال  شد یا نھ

 ).٢٣-٢٢، ٣  :٢٠اعمال (
  
  .امان یھودیان دفاع كنند كرد تا از خود در برابر حمالت بی پولس بھ مسیحیان روم كمك می  -٢
  

ای بھ  چگاه موفق بھ دیدار برادرانش در روم نشود؛ ھمین امر سبب شد كھ نامھپولس از این احتمال آگاه بود كھ ممكن است ھی
اندازد  اش می ایمان در طول سفرھای بشارتی  مباحثھ پولس با یھودیاِن بیهسبك این نامھ انسان را بھ یاد نحو. این سبك بنویسد

اند؛ او  ایمان مسیحیان روم را احاطھ كرده  یھودیاِن بیدانست كھ بسیاری از پولس می). ١۴،٣٠  :٩؛ ٣١  :٨؛ ٧  :٧؛ ١  :۶؛ ١  :۴(
خواست ایشان را كمك كند تا در مقابل چنین مخالفینی از ایمان مسیحی خود دفاع كنند و حتی آنان را بسوی مسیح ھدایت  می

ھ كلیسای روم بھ چھ چیز نیاز دانست ك پولس دقیقًا می.  ای كامل از اعتقادات مسیحی نیست رسالھ بھ رومیان واقعًا خالصھ. نمایند
نھ فقط .  چگونگی نجات گناھكاران بھ نگارش در آوردھ را در زمین٨ تا ١ھای  ، فصل القدس از اینرو، تحت ھدایت روح. دارد

، او تشریح كرد ١١ تا ٩ھای  در فصل. ھا شدیدًا بھ آن نیاز دارد ، بلكھ ھر كلیسا و ھر شخص دیگری در ھمھ دوران كلیسای روم
ھای عملی مناسك   بھ شرح برخی جنبھ١۴، یھودیان اكنون از چھ جایگاھی برخوردارند، و در فصل  ھ با آمدن عیسی مسیحك

  . شریعت عھدعتیق پرداخت
  
  .كند پولس مسیحیان روم را در خصوص رفتار مسیحی راھنمایی می  -٣
  

پولس مسیحیان را پند . كردند لف در آن زندگی میروم پایتخت امپراطوری روم و شھری بسیار بزرگ بود و مردم از ملل مخت
او ھمچنین تعلیم داد كھ مسیحیان قوی و ضعیف چھ . ، و با مقامات حكومتی رفتار كنند داد تا چگونھ با یكدیگر، با مخالفان

  .رفتاری باید با یكدیگر داشتھ باشند
  
  .یا بوداش بھ اسپان پولس خواھان ھمكاری مسیحیان روم برای سفر بشارتی  -۴
  

  .اش بھ اسپانیا یاری دھند  ابراز امیدواری كرد كھ كلیسای روم او را در سفر بشارتی٢۴  :١۵پولس در رومیان 
  :٩ھای خودش كھ در اول قرنتیان  توان آنھا را از گفتھ ، می ھای متعددی داشت از آنجا كھ پولس از نوشتن رسالھ بھ رومیان ھدف

پس خواه «و »  ھمھ كس را ھمھ چیز گردیدم تا بھ ھر نوعی بعضی را برھانم«: صھ كرد، چنین خال  آمده٣١  :١٠ و ٢٢
  ».بخورید، خواه بنوشید، خواه ھر چھ كنید، ھمھ را برای جالل خدا بكنید
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   بندی رومیان تقسیم  - ث 

  
 ه، رھنمودی مسیحی در بار انرومی«یا »  عدالت خداه، انجیلی در بار رومیان«: توان این عنوان را داد بھ رسالھ رومیان می

  :١موضوع اصلی رسالھ در رومیان .  ، عیسی مسیح ھمچون عدالت ما بھ تصویر كشیده شده است در این رسالھ» .عدالت خدا
چنانكھ مكتوب است كھ عادل بھ ...  قوت خداست برای نجات ھر كس كھ ایمان آورد...   انجیل«: فرماید  آمده است كھ می١٧-١۶

