
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 دوره  شاگرد سازی  از  رادیو
 

سوم  کتاب - ملکوتدستورعمل   
  



 ٢        صفحھ                                   وم                                                               س کتاب -موعظھ ملکوت خدا 

   مقدمھ
  

  ؟ بشارت ملكوت چیست
  

 و ھمھ ھر شخصواسطھ عیسی مسیح بر   خدا بھمقتدرانھخبر خوش مربوط بھ پادشاھی یا حكومت اعالم بشارت ملكوت یعنی 
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 (ملكوت خدا در نجات اولیھ ایشان  

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

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

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

  
  شود؟ بشارت ملكوت خدا ِكی موعظھ می

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

دھد، خصوصًا در باره  ھا در باره خصوصیات ملكوت خدا تعلیم می عیسی در این مثل.  كرد كھ اكثر آنھا در باره ملكوت خداست
بھ این بشارت ملكوت در تمام عالم موعظھ «: 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

  . ، موعظھ بھ ملكوت خدا وظیفھ ھر مسیحی است 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  برای موعظھ ملكوت دستورعمل كتاب ۴ ھر یك از -١ 

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

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

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

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

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

  ).٣۶  :١١رومیان (
  

  دوره شاگرد سازی از رادیو
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 حقوق مؤلف کتاب
  

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

  
  :توصیھ

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

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

  دوره شاگرد سازی از رادیو
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 فھرست مطالب
  سومكتاب   - ملكوتدستورعمل بنای 

  
  

                                                                                                                                               صفحھ

 ٢ کتابمقدمھ و حقوق مؤلف 
  
  

 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

  
  

   ٢٥درس 
  )٩٢ ،٩١، ٩٠، ٨۴مزمور (رازگاھان 

  )٢۶-٢۵  :۴٠اشعیا :  تقابل مقایسھ نیسخدا  (کردنحفظ 
  ) معماران دانا و نادانو كور راھنمای كور : َمَثلی در باره اطاعت از كالم خدا در ملكوت خدا(تعلیم 

٨  

     ٢٦درس 
  )١٠٧، ١٠۴، ١٠٣، ١٠١مزمور  (رازگاھان

  )١١  :٢٩اول تواریخ :  جالل استشکوه و  خدا پر(حفظ کردن 
  )١٣-١  :٧رومیان (مقدس  كتابرسی بر

١٥  

    ٢٧درس 
  )١٣٩، ١٧۶-٨٩ :١١٩، ٨٨-١ :١١٩، ١١۵مزمور  (رازگاھان

  )١٢-١١  :١افسسیان :   استمقتدر و مستقلخدا (حفظ کردن 
   ) دار و مشك شراب داماد، جامھ وصلھ : ی در باره روزه در ملكوت خداھایمثل(تعلیم 

٢٢  

      ٢٨ درس
  )١۴۶، ١۴۵، ١۴٣، ١۴١مزمور (رازگاھان 

  )١٣  :۴عبرانیان : آگاه بھ ھمھ چیز استخدا (حفظ کردن 
  )٢۵-١۴  :٧رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٢٩  

    ٢٩درس 
  )۵، ۴، ٣، ١امثال (رازگاھان 

  )١٧  :٣٢ارمیا :  خدا قادر مطلق است(حفظ کردن 
  )  زن ُمِصّر  بیوه،ه كنند  دوست شفاعت:ی در باره دعای باپشتكار در ملكوت خداھایمثل(تعلیم 

٣٦  

    ٣٠درس 
  )١٩، ١٧، ١۶، ١۵امثال (رازگاھان 

  .)را مرور كنید»   عظمت خدا«  مربوط بھ حفظیآیات  (حفظ کردن 
  )١٧-١  :٨رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٤٣  

      ٣١ درس
  )١٩، ١٧، ١۶، ١۵امثال (رازگاھان 

  )١  :٨رومیان (حفظ کردن 
  )  نمك جھان و نور عالم،طبیب و بیمار :  دادن در ملكوت خدای در باره شھادتھایمثل(تعلیم 

٤٩  

      ٣٢ درس
  )٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٧امثال (رازگاھان 

  )٣٩-٣٨  :٨رومیان (حفظ کردن 
  )٣٩-١٨  :٨رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٥٥  



 ٥        صفحھ                                   وم                                                               س کتاب -موعظھ ملکوت خدا 

 
    ٣٣درس 

  )۴، ٣، ٢، ١اشعیا (رازگاھان 
  )١٠-٩  :١٠رومیان (حفظ کردن 

  )فكر  پادشاه بی،معمار عجول   :  ره شاگردسازی در ملكوتھایی در با مثل(تعلیم 

٦١  

    ٣٤درس 
    ) ٨، ٧، ۶، ۵اشعیا (رازگاھان 

  )١٢  :١٠رومیان (حفظ کردن 
  )٩رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٦٧  

    ٣٥درس 
  )۴٠، ١١، ١٠، ٩اشعیا (رازگاھان 

  )١٧  :١٠رومیان (حفظ کردن 
 م رد ثروتمن د و ایلع ازر    ، ثروتمن د ن ادان   :ی در ملك وت خ دا  مثلھایی در باره داراییھای زمین    (تعلیم  

  )فقیر

٧٤  

      ٣٦ درس
  )۴۶، ۴۵، ۴٢، ۴١اشعیا ( رازگاھان

  ) مرور كنید رومیانپنج آیھ آخر حفظی را از (حفظ کردن 
  )١٠رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٨٢  

   
  ٨٩    کنندهدرخواستپسر َمثل   ١ضمیمھ 
  ٩١  محصولارگران و  ك،خانھ  ھای صاحب مثل  ٢ضمیمھ 
  ٩٥  شخم زنندهمثل   ٣ضمیمھ 
  ٩٨   مقدس  در كتاب و احکامشریعت  ٤ضمیمھ 
  ١٠٢   شریعت پایانمسیح در مقام ھدف و   ٥ضمیمھ 

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

  روش تفسیر مثلھا
  

  :را مالحظھ كنید" بروید و شاگردان بسازید "  کتاب اول – ل شاگردسازیھای دستورعم ضمیمھ
  ھای رازگاھان، بررسی کتاب مقدس، تعمق و حفظ كردن روش
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  ٢  برنامھ آموزشی 
  

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

  
  :برنامھ پیشنھادی

  
٩:٠٠ - ١٠:٣٠   

  
  ١١:٠٠ ـ  ١٢:٣٠

  
١٦:٠٠ - ١٧:٠٠   

  
  

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

  
  
  )گروه(لیم تع

  وقت استراحت
  )گروه(بررسی  کتاب مقدس 

  وقت استراحت  
  وقت اضافی برای پایان دادن تعلیم یا بررسی کتاب مقدس، برای پاسخ بھ سؤاالت

)                                                                                        گروه(یا برای یک تعلیم دیگراحتمالی 
  وقت استراحت                                            

  )دونفری(تعمق و حفظ كردن آیات 
  )              بھ تنھایی(مطالعھ  کتاب مقدس برای رازگاھان 

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

  
  

  ) ٢٦ و ٢٥دروس (روز اول 
  

      دعا                                                         
  )مثلھایی در باره اطاعت از كالم خدا در ملكوت خدا(تعلیم 

  )١٣-١  :٧رومیان (مقدس  كتاببررسی 
  )١١  :٢٩ اول تواریخ و ٢۶-٢۵  :۴٠اشعیا (حفظ کردن 

  )١٠٧، ١٠۴، ١٠٣، ١٠١، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨۴مزمور (اھان گمقدس در راز كتابمطالعھ 
  )١٠٣مزمور : دو نفری(رازگاھان 

  شتن برکات و دعادر میان گذا
  

  )٢٨ و ٢٧دروس (روز دوم 
  

  دعا
  )ھایی در باره روزه گرفتن در ملكوت خدا مثل(تعلیم 

  )٢۵-١۴  :٧رومیان  (مقدس  كتاببررسی 
  )١٣  :۴ عبرانیان و ١٢-١١  :١افسسیان (کردن حفظ 

  )١۴۶، ١۴۵، ١۴٣، ١۴١، ١٣٩، ١١٩، ١١۵مزمور (رازگاھان مقدس در  مطالعھ كتاب
  )١٣٩مزمور : نفریدو  (رازگاھان

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )٣٠ و ٢٩دروس (روز سوم 
  

  دعا
  )در ملكوت خدا ھایی در باره دعای شجاعانھ و باپشتكار مثل(تعلیم 

  )١٧-١  :٨رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  )  مرورو ١٧  :٣٢ارمیا (حفظ کردن 

  )١٠، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ١امثال ( رازگاھان مقدس در  مطالعھ كتاب
  )٣۵-١  :٣امثال : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن



 ٧        صفحھ                                   وم                                                               س کتاب -موعظھ ملکوت خدا 

  )٣٢ و ٣١دروس (روز چھارم 
  

  دعا
  )مثلھایی در باره شھادت دادن در ملكوت خدا(تعلیم 

  )٣٩-١٨  :٨رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  )٣٩-٣٨  :٨ رومیان و ١  :٨رومیان (حفظ کردن 

  )٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ١۶، ١۵امثال (رازگاھان دس در مق مطالعھ كتاب
  )٣٣-١  :١۵امثال : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )٣٤ و ٣٣دروس (روز پنجم 
  

  دعا
  )ھایی در باره شاگردسازی در ملكوت خدا مثل(تعلیم 

  )٩رومیان ( مقدس كتاببررسی 
  )١٢  :١٠رومیان  و ١٠-٩  :١٠رومیان (کردن حفظ 

  )٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١اشعیا (رازگاھان مقدس در  مطالعھ كتاب
  )٣٠-١  :۵اشعیا : نفریدو (رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )٣٦ و ٣٥دروس (روز ششم 
  

  دعا
  )مثلھایی در باره داراییھای زمینی در ملكوت خدا(تعلیم 

  )١٠رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  ) مرورو ١٧  :١٠رومیان (کردن  حفظ

  )۴۶، ۴۵، ۴٢، ۴١، ۴٠، ١١، ١٠، ٩اشعیا (در رازگاھان مقدس  مطالعھ كتاب
  )٣١-١  :۴٠اشعیا : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  
  

  تعالیم دیگراحتمالیامکانات برای 
  

    کنندهدرخواستپسر َمثل   ١ضمیمھ 
   محصول كارگران و،نھ خا ھای صاحب مثل  ٢ضمیمھ 
  شخم زنندهمثل   ٣ضمیمھ 
   مقدس در كتابو احکام شریعت   ٤ضمیمھ 
    شریعتپایانمسیح در مقام ھدف و   ٥ضمیمھ 

  
  زندگی در ملكوت خدا

  
  ١۴  :١۵؛ متی ٢٧-٢۴  :٧ متی  * اطاعت از كالم خدا در ملكوت خدا •
  ١٧-١۴  :٩ متی  * روزه در ملكوت خدا •
  ٨-١  :١٨؛ لوقا ١٣-۵  :١١ لوقا  *  ملكوت خدادعای باپشتكار در •
  ۵٢-۵١  :١٣؛ متی ٣٨-٣۵  :٩؛ متی ١٣-٩  :٩؛ متی ١۶-١٣  :۵ متی  * شھادت دادن در ملكوت خدا •
  ٣٣-٣١  :١۴؛ لوقا ٣٠-٢٨  :١۴؛ لوقا ۶٢-۶١  :٩ لوقا  * شاگردسازی در ملكوت خدا •
  ٣١-١٩  :١۶قا ؛ لو٢١-١٣  :١٢ لوقا  * داراییھای زمینی در ملكوت خدا •
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  ٢۵درس 
  

  دعا  ١
  

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

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  مزامیر

  
در  با دیگران )٩٢، ٩١، ٩٠، ٨۴مزمور (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

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

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
  مت خداعظ: عنوان مجموعھ

  
  ٢۶-٢۵ : ۴٠اشعیا : قابل مقایسھ نیستخدا  : تعمق، حفظ و مرور كنیددو نفری

  

  ) دقیقھ٨٥( تعلیم   ٤
   كور راھنمای كور، معماران دانا و نادان

  
عت از  مَثلھایی در رابطھ با اطا٢٧-٢۴: ٧در متی " معمار نادان و دانا معمار" و ١۴: ١۵در متی "  راھنمای کور دیگر،کور"ثلھای َم

    .کالم خدا در ملکوت خدا می باشند
 یسیع» . ی روحانیقتیم حقیمنظور تعل  بھی زندگی بر امور واقعی است مبتنیحیتوض«ا ی؛ » ی آسمانیی با معناینی است زمیداستان«مََثل 

ازشان یتشان و نیت وضعیا واقعكرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را ب ی انسان استفاده می و روزمره زندگیع عادیاز وقا
  .ا روبرو سازدیبھ اح

  .م كردی خواھی بررس) اول ، كتاب  ملكوت  در دستورعمل١  ضمیمھ(ھا   مثلھن مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالعیا
  

   كوریمثل كور راھنما  - الف
  

  ۴٢-٣٩  :۶ و لوقا ٢٠-١  :١۵ ی مت:بخوانید
  
   َمَثل یعیدرك داستان طب -١
  

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

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
تواند راھنما  ین صورت نمیر ایرود، در غ ید بداند كھ خود بھ كدام سو میگران را بعھده دارد، بایت دیت ھدایراھنما كھ مسوؤل :مالحظات

 یگران را بسوی كھ دیك راھنماست در حالیكند  ی است كھ ادعا میا از شخصیار گوی بسیری كور تصوین مثل راھنمای بنابرا.باشد
  .كند یت می ھدایتباھ

  
   ن عناصر آنیی َمَثل و تعی چارچوب آنیبررس -٢
  

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

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

ار مھم ی و ارتباط آنھا با كالم خدا بسی انسانیھا ن قسمت با توجھ بھ موضوع سنتیا. شود یافت می ١٢ـ١  :١۵ ی مثل در متھنیزم  ) الف
 یدگاه اشخاصی آن و دهح درباری مسیسیدگاه عی، د) خیسنت مشا(خ یمشااز د ی تقلیریگ سعھ و شكلن قسمت بھ موضوع تویدر ا. باشد یم

   . میپرداز یخ بودند، میمشااز د ی تقلترویج دھندهكھ 
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     . خیمشااز د ی تقلیریگ توسعھ و شكل ) ١
ن ی ایری بكارگی چگونگه درباریحكام انساندگاھھا و ایق و مخصوصًا دیعت عھدعتی شره درباریاریر بسیخ شامل تفاسیمشااز د یتقل

عت خدا معتبر و ی خود شرهخ بھ اندازیمشااز د یتقل. ده بودندیدگاھھا و احكام از گذشتھ بھ ارث رسین دیا. باشد یط مختلف مین در شرایقوان
 ه و نحویعت الھی شری واقعی معناهدھند د نشانین تقالیروان آنھا، ایعت و پیم معلمان شریاساس تعل شدند ، چرا كھ بر ی میقابل اجرا تلق

ار فاصلھ یعت خدا حكم كرده بود، بسیدگاھھا و احكام از آنچھ شرین دی از موارد ایاریدر بس. بودند ی روزمره می آن در زندگیریكارگ بھ
 عت خدا ادایشر ی واقعیگر، حق مطلب را در خصوص اقتضایو در موارد د).   سبتهدربار (٨ـ١  :١٢ ی مثال متیداشتند، برا

خ ید مشای از تقلیگری نمونھ د٢ـ١  :١۵ یر در متید بر انجام مراسم تطھیتأك ).  از ده فرمانییھا قسمت (۴٨ـ٢٠  :۵ یكردند، مثًال در مت ینم
ن یچن.  ت استیو قدوس) ٢  :١٩ان یالو (یعت خدا خواستار پاكیشر.  ار دشوارتر استیعت خواستار آن است بسیاست كھ از آنچھ شر

 مثال قوم یبرا.  داردی درونیشود، داللت بر پاك یده می دی خاص كھ در سلوك و رفتار ظاھری عالوه بر انجام مراسم مذھبیا یپاك
ست قبل از انجام مراسم مختلف یبا یان میالو). ١١ـ١٠  :١٩خروج (ند ی خود را بشویھا نا، جامھیست قبل از نزول خدا بر كوه سیبا یم

بھ ھارون و پسرانش دستور داده شده بود كھ قبل از انجام ). ١۶ـ١۵  :١٧؛ ٢٨، ٢۶  :١۶؛ ٣٣ـ١  :١۵ان یالو(فتند گر ی غسل میمذھب
 مقرر كرده بود كھ قوم یط خاصیعت خدا تحت شرایشر). ٢١ـ١٧  :٣٠خروج (ند ی خود را بشوی، دستھا مھ اجتماعیف خود در خیوظا

د قبل از یبا ی قوم مھچ جا مقرر نكرده بود كھ ھمیعت خدا در ھیاّما شر). ۶  :٢١ھ ی؛ تثن١١  :١۵ان یالو(ند ی خود را بشویست دستھایبا یم
د یی تأیك از احكام الھیچ یخ بود كھ توسط ھیمشا)  یھا سنت(د ی از تقلیكین قانون آشكارا ی ا.ھر وعده غذا مراسم شستن دستھا را بجا آورند

د ین تقلیا). ١۴ـ٣  :٧مرقس (د و اصرار داشتند ین رسم تأكیعت بودند و چھ نبودند، بر ایعلم شر، چھ م انیسی، فر نی با وجود ا.دیگرد ینم
  ؟  افتیھود شكل گرفت و توسعھ یخ قوم یخ چگونھ در تایمشا

، اما   آن داده نشدهه درباری قانون خدا دستوریچ جایافت كھ در ھی شكل گرفت و توسعھ ید بر موضوعاتیھود تأكیخ قوم یچگونھ در تار
 و اسارت )دقبل از میال ۵٨۶ (معبدم و ی اورشلیرانیده گرفتھ شد؟ ویت و اصل حكم خدا نادی مورد توجھ قرار گرفت كھ ماھیبھ حد

ن ی تا اولقبل از میالد ۶٠۵ن حملھ آنھا در سال یھا از اولیاسارت بدست بابل.  بودیدی شدی روحھان ضربیھودی یھا برا یبدست بابل
اشخاص . شود ی محاسبھ مقبل از میالد ۵١۶ آن در ی تا بازساز قبل از میالد۵٨۶ درمعبد یرانیا از وی قبل از میالد ۵٣٧بازگشت در 

د یدند كھ تنھا امیآنھا فھم.   قوم از خداوندشان بوده استیی و جدای دلخراش دورھن واقعیص دادند كھ عّلت ایان قوم تشخیخدا ترس در م
دوار بودند كھ در صورت ینھا معتقد و امآ). ١۴ـ١٣  :٢٩ا یارم( خداوند است یبازگشت با تمام قلب بسو،  اء و مصالحھی احیآنھا برا

در دوران .  ب آنھا خواھد گشتی، مجددًا رحمت و توجھ خدا نص  كھ در تورات آشكار شده استیعت خدا بھ آن صورتیاطاعت از شر
ط ید كھ شرایرس ینظر م بھ. كردند یت می، قوم را ھدا ی نبیا و مالكی، زكر یب و حج كاتی، عزرا  و بعد از آنیال نبیال و دانید، حزقیتبع
  . رفت یش میز خوب پی ھمھ چی مدتیبرا. عت خدا بودی از شریدی جدید محتاج كاربردھایجد

ھ اعالم كردن و اشاعھ دادن آنھا شروع ب. بوجود آمد") اند  كھ خود را جدا ساختھیاشخاص "یبھ معن (یسی بھ نام فریا  زود فرقھیلیاما خ
 بھآنھا آنچنان . ن امر بودیعت خدا بودند، و در واقع مھارت آنھا در اینمودن كھ بھ ظاھر بر اساس شر یا ی مذھبیھا نییانواع مراسم و آ

ن افتخار ی بزرگتر.دندن احكام نموی صرفًا بخاطر تدو،ن احكامی كھ شروع بھ تدودندیگرد  تاقد مشی جدیھا نیی در مراسم و آیتفكر و بررس
عت در ی شریمعلمھا.  گشت یگفتند نسل بھ نسل منتقل م یھا م ین ربی كھ ایمطالب. دیگرد یا معلمان آنان میھا  ین ربیب معروفترینص

آن را ر شده است و چگونھ ی مشھور در گذشتھ تفسیھا یلھ ربیعت بوسیدادند كھ چگونھ شر یم میسھ بھ كودكان تعلیمدارِس وابستھ بھ كن
ست فرا گرفتھ شود یبا ی كھ میمطلب.  م آنھا عبارت بود از تكرار و حفظ كردنیروش تعل). ٢١  :۵ یمت"  ن گفتھ شده استیبھ اول("بخوانند 

د، سال بھ یگرد ید حفظ میبا ی كھ میحجم مطالب. كردند ی معلم تكرار میست آن را برایبا ید و شاگردان میگرد ی شاگردان تكرار میبرا
خ ی مشایھا ن سنتی حكم كرد كھ ایالدی م٢٠٠ھودا در حدود سال ی یاد شد كھ ربیت آنقدر زی كھ در نھایافت بھ حدی یش میل افزاسا

شد و  یح داده مید توضیبا یشنا می، م نیبعد از ا. ده شدینام) » تكرار كردن «یبھ معن(» شنایم«خ یمشااز د ین تقلیا. دیبصورت نوشتھ در آ
شنا بھ ھمراه ی میعنین دو كتاب بزرگ یا. ده شدینام")  كامل كردن "یبھ معن(» گمارا«شنا، ی مربوط بھ میرھایتفس. دیگرد یافزوده م

 یھا یو مكتب رب»  یمیتلمود اورشل«،  می اورشلیھا یمكتب رب. دھند یل میرا تشك")  م دادنیتعل "یبھ معن(» تلمود« ھم یگمارا بر رو
 یتر تلق  چھار برابر بوده و عمومًا معتبرتر و موثقیمی نسبت بھ تلمود اورشلیمطالب تلمود بابل. اھم آوردندرا فر»  یتلمود بابل «یبابل

  .شود یم
   . خیمشااز د ی در مورد تقلیسیدگاه عید ) ٢

 طرف ھمكاران خود عت احتماًال ازیان و معلمان شریسی فر١۵ فصل یل متیدر انج. خ بودندید مشایان دائمًا در حال رواج دادن تقلیسیفر
كنند،  ی نمیرویخ را پید مشای تقلیسیآنھا متوجھ شده بودند كھ شاگردان ع. رندی را بگیسیم مأمور شده بودند كھ جلو خدمت عیدر اورشل

  .شستند یم داده بودند، نمیعت تعلین شریان و معلمیسی كھ فری خود را بھ روشیچرا كھ شاگردان او دستھا
، بلكھ   نداشتی امروزی بھ مسائل بھداشتیچ ربطیعت ھین شریان و معلمیسینكوھش و انتقاد فر. بر ظاھر امور بودخ فقط ید مشایتوجھ تقل

 طھارت را در ی غذا مراسم مذھبهآنھا اصرار داشتند كھ مردم قبل از ھر وعد. دیگرد یفات طھارت میز مربوط بھ مراسم و تشریھمھ چ
ھا كھ نجس  شد، چرا كھ با بازار و مخصوصًا با امت ی می ناپاك تلقی آنھا از نظر مراسم مذھبیدستھا.  نجس خود بجا آورندیمورد دستھا

 خود ھك دست باال گرفتی با یادیار زیفات بسیبلكھ با تشر. شستند ی خود را در تشت نمیآنھا دستھا. شدند، در تماس قرار داشتند یپنداشتھ م
را )  یمدار عتیشر (یپرست روان آنھا در واقع قانونیعت و پین شریان و معلمیسی، فر نی بنابرا.ختندیر یگر می دست دیآب را بر رو

  . قلب و فكرین حالت درونیخ را جانشید مشای از تقلی ظاھریرو  كرده بودند و دنبالھیقی حقیندارین دیجانش
ان یسیاند، اما فر ر پا گذاشتھیخ را زید مشایلان گفت كھ ھر چند شاگردانش تقیسی بھ فریسیع.  از كالم خدا بودی تخطیخ نوعید مشایتقل

 اطاعت از حكم خدا، از مراسم خود یح آنھا را متھم كرد كھ بھ جای مس. از كالم خدایعنیاند،  تر تجاوز كرده ار مھمی بسیزیخودشان از چ
  .انگاشتند ی خدا مهتر از كالم مكاشفھ شد ار مھمی را بسید انسانی آنھا عقا.كنند ی میرویپ

.  كنندیاحترام ی، بھ آنان ب نشانی از والدیت مالیدھند با عدم حما یم می كرد كھ چگونھ بھ فرزندان تعلیادآوری بھ آنان یسی، ع عنوان مثال بھ
 بنا . ھ بھ خداوند وقف شده استیعنوان ھد ز بھیند كھ آن چین خود را برآورده سازند، فقط الزم بود بگویاز والدیخواستند ن یاگر فرزندان نم

داد كھ  ی آنان قرار میش روی را پیعالوه روش ن خود آزاد شوند؛ بھید آنھا از تعھد نسبت بھ والدیگرد ین امر باعث می، ا انیسیم فریبر تعل
بھ  بر احترام كردن یمًا مخالف حكم خدا در ده فرمان مبنیخ مستقید مشاین تقلیاما ا.  خودشان تصاحب كنندیز را برایتوانستند ھمھ چ یم

دگاه و ید. »دیكن ی، از حكم خدا تجاوز م شید خویشما بھ تقل«: ، فرمود جھ گرفتھی نتیسی، ع نسانی بد.)١٢  :٢٠خروج (پدر و مادر بود 
 یده و ھر كاربرد انسانیھر عق. گردد ی مید انسانیخ صرفًا شامل نظرات و عقاید مشاین بود كھ تقلیخ اید مشای در مورد تقلیسی عهدیعق
  .اد كالم خدا باشدید با كالم خدا محك زده شود و تحت انقیبا یم
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     .دادند یج میخ را تروید مشای كھ تقلیح در مورد اشخاصیدگاه مسید ) ٣
ت آنان را ی بطور كامل وضعی نبیایروانشان گفت كھ اشعیعت و پین شری، معلم انیسیاو بھ فر. اكار بودندیان ریسی فریسیاز نظر ع

 آنان دائمًا در .اكارندیستند بلكھ رین نیكنند اما در واقع چن ی بودن می و مذھبیین قوم تظاھر بھ پارسایرا فرموده كھ اید، زینما یف میتوص
؛ اما در باطن گمراه بوده و )١١  :١٨؛ لوقا ۵  :۶ یمت( است یرونی و بی ظاھری خود بودند كھ امریدن خدا با لبھایش و پرستیایحال ن

 ارزش است یھوده و بیكنند كامًال ب یان خدا را پرستش و عبادت میسی كھ فریقی فرمود طریسیع. ار دور بودیده بس زنیشان از خدایقلبھا
  . ھستند نھ كالم خداین و مراسم انسانی قوانهدھند و آنھا صرفًا اشاعھ

رود  ینھ آنچھ بھ دھان فرو م«: دیگو یگرداند و بھ آنھا م یعت متوجھ مردم مین شریان و معلمیسی سخن خود را از فریح رویسپس مس
 یح بعدًا برایمس. »گرداند ید، انسان را نجس میآ یرون میسازد، بلكھ آنچھ از دھان ب ی انسان را نجس م)ت نشستھ باشی اگر با دستھایحت(

ن یح ایم مسیتعل. سازد یزھا است كھ انسان را نجس مین چیگردد و ا ید از دل صادر میدھد كھ آنچھ از دھان برآ یح میشاگردان خود توض
گردد؛ قلب ناپاك  ی میرونی بی بھ ناپاكی منتھی درونینكھ ناپاكی و ا. ی درونی، بلكھ ناپاك ستی نیرونی بی انسان ناپاكیاست كھ مشكل اصل

از دل انسان . دینما ی ابراز انواع گناھان استفاده می برایعنوان ابزار  انسان از دھان بھی درونھسرچشم. شود ی بھ دھان ناپاك میمنتھ
  .سازند یاالت بد خودشان را در گفتار و اعمال شرورانھ آشكار مین خید و ایآ یاالت بد برمیاست كھ خ

او .  كردیند معرفینما ی می كھ از حكم خدا تخطیاكار و اشخاصی ریعنوان اشخاص بھ) آشكارا( عام ءان را در مالیسی فریسین عین چنیا
اگر . باشند ی می انسانیھا  سنتترویج دھندهقت صرفًا یعت ھستند، اما در حقین شریكنند كھ معلم یان تظاھر میسیبھ مردم ثابت كرد كھ فر

رفت و آنھا  ین مین احكام از بیمنظور تدو ن احكام صرفًا بھیان در تدویسیخ قرار دارد، تخصص فرید مشایت برتر از تقلی نھایكالم خدا ب
  .دندیح توطئھ چی مرگ مسیان برایسی است كھ فریلی از دالیكین یا. دادند یل از دست میان قوم اسرائینفوذ خود را در م

 :١۵ یمت(شھ كنده خواھد شد ی كھ پدر او نكاشتھ باشد، از ریاو بھ شاگردانش گفت كھ ھر نھال.  دانست یان را فاقد تولد تازه میسی فریسیع
،  ، مزرعھ افت شود، چھ در باغی كھ ییزان و در ھر جای رشد نھال بھ ھر مشد بھ ی، مربوط م  در نظر داشتیسی كھ عیری تصو.)١٣ 

 :۵ا یاشع(» تاك خدا«، )١٢  :٢٩؛ ٣  :١مزمور (» زی حاصلخیدرخت«قوم خدا ھمچون . گری دیا ھر جایك نھر آب ی، كنار  شھی، ب تاكستان
 ین نھالینكھ چنی این است كھ برای ای اصلهدیا.   شده استیتلق) ٩  :٣ان یقرنتاول (» مزرعھ خدا«ا ی) ١١  :۵٨ا یاشع(»  رابیباغ س«، )٧ 

 از یگریان كرد كھ انواع دین بی ھمچنیسی، ع نی با وجود ا.)۴۴  :۶؛ ٨ـ٣  :٣وحنا ی(د كارنده باشد یبا یخوب رشد كند، خدا خودش م
 كھ خدا نكاشتھ یھر نھال). ٣٩، ٢۵  :١٣ یمت(» گندمھاان یھا در م كركاس«ھ یاند، شب لھ خدا كاشتھ نشدهیز وجود دارد كھ بوسیھا ن نھال

 خواھد ی رویی نھاین امر مسلمًا در زمان داوریا). ١٢ھودا ی؛ ۶ـ۵  :١۵وحنا ی؛ ۴٢  :١٣ یمت(، بھ آتش انداختھ خواھد شد  باشد، كنده شده
  ).٢٠ـ١۵  :٧ یمت(آورد بشناسند  ی كھ میا وهیتوانند درخت را از م یاما در حال حاضر، مردم م. داد
  .ان كردی كور را بی مثل كور راھنمایسینجا بود كھ عیدر ا . دانست یان كور میان را راھنمایسی فریسیع
  

  .شود یافت می ١۴  :١۵ ی مثل در متداستاِن )  ب
  

  .شود یافت می ٢٠ـ١۵  :١٣ ی مثل در متا كاربرِدیح یتوض  )پ
  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  
 در داستاِن مثل آن دستھ یا اصلیاِت مربوط یجزئ.  باشندی مفھوم روحانیدارا  شیھا اِت َمَثلی جزئین نبود كھ تمامی ایسی قصد ع: دمھمق

 قائل ی مستقلی روحانی، معنا ات مثلیك از جزئی ھر ید برای، نبا نیبنابرا. بخشند ی مثل را استحكام میات ھستند كھ درس اصلیاز جزئ
  . میشو

  باشند؟ یا مربوط می ین مََثل واقعًا اصلیاِت ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید و كشف
ن قسمت مطمئنًا جزو یا. كند یف میتوص» ان كوریراھنما«عنوان  عت را بھین شریان و معلمیسی ھمچون فریاكارانیح ریمس :مالحظات

  . ات مربوط استیجزئ
  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

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

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشیا ید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  .دھد یم میتعل» اطاعت از كالم خدا در ملكوت خدا «ه دربار١۴  :١۵ ی كور در متیمثل كور راھنما :مالحظات

 ھستند در ی متكی بودن بر كالم خدا بر آداب و رسوم انسانی متكیان كور كھ بجای از راھنمایرویپ«: است از مثل عبارت یام اصلیپ
  ».شود ی رھنمود می شكست و بدبختیت شخص را بسوینھا
 یدارا ملكوت خدا یشھروندان واقع.  ن ملكوت خدا استیادی بنیھایزگی از ویكی» ، درك كردن و اطاعت كردن از كالم خدا دانستن«

لھ خدا ی كھ بوسییاما آن نھالھا). ٢٧ـ٢۶  :٢وحنا یاول (نند ی را ببیق روحانیالقدس باز شده است تا حقا لھ روحی ھستند كھ بوسیچشمان
  . كور ھستندیاند و از نظر روحان  ھستند كھ از سر نو متولد نشدهیاند اشخاص كاشتھ نشده

  
   ر كتابمقدس مشابھ و متضاد دی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

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

  .دیم و واضح كتابمقدس محك بزنیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  سھ كرد؟ین مثِل مقایم موجود در ایتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
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    كوری روحانی فریسیان  ) الف

  ٢۴ـ١٧  :٢ان ی؛ روم۴١ـ٣۵  :٩وحنا ی :بخوانید
ند، اكنون ی را ببی مادیتھایتوانست واقع ی كھ نمیمرد. ن بردیز از بی او را نی روحانیح پس از آنكھ كور مادر زاد را شفا داد، كوریمس

 و او را پرستش و .ق كردیدھنده تصد ح موعود و نجاتیعنوان مس  را بھیسیاو ع. ز بودی نیق روحانیدن و درك كردن حقایقادر بھ د
  .عبادت نمود

 یسیآنھا نتوانستند ع.  كور بودندی آگاه ھستند اما در واقع از نظر روحانیق روحانیكردند كھ از حقا ینكھ ادعا میان با وجود ایسیفر
من در «:   گفتیسیل عین دلیبھ ھم. اورده و با او مخالفت كردندیمان نیجھ ایرند و در نتی جھان بپذهدھند ح موعود و نجاتیعنوان مس رابھ

  . بودی روحانی، كور انیسی فریكور. »، كور شوند انیناینا و بی آمدم تا كوران بیبھ جھت داورن جھان یا
 كھ یزمان. كردند ی، چرا كھ آنھا دائمًا قلبشان را نسبت بھ كالم خدا سخت م جھ عمل خودشان استیان نتیسی ھمچون فریاكارانی ریكور

 یا گونھ د كھ قلب او كامًال سخت خواھد شد، بھی خواھد رسیدھد، زمان یدامھ مشخص بھ سخت كردن قلب خود نسبت بھ خدا و كالم خدا ا
  ).٢٠ـ١٩  :٣وحنا ی؛ ١۵ـ١١  :١٣ یمت(ابد ی، توبھ كند و نجات  تواند كالم خدا را درك كرده یگر نمیكھ د
دن ی كھ قادر بھ دی و تنھا اشخاص قومی بود، چرا كھ آنھا دائمًا خود را رھبران روحانیبیك خودفریان یسی ھمچون فریاكانی ریكور
  ).٢۴-١٧: ٢رومیان  ؛ ۴٩ـ۴٧  :٧وحنا ی(كردند  ی ھستند تصور میق روحانیحقا
  

   خس در چشم  ) ب
  ۴٢ـ٣٩  :۶ لوقا :بخوانید

، آنگاه  ون كنریاول چوب را از چشم خود ب....  افتند؟ ی نمیا ا ھر دو در حفرهی كند؟ آییتواند كور، كور را راھنما یا میآ«:  فرمودیسیع
د یبا ی راھنما باشد، میگران در مسائل روحانی دیخواھد برا ی كھ میھر شخص. » ید تا خس را از چشم برادر خود برآوری دیكو خواھین

و را  او پرداختھ و ای از كالم خدا و گناھان شخصی، تخط یاكارید اجازه دھد كھ خدا بھ ریاول با. دا كرده باشدیل شده و تولد تازه پیتبد
ند و ی را ببیق روحانیگران خواھد بود كھ اول خدا چشمان او را باز كند تا حقای قادر بھ كمك كردن بھ دیشخص فقط زمان. آزاد سازد

  .ر دھدیی او را تغی درونیاجازه دھد كھ روح القدس زندگ
  

    دانا و نادانانمثل معمار  -ب 
  

  ۴٩ـ۴٣  :۶ و لوقا ٢٧ـ١۵  :٧ ی مت:بخوانید
  
    مثلیعیرك داستان طبد  ـ١
  

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
  :گردد یداستان شامل سھ قسمت م :مالحظات

   .سازند یدو شخص خانھ م. سازند ی، عمارت را م  كھ دو شخصیروش )  الف
توانستند  یدزدھا م. شدند ی ساختھ مین استحكامی با چنی امروزیھا  از خانھیاریكند ھمانند بس ی بھ آن اشاره میسی كھ عییھا نوع خانھ

توانست  ی میدند و بھ راحتیپوشان ی آن را با خاك و علف میشد كھ رو ی درست می چوبیھا ركیز از تیسقف ن). ١٩  :۶ یمت(نقب بزنند 
 خود را در یھا ن دو شخص خانھیا.  خانھ داشتاد ی و بنی بھ پیز بستگین ھمھ چیبنابرا ).۶  :١٢٩؛ مزمور ۴  :٢مرقس (برداشتھ شود 

. رساند یھا نم  بھ خانھیبیچ آسیبًا خشك بود و ھیا تقریدر فصِل گرما، بستر رودخانھ خشك .  بودیا  ساختھ بودند كھ بستر رودخانھیا دره
 سال ی، بھ فصول باران یل گرما و خشكت را مد نظر داشت كھ بعد از فصین واقعیاو ا. نگر بود ندهیده و آی، فھم  عاقلیمعمار اول فرد

 سست را كنار یھا زهیریھا و سنگ او شن.  بماندی ساخت كھ در تمام فصول سال پا بر جا باقیجھ او خانھ خود را در محلیدر نت. رسد یم
اما معمار دوم .  نھادنیرین صخره زیش را بر ایاد خانھ خوی و بنیسپس پ). ۴٨  :۶ لوقا(د ین رسیرین را كند تا بھ صخره زیزد و زم

دار بنا ی ناپایھا زهیھا و سنگر  شنیمًا رویاو خانھ خود را مستق.  خواھد دادینده چھ روی نادان بود، چرا كھ اصًال فكر نكرد كھ در آیفرد
  . صخره دارندی بر روینھاد، كھ ضخامت متفاوت

  
   .دندی آنھا با آن روبرو گردیھا  كھ خانھیشیآزما  ) ب

 یعالوه بر بادھا. گردد یترانھ بھ سمت غرب می مدیای از سمت دری متعددید باعث توفان و رگبارھای شدی، بادھا  سالیندر فصل بارا
ھا   خانھیوارھای بر دی قویبادھا. ابدیش ی، مكررًا افزا شدند كھ سطح آب در بستر رودخانھ واقع در دره یز باعث می، رگبارھا ن یقو

  .ھا اد خانھیھ بنی پاكردند و آب بر یضربھ وارد م
  

   . ل آنیش و دلیجھ آزماینت  )پ
 ییھا زهی خانھ اول بر صخره قرار گرفتھ بود، اما بھ سرعت شن و سنگری را سست كند، چرا كھ پیاد خانھ اولی و بنیتوانست پ یآب نم

 كھ بر صخره بنا شده بود ضربھ یا  خانھیھاواریاگر چھ باد و توفان سخت بر د.  اد خانھ دوم بر آنھا بنا شده بود، شستی و بنیرا كھ پ
الب ی خانھ دوم ناگھان در سیوارھایاما د.  داشت ی آنھا را نگاه میاد قویكرد، اما نتوانست باعث خراب شدن آنھا گردد چرا كھ بن یوارد م

  . ن رفتیخت و خانھ بطور كامل از بیرودخانھ فرو ر
  
   آنن عناصر یی َمَثل و تعی چارچوب آنیبررس ـ ٢
  

  ؟ ستیا كاربرد َمَثل چیح ی، داستان و توض نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  



 ١٢        صفحھ                                   وم                                                               س کتاب -موعظھ ملکوت خدا 

  :  چھار قسمت استیشود كھ دارا یافت میح ی، موعظھ سر كوه مس)٧ ی ال۵ یھا  فصلیمت(ن مثل در ی انھیزم  ) الف
   ك و فراخین راه باریسھ بیمقا ) ١
د كھ چھ زمان واقعًا در نظر خدا مباركند و چگونھ یفرما یدھد و م یح می خدا توض شھروندان ملكوته دربار١۶ـ١  :۵ ی در متیسیع
 یدھد، عدالت یح می عدالت در ملكوت خدا توضهح درباری مس١٢  :٧ ـ١٧  :۵ یدر مت. د در ارتباط بھ جھان ھمچون نور و نمك باشندیبا یم

 گناھان الزم ی كھ خدا برایا ق كفارهیاو از طر.  را از آنھا انتظار داردبخشد و آن ی، بھ شھروندان ملكوت خدا م عنوان پادشاه كھ او بھ
عنوان شھروندان ملكوت خدا، از آنھا انتظار عدالت  ان بھیحی مسیم در مورد نحوه زندگیق تعلین از طریھمچن. بخشد ی، عدالت را م دانستھ

خواھد كھ وارد  یشنوند با اصرار م یغام او را مین و چھ بعدًا پ كھ چھ االیح از تمام اشخاصی مس٢٧ـ١٣  :٧ یباالخره در مت. را دارد
سھ یح با مقایمس). ٢٠ـ١۵  :٧ یمت(دارد  ین بر حذر میمات معلمان دروغیمخصوصًا آنھا را از تعل). ١۴ـ١٣  :٧ یمت(ملكوت خدا گردند 

  ).٢٧ـ٢١  :٧ یمت(بخشد  یان میخود پاگردند، بھ سخنان  یك و فراخ بھ آن ختم می كھ دو راه باریا یجھ قطعیعاقبت و نت
   ی واقعیاین و انبی دروغیاین انبیسھ بیمقا ) ٢

 نداشتھ و ی است كھ اقتدار الھین شخصیمعلم دروغ. دھد ی كذبھ ھشدار میای انبهح بھ شھروندان ملكوت خدا درباری مس٢٠ـ١۵  :٧ یدر مت
؛ ٣٢ـ٩  :٢٣ا ی؛ ارم١٠  :٣٠ا یاشع(د كھ دوست دارند بشنوند یگو ی بھ مردم م رایزیكند و عمومًا آن چ یان میغام شخص خود را بیصرفًا پ

افتھ و یت ی از خدا مأموری واقعیك نبی. دیگو ید، اما عمًال دروغ میگو یقت را میكند كھ حق ی ادعا مین معلمیچن). ۴ـ٣  :۴موتاؤس یدوم ت
رت و یس. ص دھندی كھ دارند، تشخیا ن را از ثمرهی و دروغین واقعیتوانند معلم یز میمردم ن. رساند یغام خدا را بھ گوش مردم میپ

  .شوند یم درستشان شناختھ میق تعلی از طریقی حقیایانب. گردد یج خدمت آنھا آشكار می، رفتار و نتا ، سخنان  آنھا در تفكراتیت درونیماھ
  .كند ی كھ عمل میزند و شخص ی كھ فقط حرف مین شخصیسھ بیمقا ) ٣

،   كھ فقط اھل حرف زدن استیشخص. دھد یاكار ھشدار میح بھ شھروندان ملكوت خدا در مورد اشخاص ری مس٢٣ـ٢١  :٧ یدر مت
 یحیك مسیكند كھ  یاو وانمود م.  خدا را در عمل انجام دھدهست كھ ارادید، اما حاضر نیگو ی سخن میحیك مسی است كھ ھمانند یكس

ن موضوع را ی ایسیع.   استی و اسمی ظاھریحیك مسی، بلكھ  ستیا نی ری و بی واقعیحیك مسیاو .  افتھ استی، اما واقعًا تولد تازه ن است
، )١٠ـ٩  :٢ان یكیدوم تسالون(طان یا قدرت شی، )١  :١٠ یھودا، متی(ا اجازه او یق قدرت خدا یتوانند از طر یان میحیرمسیرد نكرده كھ غ

ا معجزات یام آنھا اشتباه بود ین نبود كھ پین اشخاص ایت چنیل محكومیدل.  انجام دھندی خود، معجزاتهبندی و ظاھر فریگر لھیق حیاز طر
 است كھ ی، فرد  كھ اھل عمل استی شخص.)٣  :٢٣ یمت(دادند  یكردند، خود انجام نم ینكھ آنچھ موعظھ مین بود، بلكھ ایآنھا دروغ

. دھد یكند انجام م ی را كھ موعظھ میقتیكند و حق یقت را موعظھ میاو حق. دھد ید و آنچھ را كھ مورد پسند خدا است انجام میگو یم
  .شود یاش شناختھ م یلھ زندگی، بھ وس  كھ اھل عمل استیشخص

  .  كھ فقط شنونده استی كھ اھل عمل است و اشخاصین شخصیسھ بیمقا)  ۴
دھد  یم می تعلیسیشخص نادان آنچھ را ع. دھد ی بھ شھروندان ملكوت خدا در مورد اشخاص نادان ھشدار میسی ع٢٧ـ٢۴  :٧ یدر مت

  .دھد ی را انجام میسیم عیشھ تعالیاما شخص عاقل ھم. دھد یشنود، اما آن را انجام نم یم
  

  .شود یافت میك ھشدار ی بھ صورت ١۴ـ١٣  :٧ ین مثل در متی اداستان  ) ب
  

  .باشد ین ھشدار مین مثل در واقع در ای اا كاربردیح یتوض  )پ
 ھ در وھلیسیم عیتعال. م او را بكار ببرند و در عمل بھ جا آورند ید تعالیبا ی، م  ساختن عمارت بر صخرهیدھد كھ برا یح میح توضیمس

در اکنون شود كھ  ی میمیتر، شامل تمام تعال ، و بطور گسترده)٧ـ۵ یمت(ان كرد ی اشاره دارد كھ او در موعظھ سر كوه بیمیاول بھ تعال
  )٢٠: ٢٨متی ( . ستمقدس ثبت شده ا كتاب

  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

  اند؟ چھ عناصری در داستان مطابق واقعیات زندگی روزمره :گفتگو کنید
كند، نھ فقط در  یح اطاعت میم مسی كھ از تعالیشخص«:  گفتھ)  میالدی۴٠٧-٣۴٧(زوستوم یسا بھ نام كری از پدران كلیكی :مالحظات

 كھ دشمنان یا شوند بگونھ یرومند مین است كھ نیبركت عادالن ا. گردد یمند م  بھرهیز از بركات الھیلكھ در زمان حال ن، ب ندهیزمان آ
ن ی سھمگی خوب بلكھ مخصوصًا در ھنگام طوفانھاین است كھ نھ فقط در ھوای ایار عالیموضوع بس. توانند او را نابود سازند ینم
 یا الب بھ گونھید كھ باران و سیگو یزوستوم میكر. »چ شكستھ نخواھد شدی، شخص عادل ھ) یئم دایھا م و وسوسھی عظیھایناآرام(

ح مانند صخره است كھ شخص را یم مسیثبات تعال. توان بھ آن اشاره كرد ی ما است كھ می در زندگی مسائل منفیكننده تمام انی بیاستعار
  .دھد ی قرار می انسانیدادھای امواج خروشان رویباال
  

   . صخره و ِشن )  الف
،  نیبا وجود ا.  ات بھ حدس و گمان پرداختین جزئی ای معنهد درباریجھ نبایدر نت. دھد ی نمیحیات در مثل توضین جزئیح درباره ایمس
 ی كھ بھ معنییم تا آنجاییح است كھ بگوی، كامًال صح نیبنابرا.  لھ آنچھ حكم فرمود، آشكار كرده استیاش را بوس ح خود و ارادهی مسیسیع

باشد و شن  یم)  م و سخنانشیتعال(ح ی مسیسای خود عهكنند انیگردد، صخره ب ی صخره و شن مربوط می مثل عمارت رویروحان
  . ی انسانیدگاھھای دهكنند انیب

  
   . ا شنی صخره یساختن رو )  ب
كننده انجام دادن سخنان  انی صخره بیساختن رو. باشند ی میات مھم و اساسین جزئیدھد، بنابرا یح میات توضین جزئی اه درباریسیع