  :توان بھ دو بخش تقسیم كرد رسالھ بھ رومیان را می» .ست خواھد نمودایمان زی
  
  )١١ تا ١ھای  فصل(بھ عدالت خدا ایمان بیاورید :  بخش تعلیمی  -١
  

  : كرد تقسیمقسمتچھار توان بھ  این بخش را می
  

  نیاز بھ عدالت خدا:  نخست قسمت )  الف
دارد كھ ایشان واقعًا  ، بیان می ، پولس با اشاره بھ گناھان فاحش غیریھودیان١ در فصل.   آمده است٢٠  :٣ تا ١  :١این در رومیان 

. اند دھد كھ یھودیان نیز واقعًا بھ عدالت خدا محتاج ، نشان می ، با اشاره بھ گناھان یھودیان در فصل دوم. بھ عدالت خدا نیاز دارند
  .عدالت ناب انسانی در جھان وجود ندارد.  ، فراگیر است ی از آنگیرد كھ گناه و محكومیِت ناش  او چنین نتیجھ می٢٠-١  :٣در 

  
  راه دریافت عدالت خدا:  دوم قسمت  ) ب

ای كھ عیسی  كننده دھد كھ خدا عدالت خود را در قربانی كفاره ، پولس تعلیم می٣١-٢١  :٣در .   آمده است٢۵  :۴ تا ٢١ :٣این در 
تواند عدالت خدا را دریافت  ھر كس كھ بھ عیسی مسیح ایمان بیاورد، می.   استمسیح بر روی صلیب تقدیم كرد، مكشوف ساختھ

  .كند كھ راه رستگاری در عھدعتیق نیز ھمان عدالت خدا از طریق ایمان بود ، پولس ثابت می۴در فصل . كند
  

  اثرات عدالت خدا:  سوم قسمت  )پ
ه كھ عدالت خدا ثمراتی نظیر آرامش و اطمینان بھ نجات كامل ، ذكر شد۵در فصل .   رومیان آمده است٨ تا ۵ھای  این در فصل

، شخص مسیحی از ٧در فصل .  ای الینفك بھ زندگی مقدس مرتبط شده است ، عدالت خدا بگونھ۶در فصل . آورد ھمراه می را بھ
ی شریعت اخالقی خدا را ، و ھر گناھكار كاركردھا)۶ تا ١آیات (شود  كردند، آزاد می ، آنگونھ كھ یھودیان تعبیر می شریعت

كند، شریعتی كھ ھنوز جزئی از طبیعت  ، و ھر مسیحی نیز كشمكش با شریعت گناه را تجربھ می)١٣ تا ٧آیات (كند  تجربھ می
و در ھر شرایطی بیش ) ٢٧ تا ١آیات (كند  القدس را تجربھ می ، شخص مسیحی كار روح٨در فصل ). ٢۵ تا ١۴آیات (اوست 

  ).٣٩ تا ٢٧آیات  (یابد از حد نصرت می
  

   عدالت خداهعطاكنند:  چھارم قسمت ) ت
. رسد ، عدالت و امانت خدا بھ اثبات می ایمانی اسرائیل ، با اشاره بھ بی٩در فصل .   رومیان آمده است١١ تا ٩ھای  این در فصل

دالت خدا در مسیح در دسترس تمام ، ع١٠در فصل . ماندگانی ھنوز بودند  باقی. شدن اسرائیل تمام و كمال نبودایمانی و رد بی
 . شدن اسرائیل  جابرانھ  نبودایمانی و رد بی.  آورند، بدون توجھ بھ اینكھ غیریھودی است یا یھودی كسانی است كھ ایمان می

ان كند تا انبوه غیریھودی ، خدا از سقوط اسرائیل استفاده می١١در فصل .  دعوت خدا بھ نجات ھنوز برای یھودیان موجود است
شدن ایمانی و رد  بی). ٢۴ تا ١١آیات (كند تا انبوه اسرائیلیان را نجات دھد  را نجات بخشد، و از نجات غیریھودیان استفاده می

یز، یعنی تمام آنانی را  خدا نھ فقط ُپری غیریھودیان را نجات خواھد بخشید، بلكھ ُپری یھودیان را ن.اسرائیل  قطعی و نھایی نبود
  ).٣٢ تا ٢۵آیات (آنانی كھ قطعًا بھ عیسی مسیح ایمان خواھند آورد گزید، كھ او بر

  
  )١۶-١٢ھا  فصل(عدالت خدا را بھ جا بیاورید :  بخش عملی  -٢
  

  :تقسیم كرد قسمتتوان بھ دو  این بخش را می
  

  تجلی یافتن عدالت خدا:  نخست قسمت  ) الف
،   رفتار شخص مسیحی در قبال خدا، سایر مسیحیانهلیمی است در بار تع١٢فصل .   آمده است١٣  :١۵ تا ١  :١٢این در رومیان 