،   شنی ساختن بر رو.نھد یاد می خود را بر او بنیكند، زندگ ی میح زندگی مسیسی كھ مطابق سخنان عیھر شخص. باشد یح میمس
  .باشد  ی میسینده و مخصوصًا عمل نكردن بھ سخنان عی اعتماد بھ خود، در نظر نگرفتن آهكنند انیب
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   .الب و بادی، س باران  )پ
ش و محك ین آزمایا. باشند یش می آزماهكنند انی، از متن كامًال مشخص است كھ ب نیبا وجود ا. دھد یح نمیات توضین جزئیح در مورد ایمس

، ٣٩ش یدایپ(ھا  ؛ وسوسھ)٢ـ١وب ی، ا٢٢ش یدای، پ میابراھ( گوناگون یشھایزماآ، )٢٠ـ١۵  :٧یمت(ن ی دروغیایامكان دارد بصورت انب
 یباشد؛ اما بطور خاص بھ داور) ٣٧ـ٣۶  :٩؛ ۶٠ـ ۵٩  :٧اعمال (و مرگ ) ٢٢ـ١٨  :١وب ی، ا٣۶  :۴٢ش یدایپ (ی، سوگوار) وسفی

  ).٢  :۵ان یكی؛ اول تسالون٣٣ـ٣١، ۶  :٢۵؛ ۴۴ـ۴٢  :٢۴ یمت(كند  ی اشاره میینھا
  

   .دی كھ خراب نگردیعمارت  )ت
ھر . كند یع كسب می مطیحیك مسی است كھ یا یروزین قسمت در ارتباط با پیمقدس ا كتابدر . دھد یح نمین نكتھ را توضی ایسیع

اول (گردد  ی، ھرگز شرمنده نم  خود حفظ كرده استیح را در قلب و زندگیدھد كھ سخنان مس ی كھ با رفتارش نشان میشخص عاقل
ان یكیاول تسالون( خواھد بود یروزی، روز پ ود، بلكھ برعكس وحشتناك نخواھد بی او امریز برای نیی نھای روز داوریحت). ۶  :٢پطرس 

  ).١۴ـ١٣  :٢طس ی؛ ت٨  :۴موتاؤس ی؛ دوم ت١٠؛ ٧  :١ان یكی؛ دوم تسالون١٧ـ١۶  :۴؛ ١٣  :٣؛ ٢٠ـ١٩  :٢
  

   .م بودی آن عظید و خرابی كھ خراب گردیعمارت  )ث
، كھ  ھر شخص نادان. باشد یع میر اشاره بھ شكست كامل اشخاص نامطن امیمقدس ا در كتاب. دھد یح نمیز توضین نكتھ نی اهح درباریمس

  . رد خواھد شدیدھد، در روز داور یح نشان می مسیسی خود را با رد كردن سخنان عینادان
  
    مثلیام اصلیص پیتشخ ـ ۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  .دھد یم میتعل» اطاعت از كالم خدا در ملكوت خدا «ه، دربار۴٩ـ۴٣  :۶ا شن در لوقا ی صخره یمثل عمارت رو :مالحظات

 جستجو كرد یدگاھھا و رسوم انسانیا دید در انسان یك شخص را نبای یھ و اساس سرنوشت ابدیپا«: ن مثل عبارت است ازی ایام اصلیپ
سازد، سخنان  ی شن میرت خود را بر رو كھ عمایشخص» .شود یح ساختھ میم مسیاد با انجام دادن تعالین بنیا.  حی مسیسیبلكھ در ع

 كھ عمارت خود را بر یشخص. باشد ی می خود وابستھ و متكیدگاھھای، بھ د ی، در مورد مسائل زندگ نیشنود، اما با وجود ا یح را میمس
كند، ھر  ی كھ می فكركشد، ھر ی كھ میا  كھ دارد، ھر نقشھیھر ھدف.   استیح بھ او متكیم مسیسازد، با اطاعت از تعال ی صخره میرو

د با عمل یبا ی عمارت مه سازندین سنگھایو ا.  سازنده عمارت ھستندیدھد، ھمچون سنگھا ی كھ انجام مید و ھر رفتاریگو ی كھ میسخن
  .ح بنا گردندیح بر مسیم مسیكردن بھ تعال

دگاھا یر انسانھا و بر دیا سای ملكوت خدا بر خود ی شھروندان واقع. ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی» اطاعت از خدا و كالم خدا«
شنوند، بلكھ آن را در عمل بھ  یآنھا فقط كالم خدا را نم. ندینما یقًا بر عكس بھ خدا اعتماد میكنند، بلكھ دق یھ و توكل نمی تكیا رسوم انسانی

  .آورند یجا م
  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابیسھ مثل با قسمتھایمقا ـ ۵
  

  سھ كرد؟ین مثِل مقایم موجود در ایتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
  

   .رد كردن كالم خدا)  الف
  ٣٠ :٧؛ لوقا ۶  :۴ ھوشع ؛٢-١: ٣٠ ؛٢۴  :۵ا ی؛ اشع٣٣ـ٢٠  :١؛ امثال ٢٢  :١١٨ مزمور :بخوانید
 خود یعت خداید و چونكھ شری من كاھن نشویز تو را ترك نمودم كھ برای، من ن یچونكھ تو معرفت را ترك نمود«: دیگو ی م۶  :۴ھوشع 

،  را كھ چون خواندمیز«د، یگو ی حكمت كالم خدا م٢٨ـ٢۴  :١در امثال . »ز فرزندان تو را فراموش خواھم نمودی من نیرا فراموش كرد
ز در یپس من ن. دیخ مرا نخواستید و توبیحت مرا ترك نمودی نصیام اعتنا نكرد، بلكھ تمی خود را افراشتم و كسید و دستھایشما ابا نمود

» .كن اجابت نخواھم كردیآنگاه مرا خواھند خواند ل... شود استھزا خواھم نمودید و چون ترس بر شما مستولیبت شما خواھم خندین مصیح
 بھ افرادی ٢-١: ٣٠ھشدار اشعیا  . متحمل نگردد كالم خدا را رد كند و عواقب آن رایر ممكن است كسیدھند كھ غ یات ھشدار مین آیا

نیستند و مسیری است کھ نقشھ ھایی را میکشند کھ نقشھ ھای خدایی نیستند، افرادی کھ روابطی را برقرار میکنند کھ با ھدایت روح القدس 
  .را در زندگی میروند بدون اینکھ با خدا مشورت کنند

  
  اطاعت از كالم خدا)   ب

  ٢٣، ٢١  :١۴وحنا ی؛ ٢٨  :١١؛ ١۵  :٨؛ لوقا ۴  :۴ ی مت:بخوانید
 و استقامت محصول یداریدارند و با پا یك قلب خوب و آماده نگھ می است كھ كالم خدا را در یانیحیكو معرف مسی، خاك ن١۵  :٨در لوقا 
  .ان ثمر بھ بار آوردیحی مسین است كھ در زندگیھدف كالم خدا ا. آورند یبھ بار م

  
    خرهنوان صع ح بھیمس  )پ

  ۶  :٢؛ اول پطرس ۴  :١٠؛ ١١  :٣ان ی؛ اول قرنت٣٣  :٩ان ی؛ روم١۶  :٢٨ا ی اشع:بخوانید
 است كھ ھر كھ بر او اعتماد كند ھرگز شرمنده نخواھد شد ی انتخاب شده و ارزشمندھیح سنگ زاویكند كھ مس یان می ب۶  :٢اول پطرس 

 یسیدھد كھ ع یم میھا تعل ن قسمتیھر دِو ا.  ان استیحی مسیھ و اساس برایاد و پای تنھا بنحی مسیسید كھ عیفرما ی م١١  :٣ان یو اول قرنت
  .ندی خود را بر آن بنا نماید زندگیبا یان میحی است كھ مسیا ح صخرهیمس
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   اطاعت از كالم خدا در ملكوت خداهن مثلھا درباری ای اصلیامھایا پیم ی تعالھخالص  -پ 
  

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

  :مالحظات
   .باشد یح چگونھ می مسیسیا عید بدانند كھ خدا یھمھ مردم با  ) الف

د، ھرگز یح بنا نمای خود را بر مسی كھ زندگیھر شخص. ندین بنا نما خود را بر آید زندگیبا ی است كھ مردم میا ح آن صخرهی مسیسیع
.  مقدس ثبت شده است ح در كتابی مسیسیم عی، و تعال مش آشكار كردهیق تعالیاش را از طر ح خود و ارادهی مسیسی ع.شرمنده نخواھد شد

 و ی كھ زندگیھر شخص.   او قرار داده استش را بری خوی و سرنوشت جاودانیدھد، زندگ یح را انجام میم مسی كھ تعالیھر شخص
چ ید كھ در ھیگو ی م١٢  :۴چرا كھ اعمال . دیاب نخواھد گردی بنا نھد، مسلمًا كامیگریا فرد دیشتن ی خود را بر خویسرنوشت جاودان

  . ستیح نجات نی مسیسی بھ جز عیگریشخص د
  

   .د چگونھ باشندید بدانند كھ بایان بایحیمس )  ب
 یسی خود را بر عی زندگیان زمانیحیمس. ندی، بنا نما ی جاودانه، آن صخر حی مسیسی خود را بر عیؤل ھستند كھ زندگان مسویحیمس
؟ در  را و جذاب استین گین چنیح ایم مسیچرا بھ عمل آوردن تعال. م او را انجام دھندیند كھ تعالینما ی، بنا م ی جاودانه، آن صخر حیمس

و آنكھ مرا محبت . دینما یھر كھ احكام را دارد و آنھا را حفظ كند، آن است كھ مرا محبت م«: دیفرما یح می مس٢٣، ٢١  :١۴وحنا ی
د، ی مرا محبت نماید، پدر من او رامحبت خواھد نمود و من او را محبت خواھم نمود و خود را بھ او ظاھر خواھم ساخت اگر كسینما یم

ح یم مسیبا اطاعت از تعال. » م گرفتی مسكن خواھی، نزد و  او آمدهیخواھد نمود و بسوكالم مرا نگاه خواھد داشت و پدرم اورا محبت 
، شخص در  حیم مسی با اطاعت از تعال.نان خواھد دانست كھ خدا او را دوست دارد و محبت خدا را تجربھ خواھد كردیشخص با اطم

 او ملموس ی بر او آشكار خواھد نمود و حضور روحانشتریح خود را ھر چھ بیمس. ح رشد خواھد كردی مسیسایارتباط خود با ع
م شناخت یح بركت عظیم مسی اطاعت از تعالیان برایحیزه مسیاما محرك و انگ. ستندیاد نیار زید اطاعت گردند بسی كھ بایاحكام. گردد یم

  .  روزمره استی او و تجربھ كردن محبت و حضور او در زندگیشخص
  
  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  اسخ بھ كالم خدادعای در پ

 
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( تكلیف منزل   ٦
  برای درس بعدی

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

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

  .را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی نمایید »   كور راھنمای كور، معماران دانا و نادانمثِل«  موضوع برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده . را بخوانید ١٠٧، ١٠۴، ١٠٣، ١٠١مزمور   ھر روز نیمی از یك فصل از - رازگاھان  - ٢

  . كنید و یادداشت بردارید
است، مورد تعمق قرار داده و حفظ ) ١١ : ٢٩اول تواریخ :   استجالل شکوه و خدای پر(   آیھ حفظی جدید را كھ - حفظ کردن  - ٣

  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ روز آخرین ھر. كنید
 قدم  بررسی ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ١٣-١ : ٧رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس -٤

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

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٢۶درس 
  
  

  دعا  ١
  

 
  .بسپارید بھ خداوند راموعظھ ملكوت خدا این دوره مربوط بھ نیز گروه خود و ضای اعدعا كنید و : سرگروه

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  مزامیر

  
 با )١٠٧، ١٠۴، ١٠٣، ١٠١مزمور (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت
  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  دداشتیا از روی یا (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
  عظمت خدا: عنوان مجموعھ

  
  .١١: ٢٩اول تواریخ :  ستجالل ا شکوه و خدا پر . مرور كنیددو نفری :مرور

  

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
  ١٣-١ : ٧رومیان 

  
در .  میم تا نزد خدا عادل اعالم شویعت آزاد شویم از اسارت شریاز داریدھد كھ ما ن ی، پولس نشان م۴ و ٣ یھا ان فصلی در روم: مقدمھ

 داشتھ ی مقدسیم تا در حضور خدا زندگیعت آزاد شویم از اسارت شریاز داریدھد كھ ما ن ی پولس نشان م۶-١  :٧ و ۶ یھا ان فصلیروم
  .دھد یعت را نشان میده و اثر شری پولس فا٢۵-٧  :٧ان یدر روم.  میباش

ن علت كھ انسان ی وجود دارد، بلكھ بھ ایعت اشكالین سبب كھ در شری، نھ بھ ا ی است اساسیعت امری شری از اسارت و بندگیزادآ
عت یرا شری است زیعت ضروری از شریآزاد. س در حضور خدای و تقدیشمردگ  عادلی ساختھ برایا لھیبھ وسل یعت را تبدیشر
 خود را تجربھ كند، و هشد آلود و تباه عت گناهیتواند باعث شود كھ انسان طب یعت فقط می شر.ا مقدس سازدیتواند شخص را عادل  ینم
  .قًا آگاه و ملزم سازدیناھكار بودن خود عمتواند گناه را بھ او بشناساند و او را از گ یم

 از اسارِت قدرت گناه آزاد یحید كھ فرد مسیفرما یاو م. كند یف می را در قبال گناه توصیحیت فرد مسی، پولس وضع۶ان فصل یدر روم
ا در گناه یدھد كھ گناه كند  یز را نمن مجویماندار، بھ او ایماِن فرِد ایق ایض او از طریواسطھ ف  بھیقِت عدالت الھید كھ حقیفرما یم.  است
 ی از زندگیند برخورداریجتًا بھ فراید منجر شود بھ حالت تقدس و نتیمان بای اھواسط ض بھیق فی از طریشمردگ  حالت عادل. كندیزندگ

   .ز خواھد شدین نیو چن)  سیتقد(مقدس 
عت ی از اسارت شریحید كھ فرد مسیفرما یم. پردازد یعت می در قبال شریحیت فرد مسیف وضعی، پولس بھ توص٧ان فصل یدر روم

كند كھ  ید میقت را تأئین حقیر، ایك تصویاو با ارائھ ).  سی تقدی برایا لھی و وسیشمردگ  عادلی برایا لھیعت ھمچون وسیشر(آزاد است 
ر از رابطھ با یی تغیعنیكند،  یف میا توصر ریین تغیج ایاو نتا). ١۴  :۶(است »  ضیر فیز«، بلكھ  ستین»  عتیر شریز«گر ی دیحیفرد مس

 ی، برا ض استی كھ تحت فیحی، فرد مس اكنون. آورد ی مرگ ثمر میعت بود، برایر شری كھ زیقبًال شخص.  حیعت تا بھ رابطھ با مسیشر
  .آورد یخدا ثمر م

د در عدالت و ینكھ انسان بای بر ایالنھ خدا مبن، اشاره دارد بھ مطالبات مقدس و عاد  مطلقشیدر معنا»  عتیشر «ھ، كلم انی رومھدر رسال
ف ی وظایعْت قانون كامل خدا برایشر. د مجازات شودی گناھان انسان باینكھ تمامیابد و ای كامل باشد تا بتواند نجات بصد درصد،  تیقدوس

  ). ۵  :١٠  رومیان(باشد  ی نجات میانسان و شرط مطلق خدا برا
 ی، و احكام مدن ینیی، احكام آ یا مطالبات مطلقًا عادالنھ و مقدس خدا كھ در احكام اخالقیه دارد بھ اقتضاھا عت اشاریتر، شر ی كلیدر مفھوم

  . شدند یم داده میھود تعلی)  یھا یا َرّبی( سنن مفصل علما یاند، اما خصوصًا آنطور كھ از سو  شدهیل متجلیاسرائ
گان خود، عادل و ید در قبال خدا و ھمسایداد كھ در مقام قوم خدا، چگونھ با یم میم تعلق بھ مردی عھدعتهدر دور)  ده فرمان (یاحكام اخالق
  .  كنندیمقدس زندگ

م یبھ مردم تعل)  ، و اعمال مقدس اد مقدسی، اوقات و اع ، مناصب مقدس در خصوص اماكن مقدس(ق ی عھدعته در دورتشریفاتیاحكام 
  . او را عبادت كنندك شوند و ید بھ خدا نزدیداد كھ چگونھ با یم

د ھمچون یآموخت كھ كھ چگونھ با یق بھ مردم می عھدعتهدر دور)   و غراماتیی، احكام جزا در خصوص پادشاه و داوران (یاحكام مدن
  . كنندیھا زندگ ان امتیدر م)  یخداساالر(ِك خدا یملت تئوكرات

، و تشریفاتی،  ی با احكام اخالقیعنی( بزرگ شده بودند یعت موسی شرشان بایا.  تبار وجود داشت یھودیاِن یحی از نومسیتی، اقل در روم
را )  ده فرمان (یدند احكام اخالقیكوش یز وجود داشت كھ بطور خاص میان نیھودیریان غی از میحی مسیا د عدهیاما شا).  قی عھدعتیمدن

تبار كھ با  یھودیمانداران یان ایت سبب بروز تنش میضعن ویك سو، ایاز . دیاِن روم گردیحیان مسیت موجب تنش مین وضعیا. نگاه دارند
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ت سبب بروز ین وضعیگر، ای دیاز سو. دیگرد یعت بزرگ نشده بودند، می كھ با شریھودیریمانداراِن غیعت بزرگ شده بودند و ایشر
ن كار یعت را حفظ كنند، قادر بھ ای شركردند ی تالش می وقتی برده بودند كھ حتیرا پید، زیگرد یتبار م یھودیمانداران یان خوِد ایتنش م
 یر جنگیا اسیغالم «اصطالح   كنند، بھیزندگ»  عتیر شریز «ی و احساسیدند از نظر مذھبیكوش یاز آنجا كھ ھنوز م). ٨-٧  :٨(نبودند 

  .ماندند ی میباق»  یعت موسیشر
  

   بخوانید:  ١قدم 
  . را با ھم بخوانیم ١٣-١ : ٧رومیان  :بخوانید

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

  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 ارد زیر مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر درمیان میمو(
  .  )گذارند كھ نباید لزومًا یکسان باشند اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم درمیان می

  
س نشان ی و تقدیشمردگ  عادلیعت را برای بودِن شریافپولس ناك.  من وجود داردی برایقت مھمی حق۶- ١ :٧ان یدر روم  )١كشف 

 مورد ١۴  :۶ان ی كھ در رومی است بر موضعیدیح و تأئین بخش توضیا. دھد یم میعت را تعلی در قبال شریحیاو موضع فرد مس. دھد یم
ر یز«رون آمدن از یدر اثر بدھد كھ  یح میپولس توض» . ضیر فید، بلكھ زیستیعت نیر شریز«: دیفرما یفرض قرار گرفتھ بود كھ م

  .گردد ی ما با خدا حاصل مھ در رابطیجی، چھ نتا» ضیر فیز«و قرار گرفتن »  عتیشر
  . شریعت تا زمانیکھ یک فرد زندگی میکند، بر آن فرد حاکمیت دارد، پولس استدالل میکند کھ ١: ٧در رومیان  )  الف

كردند، مكلف بودند  ی میعت زندگیر شری كنند و عمًال ھنوز ھم زیعت زندگیر شریخواستند ز یگر در روم كھ می دیان و برخیھودی
كردند،  ی میعت زندگیر شری كھ زیتا زمان). ١٠  :٢عقوب ی؛ ١٠  :٣ان یغالط( اطاعت كنند صد درصدعت را بطور كامل و یشر
 كھ ی تا زمانیعنی باشد، یمقرر بود كھ موقتعت یار و سلطھ شریاما اخت. كرد ی میشان حكمرانی بر ایچ سازش و مماشاتیعت بدون ھیشر

  ).٧: ۴ -٢٣  :٣ان یغالط(كردند  یم یعت زندگیر شریزنده بودند و ز
  

  . پولس مطرح میکند کھ شریعت بر شخص مرده، سلطھ و حاکمیتی ندارد،۴-٢: ٧رومیان در  )  ب
مقررات رعایت د بھ یات ھستند، مقید حیواج در ق كھ ھر دو طرِف ازدیتا زمان.   ازدواج استھھ رابطیعت شبیرابطھ شخص با شر

  . تواند مجددًا ازدواج كند یشود و م یگر از مقررات ازدواج آزاد میكند، طرف د ین فوت می از طرفیكی یاما وقت. باشند یازدواج م
 یپولس برا. ح آغاز كندیس میسی را با عیدیدھد، آزاد است كھ رابطھ جد یعت را خاتمھ می رابطھ با شری شخصی، وقت ن شكلیبھ ھم

پولس این حقیقت . ردیم یعت می شرھد كھ شخص نسبت بھ اقتدار و سلطیفرما ی، بلكھ م عت مرده استید كھ شریگو یان نمیھودیاحترام بھ 
  . را در ارتباط بین مسیحیان و شریعت بکار میبرد

). ٢  :۶(» اند نسبت بھ گناه مرده «،)۴-٣: ۶رومیان  ( حی خودشان با مسیح و مرگ روحانی مسیسی عی مرگ واقعھواسط ان بھیحیمس
  ). ٣  :٣ان یكولس(اند  گفتھ»  نھ« جھان گناھكار ھت و وسوسی و بھ جذابسلطھ و قدرت گناه آزاد شده از یعنی

عبارت  بھ). ۴  :٧(» اند ز مردهیعت نینسبت بھ شر«،  حی خودشان با مسیح و مرگ روحانی مسیسی عی مرگ واقعھواسط ان بھیحیمس
نكھ ھمھ گناھان ی داشتھ باشند و ای كاملیست زندگیبا ی انسانھا مھنكھ ھمی بر ایكھ مطالبھ خدا بود مبن»  عتیشر«حاکمیت گر، از ید
 زیرا مسیح .اند دهیز چشم پوشیعت نی عادل شمرده شدن توسط حفظ شریشان برایو از تالشھا. اند شد، آزاد شده یست مجازات میبا یم

  .م گناھان ایشان مجازات شده و شریعت را بجای آنان بھ انجام رسانیدبرای تما
ح آغاز كردند، ی مسیسی را با عیدی جدھ رابطی وقتیعنیمان آوردند، یح ای مسیسی بھ عیكند كھ وقت ی میادآوریاِن روم یحیپولس بھ مس

  . دندیعت خاتمھ بخشیشرطبیعت گناه آلود و ن خود را با یشی پھرابط
  

ن برای خدا  مسیحیا اماند،کن می مھیا را برای مرگ اعمالی ، پولس آموزش میدھد کھ مردم تحت شریعت،۵-۴: ٧ومیان در ر)  پ
  . ثمرات ببار می آورند

ناپاکی میباشند کھ بواسطھ شریعت برانگیختھ میشوند، ثمرات را برای مرگ مھیا افرادی کھ تحت کنترل و سلطھ طبیعت گناه آلود و امیال 
-٢٢  :۵غالطیان (اشخاصی کھ نسبت بھ شریعت مرده اند و با مسیح برخاستھ اند، بھ مسیح تعلق دارند و برای خدا ثمره میآورند  .میکنند

توانند از زندگی جدیدی برخوردار باشند و  ، و ایشان مایلند و می)٢٠ :٢غالطیان (كند  مسیح حیات نوین خود را در ایشان زندگی می). ٢٣
 شریعت قیمومیتمسیحیان دیگر تحت  ).١۶  :١؛ ٣  :٣كولسیان (شد، و با مسیح و برای مسیح زندگی خواھند كرد چنین نیز خواھد 

  .)٧  :۴-٢٣  :٣غالطیان (اند  نیستند، بلكھ اكنون از آن عیسی مسیح
  

  .  خدمت میکنند روح جدیدطریقا شیوه و  پولس تعلیم میدھد کھ مسیحیان ب،۶: ٧در رومیان )  ت
و بھ روش کھنھ كردند  زندگی می»  زیر شریعت«،  شان بودند، یعنی پیش از حیات نوین و تولد تازه»  در جسم«كھ انسانھا، ھنوز  یوقتتا 

  .كوشیدند با حفظ شریعت عادل شمرده شوند و تقدیس گردند  میآنان.  مکتوب پیشین خدمت میکردند
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 از وضعیت آنھا .)١۴  :۶(ھستند »  زیر فیض«ایشان . وح خدمت میکننداما اشخاصی کھ از شریعت آزاد گشتھ اند، بھ طریق جدید ر
القدس در آنان زندگی نوین  یعنی نتیجھ این است كھ روح .وسیلھ فیض خدا از طریق ایمان برخوردارند شمردگی و وضعیت تقدس بھ عادل

 ایشان ونالقدس در واسطھ روح  جدید شیوه مسیح بھشیوه. كنند ای جدید زندگی و خدمت می آورد و ایشان بھ شیوه و مقدسی را پدید می
  ).٢٧  :٣۶؛ حزقیال ٣٣  :٣١ارمیا (باشد، و نھ شیوه شریعت مكتوب بر ایشان  می
  

. تواند بكند یعت چھ كار میدارد كھ شر یان می خود بھپولس از تجرب.  من وجود داردی برایقت مھمی حق١٣- ٧ :٧ان ی در روم )٢كشف 
عت یدر طب) ۵  :٧(آلود را   گناهیھا تواند ھوس ی فقط میاحكام اخالق. آورد ید می و الزام بھ گناه را پدیھ و آگاھ تجربیاحكام اخالق

تواند سبب شود كھ او در  ی نمیاحكام اخالق.  آلودش چقدر تباه است عت گناهیب او را آگاه سازد كھ طبین ترتیزد و بدیآلودش بر انگ گناه
 یتواند تجربھ و آگاھ یعت فقط می، شر  آنیبجا. س گرددیتواند سبب شود كھ در حضور خدا تقد یز نمی و نحضور خدا عادل شمرده شود

: ١٩امثال " (شدن از ھدف خدا در زندگی خودغافل "بیاد آورید کھ کلمھ گناه بھ معنی  . را بھ او بدھدیو الزام بھ نامقدس بودن در زندگ
، )١۵: ۴رومیان " (زیرپا نھادن خواستھ ھای نیکو و عادالنھ خدا"، )٢٣: ٣رومیان " (گیقصور در معیار کامل خدا برای زند"، )٢
و در ) ٢: ۴؛ ١٧: ٢دوم قرنتیان " (تحریف کردن کالم و حقیقت خدا"، )۴-٢: ١اشعیا " (عصیان در مقابل خدا و راه او برای زندگی"

   ).٢: ۴؛ عبرانیان ٩: ١۶یوحنا " (ایمان نیاوردن بھ عیسی مسیح"نھایت 
  

ا تقدس آزاد شود، نھ ی یشمردگ  عادلیعت برایاز دارد كھ از اتكا بھ شریكند كھ انسان ن ی پولس استدالل م٨- ٧ :٧ان یدر روم )  الف
د آورد، یتواند پد ی كھ میزیتنھا چ. د آوردیا تقدس پدی یشمردگ تواند عادل یعت نمینكھ شری، بلكھ بخاطر ا عت بد استینكھ شریبخاطر ا

  . ق بھ گناھكار بودنیعمو یقین الزام یک باشد، و  ی كھ گناه میزی از آن چیجتًا آگاھی گناه است و نتھجربت
ن است ی دارد و آن ایا دهیعت قطعًا ھدف و فای شری احكام اخالق. ستی برخالف ھدف و قصد خدا نیعنی،  ستیعت گناه نی شریاحكام اخالق

)  یاحكام اخالق (یكند، ھر آنچھ كھ از حد و مرز الھ ی است كھ از ھدف خدا تجاوز میزیھر آنچ»  اهگن«.  ستیاموزد كھ گناه چیكھ بھ ما ب
گناه، ایمان نیاوردن بھ عیسی  .از و مستقل از خداین ی بی زندگیعنیگناه . سازد ی را منحرف میق الھیورزد، ھر آنچھ كھ حقا ی میتخط

  ).١٠-٨: ١۶یوحنا (مسیح میباشد 
 یبدون احكام اخالق). ٧ :٧(» طمع مورز«: دیفرما یق فرمان دھم كھ میعنوان گناه تجربھ كند جز از طر ست طمع را بھتوان یپولس نم

شود كھ  ی باعث میاحكام اخالق.  رفعال استیآلود غ عت گناهی، گناه در طب ی بدون احكام اخالقیعنی.  گناه مرده است)   ده فرمانیعنی(
  ).٨  :٧(زد یآلود را در او بر انگ ه شود و ھر نوع ھوس گناهآلود در شخص زند عت گناهیطب
  

 خدا توجھ ی كھ انسانھا بھ احكام اخالقیتا زمان. استدالل میکند کھ شریعت، مرگ را بھ ھمراه دارد پولس ١١- ٩ :٧ان یدر روم )  ب
آنان .  ستیبرند كھ گناه در نظر خدا چ ی نمی، پ) نمقدس نوشتھ شده باشد چھ در قلب خودشا ن احكام در كتابیچھ ا(دھند  ی نشان نمیچندان

دور از خدای کتاب مقدس و . ، اما نھ از نظر روحانی از نظر جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی میکنند وفکر میکنند کھ زندگی میکنند
كھ نسبتًا » كنند ی میزندگ«ن توھم یال آسوده با ای، با خ نصورتیدر ا. زندگی میکنند) شریعت او(یک رابطھ شخصی با او و راھھای او 

 یزندگ« خدا، ی خود و بدون ترس از مجازات گناه از سوهشد عت تباهی از طبی بدون آگاھو). ٢٠  :٣(از ھستند ین یخوب و عادل و ب
دانند چگونھ گناه را در  یو نم) ١٠-٨  :١٣( كنند یشان چگونھ زندگیخواھد كھ ا یدانند خدا م ی، واقعًا نم نصورتی در ا.)١٩  :٣(» كنند یم

  ). ٩  :٧رومیان ) (١٠-٩  :١موتاؤس یاول ت(ن جھان مھار كنند یاش در ا رانھی َاشكال شریتمام
 یو مردم شروع كردند بھ جد) ١٩، ١٧  :٣ان یغالط(د یخ مكشوف شد و بھ عھد خدا اضافھ گردی در تاریاما بعد از آنكھ احكام اخالق

مردم ھر . دی ھولناك در وجدانشان گردیتی ستمگر در بدنشان و واقعیل بھ قدرتیشان ساكن بود تبدی كھ در ایآلود عت گناهی، طب گرفتن آن
). ١۵-١۴  :٧( .بیشتر تالش میکنند کھ شریعت و احکام را رعایت کنند، بیشتر سقوط کامل اخالقی و روحانی خود را تجربھ میکنندچھ 

 یت جاودانی و خطِر محكومیشانیرد و بھ حالت پریم یت كاذبشان میبودنشان و امنادل و عك ی نتوھمی حالت یعنی» رندیم یم«آنگاه 
  ).٩  :٧(رسند  یم
و در محدوده اراده آزادی کھ خدا   این حکم را داد کھ انسان از خلقت خدا مراقبت کرده،١٧-١۵ : ٢پیدایش خدا در   ش از سقوط در گناهیپ

ھر دو ھم . ه میشود وگرنھ خواھد مردشمرد عادلرا رعایت کند ) مطالبھ عادالنھ الھی(ریعت خدا ش انسان اگر. بھ او داده است زندگی کند
سان را عادل خدا داده شده بود برای اینکھ انشریعت . میکننداشاره شریعت بعنوان عامل حیاتبخش بھ نیز  ۵  :١٠ان ی و روم۵  :١٨ان یالو

،   سقوط در گناهپس از. ر تاریخ نجات خدا فقط قبل از سقوط انسان در گناه میسر بوداین داما ). ١٠  :٧(ات بخشد یحبھ اود بسازد و 
 هوی شی براار خدایا معیقاعده پس از سقوط انسان در گناه، خدا شریعت خود را بعنوان .  را عادل بسازدیتواند كس یگر نمیعت دیشر

قومش را با فیض خود از بردگی و وضعیت اسف بارشان نجات میدھد و خدا در ابتدا .  پایھ ریزی کردعنوان قوم خدا  انسانھا بھیزندگ
  . )٢-١ : ٢٠خروج (سپس شریعت خود را بھ آنان میدھد تا بعنوان قوم نجات یافتھ زندگی کنند 

عت یطب. و مقدس شوندادل ع،  عتیتوانند با نگاه داشتن شر ین باورند كھ می، كھ ھنوز بر ا انیسی ھستند مانند فری، ھمواره افراد ن حالیبا ا
چگونھ شریعت خدا . شان را عادل و مقدس بسازدیتواند ا یعت ھنوز میشان بھ اشتباه فكر كنند كھ شریشود كھ ا یآلود در انسانھا سبب م گناه

ت عادل کھ خواھان اطاعت صد درصد و کامل در ھمھ زمانھا می باشد، ھنوز میتواند کسی را کھ یکبار از شریعت خدا سرپیچی کرده اس
  ؟  )١٠: ٣؛ غالطیان ١٠: ٢یعقوب (و نیک بشمارد 

 ی از زندگیباشد، بلكھ برخوردار یعت كامًال ناممكن میق اعماِل شری از طریشمردگ ، روشن شد كھ نھ فقط عادل پس از سقوط در گناه
قًا ملزم سازد ید تا انسانھا را عمی گردیھ الیا لھیعت وسی، شر  برعكس. ز كامًال ناممكن استیعت نیبر طبق شر)   بر اطاعتیمبتن(مقدس 

 ی الھیا لھید بھ وسیل گردیعت تبدیشر). ١١-١٠  :٧(نھا ی از ای ناشیت مرگ روحانی، و بھ موقع شان شده عت تباهی، بھ طب بھ گناھانشان
  .از دارندیشان ن ی مذھبی خارج از خود و تالشھایا دھنده نكھ بھ انسانھا نشان دھد كھ كامًال گمشده ھستند و بھ نجاتی ایبرا
  

.  شریعت نیکوست اما وسیلھ ای نیست کھ نیکویی را پدید آورد کھكند ی میریگ جھی پولس از استدالل خود نت١٣- ١٢ :٧ان یدر روم  )پ
 یا لھیكھ وسنی ایعت بجایشر). ٨  :٧(د آورد ی پدییكوی عدالت و ن،تواند تقدس ی، اما نم)١٢  :٧(كو است ی عادل و ن، مقدسعت گرچھیشر

  ). ١٣  :٧(د آورد یكند تا مرگ را پد یك میآلود را در شخص تحر عت گناهی است كھ طبیا لھی، وس اتید آوردن حی پدیباشد برا
سبب آگاه شوند کھ تا چھ حد گناھکارند و شود كھ انسانھا  یعت باعث میشر .شریعت سبب میشود تا ماھیت گناه آشکار و نمایان شود

گردد كھ عدالت   میباعث  وببرند ی خود پیبھ مرگ روحان و شان با رنج كامل متوجھ طبیعت غیرروحانی خود بشوندگردد كھ ای می
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 شریعت مانند آینھ ای است کھ مردم در آن از سقوط و تباھی کامل اخالقی و روحانی خود آگاه میشوند. شخصی و امنیت كاذبشان بمیرد
 پاكی اخالقی و روحانی احكام خدا سبب .سازد  را آشكار میکارشانلود بودِن كامِل طبیعت گناھآ احكام اخالقی گناهشریعت و ). ٢٠: ٣(

ن است كھ بھ یعت ایھدف خدا از شر). ٢٠ : ۵(ای بارز نمایان گردد  گونھ آلود انسان بھ شود كھ تباھی اخالقی و روحانی طبیعت گناه می
سازد و  ی است كھ گناه را آشكار میا لھیعت از آنجا كھ فقط وسی شر.باشند یامقدس مانسانھا نشان دھد كھ واقعًا چقدر ناعادل و چقدر ن

  .ا نجات انسانھا گرددی عادل شدن ی برایا لھیتواند وس ین ھرگز نمیزد، بنابرایانگ یت بر میآلود را بھ فعال عت گناهیطب
  

  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 نمی ١٣-١ : ٧رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 
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 برای سپس 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. آنھا پیدا كنید

  
  »؟ ستیا شھوت چیگناه طمع «). ٧  :٧رومیان  ( )١سؤال 

 یلیعنوان م  بد بھی، اما اغلب در مفھوم)١٧  :٢ان یكیناول تسالو(ك ی نید در مفھومیل شدیا میاق ی اشتیعنیا شھوت یطمع  :مالحظات
ان یكیاول تسالون ()دآلو لذات ھوس( خارج از چارچوب ازدواج یال جنسیال ممنوع عبارتند از امی، ام مقدس در كتاب. رود یكار م ممنوع بھ

ا ی(و شھوات نجاست ) ١٢  :٢طس یت (یویت دن، شھوا)٢٢  :۴ان یافسس(بنده ی، شھوات فر)٩  :۶موتاؤس یاول ت(فھم  ی، شھوات ب)۵  :۴
عت خدا یشر.  ستی نیان گناه و شھوت تفاوتیم). ١٠-٧  :٢دوم پطرس (آورند  یعمل م ت بھی كھ شرارت و جنای نزد مردمان)دشھوت فاس

دانستند كھ  ی، انسانھا نم) ده فرمان (یعت اخالقیبدون شر). ٢٣-٢٠: ٧مرقس  (سازد یرانھ در قلب انسان را افشا مین شھوات شریانواع ا
 یا رانھیال شرین امیابند كھ چنی ی می انسانھا آگاھیوقت. ماندند یخبر م یعت خودشان بی گناه است و از منشأ پنھان گناه در طبیالین امیچن

و . كند ی او مخالفت مهرادآورد و با ا ی كھ ھدف خدا را بجا نمیعتی طبیعنیآلود دارند،   گناهیعتیبرند كھ طب ی میدر قلب خود دارند، پ
  . شان تباه است یعت انسانی طبیشوند كھ تمام یشتر متقاعد میشتر و بینسان بیبد

 :٣ش یدایپ(د كھ خدا منع فرموده بود ی آن درخت طمع ورزهویحوا بھ م:  از طمع و شھوت وجود داردی متعددیھا مقدس نمونھ در كتاب
وشع ی(د یحا طمع ورزی اریعخان بھ غنائم جنگ). ۴  :٣٧ش یدایپ(دند یده طمع و حسادت ورزت او در خانوایوسف بھ موقعیبرادران ). ۶ 
 كھ از آن او نبود چشم بد یامنون بھ زن). ١  :٢١اول پادشاھان (د یگر طمع ورزی دی ملك شخصیعنی،  اخاب بھ تاكستان نابوت). ٢١  :٧

دًا مشتاق شھرت یره شدیا و سفیحنان. )د بھ بع١  :١۵ل یدوم سموئ(د یمع ورزابشالوم بھ تخت سلطنت داود ط). ١  :١٣ل یدوم سموئ(داشت 
د ی بود طمع ورزییالقدس بھ آنچھ كھ در نظرش قدرت جادو شمعون جادوگر در امر افاضھ روح. )د بھ بع١  :۵اعمال (سا بودند یدر كل

 كھ ییزھاینند، چیب ی كھ مییزھای از مردم بھ چیاریبس). ١٠  :۴موتاؤس یدوم ت(ماس بھ جھان حاضر طمع كرد ید. )د بھ بع١٨  :٨اعمال (
سوم (سا چشم طمع داشت ی در كلیس بھ َسرَوریوْتِرفیو د). ١۶  :٢وحنا یاول (ورزند  یگران تعلق دارند، طمع میا بھ دیھا ھستند  در مغازه

  ).١٧  :٢٠خروج (» .طمع مورز«:  ھ فرمان دھمی است علیگناه طمع گناھ). وحنای
  
گناه محسوب «؛ )١۵  :۴(»  ستی، تجاوز ھم ن ستیعت نی كھ شرییجا«:  ستین عبارات چیان ایتفاوت م). ٨  :٧رومیان  ()٢ؤال س
  ؟)٨  :٧(»  عت گناه مرده استیبدون شر«؛ و )١٣  :۵(»  ستیعت نی كھ شرییشود در جا ینم

عت آن مطالبھ عادالنھ یعمومًا شر. برد یكار م  متفاوت بھرا بھ چند روش»  عتیشر«، پولس رسول كلمھ  انیدر كتاب روم :مالحظات
 هعت قاعدیشر. د مجازات شودینكھ ھمھ گناھان انسانھا بای داشتھ باشند و ای كاملیان زندگید از آغاز تا بھ پایخداست كھ طبق آن ھمھ با

عِت نوشتھ شده در قلب انسانھا ی بصورت شرنكھ آنی، صرفنظر از ا  نجات كاملیف انسانھاست و شرط خداست برای وظایكامل خدا برا
 او یی مخلوقات عقالی خداست و تمامی و اخالقیار روحانیعت معیشر.  مقدس عت نوشتھ شده در كتابیا بصورت شریوجود داشت 

 با ییعت ھر نوع ناھمسویشر. باشد یس می و تقدیشمردگ  عادلیار مطلق خدا برایعت معیشر. موظفند خود را با آن ھمسو سازند
ملعون «: دیفرما ی م١٠  :٣ان یغالط. سازد ی كامًال مقدس را محكوم میرقابل انعطاف خود در مورد اطاعت كامل و زندگی غیارھایمع

عت را نگاه یھر كھ تمام شر«: دیفرما ی م١٠  :٢عقوب یو » .عت تا آنھا را بجا آردی كتاب شریھا است ھر كھ ثابت نماند در تمام نوشتھ
  ».باشد یك جزو بلغزد، ملزم ھمھ میدارد و در 
ت ین واقعیعت ھمواره ایكند كھ شر ید میپولس تأك. گذارد ید می در ھر سھ عبارت فوق، بر حالت مثبت تأكیكار بردن حالت نف پولس با بھ

 ھ سھ جنبهسھ عبارت در بارن یاما از آنجا كھ ا.  دھد كھ گناھكار است و خدا او را بخاطر گناھش محكوم ساختھ است یرا بھ انسان نشان م
  .ر كردیند، الزم است كھ آنھا را جداگانھ تفسیگو یعت سخن میمختلف شر

  
    . رابطھ شریعت با محكومیت ھر فرد؛ ١۵: ۴رومیان  )  الف

عت باشد، یر، ھر جا كھ ش بین ترتی بھ ا.كند یچ جا صدق نمی در ھیزین چیاما چن). ١۵  :۴(»  ستی، تجاوز ھم ن ستیعت نی كھ شرییجا«
ا در ی) ١۵  :٢رومیان (عت دارد كھ خواه بر قلبش نوشتھ شده باشد ی، شر یھر موجود انسان.  عت ھم ھستیدر آنجا تجاوز از شر

 ی، ھر كس  مورد بازخواست قرار گرفتھی، گناھان ھر فرد ستیعت نی بدون شریچ بشریاز آنجا كھ ھ). ٢۴-١٧  :٢رومیان (مقدس  كتاب
چ یاز آنجا كھ ھ.  عت طالب اطاعت مطلق استیشر). ١۵  :۴(»  عت باعث غضب استیشر«.  خواھد شدیھ دارد داور كیعتیمطابق شر

شد كھ  یدا می پیاگر كس.   در مقام گناھكار محكوم استیتواند آن را حفظ كند، پس ھر فرد یا نمیعت را حفظ نكرده است ی شریفرد
 قرار ی عادل مورد داوری ھمچون شخصیعنیتوانست عادل شمرده شود،  یارد، معت را بطور كامل نگاه دی شریتوانست تمام یم
؛ ۵  :١٨ان ی؛ الو١٧-١۵  :٢ش یدایپ(بود  یسر میش از سقوط در گناه مین امر فقط پیا.  داشت یافت می را دریات جاودانیگرفت و ح یم

  ). ۵  :١٠ان یروم



 ١٩        صفحھ                                   وم                                                               س کتاب -موعظھ ملکوت خدا 

 جھان نسبت بھ خدا پاسخگو یشود و تمام ی بستھ می، ھر دھان ده استعت را حفظ نكریچكس شریعت دارد و ھی شریاما چون ھر كس
، فقط خشم خدا را بر ھر فرد  تی محكومیار مطلق خدا برای و معیشمردگ  عادلیعت ھمچون شرط مطلق خدا برایشر). ١٩  :٣(است 

  . آورد یوارد م
 یعت شرط مطلق خدا برایشر). ٢۴-١٧  :٢؛ ١۵  :٢ ( است كھ خدا بھ تك تك افراد داده استیعتید بر شری، تأك ن چارچوبیدر ا
  .  استیت فردید بر مسؤولینجا تأكیدر ا. كشد یر خشم خدا عذاب میشكند و ز یعت را می شریھر فرد.  است)  نجات (یشمردگ عادل

  
  . ی نسل بشریت تمامیعت با محكومی رابطھ شر؛ ١٣ :۵ان یروم )  ب
 كھ یك از مردمانی چیھ. ابدی ی مصداق میان آدم و موسی می زمانهن مورد در دوریا» . ستیعت نی كھ شرییشود در جا یگناه محسوب نم«
عِت یك از احكام شریچی تجاوز از ھیجتًا برای برخوردار نبودند و نتی موسهعِت نوشتھ شدیكردند، از شر ی می زندگیش از زمان موسیپ

  . شدند ی محكوم نمی موسهنوشتھ شد
 محكوم یعت موسی خود از شری شخصی تجاوزھایشان اگر برای ا).٢٣  :۶(را مزد گناه موت است یز مردند، زیدمان نن مری، ا نحالیبا ا

 یریگ جھیگانھ نتی مرگ مجازات گشتند؟ ھلیعت محكوم شدند و بوسی و طبق كدام شری چھ كسانی تجاوزھایو مجازات نشدند ، پس برا
-١۵  :٢ش یدایپ( كھ خدا بھ او داده بود یعتی مجازات شدند بخاطر تجاوز آدم از آن شرلھ مرگیشان محكوم و بوسین است كھ ایممكن ا

 ی تمامیید كھ گوین دیلھ مرگ مجازات شد، خدا چنی آدم گناه كرد و بوسیوقت. كند ی نسل بشر نگاه مینده تمامی نماهدی خدا بھ آدم بھ د.)١٧
ان ی ؛ اول قرنت١٩ ؛ ١٨ ؛ ١٧  :۵رومیان (لھ مرگ مجازات شدند یبا آدم محكوم و بوساند و در اتحاد  نسل بشر در اتحاد با آدم گناه كرده

 كھ یز گناه كرده بودند، با شكستن آن حكمی كھ بر قلبشان نوشتھ شده بود، قطعًا شخصًا نیعتین مردمان با شكستن شری گرچھ ا.)٢٢  :١۵
  . خدا فقط بھ آدم داده بود، مرتكب گناه نشده بودند

 یعت شرط مطلق خدا برایا شرین حكم یا). ١٧-١۵  :٢ش یدایپ( است كھ خدا فقط بھ آدم داده بود یك حكمید بر آن ی، تأك چارچوبن یدر ا
د بر ینجا تأكیدر ا.  اعقابش متحمل مرگ شدندین شد كھ تمامیاش ا جھیعت را شكست و نتیا شرین حكم یفقط آدم ا. عادل ماندن بود

  .  آدم استیندگیت نمایمسؤول
  

  .عت با فعال شدِن گناه در ھر فردی رابطھ شر ؛ ٨ :٧ان یروم  )پ
). ۵۶  :١۵ان یاول قرنت(»  عت استی، شر قدرت گناه«: ان كردیتوان ب یز مین شكل نین مفھوم را بھ ایا» . عت گناه مرده استیبدون شر«

شرط «عنوان  عت بھی شرهد، بلكھ در باریگو ی سخن نم» یشمردگ  عادلیشرط مطلق خدا برا«عنوان  عت بھی شرهنجا پولس در باریدر ا
ن بود كھ در ی اهد كھ آشكاركنندیگو ی، سخن م  خدا، خصوصًا ده فرمانیعنوان احكام اخالق عت بھی شرهاو در بار» . سی تقدیمطلق خدا برا