 رفتار ١٣  :١۵ تا ١  :١۴.  ، و مسیح ، ھمسایھ  رفتار شخص مسیحی در قبال حكومته تعلیمی است در بار١٣فصل .  و مخالفان
  .دھد متقابل مسیحیان قوی و ضعیف را تعلیم می

  
  ھمكاران عدالت خدا:  دوم قسمت)  ب

 خدمت و روش و نقشھ پولس در میان غیریھودیان تشریح شده ٣٣-١۴  :١۵در .   آمده است٢٧  :١۶ تا ١۴  :١۵ رومیان این در
  .پردازد  بھ توصیف سایر ھمكاران عدالت خدا می١۶فصل .  است
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   پیامھای اصلی رومیان  - ج 

  
  .  انسانھا در طول تاریخ آشكار ساختھ استھخدا خود را بر ھم  -١
  

 آنچھ ھواسط ، او وجود یا واقعیت و قدرت خود را بھ٢٠-١٩  :١مطابق رومیان .   خلقتش آشكار ساختھ استھواسط ود را بھخدا خ
ھمچنین خدا خود را از طریق التزامات و اقتضاھای شریعتش كھ در قلب ھر .  توان دید، منكشف ساختھ است كھ در خلقت می

اش را در باره منش و رفتار انسان از طریق آنچھ كھ  ، او اراده١۵  :٢بق رومیان مطا.  ، آشكار كرده است انسانی نوشتھ شده
راھھای دیگری كھ خدا برای منكشف ساختن .  دھد، مكشوف ساختھ است داند و وجدانش نیز بر آن شھادت می انسان در قلبش می

 او نسبت بھ ھ، توجھ خیرخواھان)١٣-١١، ۵  :۶ش مطابق پیدای(داوری بر گناه انسان : ، عبارتند از كار برده خود بر انسان بھ
 ھاز آنجا كھ خدا وجود خود را بر ھم). ١۴  :٢۴مطابق متی (و موعظھ انجیل ) ٢٨-٢۴  :١٧ و ١٧  :١۴مطابق اعمال (انسان 

  ).١٩، ١١  :٣(ای ندارد برای اینكھ خدا را نجوید  ، ھیچكس بھانھ انسانھا منكشف ساختھ است
  
  .اند ، گناه كرده در تمام طول تاریخھمھ انسانھا   -٢
  

یعنی كوتاه آمدن از معیار كامل الھی »  گناه كردن«. »باشند اند و از جالل خدا قاصر می ھمھ گناه كرده«، ٢٣  :٣مطابق رومیان 
طابق ، م بنابراین. باشد و بر آورده نساختن ھدف خدا برای زندگی كھ ھمانا متجلی ساختن حضور و صفات پرجالل خدا می

گرچھ انسانھا ممكن است در نظر خود عادل جلوه كنند، اما ھیچ انسانی در .  ھا ھیچ تفاوتی نیست ، میان ملت١١-١٠  :٣رومیان 
، اما ھیچكس نیست كھ وضعیت وخیم خود را واقعًا  دانند كھ دنیا دچار مشكالت است با اینكھ انسانھا می.  نظر خدا عادل نیست

باشند، اما كسی نیست كھ بدنبال خدا باشد، خدایی كھ   در جستجوی دانش و پاسخ بھ سؤاالتشان میانسانھا گرچھ. درك كند
 انسانھا در تمام طول تاریخ بھ ھاند، ھم از آنجا كھ ھمھ انسانھا در تمام طول تاریخ گناه كرده.  درك و نجات است»  ھسرچشم«

  .د، نیاز دارند كھ عدالت خدا را دریافت دارندنجات نیاز دارند؛ یعنی پیش از آنكھ بتوانند نجات بیابن
  
  .شود انسان فقط از راه ایمان عادل می  -٣

    
طبق » .در آنھا زیست خواھد كرد«كند،   فرمود كھ شخصی كھ از احكام شریعت خدا اطاعت می۵  :١٨موسی در الویان 