د یفرما یپولس م.  كنندیماندار زندگیك ای د در مقامیداد كھ قوم خدا چگونھ با یز نادرست است و نشان میز درست و چھ چینظر خدا چھ چ
 مبذول نشود، ی خدا توجھ جدی اخالق بھ احكامیوقت.   است)یا مرده (رفعالیانسان غآلود  عت گناهی خدا، گناه در طبیكھ جدا از احكام اخالق

  ).ا با مفھوم گناه و گناھکاربودن آشنا استایماندار بھ خد( . ماند یمباقی  فعال غیر،  آلود بشر ساكن است عت گناهی كھ در طبیآنگاه گناھ
زد یانگ یآلودشان بر م عت گناهیآلود را در طب  گناهیھا شتر ھوسین احكام بی را نگاه دارند، ایكوشند احكام اخالق یشتر میمردم ھر چقدر ب

-٢٣  :٧(باشند  یشده م  كھ چقدر واقعًا تباهشود تجربھ كنند ی، و سبب م)٨  :٧(كند  یك میشان تحریرانھ را در ایل شری، و ھر نوع م)۵  :٧(
 ،این احكام. و از خود راضی بودن آنان پایان میابدوضعیت ظاھری نیکو بودن، خود را عادل شمردن سپس آنان می میرند یعنی ). ٢۴

نكھ ی ای بجای اخالقاحكام ).٩: ٧ (پی میبرندخود در آنان کشتھ و بھ وضعیت اسفناک و خطرناک محکومیت ابدی حس امنیت كاذب را 
در تصور واھی نیك بودن و امنیت كاذب را و حس عدالت شخصی شریعت  .  مرگ شده استی برایا لھیات باشد، وسی حی برایا لھیوس

   .  مرده استیابد كھ از نظر روحانیشود كھ انسان در یسبب م و) ٩: ٧(مردم می کشد 
 شرط مطلق خدا یاحكام اخالق). ٢۴-١٧  :٢؛ ١۵  :٢(ا بھ ھر فرد عطا كرده است  است كھ خدید بر احكام اخالقی، تأك ن چارچوبیدر ا
نجا یدر ا. برد یت كھ كامًال تباه است رنج مین واقعی بردن بھ ایشكند و از پ ی را مین احكام اخالقیھر فرد ا.  است)  سیتقد( تقدس یبرا
  .  استیشدگ  تباهھنی در زمی شخصھد بر تجربیتأك
  

 است كھ تولد ی شخصھن تجربیا ای؟ آ ده شده استیر كشین بخش بھ تصوی پولس در ایكدام مرحلھ از زندگ). ١٣-٧  :٧ومیان ر(  )٣سؤال 
  ؟ افتھی كھ نیا شخصی،  افتھیتازه 

، و  ، و در طول آن آوردنش مانیش از ای پولس است درست پھ تجربهكنند فین بخش توصیرسد كھ ا ینظر م  بھیبھ احتمال قو :مالحظات
،  عتیت داشت و خود را بخاطر حفظ شری از خود رضا،)۵: ٢۶اعمال (  فاقد تولد تازه بودیسیك فری پولس ھنوز یوقت.   پس از آنیكم

 تفاسیر ۶١٣و سعی داشت ،   مشغول ساختیعت موسی، او خود را با شر ی طوالنی مدتیبرا). ۶  :٣ان یپیلیف(شمرد  یكامًال عادل م
خواھان صد درصد عدالت و نیکی کامل  خدا یعت اخالقیاما شر. کھ فریسیان ساختھ بودند، حفظ کرده و نگاه داردمربوط بھ شریعت را 

 و ی عدالت شخص مذھبیاسس، در اح» یعت اخالقیجدا از شر«او  .كرد ی او عمل نمیدر زندگو صد درصد قدوسیت می باشد کھ 
   ).٩  :٧(كرد  ی میان زندگیسی خاص فریغرور روحان

 از یا د كھ در چھ دورهیگو یاو نم). ٨: ٧(آلود انسان مرده است  عت گناهی، گناه در طب یعت اخالقید كھ جدا از شریفرما یولس مپ
ن مطلب كرد كھ گناه و یاش شروع بھ درك ا ی از زندگی خدا، و در چھ زمانیعت اخالقی انگاشتن شریاش شروع كرد بھ جد یزندگ

آلود و  ل شھوتی سبب شد كھ گناِه ساكن در او فعال شود و ھر نوع میعت اخالقی شریچھ زمانو ) ٧  :٧(ست یشھوت و طمع چ
. افتھ بود، شروع شده باشدی كھ ھنوز تولد تازه نی، زمان مان آوردنشیش از اید پین امر بایقاعدتًا ا). ٨: ٧(كارانھ را در او بوجود آورد  طمع
،  مان آوردِن پرشكوه او در راه دمشقیتواند مربوط دانست خواه بھ ا یاد می را بھ احتمال ز)٩  :٧(» زنده شدِن گناه و مردن او «ھتجرب

در ). ١٨-١٣  :١ان ی؛ غالط٢۶ ،٢٢  ،٩اعمال ( سھ سال اقامتش در عربستان یدادھای، و خواه بھ رو ا در دمشقیخواه بھ تماسش با حنان
، و   بودهیح چھ نوع شخصی مسیش از بازگشتش بسویشد كھ پیندیافت تا بیصت ح فری مسیسایِن كلیشی پهن آزاردھندیآن زمان بود كھ ا

ن فرصت ی كھ بھ كشتھ شدنشان كمك كرده بود؛ ھمچنی ھمان كسانیعنی داشتھ یت چھ مفھومیحی مسیر شھدایفان و سای استینكھ گواھیا
افت تا بر یدر آن زمان بود كھ فرصت . اش گوش فرا دھد یحی مسیھ زندگی اولیھا ان در آن دورهیحیر مسیا و سایم حنانیافت تا بھ تعالی

داشت مطالعھ  یان میمقدس را كھ راه نجات را ب  از كتابیی در راه دمشق بھ او گفتھ بود تأمل كند و آن بخشھایسی كھ خوِد عی سخنانیرو
 ی روحانیاحساس ی آن زمان بود كھ پولس از بدر). ۴  :٢؛ حبقوق ١٢  :۵٣ تا ١٣  :۵٢ا ی؛ اشع١١-١  :٣٢؛ مزمور ۶  :١۵ش یدایپ(د ینما

، »مرد«شتن یزش از خویآم ت مبالغھی و رضای؛ آنگاه غرور روحان افت كھ چقدر واقعًا گناھكار بودهی ی دردناك آگاھیا گونھ دار شد و بھیب
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 خداپسندانھ بود، ی زندگیوم خدا بسوت قی كھ قصدشان ھدای برد كھ احكام اخالقیدر آن زمان بود كھ او پ). ٩  :٧(د یان رسی بھ پایعنی
 یھنگام تالش برا او بھ. عت عادل شمرده شوند، بھ ارمغان آورده بودیخواستند با حفظ شر ی كھ می اشخاص مذھبیعمًال مرگ را برا

 مرده است یظر روحان از نیعنی،   خود كامًال تباه استهعت فاقد تولد تازیست و او در طبی نین كاریعت متوجھ شد كھ قادر بھ چنیحفظ شر
  ).۴-١  :٢ان ی؛ افسس٢٠-١٠  :٣(

عت یاو را طب). ١٢  :٧(كوست ی مقدس و عادل و نیا احكام اخالقیعت یرا شریب نخورده بود، زی فریعت اخالقی شریاو از سو
عت یطب. رده شودتواند عادل شم یعت میب داده بود و سبب شده بود تصور كند كھ با حفظ شریآلود ساكن در وجود خودش فر گناه
 منع ی احكام اخالقی را انجام دھد كھ از سویی خدا استفاده كرد تا او كارھای او از احكام اخالقیآلود ساكن در او از آگاھ گناه

، چقدر از ھدف خدا   استی، چقدر در تباھ  گناھكار استیابد تا چھ حدی سبب شده بود كھ او در ی از احكام اخالقیآگاھ. شده بود
  ).١٣، ١١-١٠  :٧( واقعًا مرده است یاش فاصلھ دارد، و چقدر از نظر روحان یزندگ یبرا
  

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

: ٧رومیان پذیر براساس  مكان افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای ا:درمیان بگذارید و بنویسید
  . تھیھ كنید ١٣-١ 

  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  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(
  

  ) ١٣- ١: ٧رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
   

 مناسك ید كھ با اجراید بكوشیتوان ی نم. حی مسیسیعت وابستھ باشد و ھم بھ عیتواند در آن واحد، ھم بھ شر یچكس نمیھ   *۴-١  :٧ •
د ی نخست با.دیز عادل شمرده شویح نی مسیسیمان بھ عی اھواسط ض خدا بھیق فید و در ھمان حال از طریعت عادل شمرده شویشر

عت ی مناسك شریشمرده شدن از راه اجرا  عادلید از تالش براینخست با. دی كنیح زندگید با مسید تا بتوانیریعت بمینسبت بھ شر
  .دیح عادل شمرده شوی مسیسیمان بھ عی اھواسط ض خدا بھیق فید از طرید تا بتوانیدست بكش

  .دیعت مرده باشید كھ نسبت بھ شری و خدمت كنیالقدس زندگ د روحیق جدید كھ در طریابی ی می آزادیفقط زمان   *۶  :٧ •
د كھ یین مطلب نماید و شروع بھ درك ای تعمق كن۴٨-٢١  :۵ ی و مت١٧-١  :٢٠ تك تك احكام ده فرمان در خروج ی بر رو * ٧  :٧ •

  . ستید كھ گناه در نظر خدا چیدرك كن. دیا  از انحاء تجاوز كردهیشخصًا از تك تك آنھا بھ نحو
 خدا سود خواھد جست تا ھر ی شما از احكام اخالقیآن از آگاھ.  رومند استی نیآلود شما ستمكار عت گناهید كھ طبیدرك كن *  ٨: ٧ •

  .رانھ را در شما بوجود آوردینوع ھوس شر
ت كاذب ی بھ عدالت خدا و امنیازین ی و احساس بی احساس عدالت شخصیقی خدا بھ چھ طرید كھ احكام اخالقیان كنی ب * ١١-٩  :٧ •

  .َبَرد یان میا از مرا در شم
  .دیان داری، ب كوستیمقدس و عادل و ن)  ده فرمان( خدا ین مورد كھ چرا احكام اخالقین خود را در ایقی اعتقاد و  * ١٢  :٧ •
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
  

ام كھ در من  متوجھ شده.  ستمیخوب نكنم  یمن آنقدر ھم كھ اغلب فكر م.  تر باشم نیب آلودم واقع عت گناهیخواھم در خصوص طب یم)  الف
گاه .  ی فاسد اخالقیھا ، و ھوس یوی دنیھا ، خواستھ بندهیال فری، ام  ابلھانھیھا ، خواستھ  ممنوعیال جنسیر امیال ممنوع وجود دارد، نظیام

. شود یافت میآلود من  ت گناهعیال ممنوع در طبیكنم كھ ام یق میتصد.  ورزم كھ خدا ممنوع ساختھ است ی طمع میزیھمچون حوا، بھ چ
  . آلودم آزاد شوم عت گناهیل دارم كھ از سلطھ طبیًا می، و قو آلودم چقدر تباه ھستم عت گناهیكنم كھ در طب یمن درك م

  
 ینم و معنالم ده فرمان را بخوای، ما یدر ھر جلسھ عبادت.  شتر استفاده كنمیمم بیھا و تعال  خدا در موعظھیخواھم از احكام اخالق ی م) ب

آلودشان چقدر تباه است  عت گناهی خواھند برد كھ طبی پی من فقط زمانیسای كلیاعضا.  م دھمی آن را كوتاه اما روشن تعلیھا  از فرمانیكی
  .آلودشان آزاد شوند عت گناهی طبھل خواھند شد كھ از سلطیفرمان كنند؛ آنگاه ما شتر بھ دهیكھ شروع بھ توجھ ب

  
  دعا کنید:  ۵قدم 

  . آشکار کرده است، دعا كنیم ١٣-١ : ٧رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 
تمرین كنید کھ در فقط یک یا دو جملھ . در دعای خود بھ آنچھ کھ درطی این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید(

  .) ، دعا خواھند كردبیاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی. 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   

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

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

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید» ١٣-١ : ٧رومیان «، موضوع برای یك فرد یا گروه
از روش حقیقت . را بخوانید ١٣٩ ، ١٧۶-٨٩ : ١١٩،  ٨٨-١ : ١١٩، ١١۵مزمور ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان  - ٢

  . محبوب استفاده كنید و یادداشت بردارید
 آیھ حفظی ٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ١٢-١١ : ١افسسیان :   استمقتدر و مستقلخدا (آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣

  .قبلی را مرور کنید
ھا استفاده   قدم برای تفسیر َمَثل٦ از روش .آماده کنید ١٧-١۴ : ٩و مشك شراب از متی  لھ شده د، جامھ وصمامََثل دا  - تعلیم  - ٤

  .كنید
  ). 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(تررا  وارد دف موعظھ ملكوت خدامربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٢٧درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ٢٠(میان گذاشتن برکات  در   ٢
  مزامیر

  
-٨٩ : ١١٩ ؛ ٨٨-١ : ١١٩؛ ١١۵مزمور (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (در میان بگذارید با دیگران )١٣٩ ؛ ١٧۶
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، . كند گوش دھید میبھ كسی كھ بركاتش را بازگو 

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
  عظمت خدا: عنوان مجموعھ

  
  ١٢-١١ : ١افسسیان :   استمقتدر و مستقلخدا  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  ) دقیقھ٨٥( تعلیم   ٤
   دار و مشك شراب ھداماد، جامھ وصل

  
  .باشند یم» روزه در ملكوت خدا «ه دربارییھا ، مثل١٧ـ١۴  :٩ یدر مت»  دار و مشك شراب  وصلھھ داماد و جامیھا مثل«
  

  . ٣٩ـ٣٣  :۵ و لوقا ٢٢ـ١٨  :٢؛ مرقس ١٧ـ١۴  :٩ ی مت:بخوانید
  .كند یمورد روزه استفاده مان در یحیم بھ مسی تعلیار كوتاه برایح از سھ مثل بسی مس١٧ـ١۵  :٩ یدر مت

شان گرفتھ شود؛ ید كھ داماد از ایآ ی میامی اند؟ ولیتوانند ماتم كن ی، م شان استی كھ داماد با ای، مادام ی عروسھا پسران خانیآ «:ثل داماد َم
  ». و در آن ھنگام روزه خواھند داشت

 بدتر یدگیگردد و در یرا آن وصلھ از جامھ جدا میكند، ز یصلھ نم نو وھ از پارچیا  كھنھ پارهھچكس بر جامیھ «:دار  وصلھھثل جامَم
  ».شود یم
بلكھ شراب نو را . ختھ و مشكھا تباه گرددی، شراب ر ده شدهیزند و اال مشكھا دریر ی كھنھ نمیشراب نو را در مشكھا «:ثل مشك شرابَم

الفور نو را  ید، فیست كھ چون شراب كھنھ را نوشی نیو كس«كند  ی اضافھ م٣٩  :۵لوقا » .زند تا ھر دو محفوظ باشدیر ی نو میدر مشكھا
  ». د كھنھ بھتر استیگو یرا میطلب كند، ز

  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

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

  .باشد یا میدنت مشترك در تمام جوامع یك واقعیداماد و مھمانان او  )  الف
  

ن امر یدوزند، ا ی نو را بر پارچھ كھنھ مھ از پارچیا  وصلھیدانند كھ وقت یكنند، م ی میاطی كھ خی اشخاص. نوھ از پارچیا وصلھ )  ب
  . جامھ بدتر شودیشود پارگ یباعث م

  
كردند و  یار كوتاه میپشمھا را بس. شد یم ی، و سپس دباغ وان كندهی پوست ح.شد یھ میا گوسفند تھیمشك شراب معموًال از پوست بز   )پ

  .دیگرد ی مشك مھشد و سوراخ گردن دھان یسمان بستھ می چھار پا و دم با ریسوراخھا. كردند یبعد پوست را پشت رو م
  

دن یر باعث تركیختھ شود، فشار حاصل از تخمیك مشك كھنھ رین اگر شراب تازه در ی بنابرا.گردد یر میشھ تخمیشراب تازه ھم  )ت
  .رود ین میجھ ھم مشك و ھم شراب تازه از بیگردد؛ در نت یمشك م

  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

  ؟ ستیا كاربرد مََثل چیح ی، و توض ، داستان نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
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  :مالحظات
  . شود یده می د١۴  -٩ :٩ ین مثلھا در متیا ھنیزم  ) الف

داد وجود ین دو روی بیاگر ارتباط زمان.  ان شده استیب)  یالو (ی، مرقس و لوقا، بالفاصلھ بعد از دعوت مت یل متیھ انجن مثلھا در ھر سیا
ران ی از باجگیاریح و شاگردانش با بسی كھ مسیقًا در زمانیدق. دیگرد ید می تشدیرین كھنھ و نو بھ طور چشمگیسھ بی، آن وقت مقا داشت

چ ارتباط ی اگر ھیاما حت. دار بودند  ان روزهیسیددھنده و شاگردان فری تعمییحیافت بودند ، شاگردان ی در ضی متھو گناھكاران در خان
ران و یح و شاگردانش با باجگین است كھ مسیت ایواقع.  وجود داردیك ارتباط منطقی گمان ی، ب ن دو واقعھ وجود نداشتین ای بیزمان

ددھنده و ی تعمییحیاما شاگردان ). ١٠ـ١  :١٩؛ ١  :١۵؛ ٣۴  :٧؛ لوقا ١٩  :١١ یمت(احبت داشتند  و مصینیك بار ھمنشیش از یگناھكاران ب
ا زود یر ین تضاد دیا. آوردند یعمل م اضت و امساك بھی ریا  تا اندازهیكردند و حت ی امتناع مییھا افتین ضیان از چنیسیشاگردان فر

  .دیگرد یباعث بروز سؤال در مورد روزه م
  

  .شود یافت می ١٧ـ١۵  :٩ یھا در مت ن مثلی ااستاند )  ب
  

  .ا كاربرد آن را استنباط كردیح ی، توض نھ و داستان مثلید از زمیبا ین میبنابرا.  ان نشده استیھا ب ن مثلی اا كاربردیح یتوض )  پ
  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

  باشند؟ یا مربوط می یَثل واقعًا اصلن َمیاِت ایك از جزئی كدام:گفتگو کنیدكشف و 
ان شده است از یات كھ در ادامھ بین جزئیارتباط ب. كند ی را اطالق نمی خاصین مثلھا معنایات ایك از جزئیچ یح بھ ھیمس :مالحظات

  . مقدس و از متن مثلھا گرفتھ شده است  كتابیھا ر قسمتی كلمات در سایمعن
سھ شده ین داماد و عروس مقایسا با محبت بیح و كلین مسی بھن رابطین خدا و قومش و ھمچنی بھ رابطمقدس اغلب   در كتاب.داماد  ) الف

 :٢١؛ ٧  :١٩؛ مكاشفھ ٣٢  :۵ان ی، افسس٢  :١١ان یقرنتدوم ؛ ٢٩  :٣وحنا ی، ١  :٢۵ ی؛ مت٣٢  :٣١ا ی؛ ارم۵  :۶٢؛ ۵، ١  :۵۴ا یاشع(است 
ح حضور خود یمس.  ح استی مسیسای از كلیح و عروس نمادی مسیسی داماد مظھر ع٣٢  :۵ن ای و افسس٢  :١١ان یبر اساس دوم قرنت ).٩ 

توانند ماتم  ی، م شان استی كھ داماد با ای مادامی عروسھا پسران خانیآ«:  ن سؤال كھیا. كند یسھ می مقایك جشن عروسین با یرا بر زم
این از جزییات  .رندیشان است ماتم بگی كھ داماد با ایتوانستند تا زمان یآنھا نم. اشدب»  نھ«ست یبا یان شده كھ پاسخ آن می بیا بھ گونھ» كنند؟

  .مربوط میباشد
  

 یكی ھستند كھ ارتباط نزدیآنھا مھمانان عروس. باشد ی مھمنان داماد میبھ معن»  ی عروسھپسران خان «ی از نظر لغو.مھمانان داماد  ) ب
آنھا . دھند ی بھتر انجام شدن مراسم جشن انجام میآنھا ھر كار ممكن را برا. كنند یفا می ایم عروس را در مراسیبا داماد داشتھ و نقش مھم

  .باشند یان میحی از مسینماد
  

 ھ، آشكار است كھ جام اما با توجھ بھ متن. كند ی را اطالق نمی خاصیات معنین جزئیح بھ ای  مس.  كھنھھ نو بھ جامھ از پارچیا وصلھ  )پ
لھ یر احكام كھ بوسی ساه روزه بعالویمی، مانند نظام و روش قد ده استیلھ انسان وضع گردی امور است كھ بوسیمیر نظام قدانگیكھنھ ب

 خدا ید امور است كھ از سوی نو، معرف نظام جدھ از پارچیا وصلھ. دیگرد یق استنتاج میعت عھدعتی شریھا نییان از مراسم و آیسیفر
  . سازگار گرددیمیتواند با نظام قد ید امور نمین است كھ نظام جدیام ایپ.  حی در مسیالھ، خصوصًا نجات  وضع شده است

  
 و ی شرعهاما از متن آشكار است كھ شراب كھنھ بھ روز. دھد یح نمیات توضین جزئیح در مورد ای مس. شراب كھنھ و مشك كھنھ  )ت

با بسط دادن آن .  ان استیھودی روزه و روزه گرفتن ی از روزھایھ نمادمشك كھن. ان اشاره داردیسی و فرییحیسرد و اندوھبار شاگردان 
. ، اشاره دارد  استی و خشك مذھبیستم سنتیھود كھ ھماھنگ با سی قوم ی انسانه و وضع شدیر اعمال شرعیتوان گفت كھ بھ سا یم

، جشنھا و   روزهی، روزھا  سبتیروزھا).  خید مشایتقل(شد  یر میھا تفس یلھ ربید كھ بوسیگرد ین میھود شامل صدھا قوانی مذھب یمحتوا
  .، ختنھ و رسوم غذا خوردن صورت ظاھر و چارچوب مذھب آنھا بود كی ھا، ده ی، قربان می اورشلیارتھایز
  

 ی كسانھح آن را بھ ھمیكننده نجات و بركات آن است كھ مس انین از متن آشكار است كھ شراب تازه بی ھمچن. شراب تازه و مشك تازه  )ث
ان با خدا ارتباط یحی آن مسھلی است كھ بوسی و خوشی تازه در شكرگزاریكننده روش انیو مشك تازه ب. رندیلند او را بپذیبخشد كھ ما یم

ت شامل نجات و یحیمحتوا و جوھر مذھب مس. كنند ی است كھ توسط آنھا خدا را پرستش و خدمت میق آزاد و خودجوشیدارند، و طر
ابد كھ خدا را مشتاقانھ و داوطلبانھ خدمت و ی یاِن شكرگزار و شاد بروز میحیصورت ظاھِر مذھِب آنان در اجتماع مس. دباش ی میدگرگون

  . كنند یعبادت م
شتر یسھ بیمقا.  ض استیلھ فیكننده نجات بوس انیعت و شراب نو بیك شریلھ اعمال نی از نجات بوسیم شراب كھنھ نمادییاشتباه است كھ بگو

 مقایسھ .باشد ی، م ح آغازگر آن استید امور كھ مسی است با نظام و روش جدی انسانیم امور كھ اغلب صرفًا رسوم و سنتھایم قدن نظایب
  .بین نھادھا و اصول انسانی با نظام الھی، بین سنتھای انسانی با تعالیم الھی می باشد

مرقس (د یح در عھدجدیم مسیو تعل) ١٨  :١٩ان ی؛ الو۵  :۶ھ یتثن(ق یھدعتم عین تعلیباشد چرا كھ ب یز نمید نیق و عھدجدین عھدعتیسھ بیمقا
 هر سنتھا و رسوم ساختھ شدیق را در زی عھدعتیقیم حقی، تعل انیسیعت و فرین شری معلم اما. وجود داردیوستگیتداوم و پ) ٣١ـ٣٠  :١٢
 و ی، خوش  كھنھ روزههویش.  ل استی انجیقیم حقیان و تعلیسیر فریناپذ  خشك و انعطافییگرا ن سنتیسھ بیمقا.  مدفون كرده بودندیبشر
 ارتباط و خدمت بھ خدا عرضھ ی را برایدی، راه جد  نجاتی و خوشیراند، اما شاد یرون میكرد و بھ ب ی منع می را بطور كلیشاد

  .دینما یم
  
 كھ یدیقت نظام جدیدر حق» .  كھنھ بھتر استدیگو یرا می الفور نو را طلب كند، زید فیست كھ چون شراب كھنھ را نوشی نیكس « )ج
مزمور  (اء نمودیق را احیم عھدعتی، چرا كھ جوھر و ذات تعل شین معنایاست اما در بھتر»  كھنھ«ح آغاز نمود، ھمان نظام ی مسیسیع

  . و اعمال مذھبی کھ خدا وعده آنرا داده است و نھ احکامباشد ی می و جالل كاملی واقعی شادیق برای آن تنھا طر.)۵-۶: ٢٣
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كارانھ و   محافظھییگرا  است بر سنتیرین جملھ تفسی، ا پس. كردند یاشاره م»  شراب كھنھ«عنوان  بھ»  خید مشایتقل«ان بھ یسیفراما 
بھ آن  كھ كالم خدا را یكردند، در حال ی مید خود پافشاریدگاھھا و عقایبر د. روان آنھایان و پیسیِر فریناپذ ر و اصالحیناپذ انعطاف
 را ی بشریض خدا، قانونھای فیبھ جا. )۶  :١۵ یمت(كردند  یم داده شده بود رد میح تعلی مسیسیلھ عیق و بوسی كھ در عھدعتیصورت

آنان ). ١۴: ٢؛ کولسیان ١۵: ٢؛ افسسیان ١٧: ۵متی ( .دادند ی می كالم خدا بھ سنتھا و رسوم انسانیآنھا تقدم را بھ جا. انتخاب كرده بودند
 را بھ طراوت ی انسانیپرست  كھنھآنھا. سنتھای انسانی را بیشتر از کالم خدا دوست داشتند. م انسانی را برتر از فیض خدا قرار دادنداحکا

ن در قلب یادیر بنییك تغیاج بھ یآشكارا آنھا احت.  غافل مانده بودندیر درونییده و از تغیبھ ظاھر مذھب چسب. دادند یح می خدا ترجیو تازگ
  .باشد یش مید خویشتن و بھ كنار گذاشتن خود و عقای، چرا كھ محتاج انكار خو  دردآور استیرییاما ھر تغ. داشتندخود 

  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
 در یام اصلیپ. دھند یم میتعل» داروزه در ملكوت خ «هدربار ١٧-١۴: ٩در متی دار و مشك شراب   وصلھھ داماد، جامیھا مثل :مالحظات

 كھ شامل سنتھا و یمیھنگام ظھور خود آغاز نمود، با نظام و روش قد ح بھی مسیسید امور كھ عینظام و روش جد« :ھا عبارتند از ن مثلیا
ازگار و ھمسو ، ساست کھ توسط فریسیان در دوران تبعید قوم در امپراطوری بابل ساختھ شده بود یرسوم ساختھ و پرداختھ انسان

ح مقرر ی كھ مسیا ی، در زندگ  نجاتیباشد و ھمانند شاد ی انسان میا و تازگی، شفا، اح د امور شامل نجاتینظام و روش جد .باشد ینم
ن ن شده بدست انسایی تعی، در اعمال مذھب  و روزهیر سوگواری، نظ خید مشای امور شامل تقلیمینظام و روش قد. ابدی ی می، تجل كرده است

  ».ابدی ی میتجل
روزه . شد ی میاری بسیھا  و شامل روزه)دی رجوع كن٢۵بھ درس (د یگرد ین مییتع»  خید مشایتقل«لھ ی امور بوسیمیروش و نظام قد

). ١۶  :۶ یمت( شده بود یزگاری و نشان دادن تقوا و پرھییل بھ خودنمای گناھان شخص بود، اما در واقع تبدی از غم و ماتم براینماد
  ).١٢  :١٨لوقا (گرفتند  ی دو روز روزه میا ان ھفتھیسی و شاگردان فرییحیگردان شا

 ی، شفا مارانی بیشفا: د امور عبارتند ازینظام جد.   خالصھ شده است١٩ـ١٨  :۴ و لوقا ۵ـ۴  :١١ ید امور در متینظام و روش جد
ك از یچی نجات در ھیشاد.   از گناهییض خدا و رھای، اعالم ف، اعالن خبر خوش بھ فقرا ، زنده كردن مردگان ، اخراج ارواح معلوالن

 یبتید ھمچون مصیبا یح می مسیسی، ظھور ع نصورتیرایباشد، چھ در غ یاشكال آن با ماتم و روزه بھ ھر شكل آن سازگار و ھمسو نم
  . شود كھ بر سر مردم خواھد آمدیم تلقیعظ

 و شاگردان ییحی ملكوت خدا مانند شاگردان یشھروندان واقع. باشد یوت خدا مھ ملكی و اولی اصلیھایژگی از ویكی»   نجاتیشاد«
اگر نظام و روش . ندینما ی میش وجد و شادیت نجات خویل واقعیح بھ دلی مسیسیرند، بلكھ در حضور عیگ یان ماتم و روزه نمیسیفر
 ارتباط با خدا و خدمت بھ او ی را برایدیق جدی و طر، راه  نجاتینھاد، اكنون شاد ی می را بطور كامل بھ كناری، خوش  روزهیمیقد
ل رنج و درد، تجربھ كردن زحمت و ی محزون شدن بھ دلی براییا جاین دنیان در ایحی مسیست كھ براین معنا نین بدیالبتھ ا .دیگشا یم

، ماتم و روزه  یح بر ضد غم واقعیمس یسیع. زانشان وجود نداردیا از دست دادن عزیل گناھشان یا ماتم بھ دلی در ھنگام مشكالت یسخت
  .  استیب الھی و ترتی صرفًا انسانین سنتھایسھ بیمقا. ھودیعت قوم ی شریصحبت نكرد، بلكھ برخالف اعمال ظاھر

  
    مشابھ و متضاد در كتابمقدسیھا  َمَثل با قسمتھسیمقا  -۵
  
روزه .  ی روحانی داوطلبانھ از خوردن غذا با اھدافیو خوددارز یعبارت است از پرھ) nesteuo:  یونانی ؛ tsam یعبر( روزه : میتعل

منظور   بھییم غذاین با رژیروزه ھمچن.  یاسیل سی، مثًال بھ دال ل خاصیا بھ دالی بھ ھدف جلب توجھ و یمتفاوت است با تحمل گرسنگ
ن روش یھمچن.  دن آبیز از نوشیھ پرھز از خوردن غذا و نیروش معمول روزه عبارت است از پرھ.   متفاوت استی جسمیكسب سالمت

  . ی طوالنیك دوره زمانی یگردد نھ برا یك روز میمعمول روزه شامل 
  

  . مقدس ام روزه در كتابیا  ) الف
  

 كھ از آنھا خواستھ ی موقعیاند حت  آنھا روزه گرفتھییرند و در چھ زمانھای از قوم خواستھ شده روزه بگی چھ زمان:گفتگو کنیدكشف و 
  ؟  استنشده

  روزه در شریعت و انبیاءبرطبق کتاب مقدس درباره تعلیم  ) ١
 ۶٨٠-٧۴٠ (١٢-۶: ۵٨ و اشعیا )دقبل از میال ١۴٠٧ (٧  :٢٩و اعداد ) قبل از میالد ١۴۴۶ (٣٢ـ٢۶  :٢٣؛ ٣۴ـ٢٩  :١۶ان ی الو:بخوانید

  .قبل از میالد
،  فروتن «یبھ معن » inna nephesh « یلغت عبر.  ردار استت برخویص آنھا از اھمی وجود دارد كھ تشخی  دو لغت عبر:مالحظات

،  یسیانگلدر (، »  جانمنفعت نبردنت و یباعث محروم«ا ی»  آزار دادن و سركوب كردن جان«، » ، خوار و زبون كردن جان متواضع
  . است» ز از خوردن غذایپرھ«ا ی»  روزه «یبھ معن » tsom « یو لغت عبر. باشد یم) »انكار خود«

 آن روز، .ن كرده بودیی قوم تعی فروتن و متواضع ساختن جان برایك روز را برایعت در تمام طول سال فقط ی، شر قیدر دوران عھدعت
ست از انجام ھر یبا ی كھ شخص می، روز شد، روز استراحت مطلق ی مین روز، روز سبت تلقیا).  روز دھم از ماه ھفتم(روز كفاره بود 

شتن را یھود فرمان داده شده بود كھ خوی، بھ قوم  در روز كفاره. دی نمایر كرد، خودداری روزمره تفسیعنوان زندگ ا بھ كھ بتوان آن ریعمل
روز كفاره در واقع روز امتحان و سنجش خود ، فروتن ساختن خود، . اند  خدا قاصر آمدهیفروتن سازند تا بدانند كھ در برابر درخواستھا

 در آن روز قدغن یاگر چھ آشكارا انجام ھر عمل. شتن بودی، روز انكار خو روز كفاره.  گناھان بودی برای قرباناعتراف بھ گناھان و انجام
 رنجور كردن و آزردن جان و ی برایت امتناع از خوردن غذا راھیدر نھا. ان نشده بودی خوردن غذا بی برایتیچ ممنوعیشده بود، اما ھ

  . نبودی راه اصل انكار خود بود، اما مسلمًای برایراھ
آن نوع روزه ای کھ خدا میخواھد، خودداری کردن از اعمال ناعادالنھ، آزاد ساختن اسیران، شکستن یوغ بردگی، پناه دادن بھ آوارگان و 

ی ، تقسیم غذامحکوم کننده و تمسخر آمیزروزه حقیقی دوری نمودن از سخنان .  و کمک کردن بھ بیچارگان و فقیران استبی خانمان ھا
  .خود با گرسنگان و رفع نیاز ستمدیدگان و بیچارگان میباشد
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  اعمال روزه در کتابھای تاریخی یخیتارگسترش شرح   )٢
  .)دقبل از میال ۴٠٠ تا ١٠٠٠ (١٣  :٣۵ و مرموز ۵، ٣  :۵٨ا ی اشع:بخوانید

.  د، كھ ھمان روزه استی گردیذا متجلز از خوردن غی پرھیا رنجور ساختن جان بھ صورت ظاھری ی درونی، فروتن جی بتدر:مالحظات
:  یعبر(»  ا رنجور ساختن جانیفروتن  «ھیواژه اول. باشند یگر وابستھ میكدیار بھ ین دو اصطالح بسیا، ایر و اشعیدر كتاب مزام

nephsh inna (روزه«رفتھ مترداف با  رفتھ  «)یعبر  :tsom ( گر بكار یكدیدل ن دو لغت معای ا٣،۵  :۵٨ا یدر آخر، در اشع. دیگرد
فروتن «، گرچھ در اصل  نیبنابرا.  ان شده استی رنجور ساختن جان بی برایقیعنوان طر  بھیحت»  روزه «١٣  :٣۵اند و در مزمور  رفتھ

 بھ گناھان و ی در حضور خدا، اعتراف درونی درونی امتحان و سنجش خود، فروتنیك روز استراحت برایدر »  ا رنجور ساختن جانی
ان شده است كھ ھمان روز ی نمایات زندگیھا و ضرور ی، اكنون بھ صورت روز انكار راحت ده استیان گردی گناھان بی برایقربانانجام 
   .دیشتر افزوده گردیشتر بی از خوردن غذا بیز و خودداری پرھیش ظاھریت نمایكم كم بر اھم. باشد یمگرفتن روزه 

اول سموئیل (ھای عزاداری و سوگواری  بنابراین گرفتن روزه در موقعیت. ھمراه بودزمین روزه با مصیبت و مرگ  برای مردم مشرق
امتناع و . امری مرسوم بود) ١۶ : ۴؛ استر ۶ : ٧؛ اول سموئیل ٢۶ : ٢٠داوران (و در روزھای ملی توبھ ) ٣۵ : ٣؛ دوم سموئیل ١٣ : ٣١

، اعتراف بھ  ای برای امتحان خود، فروتن ساختن خویشتن تا وسیلھای برای رنجاندن جان گردید  خودداری از خوردن غذا بیشتر وسیلھ
  . گناھان و گذراندن قربانی برای گناھان

دوم (د تا غروب آن یك روز از طلوع خورشی بود كھ فقط یا روزه. اد شدن كردندیھود شروع بھ زیان قوم یھا در م با گذشت زمان روزه
 فوق هك روزیو ) ٣  :١٠ال یدان( سھ ھفتھ ی محدود براهك روزی، )١٣  -١١ :٣١ل ی سموئاول( مدت ھفت روز ی، و برا)١٢  :١ل یسموئ

م وجود داشت ت پنجم و ھفی در طول ماھھاییھا روزه. دیبھ طول انجام) ٨  :١٩اول پادشاھان ( مدت چھل روز ی و مطلق برایعیطب
  ). ١٩  :٨ا یزكر(ھفتم و دھم ھر سال ،  ، پنجم  در طول ماه چھارمی فوریھا ز روزهی، و ن)۵ـ٣  :٧ا یزكر(

ر از یبھ غ). ١٢  :١٨لوقا (شد  یان نگھ داشتھ میسیلھ فریح در ھر ھفتھ دو روز روزه وجود داشت كھ بوسی، در روزگار مس باالخره
،  ن شده استیی قوم خود تعیلھ خدا برای بوس٣۴ـ٢٩  :١۶ان ی كھ در الو)دكھ ممكن است شامل روزه گرد(ساختن جان )  لیذل(فروتن 

  .خ بودید مشای تقلءھا جز ن روزهی ا.لھ خدا مقرر نشده بودی بوده و بوسی صرفًا انسانییگر سنتھای دیھا  روزهیتمام
  

   مقدس ھدف از روزه در كتاب )  ب
  

  كند؟ ی را دنبال میمقدس چھ ھدف  روزه در كتاب:گفتگو کنیدكشف و 
 قوم خدا بھ یك الزام برایعنوان  ، اما مسلمًا بھ مقدس شرح داده شده است غذا در كتاب از خوردن یعنوان خوددار بھ»  روزه«اگر چھ 

، آنھا  جیبتدر. لھ خدای بودند نھ وضع شده بوسی صرفًا انسانیھا سنتھا ن روزهی ایتمام.  م داده نشده استی، تعل روز كفارهاحتماًال  یاستثنا
تواند سرمشق قرار  یح و شاگردان می مسه روزھنمون. نگ ملكوت خدا اشتباه گرفتھ شوندد با فرھیدند كھ نبایھود گردی از فرھنگ یقسمت

  .  دستور داده نشده استقاعده کلیك یعنوان  سا بھیا بھ كلیان یحیر مسیرد، اما ھرگز بھ سایگ
   . بودتواضعروزه یك بیان فرھنگی از فروتنی و  ) ١

  )دقبل از میال ۴٠٠حدود  (٣ـ١  :٩ا ینحمشرح تاریخی در  :بخوانید
. كرد یگرفت و گناه خود را اعتراف م یش ماتم می گناه خوی بود، كھ در آن شخص برای و شكستگی از فروتنیان فرھنگیك بیروزه 

ش را اعتراف ی، گناھان خود و پدران خو ھود در ھنگام روزهیقوم . ختن خاك و خاكستر ھمراه بودیدن پالس و ریز با پوشیاغلب ن
  .كردند یم
  .بودعزاداری و سوگواری روزه یك بیان فرھنگی از  ) ٢

  ۴ـ٢  :٢٠خ ی و دوم توار١٢ـ١١  :١ل یدوم سموئ  درشرح تاریخی :بخوانید
 اوقات یگاھ. گرفتند یا ترس از خطرھا ماتم می مردگان ی بود كھ در آن مردم براسوگواری و غم از یان فرھنگیك بی روزه :مالحظات

 ماتم یلی از سربازان اسرائیاری مرگ شائول پادشاه و بسیداود پادشاه و مردانش برا. ز با آن ھمراه بودی نیارھ و زیدن جامھ و گریدر
  . اعالم كردی و ھمگانیك روزه ملی،   از وقوع آنیریھوشافاط پادشاه از ترس جنگ و بھ منظور جلوگی.  نمودندیگرفتھ و سوگوار

  . گرفت انجام میمھم  یا واقعھ منظور تمركز بیشتر بر یك عمل روزه بھ ) ٣
  .٢٣  :١۴ و اعمال ٣ـ٢  :١٣؛ اعمال ٢  :۴ یمت  درشرح تاریخی :بخوانید

ك یا مالقات خدا بھ یشھ با دعا یو ھم.  گرفت ی، انجام م  مھمیا واقعھ مذھبیك عمل یشتر بر یمنظور توجھ و تمركز ب  روزه بھ:مالحظات
. دیسھ كنی مقا٨  :١٩ا در اول پادشاھان یلی اه را با روز١٨، ٩  :٩ھ ی؛ تثن٢٨، ٢  :٣۴در خروج  ی موسهروز.  ، ارتباط داشت منظور خاص

 بود ی خدمتیش برای خویح تمركز بر آمادگی مسهن ھدف روزیاول.   نبود بلكھ كاملیح ناقص و جزئی مسهدھد كھ روز ی نشان م٢  :۴لوقا 
ر اما واال ی خطیا فھیك شاگرد قبل از بر عھده گرفتن وظین بود كھ ھمچون یه او ان ھدف از روزیدوم. ده بودی پدر بھ او بخشیكھ خدا

سا روزه ی كلپیران در خدمت بشارت و انتصاب یستادگیھ بھ منظور ای اولیسایرھبران كل. ردیش قرار گیلھ وسوسھ مورد آزمایبوس
ت خاص یخالت روح القدس در ھنگام روزه توجھ و حساسان بھ ارتباط و دیحین امر دارد كھ مسین موضوع داللت بر ایا. گرفتند یم

م یا تعلیچ كدام فرمان ی، اما ھ  داده استیسا رویخ كلی ھستند كھ در تاریا یخیع تارین مثالھا، وقاید كھ تمام ایاما توجھ داشتھ باش .اند داشتھ
كنند روزه  ی كھ احساس میتوانند داوطلبانھ در صورت ین مایحین مسی بنابرا.ستندی دھد نیسا رویا كلیان یحی مسید در زندگی آنچھ باهدربار

ن یكند، مبادرت بھ ا ی، كمك م دهی كھ خدا با آنھا بخشی خدمتی برایا آمادگی یافت كردن حكمت الھیبھ آنھا در مالقات با خدا در دعا، در
م دھند كھ روزه ید تعلیان نبایحیمس"). دیروزه دار وقتی"بلكھ " دید روزه داریبا"د یگو ی؛ نم١٨ـ١۶  :۶ ید متیسھ كنیمقا(ند یامر نما
  . ده استیان مقرر گردیحی مسی است كھ از جانب خدا برایضرورت

  .كند  نادرست را بیان میبرای اھدافھایی از روزه  مقدس ھمچنین نمونھ كتاب ) ۴
  ١٢-١  :۵٨ا ی و اشع۵ـ٣  :٧ا ی؛ زكر٩  :٢١اول پادشاھان   درشرح تاریخی :بخوانید

ا یگناه  یك بی كشتن یتواند حت یھا م زهین انگیا. كند یان میز بی نادرست را نهزی از روزه با انگییھا ن نمونھیمقدس ھمچن كتاب :حظاتمال
 خدا، یبراگرفتن  روزه ی بھ جا خودیل گرفتن روزه برایدلھود را بھ یا قوم یزكر.  در حضور خدا باشدی و شكستگفروتنیتظاھر بھ 

ا، نوع یدر اشع. گرفتند ی خداوند روزه نمی برایان حتیھودی آنھا روزه را مقرر نكرده بود، یاگر چھ خداوند برا.  كردخیسرزنش و توب
، ظلم و گفتن  ی عدالتی از بی، بلكھ خوددار ستی از خوردن غذا نی، امتناع و خوددار ، كھ مورد قبول و پسند خداوند است ح روزهیصح

  .باشد یناحق مسخنان 



 ٢٦        صفحھ                                   وم                                                               س کتاب -موعظھ ملکوت خدا 

  
  . ز از شرارت استی، بلكھ پرھ ستی از خوردن غذا نیخوددارحقیقی  یمقدس  كتابهوزر  )پ
  

  .١٠ـ۴  :٧ا ی؛ زكر١٣ـ٣  :۵٨ا ی  اشع:بخوانید
 از خوردن غذا نمودند، خدا از آنھا طالب چھ نوع یعنوان خوددار د بر روزه بھیھود شروع بھ تأكینكھ قوم ی بھ رغم ا:گفتگو کنیدكشف و 

   بود؟یا روزه
  .  مورد پسند و مقبول او استیا دھد كھ چھ نوع روزه یم میش تعلی خدا بھ قوم خو١٢ـ٣  :۵٨ا یدر اشع :مالحظات

   ).۵ـ ٣ :۵٨اشعیا (ست ی كھ مورد قبول و پسند خدا نیا روزه ) ١
و  ) inna nrpheshi یعبر(م یدیش را رنجانی خوی؟ و جانھا یدیم و ندیداشت ) tsam:  یفعل عبر(چرا روزه «: دندیپرس یھود میقوم 

 خود یھا د و بر عملھیابی ی خود را می، خوش شیخو ) tsom:  یاسم عبر (هنك شما در روز روزیا«: دھد یسپس خدا پاسخ م» ؟ یندانست
 یرا در اعلد كھ آواز خود یریگ یامروز روزه نم. دیزن ی شرارت مھد و بھ لطمیریگ ینك بھ جھت نزاع و مخاصمھ روزه میا. دیینما یظلم م

 inna:  یعبر( جان خود را برنجاند ی كھ آدمی، روز ن استیپسندم مثل ا یكھ من م ) tsom:  یعبر (یا ا روزهیآ. دین بشنوانییعل
nrpheshi(ن را روزه یا ایر خود بگستراند؟ آی، پالس و خاكستر ز  خم ساختھی؟ و سر خود را مثل ن)یعبر: tsom (  و روز مقبول

  .ردیگ یر قرار نمی آنھا تحت تأثی سنتیھا د كھ با روزهیگو یش میخدا بھ قوم خو» ؟ ینخوا یخداوند م
  ). ١٢ـ ۶ :۵٨ا یاشع( كھ مقبول و مورد پسند خدا است یا روزه ) ٢

د و ی كنوغ را بازی یھا د و گرهیی شرارت را بگشایست كھ بندھاین نیپسندم ا یكھ من م ) tsom:  یعبر (یا مگر روزه«: دیگو یخداوند م
 خود ھران رانده شده را بھ خانی و فقییم نمایست كھ نان خود را بھ گرسنگان تقسین نید؟ مگر ایوغ را بشكنید و ھر یمظلومان را آزاد ساز

  »؟ ی نسازیباشند مخف ی كھ گوشت تو می و خود را از آنانی او را بپوشانینی و چون برھنھ را ببیاوریب
گر نان ین است كھ گناه و شرارت را كنار بگذارند و از طرف دیك طرف ای از یمقدس  و كتابیقیكھ روزه حقدھد  یم می، خدا تعل نین چنیا

   .م سازندیازمندان سھیو لباس خود را با ن
ز از یپرھ«، » شتنیانكار خو«شتر در جھت ی كھ بیا رند، روزهیبگ ) tsom:  یعبر(ن روزه ین چنی قوم او ایخدا وعده داده است كھ وقت

 آنھا پاسخ داده و ی، آنگاه خدا بھ دعاھا»ز از خوردن غذایپرھ«است تا »  شیگران در نان و پوشاك خویم كردن دیسھ«و »  شرارت
ش تو ید و عدالت تو پیی خواھد رویآنگاه نور تو مثل فجر طالع خواھد شد و صحت تو بزود«: دیگو یاو م. دھد ی آنھا را بركت میزندگ

 نمود و او ی كرد و خداوند تو را اجابت خواھد فرمود و استغاثھ خواھیآنگاه دعا خواھ.  تو خواھد بودھخداوند ساقد و جالل یخواھد خرام
  ». نك حاضر ھستمیخواھد گفت كھ ا

ناه نھ امتناع كردن از خوردن غذا، بلكھ متوقف كردن گ:   مقبول و مورد پسند استیا كند كھ از نظر او چھ روزه یگر خدا تكرار میبار د
وغ و اشاره كردن بھ یاگر «: دیفرما یخداوند م.  ازمندان و مظلومانی در كمك بھ نیشان و سع ییدن از دارای و بخشی شخصیدر زندگ

، آنگاه نور تو در  یر كنیالن را سی و جان ذلی جان خود را بھ گرسنگان ببخشی و آرزویان خود دور كنیانگشت و گفتن ناحق را از م
  ».ظ تو مثل ظھر خواھد بودی غلیكید و تاریخش خواھد دریكیتار

خدا وعده داده . تواند بگذراند ی است كھ شخص مییھا یشتر از قربانیار بی، بركات خدا بس یقی حقیمقدس  كتابهبا در نظر گرفتن روز
 خواھد ساخت و تو مثل یرا قوت یر خواھد كرد و استخوانھای خشك سیھا ، جان تو را در مكان ت نمودهیشھ ھدایخداوند تو را ھم«:  است

ار را ی بسیھا  دورهیم را بنا خواھند نمود و تو اساسھای قدیھا  بود و كسان تو خرابھی آب كھ آبش كم نشود خواھھرآب و مانند چشمیباغ س
  » سكونت خواھند خواندیھا برا  كوچھهھا و مرمت كنند  رخنھه داشت و تو را عمارت كنندیبر پا خواھ

   . یریگ جھینت ) ٣
 جان یم كردن آرزوی از گناه و شرارت و سھیخورددارامتناع و  د آن برید ندارد، بلكھ تأكی بر نخوردن غذا تأكیقی حقیمقدس  كتابهروز
، بلكھ محبت نسبت بھ  ی ظاھره، خواست خدا نھ روز٧ا ی و زكر۵٨ا یبر اساس اشع. باشد یازمندان و مظلومان میش و اموال خود با نیخو

  .باشد یش میھ خویمساخدا و ھ
  

  .ان باشدید آشكار و عی داوطلبانھ نباهروز  )ت
  

  ١٨ـ ١۶ : ۶ ی مت:بخوانید
  ند؟ید چگونھ عمل نمایبا یرند، میگ یان روزه میحی كھ مسی زمان:گفتگو کنیدكشف و 
را ید زیاكاران ترشرو مباشیند رد، مانیاما چون روزه دار«: دھد یم مین تعلیح چنی مسیسی ع١٨ـ١۶  :۶ ید در متیدر عھدجد :مالحظات

كن تو چون روزه یل. اند افتھیم اجر خود را یگو ینھ بھ شما میھر آ. ندیدھند تا در نظر مردم روزه دار نما یر مییش را تغیكھ صورت خو
؛ و پدر  ھان است، بلكھ در حضور پدرت كھ در ن یی تا در نظر مردم روزه دار ننمای خود را بشوین كن و روی، سر خود را تدھ یدار

ان را كھ در یسیاو عمل فر. دیگو ی و تواضع سخن می از فروتنیانیعنوان ب ح از روزه بھیمس. »ن تو، تو را آشكارا جزا خواھد دادینھان ب
ح ی مس.دینما ی آنھا بگردند، محكوم و سرزنش مینداریخواستند ھمھ مردم متوجھ د یپوشانند و م ی خود را با خاكستر میھنگام روزه رو

رند، اما یتوانستند روزه بگ یاگر آنھا دوست داشتند م. رند و نھ آنھا را از روزه گرفتن منع نمودینھ بھ شاگردانش دستور داد روزه بگ
  .دیدادند كھ جلب توجھ ننما ی انجام میا شد بھ گونھ ین كار را تا آنجا كھ مید ایبا یم
  

  .گردد ی نجات با ماتم و روزه ھمراه نمیشاد  )ث
  

ن موضوع چگونھ بھ سؤال یدھد؟ ا یح می مسیسی عیعنی،  یاب داماد آسمانی در مورد حضور و غیمیل چھ تعلی انج:گفتگو کنیدكشف و 
  گردد؟ یدر مورد روزه مربوط م

 اشاره یچھ زمانح بھ یمس» . شان گرفتھ شود، در آن ھنگام روزه خواھند داشتید كھ داماد از ایآ ی میامیكن ایل«: ح فرمودیمس :مالحظات
گر معتقدند كھ او بھ ی دی كھ بعضین صعودش بھ آسمان و بازگشتش اشاره دارد، در حالی بهح بھ دوری معتقدند كھ مسینمود؟ بعض یم

  .دینما یامش اشاره مین مرگ و قی بهدور
  .عیسی مسیح در تمام زمانھا حضور دارد ) ١



 ٢٧        صفحھ                                   وم                                                               س کتاب -موعظھ ملکوت خدا 

  .١٧ـ١۶  :٣؛ ٢٣ـ٢٢  :١ان ی؛ افسس٢٠  :٢٨ ی؛ مت٩  :٢١ و ٧  :١٩؛ مكاشفھ ١ : ٢۵ ی مت:بخوانید
، تا زمان بازگشتش  حی مسیسی، ع یدھند كھ داماد آسمان یم می تعلی، بعض٩  :٢١ و ٧  :١٩ مکاشفھ و ١  :٢۵ یبر اساس مت :مالحظات

  . رندی، روزه بگ گشتشد تا زمان بازی عھدجدهان خواست كھ در تمام دوریحیح از مسیدھند كھ مس یم می، تعل نیبنابرا . ب استیغا
بلکھ گفت آنان رند، یروزه بگباید داد كھ نم یخواست و تعلنداد، نروانش فرمان یح بھ پی مسیسی، ع نكھیاول ا. باشد یح نمین موضوع صحیا

ان یحیاز مس ھر كدام ین او در زندگیھمچن.  سا بدن اوستیچرا كھ كل دوم اینکھ، عیسی مسیح در کلیسا غایب نیست،. روزه خواھند گرفت
 یاو در درون قلب و زندگ. ان خواھد بودیحی عالم با مسی، او وعده داده است كھ تا انقضا قًا بر عكسیدق. باشد یب نمید غای عھدجدهدر دور

  )٢٠: ٢غالطیان ( .كند ی می، ھم اكنون حضور داشتھ و زندگ انیحیمس
   .عیسی مسیح فقط در مدت كوتاھی غایب بود ) ٢

  .٢٣ـ٢٢  :١٢ان ی؛ عبران١٠ـ٩  :٢١؛ مكاشفھ ٢٢ـ١۶  :١۶وحنا ی؛ ٩ـ٧  :۵٣ا ی اشع:بخوانید
 مرگ ییشگوی پیبرا» گرفتھ شود« ھمان كلمات ٨  :۵٣ا ی؟ در اشع روانش حضور نداشتیح در كنار پی مسیدر چھ زمان :مالحظات

ان یبا ب. »ن زندگان منقطع شدیبرند، از زم ی ذبح میا كھ بریا مظلوم شد، مثل بره«او .  ب استفاده شده استیح بر صلی مسیسیداوطلبانھ ع
  » ، شان گرفتھ شود، در آن ھنگام روزه خواھند داشتید كھ داماد از ایآ ی میامیا«:  ن كلمات كھیا

روزه در آن زمان .  شاگردان بودی كھ زمان غم و اندوه برای مرگ داوطلبانھ خود نمود، زمان خاصه دربارییك نبوت ابتدایح ی مسیسیع
 ٢٢ـ١۶  :١۶وحنا یدر . ابدی ادامھ ی مدت طوالنید برایبا یاما آن غم و اندوه و روزه نم.  از غم و اندوه آنھا باشدیحیان صحیتوانست ب یم

بھ سپس منظور خود را . » روم یرا كھ نزد پدر مید زید دی باز مرا خواھید و بعد از اندكید دی مرا نخواھیبعد از اندك«: ح فرمودیخود مس
 مبدل ید لكن حزن شما بھ خوشیشو یشما محزون م.  خواھد نمودید كرد و جھان شادی خواھیھ و زاریشما گر«: ح دادیشاگردان توض

 را از یكس آن خوشچید و دل شما خوش خواھد گشت و ھید، لكن باز شما را خواھم دیباش ین اآلن محزون میپس شما ھمچن...  خواھد شد
لھ یك بودن زمان رد شدنش بوسیح بھ شاگردانش در مورد نزدی مسیسی، خود ع  شب قبل از مصلوب شدندر» . شما نخواھد گرفت

 او ی مدت كوتاھید بھ مرگ محكوم گردد و مرگ برایبا یاو گفت كھ م. ح دادیان آنھا توضی و حامیھودیر ی غیر و قدرتھایان شریھودی
 در آن ٩ یستند و بر اساس متیگر ین و محزون بوده و مید غمگیبا یدت شاگردان م، در آن م١۶وحنا یبر اساس . سازد یرا از آنھا جدا م

ح آنھا دوباره یام مسیبعد از ق. رندی نموده و روزه بگید سوگواریبا ی مدت سھ روز در قبر است میم مرگ شده و برای كھ داماد تسلیمدت
. دیسا آغاز گردی، كل القدس زش روحی، صعود و ر امی با ق.ردی از آنھا بگ رایتوانست شاد یچكس نمیدند و دوباره شاد گشتند و ھیداماد را د

 یسی، ع یداماد آسمان ٢٠  :٢٨ یو بر اساس مت.  ح استی مسیسیسا عروس عی كل٢٣ـ٢٢  :١٢ان ی و عبران١٠ـ٩  :٢بر اساس مكاشفھ 
  . عالم با عروس خواھد بودیح ھر روزه تا انقضایمس
  
  . ، منسوخ شده است  روزهیراق بیحكم و دستور عھدعت ) ج
  

  .٢۵  :٢ان ی؛ افسس١۴  :٢ان ی كولس:بخوانید
لھ ی نوشتھ شده كھ بوس١۴  :٢ان یدر كولس. ر نمودییق تغین عھدعتیاحكام و فرام) یالدی م٣٠(ح ی مسیسیام عی بعد از مرگ و ق:  دھیدمیتعل

،  كی محصول و ده یای، آوردن ھدا واناتی كردن حی، قربان عت كھ شامل روزهی شریفات مذھبیح احكام مربوط بھ تشری مسیسیمرگ ع
ان برداشتھ یحیق را از مسین احكام عھدعتیح ایمس.  ده استیدند و ختنھ باطل گردیگرد ی كھ نجس محسوب میواناتینخوردن گوشت ح

د نابود یگرد یھود و امتھا مین ی بییعت را كھ باعث جدای شریفات مذھبیح با مرگ خود تشری نوشتھ شده كھ مس١۵  :٢ان یدر افسس . است
 پاك ی، خوردن غذاھا ، ختنھ كلی ھیك برای ، ده واناتی حی، قربان نی عالوه بر ا. ح برداشتھ استی مسیسایشھ از كلی ھمیساختھ و آن را برا

.  نداردیان اعتباریحی مسی برایبك حكم مذھیعنوان  ز بھیعنوان فروتن ساختن جان در روز كفاره ن روزه بھ.  ز برداشتھ شده استین... و
  . دوباره آغاز گرددیحی مسیسای در كلیك رسم مذھبیعنوان  د بھیروزه نبا

  
  : مًا در ارتباط با روزه ھستند عبارتند ازیمقدس كھ مستق  از كتابییھا   قسمت: یریگ جھینت  )چ
، بلكھ امتناع  ستی امتناع از خوردن غذا نیروزه بھ معن .ه است، بر آن نوع روزه ای تاکید میکند کھ خدا انتخاب کرد١٢-۶: ۵٨اشعیا  ) ١

  . ، ظلم و گفتن ناحق یعدالت یاز ب
  .باشد ی نجات با ماتم و روزه ھمراه نمیدھد كھ شاد یح میقت توضین حقی در مورد ا١٧ـ١۵  :٩ ی مت )٢
،  ھود و از جملھ روزهی یفات و مراسم مذھبی تشریم منسوخ و باطل شدن تماه بھ وضوح دربار١۵  :٢ان ی و افسس١۴  :٢ان یكولس ) ٣

  .دھد یم میتعل
ان را ملزم بھ یحیگر مسید دیرند، اما نبایتوانند روزه بگ ی كھ بخواھند، میان در صورتیحیدھد كھ مس یح می توض١٨ـ١۶  :۶ یمت ) ۴

  .ندیروزه نما
  
  خدا روزه در ملكوت هھا دربار  مثلی اصلیامھایا پیم ی تعالھخالص  -۶
  

مان یا بھ آن ایم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستی روزه در ملكوت خدا چهھا دربار  مثلی اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  ؟ میا چھ بكنیم یخواھد كھ ما چھ باش ی؛ او م میاوریب

 شیوه با روش و ، آغاز نمودیھ خود با آمدن اولحی مسیسید امور كھ عیقانون و نظم جد«: ھا عبارت است از ن مثلی ایام اصلیپ :مالحظات
. باشد ی ساختھ شده بدست انسان بود، سازگار و ھمسو نمی كھ شامل مراسم و سنتھاای کھ فریسیان بعد از دوره تبعید در بابل ساختندكھنھ 

 ی، مثل خوش ح مقرر كرده استی كھ مسیا یباشد كھ در قالب و شكل زندگ ی انسانھا میا و تازگی، شفا، اح د شامل نجاتینظام و روش جد
ن شده بدست یی تعی، در قالب و شكل اعمال مذھب خ استیمشااز د ی امور كھ شامل تقلیمیقانون و نظم قد.  ده استیان گردی، ب  نجاتیو شاد
  ». ده استیان گردی، ب ھ غم و ماتم و روزهی، شب انسان

خدا با  «.دید آغاز گردیح قانون و نظام جدیبا آمدن اول مس. باشد یه گرفتن خشنود نم ماتم و روزی برای قراردادیخدا از روشھا و سنتھا
 :٢ان ی؛ افسس١٧ـ١۶  :١۴؛ ٣٩ـ٣٨  :٧وحنا ی،  كاستی در و بعد از پنطیت واقعیوضع(» خدا در ما«و ) ٢٣  :١ ی، مت لیعمانوئ(» ما

 كھ قومش او را یدیق جدیان و طریحی نجات مسیخدا از شاد. گردد ی میحی در ھر مسیقی حقی و خوشی، باعث بوجود آمدن شاد)٢٢ 
  .گردد ی، شادمان و مشعوف م شی خویی و دارایازمندان در زندگیم كردن نیكنند، كھ عبارت است از سھ یپرستش و خدمت م
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 یسی بدھند كھ عیا بھ نجات خود رید جایبا یگر آنھا میر دیناپذ  انعطافیر سنتھایان ھمانند سایسین فری و غمگی شرعیھا تمام روزه
ر ید از سای، اما نبا می داشتھ باشی شخصه خوب و مثبت روزیلیم بھ دالیتوان یم میل باشی كھ مایدر صورت.  ح بھ ارمغان آورده استیمس
ر روح القدس  دی و خوشی، سالمت ، بلكھ عدلت ستی ملكوت خدا روزه و ماتم نیژگیو. رندیم كھ ھمانند ما روزه بگیز بخواھیان نیحیمس

 و ی، آزاد یشكرگزار)  كر، قالبیپ (هد در مشك تازیبا ی بركات آن مینجات بھ ھمراه تمام)  اتیمحتو (هشراب تاز). ١٨ـ١٧  :١۴ان یروم(
  .ختھ شودیخدمت خود جوش بھ جالل خدا، ر

  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

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

  .بھ حضور خدا بیاورید
  

  ) دقیقھ٢ ( منزلتكلیف  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(

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

  .تعلیم دھید یا بررسی نماییدرا موعظھ كنید،  » دار و مشك شراب داماد، جامھ وصلھ«موضوع  برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده .  بخوانیدرا ١۴۶ و ١۴۵، ١۴٣، ١۴١مزمور فصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  - ٢

  . كنید و یادداشت بردارید
. است، مورد تعمق قرار داده و حفظ كنید )١٣ : ۴عبرانیان :   استآگاه بھ ھمھ چیزخدا (  آیھ حفظی جدید را كھ  - حفظ کردن  - ٣

  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین 
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٢۵-١۴ : ٧رومیان (بررسی  کتاب مقدس   درس بعدی - بررسی  کتاب مقدس -٤

  .بررسی کتاب مقدس استفاده کنید
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - دعا  - ٥
ھای خود در مورد  تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(  وارد دفتررا 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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  ٢٨درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  مزامیر

  
با  )١۴۶، ١۴۵، ١۴٣، ١۴١مزامیر  (  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 بگذاریددیگران 

بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، . وش دھیدكند گ بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می
  . بحث نكنید

  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
  عظمت خدا: عنوان مجموعھ

  
  ١٣: ۴عبرانیان . استھمھ چیز آگاه بھ خدا .  مرور كنیددو نفری :مرور

 

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ٢۵-١۴: ٧رومیان   

  
توان گفت كھ فرد  یم. ان داردی جری و اخالقی روحانی، نبرد یحیدھد كھ در فرد مس یم می، پولس تعل٢۵-١۴  :٧ان ی در روم: قدمھم

نحال ی، با ا ستی او نیعت واقعیعت گناھكار طبیطب.   تولد تازهیعت دارایك طبیعت گناھكار و یك طبی:  عت استی دو طبی دارایحیمس
ن گناھان آزاد یشود، اما آرزو دارد كھ از ا ی گناھان می بارھا و بارھا مرتكب برخیحیفرد مس. سازد یر می را اس است كھ اغلب اویقدرت
 تقدس یعت برایت شریح عدم كفای پولس از تجربھ خود، بھ تشر. دھدیی گناه رھایتواند او را از قدرت و تباھ ی نمیاحكام اخالق. شود

 ید برایگانھ امی.  دھدیاری یحیتواند بھ فرد مس ی نمیعت و حكمیچ شری، ھ ان گناه و تقدسی میدرونن نبرد ی در ا.پردازد یم)  سیتقد(
  . ح خداوند استی مسیسیض عیان دارد، فی او جره تولد تازیعت دارایعت گناھكار و طبیان طبی كھ مین نبردی در ایروزیپ

  
   بخوانید:  ١قدم 

  . نیمرا با ھم بخوا ٢۵-١۴ : ٧رومیان  :بخوانید
  . ھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

  
  كشف كنید :  ٢قدم 

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

 در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفترچھ یادداشت خود كنید، كشف نمایید،  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
  .  بگذاریمایم با یکدیگر درمیان بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كرده). بگذارند

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

  
عت گرچھ مقدس و ی شرتواند انجام دھد؟ ی نمیعت چھ كاریشر. د دارد وجویقت مھمی من حقی برا٢٠- ١۴ :٧ان ی در روم )١كشف 

  .كو سازدی را مقدس و عادل و نیحیتواند فرد مس ی، اما نم كو استیعادل و ن
   .باشند ی دو جنبھ می خود دارایعت بشریان در طبیحیمس)  الف

شود  یده مینام»  ذھن«گر یجنبھ د.   استیف و فانیامل و ضعآلودشان كھ ناك عت گناهی طبیعنی، )١٨: ٧(شود  یده مینام»  جسم«ك جنبھ ی
رون یالقدس است و از ب شان كھ از درون تحت كنترل روحی اه تولد تازیعت دارای طبیعنی، )٢۵، ٢٢: ٧) ( یت باطنی، انسان عت ذھنیشر(

، و   است كھ از آدم بھ ارث بردهیحیود فرد مسآل عت گناهیان طبی نبرد مهكنند فی توص٢۵-١۴  :٧ان یروم.  خدایعت اخالقیتحت كنترل شر
 تولد تازه ھر دو در جان یعت دارایآلود و طب عت گناهیطب). ١٩-١٧  :۵(افت داشتھ است یح دری او كھ از مسه تولد تازیعت دارایطب
  . ساكنندیحیو بدن فرد مس)  روح(
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  . عمال بد انجام میدھندمسیحیان میخواھند اعمال نیکو انجام دھند، اما اغلب بجای آن ا)  ب

 یعت اخالقیت شرین امر بھ علت ماھیا.  ستی نیحیس فرد مسیعت قادر بھ تقدیكند كھ شر ی، پولس استدالل م١۵-١۴  :٧ان یدر روم
 هرا آشكاركنندی، ز  استیت خود روحانیعت در ماھیشر.  ان ساكن استیحی است كھ ھنوز در مسیآلود عت گناهی، بلكھ بھ علت طب ستین

 یعنی،   استیرروحانیان غیحیآلود مس عت گناهیاما طب). ١٢  :٧(كو است ی كھ مقدس و عادل و نیا عت و ارادهی، طب  خداستهعت و ارادیطب
م یان خود را بارھا و بارھا داوطلبانھ تسلیحیرمسیغ. تواند ھم بشود یشود و نم ی او نمیكوی مقدس و عادل و نهع خدا و ارادیرا مطیز
عت ی ناخواستھ بھ طبیا گونھ ان بھیحی، اما مس)١۶  :۶) ( د، وجھ معلومیبھ زمان حال فعل توجھ كن(آلودشان شوند  عت گناهی بنده طبكنند تا یم

عت یسپارند، اما طب ی گناه نمیش خود را بھ بندگیل خویان بھ میحیمس). ١۴  :٧) ( ، وجھ مجھول ی نقلیماض(اند  آلود خود فروختھ شده گناه
عت یر طبی؛ اس١۴  :٧(ست یشان ن یل درونیانگر تمایشان ھمواره بیباشد، و اعمال ا یك شخِص فروختھ شده میت یدشان در موقعآلو گناه
كند كھ  یھ آنان كار میآلودشان چنان قدرتمند بر عل عت گناهیك انجام دھند، اما طبی نیلند كارھایان اغلب مایحیمس). ٢٣  :٧  در آلودشان گناه
  ).١۵  :٧(شوند  یتكب اعمال بد م، مر  آنیبجا

ان ھر روز، یاما در پا). ١۴  :١٢ان ی؛ عبران۴٨: ۵ ی؛ مت١۴-١٢  :٣ان یپیلیف(ست ی كمتر از كمال نیزی پولس چی و اخالقیھدف روحان
 كھ یا رانھی شریار قاصر است و از كارھای كمال بسیار خدا برایبرد كھ از مع ی میكند، پ ی میابی خود را ارزی پولس زندگیوقت

  . است كھ عمًال بتواند بھ آن برسدیزیار باالتر از آن چیبرد كھ ھدفش بس ی میاو پ. باشد یزار می، ب مرتكب شده است
  

   .شریعت و احکام اخالقی نمیتوانند یک مسیحی را مقدس، عادل و نیک بسازند)  پ
 خدا متنفرند، با یان گرچھ از تجاوز از احكام اخالقیحید كھ مسریگ یجھ مینت. ردیگ یجھ مھم مین نتی، پولس چند٢٠-١۶  :٧ان یدر روم

ار یگر معیدھند، د یان انجام میحی كھ مسیآلود رد كھ اعمال گناهیگ یجھ مینت). ١۶  :٧(باشند  یكو می خدا نیرند كھ احكام اخالقیپذ ینحال میا
آلود با توافق  ن اعماِل گناهی ایاما وقت.  شان استی اعمال خود اشان قطعًایآلود ا اعمال گناه). ١٧  :٧(ست یشان ن ی خصائل واقعھو ضابط
.  ستیشان نی ایت واقعیا وضعیان یحی مسیعت كامل انسانیانگر طبیگر نمایشود، د یشان انجام نم عِت برخوردار از تولد تازهیكامِل طب

ا ی یِد روحانیا مفیز خوب یچ چین امر است كھ ھی اهدكنندیشوند، فقط تأئ یان اغلب مرتكب میحیآلود كھ مس رد كھ اعمال گناهیگ یجھ مینت
عت ید بكند و طبی چھ بایحیكنند كھ شخص مس ی حكم میگرچھ احكام اخالق). ٢٠-١٨: ٧(ست یآلودشان ساكن ن عت گناهی در طبیاخالق

آلود در  عت گناهی طبیادر بھ نابود قی عمل كند، اما احكام اخالقیان مشتاق است كھ طبق احكام اخالقیحی مسهبرخوردار از تولد تاز
ان یحیل موجود در مسی خدا بطور خودكار تماید انجام شود، حكم اخالقی نبایكند كھ شرارت خاص ی ھرگاه خدا حكم م. ستیان نیحیمس
  .برد یان نمی انجام آن كار را از میبرا
  
 ی، كمك ر استیشان درگی اهعت برخوردار از تولد تازیآلود و طب اهعت گنیان طبی كھ میان در جدالیحیتواند بھ مس ی نمیاحكام اخالق:  جھینت

  .كو بسازدی را مقدس و عادل و نیحیست فرد مسی قادر نیاحكام اخالق. بكند
  

 یان گرچھ در احكام اخالقیحیمس. تواند انجام دھد یعت نمیآنچھ شر.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٢۵- ٢١ :٧ان ی در روم )٢كشف 
  . دھدییآلودشان رھا عت گناهی مطلِق طبھشان را از سلطیتواند ا یض خدا میكنند، اما فقط ف ی میخدا شاد

  . سلطھ روح القدس در مسیحیان تمام و کمال نیست  )الف
ت افیآلودشان كھ از آدم در عت گناهیان طبیان میحیكشمكش مس. دارد یان می خود را بیی نھایریگ جھی پولس نت٢۵-٢١  :٧ان یدر روم

عت برخوردار از تولد تازه خود یان با طبیحیمس. باشد یاند، م افت داشتھیح دریشان كھ از مس عت برخوردار از تولد تازهیاند، و طب داشتھ
 در ی و با دردمندیاما بزود). ٢٢  :٧) ( زمان حال( خدا خشنودند ی، ھمواره بھ احكام اخالق) عت ذھنی، شر ، ذھن یت باطنی انسانیعنی(
و باعث )  زمان حال(زد یخ یشان بھ مبارزه بر م عت برخوردار از تولد تازهیھ طبیشان مكررًا بر عل شده ا تباهیآلود  عت گناهیابند كھ طبی یم
 :٧(شود  یروز میجنگد، بلكھ اغلب بر او پ ی میحیھ فرد مسیآلود نھ فقط بر عل عت گناهیطب. ر ھستندیشان احساس كنند كھ اسیشود ا یم

عت یقدرت طب. گرداند یرومند خود میع نفوذ فاسد و نیشان را مطیسازد و ا یر میان را اسیحیآلود جان و بدن مس عت گناهین طبی ا.)٢٣ 
 ھان غالم داوطلبانیحیمس).  ١۵،٢٣ :٧(ابند یا كوشش خود بر آن غلبھ یتوانند با قدرت اراده  یان نمیحیاد است كھ مسیآلود ھنوز آنقدر ز گناه
 ی خود زندگی كنونجسمانیان در بدن یحی كھ مسیتا زمان. گردند یبخت آن م رهی تیشوند، بلكھ در واقع قربان یآلود خود نم عت گناهیطب
كنند،  ی می خود زندگی كنونیكیزیان در بدن فیحی كھ مسیتا زمان. مانند ی میآلود خود باق عت گناهی طبھل و ناخواستیم یكنند، غالمان ب یم

  . القدس ھرگز در آنان تمام و كمال نخواھد بود  روحھان حاضر است و سلطآلودش عت گناهیطب
آلودشان  عت گناهی است كھ طبیا شان ھنور در حوزه یكیزیرا بدن فی، ز)٢۴  :٧(خوانده شده است »  جسم موت«ان یحی مسیكیزیبدن ف

  .گردد ی می و سرانجام مرگ جمسانیكند، كھ باعث مرگ روحان یبطور خاص عمل م
  

  .طبیعت گناه آلودشان میرھاندمسیح، بطور مرتب مسیحیان را از عمل نیرومند )  ب
شان را وا یآن ا.  خود آگاه گردندهشد دكننده و تباهیت نومیان از وضعیحیشود كھ مس ی خود فقط سبب میخود  بھیعت اخالقیا شریاحكام 

ح ی جستجو كنند كھ قابل كسب است و آن ھمان مسییگانھ جایرا در  یروزیآلود خود، پ عت گناهیھ طبیدارد تا در مبارزه خود بر عل یم
شان را از یتا ا)  تی از قطعینده حاكیزمان آ(ز خواھد كرد ین نیان بشتابد و چنیحیتواند بھ كمك مس یح می مسیسیفقط ع). ٢۵  :٧(است 

). ۶  :۶) ( یزمان نقل(شان را مصلوب كرده است یتازه اعت كھنھ و فاقد تولد یشھ طبی ھمیك بار و برایاو ). ٢۴  :٧(برھاند »  جسم موت«
اما او . اند گشتھ) ٢٢  :۶(و خدا ) ١٨: ۶(شان غالمان عدالت یو ا)  یزمان نقل( داده است ییشان را از گناه رھایشھ ای ھمیك بار و برای

شان را قاطعانھ و یھنگام بازگشت خود، ا  و او بھ.آلودشان برھاند عت گناهیرومند طبیان را از عمل نیحیبارھا و بارھا خواھد آمد تا مس
  ).٢۴  :٧( خواھد داد ییآلودشان رھا عت گناهیشھ از طبی ھمیبطور كامل و برا

  
  .مسیحی بایستی برعلیھ طبیعت گناه آلود خود بجنگد و بھ اعمال ناپسند خود خاتمھ دھد ) پ

افت یح دریشان كھ از مس عت برخوردار از تولد تازهیاند، و طب افت داشتھی درآلودشان كھ از آدم عت گناهیان طبیان میحیكشمكش مس : نتیجھ
آلود خود را  عت گناهیاو مكررًا طب. تواند خودش را از آن برھاند ی است كھ او نمییروی نیحیآلود فرد مس عت گناهیطب. باشد یاند، م داشتھ

، مكررًا  نی بنابرا.كند ی میالقدس زندگ ر در آنان روحی، ز  استییرویز نینان یحی مسهعت برخوردار از تولد تازیاما طب.  خواھد كردیبندگ
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ح او را ی مسیسیقًا متقاعد است كھ عیاو عم. ردیپذ ی را نمیت كنونین وضعی ایسادگ پولس بھ.  خواھد كردیز بندگی خدا را نیاحكام اخالق
 قدرت ھواسط آلود بجنگد و اعمال بد آن را بھ عت گناهین طبیھ ای علند كھیب یلذا، او خود را موظف م.  خواھد دادییت رھاین وضعیاز ا

  ).٢۶-١۶  :۵ان ی؛ غالط١٣: ٨ (ازبین ببردالقدس  روح
  

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

  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ٢۵-١۴ : ٧ان رومیمربوط بھ سعی كنیم تمام حقایق 
 تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود :بنویسید
  . بنویسید

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

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

  
 است كھ ی كسھن تجربیا ای؟ آ ده شده استیر كشینجا بھ تصوی پولس در ای كدام مرحلھ از تجربھ شخص)٢۶-١۴  :٧رومیان  ( )١سؤال 

  ؟ ا فاقد تولد تازه استیتولد تازه دارد 
نان استدالل خود را بر یا. ماندار برخوردار از تولد تازه باشدیك ای ھتواند تجرب ی نم٢۶-١۴  :٧ان ی ھستند كھ معتقدند رومیبعض :مالحظات

 ٨ و ۶ یھا ك سو و فصلیان از ی روم٧ان فصل ی تضاد مھیز بر پایو ن) ١۴  :٧(»  ھستم...  یمن جسمان«: دھند ین جملھ قرار می اھیپا
  .كند یف میماندار برخوردار از تولد تازه را توصیك ای ھ تجرب٢۶-١۴  :٧ان یپولس در رومولی در واقع  .گری دیان از سویروم
  . ن استیب پولس در خصوص خود، فروتن و واقع )  الف

: ٣ان یافسس(»  نین مقدسیكمتر از كمتر«، )٩  :١۵ان یاول قرنت(»  ن رسوالنیترمك«، خود را  افتھی تولد تازه یحیك مسیپولس در مقام 
 هشد عت تباهیكند تا آن زمان كھ ھنوز از طب یف میتوص) ٢۴  :٧(»  یمرد شق«ن خود را یھمچن. خواند یم»  اھكارانن گنیبزرگتر«، و )٨

  ).١۴-٨: ٣ان یپیلی؛ ف٣-١  :٣وحنا یاول ( ندیح را رو در رو ببی مسیسی رخ خواھد داد كھ عیز فقط زمانین نی، كھ ا افتھی نییخود كامًال رھا
  

  . مانیا یك بیماندار است تا یك ایف یشتر توصیب ٢۶-١۴  :٧ان یروم)  ب
ممكن .   فاقد آنیك شخص برخوردار از تولد تازه باشد تا شخصی یھا شتر احتمال دارد كھ گفتھی ب٢۵-١۴  :٧ان ی پولس در رومیھا گفتھ

از گناه نفرت دارم و از «ا ی، )١۶،٢٢ :٧(»  عت خدا خشنودمی بھ شریعت باطنیبر حسب شر«: دی فاقد تولد تازه بگویست كھ شخصین
 فاقد یست كھ شخصیممكن ن). ٢١، ١٨،١٩ :٧(»  ك است انجام دھمیآرزو دارم آنچھ را كھ ن«ا ی، )٢۴، ١٩ ،١۵ :٧(»  مانمیگناھان خود پش

، ٢۵-١۴  :٧ن ایروشن است كھ در روم). ٣  :١٢ان ی؛ اول قرنت٢۵  :٧(د یح سپاس گوی مسیسیوساطت ع تولد تازه بمانند پولس خدا را بھ
از دارند تا یرون از خود نی بس بزرگتر در بییروی، بھ ن س شدنیمنظور تقد بھ.  ان چھ بزرگ استیحیكند كھ ضعف مس یح میپولس تشر

آنان بجز عیسی مسیح و روح قدوس او بھ شخص دیگری  . القدس او است ح و روحی مسیسیاز آنان فقط عین. آلوِد دروِن خود عت گناهیطب
 روح القدس این عادل شمردگی و قدوسیت را در .عیسی مسیح عادل شمردگی و قدوسیت ھمھ ایمانداران را میسر ساختھ است. دارندنیاز ن

   .زندگی شخصی ایمانداران امکان پذیر میسازد
  

  ٩و ۵  :٧ان ی و روم٢۶-١۴  :٧ان یان رومی ھست میتفاوت بزرگ  )پ
  . معرفی و تشریح میکند یک شخص احیا نیافتھ را٩ و۵: ٧رومیان )  ١

). ٢١-١٩  :۵ان ی؛ غالط۵  :٧(آورد  ی موت ثمر میكرد و برا ی می زندگ)دآلو عت گناهیطب( كھ پولس فاقد تولد تازه بود، در جسم یزمان
عت یر طبآلود د  گناهیھا ختھ شدِن ھوسیعت باعث برانگیداد، شر ی نشان نمی جدیعت خدا توجھی، بھ شر ستیز یعت می او بدون شریوقت

 گناھان ی، و از مجازات الھ پنداشت یشتن داشت و خود را عادل میت از خوی بدون دغدغھ و ھمراه با رضایشد و زندگ یآلودش نم گناه
  .)٩  :٧(داد  ی بھ خود راه نمیھراس

   . است  تولد تازهدارایشخص یک  هكنند فی توص  ١٣-٧ :٧ان یروم) ٢
ر زمان ییتغ. ندنك یف می پس از آن توصی، و اندك ، و در طول آن ش از توبھ و بازگشتشیس را درست پاد تجربھ پولی بھ احتمال زاین آیات

ك شخص فاقد تولد تازه یق در ی عمیریی باشد بھ تغیا د اشارهی، با٢۵-١۴  :٧ان یو در سراسر روم ١٣-٨: ٧ات یگذشتھ بھ زمان حال در آ
ن جھان در ید كھ مادام كھ در اینما یح میمانداران را تشری ضعف و كشمكش ا٢۶-١۴  :٧ن ای پولس در روم.یافتھ استكھ اكنون تولد تازه 

  .رندیكنند، با آن درگ ی میشان زندگ ی كنونیبدن فان
  

  . ستی نی تضاد١٨،٢٢ : ۶ان ی و روم٢۶- ١۴ :٧ان یان رومیم  )ت
  . ماندار برخوردار از تولد تازه در آن واحد ھم گناھكار است و ھم مقدسیا

اش دارد كھ ھنوز  ی بر زندگیآلودش چنان نفوذ و قدرت عت گناهی طبیعنی، )١۴  :٧(است »  ر گناه فروختھ شدهیز«ك سو ی او از ) ١
 یشده ھنوز قدرت ا تباهیآلود  عت گناهیطب). ٢-١  :٢؛ ١٠-٨  :١وحنا ی؛ اول ١٢  :۶ یمت( داشتھ باشد ی كامل و بدون گناھیتواند زندگ ینم

القدس كھ  آلود بارھا و بارھا بھ روح عت گناهیطب). ٢۵، ٢١،٢٣ :٧(ماندار را تحت كنترل در آورد یخواھد ِاعمال نفوذ كند و ا یاست كھ م
). ١٧  :۵ان ی ؛ غالط٢٣  :٧(اش باز گرداند  ی زندگیمی قدهویماندار را بھ شیكوشد ا یشود و م یور م كند، حملھ ی میماندار زندگیدر ا

تواند با  یماندار نمیرومند است كھ ایآلود آنقدر ن عت گناهیطب). ٢٣  :٧(سازد  یر خود میماندار را اغلب اسیا)  عت گناهیشر(آلود  عت گناهیطب
ا یآلود  عت گناهید كھ طبیگو یشود، اما م یآلود ھمواره غالب م عت گناهید كھ طبیگو یپولس نم. ستدیا تالش خود در برابر او بای اراده یروین

  .سازد یاش مغلوب م ل و ارادهی دھد و غالبًا انسان را بر خالف مییتواند خود را از آن رھا ی است كھ انسان نمییروی انسان نهشد تباه
شھ از گناه عادل شمرده شده است ی ھمی، برا)٢  :۶،  زمان گذشتھ(شھ نسبت بھ گناه مرده است ی ھمیك بار برایگر، او ی دیاز سو  )٢
زمان (شھ غالم عدالت ی ھمیك بار برایو ) ٢٢، ١٨ :۶،  زمان گذشتھ(شھ از گناه آزاد شده است ی ھمیك بار برای ،)٧  :۶،  یزمان نقل(
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،  زمان حال(افتھ كھ ھرگز بھ گناه اجازه ندھد كھ اربابش شود یاو فرمان .  گشتھ است) ٢٢  :۶،  زمان گذشتھ(و غالم خدا ) ١٨  :۶گذشتھ 
او فرمان  ).١٢: ۶زمان حال، امری، (داده شده کھ ھرگز اجازه ندھد گناه خداوند و حاکم زندگی اش باشد بھ او فرمان ). ١١  :۶،  یامر

شھ ی ھمیك بار برای، بلكھ آنھا را )١٣  :۶،  ی، امرحالزمان (م نكند ی گناه تقدی برای بدنش را ھمچون ابزار ناراستیافتھ كھ ھرگز اعضای
،  زمان گذشتھ(گردد  ی بھ تقدس میو ھمچون غالمان عدالت كھ منتھ) ١٣  :۶،  ی، امر زمان گذشتھ (م كندیھمچون ابزار عدالت بھ خدا تقد

شود  یده میگرچھ او بارھا بھ انجام گناه كش.  آلود او در ھم شكستھ است عت گناهیت حاكم و قدرت طبیموقع.  كندیزندگ) ١٩  :۶،  یامر
 خدانشناس و یایطان و دنی ش.)۶ان فصل یروم( كردن در گناه ادامھ دھد یھد بھ زندگخوا یتواند و نم ی، اما نم)٢۶-١۴  :٧ان یروم(

مزد زندگی  .)١٧،١٩ ، ١٣ :۶( تواند مانع شود كھ او اعمال عدالت را انجام دھد و در تقدس رشد كند یآلودش نم عت گناهیشرور و طب
  .زندگی مقدس و نتایج آسمانی ھدایت میکندعادل شمردگی بیشتر و بیشتر بھ یک مداوم در گناه، مرگ است، زیرا 

ح از قبل بھ حساب او گذاشتھ شده یمسصد درصد عدالت و تقدس كامل و .  ك مقدس استی، از حاال  حیگاھش در مسیلحاظ جا  بھیحیك مسی
  .  خدانشناس و شرور جدا شده و وقف شده تا متعلق بھ خدا باشدیایاو از دن.  است
 یحیفرد مس.  ا مقدس نشده استیھا و نگرشھا و گفتار و كردارش كامًال عادل  زهی، ھنوز در افكار و انگ حیدر مسند رشدش یلحاظ فرا او بھ

اول (ست یاش ھنوز كامًال عادل و مقدس ن یحی، اما در سلوك مس)٣٠  :١ان یاول قرنت(ح كامًال عادل و مقدس است یگاھش در مسیدر جا
  ).١۶-١۵  :١پطرس 

  
  . در تضاد كاملند٨-٧: ٨ان ی و روم٢۶- ۴١ :٧ان یروم ) ث
زیرا طبیعت کھنھ و گناه آلود ما، بر ضد خداست و ھرگز از احکام خدا اطاعت : " می گوید٨-٧: ٨ رومیان .شخص نجات نیافتھ)  ١

ھشھای ناپاک سابق از اینرو آنانی کھ عنان زندگی شان در دست طبیعت کھنھ گناه آلودشان است و ھنوز در پی خوا. و نخواھد کردنکرده 
اش بر او  شده عت تباهینكھ طبی ایعنیكند،  ی میزندگ»  در جسم«شخص فاقد تولد تازه  ."خود ھستند، ھرگز نمی توانند خدا را راضی کنند

  ). ٧: ٨(عت خدا شود یع شریتواند مط یشود، و نم یعت خدا نمیع شری، مط ، با خدا دشمن است جھیدر نت.  داردیحكمران
ی جز ارضای آنانی کھ عنان زندگی خود را بدست طبیعت کھنھ شان می دھند، چیز: " میگوید۶-۵: ٨رومیان  .نجات یافتھشخص )  ٢

اگر از روح خدا پیروی . اما آنانی کھ تابع روح خدا ھستند، اعمالی را بجا می آورند کھ خدا را خشنود می سازد. شھوات خود نمی جویند
در  .خود پیروی کنیم، چیزی جز مرگ و ھالکت بدست نخواھیم آوردیگردد، اما اگر از طبیعت کھنھ کنیم، حیات و آرامش نصیبمان م

،  ك غالمیم گرفتھ است كھ ھمچون یو تصم) ٢٢، ١٢،١۴ :٧(عت خدا خشنود است یمانداِر برخوردار از تولد تازه بھ شری، ا نقطھ مقابل آن
 شخص فاقد تولد تازه .)٢۵  :٧،  زمان حال( اگر بارھا و بارھا خالف آن را انجام دھد ی، حت)٢۵  :٧،  زمان حال(دائمًا خدا را خدمت كند 

  .)١۵  :٧(ن است ینچنیطان متنفر است و اغلب ایماندار از شی، اما فرد ا)٧: ٨(از خدا متنفر است 
  

  ؟ ستیبودن چ»  یجسمانغیر روحانی یا «بودن و »  در جسم«ان یتفاوت م). ١۴  :٧رومیان  () ٢سؤال 
  :مالحظات

  .ھستند»  در جسم«ان یحیرمسیتمام غ )  الف
القدس  او از روح. كند یشده كھ بر او مسلط است و او را كنترل م ا تباهیآلود  عت گناهیطب:  عت استیك طبی ی فقط دارایحیرمسیفرد غ

 :۶(آلود خود باشد  عت گناهی طبهاب كرده تا بنداو گرچھ داوطلبانھ انتخ). ١٠-٧: ٨(كند  ی نمیالقدس در او زندگ ست و روحیبرخوردار ن
 در ی خود را ھمچون ابزاری، اعضا او بدون مقاومت. آلود خود آزاد شود عت گناهیتواند داوطلبانھ انتخاب كند كھ از طب ی، اما نم)١۶ 

تواند  یاو مطلقًا نم.  او گرددهم خدا و ارادیلتواند تس ی نمیاو حت. شود ی او نمهم خدا و ارادیاو تسل. دھد ی قرار می و ناپاكیخدمت ناعدالت
  .باشد ی نداشتن تولد تازه میفقط بھ معن»  در جسم بودن«،  نسانیبد. خدا را خشنود سازد

  
  .ھستند»  یجسمان غیر روحانی یا « خود یعت انسانیلحاظ طب ان فقط بھیحی مسھھم )  ب
  .   عت برخوردار از تولد تازهی و طبآلود عت گناهیطب: باشند یعت می دو طبیان دارایحیكھ مستوان گفت  یم
 یعنی بھ ما طبیعت و خواست خدا را آشکار میکند کھ مقدس، عادالنھ و  است،، )pneumatikos:  بھ یونانی(شریعت خدا روحانی )  ١

  ).١٢: ٧(نیکو است 
آلود فرد  ، طبیعت گناه بدینسان. خوانده شده است) Sarkinos:  یونانیبھ  (یا جسمانی یر روحانی، غ یحیآلود فرد مس عت گناهیبط)  ٢

نامقدس و  یعنی  ، جسمانی است آلود در فرد مسیحی  اما طبیعت گناه،شریعت روحانی است.  مسیحی در نقطھ مقابل شریعت الھی است
د، و از انجام كارھایی كھ نھا نفرت دارد كھ از آننشود كھ كارھایی بكن  اكثرًا باعث میمسیحیانآلود  طبیعت گناه.  می باشدناعادل و شریر

جسمانی «،  بھ این ترتیب). ١٨: ٧(آلودش ھیچ چیز نیكو یا مفیدی نیست  داند كھ در طبیعت گناه فرد مسیحی می .دند، غافل بمانندوست دار
ده ی دیانیحیدر مسبطور خاص  طبیعت غیرروحانی مسیحیان .بودن بھ این معنی نیست كھ شخص تولد تازه ندارد»  یا غیرروحانی

  ). ٣و١  :٣ان یاول قرنت(اند  شود كھ رشد نكرده یم
 یسیا طرز تفكر عیكند كھ فكر  ی اشاره میو بھ او ھمچون فرد) ٢٣  :٧(ده شده است یز نامین»  ذھن«ان یحی مسھافتیعت تولد تازه یطب)  ٣

). ١٧  :۵ان یغالط(پردازد  یآلود او بھ جنگ م عت گناهیھ طبیبر علكند و  ی میالقدس در او زندگ روح). ١۶  :٢ان یاول قرنت(ح را دارد یمس
ت یواقع). ٣٠  :١ان ی؛ اول قرنت٨-۴  :۶؛ ١٨: ۵(ح است ی مسیسیگاه عدالت و تقدس او در عی ھمان جایحی فرد مسھافتیعت تولد تازه یطب

  ). ١١-١٠  :۵١مزمور (كند  یست میالقدس است كھ در او ز روح
  

  .افتھ خواھند شدی كامًال جالل ینیل بھ مقدسیدر آخر تبدان یحیھمھ مس )پ
اراده آشکارشده خدا زندگی میکند و قادر است تشخیص دھد و بین نیکو و شریر قضاوت در زندگی اش مطابق " شخص روحانی"  )١

   ).١۴: ۵عبرانیان ( یافتھ اند دطبیعت روحانی مسیحیان بطورخاص در مسیحیانی نمایان میشود کھ بلوغ و رش). ١۵: ٢اول قرنتیان (کند 
، فرد  پس از تولد تازه). ٨: ۵(ست یك گناھكار نی جز یزی، شخص چ ش از تولد تازهیپ ".ایماندار جالل یافتھ"و " ایماندار گناھکار")  ٢

افتھ خواھد شد ی بھ مقدِس جاللل ی، او تبد حیھنگام بازگشت مس ، بھ ندهیاما در آ).  انی روم٧فصل (گردد  یل بھ گناھكاِر مقدس می تبدیحیمس
عت یان طبی را می دائمی جدالیحی، ھر فرد مس ییان تولد تازه و جالل نھای می زمانھ، در فاصل بین ترتی بھ ا.)٣-١  :٣وحنا ی؛ اول ٣٠: ٨(

 می باشددرگیر  دم بھ قدمق یك جنگ داخلی  دریحی، فرد مس ین زندگیدر ا. كند یاش تجربھ م تازهعت برخوردار از تولد یآلودش و طب گناه
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 یباشند، خود گواھ یشان م افتھیآلود و تولد تازه   گناهیھا عتیان طبین نزاع میر ایان درگیحیت كھ مسین واقعی ا.)١٨-١۶  :۵ان یغالط(
  .اند افت داشتھینكھ تولد تازه را دریاست بر ا