 بكوشد شریعت را تا حد توان خود حفظ كند، عادل شمرده پنداشتند كھ ھر كھ ، یھودیان این آیھ را بدین معنا می۵-٢  :١٠رومیان 
كوشیدند تا با اطاعت از  از اینرو یھودیان می.  ، یعنی اینكھ نجات خواھد یافت  خواھد داشتتخواھد شد و حیات جاودان را دریاف

  .تمامی احكام شریعت خدا تا بھ حد توان خود، عدالت خویش را ثابت كنند
خواست این نبود كھ شخص تا حد توان خود شریعت را حفظ  ایشان فراموش كرده بودند كھ آنچھ خدا می. دنداما آنان در اشتباه بو

ھمھ از .  اما ھیچكس در تاریخ بشر قادر بھ اطاعت كامل از شریعت خدا نبود. خواست كند؛ او  اطاعت كامل  از شریعت را می
، در نظر خدا عادل بھ حساب  فرماید كھ ھیچكس از طریق انجام شریعت  می٢٠-١٩  :٣رومیان . آیند معیار كامل الھی كوتاه می

ھیچكس در . ھر دھانی در این جھان بستھ خواھد شد. تواند شریعت را بطور كامل حفظ كند نخواھد آمد، زیرا ھیچكس نمی
  . مردم دنیا در حضور خدا مسؤول و پاسخگو خواھند بودھھم.  ای نخواھد داشت حضور خدا بھانھ

، طوری كھ انسانھا بتوانند با ایمان بھ او، عدالت خدا را دریافت  است»  انجام شریعت«فرماید كھ عیسی مسیح   می۴  :١٠میان رو
ھر كھ بھ عیسی مسیح ایمان بیاورد، عدالت . گناه بود و تمامی اقتضاھای شریعت را بطور كامل انجام داد عیسی مسیح بی. دارند

تواند با حفظ شریعت خدا یا انجام كارھای  ھیچكس نمی.  آمیز از خدا دریافت خواھد داشت ایگان و فیضای ر عنوان ھدیھ خدا را بھ
توانند عدالت خدا را دریافت دارند اگر ایمان آورند بھ این كھ عیسی  اما ھمھ می. ، عدالت خود را در حضور خدا كسب كند نیك

، محض  انسان بدون اعمال شریعت«: فرماید  می٢٨  :٣لذا رومیان . ه كندمسیح بھ جای ایشان مرد تا تمامی گناھانشان را كفار
  ».شود ایمان عادل شمرده می

. تواند از طریق انجام اعمال شریعت عادل شمرده شود دھد كھ انسان می كند كھ عھدعتیق تعلیم نمی  ثابت می۵-١  :۴رومیان 
انسانھا ممكن است در » .د و او این را برای وی عدالت محسوب كردبھ خدا ایمان آور«فرماید كھ ابراھیم   می۶  :١۵پیدایش 

اشخاصی كھ بر اعمالی كھ طبق . توانند چنین كنند مقابل دیگران بھ انجام اعمال شریعت فخر بفروشند، اما در حضور خدا نمی
شمارد  ا خودش آنانی را عادل میكوشند خود را در حضور خدا عادل جلوه دھند، اما خد كنند، می دھند توكل می شریعت انجام می

  .كھ بھ عیسی مسیح ایمان آورند
  
  .)١  :۵(برند  اند، با خدا در صلح و سالمتی بسر می آنانی كھ از طریق ایمان عادل شمرده شده  -۴
  

شوده بخاش  بھ این است كھ گناھان گذشتھنخست بھ معنی اطمینان »  سالمتی«آورد،  برای كسی كھ بھ ایمان مسیح ایمان می
 دوم بھ ھدر وھل»  سالمتی«). ١٠، ٢-١  :۵(، و با او مصالحھ داده شده است  اند، و اینكھ در حضور خدا عادل شمرده شده شده

، و اینكھ رنجھایی  توسط خدا برای خیریت شخص مسیحی باطل شده استھای  زمان حاضر  تمامی شرارتاین معنی است كھ 
 سوم بھ این ھدر وھل»  سالمتی«). ٢٨  :٨؛ ۵-٣  :۵(گردد   سجایای مسیحی و امید میشود باعث پیدایی صبر و كھ متحمل می
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 هتوانند شخص مسیحی را از خدا جدا سازند، و اینكھ فرد مسیحی از خشم آیند ، نمی بر روی زمینآینده معنی است كھ رویدادھای 
-٣٧  :٨؛ ٢١، ٩  :۵(محبتی كھ خدا بھ او دارد جدا سازد تواند او را از  ، و ھیچكس و ھیچ شرایط دشواری نمی خدا رھایی یافتھ