  
  ؟ ستیچ»  تھ شدن بھ گناهفروخ«و »  غالم گناه بودن«ان یتفاوت م). ١۴  :٧رومیان  () ٣سؤال 

  :مالحظات
  . ت فاقد تولد تازهی گناه در طول وضعیغالم)  الف
كردند  یاند و گناه را ھمچون غالم خدمت م ش از تولد تازه غالم گناه بودهیدھد كھ ھمھ انسانھا پ یم می تعل۶،١۶،١٧،١٩   : ۶ان یروم

آلودشان  عت گناهی كھ در طبیاند، گناھ  گناه فروختھیداوطلبانھ خود را بھ غالمكردند كھ  ی رفتار میشان ھمچون مردمانیا).  زمان گذشتھ(
 خود، از هشان در حالت فاقد تولد تازیت است كھ این واقعین امر ایگواه ا). ١٧  :١٧؛ دوم پادشاھان ٢٠  :٢١اول پادشاھان (ساكن بود 

از .  و شرارت روز افزون را خدمت كنندیود را سپرده بودند تا ناپاك بدن خیكردند و اعضا یآلود خود اطاعت م عت گناهی طبیھا خواستھ
توانند  یكنند و نم یاش نم شان خود را تابع خدا و ارادهیا. آلود خود آزاد كنند عت گناهیتوانند خود را از طب یباشند، نم یآنجا كھ فاقد تولد تازه م

  .  بسر بردن در حالت فاقد تولد تازهیعنی»   گناهیغالم«،  نسانیبد). ٨-٧ :٨(ستند خدا را خشنود سازند یآنان قادر ن. ن كنندیھم چن
  

  . فروختھ شدن بھ گناه در طول حالت برخوردار از تولد تازه  ) ب
ك بار یشود،  ی برخوردار از تولد تازه میمانداریل بھ ای انسان تبدیوقت . ھرگز دوباره برنمیگردد"یک برده در گناه بودن"وضعیت ) ١

 گناه یت غالمی وضع.)١٨،٢٢   : ۶،   در گذشتھیعمل(گردد  یشود و غالم خدا م ی گناه آزاد می غالمیعنیت فوق یشھ از وضعی ھمیبرا
  .گردد ی، باز نم  ذكر شده١٧،١٩، ١۶، ۶ : ۶ان یكھ در روم

 :٧ان ی رومیونانی ھجمل. ی می ماند، تجربھ ای در تمام طول زندگی ایماندار روی زمین است کھ باق"فروختھ شده بھ گناه"وضعیت ) ٢
ن یتوان چن یچطور م. » ام ھمچون غالم بھ گناه فروختھ شده«نمیگوید  و ) مجھولییگذشتھ نقل( » ام بھ گناه فروختھ شده«: دیگو ی م١۴ 
  . ح شده استی تشر٢۶-١۶  :۵ان یاش در غالط  توسط بخش مشابھیخوب  بھ٢۶-١۴  :٧ان یمانداران تصور كرد؟ رومی را در مورد ایحالت

را خواھش جسم بھ خالف روح است و یز. د آوردید، پس شھوات جسم را بھ جا نخواھیبھ روح رفتار كن«: دیفرما ی م١٧-١۶  :۵ان یغالط
  » .دیكن ید نمیخواھ ی كھ آنچھ میكنند بطور یگر منازعھ میكدین دو با ی؛ و ا خواھش روح بھ خالف جسم

او .  ان استی در جریماندار جدالیبارھا و بارھا در درون ا.  ستی برخوردار از تولد تازه ھنوز كامل نیحیمسدھد كھ  یم میمقدس تعل كتاب
د بر او حملھ یآلود دائمًا و چنان شد عت گناهین طبیو ا. باشد یآلود م عت گناهیكند كھ تابع طب ی میاش زندگ یف كنونیھنوز در بدن ضع

مان فاقد یا ی برخوردار است كھ شخص بیزیماندار از چی، ا نحالیبا ا. كند ی انجامش را دارد، نمیزو را كھ آریشھ آن كاریبرد كھ ھم یم
 مرگ ثمر یش است و برایآلود خو عت گناهیمان ھنوز غالم طبیا ی شخص ب.كند یست میالقدس است كھ در او ز آن است و آن ھمانا روح

 او ثمر یالقدس است و برا ، بلكھ غالم روح ستیآلود خود ن عت گناهیگر غالم طبیندار دمایا). ۵  :٧ان ی؛ روم٢١-١٩  :۵ان یغالط(آورد  یم
، شخص )٢۶-١۴  :٧ان یروم(رومند است ی نیتیآلود ھنوز در او واقع عت گناهیگرچھ طب). ۴  :٧ان ی؛ روم٢۵-٢٢  :۵ان یغالط(آورد  یم
 با ی قطعیا گونھ ماندار بھیا). ٢۴  :۵ان یغالط ()دآلو  گناهی خواھشھاھا و ھوس(عت را با ثمراتش مصلوب ساختھ است ین طبیماندار ایا

ن ی كند، و چنی خود سپرهعت برخوردار از تولد تازید خود را در طبیات جدیتواند ح یخواھد و م یاو م.  آلود خود گسستھ است عت گناهیطب
. ق او تحقق بخشدین را در او و از طریات نویسازد تا ح یدس مالق گر، او داوطلبانھ خود را تابع روحیعبارت د ا بھی. ز خواھد كردین

اده كردِن یند پیالقدس در فرا گر، روحیعبارت د باز بھ.  ل بھ آن شده استی است كھ در اصول تبدیزیِن آن چیند تمریماندار در فرایشخص ا
  ).٣٠  :١ان یاول قرنت(ماندار است ی ایح در زندگیعدالت و تقدس مس

عت یشر(آلود  عت گناهیر طبیاس«ا ی، )١۴  :٧(باشد  یم»  ر گناه فروختھ شدهیز«ماندار یدھد كھ ا یم می تعل١۴  :٧ان ی، روم بھ ھمان شكل
گانھ یاش ب  است كھ نسبت بھ ارادهییرویر منفعِل نیماندار اسی، ا بین ترتیبھ ا). ٢٣  :٧(» كند ی بدن او كار میاست كھ در اعضا)  گناه

 بر یرومندیر نی حاضر است و ھنوز تأثیتیآلودش ھنوز واقع عت گناهیكند كھ طب یق میاو تصد.  خود را از آن آزاد سازدتواند یاست و نم
ت است كھ او بارھا و بارھا ین واقعین امر ایل ایدل. باشد یش میآلود خو عت گناهیرومند طبیاو بدون اراده تابع عملكرد ن. كند یاو ِاعمال م

لذا ھمانطور كھ در ). ١٨: ٧(ست كھ خوبند ی نییو اغلب قادر بھ انجام كارھا) ١۵  :٧(ست یل بھ انجامش نیدھد كھ ما ی را انجام مییكارھا
ن بدن ی؛ در ا ر استیاش درگ ی بدن كنونیكند كھ در اعضا ی را تجربھ میرومندی نی و اخالقیماندار جدال روحانی، ا  آمده١٧  :۵ان یغالط

  ).٢٣  :٧(برد  یكند، در مخالفت بسر م ی میالقدس كھ در او زندگ  روحیآلود با خواستھا عت گناهیال طبیاست كھ ام
 یالقدس كھ در او زندگ  روحھواسط ماندار بھیدھد كھ ا یم می تعل١۴-١٢: ٨ان ی، روم ز آمدهی ن٢۵-٢٢  :۵ان یاما ھمانطور كھ در غالط

القدس   قدرت روحھواسط ماندار بھیا. تواند ثمره آن را بھ مرگ بسپارد ی كند و میگآلود خود زند عت گناهی ندارد كھ مطابق طبیازیكند، ن یم
 ھمان یعنی، انجام دھد،  ل استیآلود خود مقاومت كند و آنچھ را كھ واقعًا ما عت گناهیتواند بارھا و بارھا با طب یكند، م ی میكھ در او زندگ

  .   كھ طبق خواست خداستیزیچ
ش مقاومت كند و یآلود خو عت گناهیبار طب ر شرارتیگردد كھ با تأث ی، اغلب قادر نم ز برخوردار استیآلود ن عت گناهیاما از آنجا كھ از طب

القدس  افتھ است و تحت سلطھ روحی تولد تازه ی و اخالقیماندار گرچھ از نظر روحانیا. ، انجام دھد ل استیتواند آنچھ را كھ واقعًا ما ینم
 ین بدن جسمانی كھ او در ایتا زمان. ز قرار داردیش نیآلود خو عت گناهیر طبی تحت تأثی و اخالقیاز نظر روحانقرار دارد، اما ھنوز 

  .القدس در او تمام و كمال نخواھد بود  روحھز حاضر خواھد بود و سلطیآلودش ن عت گناهیكند، طب ی می خود زندگیكنون
  

  ؟ ستیچ»  جسم مرگ«و »  جسم گناه«ان یتفاوت م). ٢۴  :٧رومیان  () ۴سؤال 
ان یدر روم. دیگو یسخن م»  جسد گناه« او از ۶  :۶ان یدر روم: كند یپولس رسول از چھار اصطالِح مربوط بھ بدن استفاده م :مالحظات

، اما  وجود داردین اصطالحات ارتباطیان ایگرچھ م. »دیجسد مج«و »  لیجسد ذل« از ٢١  :٣ان یپیلی، و در ف» جسم موت« از ٢۴  :٧
  . ان آنھا ھستیز می نییھا تفاوت

   ۶ :۶ان یجسد گناه در روم )  الف
آلودش در آن ساكن است  ا گناهیعت تباه ی است كھ طبیحیرمسی فرد غیكیزیآن بدن ف. باشد ی فرد فاقد تولد تازه میكیزیجسد گناه ھمان بدن ف

 و شرارت ی، در خدمت ناپاك ، ھمچون غالم رقابل مقاومتیغن بدن داوطلبانھ و بطور ی خود دارد؛ اھو آن را تحت كنترل و سلط
جسم «اش ھنوز  یاما بدن جسمان). ١٨،٢٢ ،۶ :۶(شود  یآزاد م»  جسد گناه«ن یشود، از ا ی میحی مسی شخصیوقت.  روزافزون است

  .ماند ی میباق»  لیجسد ذل«و »  موت
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   ٢۴ :٧ان یجسم موت در روم )  ب
عت ی است كھ ھنوز تحت سكونت طبیحی فرد مسیكیزین بدن فیا.   برخوردار از تولد تازه استیحی مسیكیزیھمان بدن ف»  جسم موت«

ان است كھ یحی مسیكیزین ھمان بدن فیا.  ز در آن ساكن استین)  القدس روح(عت برخوردار از تولد تازه ی اكنون طبیآلود قرار دارد ول گناه
 : ٧، " عت گناهیشر("شده  ا تباهیآلود  عت گناهی، طب جھیدر نت. كند یوز گناه را خدمت مر قابل مقاومت ھنی و غیر ارادیاغلب بطور غ

نرو یاز ا. دھد ی ادامھ می و خصوصًا مرگ جسمانید مرگ روحانی، ھنوز بھ تول  ساكن استیحی، كھ در جان و بدن فرد مس)٢١،٢٣
  . ده شده استینام»  جسد موت«است كھ 

  
   ٢١ :٣ انیپیلیل در فیجسد ذل  )پ
.   استیكیزی و فی است كھ ھنوز تابع مرگ جسمانیحی فرد مسیكیزیآن ھمان بدن ف.   استیحی فرد مسیكیزیھمان بدن ف»  لیجسد ذل«

  . است»  جسد موت« آن ھمان یمعنا
  

   ٢١ :٣ان یپیلید در فیجسد مج  )ت
ھنگام بازگشت خود، از قدرت مطلق  ح فقط بھی مسیسی ع.باشد یامش از مردگان می بعد از قیحی فرد مسیكیزیھمان بدن ف» دیجسد مج«

  .ح خواھد بودی مسیسی عهكرد امی قیكیزیھ بدن فی كھ شبیاستفاده خواھد كرد، بدن» دیجسد مج«بھ »  لیجسد ذل«ل ی تبدیخود برا
  

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

: ٧رومیان پذیر براساس   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:رمیان بگذارید و بنویسیدد
  . تھیھ كنید ٢۵-١۴ 

  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 .  را در دفترچھ یادداشت خود بنویسید این كاربرد شخصی: 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 نفھرست زیر، نمونھ ھایی از كاربردھای امكا(
  

  ) ٢۵- ١۴: ٧رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
 یعنی ھستند ین احكام روحانیا. سازد ی میت خدا را در شكل احكام متجلیعت و ماھیرا طبی خدا، زی احكام اخالقھ مطالع * ١۴  :٧ •

  .باشند یكو میمقدس و عادل و ن
ن یا. دید نشوید، نومیكن یعت برخوردار از تولد تازه خود تجربھ میآلود و طب عت گناهیان طبی را می دائمی جدالی وقت  *٢٣،١۵ :٧ •

  .دیا افتھینكھ تولد تازه ی است بر ایگواھ
آلود خود بھ  عت گناهیچگاه با طبی، ھ نیبنابرا.  وجود نداردییكویز نیچ چیآلود شما ھ عت گناهید كھ در طبین امر باشی متوجھ ا * ١٨  :٧ •

  .دیش نپردازیآزما
تواند شما را بارھا و بارھا از  یالقدِس ساكن در بدن شما است كھ م  روحھواسط ح بھی مسیسید كھ فقط عین بداریقی كامًال  * ٢۴  :٧ •

  . دھدییآلودتان رھا عت گناهی طبھسلط
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
   

 را كھ ییباشد، و كارھا ی را بكنم كھ مورد نفرتم مییشود كھ كارھا یآلودم سبب م عت گناهیرومند طبینكنم كھ عملكرد  یق می تصد) الف
عت یمن متوجھ ھستم كھ طب.  رمی، بھ عھده بگ شوم ی را كھ مرتكب میت كامل گناھانیخواھم مسؤول ی، م نحالیباا.  دوست دارد، انجام ندھم

عت ین دارم كھ طبیقی،  نیبنابرا. باشد یا نابود ساختن آن می كنترل كردن ی قدرت احكام خدا برای توان من است و فراسویآلودم فراسو گناه
  .آلود من كامًال تباه است و من بھ اعتراف بھ گناھانم و توبھ از آنھا ادامھ خواھم داد گناه

  
، مانند  نیبنابرا.  كنم یآلودم م عت گناهیختن طبا نابود ساینھ مقاومت ی در زمیكنم كھ در وجود خود اغلب احساس ناتوان یق می تصد) ب

 یسیكنم كھ بھ ھمان اندازه كھ بھ ع یق میتصد.  دوزم یرون از خودم چشم می بیزیآلودم بھ چ عت گناهی از قدرت طبیی رھای، برا پولس
ح است كھ مرا در زمان ی مسیسیق عیض خدا از طری فقط ف. ازمندمیسم نی تقدیح برای مسیسی، بھ ع از دارمی عادل ساختنم نیح برایمس

  . خواھد دادییآلودم بطور كامل رھا عت گناهیز مرا از طبینده نیدھد، و در آ ی مییآلودم رھا عت گناهی مطلق طبھحال از سلط
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  . آشکار کرده است، دعا كنیم ٢۵-١۴ : ٧رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 

تمرین كنید کھ در فقط یک یا دو جملھ . چھ کھ درطی این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھیددر دعای خود بھ آن(
  .) بیاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند كرد. دعا کنید
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  ) دقیقھ٨( دعا   ٥
    شفاعتدعای   

  
  .برای یكدیگر و برای مردم جھان دعا كنید. فری ادامھ دھیدبھ دعا كردن در گروھھای دو نفری یا سھ ن

  

  ) 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 مسا و موعظھ ملكوت نسبت بھ شاگردسازی و بنای كلی  - تعھد  - ١

  .  را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید»٢۵-١۴ : ٧رومیان «، موضوع برای یك فرد یا گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و یادداشت . را بخوانید ۵، ۴، ٣، ١امثال ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان  - ٢

  . بردارید
 آیھ حفظی قبلی را ٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ١٧ : ٣٢ارمیا :  خدا قادر مطلق است(آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣

  .مرور کنید
 قدم برای ٦ از روش .آماده کنید  را٨-١: ١٨زن ُمِصّر در لوقا   و مثل بیوه١٣-۵ : ١١ در لوقا هدکننشفاعت  َمَثل دوست  - تعلیم  - ٤

  .كنیدھا استفاده  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 خدامربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در  این تكلیف منزل و بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٢٩درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
   امثال

  
در میان  با دیگران )۵، ۴، ٣، ١امثال (ز قسمت مشخص شده   و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را ابھ 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

  

  )قھ دقی٥( حفظ کردن   ٣
  عظمت خدا: عنوان مجموعھ

  
  ١٧ : ٣٢ارمیا :  خدا قادر مطلق است : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  ) دقیقھ٨٥( تعلیم   ٤
  زن ُمِصّر  بیوهوكننده  دوست شفاعت

  
ورانھ و مصرانھ در  جسی دعاه دربارییھا  مثل٨ ـ ١  :١٨در لوقا » زن ُمِصر وهیمثل ب« و ٨ـ۵  :١١در لوقا »  كننده مثل دوست شفاعت«

  .باشند یملكوت خدا م
  

   كننده مثل دوست شفاعت  - الف
  

  ٨ـ١  :١١ لوقا :بخوانید
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب ـ ١
  

 و ی فرھنگھنیشی واژگان و پین رو، نخست بھ بررسیاز ا. ح شودی تشری روحانیاند تا مفھوم ان شدهی بیھا با زبان مجاز  مََثل: مقدمھ
  . میپرداز ین م داستایخیتار

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
 ٧ ی ال۵ات یكند، در آ یم می كھ ترسیتیپرسد و موقع یح می كھ مسیسؤال. كند یان مین داستان را بھ صورت سؤال بیح ای  مس:مالحظات

  .دھد ین سؤال پاسخ میبھ ا ٨ھ یح در آیسپس مس. ٧ھ ید بر آی، البتھ با تأك ذكر شده است
دوست « را یگری، د»ازمندیدوست ن« از آنھا را یكیگر، یكدیص آنھا از یمنظور تشخ بھ.   سھ دوست استه داستان دربار ) الف

  . مینام ی م»ثروتمنددوست « را یزبان است و سومیكھ م»  كننده درخواست
  

ازمند در اثر ین مھمان نیا.  او را زدھازمند دِر خانیك دوست نیگھان سر زده  آخر شب بود كھ نا. زبانیا میكننده  دوست درخواست )  ب
، انتظار مھمان را  اما صاحبخانھ.   خواب داشتی برای، غذا و مكان ینواز او انتظار مھمان. ، خستھ و گرسنھ شده بود یمسافرت طوالن

خانھ دوست ط سخت او بھ ین شرایدر ا.  ھم در خانھ موجود نبودیی از مھمان نداشت و غذاییرای پذی برایا یچگونھ آمادگیاو ھ.  نداشت
خواھد  ی مثروتمند كننده از دوست شخص درخواست. گردد یكننده م ك دوست درخواستیل بھ ینجا صاحبخانھ تبدیدر ا. رود یمثروتمندش 

  .دھد كھ روز بعد قرض خود را ادعا كند ین قول میھمچن. كھ بھ او سھ ُقرص نان قرض دھد
  

 او قبًال دِر خانھ ثروتمند داد؟ دوست یكننده بھ او پاسخ منف  شخص درخواستثروتمنِدا دوست یآ.  ثروتمندپاسخ ممكن از جانب دوست   )پ
 یر چوبی، ت شد و قدم زده ی خود بلند می از جاثروتنمنداگر دوست . ده بودیاش خواب  بھ ھمراه خانواده خود را قفل كرده بود ویك اطاقی

:   گفتثروتمنددوست آن ل ین دلیبھ ھم. دیگرد یاش از خواب م دن خانوادهی، سروصدا باعث از جا پر داشت ی چفت پشت در را بر مبزرگ
 بھ یلیم كھ تمایكن ی می تلقثروتمندی را دوست ین شخصی، چن  روزمرهیدر زندگ. »  تا بھ تو دھمھتوانم برخاست ینم...  مرا زحمت مده«

  . نداشتاز دوستش یدادِن ن
  
  ؟ ستی، چ  استی شخص كافهك وعدی ی غذای منظور از سھ ُقرِص ناِن گرد و صاف پختھ شده كھ برا. سھ قرص نان  )ت 
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   ن عناصر آنیی َمَثل و تعی چارچوب آنیبررس  ـ٢
  

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

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

ح یسپس مس. م دھدیخواھد كھ دعا كردن را بھ آنھا تعل یح از او می از شاگردان مسیكی. شود یافت می ۴ـ١  :١١ھ مثل در لوقا نی زم ) الف
ن درخواستھا ین و ششمیسوم. باشد ی كوتاھتر م١١ن دعا در لوقا ی؛ ا۶ یح در متی مسید با دعایسھ كنیمقا. دھد یم میرا تعل»  ی ربانیدعا«

. م دادی را بھ مردم تعلی ربانین بار دعایح چندیاحتماًال مس.  ده استیان گردیل لوقا بی دوم و پنجم در انجیدرخواستھا در یل متیدر انج
ك یح در واقع ی مسیدعا. ان كنندیكنند، ب یقًا ھمان كلمات را ھر بار كھ دعا میان حكم كند كھ دقیحین نبود كھ بھ مسیح ایھدف و منظور مس

  .كند یان میكننده را ب ح مثل دوست شفاعتی مسیسینجا، عیدر ا. ندیان دعا نمایحیا مسالگو و نمونھ است ت
  

  .شود یافت می ٧ـ۵  :١١داستان مثل در لوقا  )  ب
  

 یچ كدام از شما از دوستیھ«ن است كھ ی ا٧ھ یح در آی مسیحیپاسخ تلو. شود یافت می ١٣ـ٨  :١١ا كاربرد مثل در لوقا یح یتوض  )پ
ار ی بس٨ھ یح در آی مسیو پاسخ عمل. »د كردیافت نخواھی دریا ین پاسخ منفید، چنیا  درخواست كمك بھ نزد او رفتھیامتمول كھ بر

زه او امكان دارد ی انگ.از دارد، بھ او خواھد دادیدوست متمول باالخره بر خواھد خاست و ھر چھ دوستش بھ آن ن.  تر و بھتر است مناسب
خواھد بھ  یاش م كننده ، او باز ھم برخواھد خاست و آنچھ دوست درخواست نصورتیر ای، در غ دلسوز است و ی واقعین باشد كھ دوستیا

سؤال «: ح فرمودیمس. دیرجوع كندر این کتاب  ١مھ ی بھ ضم١٣ـ٩  :١١ح لوقای توضی برا. خواھد دادیخاطر اصرار و سماجت او بھ و
ن یبد. باشند ی، اصرار و سماجت م یانگر پافشاریجھ آنھا بیدر نت. ن حال ھستند و زمایھر سھ فعل امر. »دیبكوب«؛ »دیبطلب«؛ »دیكن

 كھ فرزندانش ی پدر زمانین است كھ خدایكننده ا  از مثل دوست شفاعتیام اصلیپ. دھد یر دعا ادامھ مید خود بر تأثیح بھ تأكیق مسیطر
  .دھد ی، پاسخ م است»  دنیكوب«و »  دنیطلب« ھمراه با ی و پافشارمانی كھ با ایی او بھ دعاھا.كند یوس نمیكنند، آنھا را مأ یدعا م

  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع ـ ٣
  

 در داستاِن مثل آن دستھ یا اصلیاِت مربوط یجزئ.  باشندی مفھوم روحانیدارا شیھا اِت مََثلی جزئین نبود كھ تمامی ایسیقصد ع  : مقدمھ
 قائل ی مستقلی روحانی، معنا ات مثلیك از جزئی ھر ید برای، نبا نیبنابرا. بخشند ی مثل را استحكام میات ھستند كھ درس اصلیاز جزئ

  . میشو
  باشند؟ یا مربوط می ین َمَثل واقعًا اصلیاِت ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
  . دھد و آنھم جسارت مرد است یح میات را توضی از جزئیكیح فقط یمس :مالحظات

زبان و یا میكننده  ازمند، دوست درخواستیآن سھ دوست عبارت بودند از، دوست ن. باشند یات مربوط میوست جزو جزئ سھ د ) الف
 خاص است كھ امكان دارد یازی نهكنند انیب» ازمندیدوست ن«. باشند ی دعا میت و چگونگی وضعهكنند انین سھ دوست بیا.  دوست متمول

. دھد ی باشند كھ خدا سر راه شخص قرار میازمندیتواند افراد ن ی، كھ م  نشدهینیب شی پیازھای ن با آن روبرو باشد، مخصوصًایحیك مسی
شب  مھیازمندش در نی دوست نیخواھد برا ی است كھ میاو شخص.  ا منی شما یعنی،   استیحیك مسیمعرف »  كننده دوست درخواست«

و .  گران استیاز دی بھ نیدگیگران در خواب ھستند بھ فكر رسی كھ دی است كھ در زمانیاو كس.  عمل كندیك دوست واقعیچون 
ل ی تمای و بی، معمول ینیك انسان زمی هزین مثل انگی دوست متمول در اهزین تفاوت كھ انگی پدر است با ایمعرف خدا»  دوست متمول«

  . ستی خدا ھرگز مورد شك و سؤال نهزی كھ انگی، در حال است
  

نھ تنھا در . دھد یح میح در مورد آن توضی است كھ مسین تنھا قسمتیا.  ات مربوط استی از جزئیكیكننده  جسارت دوست درخواست )   ب
، اصرار و  ترس ی جسارت بیبھ معن»  جسارت«.  ح استی از درخواست مسیان شده است بلكھ مخصوصًا قسمتی بیداستان بطور ضمن

ام یپ.  داردیام اصلیا پیك موضوع یگر آشكار است كھ مََثل یكبار دی. لت است  و اصرار بدون شرم و خجای، پافشار نانیسماجت با اطم
ت ی را تقویام اصلین پیگر مََثل ایات دی تمام جزئ.دھد یان پاسخ میحی مسھ مصرانھ و جسورانی پدر بھ دعاین است كھ خدای ایاصل

  .ندینما یم
  
    مثلیام اصلیص پیتشخ ـ ۴
  

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

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقی كھ مین باشی اید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
 مثل یام اصلیپ. دھد یم میتعل»  مصرانھ و جسورانھ در ملكوت خدایدعا «ه دربار١٣ـ۵  :١١كننده در لوقا  مثل دوست شفاعت :مالحظات
اما . ، مسلمًا بھ ما كمك خواھد كرد میینما ی كھ از او درخواست كمك می، زمان یا زهی با ھر انگینیك دوست زمی یحت«: ست ازعبارت ا

» .دھد ی ما پاسخ مھ مصرانھ و جسورانیشھ بھ دعاھای، ھم  داشتیدیچ شك و تردیتوان ھ یزه او نمی انگه، كھ دربار  ما در آسماندوست
جسارت «توان  یرا م»  لجاجت«كلمھ » . بجھت لجاجت خواھد برخاست و ھر آنچھ حاجت دارد، بدو خواھد دادكنیل«: دیگو ی م٧ھ یآ
 خاص با یزی چی درخواست كردن براین كلمھ بھ معنیا. ترجمھ نمود»   بدون شرم و خجالتیپافشار«ا ی»  نانیاصرار بااطم» « ترس یب

  .باشد ی، م  كردنیستادن و پافشاری درخواست خود ایا ترس بر رویچگونھ احساس شرم یشجاعت و بدون ھ
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ترس و  ی ملكوت خدا با جسارِت بیشھروندان واقع.   ملكوت خداستی اصلیھایژگی از ویكی»  ا شفاعتی مصرانھ و جسورانھ یدعا«
  ). ١۶  :۴ان یعبران(كنند  یا شفاعت می بدون شرم و خجالت دعا ینان و پافشاریاصرار با اطم

توانم  ینم«: دیامكان دارد خدا بگو.  وجود داردیا مشكلیر یم كھ در آمدن پاسخ تأخینیم امكان دارد ببیكن ی كھ شفاعت می، زمان نیبا وجود ا
نكھ یمان داشتن بھ اینان و ایافتد، اطم ی اتفاق مین امری كھ چنیزمان. » ن لحظھ بھ تو بدھمیتوانم آن را در ا ینم«ا ی»  ز را بدھمیبھ تو ھر چ

 را ید استقامت و پافشاریرد و ما بایگ یش قرار میمان ما مورد آزماین زمان است كھ ایدر ا.  ستی نیشنود، كار آسان ی ما را می دعاھاخدا
 م كھ خدایدان یبا اعتقاد كامل م.  می خدا دچار شك گرده در وعدیمانیا یل بید بھ دلی، ما نبا٢١ـ٢٠  :۴ان یم در رومیھمانند ابراھ.  میاموزیب

 یخدا برا. خواھد ی ما می است كھ خدا برایزین چیا.  میم و باز بطلبی، بطلب مید بطلبی، انجام دھد، و ما با قادر است آنچھ وعده داده است
 ، انجام نانین اعتماد و اطمی ایریت ما در بكارگی تربی را برایگردد و ھر كار ی قائل مییار باالینان ما بھ خودش ارزش بسیاعتماد و اطم

رسد از دادن پاسخ  ینظر م  كھ بھیا زمانید ینما یار می كھ سكوت اختیا زمانیكند،  یر می كھ خدا در دادن پاسخ تأخیدر زمان. دھد یم
 خواھد بود كھ یانیحی بر مسین بركت الھیھمچن.  افتیكشند بركت خواھند  یدن نمی كھ دست از اصرار و طلبیانیحیكند، مس یامتناع م

 وجود دارد نھ تنھا از خود استقامت نشان یازی كھ نی، زمان یمانین ایچن. دا قادر است آنچھ وعده داده است بھ جا آوردمان دارند خیا
  .از دارد شكست نخواھد خوردید و در بدست آوردن آنچھ نینما ی می اصرار و پافشاریچگونھ شرم و خجالتیدھد بلكھ بدون ھ یم
  
   مقدس متضاد در كتاب مشابھ و یمقاسھ مثل با قسمتھاـ  ۵
  

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

  .دیمقدس محك بزن م و واضح كتابیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  سھ كرد؟ین مثِل مقایم موجود در ایتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 

  ١۶  :۴ان ی عبران:بخوانید )  الف
» .اعانت كند) ما را(م كھ در وقت ضرورت ی را حاصل كنیضیم و فیابیم تا رحمت بییایض بیخت فك بھ تی نزدیریپس با دل «:مالحظات

ك یض خدا نزدینان بھ تخت فیاند كھ با اطم ق شدهیان تشویحیمس. ك شوندی بھ حضور خدا نزدینان و آزادیتوانند با اطم یان میحیتمام مس
از بھ آنھا كمك خواھد ی را كسب خواھند نمود كھ در زمان نیضیدر آنجا ف.  افتیند ش گناھان را خواھیدر آنجا آنھا رحمت و بخشا. گردند
  ).۶  :١١ان یعبران(كرد 

  
  ٧  :۶ ی مت:بخوانید )  ب

ا ین تكرار باطل ھمان اصرار در دعا ی، ا»دیھا تكرار باطل مكن د، مانند امتیچون عبادت كن«:  دھد كھ یح ھشدار می مسیسی ع:مالحظات
  .ابدی ی می، تجل ار مھم استیدن جسورانھ و مصرانھ كھ بسی است كھ در طلبیمانی، بلكھ ا ستین تكرار كلمات نیا. باشد یھ نم مصرانیدعا

  
    مثلیم اصلیخالصھ تعال ـ ۶
  

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

  .دھد یم میان تعلیحیا شفاعت مسی را در مورد دعا یار مھمیق بسی، حقا كننده مثل دوست شفاعت :مالحظات
.   مردم استیاز فوریص دادن نیدن و تشخیشھ شفاعت در دیر. ندیص داده و ببی را تشخیاز فورید نیبا یكننده م دوست درخواست )  الف

م یریاد بگیم یخواھ یاگر م. توانست نان بخرد ین در آن موقع شب نمیھمچن.   خوردن نداشتی برایزیند، گرسنھ بود و چازمیدوست ن
ك یبھ عنوان .  میی كھ در اطراف ما ھستند باز نمایازمندانی خود را نسبت بھ نید چشمان و گوشھایبا ی، م میگران چگونھ دعا كنی دیبرا

 ھستند یحیر مسیاردھا نفر غیلی، م ید بدانند كھ از نظر روحانیان بایحی كھ در اطراف ما ھستند، مسییانھا انسیازھایص نیمورد از تشخ
، ھالك  ا شده استی مھیسیح عی كھ در مسی از نجاتیل غفلت و عدم آگاھیآنھا بھ دل. كنند ی می زندگیتفاوت ی، غفلت و ب  گناهیكیكھ در تار

 و جفا ی، مورد فراموش ھ بودهی وجود دارد كھ دچار سوء تغذیحیونھا مسیلی، م د بدانند كھ از نظر جسمیباان یحین مسیعالوه بر ا. گردند یم
ازمند در ی نین انسانھای از ایاریبس.   شبانیھ گوسفندان بیقًا شبی، دق  ثمر استیض و بی آنھا مری زندگیا از نظر روحانیقرار گرفتھ و 

  .د و سودمند نخواھد بودی، مف  كمكیز جز دعا كردن نزد خدا برایچ چیز و باز ھم ھیچ چیھ. دكنن ی میشھر ما و در اطراف ما زندگ
  

ا دوست یزبان یم.  دوست داشتھ باشدیچ گونھ خود خواھیازمند خود را بدون ھید دوست نیبا یكننده م دوست درخواست ) ب
ش برد، بلكھ بھ قلب خود یھ و گرسنھ خود را بھ داخل خانھ خواو نھ تنھا دوست خست.  بودیمھ شب دوست واقعیكننده در آن ن درخواست

ھا بستھ بودند و ھمھ در   مغازهھ كھ ھمیمھ شب زمانی، در ن نھ. اوردی نیا عذر و بھانھ»   در خانھ ندارمیزیمن چ«:  او با گفتن. راه داد
 گرم خود را ھ خانیش و راحتیاو خواب خو.   رفترونیازمند خود بھ بیمنظور كمك بھ دوست ن  بھیافتن راھی یخواب بودند، او برا

محبت . كند یگران خود را فراموش میافتن دی ی برایحیمحبت مس. »شود یمحبت نفع خود را طالب نم«: دیفرما یكالم خدا م.  كردیقربان
 را در ی واقعی و خوشی شاد،ح عمل نمود، محبتی كھ مسیقًا بھ ھمان صورتیدق. ردیگ یاز خود در نظر میگران را ھمچون نی دیازھاین

  .محبت حقیقی دعا میکند .ندیب یگران می دی كردن و مردن برایزندگ
  

 مشتاق بود كھ آنچھ دوست یلیكننده خ دوست درخواست. ص دادی كمك تشخی خود را براییكننده عدم توانا دوست درخواست  )پ
 . بودیاو خودش در فقر و ناتوان.   داشتی و نھ ثروتی او نھ قدرت.  نداشت دادنی برایزیچ چیازمندش بھ آن محتاج بود بھ او بدھد، اما ھین
 خود را نزد دوست ییاو فقر و عدم توانا. دیرون رفتھ و درخواست قرض نمای كمك بود كھ باعث شد بھ بی برایین احساس عدم توانایا

ن احساس عدم یا. » ش او گذارمی ندارم كھ پیزیده و چ از دوستان من از سفر بر من وارد شیكی«:  او گفت. متمول خود اعتراف نمود
ك مورد، یبھ عنوان . گردد یتر شدن شفاعت م یباعث قو»   نداشتنیزیچ« از ین آگاھیچن.  بود كھ باعث شد او دعا و شفاعت كندییتوانا

ن یا. دینما یق بھ شفاعت می، ما را تشو ز استای خدا نیعی، قدرت مافوق طب ی نجات مردم از گناه و داورین كھ برایده بھ ایفقط اعتقاد و عق
. دینما یق میك و تشوی شفاعت كردن تحری، ما را برا  استی، كامًال ناكاف می نجات مردم انجام دھیم برایتوان یاحساس كھ ھر آنچھ ما م
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بھ نظِر . فرستد ی شفاعت نزد خدا م التماس وی ببخشد، ما را برایات و رشد روحانیتواند بھ انسانھا ح یقت كھ فقط خدا مین حقیدرك ا
توانست محبت خود را نسبت بھ دوست  ی كھ میافتن كمك بود، تنھا راھی ید او برای، شفاعت كردن تنھا ام كننده دوست درخواست

. ندیاش كار و خدمت نمیتوانند بھ قدرت و حكمت خو یكنند م ی كھ فكر میحین مسی خادمی است براین ھشداریا. ازمندش نشان دھدین
ان یحین مسیتر تجربھ ین و بیتر فیضع. ندینما ی است كھ احساس ضعف میا یحین مسیق نمودن خادمی، وقت تشو قًا ھمان زمانیدق
  .ابندی قادر مطلق بركت بیتوانند با دعا از خدا یم
  

، دوست  كننده نداشت درخواست را كھ دوست یزیچ. داشت كھ دوست متمولش كمك خواھد نمود ید باور میكننده با دوست درخواست  )ت
دانست ھم  ی كھ او میكرد، دوست ی می او زندگیكی داشت كھ در نزدیگری، دوست د كننده دوست درخواست. ا كندیتوانست مھ یگرش مید

 شب بھ خانھ مھین در نیبنابرا. افت خواھد نمودیاو مطمئن بود كھ اگر فقط بخواھد، در. ل آن رایازش را دارد و ھم تمای دادن نییتوانا
ان یحی مسیاو بھ تمام.  ستی قادر مطلق نیكس جز خداچیدوست متمول ما ھ. از خود را درخواست كندیدوست متمول خود رفت تا از او ن

نكھ خدا ھم قادر است و ھم یشنود و ا ی ما را میقت است كھ خدا دعاھاین حقی بر ای مبنییھا مقدس پر از وعده كتاب.  ك استیار نزدیبس
م كھ یمان داشتھ باشیكند كھ ا یق میان ما را تشویحی از مسیاری بسیھا ن شھادتیھمچن. م بھ ما ببخشدیاز داریل است كھ آنچھ بھ آن نیما

  .خواھد كھ در پاسخ بھ شفاعت ما انجام دھد یتواند و م ی، خدا م میازمند انجام دھی افراد نیم برایتوان یآنچھ ما نم
  

 یا«: كننده از دوست متمول خود درخواست كمك نمود دوست درخواست.  و اصرار دعا كندیرید با دلیبا یكننده م  دوست درخواست )ث
 و دور از انتظار روبرو یش و مانع ناگھانیك آزمایكننده با  مان دوست درخواستی، ا بھر حال. » ، سھ قرص نان بھ من قرض بده دوست

قلب مھربان . » توانم برخاست تا بھ تو دھم ینم ...  مرا زحمت مده«:  ست متمول گفت دو.دوست متمول او از كمك كردن امتناع كرد: شد
 ین شكست باعث دلسردیم گرفت كھ ایكننده تصم اما دوست درخواست. كرد ی حساب میدین ناامی ایكننده چقدر كم رو دوست درخواست

،  د و من دوست شما ھستمی، شما متمول ھست  دارمیحتاجدوست م«: دیجھ بر درخواست خود اصرار ورزیدر نت. م شدنش نگرددیو تسل
 بھ درخواست خود ادامھ یری آن با اصرار و دلیرفتن جواب رد امتناع كرد و بھ جایكننده از پذ دوست درخواست» .دیلطفًا بھ من كمك كن

د یبا یازمندش میت او نسبت بھ دوست نمحب. دی دوست متمول خود ادامھ داد و دست از درخواست خود نكشھدن َدِر خانیاو بھ كوب. داد
  .دیگرد یروز میپ

  
م ھر چندبھ علت یگو یبھ شما م«: ح فرمودیمس.  كھ دوست متمولش كمك خواھد كردست مطمئن باشدیبا یكننده م دوست درخواست ) ج

 یاگر فقط بھ امانت و وفادار. »كن بھ جھت لجاجت خواھد برخاست و ھر آنچھ حاجت دارد بدو خواھد دادیزد تا بدو دھد لی برنخیدوست
،  ن نداشتن وقتیھمچن.  میدھ ی است كھ انجام مین كاری، اول گرانی دی كمك برایھنگام جستجو ، آن وقت شفاعت بھ میمان داشتھ باشیخدا ا
.  دبخشیھم امبخش است و   است دشوار، اما ھم لذتیشفاعت عمل. م افتادی خواھد بود كھ در امر شفاعت بھ فكرش خواھیزین چیآخر

ھر آنچھ «: ح فرمودی مسیسیع. م كھ خدا در زمان مناسبش پاسخ خواھد دادیدان ی، م میكن ی كھ شفاعت میچرا كھ در تمام طول زمان
 خواھد بود یگردد پر ثمرتر از زمان ی كھ صرف دعا میزمان. رممكن خواھد بودیأس غی و یدین ناامیبنابرا. »حاجت دارد بدو خواھد داد

د تا خدا، ھم در خود ما یگشا ی خدا می را براییدعا مجرا. گرداند ید و پر ثمر می، شما را مف  دعا، خدمت و عمل.گردد یف كار مكھ صر
ن یراز خدمت پر ثمر و مؤثر ا.  میگرد ی حضور و قدرت خدا با خود مطمئن میق دعا از ھمراھیاز طر. دیق ما عمل نمایو ھم از طر

  .  استی مباركی، پل ارتباط  ما و قدرت مطلق خدا، شفاعتیین عدم توانایب.  میم و بعدًا بھ مردم بدھیابیاست كھ اول از خدا ب
 برطرف كردن یگونھ برا حی مسی؛ داشتن محبت  مردمیازھایدرك و شناخت ن:  عبارت است ازیكننده واقع  درخواستیھا یژگی و: جھینت
تواند بھ  یخواھد و ھم م ی قادر مطلق كھ ھم میمان بھ خدایازھا؛ این نیر طرف كردن ا بیش برای خویی از عدم توانایازھا؛ آگاھین نیا

  .نكھ خدا در زمان خود پاسخ خواھد دادینان بھ ای؛ و اطم دن با وجود مشكالتی و اصرار در طلبیریدعا پاسخ دھد؛ دل
  

  زن ُمِصّر وهیمثل ب  - ب
  

  ١٨ـ١٠  :١٨ لوقا :بخوانید
  
    مثلیعیدرك داستان طب ـ ١
  

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

 ضد خدا و ضد ین قاضیا.   كوچكی بزرگ سكونت داشتھ باشند تا شھرھایشتر راغب ھستند كھ در شھرھایھا ب ی قاض. یقاض )  الف
خدا از من «:  د كھیپرس یھرگز از خود نم.   فكر خودش بود و بساو فقط بھ.   از مردمی از خدا داشت و نھ باكیاو نھ ترس: مردم بود

 بود بدون یا یاو قاض» ؟ ی ناراضیزیكند و چھ چ ی می مردم را راضیزیمعموًال چھ چ«ا ی» ؟  را انجام بدھمیخواھد چھ كار یم
  .  نسبت بھ مظلومان و محرومانیا ی نسبت بھ عدالت و دلسوزیا یچگونھ دلبستگیھ
  

 محروم و اغلب مظلوم بھ یعنوان افراد زنھا بھ وهیمقدس ب در كتاب.  ك شخص مظلوم و درمانده استی از یریزن تصو وهی ب. زن وهیب )  ب
  .اند ده شدهیر كشیتصو

  
 مانع ای را كھ داشت از او بھ زور گرفتھ و ی اندكیی ستمكار، داراید شخصیشا. زن ناعادالنھ رفتار شده بود وهین بی با ا. ییارویرو  )پ

،  نیبا وجود ا. ق كند و حقش را كھ بھ او بازگرداندی او را تصدی رفت كھ ادعایش قاضید پین امیزن با ا وهیب. دن او بھ حقش شده بودیرس
دانست مورد او  ی خانھ آمد چرا كھ می بسویدیزن با نا ام وهیب. دی او امتناع ورزی برای از انجام ھر كاریستی رودربای، ب  خشنیقاض

  .حق بودبر
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 ییدانست كھ او توانا یگر میاز طرف د.  زن برحق است وهیدانست كھ مورد ب ی می از قرار معلوم قاض. زن وهیسماجت و اصرار ب  )ت
زن دوباره بخت خود را  وهی، ب یبعد از گذشت مدت كوتاھ.  ھم در شھر نداردی سرشناسیین نفوذ و آشنایدادن رشوه را ندارد و عالوه بر ا

 ی خود را برای، دعو ، دوباره و باز ھم دوباره جھ او دوبارهی در نت.دیزن از تالش خود دست نكش وهیاما ب. جھ ھمان بودین كرد، اما نتامتحا
زن  وهین بیچون ا«:  جھ با خود گفتیدر نت. ستوه آمد  آن زن بھیھا تی از شكایباالخره قاض. انصاف برد ی بی عدالت بھ نزد قاضیاجرا

 را مغلوب كرد، اصرار و یت قاضی كھ در نھایزیآن چ. »وستھ آمده مرا بھ رنج آوردی، مبادا پ رسم یدھد، بھ داد او م یممرا زحمت 
  .زن بود وهیسماجت ب

  
   ن عناصر آنیی َمَثل و تعی چارچوب آنیبررس  ـ٢
  

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

 ی طوالنی زمانھاهح با شاگردان خود در حال صحبت كردن درباریمس. شود یافت می ١  :١٨ و لوقا ٣٧ـ٢٠  :١٧نھ مثل در لوقا ی زم ) الف
 یح مثل قاضیمس. د در دعا اصرار و استقامت داشتھ باشندیبا یش می باختن خویان بھ جایحیمس. ش بودیو سخت قبل از بازگشت خو

  .ان كردی استقامت و اصرار در دعا بهربارم دادن دی تعلیانصاف را برا یب
  

  .شود یافت می ۵ ـ ٢  :١٨داستان مثل در لوقا   ) ب
  

  . ان شده استی ب٨ ـ ۶  :١٨ا كاربرد مثل در لوقا یح یتوض )  پ
  
   ات مربوط و نا مربوط در مثلین جزئییتع ـ ٣
  

  شند؟با یا مربوط می ین مثل واقعًا اصلیات ایك از جزئی كدام :گفتگو کنید
  .ی خاصی نمیدھداعیسی بھ ھیچیک از جزییات، معن :مالحظات

، اما  ستیكس جز خودش نچیر بھ فكر ھی شریقاض. گر ھستندیكدیقًا مخالف یانصاف و خدا دق یر و بی شری قاض. انصاف ی بیقاض  ) الف
، در  انداخت یق میر و تعویه سازد، كار را بھ تأخ را برآوردینكھ باالخره كمِك درخواستیر قبل از ای شریقاض.  ان استیحیخدا بھ فكر مس

  .ان عدالت را كسب كنندیحی كھ خدا فورًا مراقب است كھ مسیحال
قت بود كھ بطور ین حقید بر ای ھدف او تأك.كار برد  عادل بھیمنظور برجستھ كردن تضاد با خدا انصاف را بھ ی بیثل قاضح َمی مسیسیع

م كھ خدا در زمان مقرر بر ھر یمان داشتھ باشید ایق نمایخواست ما را تشو یح مین مسین چنیا. ھد دادقطع و مسلم خدا بھ دعا پاسخ خوا
  . غلبھ خواھد كردیمانع

  
 است كھ ین تنھا قسمتیا. »ریگفت داد مرا از دشمنم بگ ی آمده میش وی بود كھ پیزن وهیب«: ح فرمودی مس. زن وهیسماجت و اصرار ب  ) ب

شھ دعا كنند و ید ھمیبا یم« است كھ یانیحین مثل معرف مسید كھ ایگو یح می، مس ھ اولیدر آ. گردد یل می قایت اساسی آن اھمیح برایمس
سماجت و . »كنند یشبانھ روز بھ خدا استغانھ م« است كھ یانیحین مثل معرف مسیدھد كھ ا یح می او توض٧ھ یدر آ. » نورزندیكاھل

ست ی در دعا نین جسارت و پافشاری بھر حال ا.باشد ی مصرانھ و با جسارت میكننده دعا انیبانصاف  ی بی قاضیزن برا وهیمزاحمت ب
  .باشد یشتر در دعا می جسارت و اصرار بیكننده بسو تیقت ھدای در حقخداست كھواقعیت مان بھ یبلكھ ا، گردد یشتر میمان بیكھ باعث ا