٣٩.(  
  
  .بخشد، بااینحال نقش مھمی دارد شریعت عھدعتیق گرچھ نجات نمی  -۵
  

تواند گناه خود را در آن تشخیص  است كھ انسان می»  ای آینھ«شریعت ھمچون ). ٢٨  :٣(یابد  ھیچكس با انجام شریعت نجات نمی
  :۵(كند  كند كھ توسط آن انسان بزرگی و زشتی گناھانش را مشاھده می عمل می»  بینی ذره«مچون شریعت ھ). ٢٠  :٣(دھد 
، ایشان را در برابر خدا مسؤول و پاسخگو   انسانھا را محكوم كردهھكند كھ ھم یی عمل می» قاضی«شریعت مانند ). ٢٠

 است كھ نیاز انسان را بھ مسیح و عدالت مسیح نشان ) یا َللھ(»  معلم مدرسھ«شریعت ھمچون ). ١٩  :٣(آورد  حساب می بھ
گونھ داشتھ  دھد چگونھ زندگی مسیح كند كھ بھ انسان نشان می عمل می»  راھنمایی«شریعت ھمچون ). ٢۴  :٣غالطیان (دھد  می

اول تیموتاؤس (د كن كند كھ ھر نوع شرارت را در میان انسانھا مھار می عمل می»  افساری«شریعت ھمچون ). ١٠-٨  :١٣(باشد 
١١-٩  :١.(  
  
  . ای الینفك بھ تقدیس مربوط است شمردگی بگونھ عادل  -۶
  
كند كھ گویی در حضور او كامًال عادل  كند و با او طوری رفتار می یعنی اینكھ خدا بھ شخص طوری نگاه می»  شمردگی عادل«

در فصل »  تقدیس«. ای كھ باید با ایمان پذیرفتھ شود ، كفارهدھد  مسیح برای گناھان انجام میه؛ او این كار را بر اساس كفار است
 شدِن  رومیان تأكید بر فرایند مقدس۶در فصل .  حالت و موقعیت است تا یك فرایندكھ  بیشتر یك»  مقدس بودن« رومیان یعنی ۶

  .باشد ای ھمیشگی با گناه و تعھد بھ عدالت  می قطع رابطھ ، بلكھ بر روزافزوان نیست
از . ، قطعًا با قیام او نیز متحد خواھد شد  ایمان با مرگ مسیح متحد شده استھواسط دھد كھ ھر كھ بھ  تعلیم می٧-۵  :۶ن رومیا 

آلود نیست و بندگی   او با مسیح مصلوب شده طوری كھ بدن او دیگر تحت كنترل طبیعت گناهھ، انسانیت ُكھن طریق ایمان بھ مسیح
دھد كھ ماھیت و طرح واقعی مسیحیت این است كھ تازگی  پولس تعلیم می.  كامل لغو شده استغیرارادی و اجباری گناه بطور 

، یعنی اینكھ محال است كھ كسی در بركات مرگ  كند كھ ماھیت اتحاد با مسیح اینچنین است او ثابت می. حیات را بوجود آورد
انطباق « اول یعنی ھدر وھل»  ھیم شدن در بركات قیام مسیحس «.مند گردد، بدون اینكھ در بركات قیام او سھیم نگردد مسیح بھره

انطباق و اتحاد با مسیح برای یك زندگی پرجالِل « دوم یعنی ھو در وھل» و اتحاد با مسیح برای یك زندگی مقدس در این دنیا
  .شود بسوی ما جاری میای است كھ از مسیح  ھر دِو اینھا جزو حیات تازه). ١١  :٨(»  ابدی در روح و جسم در عالم آینده

 میان .دھد كھ  محال است كھ شخص با مرگ مسیح متحد شود، بدون اینكھ با حیات او نیز متحد شود پولس از یك سو تعلیم می
 علت و ھھمچنین میان این دو رابط. مرگ و قیام حقیقی مسیح و مرگ و قیام روحانی شخص ایماندار قیاس و تشابھی وجود دارد