ر، خودخواه و بھ ھمان نسبت ی شریك قاضیدر مطلق را در آسمان با  قدوس و بامحبت و قایت خدایح شخصی مسیسی، ع ن مثلیدر ا
 كھ باور دارد كھ خدا یمانی آن ایعنی؟  افتین خواھد یمان را بر زمیا اید آیح پرسیل است كھ مسین دلیبھ ھم. كند یسھ مین مقایناتوان در زم

. گردد ید خدا فورًا وارد عمل می با جسارت و اصرار دعا نمای كھ باور دارد اگر شخصیمانی آن ا.  متفاوت استینیر زمی شریبا آن قاض
خواھد كھ ھر شخص خود را  یح می مسیسیع. سازد ی می، متجل زن وهیمان بیھ ای، شب  مصرانھ و با جسارتی كھ خود را در دعایمانیآن ا

  .دھد ینھ و مصرانھ فورًا پاسخ م جسورایا واقعًا باور دارد كھ خدا بھ دعای دارد؟ آیمانین ایا چنیند كھ آیبسنجد و بب
  
    مثلیام اصلیص پیتشخ ـ ۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
 مثل عبارت یام اصلیپ. دھد یم میتعل»  مصرانھ و جسورانھ در ملكوت خدایدعا «ه دربار٨ـ١  :١٨زن ُمِصّر در لوقا  وهیمثل ب :مالحظات

زن ُمِصّر را  وهیك نمود كھ در آخر حق بیتوان تحر ین را می زمینسبت ناتوان بر رو ه و بھ، خودخوا انصاف ی بیك قاضی یحت«: است از
 و اصرار دعا یریان با دلیحی مسیخواھد و مشتاق است كھ وقت یتواند، م ی، با محبت و قادر مطلق در آسمان م  كامًال عادلیخدا. بدھد

  » . دھد آنھا انجامی، برا شتر از آنچھ حقشان استیكنند، ب یم
ق یكند و بھ تعو یان را بھ بعد موكول میحیر، دعا و درخواست مسیانصاف و شر ی بی قادر مطلق و با محبت ھمانند قاضیا خدایآ
كند و مراقب است كھ آنھا عدالت را كسب  یعًا عمل می، و سر انصاف بوده ی بیقًا بر عكس قاضی خدا دق.  فرمود، نھعیسیاندازد؟  یم

كنند، پاسخ  ی كھ با اصرار و سماجت دعا میانیحیخدا مطمئنًا بھ مس. ان گرددیحیمان مسیت ایق و تقوید باعث تشویبا یقت مین حقی ا.ندینما
  ). ۶  :١١ان ید عبرانیسھ كنیمقا(خواھد داد 

نظور حدس و گمان م ن سؤال بھیا: دھد یان میكند پا یگونھ كھ شخص را بھ مبارزه دعوت م  سؤالین مثل را با درخواستی اعیسیسپس 
 كھ ھمانند یمانیآن ا» ؟ افتین خواھد یمان را بر زمیا اید آیكن چون پسر انسان آیل«.  شتنیش خویمنظور امتحان و آزما د، بلكھ بھیان نگردیب
ند یب خود را امتحان كرده و بیحیخواست ھر شخص مس یح می مسیسیدھد؟ ع یزن در دعا از خود اصرار و جسارت نشان م وهیمان بیا
  .گردد یمان دارد كھ اگر با اصرار و سماجت دعا كند، خدا فورًا وارد عمل میا واقعًا ایآ

جسارت بدون « با ی مشخصی ملكوت خدا در زمانھایقیقوم حق.  ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی»   مصرانھ و جسورانھیدعا«
  .دعا خواھند كرد»  ت بدون شرم و خجالیپافشار«و »  نانیاصرار با اطم«، » ترس
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    مشابھ و متضاد در كتاب مقدسی مثل با قسمتھاھسیمقا ـ ۵
  

  ۵  :۶٨؛ مزمور ١٨  :١٠ھ ی؛ تثن٢٣ـ٢٢  :٢٢ خروج :بخوانید )  الف
  سھ كرد؟ین مثل مقایم موجود در ایتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
ت برآرند، یاد مظلومیند و آنھا نزد خدا فریمان سوء استفاده نمایتیا یزن  وهین بی محروم ھمچون ایھان از انسانھااگر مردم ج :مالحظات

رد، از یپذ یكند و رشوه نم ی نمیچ جانبداری كھ ھیی، خدا ب استی خدا كھ قادر مطلق و مھ.ده و عمل خواھد نمودیآنگاه مسلمًا خدا شن
 كھ با اصرار و جسارت دعا یانیحین صورت خدا از مسیبھ ھم.  زنان است وهی بیمان و حامیتیاو پدر . كند یت میزنان حما وهیمان و بیتی
  .دینما یكنند مواظبت م یم
  

 :١ان ی؛ افسس٨ـ١  :١١؛ ٢١ـ۶  :٩؛ ٣٠ـ٢٨  :٨ان ی؛ روم۴٨  :١٣؛ اعمال ٣٧، ۴۴  :۶وحنا ی؛ ٢٠  :١٠؛ لوقا ٣  :٣١ا ی ارم:بخوانید )  ب
  ٨  :١٣؛ ٣  :٧؛ مكاشفھ ١٠ـ۴  :٢؛ ٢ـ١ :١؛ اول پطرس ١٠ـ٩  :١موتاؤس ی؛ دوم ت١۴ـ١٣  :٢ان یكیلون؛ دوم تسا۴ 

  ن خدا ھستند؟ی منتخبی چھ اشخاص:گفتگو کنیدكشف و 
 خدا مطمئنًا اجازه نخواھد داد كھ. باشد یح می مسیسی بھ عیقیمانداران حقیكننده ا انی است كھ بیدگان خدا عنوانیبرگز :مالحظات

او آنھا را با . ش انتخاب كردی جالل خوی، برا  نجات و خدمتی، خدا مقتدرانھ آنھا را برا اد نھادن جھانی قبل از بن.فتندیدگانش بیبرگز
، آنھا   آنھا پاسخ دادهھ مصرانھ و جسورانی او بھ دعاھا.شان ادا شودیكند كھ حق ا ینان كسب مین او اطمیبنابرا.   دوست داشتیمحبت ازل

  .دینما یعادل مرا 
  

  ١٧  :۴ان یقرنتدوم ؛ ٣  :١٠ان یقرنت اول ؛ ٢٨  :٨ان ی؛ روم٢  :۴٣ا ی؛ اشع١٩ـ١٨  :٣۴  مزمور :بخوانید  )پ
  د؟ی را خدا قبل از بازگشت پسر خود بھ انجام خواھد رسانییھا  چھ وعده:گفتگو کنیدكشف و 
 یا آتشی و ی طوفانیا ھا و جفاھا كھ ھمچون رودخانھیدر زمان سخت خواھد داد و یی مشكالت رھای خداوند ما را از تمام:مالحظات

اجازه نخواھد داد كھ فوق از . كند یت ما عمل میری خی، برا می كھ با آن روبرو ھستیطی شرایدر تمام. باشد ی، در كنار ما م سوزان است
مشكالت زودگذر و . ندیب ی ما تدارك میش برایآزما از آن یی رھای برای، راھ نیم و عالوه بر ایریش قرار گیش مورد آزمایطاقت خو

مان دعا ین با ایبنابرا. سازد ی، آماده م  با ارزشتر استیگریز دی كھ از ھر چی جالل جاودانی، ما را برا می كھ با آنھا روبرو ھستیا ساده
  .سازد ی می كھ خود را در جسارت و استقامت متجلیمانید، ایكن
  

   جسورانھ و مصرانھ در ملكوت خدای دعاھاه درباریی مثلھای اصلیامھایا پیم ی تعالھخالص  - پ
  

  ؟ ستی مصرانھ در ملكوت خدا چی دعاه مثلھا درباری اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  ؟ میا آنطور باشیم یدھدھد كھ انجام  یم می را تعلییزھایم و چھ چیا باور كنیم یدھد كھ آنھا را بدان یم میح بھ ما تعلی مسیسی را عییزھایچھ چ

ل سھ مثل در ارتباط با یح در انجی مسیسی است كھ خداوند عی ما مھم و ضروری اصرار و جسارت در دعا آنقدر برایریادگی :مالحظات
» ِصّرزن ُم وهیب« و مثل ٨ـ۵  :١١در لوقا »  كننده دوست شفاعت«، مثل ١٢ـ٧  :٧ ی متدر »  کنندهدرخواست پسر «مثل . كند یان میآن ب

، كھ فقط از  ز داشتی را نید انتظار مشكالتیبا یباشد و م ی نمیا دھد كھ دعا امر ساده یم میح بھ ما تعلین مثلھا مسیدر ا. ٨ـ١  :١٨در لوقا 
 زید در ھنگام دعا انتظار مشكالت را نیبا یان میحیمس. ، مغلوب خواھد شد یستادگی جسورانھ و عزم راسخ و ایق اصرار و پافشاریطر

  .داشتھ باشند
  

  . از جانب ما وجود داردیدر ارتباط با دعا مشكل )  الف
ل شده است و گناھان شما ی شما حایان شما و خدای شما در میایخطا«:   خالصھ شده است٢ـ١  :۵٩ا یمشكل ما در ارتباط با دعا در اشع

  ».ده است تا نشنودی او را از شما پوشانیرو
  .باشد یمشكل در ارتباط با دعا از جانب ما م.  ده استین خدا و ما مانع گردیھان ما بدر مورد پاسخ خدا بھ دعا، گنا

ل و قادر است یاگر چھ خدا ما). ١مھ ی، ضم١٢ـ٧  :٧ یمت( شده است انیب»  کنندهدرخواست پسر «مثل گر در ارتباط با دعا، در یمشكل د
اصرار و سماجت (دن یو كوب)  عمل(دن ی، طلب)دعا( سؤال كردن یل ما برایم تما دارد، اما عدیم بھ ما ارزانیطلب یكھ آنچھ در دعا از او م

  .باشد یباز ھم مشكل در ارتباط با دعا از جانب ما م.  ن ما و خدا قرار گرفتھ استی بیھمچون مانع)  كردن
  

  . در قلمرو و حوزه اطراف ما وجود داردیدر ارتباط با دعا مشكل )  ب
ن ظلمت و با یاستھا و قدرتھا و جھان داران ایست بلكھ با ری با خون و جسم نمبارزه کردنرا كھ ما را یز«:  ھ شده نوشت١٢  :۶ان یدر افسس

: ١٠دانیال ( د مغلوب گردندی وجود دارد كھ بای آسمانی در قلمروھایجنگھا و مشكالت. » ی آسمانیھای شرارت در جای روحانیفوجھا
  ).٢٩-٢۵: ٩؛ مرقس ١٣-١٢

  
  . از جانب خدا وجود داردیباط با دعا مشكلدر ارت  )پ

 یكند كھ از جانب قاض یان می را در مورد پاسخ دادن بھ دعا بیح مشكلی مسیسیزن ُمِصّر، ع وهیكننده و در مثل ب در مثل دوست شفاعت
ح ی است كھ مسنیعلت آن ا. كند ی كھ درخواست میباشد و نھ از جانب شخص یل میتما ی بیتفاوت و حت یانصاف و دوست ب یب
 گردد كھ باور نموده با یمانیق ما بھ داشتن ایم تا باعث تشویسھ كنی كامل در آسمان مقای را با خداینی ناقص زمین مثالھایخواست ا یم

  . غالب گرددیتواند بر ھر مانع یجسارت و اصرار م
 یزیدھد كھ بھ ما چ ی، و محبت او اجازه نم ، عدالت كمتح. گردد یل بھ مشكل خدا در پاسخ دادن میاما مشكل ما در دعا در ھمان زمان تبد

 ی خدا پاسخ دادن فوریگناه و عواقب آن اغلب برا. ، ممكن باشد بھ ما صدمھ بزند میافت كنی زود و راحت دریلیرا ببخشد كھ اگر آن را خ
 ی اشخاصیا زندگی) ۵ـ١  :٣٢مزمور (ان  خودمیشكستن قدرت گناه در زندگ). ٣ـ٢  :۴عقوب ی؛ ١٨: ۶۶مزمور (سازد  یر ممكن میرا غ

 كھ از خدا یزمان). ١٣ـ١٢  :۴ان یكولس(گرداند  ی می واقعیل بھ امری، جنگ دعا را تبد)٢٣ـ١  :٩ال یدان(م یكن ی آنھا دعا میكھ برا
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 در حضور یپناھ ی و بیت شكستگی ما، ما را در موقعھ مصرانیم كھ موانع شناختھ شده و ناشناختھ را بردارد، دعاھایكن یدرخواست م
مان ما در تصاحب ی خدا نھ تنھا باعث رشد اه ما با خواست و ارادیم شدن ما بھ خدا موافقت قلبیتسل). ١٧ـ١  :۵١مزمور (دھد  یخدا قرار م

كند، ما در  یلبھ م خدا بر ما غیوقت. دینما یا در خدا وجود دارد غلبھ می كھ در ما یگردد، بلكھ در ھمان زمان بر موانع ی خدا میھا وعده
  . میگرد یروز میمان پیز در دعاھایابد، ما نی ی میروزی خدا بر ما پی؛ و وقت میابی یمان غلبھ میدعاھا

  
  . اد استیار زی مصرانھ و جسورانھ بسی دعایایمزا  )ت

اما در .  ر قابل درك استیاقل غا حدیر معقول و ی بر دعا كردِن با جسارت و اصرار، غیم كھ فرمان خدا مبنین احساس كنیممكن است چن
، و  ش قدرت عمل و استقامتیھا، كار سخت باعث افزا چھی شدن و رشد ماھی باعث قوی ورزشینھای، تكرار تمر ی جسمانیزندگ

در . گردد ینش و حكمت می باعث رشد بی روزانھ بر مسائل عقالنھ، غلب میدر امر آموزش و تعل. گردد یت میمشكالت باعث رشد شخص
قًا ھمان اصل برقرار یز دقی نی روحانیدر زندگ. گردند ی ما كشف میل و كماالت انسانیافتن بر مشكالت است كھ فضای و غلبھ ییارویرو

 كھ در خود ما، در یمشكالت. ان خواھد شدیافت كند و برود، متحمل شكست و زی فقط درخواست كند و فورًا دریحیك مسیاگر . باشد یم
كند كھ با اصرار و جسارت دعا  ی وجود دارد از ما دعوت می آسمانی كھ در قلمروھایم و مشكالتیكن ی دعا م آنھای كھ برایاشخاص

 ما از مشاركت با یم شادیفھم یدر جنگ دعاست كھ م.  میینما ی را كسب می از بركات روحانیاری دعاست كھ بسھدر جنگ مصران.  میكن
، باعث   مصرانھیدعا. دیت نمای ما را كنترل و ھدایالقدس زندگ م كھ روحیدھ یكم اجازه مم چقدر كم است و چقدر ی كھ داریمانیخدا و ا

. گردند یمان مصلوب میھا ییكوی شده و نی ما قوه، خواست و اراد  مصرانھیدر دعا.  می خود را درك كنی ارزشیگردد تا ضعف و ب یم
 خدا و توكل و اعتماد بھ قدرت خدا را یھا مان بھ وعدهیالل خدا، ا جی كردن برای زندگی را برایض الھی مصرانھ فین در دعایھمچن

 بر مشكالت یروزیگردد، چرا كھ غلبھ و پ ی ما میاز برایت و امتین مزیل بھ بزرگتری مصرانھ تبدین مشكل ما در دعایبنابرا.  میآموز یم
  .شود ی ما میتر در زندگ یباعث بركات غن

  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  ھ كالم خدادعای در پاسخ ب

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

  .بھ حضور خدا بیاورید
  

  ) دقیقھ٢ ( منزلتكلیف  ٦
  ی بعددرسبرای 

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

  .تعلیم دھید یا بررسی نماییدرا موعظھ كنید، » زن ُمِصّر ه و بیوهشفاعت کننددوست «مثلھای موضوع  برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و یادداشت .  بخوانیدرا ١٠، ٨، ٧، ۶امثال فصل از   ھر روز نیمی از یك - انرازگاھ  - ٢

  . بردارید
  . عظمت خدا را مرور كنید مربوط بھھای حفظی آیھیک آیھ از ھر روز   - حفظ کردن  - ٣
 قدم  بررسی ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ١٧ـ١: ٨رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس -٤

  .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  م یادداشتتما. 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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  ٣٠درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  )قیقھ د٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
   امثال

  
در میان با دیگران  )١٠، ٨، ٧، ۶امثال (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت
  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (بگذارید

پذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را ب. كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می
  . بحث نكنید

  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
  عظمت خدا: عنوان مجموعھ

  
  .دیرا مرور كن» عظمت خدا «ھمجموعآیھ ھای حفظی مربوط بھ  دو بھ دو :مرور

  

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
  ١٧-١: ٨رومیان 

  
 یشمردگ ن عادلیعت قادر بھ تأمیح نمود و روشن ساخت كھ شری را تشریشمردگ  عادلتی پولس وضع۵-١ یھا ان فصلیدر روم : مقدمھ

ز یس نید تقدیعت قادر بھ تولیح داد و روشن ساخت كھ شریس را توضیند تقدیت تقدس و فرای، او وضع٧-۶ یھا ان فصلیدر روم.  ستین
  .كند یح می، تشر ان ھستیحی را كھ در نجات مسینانیت و اطمی، پولس امن٨ان فصل یدر روم. باشد ینم

شود، و در  یالقدس ِاعمال م  روحھح بدست آمد، و بواسطی مسیسیاقت پسرش عی پدر بود، و بھ لیان كھ قصد و ھدف خدایحینجات مس
  .ت داردی، بطور مطلق قطع)١۶  :١(گردد  یل اعالم میانج
  .اند افتھی ییآلودشان رھا عت گناهی طبهكنند و كنترلشان از قدرت مسلط یرا كھ ایت دارد زیت و قطعیان امنیحی نجات مس) ١
القدس آغاز گشتھ   روحھواسط شان بھ یس قلب و زندگیشان عمًال در تولد تازه و تقدیرا نجات ایت دارد زیت و قطعیان امنیحی نجات مس) ٢

  . است
  .باشند ی او میالل آتشان فرزندخواندگان خدا و وارثان جیرا ایت دارد، زیت و قطعیان امنیحی نجات مس) ٣
  

   بخوانید:  ١قدم 
  . را با ھم بخوانیم ١٧-١: ٨رومیان  :بخوانید

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

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

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

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

  
عت ی طبهكنند را از قدرت مسلط و كنترلیباشند ز یت میان در امنیحیمس.   استیقت مھمی حقی من حاوی برا۴-١: ٨ان یروم  )١كشف 

  .اند افتھی ییآلودشان رھا گناه
ان تحت یحیدھد كھ مس یز وعده می ن١: ٨ان ی محكوم نخواھند شد ، و رومیی نھایان در روز داوریحیدھد كھ مس ی وعده م٢۴  :۵وحنا ی

عت ی، طب)٣: ٨(ح ی مسهشد فیعت ضعین امر آن است كھ خدا قبًال در طبی علت ا.)۴۶  :٢۵ یمت( نخواھند بود یا ھالكت ابدیقصاص 
مطلق مسلط و ان را از قدرت یحیالقدس مس روح. ن قصور ھولناك آن و قدرت مسلط آن رایآلودشان را محكوم ساختھ است ، و ھمچن گناه
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ز یباشد و ن یم)  نجات (یشمردگ  عادلی مطلق خدا برایعت ھمانا اقتضایشر). ٢: ٨(آلودشان آزاد ساختھ است  عت گناهی طبهكنند كنترل
توانست از  یآلود انسان نم عت گناهیسبب طب آنچھ كھ خدا بھ).  ده فرمان( خدا ی مطابق احكام اخالقیف زندگی وظایقاعده مطلق خدا برا

ب محكوم یح بر صلی مسیسیرا گناه و قدرت آن را در بدن عیح انجام داد زی مسیسیق عیعتش انجام دھد، ھمان را از طریق شریطر
. شود یت میل بھ واقعیر و تبدیپذ ز امكانیس نی، بلكھ تقد یشمردگ ، نھ فقط عادل قین طریبد). ٣: ٨رومیان ؛ ٢۴  :٢اول پطرس (ساخت 

 در صد درصدت یاش و كامل  از خدا و ارادهصد درصد جز اطاعت یزی و تقدس چیشمردگ در خصوص عادلعت ی عادالنھ شریاقتضا
 نیح ای مسیسی اما ع. را انجام دھدیین مطالبھ و اقتضایتوانست چن یك از اعقاب آدم ھرگز نمیچی ھ.باشد ی انسان نمی شخصیزندگ

 نكند، بلكھ مطابق یآلودش زندگ عت گناهیگر مطابق طبی انسان اگر د. داده استمان آورد، انجام ی كھ بھ او ای ھر فردی بھ جارامطالبات 
. كند یماندار عمل می این در زندگیات ھمچون قدرت نویح»  روح«.   استیماندار واقعیكند كھ ا ی كند، ثابت میالقدس زندگ  روحهاراد

 بھ كمال یو فقط زمان) ٢  :١؛ اول پطرس ٣٢  :۵اعمال (شود  یه آغاز مھنگام تولد تاز د، بھیآ یدنبال آن م  كھ بھیسیح و تقدیاطاعت از مس
 كھ سرانجام یدھد تا زمان یمانداران ادامھ میس ایالقدس بھ تقد روح). ٣-١  :٣وحنا یاول (نند یح را رو در رو ببیمانداران مسیرسد كھ ا یم

ان ی؛ اول قرنت٢۵-٢۴  :٧(آورد  ی را بوجود میمین عواقب وخی، چن آلود و مرگ عت گناهی كھ طبیابند، از بدنی ییشان رھا یاز بدن كنون
  ).۴: ٨رومیان ) (۵۴-۵٧  :١۵

  
ھنگام تولد تازه و  را نجاتشان قبًال بھیت ھستند، زیان در امنیحیمس.  وجود داردیقت مھمی من حقی برا١٣-۵: ٨ان یدر روم  )٢كشف 

  . تھ است، آغاز گش القدس شان توسط روح یِس قلب و زندگیتقد
  

 یآلودشان زندگ عت گناهیگر مطابق طبیاند، د افتھی ییآلودشان رھا عت گناهی طبهكنند ان از آنجا كھ از قدرت مسلط و كنترلیحیمس)  الف
كر جتًا فیكنند، و نت ی میت او زندگیالقدس را دارند، و تحت حاكم ان روحیحیمس). ٢۶-١۶  :۵ان یغالط(القدس  كنند، بلكھ مطابق روح ینم

القدس را دارا   روحیان افكار و نگرشھایحینكھ مسی ایعنی.  القدس است ا طرز فكر روحیالقدس ھمان روش تفكر  فكر روح. او را دارند
ان فكر خود را یحی مس. او را دارندیھا و تالشھا ند؛ ھمان اھداف و خواستیب یالقدس م نند كھ روحیب یباشند؛ امور را ھمانگونھ م یم

القدس  د روحیسازند كھ مورد خواست و تأئ ی متمركز می عالئق و اھداف خود را ھمواره بر اموریعنیسازند،  یالقدس م وحمعطوف بھ ر
ن یھمچن). ٣  :١٧وحنا ی(گردد كھ ھمانا شناخت و مشاركت با خداست  یات می بھ حیالقدس منتھ فكر روح. دھد یز جالل میاست و خدا را ن

ت خواھد یری بھ خی كنونیھایاند و بد نكھ گناھان گذشتھ بخشوده شدهی از اینان درونی ھمان اطمیعنیگردد،  ی می بھ آرامش و سالمتیمنتھ
  .)٨-۵: ٨) (٣٩-٣١: ٨(شان را از محبت خدا جدا سازد یتواند ا ینده نمی در آیدادیچ روینكھ ھیو ا) ٢٨: ٨(د یانجام

  
كنند و عالئق و اھدافشان معطوف بھ  ی میآلود و تباه خود زندگ عت گناهیت طبیموستھ تحت حاكیرا ندارند، و پ»  روح«ان یحیرمسیغ )  ب

اش سازند،  ع خدا و ارادهیرممكن است كھ خود را مطی غیشناخت  و روانیان از نظر اخالقیحیرمسی غیبرا.   استیویامور فاسد و دن
توانند ھم  یشوند و نم یع خدا نمیآنان مط.   استیصومت و دشمندگاھشان كامًال با خدا در خی، نگرششان بھ جھان و د  تفكرشانهرا نحویز

 مداوم با ی بھ دشمنیگردد، حت ی از خدا میگانگی و بی دوریعنی بھ مرگ ین امر منتھیا. توانند خدا را خشنود سازند یشان نمیا. بشوند
  ).٨-۵: ٨( ی، و سرانجام فالكت ابد شان ی در زندگی و ناعادلی در مقابل ناپاكیخدا، ناتوان

 اما آنان كھ . باشندیحیتوانند مس ی نمین كسانیچن. باشند یآلودشان م عت گناهیالقدس را ندارند، تحت سلطھ و كنترل طب  كھ روحیكسان
شان یح را دارند كھ در ایا روح مسی زنده ی روح خداین اشخاصیچن. باشند یالقدس م القدس را دارند، تحت سلطھ و كنترل روح روح
: ٨(اند  حی مسیسیشان متعلق بھ عیكند و ا ی میشان زندگیح را دارند كھ در ای مسیسی، ع ین اشخاصیگر، چنیعبارت د بھ. كند ی میزندگ

١٠-٩(.  
  

از . باشند یز میالقدس متما  سكونت روحھواسط ، بھ شان فعال استیآلودشان كھ ھنوز در ا عت گناهی طبهكنند ان با وجود قدرت تباهیحی مس )پ
ان یحیاما از آنجا كھ مس.  ان محكوم بھ مرگ استیحی مسیكیزی، بدن ف شان فعال است یكیزیآلود ھنوز در بدن ف عت گناهیكھ طبآنجا 

ست یشان زیالقدس در ا را روحیشان زنده است زی ایروح انسان.  شان ھنوز زنده استی ایاند، روح انسان مان عادل شمرده شدهی اھواسط بھ
 .باشد یشان میھ نجات ای اولھ، شرط و مرحل شان حاضر است یالقدس كھ در قلب و زندگ  از روحی برخوردار.)۵-٣  :٣وحنا ی(كند  یم

صد ام خواھد كرد و نجاتشان یشان ق ی است كھ بدن فانینین تضمی، ھمچن شان حاضر است یالقدس كھ در قلب و زندگ  از روحیبرخوردار
  .)١١-١٠: ٨(ل خواھد شد ی تكمدرصد

  
ستند یآلودشان ندارند و موظف ن عت گناهی بھ طبینیفھ و ِدیگر وظیشان دیا.  دارندیا فھیان در قبال خدا تعھد و وظیحی، مس نیبرا بنا)ت

شان حتمًا خواھند یكنند، ا ی میآلود خود زندگ عت گناهینحال مطابق طبی ھستند اما با ایحیكنند مس ی كھ فكر میكسان.  كنندیمطابق آن زندگ
، بھ   بدنشان فعال استیآلودشان را كھ در اعضا عت گناهیالقدس قرار دارند و اعمال بد طب ت روحی تحت حاكمیان واقعیحیمساما . مرد

القدس كھ در  شان با قدرت روحی ا.ز خواھند كردین نین كنند، و چنید چنین كنند، و بایتوانند چن ی میان واقعیحیمس. مرگ خواھند سپرد
  ).١٣-١٢: ٨(خواھند كشت  و می بایدمیتوانند، آلود خود را   احساسات و اھداف گناه،ھا زهی انگ،ھا ا و بارھا ھوس، بارھ شان ساكن استیا

  
شان فرزندخواندگان خدا و وارث یرا ایت ھستند، زیان در امنیحیمس.   استیقت مھمی حقی من حاوی برا١٧-١۴: ٨ان ی روم )٣كشف 

  .باشند ی میجالل آت
 را داشتند، ی، روح بندگ  شدنیحیش از مسیشان پی ا.باشند ی زنده میالقدس قرار دارند، پسران خدا ت روحینھ تحت ھدا كھ فعاالیانیحیمس

دند، از مجازات یترس یشان از ارباب خود می ا).۶-۵: ٣ و عبرانیان ٧: ۴-٢٣: ٣غالطیان  ( ساخت یر میشان را اسی كھ ای روحیعنی
كھ »  یروح «یعنیبرخوردارند، »  یروح فرزندخواندگ«شان از ی شدند، ایحیاما پس از آنكھ مس. دندیترس ی میدند، و از طردشدگیترس یم

ات یآورد، و دائمًا خصوص ید می، در دلشان محبت بھ خدا را پد  ترسیالقدس بجا  روح.سازد ی بھ پسران خانھ مبدل میآنان را از بندگ
باشد،  یشان م یو با خدا كھ پدر آسمان. اند رش كامل خدا قرار گرفتھیمئنند كھ مورد پذشان مطیا. كند یجاد میشان ایفرزندان خدا را در ا

  . دارندیمی و صمی شخصیا رابطھ
.  ی است كامًال روحانیا پدر بودن خدا مقولھ. كنند ید می تولیكیزی كھ فرزندان فی ندارد، پدرانینی با پدران زمیچ ارتباطیپدر بودِن خدا ھ
  .دینما ی ارتباط برقرار میشان از لحاظ روحانیكند و با ا ید می تولیحاظ روحاناو انسان را از ل
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 یایح در دنی مسیسیباشند و با ع ی خدا می فرزندان روحانیشان براستیدھد كھ ا یشان شھادت می ایاتفاق روح انسان القدس ھمواره بھ روح
نان یمقدس اطم  خدا در كتابھمكاشف). ١۶: ٨؛  ۵  :۵رومیان (كند  ین می نجات را تأمینان ذھنیالقدس اطم روح. ارث ھستند  ھمیكامل آت

 ی جالل آتیر قابل اجتناب بسویق غی، طر ن جھانیان در ایحی مسی كنونیرنجھا). ٢۶-٢۵  :١۶رومیان (كند  ین می نجات را تأمینیع
  .باشد یم
  

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

  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ١٧-١: ٨رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 
ود  تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خ: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

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

  
  ، ھر دو؟  از قصور و قدرت گناهییا بھ رھای از قصور گناه اشاره دارد، ییفقط بھ رھا»  تیمحكوم«ا یآ). ۴-١: ٨رومیان  ( )١ال سؤ

 یشود، اجرا یت ِاعمال می در اثر محكومی ، مجازاتkatakrima:  یونانی" ( قصاص"چ یپس ھ«: ۴-١: ٨ان ی رومھترجم :مالحظات
، مرا  یسیح عیات در مسیروح ح)   اصل حاكمی معنابھ(عِت یرا كھ شریز.  ھستندیسیح عی كھ در مسیبر آنان)  ت بھ ھالكتی، محكوم حكم

را آنچھ از یز. دی آزاد گردان)دباش یآلود قدرتمند م عت گناهیعت گناه و مرگ ھمان طبیشر(گناه و موت )  ل حاكم اصی معنابھ(عِت یاز شر
محال بود، چونكھ )  خدای مطابق احكام اخالقیف زندگی وظای مطلق خدا براه نجات و قاعدی مطلق خدا برای اقتضای معنابھ(عت یشر

:  یونانی( گناه ی و برا)دآلو عت گناهی با طبیھ انسانیشب(ھ جسم گناه ی، خدا پسر خود را در شبف بودی ضع)دآلو عت گناهیطب(سبب جسم  بھ
peri hamartiasبر روی صلیب) ( زمان گذشتھ، محكوم بھ ھالكت كرد(یکبار برای ھمھ قصاص کرد ،  فرستاده)   برداشتن گناهی ، برا  ،

نكھ گناه ی ایاستثنا ح كھ از ھمان نوع بدن انسان بود بھی مسیسیبدن ع) ( بدنشدر (در جسم )  و قدرتش(بر گناه  )٢۴ : ٢اول پطرس 
، بلكھ بر حسب روح )دآلو عت گناهیطب( جسم بحسر عت كامل گردد در ما كھ نھ بی ، تا عدالت شر.فتوا داد) ١۵  :۴ان یكرد، عبران ینم
  ». میكن یرفتار م)  القدس روح(

  ؟ ا چھارچوبیاما كدام مضمون . گردد ین باز میشیچھارچوب پبھ مضمون و »  پس «یعنی نخست ھكلم
گردد، و  ی باز م٢۵-١۴  :٧ان ی و خصوصًا روم٢۵  :٧ – ١  :۶ان ی رومیعنیم بھ چھارچوب بالفصل یین است كھ بگویر این تفسیبھتر

رد كھ یگ یجھ میپولس نت. آورند ی ھر دو فرا منی كھ ایا مجازاتیكند و از ھالكت  ی از قصور گناه و قدرت گناه فكر میینكھ پولس بھ رھایا
  . وجود ندارد یشمردگ چ عادلی، ھ سیبدون تقد

  
  .  كھ صادر شده استی حكمی اجرایعنیقصاص  )  الف
ت بر ی حكم محكومیشتر اجرای، بلكھ ب ستی بر قصور گناه نیا داوریت ی اعالم محكومیمعنا بھ»  قصاص «ھ، كلم ن چھارچوبیدر ا

ا ی ھالكت ی، ھمان كلمھ معنا۶  :٢، دوم پطرس ٣٢  :١١ان ی، اول قرنت١٨: ۵ان ی در روم.  قدرت گناهی فروپاشھواسط است بھقدرت گناه 
 ھالكت سرانجام ی اجرا. ش آغاز شده استی آن از پین قصاص قبًال اعالم شده و اجرایا. آلود و خدانشناس را دارد  گناهیایمجازات دن

 بھ .سازد ی میآلود و مردم گناھكار را قطع  گناهیایان بر دنیحی مسیروزین امر پیا. دیكمال خواھد رس ح بھی مسیسیھنگام بازگشت ع بھ
، و   حكمی، اجرا تی است كھ بدنبال محكومی مجازاتیمعنا بھ)  تیا محكومی(»  قصاص«، اصطالح ١: ٨ان ی، در روم ن شكلیھم

 اما . سپرده نخواھد شدی، او بھ ھالكت ابد ستی، تحت قصاص ن ح استی مسیسی كھ در عیشخص. شود یت بھ ھالكت ِاعمال میمحكوم
 ھالكت ی اجرا. ش آغاز شده استی، و ھالكتش از پ شھ تحت قصاص آمدهی ھمیكبار برایماندار یشده در ا ا تباهیآلود  عت گناهیقدرت طب

 یكنون» ت تقدِسیوضع«ن امر یا. ام كندیز قیان نیحی مسیكیزید، آن گاه كھ بدن فیكمال خواھد رس ح بھیھنگام بازگشت مس سرانجام بھ
  .»ن و مقدس رای نوی از زندگی برخورداریی و توانایسرسپردگ «یعنیسازد،  ی میان را قطعیحیمس
  

  )۴: ٨(د یعت را تحقق بخشی شرھ عادالنیآلود، اقتضاھا عت گناهیقصاص گناه در طب  ) ب
 ین ھدف كھ اقتضاھایمانداران تحت قصاص آورد با ایآلود ا عت گناهی، قدرت گناه را در طب حیمس نجات توسط هشد لی كار تكمھواسط خدا بھ

 مطلق خدا ه، و قاعد  نجات استی مطلق خدا برایاقتضا»  عتیشر«. ابدیمانداران تحقق ی ایشھ در زندگی ھمیك بار برایعت یعادالنھ شر
عت خدا، ی، شر نسانیبد. باشد یت می و محكومی داوریار مطلق خدا برای، و مع خدای مطابق احكام اخالقیف مربوط بھ زندگی وظایبرا

 ی و ھدف خدا برایشمردگ  عادلیشرط خدا برا.  سی تقدی، و ھم ھدف خدا برا است)  نجات (یشمردگ  عادلی شرط خدا برایھم تجل
س را ی تقدین ھدف برایو ا)  نجات (یشمردگ  عادلین شرط برایح ای مسیسی ع.طلبد ی را نمصد درصد كمتر از كماِل یزیس چیتقد
س ی كامًال عادل شده و كامًال تقدی اشخاصهدیان بھ دیحیاز آن لحظھ بھ بعد، خدا بھ مس. دیاورد، تحقق بخشیمان بی كھ بھ او ای ھر كسیبرا

توانند داشتھ  یان میحی كھ مسیگانھ فخریل است كھ ین دلی بھ ھم.)٣٠  :١ان یاول قرنت(كند  ین گونھ عمل مینگرد و با آنان بھ ھم یشده م
  .)٣١  :١ان یاول قرنت(شان انجام داد ی ایباشد كھ بھ جا یح میس توسط مسی و تقدیشمردگ  عادلهشد لیباشند، افتخار كردن بھ كار تكم

ن یان بھ ایحی مسیزندگس در یند تقدی، فرا ان را كسب نموده استیحیِس مسیت تقدیاقت خود وضعیش بھ لیح از پی مسیسیاز آنجا كھ ع
با سكونت و كنترل .   خداستی مطابق احكام اخالقی از زندگیان شامل برخورداریحیس مسی تقد.  استیشده و قطع نیلھ تضمیوس

ان اكنون یحیس مسیتقد. ز خواھند كردین نی كنند، و چنی خدا زندگیخواھند كھ مطابق احكام اخالق یتوانند و م یان میحی، مس القدس روح
 یانی بھ ب. افتھ استیعت خدا بطور كامل تحقق ی شرھ عادالنی، اقتضاھا قین طری بد.دیكمال خواھد رس نده بھی، و در آ  استیمكن و واقعم
 ھواسط ز بھیافتھ است و نیامش تحقق ی او و مرگ و قیح و زندگی مسیسیعت خدا بطور كامل فقط توسط عی شرھ عادالنیگر، اقتضاھاید
  . القدس وساطت روح ق او، بھیماندار و از طریح در ایستِن كامل مسیز
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  ز اشاره دارند؟یبھ چھ چ»  عت گناه و موتیشر«و »  عت روحیشر«). ۴-١: ٨رومیان  ( )٢سؤال 
  :مالحظات

  .آلود عت گناهی مقابل طبھالقدس در نقط اشاره دارند بھ روح )  الف
ان ھمان یحیالقدس در مس روح.  قدرت مسلط باشدیمعن عت بھی شرھكھ كلمن است یر این تفسی، بھتر٢١،٢٣،٢۵  :٧ان یبر اساس روم

باشد و ھنوز  یا اصل مطلِق حاكم میعت یان ھمان شریحیر مسیآلود در غ عت گناهی، طب ن شكلیبھ ھم. باشد یا اصل مطلق حاكم میعت یشر
 حاكم و مسلط در ییرویرا نی، ز ده شده استی و موت نامعت گناهیآلود، شر عت گناهیطب. رومندی است نیان اصلیحی مسھعت كھنیز در طبین

  .شود ی بھ مرگ می ھر چھ كھ منتھی است برایا نھیپس ھر نوع گناه در انسانھاست و زم
كند  ید می موت تولی را برایا آلودشان كھ ھر نوع ثمره عت گناهی طبیعنیكننده وجود دارد،   مسلط و كنترلیرویك نیان فقط یحیرمسیدر غ

  .تواند بكند ی نمیگری دی آن كاریت از اقتضاھایمان جز تبعیا یشخص ب). ٢١-١٩  :۵ان یطغال(
).  القدس روح(ات یعت روِح حیو شر)  آلودش عت گناهیطب(عت گناه و موت یشر:  متخاصم وجود داردیروی، دو ن یحیدر شخص مس

عت ی، طب اما در اصل. باشد یم) ١٧  :۵ان یغالط( ھولناك  متخاصمیرویو ن) ٢۵-١۴  :٧(رانگر ی وییرویآلودش ھنوز ن عت گناهیطب
  ).۵٧-۵۴  :١۵ان یاول قرنت(رساند  یاش او را آزار م یكیزی است كھ فقط تا مرگ فی موقتییروی مغلوب و نییرویگر نیآلودش د گناه

  
  .كردز خواھند ین نی داشتھ باشند، و چنین و مقدسی نویزندگ» دیبا«و » توانند یم«ان یحیمس )  ب

ك ی،  حی مسهشد لی كار نجاِت تكمھواسط آلود بھ عت گناهیقدرت طب.  س اشاره شده استی تقدیاد قانونی، بھ بن٧  :۶، مانند ۴-٣: ٨ان یدر روم
ش آغاز یكند، از پ ی می زندگیحیالقدس كھ در فرد مس  كار روحھواسط ن ھالكت بھی ایاجرا.  شھ محكوم بھ ھالكت شده استی ھمیبار برا

توانست بطور تمام و كمال از  یالقدس اطاعت كند، م توانست بطور تمام و كمال از روح ی برخوردار از تولد تازه میحیاگر مس . ده استش
آلود را ھمواره با خود خواھد  عت گناهین طبی خود ایكیزی تا مرگ فیحی اما از آنجا كھ ھر مس.ز آزاد باشدی آن نیقدرت گناه و آلودگ

 فقط پس از یحیفرد مس.  آن آزاد باشدیا آلودگیتواند بطور تمام و كمال از قدرت گناه  ین نمی زمیان بر رویحیك از مسیچ ی، ھ داشت
  . حضور گناه بطور مطلق آزاد خواھد بودی و حتیاش از قدرت و آلودگ یكیزیمرگ ف

القدس  و از آنجا كھ روح) ٧، ٢  :۶(ق گناه آزاد ساخت  را از قدرت مطلیحیشھ فرد مسی ھمیك بار برایح ی، از آنجا كھ مرگ مس نحالیبا ا
آلود  عت گناهیگر بر حسب طبی كند، و نھ دیزندگ»  روح«د بر حسب یتواند و با ی، او م)٢: ٨(كند  ی او ِاعمال میت را در زندگین واقعیا
ز مغلوب گناه ینباشد، اما قطعًا در تمام اوقات نروز ی اوقات بر گناه پید در تمامی شایحی شخص مس.)۴: ٨(ز خواھد كرد ین نیو چن)  جسم(

د بارھا یتواند و با ی، و م)١٣: ٨(ز خواھد كرد ین نید بارھا و بارھا اعمال بد بدن را بكشد و چنیتواند و با ی میحیشخص مس. نخواھد شد
  ).۵ :٨(ز خواھد كرد ین نیخواھد و چن یالقدس م و بارھا فكر خود را معطوف سازد بھ آنچھ كھ روح

  
 اگر ولی. د مردینھ خواھید، ھر آیست كنیاگر بر حسب جسم ز«: دیفرما ی، پولس م١٣: ٨ان یدر روم). ١۴-١٢: ٨رومیان  ( )٣سؤال 

شان را از  یت ابدیان ممكن است امنیحینكھ مسی بر ای است مبنیدین تھدیا ایآ» . ستید زید، ھمانا خواھیلھ روح بكشیافعال بدن را بوس
  ؟ تی ِاعمال مسؤولی است براینكھ اندرزیا ایدست بدھند، 

ار یت بسیشان مسؤولی ا. ھستند متعھدیان مردمانیحیمس. د كشتھ شودیآلود با عت گناهین مورد كھ طبی است در این اندرزیا :مالحظات
ان یحیمس.  شان ساكن استیر االقدس كھ د  كنند، بلكھ مطابق روحیآلودشان زندگ عت گناهید مطابق طبین است كھ نبای دارند و آن ایمھم

آلود خود  عت گناهید اعمال طبیان بایحی مس.ر دھندییآلود خود را تغ عت گناهید بكوشند كھ طبیشان نبای ا.آلودشان مدارا كنند عت گناهید با طبینبا
ان ببرند، ی، از م كن ساختھ شھی را رید بارھا و بارھا ھر نوع گناھیشان بای ا.ابدی ی میشان تجل یكیزین اعمال بد در بدن فی ا.را بُكشند

ز خواھند ین نین كنند و چنیتوانند چن یان میحیمس). ١٣،١٩ : ۶(كنند  ی انسان استفاده میكیزی، از بدن ف  شدنی متجلی را كھ برایگناھان
شان و از ی روح مقدسش در اھواسط ح بھیدھند مس یكھ اجازه م یگر، ھنگامی دیانیا بھ بی. ست كنندیالقدس ز كرد آنگاه كھ بر حسب روح

  .سازد یكن م شھیشان ری این گناھان را در زندگید، او ایست نمایشان زیق ایطر
 ی ذھنیا توانند بگونھ ی آن مھان بواسطیحی كھ مسیقیگانھ طرید كھ ینما ید میاو تأك. سازد ی نمیان را خنثیحیت مسی، امن اناتین بیپولس با ا

 یآلودش زندگ عت گناهی كھ بر حسب طبی شخص.ست كنندیالقدس ز ن است كھ بر حسب روحیند، اش مطمئن باشی خویاز نجات ابد
  .  بھ نجات خود داشتھ باشد و نخواھد ھم داشتینانیتواند اطم یكند، نم یم
  

  ند؟یبخشد كھ فرزندان خدا ینان میان اطمیحیز بھ مسیچھ چ). ١۶-١۴: ٨رومیان  ( )۴ل سؤا
  :ندی فرزندان خدایبخشد كھ براست ینان میان اطمیحیز بھ مسیدو چ :مالحظات

  .ندیان فرزندان خدایحیكند كھ مس یاحساس محبت نسبت بھ خدا ثابت م )  الف
ن روح ترس و یا. ھا دارند  است كھ بردهی روحیروح بندگ. باشد یا اسارت می ی روح بندگیماندار شود، دارایش از آنكھ ایانسان پ

افت یالقدس را در شود، روح یماندار می كھ انسان ایاما زمان.   از اجتماعی و ترس از طردشدگیمجازات آت، از  اضطراب از ارباب است
آن روح محبت . باشند ی است كھ پسران خانھ دارا می آن روحیفرزندخواندگ»  روح«. شود یده می نامیفرزندخواندگ»  روح«كند كھ  یم

رفتھ یش پذیشان را ھمچون فرزندان خوین نكتھ كھ خدا ایق ایمقام پدر و درك عم با خدا در یمی و صمی، روح ارتباط شخص خداست
ات فرزندان خدا یند، و خصوصی خداهنكھ متعلق بھ خانوادیوار بھ ا ، احساس محبت بھ خدا، و اعتماد كودك ماندارانیالقدس در ا  روح. است
  ).۵،١۴ : ١ان یافسس(آورد  ید میرا پد

  
  .ندیشان فرزندان خدایكند كھ ا یان ثابت میحیر قلب مسالقدس د شھادت روح )  ب

ت یوستھ در انسانیاو پ. باشند یشان عمًال فرزندان خدا میدھد كھ ا یان شھادت میحی مسیالقدس خودش بارھا و بارھا با روح انسان روح
. باشند یبخشد كھ عمًال فرزندان خدا م ینان میو اطمكند  ید می، تأئ شانی، و در قلب و فكر ا انیحی مسها وجدان برخوردار از تولد تازی یباطن

شان یآورد كھ خدا خودش ا ید میق پدی عمینانیشان اطمیآورد و در ا یان میحیاد مسیمقدس را بھ   خدا در كتابیھا القدس ھمواره وعده روح
  ).٣٩: ٨(دارد  یرا ھمچون فرزندانش دوست م

  
  باشند؟ یح میبا مس»  ارث ھم«اظ ان از چھ لحیحیمس). ١٧: ٨رومیان  ( )۵سؤال 

  :مالحظات
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  .باشند یم میح سھیان در جالل مسیحیمس )  الف
م خواھند شد كھ یح سھیراث پرجالل مسی، در م ندهیاما در آ. دارند یافت نمی دریملك دائمیچ ارث و مایان اكنون در جھان حاضر، ھیحیمس

 .باشند یارث م ان در مقام خوِد بدِن او، ھمیحیو مس) سایكل(ح در مقام سر بدنش یمس.  ستید نین جدید و زمی كمتر از آسمان جدیزیشامل چ
  .دینما یم میش تقسیراث را بدست آورد و آن را با امت خوین میح ایمس
  

  .م گردندیز سھیك شوند تا در جاللش نیح شری مسید در رنجھایان بایحیمس )  ب
 خدا، یطبق طرح ازل. باشند یك میز شری زمان حاضر نیكند، بلكھ در رنجھایشرنده یراث پرشكوه آیح نھ فقط در میان و مسیحیمس
ك نخواھند شد مگر آنكھ نخست یح شریان در جالل مسیحیمس. ح رنج ببرندید نخست با مسیابند، بایراث یح میش از آنكھ با مسیان پیحیمس

 هدھند ھی رنج فدی، اما نھ در معنا)٢۴  :١ان یكولس( است ز خوانده شدهیح نی مسیان رنجھایحی مسی رنجھا.ك شوندی او شریدر رنجھا
  . ب در راه گناھانیح بر صلیمس
اش بر  یدر زندگ» صاحب غمھا«ز در مقام ی نیسیكند، ھمانطور كھ عی شری زندگی عمومیان در رنجھا و مصائب و اندوھھایحیمس  )١

ات و یھا، بالھا و جنگھا، عواقب جناییھا، ناتوانایماری، ب یموم عیھا  از ضعفی، سھم ن جھانیان در ایحیمس. دین رنج كشی زمیرو
بطور . ، سھم دارند ر آنی، و نظا ی، فقر، سرخوردگ یكاریھا، بیدی، نوم  روابطی، گسستگ یط زندگی از شرای، مشكالت ناش گرانیگناھان د
  .ح در آن زاده شدیكھ مس ییایكرده و تباه سھم دارند، ھمان دن  سقوطیای دنیان در رنجھایحی، مس خالصھ

ح و بخاطر او رنج یان بخاطر نام مسیحیمس.  سھم دارندیحیمان مسیح و ایھ مسی علیا آزارھای خاص ین در رنجھایان ھمچنیحی مس) ٢
اد ح نشان دی در مقابل زحمات خود واكنش نشان دھند كھ مسید بھ ھمان شكلیان بایحیمس). ٣٨-٣۴: ٨مرقس (نند یب یكشند و زحمت م یم
.  افتیح ادامھ خواھند ین زمان حاضر تا بازگشت مسیرند و در ایگ ی بھ خود می متعددیھا ن رنجھا شكلیا). ٢٣-١٨: ٢اول پطرس (

ك شدن ی شریان برایحی، بلكھ بخاطر آماده ساختن مس ستی عدالتش نی اقتضاھایان بھ علت ارضایحیھدف خدا از رنجھا و زحمات مس
 است یآن شرط). ٧-۶  :١اول پطرس (د از آن بگذرند یان بایحیھ كھ مسی تصفی است برایندی فرای كنونی رنجھا.باشد یدر جاللش م

  . حی در جالل مسییم شدن نھای سھیالزم برا
  

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

: ٨رومیان پذیر براساس  ود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان افكار خ:درمیان بگذارید و بنویسید
  . تھیھ كنید ١٧-١

  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  بھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا می. بگذارید

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

  ) ١٧-١: ٨رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
  .دیح ھستیرا كھ در مسید گرفت زید كھ شما ھرگز مورد قصاص و مجازات و ھالكت قرار نخواھیدرك كن *  ١: ٨ •
عت یح قبًال طبیرا مسی ز،  شماستی و روح انسانیكننده در بدن انسان القدس اكنون قدرت مسلط و كنترل د كھ روحیری بپذ * ٣-٢: ٨ •

  .  شما را محكوم بھ ھالكت نموده استهشد آلود و تباه گناه
 شما در . ده استی شما تحقق بخشیعت خدا را بجای عادالنھ شریح قبًال بطور كامل اقتضاھای مسیسید كھ عیمان داشتھ باشی ا * ۴: ٨ •

د و یتوان یلذا م). ٣٠  :١ان یاول قرنت(د یباش یمل را دارا مت تقدس كای كامل و وضعیشمردگ گاه عادلیت و جای، وضع حی مسیسیع
  .د كردیز خواھین نید و چنیس خود رشد كنیند تقدید در فرایبا

 تباِه یھا ن فكرند كھ چگونھ خواستھیان دائمًا در ایحیرمسیغ. ا فقط دو نوع طرز فكر وجود داردین دنید كھ در ای درك كن * ۵: ٨ •
ز ین نیسازد و چن ی را انجام دھند كھ خدا را خشنود مییكوشند كارھا یان ھمواره فقط میحیمس. ندی ارضا نماآلود خود را عت گناهیطب

  .خواھند كرد
ست با ی قادر نیاو حت. سازد یاش نم ا ارادهیع خدا ی، خود را مط شیا تالش خویل ی، با م القدس د شخص بدون روحی درك كن * ٨-٧: ٨ •

القدس  تواند وارد ملكوت خدا گردد، مگر آنكھ از باال، از روح یاو نم. اش سازد ع خدا و ارادهی را مط، خود شی خویا تالشھایل یم
  ).۴۴  :۶؛ ٨-٣  :٣وحنا ی(مولود شود 

  . ستی نیحی، مس القدس د كھ شخص بدون روحیمان داشتھ باشی ا * ٩: ٨ •
 یسید كھ عیگر، درك كنی دیانیبھ ب.   استیكیخدا .  ستیح نیا روح مسی جز روح خدا یالقدس كس د كھ روحیری بپذ * ١٠-٩: ٨ •

  .كند ی میماندار زندگی ای روحش در قلب و زندگھواسط ح بھیمس
تان را  یكیزی، بدن ف  شما را زنده كرده استیالقدس كھ روح انسان رد، روحید بمیتان با یكیزید كھ گرچھ بدن فی درك كن * ١١-١٠: ٨ •

  .ام خواھد دادیز قین
آلود در بدن و فكر  عت گناهید اعمال بد طبی نكند، بلكھ بایآلودش زندگ عت گناهی متعھد است كھ بر حسب طبیحی ھر مس*  ١٣-١٢: ٨ •

  .بكشد»  روح« قدرت ھواسط خود را بھ
القدس در  حد كھ رویمان داشتھ باشیا. دیید، بلكھ فرزند خدایستیآلود خود ن عت گناهی طبهگر بندید كھ دیمان داشتھ باشی ا * ١۵-١۴: ٨ •

تان بھ شما  ی با خدا در مقام پدر آسمانیمی و صمی شخصیو ارتباط) ۵  :۵رومیان (قلبتان نسبت بھ خدا محبت بوجود خواھد آورد 
  .عطا خواھد كرد

  .دیباش یدھد كھ شما قطعًا فرزند خدا م ی شما شھادت میھمراه روح انسان القدس دائمًا بھ د كھ روحی درك كن * ١۶: ٨ •
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ك یز شرید كھ در رنجھا و زحماتش نیك گردید و در جاللش شریارث شو ح ھمید با مسیتوان ی مید كھ شما فقط زمانیری بپذ*  ١٧: ٨ •
  .دیشو

  
  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 

  
 ید بعضیچگونھ باخواھم ھر روز بدانم كھ  ی، م نیبنابرا.  رمی بگیار جدی متعھد بسیحیك مسیعنوان  ت خود را بھیلم مسؤولی من ما) الف

  . نھا را بكشمیتوانم ا ی، م القدس بھ كمك روح.  كند، بُكشم یام عمل م یكیزیآلود خود را كھ در بدن ف عت گناهیاز اعمال بِد بخصوِص طب
  

 پر از ینون كیاین دنی، نخست از ا ش از آنكھ جالل او را بھ ارث ببرمین است كھ من پیاد داشتھ باشم كھ طرح خدا ایخواھم بھ  ی م) ب
 كھ ی، در زحمات یحیعنوان مس و بھ.  كمی شریز در رنجھا و مشكالت زندگی، من ن ی موجودات انسانھھمانند ھم.  رنج و زحمت عبور كنم

  . جاللش آماده سازدیخت تا مرا براین زحمات را طرح ریاما خدا ا.  ممیدھد، سھ ی می رو و جفاھابخاطر آزارھا
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  . آشکار کرده است، دعا كنیم ١٧-١: ٨رومیان رد حقیقتی كھ خدا بھ ما در در مو

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(
  .) واھند كردبیاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خ. 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   

  
ا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود  رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید ت: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: ٨رومیان «، موضوع برای یك فرد یا گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و . را بخوانید ١٩، ١٧، ١۶، ١۵امثال ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان  - ٢

  . یادداشت بردارید
  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ١: ٨رومیان (آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣
 قدم برای ٦ از روش . آماده کنید١۶-١٣ : ۵ و مثل نمك جھان و نور عالم را از متی ١٣-٩ : ٩مثل طبیب و بیمار 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 یادداشتتمام . خود كنید) یا پوشھ(را  وارد دفتر موعظھ ملكوت خدامربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

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

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
   امثال

  
در با دیگران  )١٩، ١٧، ١۶، ١۵  امثال(  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

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

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
   رومیان: عنوان مجموعھ

  
  ١: ٨  رومیان : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  ) دقیقھ٨٥( تعلیم   ٤
    و نور عالم  جھان نمك،  و بیمار  طبیب

  
»  خدا  در ملكوت  دادن شھادت «  درباره ھایی ، مثل١۶ـ١٣ : ۵   در متی و نور عالم   جھان  نمك  و مثل١٣ـ٩ : ٩   و بیمار در متی  طبیب مثل
  باشد می
  عیسی» .  روحانی  حقیقتی منظور تعلیم  بھ  زندگی  بر امور واقعی  مبتنی  است توضیحی«؛ یا »  آسمانی  با معنایی  زمینی  است داستانی « مََثل

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

  . بررسی خواھیم كرد) اول ، كتاب  ملكوت  در دستورعمل١  ضمیمھ(ھا  این مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالعھ مثل
  

  ماری و ب بی طب مثل  -  الف
  

  .٣٢ـ٢٧  :۵؛ لوقا ١٧ـ١٣  :٢  ؛ مرقس١٣ـ٩  :٩  ی مت:بخوانید
  
    َمَثلیعی طب  داستان درك  -١
  

 و  ی فرھنگ ھنیشی و پ  واژگان ی بررس  بھ  رو، نخست نیاز ا.  شود حی تشر ی روحان یاند تا مفھوم  شده انی ب ی مجاز ھا با زبان  مََثل: مقدمھ
  . میازپرد ی م  داستانیخیتار

  اند؟  روزمره ی زندگ اتی واقع  مطابق  در داستان ی عناصر  چھ:گفتگو کنید
  شی معموًال پ افراد سالم. كنند ی م  با آنھا مالقات مارانی ب  كردن منظور درمان پزشكھا بھ.   است  شده انی ب  جملھ كی   شكل  بھ  مثل نی ا:مالحظات

  .روند ی نم پزشك
  
    عناصر آن نیی و تع  َمثَلیآن   چارچوب یبررس  -٢

   چھ  بھ  مثل  باشد كھ  نكتھ نیانگر ای ب  است  ممكن  مثل ھنیزم. گردد ی م آن» ا كاربرِدی  حیتوض« و  َمَثل»  ھنیزم «  شامل  چارچوب: مقدمھ
ا ی  حیشود و توض ی م افتی   از مثل  معموًال قبل نھیمز.   است  بوده  صورت  چھ  بھ  آن  شدن  گفتھ ھنگام  بھ طی شرا نكھیا ای،   شده  گفتھ یمناسبت

  . كاربرد، بعد از مثل
  ؟ ستی چ ا كاربرد مََثلی  حی، و توض ، داستان نھی زم:گفتگو کنید و  كشف

  :مالحظات
 كار  ی برا ی مخصوص گاهی، جا یا الوی  ی مت  نام ر بھی باجگ كی، ١٣  :٢   مرقس بر اساس. شود ی م افتی ١١ـ٩  :٩  ی در مت  مثل نھی زم ) الف

  ھی سور نی ب یالملل نی ب  از بزرگراه  بود كھ یی كاالھا ھ از ھم اتی مال یآور  او جمع فھیوظ.   داشت  در كفرناحوم اچھی در  ساحل یكیخود در نزد
   كرده  خود انتخاب  مركز خدمت عنوان را بھ آنجا  یسی ع  كھ ی مكان قًا ھمانی دق یعنیكرد،  ی م ی زندگ او در كفرناحوم.  گذشت یو مصر م

   بوده  كرده می او تسل  و اھداف حی مس  خود را قبًال بھ  و قلب  بوده  در تماس حی مس یسی بارھا با ع ستیبا ی م یر، متی اخ ھ واقع نی از ا قبل. بود
  .  شد  او روان یفتد، او كار خود را رھا كرد و در پی ب  راه ی و دنبال  شاگرد بھ عنوان  بھ كند كھ ی م  از او دعوت حی مس  كھ یزمان. باشد
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   خوردن ی برا  و گناھكاران رانی از باجگ یادیتعداد ز.  برگزار كرد یسی ع ی برا شی خو  در خانھ ی بزرگ افتی ض ی مت كند كھ ی م انیلوقا ب
   بودند، توجھ  كرده لی خدا تحم عتی بر شر عتی شر  و معلمان انیسی فر  كھ ی و مقررات  رسوم  بھ رانیباجگ. ، آمدند  و شاگردانش حیغذا با مس

   تقلب  آنھا بھ نی بر ا عالوه. نمودند ی م ی تخط  آشكارا از آن ی و حت توجھ ی خدا ب عتی شر  بھ  و دوستانشان رانی، باجگ نیھمچن.  نداشتند یادیز
  انیسیكردند؛ فر ی م ی تلق فروش  و وطن  خائن عنوان  آنھا را بھ  اغلب انیھودی. نما بودند  و انگشت  معروف  وطن  بھ انتی و خ یكار و طمع

  . از آنھا متنفر بودند بطور خاص
   و مردم افتی   خاتمھ یھمانی و م افتی ض  كھ ید زمانیشا. خورند ی غذا م  و گناھكاران رانی باجگ نی با ا  و شاگردانش یسی ع دند كھی د انیسیفر

  ی شخص نی چن  كھ  خود را بر شاگردان  و خشم یآنھا تلخ.  قرار دادند  مورد انتقام  را در حضور شاگردانش یسی كردند، آنھا ع  را ترك خانھ
 بود؛  شیو خ  شاگردان ی و شرمندگ د و شاھد خجالتی را شن انیسی انتقاد فر یسیع.  نمودند ی بودند، خال  كرده  انتخاب شی خو  معلم عنوان را بھ
  . كرد انی آنھا ب یمار را برای و ب بی طب  او َمَثل جھیدر نت

  
  .شود ی م افتی ١٢  :٩  ی در مت  مثل داستان )  ب
  

  .  است  شده انی ب١٣  :٩  ی در مت ا كاربرد مثلی  حیتوض  )پ
  
    در مثل  و نامربوط  مربوط اتی جزئ نییتع  -٣
  

   دستھ  آن  در داستاِن مثل یا اصلی  اِت مربوطیجزئ.  باشند ی روحان  مفھوم ی دارا شیھا اِت َمَثلی جزئ یمام ت  نبود كھ نی ا یسی قصد ع: مقدمھ
   قائل ی مستقلی روحان ی، معنا  مثل اتی از جزئ كی ھر  ید برای، نبا نیبنابرا. بخشند ی م  را استحكام  مثلی اصل  درس  ھستند كھ اتیاز جزئ

  . میشو
،  ی تندرست  كھ ، آشكار است  شده انی ب  جملھ كی   شكل  بھ  كھ  َمثل نی، از ا نیبا وجود ا. دھد ی نم حی را توض اتی جزئ  ھمھ حی مس:  دھیدمیتعل

 نزد  ھ ب ی سالمت افتنی و   شدن د درمانی ام مار بھی ب  اشخاص ، بلكھ  و تندرست  افراد سالم معموًال نھ.  ھستند ی اصل اتی جزئ بیمار و طبیب
  .باشد ی م حی مس یسی نماد ع بی، و طب  و گناھكاران رانی باجگ مار، معرفی ب ، اشخاص  معرف  و تندرست  سالم اشخاص. روند ی م پزشك

  
    مثل ی اصل امی پ صیتشخ  -۴
  

ا كاربرد ی  حی توض ی برا یسی خوِد ع  كھ یوشاز ر.  ا از خوِد داستانی،  افتی  ا كاربرد مثلی  حیا در توضی  توان ی را م  مثل ی اصل امی پ: مقدمھ
.  دارد ی اصل ھ نكت كیا ی  ی اصل  داستان كی   معموًال فقط ھر مثل.  میر كنید تفسی با  را چگونھ  مثل  كھ می ببر ی پ میتوان یكار برد، م  بھ مثل

  . می باش  مثل ی اصل  درس دنبال د بھی با ، بلكھ میابی ب  مثل اتیزئ از ج كی از ھر  ی روحان قتی حق كی   كھ می باش نی ا ید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستی چ  مثل نی ا ی اصل امی پ:گفتگو کنید
   است  عبارت  مثل ی اصل امیپ. دھد ی م میتعل»  خدا  در ملكوت  دادن شھادت « ه دربار١٣ـ٩  :٩  یمار در متی ب  و شخص بی طب مثل :مالحظات

،   است  و عادالنھ حیباشند، كامًال صح ی مورد تنفر م  كھ ی با اشخاص  داشتن  مصاحبت  وجود دارد كھ ییھا تیزمانھا و موقع«: از
  ».باشد ی آنھا م یازھای ن  نمودن  بر طرف  ھدف  كھ یمخصوصًا زمان

 در   انسانھا بدون ی و با تمام  رفتھ رونی ب خدا  ملكوت ی واقع شھروندان. باشد ی خدا م  در ملكوت ی اصل یھایژگی از و یكی، »  دادن شھادت«
  .ندینما ی م  و مصاحبت  آنھا، مشاركت  و شفا بھ ی سالمت منظور رساندن  بھ شرفتشانی و پ ی و ترق ی اجتماع ، طبقھ ی اجتماع نھیشی پ نظر گرفتن

  
    مثل ی اصل می تعال ھخالص  -۵
  

  می باش  ما چھ خواھد كھ ی؛ او م میاوری ب مانی ا  آن ا بھی  می را بدان یزی چ خواھد چھ ی م یسی؟ ع تسی چ  مثل ی اصل یامھایا پی  می تعال:گفتگو کنید
  ؟ می بكن ا چھی

  :مالحظات
 نداشتند  ی خوب  شھرت  در اجتماع  كھ ی با مردم حی مس یسی ع. داشتند  مورد تنفر بودند، مصاحبت  كھ ی با اشخاص  و شاگردانش یسیع )  الف

  كی   ھمچون ، بلكھ شان رانھی شر  آنھا در اعمال ا ھمدستیخوار  ، مشروب پرست  شكم  شخص كی مانند   اما نھ  داشت ینی و ھمنش رتمعاش
 و  كی نزد  با آنھا روابط ستیبا ی آنھا گردد، م  امراض  مبتال بھ یقی طر چی ھ  بھ نكھی ا بدون.  خود مارانی ب  بھ دنی بخش یمنظور سالمت  بھ بیطب

  . داد  خود را انجام فھی او وظ ی واقع بی طب كی  عنوان بھ. كرد ی برقرار م یمیصم
  

  آنھا بر عدالت. باشند ی م  از نظر خدا عادل كردند كھ ی تصور م ی آنھا خود را اشخاص.كردند ی م ی مطرود دور  از مردم انیسیفر )  ب
   و گناھكاران رانی از باجگ لی دل نی ا آنھا بھ). ۴٩  :٧وحنا ی؛ ٩: ١٨لوقا . (نمودند ی م ی دور  مردم ھی و از بق  داشتھ  توكل شی خو یشخص

  .پنداشتند ی خود م  شدن  نجس  را باعث ی افراد نی با چن  تماس كردند كھ ی م یدور
اگر .   و مبرا دانست د را موجھ نمود و رفتار خو  و سرزنش  را محكوم انیسی برخورد فر  روش حی آنھا، مس ی شخص  استدالل بر اساس

 آنھا   كھ  نكتھ نی ا  بھ  با اشاره یسیكردند؟ ع ی نم شانی ا  درمان ی برا یپنداشتند، چرا اقدام یمار می را آنقدر ب  و گناھكاران رانی، باجگ انیسیفر
   نشان یا كمكی  ی مھربان چگونھی مطرود و مورد تنفر ھ ن مردما نی ا آنھا بھ.  داد  پاسخ انیسی انتقاد فر اند، بھ  كرده ی خود كوتاھ فھیدر وظ

  .دادند ینم
  

  انیسی فر۶  :۶   خدا از ھوشع  از كالم  قول  با نقل یسی ع.دھد ی م  نشان  و رحمت ی مطرود و مورد تنفر، دلسوز  اشخاص  بھ خدا نسبت  )پ
ھود ی  قوم. » را ی قربان  و نھ  را پسند كردم رحمت«: دیفرما ی م رند كھیا فرا گ خدا ر  از كالم  قسمت نی ا ی بروند و معن كند كھ ی م بیرا ترغ

   خود را بدون ، اعمال  كرده  را ترك ییكوی، ن دهی ورز انی، بر ضد خدا عص ، عھد خدا را شكستھ  خدا وفادار نبوده  بھ ، نسبت  ھوشع در زمان
  كشتند و مرتكب ی و م دهی را دزد آنھا مردم). ۴ـ١: ٨  ھوشع( بودند   خود ساختھ یو بتھا برادادند  ی م د خدا انجامییا تأی   و موافقت تیرضا

  مثابھ ز و بھیانگ  از نظر خدا نفرت یطی شرا نی چن ھا تحت ی قربان  آوردن  بھ  دادن ادامھ). ٢  :٧ـ٩  :۶  ھوشع(دند یگرد ی م بیفحشا و فر
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  ھی ھمسا  بھ  نسبت  محبت یعنی،   است  خدا خواستار رحمت  نمود كھ  اعالم ی نب ھوشع). ١٣: ٨  ھوشع( بود  روح ی ب ی مذھب  و رسوم فاتیتشر
 از خود   و گناھكاران رانی باجگ  بھ  نسبت خواھد مردم ی خدا م  كھ  است ید بر محبتی، تأك١٣: ٩  یدر مت.  بر عھد او ی با خدا مبتن و مشاركت

  . دھند نشان
  

   لغت  ھمان ه، دربردارند٣٢  :۵در لوقا »   توبھ  بھ خواندن «  كلمات.دی نما  توبھ  بھ  را دعوت  گناھكاران  را بلكھ  تا عادالن  نھ آمد یسیع  )ت
  عنوان  بھ حی مس یسی ع  و قبول رشی پذ ی برا  از گناھكاران  از دعوت  است عبارت»  خواندن«. باشد ی م  و مرقس یدر مت»  دعوت«

   دعوت نی ا ی، اما وقت)١۴  :٢٢  یمت ( ستی ن  ثمربخش شھیشود، ھم ی م  عنوان لی انج  موعظھ ھنگام  بھ ی وقت  دعوت نیا.  و خداوند ندهدھ نجات
   .)٣٠: ٨  انیروم(باشد  ی م  مؤثر و ثمربخش شھی، ھم  انسان  در قلب القدس گردد با كار روح ی م ھمراه

. ردیگ ی نباشند، دربر نم  اگر عادل یپندارند، حت ی م  خود را عادل  را كھ ی، اشخاص  نجات  دعوت سازد كھ یم خدا آشكار   از كالم  قسمت نیا
  یعنی را شفا بخشد،  ابد و آنانی را ب ضانی آمد تا مر حی مس یسی ع. ھستند ازمند نجاتیدًا نی شد  كھ  است ی اشخاص ی برا  نجات دعوت

؛ ۶  :۵  یمت( را   گمشدگان ی، تمام  و بطور خالصھ ، تشنگان  ھستند، گرسنگان ر بار گناهی ز  كھ ی، اشخاص تاندسی، تھ ، گمراھان گناھكاران
  ).٣٨ـ٣٧  :٧وحنا ی؛ ١٠  :١٩؛ ٢۴، ٨، ۴  :١۵؛ ٢٣ـ٢١  :١۴؛ لوقا ١٠ـ٩  :٢٢؛ ٣٠ـ٢٨: ١١

  
    و نور عالم  جھان  نمك مثل -  ب

  
  .١۶ـ١٣  :۵  ی مت:بخوانید

.  دارد یحی تلو  حالت سھی ندارند و مقا ی تشابھ  اساسًا با ھم ز كھی دو چ انی م  است یاسی ق، استعاره. باشند یم»  استعاره «  درواقع سای دو ق نیا
 موارد   مثال یبرا. ابدی ب نھیا زمی را از محتوا  سھی مقا ی اصل د منظور و نكتھیبا ی م  شخص نیشود، بنابرا ی نم انیب» مانند « ، كلمھ در استعاره

، سپر   عدالت ، جوشن یكمربند راست«؛ )١  :٢٣مزمور (»   است  من خداوند شبان«: باشند ی م مقدس  در كتاب  از استعاره ییھا  نمونھ لیذ
  ).٢  :٣  انیلپیف(» دیاز سگھا بر حذر باش«؛ )١٧ـ١٠  :۶  انیافسس(» ...  خداست  كالم  را كھ ر روحی، شمش ، ُخود نجات مانیا

  
    َمَثل یعی طب  داستان درك ـ ١
  

  باشند؟ ی م  روزمره ی زندگ اتی واقع  مطابق  در داستان ی عناصر  چھ:گفتگو کنید
  :مالحظات

، احتماًال  لی تمث نیدر ا.  یدگی از گند یری جلوگ تی، و خاص ی شور ، طعم د آنی سف  دارد، مانند رنگ یاری بس اتی خصوص  نمك. نمك )  الف
ر ی تأخ  را بھ ا آنی و   كرده یری از فساد جلوگ  كھ  است یا  ماده نمك. باشد ی م  نمك یكنندگ  حفظ تی و خاص  كننده ی بر عملكرد ضدعفوندیتأك

  ).۶  :۴  انی؛ كولس١٣  :٢  انیالو (  گرفت دهید نادی نبا  و طعم  مزه  را در دادن اما عملكرد نمك. اندازد یم
  

   بدست  مرده یای در  اطراف یھا ھا و صخره اچھیھا، در  از مرداب  كھ ینمك .  است  داده  خود را از دست نی نمك تی خاص  كھ ینمك  ) ب
 و عملكرد  تی خاص ، كھ ی نمك نیچن). ١١  :۴٧  الیحزق( گردد  ییایا قلی   بد مزه ی راحت  بھ توانست ی بود م  ھمراھش  كھ ی گچ لی دل آمد، بھ یم

  .شد ی م ختند و لگدمالیر ی را دور م  آن مردم. خورد ی نم ی درد چی ھ  بھ یراست داد، بھ ی م دست را از  شیخو
  

 نور  یید بر روشنای، تأك لی تمث نیدر ا.   آشكار كردن یی و توانا ، رنگ یی، روشنا یدرخشندگ:  دارد یاری بس یھا یژگیز وی نور ن.نور  )پ
  .گردد ی م یكی تار  بردن نی و از ب  خوب یزھای چ  آشكار شدن نور باعث.  است

  
   قابل ی ھر شخص ی برا ی شھر نیچن.  نمود  پنھان توان ی نم  است  بنا شده ی بر كوھ  را كھ ی شھر.  است  بنا شده ی بر كوھ  كھ ینوِر شھر  )ت

  .  است تیرؤ
  

 بود و  كی بار اش  دھانھ  كھ  مسطح ی با حالت ی بود سفال ی ظرف اغ چر یسی ع  در زمان.  است  قرار گرفتھ  بر چراغدان  كھ ینوِر چراغ  )ث
 بر  چراغ.  ھوا ی برا یگری و د  روغن  كردن  اضافھ ی برا یكی،   داشت  خود دو سوراخ یی باال  ظرف نیا.  بود لھی فت ی برا  داشت یسوراخ

 و   نگھدارنده  را كھ ی اصل ركی، ت  ستون نیا.  بود افتھی، امتداد  ار داشت قر  در مركز خانھ  كھ ی از ستون  كھ گرفت ی قرار م یا  قفسھ یرو
 بود،   مناسب  كھ یگری د ا در مكانی بود و   شده ھی تعب وار خانھی در د  كھ ی در سوراخ  چراغ نكھیا ای. كرد ی م تی بود، تقو  خانھ  سقف حافظ

  . بدھد یی در اطاق ھستند روشنا  كھ ی اشخاص ی تمام  بھ توانست ی م  كھ گرفت ی قرار م یتیع در موق  چراغ  كھ  است نی ا نكتھ.  گرفت یقرار م
  
    عناصر آن نیی و تع  مثل ی آن چارچوب  یبررس ـ ٢
  

  ؟ ستی چ ا كاربرد، مثلی  حی و توض ، داستان نھی زم:گفتگو کنید و  كشف
  :مالحظات

  ر در جھانی شر مردمان. دھد ی م حی توض انیحیا بر مسیر و نفوذ دنی در مورد تأث حیمس.   است شده  انی ب١٢ـ١١  :۵  ی در مت  مثل نھی زم ) الف
 نفوذ و  یعنیدھد،  ی م حی را توض قًا متضاد آنی دق  جھان  نور و نمك  در مثل حی مس اكنون. دھند ی و جفا قرار م  را مورد اھانت انیحی مس اغلب

  .باشد ی و نور م  ھمانند عملكرد نمك  خدا بر جھان ر ملكوتیتأث. ای بر دن انیحیر مسیتأث
  

  .  است  شده انی ب١۵ـ١٣  :۵  یھا در مت ا استعارهیھا   مثل داستان )  ب
  

  .  است  شده انی ب١۶  :۵  یھا در خود مثالھا و در مت ا كاربرد مثلی  حیتوض )  پ
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    در مثل  و نامربوط  مربوط اتی جزئ نییتع  ـ٣
  

  باشند؟ ی م ا مربوطی  ی واقعًا اصل  مثل نی ا اتی از جزئ كی كدام: کنیدگفتگو
  :مالحظات

  یریدھد، اما مخصوصًا از فساد جلوگ ی م  طعم نمك.  ھستند  نمك ھی خدا شب  ملكوت  قوم د كھیگو ی م یا سھی مقا  با انجام حی خود مس. نمك )  الف
  .  است  مھم اتی جزئ نی ا جھینتدر . اندازد ی م قی تعو  را بھ ا آنی  كرده

   كھ یا نور چراغی   بنا شده ی بر كوھ  كھ ینوِر شھر.  نور ھستند ھی خدا شب  ملكوت  قوم د كھیگو ی م یا سھی مقا  با انجام نی ھمچن حی مس.نور  ) ب
  . ھستند مز مھی ن اتی جزئ نی ا نیبنابرا.  نمود  پنھان توان ی را نم  است  قرار گرفتھ بر چراغدان

  
    مثل ی اصل امی پ صیتشخ  ـ۴
  

  ؟ ستی چ  مثل نی ا ی اصل امی پ:گفتگو کنید
  .دھند ی م میتعل»  خدا  در ملكوت  دادن شھادت « ه دربار١۶ـ١۴  : ۵  ی در مت  و نور جھان  نمك یھا مثل :مالحظات

از ُبعد ( و  ی و اخالق ی فساد روحان ھی بر عل در جنگ)  یاز ُبعد منف( خدا   ملكوت ر و نفوذ قومیتأث«:  از  است  عبارت  مثل نی ا ی اصل امیپ
  . »  آن  بركات ی تمام  ھمراه  بھ  نجات امی پ  و گسترش اعالم)  مثبت

  یریگ جلو یا مادی  یوی از تفكر دن  طرف كی خدا از   ملكوت ی واقع شھروندان.   خداست  ملكوت ی اصل یھا  از مشخصھ یكی»   دادن شھادت«
   از مردم یاری بس آنھا با افراط. باشند ی م  و انزوا از جھان یریگ گر مخالِف گوشھی د اندازند و از طرف ی م قی تعو  را بھ ا آنی،  كرده

اول (ند ینما ی م زه باشند، مبار  مشغول  آن  و لذات ییگرا  با ماده  جھان نی صرفًا در ا خواھند كھ ی و م  وجود خدا معتقد نبوده  بھ  كھ یامروز
  باشند كھ ی م یر مذھبی درگ  و فقط  معتقد نبوده نشی آفر تی واقع  بھ  كھ  از مردم یاری بس ی افراط  با مخالفت نیآنھا ھمچن). ٣٢  :١۵  انیقرنت

  .كنند ی م  ندارد، مبارزه  جھان نی بر ا یری تأث چیھ
  
  . مقدس كتاب و متضاد در   مشابھ ی با قسمتھا  مثل سھیمقا ـ ۵
  

   كرد؟ سھیھا مقا  موجود در مثل می با تعل توان ی م ھا را چگونھ  قسمت نی موجود در ا می تعل:گفتگو کنید و  كشف
  

  .١٢  :۴  موتاؤسی ت ؛ اول۶  :۴  انی؛ كولس٢٩  :۴  انی افسس:بخوانید  ) الف
   سخنان یمحتوا.  باشند  و مزه طعم ی ب  گفتن د در سخنی نبا انیحیمس. دگرد ی فساد م  و مانع  است یكنندگ  حفظ تی خاص ی دارا نمك :مالحظات

 و یور روحانی ز ی و دارا  بوده كننده  جذب  بلكھ كننده د دفعی نبا  آنان سخنان.  نباشد  كننده ا ناراحتی   و آزار دھنده  بوده د خوبیبا ی م انیحیمس
  .شود ی م  شناختھ  و اعمالش خنان س لھی بوس یحی مس كی  نی چن نیا.  باشد معنوی

  
  .۶  :۴  انی قرنت ؛ دوم٢٣ـ٢٢  :۶  ی؛ مت١٠۵  :١١٩؛ ٩  :٣۶ مزمور :بخوانید  ) ب

 آشكار  حی مس یسی و ع مقدس  كتاب قی از طر  كھ  در خداست  آن منشأ و سرچشمھ. دینما ی م  از خدا اشاره یقی حق  شناخت  نور بھ:مالحظات
  تی تمام  كھ  است یزی چ  آن هكنند نیی تع میدھ ی خود قرار م  در جلو چشمان  كھ آنچھ. رسد ی م  جان  درون  چشمھا بھ قیاز طر.   است شده

  . ما خواھد شد تیشخص
  

  .١۴ـ٨: ۵  انی؛ افسس٢١ـ١٩  :٣وحنا ی :بخوانید  )پ
  هنور برمال كنند. سازد ی خدا را خشنود م  كھ  است ییھازی چ  از آن ینور نماد.   است قتی و حق ، عدالت ییكوی از ن ی نور نماد:مالحظات

  . باشند  داشتھ شی آال یا و بی ر ی ب یا یا زندگی دن د در نظر مردمانیبا ی م انیحیمس.   است آور ظلمت  و شرم ی مخف یكارھا
  

  .١٢: ٨؛ ۴  :١وحنا ی؛ ٧ـ١  :٩ا ی اشع:بخوانید  )ت
ا ی  اتی خصوص هاو آشكاركنند.   نور است حی مس یسیع.   است  شده دهینام» نور« خدا   صفات ھو مكاشف»  اتیح« خدا   صفات:مالحظات

 كند  یروی را پ حی مس یسی ع  كھ یھر شخص.  خواھد بود ی و سالمت ی خوش  آن جھینت. كند ی م تی حاكم  خدا بر مردم  و عدالت  خدا بوده صفات
  .باشد ی خدا م  از صفات یا  مكاشفھ نی و ھمچن د را دارا بودهی جاو اتی، آشكارا ح یعنی   را خواھد داشت اتی خود نوِر ح یدر زندگ

  
  .٧٩ـ٧٧  :١؛ لوقا ١  :٢٧ مزمور :بخوانید ) ث

  انیحی مس  كھ  است نی ا١۴  :۵  ی مت یاحتماًال معنا. گردد ی م  نجات  بركات ی تمام هرندی دربرگ  آن ه و گسترد  جامع ی نور در معنا:مالحظات
  .ندی آشكار نما  جھان  مردم  را بھ  نجات د بركاتیبا یم
  
    مثل ی اصل می تعال خالصھ ـ ۶
  

  می باش خواھد چھ ی و م میاوری ب مانی ا  آن ا بھی  می را بدان یزی چ خواھد چھ ی م یسی؟ ع ستی چ  مثل نی در ا ی اصل یامھایا پی  می تعال:گفتگو کنید
  ؟ می دھ ا انجامی

  :حظاتمال
   را بر عھده ی و روحان ی با فساد اخالق  مبارزه فھی ھستند، وظ یقی حق انیحی مس  ھمان  خدا كھ  ملكوت  قوم. ھستند  خدا نمك  ملكوت قوم  ) الف

   اغلب انیحیرمسی غ نیر ب د انیحیحضور مس.  میباش ی عملكرد او نم ه نحو دنی د جنگد، اما قادر بھ ی با فساد م  نمك  كھ میدان ی م اگر چھ. دارند
،  رانھی شر یھا  و نقشھ  اعمال ز، انجامی كفرآم  سخنان ، گفتن حی قب یھا ی شوخ انیب: گردد ینھا میر ای نظ یی كارھا  از انجام شانی ا مانع

   نمونھ ی زندگ  بدون داند كھ ی خدا م قط، اما ف ر استیا شریدن.  ندھند انجام...  ، مواد مخدر و تی، جنا یرانگری، و ی، فساد و تباھ یخوار رشوه
  ).٣٢ـ٢٠: ١٨  شیدایپ( فاسدتر باشد  توانست یا چقدر می، دن انیحی مس ه بازدارند یو دعاھا
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   بھ عتی شر نی و معلم انیسی فرافتد؟ ی م ی اتفاق دھند چھ ی م  خود را از دست  بودن نی نمك تی خدا خاص  در ملكوت  كھ ی اشخاص یبرا )  ب
   نمك  بود كھ نی ا جھینت.  داشتند لی تما یفاتی و تشر  خشك ی مذھب  بود بھ  شده  اعالم قی عھدعت یای انب ھلی بوس  كھ ی واقع  از مذھب یروی پ یجا

   از ملكوت رونیب  بھ)  قی عھدعت ماندارانی ا نسل( خدا   ملكوت  از پسران یاری داد و بس ھود از دستی   قوم ی مذھب ی خود را در زندگ طعم
   بر خالف  مصمم یا اند، اما با اراده افتھی  تی ترب قتی حق  و معرفت  در شناخت  كھ ی، اشخاص نی بر ا عالوه). ١٢: ٨  یمت( خواھند شد  انداختھ

 :١٢  یمت (  مجدد را نخواھند داشت  توبھ ییگردند، توانا ی م  دل  خود سخت  و مخالفت كنند و در تعارض ی م  عمل القدس  روح یھشدارھا
  ).۶ـ۴  :۶  انی؛ عبران٣٢ 

  
 خوْد  باشند، بلكھ ی م  نجات  بركات  ھمان اند، كھ  نور مجھز شده  تنھا بھ  خدا نھ  ملكوت  شھروندان. ھستند  خدا نور و چراغ  ملكوت قوم  )پ

   كھ ی كار ھمان. دینما ی م  از آنھا استفاده  جھان نی در ا  اطرافشان ی انسانھا  بھ جات ن  بركات منظور رساندن  خدا بھ ھستند كھ)  چراغ ( یلیوسا
 بر   آن  بركات  و تمام حی مس  نور نجات دھند كھ ی م  اجازه شانیا.  دھند  انجام د در جھانی با یقی حق انیحیدھد، مس ی م  انجام  در خانھ چراغ
 و  ضی ف لھی بوس  كھ ی از نجات ی تشكر و شكرگزار لی بدل انیحیمس.  دھند  و خدا را جالل دهی را د  آن  مردم ھمھ  نكھی بتابد، تا ا  اطرافشان جھان

  . دھند ی م  انجام كی ن اند، اعمال  كرده افتی در مانی ا قیاز طر
  حیباشند؛ مس ی خود نور نم ی خود  ھرگز بھ انیحی، مس نیبا وجود ا). ١۵  :٢  انیپیلیف( نور  هدھند  انتقال  نور باشند و ھم د ھمیبا ی م انیحیمس
.  سازند  بمانند و نور او را منعكس حی در مس  خواھند بود كھ  نور جھان ی زمان  فقط انیحیو مس) ١٢: ٨وحنا ی (  است  در جھان یقی نور حق آن

 نخواھند  دنی درخش  قادر بھ انیحی، مس حیجدا از مس. سازد یم  د را منعكسی نور خورش  كھ  ماه ھی شب انیحی و مس د استی خورش ھی شب حیمس
 اظھار نظر كند   در جھان ی ھر موضوع ه دربار یعنی كند،   نور خود را پخش  كھ ستی ن نیسا ای كل فھی وظ نیبنابرا). ۵  :١۵وحنا ی(بود 

  .  است  نجات امی پ  اعالم ن ھما  را منتشر سازد كھ حی مس یسی نور ع  كھ  است نی ا  آن فھیوظ. باشد یم
  

   خدا  در ملكوت  دادن  شھادت هھا دربار  مثل ی اصل یامھایا پی  می تعال ھخالص ـ پ 
  

  :باشد ی م لی ذ  شرح  خدا بھ  در ملكوت  دادن ھا در مورد شھادت مثل
  
  ١٣ـ٩  :٩  یدر مت(مار ی و ب بی طب  مثل -١
  
   ١۶ـ١٣  :۵  ی در مت  و نور عالم  جھان  نمك  مثل -٢
  
  ۵٢ـ۵١  :١٣  یدر مت)   و كھنھ  تازه قیحقا (  صاحبخانھ مثل  -٣
  
  .)دی كن  رجوع٢  مھی ضم بھ (٣٨ـ٣۵  :٩  ی در متمحصول و ان كارگر مثل  -۴
  

   آن ا بھی  می را بدان یزی چ خواھد چھ ی م یسی؟ ع ستی خدا چ در ملكوت»   دادن شھادت«ھا در مورد   مثل ی اصل یامھایا پی  می تعال:گفتگو کنید
  ؟ می دھ  انجام ا چھی و  می باش خواھد چھ ی و م میاوری ب مانیا

  
  :مالحظات

   گمشده. بخشد د و نجاتی را بجو  آمد تا گمشده حیمس. اند  چگونھ حی مس یسیا عی خدا  د بدانند كھی با ، مخصوصًا افراد گمگشتھ  مردم ھمھ )  الف
  ، اشخاص  طرد شده او با اشخاص. باشند ی م  و تشنگان ، گرسنگان دستانی ھستند، تھ ر بار گناهی ز  كھ یی، آنھا اھان، گمر  گناھكاران ھمان
 آنھا بر   كامل یمنظور شفا  را بھ  نجات از آنھا بھی آنھا را، مخصوصًا ن یازھای تا ن  داشت  مصاحبت  جھان هدید  و عذاب  جامعھ نیی پا سطح

   . سازد طرف
  

ز ی ما ن دھد كھ ی م می ما تعل ھا بھ  مثل نیا. باشند»   دھنده شھادت « انیحی مس خدا انتظار دارد كھ. د باشندی با  چگونھ د بدانند كھی با انیحیمس )  ب
 آنھا را بر  یازھاین،  منظور شفا و نجات  تا بھ  داشتھ  مصاحبت دهی د  و عذاب  جامعھ نیی پا ، سطح  طرد شده د با اشخاصی، با حیمانند مس

   شامل یر از ُبعد منفی تأث نیا. ر بگذارندی خود تأث  اطراف د بر مردمانی با  كنار بكشند، بلكھ د خود را از جامعھی نبا انیحیمس.  میی نما طرف
  مقدس  از كتاب  آنچھ  مسؤولند كھ انیحیمس.   است لی انج  و بركات  و انتشار شناخت  اعالم  و از بعد مثبت ی و روحان ی با فساد اخالق مبارزه

 حصاد  ی را برا یا ستھیشتر و شای ب  خدا كارگران د دعا كنند كھی با انیحیمس.  دھند  انتقال گرانی د ، بھ حی مس هاند، مخصوصًا دربار فرا گرفتھ
  . گردند ستھی شا نی خادم  بھ لی تا تبد  كرده تی را ترب ماندارانیر اید سای با انیحی، مس و باالخره.  بفرستد  جھان نیخود در ا

  
  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

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

  .بھ حضور خدا بیاورید
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  ) دقیقھ٢ ( منزلتكلیف  ٦
  ی بعددرسبرای 

  
 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 را موعظھ كنید، »   و نور عالم  جھان نمك«و »  و بیمار طبیب « ھای مثلموضوع  برای یك فرد یا یك گروه
  .نمایید

از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و .  بخوانیدرا ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٧  امثالفصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  - ٢
  . یادداشت بردارید

 آیھ ٥ھر روز آخرین . است، مورد تعمق قرار داده و حفظ كنید )٣٩ـ٣٨: ٨  رومیان(  آیھ حفظی جدید را كھ  - حفظ کردن  - ٣
  .حفظی قبلی را مرور کنید

 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٣٩ـ١٨: ٨  رومیان(  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 مشخصعی برای شخص یا موضو  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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  ٣٢درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
   امثال

  
در ا دیگران ب، )٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٧امثال (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

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

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
  رومیان: عنوان مجموعھ

  
  ٣٩-٣٨: ٨رومیان .  مرور كنیدنفریدو  :مرور

 

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
  ٣٩-١٨: ٨رومیان 

 
القدس   روحھواسط ، پسر خدا كسب شده بود، و بھ حیاقت مسی شده بود، و بھ لیزیر  خدا پدر طرحیان كھ از سویحینجات مس : مقدمھ

  .  استیع، كامًال قط) ١۶ :١(شود  یل اعالم میگردد و در انج یِاعمال م
مان ی كھ ایر خدا بھ كسانیرناپذییكران و تغ ی است بر محبت بیشھ دارد، و مبتنی ریدگی خدا در برگزیان در قصد ابدیحی نجات مس) ١
 :۴وحنا یاول (، نخست خدا ما را محبت كرد )۶،٨،١٠  :۵ان یروم(م ی كھ ھنوز گناھكار و دشمنان خدا و كامًال گمشده بودیزمان. آورند یم

 ١٩(.  
ح و ی مسھب بدست آمده و در حال حاضر توسط حكومت مقتدرانی صلیح بر روی مسهكنند  كفارهی قربانھواسط ان قبًال بھیحی نجات مس) ٢

  ).٢۵  :٧ان یعبران(ابد ی ی او در مقام كاھن اعظم تحقق میعمل دائم
القدس كھ در  ن امر توسط روحیا. ابدی یت می واقعگردد و ی ِاعمال می انسانھا بصورت انفرادیان در قلب و زندگیحی نجات مس) ٣

  .شود یند، انجام میگز یان سكونت میحیمس
  :دھد یح ادامھ میمانداران مسینان ایت و اطمی امنهم خود را در باری، پولس تعل٣٩-١٨: ٨ان یدر روم

  .ز نو خواھد شدیت ھمھ چید بنا شده كھ در نھاین امیھ ایان بر پایحی نجات مس) ١
  .اند  داشتھیی، جا  نجات انسانی خدا برای ازلھشان در نقشیت بنا شده كھ این واقعیھ ایان بر پایحیجات مسن  )٢
، عطا كرده  شان الزم استی ای خود برایل قصد ازلی تكمیشان است و ھر آنچھ را كھ برایرا خدا با ای، ز  استیان قطعیحی نجات مس) ٣

  . است
  . ر استیرناپذییت و تغینھا ی، ب شانی ایرا محبت خدا برای، ز  استعیبطور حتم و قطان یحینجات مس  )۴
  

   بخوانید:  ١قدم 
  . را با ھم بخوانیم ٣٩-١٨: ٨رومیان  :بخوانید

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

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

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

بھ خاطر داشتھ باشید کھ در ھر گروه كوچك . گذارند موارد زیر مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر درمیان می(
  .  )گذارند كھ نباید لزومًا یکسان باشند نكات مختلفی را با ھم درمیان میاعضای آن گروه 
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، بھ  ی كنونی در رنجھایشان حتیرا ایت ھستند زیان در امنیحیمس.   استیقت مھمی حقی من حاوی برا٢٨-١٨: ٨ان ی روم )١كشف 
ت یسھ واقع .اند ستادهی، استوار ا طی خدا بر ھمھ شراھقتدرانتسلط م»  شناخت«، و با  القدس روح»  كمك«ز، با یا و نو شدِن ھمھ چیاح» دیام«