مرِگ شخص زندگی مقدس نتیجھ قطعی  قطعی مرگش بود، بھ ھمان شكل ھھمانطور كھ قیام مسیح نتیج:  ستمعلولی موجود ا
شود زیرا در   او در حیات مسیح شریك می.گردد قیام مسیح باعث قطعیِت تقدیس شخص مسیحی می. باشد ایماندار با مسیح می

  .مرگ او نیز شریك شد
 . است كھ شخص با حیات مسیح متحد شود بدون اینكھ با مرگ او متحد شده باشددھد كھ  محال از سوی دیگر، او تعلیم می

 او باید .تواند مصالحھ كند بدون اینكھ مقدس شود شخص مسیحی برای اینكھ مقدس باشد باید با خدا مصالحھ كرده باشد، و نمی
شمردگی و مصالحھ با خدا نیز   داد، عادل ھمانگونھ كھ مرگ مسیح پیش از قیامش رخ.عادل شمرده شود تا بتواند تقدیس گردد

 فرد مسیحی در مرگ .گردد شمردگی شخص مسیحی می مرگ مسیح باعث قطعیت عادل. باید پیش از زندگی مقدس روی دھد
شمردگی و حالت  دھد كھ حالت عادل ، رسالھ رومیان تعلیم می بدینسان. شود تا در حیات او نیز شریك گردد مسیح شریك می

مرگ و قیام عیسی مسیح باعث قطعیت . گردد  حالت مقدس بودن منجر بھ فرایند تقدیس می.اند  قابل تفكیكتقدیس غیر
، در مرگ و قیام مسیح شریك   ایمان بھ عیسی مسیحھواسط فرد مسیحی بھ. شود شمردگی و تقدیس شخص مسیحی می عادل

  .گردد می
  
  .مسیحیان باید در روح زندگی كنند  -٧
  
 این امر بھ معنی ۵  :٨مطابق رومیان .  ، بلكھ مسؤولیتی است روزانھ و ملموس ای عرفانی نیست تجربھ»  زیستن در روح«

؛ افسسیان ١۴-١٣  :١۶؛ ٢۶  :١۴یوحنا (مقدس  ، یعنی متمركز شدن بر تعلیم كتاب القدس است  روحهمتمركز شدن و توجھ بھ اراد
، یعنی میراندن ھر نوع گناه كھ از طریق بدن  ی میراندن اعماِل بِد جسم استمعن ، این امر بھ١٣  :٨و مطابق رومیان ). ١٧  :۶

اند كھ دیگر اعضای بدن خود را   مسیحیان ترغیب شده١٩ و ١٣  :۶بھ ھمین دلیل است كھ در رومیان . شود انسان متجلی می
  . انجام كارھای درست بھ خدا تقدیم كنندآلود نسازند، بلكھ آنھا را ھمچون ابزاری برای ای برای انجام كارھای شرارت وسیلھ

  



 ١٠٧ کتاب اول                                                                                                صفحھ -موعظھ ملکوت خدا 

   .خدا در ھمھ چیز حاكم و متعال است  -٨
  

دھد  لذا خدا در آنانی كھ نجات می.  اند، نجات خواھند یافت  ھمھ آنانی كھ از سوی خدا برگزیده شده٣٠-٢٩  :٨مطابق رومیان 
تواند شخص مسیحی را از خدا یا محبتی كھ خدا  ین نمی، ھیچ رویدادی بر روی زم٣٩-٣۵  :٨طبق رومیان .  متعال و حاكم است

، ھر چھ در این جھان روی ٢٨  :٨بموجب رومیان .  لذا خدا در محبت خود متعال و حاكم است. نسبت بھ او دارد جدا سازد
تعالی و .   استاش حاكم و متعال لذا خدا در مھربانی. گیرد دھد، از سوی خدا برای خیریت مسیحیان مورد استفاده قرار می می

اش را برای  تواند مانع از این شود كھ او نقشھ حاكمیت خدا بھ این معناست كھ خدا فرمانروای عالم ھستی است و ھیچكس نمی
  .عمل آورد این جھان و برای فرد فرد مسیحیان بھ

  
  .شود ، فرزند او می انسان در اثر كاری كھ خدا كرده  -٩
  

.  مطلق و حاكمانھ خداه، بلكھ فقط بخاطر وعد اش شود، نھ بخاطر تبار انسانی رزند خدا می، انسان ف٩-۶  :٩مطابق رومیان 
، بلكھ فقط بخاطر انتخاب و  شود نھ در اثر شایستگی ناشی از كارھای نیكش  انسان فرزند خدا می١٣-١٠  :٩مطابق رومیان 

شود نھ بخاطر تالش یا  ، انسان فرزند خدا می١۶-١۴  :٩مطابق رومیان ). ١۴-١٣  :٢دوم تسالونیكیان ( خدا ھدعوت حاكمان
بھ ھمین سبب است كھ عیسی مسیح تعلیم داد ). ١٨  :٩( خدا ھ رحمت حاكمانھواسط  آزاد خود، بلكھ فقط بھهاشتیاق انسانی یا اراد

ھ پدری كھ مرا فرستاد او را تواند نزد من آید، مگر آنك كسی نمی...  آید ھر آنچھ پدر بھ من عطا كند، بھ جانب من می«: و فرمود
  ).۶۵ ،۴۴  ،٣٧: ۶ یوحنا(» جذب كند

  
  . خدا این است كھ ھم یھودیان و ھم غیریھودیان را نجات بخشدھنقش  -١٠

  
و پذیرش غیریھودیاِن ). ٢٧-١١  :١١(رد شدِن اسرائیِل نامطیع منجر بھ پذیرش انبوه غیریھودیانی گردید كھ ایمان آوردند 

 آنانی كھ خدا از غیریھودیان و یھودیان ھ، ھم بھ این ترتیب. آورند گردد كھ ایمان می  پذیرش انبوه یھودیانی میایماندار منجر بھ
اما .  تعداد بیشماری از غیریھودیان و یھودیان نجات خواھند یافت.  در تمامی نسل در طول تاریخ برگزید، نجات خواھند یافت

  ).٨  :٢١؛ مكاشفھ ١٢-١١  :٨متی (ن ھرگز بھ ملكوت خدا داخل نخواھند شد ایما ایمان و یھودیان بی غیریھودیان بی
  

  .خدا خواھان آن است كھ مسیحیان دگرگون شوند  -١١
    

گرچھ . ، ھمھ مسیحیان باید دائمًا دگرگون شوند و بیش از پیش بھ شباھت مسیح در آیند١۴  :١٣ و ٣-١  :١٢مطابق رومیان 
، اما ھر مسیحی مسؤول است كھ بھ ابتكار عمل خدا و اقدام او  دگی شخص در دست خدا استابتكار عمل در امر نجات و زن

وجود »  شمردگی ، حالت عادل بدون حالت تقدس و نتیجتًا بدون فرایند تقدیس«دھد كھ  رسالھ بھ رومیان تعلیم می. پاسخ مثبت دھد
 و )شك(بی ایمانی اش آكنده از  یك شخص مسیحی اگر زندگی. دوجود ندار»  ، انتخاب الھی بدون مسؤولیت انسان«ندارد و اینكھ 

ھای گزینش الھی و  ، آموزه در فكر و زندگی مسیحیان.  تواند مطمئن باشد كھ نجات یافتھ است نافرمانی باشد، ھرگز نمی
  .ھای مسؤولیت انسان و تقدیس جدا شود تواند از آموزه شمردگی نمی عادل

  
  . مسیحیان مطیع ھمھ مقامات باشندخدا خواھان آن است كھ  -١٢

  
 انسانھا باید مطیع قدرت خدا ھھم.  ، ھمھ مسیحیان باید مطیع مقاماتی باشند كھ خدا بر ایشان مقرر داشتھ است١٣مطابق رومیان 

ھای  ی قدرتباید با تمام. و ھمھ شھروندان باید مطیع مقامات كشوری باشند، مگر اینكھ حكم آنان مغایر احكام الھی باشد. باشند
  .ای درست مقاومت كرد انسانی كھ بر ضد اقتدار الھی ھستند، بگونھ

  
  .خدا خواھان آن است كھ مسیحیان یكدیگر را بپذیرند  -١٣

  
ھای مسیحیان ضعیف را بپذیرند و مسیحیان ضعیف نیز باید از  ، مسیحیان قوی باید وسواس١٣  :١۵ تا ١  :١۴مطابق رومیان 

مقدس مغایرت نداشتھ  ھا و اعتقادات با حقایق كتاب  مسیحیان قوی بپرھیزند، بھ شرط آنكھ این وسواسمحكوم كردن اعتقادات
  .باشند

  
 