القدس در زمان حاضر، و تسلط  ، شفاعت روح ندهیز در آینو شدن ھمھ چ: شود یان در رنجھا و مصائبشان میحیق مسیھست كھ باعث تشو
م ی تعل٢۵-١٨: ٨ان ی روم.كند یشان عمل میر اشان و بیان و در ایحیخدا بھ نفع مس. افتد ی خدا بر ھر آنچھ كھ اتفاق میمقتدرانھ و ابد

 یام بدنھاید بھ قی، از جملھ ام ز را نو خواھد ساختینده ھمھ چینكھ خدا در آید بھ ایام. كند یان كار میحی مسهندینفع آ دھد كھ خدا بھ یم
. كند یان كار میحیمس» در«دھد كھ خدا  یم می تعل٢٧-٢۶: ٨ان یروم. باشد یشان میان در كشاكش رنجھایحی مسی، باعث استوار شان یفان

 كامل هشان مطابق ارادیازھای نیكند، و برا یشان شفاعت می ایاو خصوصًا برا. رساند یان را در ضعفشان مدد میحیالقدس دائمًا مس روح
عمل  بھ»  مراقبت«ان یحیا از مسدھد كھ خد یم می تعل٢٨: ٨ان یروم.  بكنندیتوانند با كلمات انسان ی كھ خودشان نمید، كارینما یخدا دعا م

  .دھد، كنترل دارد ی میشان رو یخدا مقتدرانھ بر ھر چھ كھ در طول زندگ. آورد یم
  

 نجات ی خدا برایشان در نقشھ ازلیرا ایت ھستند زیان در امنیحیمس.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٣٠-٢٩: ٨ان ی در روم )٢كشف 
قصد ). ٩  :١موتاؤس یتدوم ؛ ١۵-١٣  :٢ان یكیتسالوندوم ( را بدست آورند یات جاودانیاند تا ح ن شدهییش تعیان از پیحیمس .» دارندیجا«

ش ی، و جالل از پ شان استی خدا آغاز نجات اهنندی محبت برگز.ابندین است كھ از آغاز تا بھ انتھا نجات كامل بیان ایحی مسی خدا برایازل
گر یكدیك بھ یر قابل تفكی غیا ، بگونھ  نجاتی نقشھ خدا برای بخشھایتمام. باشد یشان می نجات ای برایی خدا، ھدف نھاهشد شناختھ

 .دھد یسازد و جالل م یكند، عادل م یز دعوت میشان را نی، ا)دن فرمویش معیش شناخت و از پیاز پ(د ی را كھ او برگزیمردمان. مرتبطند
،  انیحی مسی در زندگیِس عملی، تقد نیبنابرا.   نجات استی نقشھ خدا براھجیتگردد، ن یشان میافتن ای بھ جالل یشان كھ منتھیس ایتقد

 :١ان یافسس(رساند  ی خود بھ انجام میز را طبق قصد ازلی، خدا ھمھ چ بین ترتیبھ ا). ۵-۴  :١ان یافسس(شان ی ایدگی است بر برگزیگواھ
  ).٢۴،٢٧  :١۴ا ی؛ اشع١١  :٩ان ی؛ روم١١ 

  
نھ بر ضد (شان است یا» با«را خدا یت ھستند زیان در امنیحیمس. باشد ی من می برایقت مھمی حقی حاو٣۴-٣١: ٨ان ی روم )٣كشف 

  . شان عطا كرده استی، بھ ا  آنان الزم استیاش برا یل قصد ازلی تكمیو ھر چھ را كھ برا)  شانیا
 یعنی( داده است ییعت گناه و موت رھایشان را از شری اشان باشد؟ اگر خدایتواند برضد ا ی می، چھ كس ان استیحی اگر خدا با مس ) الف

شان را ھمچون فرزند و ی، و ا ا نمودهیشان را احیالقدس ا  سكونت روحھواسط و بھ)  آلودشان عت گناهی طبهكنند از قدرت مسلط و كنترل
: ٨(شان باشد یتواند برضد ا ی میس چھ كس، پ ن كردهییش تعیافتن از پی و تقدس و جالل یشمردگ  عادلی، و آنان را برا رفتھیوارث پذ

  ؟)٣١
  

ح ی مسیسی عھواسط  اگر خدا عمل نجات خود را بھ. كوچكتر غافل نخواھد ماندی، حتمًا از كارھا م انجام دادهی بس عظی اگر خدا كار ) ب
 اگر .)٣٣: ٨(اند  ده شدهینام» دگان خدایگزبر« كھ یكمال خواھد رساند، در كسان مانداران بھی، قطعًا كار نجات خود را در ا كمال رسانده بھ

،   نجات كاملشان الزم استیان داد، قطعًا در موقع مقرر ھر چھ را كھ برایحی مسیح را برای مسیسی خود پسر خود عیخدا در قصد ازل
: ٨(ز نخواھد كرد ین نیان را سرخورده سازد، و چنیحیتواند مس یان نمیحی مسیت خدا براینھا ی محبت ب.شان عطا خواھد فرمودیبھ ا
چ بھ حساب یگران ھی دیشمارد، پس اتھامات وارده از سو ی را كھ خوانده است عادل میاست كھ آنان»  ییداور نھا« اگر خدا .)٣٢

س او بر ام او، جلوی، ق حیل عبارتند از مرگ مسین چھار دلیان را محكوم سازد؛ ایحیگر مسیتواند د یچكس نمی، ھ لی بھ چھار دل.نخواھد آمد
  ).٣۴-٣٣: ٨( او ی، و شفاعت دائم تخت

  
ت ینھا ی، ب شانیرا محبت خدا نسبت بھ ایت ھستند زیان در امنیحیمس.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٣٩-٣۴: ٨ان ی در روم )۴كشف 

  . ر استیرناپذییو تغ
شان جدا یت خدا نسبت بھ اینھا یشان را از محبت بی اتواند ی نمیچ بشریرا ھیاند ، ز افتھیش از حد نصرت یان بر مردم بیحیمس )  الف

 ی خود را براین گردد كھ خدا قصد ازلیست مانع از ایشوند، قادر ن یا مواجھ مین دنیشان در ایان با ایحی كھ مسیك از كسانیچیھ. سازد
 یب برساند، بلكھ حتیشان آسیآورند، بھ ا یان وارد میحی كھ مردم بر مسییدھد رنجھا ی خدا نھ فقط اجازه نم.ان بھ انجام برساندیحیمس

 ی برایشوند، جالل آت یان دچارشان میحی كھ مسیی رنجھا.ان عمل كنندیحی مسییت غایری خیكند تا برا ین رنجھا استفاده میمقتدرانھ از ا
  ).٣٧-٣۵: ٨(دھد  یشان را بسط می ایروزیپ

  
شان یت خدا نسبت بھ اینھا یشان را از محبت بیتواند ا یز در عالم خلقت نمیچ چیرا ھیاند، ز افتھیش از حد نصرت یان بر امور بیحیمس )  ب

شوند، قادر  ی با آنھا مواجھ می، و در عالم حاضر و آت  ارواحیایا، در دنین دنیان در ایحی كھ مسیزھا و اموریك از چیچیھ. جدا سازد
چ یھ«كند كھ  یابد، اضافھ می بییپا یچگونھ جای ھیدینكھ نگذارد نومی ای پولس برا.شان جدا سازدیشان را از محبت خدا نسبت بھ ایست این

  .ان را از محبت خدا جدا سازدیحیست مسیقادر ن» مخلوق
  

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

  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ٣٩-١٨: ٨رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 
 تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود :بنویسید
  . بنویسید

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

سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه جوابی برای  (:گفتگو كنید
  ). دان بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ با آن مباحث آمده استدر ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگر. آنھا پیدا كنید
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  شود؟ یشان میان در كشاكش رنجھایحی مسید چگونھ باعث استواریام) . ٢۵-١٨: ٨رومیان  ( )١سؤال 
ا ی احیعود خدا برا موهندید بھ آی امھواسط ان بھیحیمس. كند یف میان را توصیحینده مسیآ»  یبرا« كار خدا ٢۵-١٨: ٨ان یروم :مالحظات

  .گردند ی، استوار م شان ی فانیام بدنھاید بھ قیز، از جملھ امیو نو ساختن ھمھ چ
  .»  استیموقت« بھ بطالت و فساد، یع شدن خلقت كنونیمط )  الف

 یخلقت كنون.  م نموده استیكرده سھ  آن را در لعنت انسان سقوطیعنی،  ع بطالت ساختھ استی را مطیرعقالنی و غیخدا كل خلقت ماد
 را كھ خدا یرا آن ھدف درستیكشد ز ی مآه. كشد ی و بطالت آه میھدف یر بار بی، ز نی، بنابرا  دارد، و محكوم بھ فساد استی انتقالیحالت
دن آن از یاما آه كش). ٢٢: ٨(اند  ھا نالھ سر داده  از آهی بزرگی مختلف خلقت ھمچون سمفونیبخشھا. دھد ی، انجام نم ش در نظر داشتیبرا
، جالل قطعًا  مانیداند كھ پس از درد زا یخلقت م.  وضع حمل قرار داردھ است كھ در آستانی، بلكھ بسان نالھ كردن زن ستی نیدی نومیرو

القدس را  ان روحیحیمس. باشند ی خود میكشند و مشتاقانھ منتظر آشكار شدِن جالل آت یز در درون آه میان نیحیمس. دیفرا خواھد رس
  ).٢٣: ٨(افت خواھند داشت ی را درین جالل آتیشان ایكند كھ ا ین میعانھ دارند كھ تضمیا بیون نوبر ھمچ

  
  . ندهیت آینده و واقعیت آی قطعیعنی، »دی است مربوط بھ امیا مسألھ«نده یز در آینو ساختن ھمھ چ )  ب
 خلقت از ی، تما)١٣  :٣پطرس دوم ؛ ١٧  :۶۵ا ی؛ اشع٢١  :٣ ؛ اعمال٢٨: ١٩ یمت(ز ی ھمھ چیایھنگام نو ساختن و اح ، بھ ندهی در آ) ١

ھنگام   خلقت بھی، تمام٢٩-٢۶  :١٢ان یمطابق عبران. ك خواھد شدیان شریحی مسیافت و در جالل آتی خواھد یاسارت فساد خالص
ت و خلوص خود، ھر آنچھ را كھ یِد قدوسی سپیخدا در گرما"). شود یده می كھ جنبانییزھایل چیتبد("ح جنبش خواھد خورد یبازگشت مس

ح ھر آنچھ را كھ باعث گناه است و ھر كھ را كھ گناه یفرشتگان مس). ٢٩  :١٢ان یعبران(ان خواھد برد ی، از م ستھ استیشگاھش ناشایدر پ
  ).۴١  :١٣ یمت(كن خواھد ساخت  شھیكند، از ملكوت خدا ر یم
). ٢٨  :١٢ان یعبران(ست یكند، قابل جنبش نیح شریان در آن با مسیحی ملكوت خدا كھ مس». ماندیشود، باق یده نمی كھ جنبانییآنھا« اما ) ٢

 :٣پطرس دوم (د یان خواھد گردیحین كاشانھ مسین خواھد آمد، و زمیعت كامل خود بھ زمین نو خواھد شد؛ آسمان با وضیآسمان و زم
و ) ١٧  :٢٩ا یاشع(ز خواھد شد ی حاصلخیل بھ كشتزارھایكوھھا تبد. ده خواھد شدی پوشینی نوییبایجھان در ز). ۵-١  :٢١؛ مكاشفھ ١٣ 

 كھ ین فرو خواھد آمد، طوری آسمان بھ زمی و ھماھنگیكرنگی). ١۶-١۵  :٣٢؛ ٢-١  :٣۵ا یاشع(، شكوفا خواھد شد  صحراھا وجد كرده
.  و عمل خواھد كردی زندگی در ھماھنگشود، در آن زمان یگر میكدیكند و باعث مرگ  یھر آنچھ كھ ھنوز خارج از ھدف خود عمل م

 خود، ھمچون یان در خصلت واقعیحیمس). ٩-١  :١١ا یاشع(گر در صلح و صفا بسر خواھند برد یكدی با یوانات وحشی، ح  مثالیبرا
،  افتی خواھد شان در مقام پسران خدا، در آن زمان بطور كامل تحققی ایجالل كامل فرزندخواندگ). ١٩: ٨(پسران خدا ظاھر خواھند شد 

  ).٢٣: ٨(شان  یكیزی فیام بدنھایخصوصًا در ق
 یعنی،  د استوار استیشان بھ امیاند و نجات ا افتھید نجات یان بھ امیحی مس.باشد یز می ھمھ چی آتیاید بھ احین امیان ھمیحی مشخصھ مس) ٣

 ییست و نجات نھای كھ اكنون دارا ھستند، كامل نی كھ نجاتدانند یان میحیمس. ابدی ید جھت مید است و با امیشان مشروط بھ ام ینجات كنون
نند، یشان بب ید خود را با چشمان بشریتوانند ام یان نمیحی گرچھ مس. ندهی در آیتیت و واقعیشان است و ھم قطعید ای، ھم ام ندهیو كامل در آ

 مشكالت و یعنیكشند،  یان با صبر انتظارش را میحیس، م نی بنابرا. ندهی در آی است قطعیتیز در ھر حال واقعی ھمھ چی آتیاین احیا
  ).٢۵: ٨(شوند  ی متحمل مییباین را با شكی زمی بر روی كنونیرنجھا

  
  دارد؟ یشان استوار نگاه میان را در كشاكش رنجھایحیالقدس چگونھ مس روح). ٢٧-٢۶: ٨رومیان  ( )٢سؤال 

 ھواسط ، بھ شان یان در كشاكش رنجھا و زحمات كنونیحیمس. كند یح میشران را تیحیمس» در« كار خدا ٢٧-٢۶: ٨ان یروم :مالحظات
كند،  ی كامل خدا دعا مهشان مطابق ارادی ایازھای نیالقدس برا روح. گردند ی، استوار م شانیھا القدس در تمام ضعف  روحیكمك دائم

  .ان كنندیتوانند با كلمات ب ی كھ خودشان نمیكار
  .كند یشان كمك میھا را در تمام ضعفان یحیالقدس مس روح )  الف
شان  ی كنونیان در رنجھایحی مسی باعث استوارید بھ جالل آتین معناست كھ ھمانطور كھ امی، بھ ا٢۶ھ یدر آغاز آ»  نیھمچن «ھكلم

 را ییاز بار غمھا یالقدس فروتنانھ بخش  روحییگو. رساند یشان مدد م ی كنونیھا شان در ضعفیالقدس بھ ا ، روح شود، بھ ھمان شكل یم
 باشد یتواند ھر نوع ضعف یمنظور از ضعف م. شتابد یشان میوستھ بھ كمك ایرد، و پیگ یشوند بر خود م یان متحمل میحیكھ مس

ن یا. دھد ی میح رویمان بھ مسی كھ بخاطر ایا زحمات خاصی تباه ما، یای دنی عادیخواه رنجھا): ۵  :١٢ان یقرنتدوم ؛ ١۵  :۴ان یعبران(
  . ستی دعا نھنی قطعًا محدود بھ ضعف آنان در زمكمك

  
 كھ یند، خواه زمانیازھا را ابراز نماین نیتوانند ا ی كھ نمیكند، خواه زمان یشان كمك میازھایان را خصوصًا در نیحیالقدس مس روح )  ب
  .خبرند ی از آنھا بیحت
شھ یان ھمیحیمس. ا دعا كنند، قاصرندیا بكنند ید باشند ی آنچھ كھ باخورند و از ی شكست می و روحانی اخالقیھا نھیان ھمواره در زمیحیمس
دانند كًال چھ دعا كنند، اما  ینكھ اغلب میبا ا.   مناسب استیتی چھ موقعی براییدانند چھ دعا ی نمیعنید دعا كنند، ی چھ بایدانند برا ینم

ا ی خدا ھماھنگ ھست هشان با ارادی دعایا محتوایستند كھ آیمطمئن ن. د خاص چھ دعا كننیتیا موقعیا مشكل یاز یدانند در مقابل ن یاغلب نم
اما . ندیشان ابراز نمایتوانند آنھا را در دعا یلذا نم. دانند یِق دل خود را نمی نھفتھ و عمیازھای نیان اغلب حتیحیمس). ١۴  :۵وحنا یاول (نھ 

 را كھ ییازھایتوانند در قالب كلمات ابراز دارند و ھم ن یشان نمی را كھ اییازھایداند، ھم آن ن یان را میحی مسی واقعیازھایالقدس ن روح
سازد و در حضور خدا  یان ھمسان میحی مسی واقعیازھای، خود را با ن نیراست» مدافِع«القدس در مقام  روح. خبرند یز از آنھا بیخودشان ن
القدس كامل است و  ، لذا شفاعت روح القدس ھمان طرز تفكر خدا است وح از آنجا كھ طرز تفكر ر.كند تا آنھا را برآورده سازد یشفاعت م

). ٣٠-٢٩: ٨(ز از دست نخواھد رفت ی نی واقعیحیك مسی ین جھت است كھ حتیبھ ھم. شود یچگاه با شكست مواجھ نمی ھ.شھ مؤثریھم
چ ین جھت است كھ ھیباز بھ ھم.  داشتھ باشددھد مگر آنكھ نخست اجازه خدا را ی نمیان رویحی مسیز برایچ چین جھت است كھ ھیبھ ھم

  .)٢٨: ٨( ندھد یاریشان ی ای كامل خدا براھل بھ تحقق نقشی اصیا دھد كھ بگونھ ی نمیان رویحی مسیز برایچ
  

  ؟دارد یشان استوار نگاه میان را در كشاكش رنجھایحی، مس طیچگونھ كنترل مقتدرانھ خدا بر ھمھ شرا). ٣٠-٢٨: ٨رومیان (  )٣سؤال 
شان یا كھ بریزی خدا بر ھر چھ كنترل مقتدرانھواسط ان بھیحیمس. دھد یان را شرح میحی مراقبت خدا بر مس٣٠-٢٨: ٨ان یروم :مالحظات

  .مانند یشان استوار م یدھد، در كشاكش رنجھا و مشكالت كنون یرخ م
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  . مقتدرانھ داردیان كنترلیحی خاص مسیھا تیخدا بر موقع )  الف
ت عمل یری خیز برایدارند، ھمھ چ ی آنان كھ خدا را دوست میدانند كھ برا ی، م نحالیبا ا. ستندی مصون نیج و سختان از رنیحیمس

 ی است فقط براینان بزرگی و اطمی و دلگرمین امر تسلیا). ٢٨: ٨(» اند  او خوانده شدههبھ حسب اراد...    كھی آنانیبرا «یعنیكند،  یم
 خود یق تجربھ شخصینان را از طری و اطمی و دلگرمین تسلیان ایحیمس. دارند یوستھ دوست می را بطور پ كھ خدای آنانی، برا انیحیمس

كنند  ی میگر ھمكاریكدی بد، با یھا تی خوب و ھم موقعیھا تیھم موقع. شناسند یمقدس م م كتابیق تعلیمانداران و از طریر ایو تجربھ سا
 یحی ھر فرد مسیكند تا نقشھ كامل خدا را برا ی میھا و اتفاقات ھمكار تیر موقعی با سای اتفاقت ویھر موقع. ابدیتا نقشھ كامل خدا تحقق 

 یض و حكمت كامل خدا، او حتی، اما بخاطر محبت و ف نفسھ بد است یدھد ف یان رخ میحی مسی كھ برای از اموریاریبس. تحقق بخشد
 یك اتفاق جزئی یتًا حتینھا. شرفت ملكوت و جالل خدا عمل كنندیز پی و نیحیت فرد مسیری خیز با ھم برایكند كھ آن امور بد ن ی میكار

  .كند یان عمل نمیحی مسی بدیز براین
  

  .ان كنترل مقتدرانھ داردیحیخدا بر نجات كامل مس )  ب
د یان را برگزیحیز آغاز مس خدا ا.)٢٧ ،٢۴  :١۴ا یاشع(تواند شكست بخورد و نخواھد ھم خورد  ی دارد كھ نمی و ابدی ازلیا  خدا نقشھ) ١

ن امر دعوت نمود تا یل بھ ایق انجیشان را از طریاو ا. ابندی نجات یمان بھ راستیق ایالقدس و از طر  روحهكنند سی عمل تقدھواسط تا بھ
 ی آن بعضی دارد كھ طی ازلیخدا قصد). ٣٠-٢٩: ٨ان ی و روم١۴-١٣  :٢ان یكیتسالوندوم (ك شوند یح شری مسیسیبتوانند در جالل ع

  ).۴  :١ان ی؛ افسس٢٩: ٨(ند یح در آین فرمود تا بھ شباھت مسییش تعیشان را از پیابند و اید تا نجات یاز افراد را برگز
آنچھ كھ خدا در ازل قصد فرموده بود، آن را در زمان بھ اجرا در ). ١٠  :١ان یافسس(كند  یاده می خدا را در زمان پی خدا نقشھ ازل) ٢
 یدر مقاطع. آورد ین در آنچھ كھ در زمان بھ اجرا در می، نھ فقط در آنچھ كھ در ازل قصد نمود، بلكھ ھمچن شھ اول استیدا ھمخ. آورد یم

 یمانداران برایر ایاو با فرستادن سا. ده بود، فرا بخواندی را كھ در ازل برگزیرد تا آن كسانیگ ی، او ابتكار عمل را بدست م خیاز تار
شود، و  یل كھ موعظھ می انجیرونیق دعوت بی از طریكی: خواند یق فرا میشان را بھ دو طریاو ا. خواند یشان را فرا می، ا لیموعظھ انج

 و یعنوان منج ح بھی مسیسیرش عی پذیمان الزم برایبخشد و ا یشان را تولد تازه میالقدس كھ ا  روحیق دعوت درونی از طریگرید
ل را ی كھ انجیشھ ھستند كسانیھم). ١۴  :٢٢ یمت(ست یشھ كارساز و مؤثر نیل ھمی انجیرونیدعوت ب. دھد یشان میخداوند را بھ ا

 .)٧  :١رومیان (شھ كارساز و مؤثر است ی خدا ھمیاما دعوت درون. كنند ی آن را رد میدھند و حت یشنوند، اما بھ آن واكنش نشان نم یم
 او یشان قطعًا بسویكند، ا یح جذب می مسی خدا مقتدرانھ مردم را بسویھ وقتدھد ك یم می تعل٣٧ و ۴۴  :۶وحنا ین جھت است كھ یبھ ھم

 كھ خدا او را یم داده شده كھ شخصی تعل٣٠-٢٩: ٨ان ین جھت است كھ در رومی و بھ ھم. افتیخواھند آمد و قطعًا نجات خواھند 
 یا ، بگونھ انیان را از آغاز تا بھ پایحیدا نجات كامل مسخ. ابدی یز میشود، جالل ن ی كھ عادل میشود؛ و كس ی، عادل شمرده م فراخوانده

  .كند یمقتدرانھ كنترل م
شھ یح ھمی مس. ح استی و تقدم مسیتر و واالتر است و آن ھمانا برتر ییز غایمانداران نیافتن ای ھست كھ از جالل یگری ھدف د) ٣
شمار   نجاتشان آمد، بھی كھ برایچگاه خود را كامًال جدا از مردمانیح ھیمس). ٢٩: ٨( خواھد ماند یباق» اریزاده از برادران بس نخست«
 بھ . ، برتر و مقدم است ن برادرانیان ایح در میاما مس. اند ان برادران او خوانده شدهیحینروست كھ مسیاز ا). ١١  :٢ان یعبران(آورد  ینم

 است در مقام یسی عهكنند فیز توصیانگ نی تحسیا بگونھ»  زاده نخست«اصطالح .  زاده خوانده شده است ن علت است كھ او نخستیھم
 ھن جامعین از ایح نخستی مسیسیع. ان نھدیسا را بنی كلیعنی،  انیحین و محفل اخوت مسید مقدسی جدھرون آمد تا جامعی كھ از خدا بیكس
 یسی، جالل ع شانی ایق تقدس و شادین كھ از طرین نبود كھ انسانھا مقدس و شاد باشند، بلكھ ای قصد خدا از نجات بشر فقط ا.باشد ین مینو

 است یخ عالم ھستی نقشھ خدا در تاری، نقطھ مركز دهیان برگزیحی، و نھ مس حی مسیسیع.  ابد نشان داده شودیح در ھمھ جا و برایمس
، جالل خدا  لقت و نجاتا ھدف بزرگ خیقصد .  ن شكلش ظاھر شده استیح ھمان جالل خداست كھ در برتری جالل مس.)١۴  :١۶وحنا ی(

  .)٣۶-٣٣  :١١(است 
  

  دارد؟ یشان استوار نگاه میان را در كشاكش رنجھایحید خدا مسیچگونھ تأئ). ٣۴-٣١: ٨رومیان  ( )۴سؤال 
ر شان استوای، در كشاكش رنجھا ید الھی تأئھواسط ان بھیحیمس. كند یح میان تشریحیمس»  یبرا« كار خدا را ٣۴-٣١: ٨ان یروم :مالحظات

  .مانند یم
  . ان استیحی مسبرایخدا  )  الف
 .دیشان خواھد بخشیشان الزم باشد، بزرگوارانھ بھ ایل نجات ای تكمی، خدا ھر چھ را كھ برا نی بنابرا.مانداران دادیح را بھ ای مسیسی ع،خدا

 كھ شامل تقدس یوعده نجات.  خواھند ماندمحفوظنان را دارند كھ قطعًا از ارتداد و گناھان مھلك ین اطمیان ایحین است كھ مسیجھ اینت
 ت تقدسینجات شامل قطع.  ر و متناقض استیناپذ ی با گناه آشتقطعی یا ، نجات بگونھ مقدس  در كتاب. ستیز نیچ چی، شامل ھنباشد

عادل شدن . گردد یز می، شامل وعده خدا و عمل تقدس ن  لذا وعده خدا و عمل نجات. ھدف خاص نجات ھمانا تقدس است. باشد یم
ح را بھ ی مسیسی كھ خدا جگرگوشھ خود عی وقت. ر قابل تصور استی خدا غیمانداران از سویس ای خدا بدون تقدیگناھكاران از سو

 یان باعث سرخوردگیحی مسیت خدا براینھا یمحبت ب. دیشان خواھد بخشیل نجاتشان بھ ای تكمیگر را برای الزِم دھیان داد، ھر عطیحیمس
  .)٣٢-٣١: ٨(تواند ھم شد  یشود و نم یان نمیحیمس
  

  .دھد ید قرار میان را مورد تأئیحیخدا مس )  ب
 .حساب نخواھد آمد چكس بھی ھیسازد، پس اتھامات وارده از سو یاست كھ فرا خواندگان خود را عادل م»  ییداور نھا«اگر خدا آن   )١
 ی ترسیگر جای، پس د ان برداشتھ شده استی بخشوده و از میشمردگ  عادلھنگام اما اگر گناه بھ.  ھولناكتر از گناه وجود نداردیزیچ

كند، اما  یشان را سرزنش میان ھنوز ھم ایحیگرچھ وجدان مس. ان را بھ دادگاه احضار كندیحیست كھ بتواند مسیچكس نی ھ.وجود ندارد
دوم (شوند  ین می گناھانشان غمگیرزندان خدا براان گرچھ در مقام فیحی مس.)٢٠-١٩  :٣وحنا یاول (گردد  یگر باعث ھراسشان نمید

 یان گرچھ ھنوز ھم مرتكب گناھان خاصیحیمس). ١٧-١۵  :۶مكاشفھ (گردند  ید نمی، اما ھمچون گمشدگان نوم)١١-٩  :٧ان یقرنت
  ).٩  :١وحنا یاول (شوند  یكنند و كامًال بخشوده و پاك م ی، اما بھ گناھانشان اعتراف م)٨،١٠ : ١وحنا یاول (گردند  یم
.  ان برداشتیت را از میح اساس محكومیمرگ مس. گر محكوم كندیان را دیحیتواند مس یچكس نمیل ھست كھ بخاطر آنھا ھی چھار دل) ٢
 ح و نشستن او بریافتن مسیجالل . باشد ی او معتبر می ادعاھاھرفتھ و ھمی او را پذهكنند  كفارهیح گواه بر آن است كھ خدا قربانیام مسیق

 هباشد، گردانند ینده می، و در آ ، در حال  مقتدر ھمھ امور در گذشتھهن است كھ او گردانندیانگر ایب)  جلوس او بر تخت(دست راست خدا 
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 پدر در آسمان یما نزد خدا»  مدافع«ح در مقام ی مسیشفاعت دائم.  مای شخصی از زندگیا ن و ھر جنبھی زمیدادھا بر رویمقتدر ھمھ رو
او در شفاعت خود . گواه بر آن است كھ او قصد دارد ما را بطور كامل نجات بخشد) ٢۵  :٧؛ ١۶-١۴  :۴ان ی؛ عبران٢-١  :٢ا وحنیاول (

ش ما یسازد كھ بخشا ی م مطرحدالیلی راو د، ینما یكند، و از ما در حضور خدا دفاع م ین می ما تأمی ما، مواھب مرگ خود را برایبرا
  ).٣۴-٣٣: ٨(كند  ین می ما را تأمی زندگیراض خدا بی فیو تدارك دائم

  
  بكار ببرید:  ۴قدم 

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

  . تھیھ كنید  ٣٩-١٨
  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  ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا میبھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در . بگذارید

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

  )   ٣٩-١٨: ٨رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
  .دینده بنگریدگاه جالل آی از د خودی بھ رنجھا * ١٨: ٨ •
: ١ش یدای مذكور در پیت فرھنگیموردار مأ ان عھدهیحینحال مسی، با ا دهیع بطالت و فساد گردی مطی گرچھ خلقت كنون * ٢١-٢٠: ٨ •

  .  از آنی از خلقت خدا و پاسداریدار ت نگاهیباشند، مأمور ی م٢٨
ز ید كھ بدنتان نین امیافتھ بھ ایروح شما نجات . دیا بطور كامل بھ نجات برسد تیا افتھیمان نجات ید كھ با ای درك كن * ٢۴-٢٣: ٨ •

  .ابدینجات 
. دینما ی شما شفاعت میز در آسمان برایح نی، مس كند و در ھمان حال ی شما شفاعت مین برای زمیالقدس بر رو  روح * ٢٧-٢۶: ٨ •

تان  ی تحقق نقشھ و اھداف خدا در زندگیز برایح نیمس. كند ی دعا متان نزد خدا  ابراز نشدهیازھای نیالقدس از درون شما، برا روح
  ).۵-٣: ٨مكاشفھ (د ینما ی كامل میل بھ دعاھای شما را در حضور خدا تبده ناكامِل ابرازشدی دعاھایكند و تمام یدعا م

 یت نقشھ و اھداف خدا را برایو در نھا،   برخوردار استیشود، از اجازه الھ ید كھ ھر چھ بر شما واقع میمان داشتھ باشی ا * ٢٨: ٨ •
د و خدا را دوست ی خدا فراخوانده شده باشید كھ از سویاوریمان بین اید بھ ایتوان ی میالبتھ زمان. دیتان تحقق خواھد بخش یزندگ
  .دیبدار

 یعنیس خواھد نمود، یامل تقد، و شما را بطور ك ، عادل ساختھ د كھ خدا شما را فراخواندهیچگاه شك بھ خود راه ندھیھ   *٣٠-٢٩: ٨ •
  ).۶  :١ان یپیلیف(د ی، بھ كمال خواھد رسان كو را كھ در شما آغاز نمودهیاو آن كار ن. شما را جالل خواھد داد

 یكویز نیچ چیح پسرش را، ھی مسیسی عیعنی،  ھ را بھ شما دادهین عطید كھ حال كھ خدا بزرگتریمان داشتھ باشی ا * ٣٢-٣١: ٨ •
  . غ نخواھد داشتیا درگر را از شمید

  .اوردی تاب بیتواند در محكمھ الھ ی نمیگریچكس دی، اتھامات ھ د كھ حال كھ خدا شما را عادل ساختھیمان داشتھ باشی ا * ٣۴-٣٣: ٨ •
ست كھ بتواند شما را از محبت خدا نسبت بھ شما یز نیچ چیچكس و ھی، ھ  خلقتید كھ در تمامین مطلق داشتھ باشیقی  * ٣٩-٣۵: ٨ •

  .جدا سازد
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
  

ن رنجھا و ی ایتمام.  ا جفا استوار نگاه خواھد داشتی یماری از بی ناشی، مرا در رنجھا ان بھ من دادهی روم٨ كھ خدا از فصل یدی ام) الف
ط كامل آسمان یآنگاه شرا. واھد نمود نخواھد بود و مرگ رخ نخیگر رنجیا فرمود، دی را احی خدا عالم ھستیوقت. باشند یمصائب گذرا م

  .ك خواھند شدی ابد شریح برایان در جالل مسیحین فرو خواھد آمد و مسید بر زمیجد
  

 یز در عالم ھستیچ چیچكس و ھیھ.  ا جفا استوار نگاه خواھد داشتی یماری از بی ناشیمحبت خدا نسبت بھ من مرا در رنجھا  )ب
ب یكوشند بھ من آس ی كھ مینروست كھ من بر انسانھا و اموری از ا. من جدا سازدیر خدا برایرناپذیی تغت وینھا یتواند مرا از محبت ب ینم

 من متبدل ییت غایری خیكند و آنھا را برا یام استفاده م یمحبت خدا نسبت بھ من از مشكالت زندگ.  ام افتھیش از حد نصرت یبرسانند، ب
  . خواھد ساخت

  
  دعا کنید:  ۵قدم 

  . آشکار کرده است، دعا كنیم ٣٩-١٨: ٨رومیان  حقیقتی كھ خدا بھ ما در در مورد
 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(

  .) اھند كردبیاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خو. 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   

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

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

  .  را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید»٣٩-١٨: ٨رومیان «، موضوع برای یك فرد یا گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و یادداشت . را بخوانید ۴، ٣، ٢، ١اشعیا ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان  - ٢

  . بردارید
  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ١٠-٩ : ١٠رومیان (آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣
ھا استفاده   قدم برای تفسیر َمَثل٦ از روش .د را آماده کنی٣٣-٢٨: ١۴فكر از لوقا  ثل پادشاه بیمعمار عجول و َمَمَثل   - تعلیم  - ٤

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

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٣٣درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  اشعیا

  
در میان  با دیگران )۴، ٣، ٢، ١اشعیا (ھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده   و ببھ نوبت
  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (بگذارید

ن میگذارد، بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میا. كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می
  . بحث نكنید

  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
   رومیان: عنوان مجموعھ

  
  ١٠ـ٩ : ١٠رومیان  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  ) دقیقھ٨٥( تعلیم   ٤
  فكر معمار عجول و پادشاه بی

  
 یسیع» . ی روحانیقتیم حقیمنظور تعل  بھی زندگی بر امور واقعی است مبتنیحیتوض«ا ی؛ » ی آسمانیی با معناینی است زمیداستان«مََثل 

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

  .م كردی خواھیبررس )اول  ، كتاب  ملكوت دستورعمل در ١  ضمیمھ(ھا   مثلھن مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالعیا
  
  .باشند ی در ملكوت می شاگرده دربارییھا ، مثل٣٣ـ٣١  :١۴در لوقا »  فكریپادشاه ب« و مثل ٣٠ـ٢٨  :١۴در لوقا »  مثل معمار عجول«
  

   مثل معمار عجول -الف 
  

  ٣٠ـ٢۵  :١۴ لوقا :بخوانید
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

 و ی فرھنگھنیشی واژگان و پین رو، نخست بھ بررسیاز ا. ح شودی تشری روحانیاند تا مفھوم ان شدهی بی زبان مجازھا با  مثل: مقدمھ
  . میپرداز ی داستان میخیتار

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

ا امكان دارد یو ) ٢  :۵ا یاشع(سازند  یا انبار می یدبانیعنوان برج د تان بھ كھ در تاكسیھ عمارتی است شبی برج احتماًال عمارت ) الف
  .ك كشتزار باشدیعمارت كامل 

  
  .كند ی مخارج ھر طرح و برنامھ را محاسبھ میا ھر تاجر باتجربھ.  برآورد كردن خرج )  ب
  

گران را یا دیل كنند و یھا را بھ مسخره و مزاح تبد تیموقعاند تا  شھ آمادهی را دارند كھ ھمین شھرت منفیگران ا نظاره. ندیھر كھ ب  )پ
  .ندیر نمایخورند، تحق ی كھ در كار خود شكست میمخصوصًا زمان

  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

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

  . كاربرد، بعد از مثل
  ؟ ستیا كاربرد مََثل چیح ی، و توض ، داستان نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
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  :مالحظات
ت ین راه با جمعیدر ح). ۵١  :٩لوقا (رفت  یم میھ بھ سمت اورشلیری از راه بیسیع. شود یافت می ٢٧ـ٢۵  :١۴مثل در لوقا ھ نیزم  ) الف

 ید بداند كھ شاگردیخواھد شاگرد او شود با یدھد كھ ھركھ م یم می تعلیسیع.  گفت ی سخن می كھ ھمراه او بودند در مورد شاگردیادیز
د بر یبا ی نجات مردم میدانست برا ی نبود، چرا كھ او قبًال میسیفھ بر عھده عیل وظی تكمیبرآورد بھا. اخت گرددد پردی دارد كھ باییبھا
 و یروان سطحیگردد، نھ با پ ی كامل میقی ملكوت خدا فقط با وجود شاگردان حقیفھ بنایدانست كھ وظ ین میھمچن. ردیب بمی صلیرو

 ی افرادهن مثل درباری ایمحتوا. ندی را برآورد نمای شاگردید بھایبا یخواھند شاگرد او گردند، م ی كھ می، بلكھ افراد یسینھ ع.  یظاھر
  .عنوان شاگرد در نظر داشتھ باشند ح را بھی مسیسی از عیروی پید بھایبا یاست كھ م

 
  : ن شرح استی بھ ای در مورد شاگردیسیم عیتعل
  .ند باشیقید شاگردان حقی بایان واقعیحیتمام مس ) ١

چ یح ھی و شاگرد مسیحین مسیم كھ بید مواظب باشیبا. ده شدندی نامیحیھ مسین بار در انطاكی اولی، شاگردان برا٢۶  :١١بر اساس اعمال 
ك ی از یك شاگرد در رده باالتری یی نكرد، چنانكھ گویان را معرفیحی از مسی متفاوتیھا ح ردهی مسیسیع.  میل نگردی قایز قاطعیتما
ات و ی كھ خصوصینامند، در حال ی میحی خود را مسیا  عدهیید كھ در ھر جایآ ینجا بوجود میاشتباه از ا.  قرار داردیول معمیحیمس

 در . و بنابراین در واقع مسیحی نیستند  ھستند نھ در عملیحی مسظاھرقت فقط در یآنھا در حق. باشند یح را دارا نمی شاگرد مسیھا یژگیو
 یسی، ع  بعد از آنیو حت. شدند یده میكردند، شاگرد نام ی میرویمان داشتند و او را پیح ای مسیسی كھ بھ عیصد تمام اشخایآغاز عھدجد

در كتاب اعمال رسوالن ). ۶٩ـ۶٠  :۶وحنا ی(د یل گردیز قای نبودند، تمای كھ شاگردان واقعیی بودند و آنھای كھ شاگردان واقعیین آنھایب
ا شاگردان یان یحین مسی از ایتعداد). ۵٢ـ۴٨  :١٣؛ ٢۶  :٩اعمال (آورد  یمان میح ای مسیسی عد كھ بھیگرد ی شاگرد میشخص زمان

ا شاگردان كامًال یان یحیر مسی كھ سای، در حال)٢ـ١  :۶اعمال (دند یگرد ین خودشان می بیكدلیار نابالغ بوده و باعث عدم اتحاد و یھنوز بس
ح ی مسیسیك شاگرد آشكارا توسط عی خاص یھا یژگیات و ویخصوص). ٢ـ١  :١۶اعمال  (موتاؤسی بالغ بودند، ھمانند تیاز نظر روحان

 :١٣؛ ٣٢ـ٣١  :٨وحنا ی؛ ٢٧،٣٣ـ٢۶  :١۴؛ ۴٠  :۶؛ لوقا ٢٠ـ١٩  :٢٨؛ ۵٢  :١٣؛ ٢۵ـ٢۴  :١٠ یمت(م داده شده است یل تعلیدر اناج
ات شاگرد را در خود ی خصوصیض الھیآورند، با ف یمان می كھ بھ او این است كھ تمام اشخاصیح ای مسیسیھدف ع). ٨ـ۵  :١۵؛ ٣۵ـ٣۴ 

  .رشد دھند و شكوفا سازند
  . ح استی مسیسیرو عیشاگرد، پ ) ٢
 بھ ی شاگردیح برایدعوت مس. »ایاز عقب من ب«ا ی»  نیا و ببیب«:  او گفت.  دعوت كرد تا شاگرد او گردندی از اشخاص مختلفیسیع

 مورد تنفر یگرانیوحنا، باجیعقوب و ی،   ھمانند پطرسیران گناھكاریگیان شاگردان او، ماھیدر م.   نداشتی افراد بستگیسطح اجتماع
 ی ھمراھی است برای در واقع دعوتی شاگردی دعوت برا. ند، وجود داشت وران ھمانند شمعونی غیاسیگروه ساعضای ، و  یھمانند مت

داد كھ شاگرد او  یزه میم قدرتمند او، بھ افراد انگیح بھ ھمراه تعلیت مسی شخصیم و قویر مستقیتأث. رود ی كھ او مییح در ھر جایمس
  ).١۵ـ١٣  :٣؛ مرقس ١١ـ١  :۵؛ لوقا ۵١ـ٣۵  :١وحنا ی(گردند 

  .آموزد یح درس می مسیسیشاگرد از ع ) ٣
 یك زندگیاو از نزد. آموزد یس م، در یسی عیروین پیاو در ح. آموزد ی، درس م ا الگو قرار دادنی كردن یرویدن و پی، د دنیشاگرد با شن

ق تجربھ ین از طریاو ھمچن. ردیح و رسوالن درس فرا گی مسیسی عھم و ھمھ از نمونیاو ھم از تعل. كند یح را مشاھده میو خدمت مس
  ).١٢ـ٩  :۴ان یلپی؛ ف١٣  :۴؛ اعمال ٢٣  :۴ ی؛ مت١۵ـ١٣  :١٣وحنا ی(آموزد  یكردن و عمل كردن درس م

  . ح استی مسیسی كامًال وقف عیشاگرد واقع.   استداشتن، تنفر  حی مسیسی عیقی شاگرد حقیژگی و ون مشخصھینخست ) ۴
د بھ یست كھ او باین نیمنظور ا.  خود را دشمن داردید خانواده و زندگیح گردد، بای مسیسیكھ شاگرد عاین ی شخص برا،٢۶ھ یآبر اساس 

. دی كرده و آنھا را فراموش نمایا از آنھا دوری،  ، از آنھا نفرت داشتھ ا را دوست نداشتھ آنھ، ورزدین معنا دشمنین و خانواده خود بدیوالد
م ی، فرزندان خود را تحت تعل ، ھمسران خود را محبت نموده ن خود مواظبت كردهیدھد كھ از والد یان دستور میحیمقدس بھ مس كتاب

نجا ھمانطور كھ در متن مشابھ در یدر ا»  دشمن داشتنتنفر یا «لغت . ندگان خود را چون خود محبت كنی ھمسایخداوند بزرگ كرده و حت
ح وجود ی خانواده و مسی از اعضایكین ی بیاگر اختالف و تضاد. باشد یت می قرار دادن در درجھ دوم اھمی، بھ معنا  آمده٣٧  :١٠ یمت

مھم و از ، ھر چقدر ھم كھ  قت درخواست آن عضو خانوادهح باشد، آن ویا اطاعت از مسیخانواده ن اطاعت از ی ب،داشتھ باشد و انتخاب
او . ن آن گرددیگزید جایگر نبای دیا چ رابطھیح است و ھیك شاگرد نسبت بھ مسی ی حد وفادارنیشتریب. د رد گرددی محبت باشد، باروی

گر را ی دی روابط و تعھدھایكھ تمام یرفتھ است طوریش پذی خوهكنند تیعنوان خداوند و ھدا  بھید و شرطیچ قیح را بدون ھی مسیسیع
 :١ان یكولس(ز مقدم باشد یشھ بر ھمھ چید ھمیبا یح می مسیسیع. گرداند یح می خود بھ مسی و وقف و سرسپردگیم وفاداریع و تسلیمط
 خود قرار یان و حتشی، خو نیح را برتر از والدیاو مس.  دوست داردیگریش از ھر رابطھ دیح او را بی مسیسی، شاگرِد ع نی بنابرا.)١٨ 

  .دھد یم
ش را مصلوب یت خوی اھداف و آرزوھا و امنی شاگرد واقع. ش استیب خویح حمل كردن صلی مسین مشخصھ شاگرد واقعیدوم ) ۵
ب ی حمل كردن صلی واقعین معنایا. ش حاضر است مصلوب شود، طرد گردد و رنج بكشدیمان و تعھد خویل ایشاگرد بھ دل .كند یم

  ).٢٧ـ٢۶  :١۴قا لو(ش است یخو
  .ان كردی مََثل معمار عجول را بیسینجا بود كھ عیدر ا

  
  . ان شده استی ب٣٠ـ٢٨  :١۴ َمَثل در لوقا داستان )  ب
  

 را قبل از ی شاگردید بھایبا ی میحیك مسی.  متن برداشت گرددید از محتوایبا یان نشده است و مین مثل بی اا كاربردیح یتوض  )پ
  .دیرد نما، برآو رفتن آنیپذ
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   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

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

  . میشو
  باشند؟ یا مربوط می ین مََثل واقعًا اصلیاِت ایك از جزئی كدام:گفتگو کنیدكشف و 
  .ر شوندید در ارتباط با متن تفسیبا یات میجزئ. كند ی را اطالق نمی خاصیات معناین جزئیك از ایچ یح بھ ھیمس :مالحظات

 را بھ خود یادی و وقت زی، انرژ ن كار پولیا.   استیك برج كار بزرگیساختن .  ات مربوط استی از جزئیكی»   برجیبنا« )  الف
م ی، تصم حی مسیسی عی شاگردیم گرفتن برایتصم.   استیسی عیم كھ اشاره بھ مسألھ شاگردیكن یاز متن درك م. دھد یاختصاص م

ر بگذارد و ی، برادران و خواھرانتان تأث ، ھمسر، فرزندان نی روابط شما با والد، یت مالیم امكان دارد بر وضعین تصمیا:   استیمھم
  .ر دھدیی تغی شما را در كل زندگیریگ ن ممكن است جھت و سمتیھمچن

  
ھر .   مثل استیام اصلیا پی، چرا كھ نكتھ   استیات اساسیاز جزئ»  ا نھیا قوت تمام كردن دارد یبرآورد خرج آن را بكند كھ آ« )  ب

،  ، روابط یخواھد كھ در زندگ یا میرد كھ آیم بگید تصمیاو با.  را برآورد كندیسی عی شاگردی مسؤول است كھ در ابتدا بھایشخص
  ؟ ا نھیح بدھد ی مسیسین جا را بھ عین و اولیتر ماتش مھمیھا و تصم نقشھ

  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

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

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیك از جزئی از ھر ی روحانقتیك حقیم كھ ین باشی اید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
ھر «:  مثل عبارت است ازیام اصلیپ. دھد یم میتعل»  در ملكوت خدایشاگرد «ه دربار٣٠ـ٢٨  :١۴مثل معمار عجول در لوقا  :مالحظات

 را یینكھ شاگرد بشود، بھاید قبل از ایاو با. ح بپردازد مورد توجھ قرار دھدی مسی شاگردید برای را كھ باییشخص مسؤول است كھ بھا
  .»، خوب نگاه كند دنیش از جھید پیاو با. دید پرداخت كند، برآورد نمایكھ با

 یح در زندگی مسیسی عیروی پیاد بری را كھ باییشھروندان ملكوت خدا بھا.   ملكوت خداستی اصلیھا  از مشخصھیكی»  یشاگرد«
،  ، برادران ، ھمسر، فرزندان نی را مخصوصًا در مورد والدی شاگردید بھایبا ی، شخص م در متن. رندیگ یخود پرداخت كنند، در نظر م

تر از روابطش با  ح را برتر و مھمی مسیسین باشد كھ عین بھا امكان دارد ایا. ردی، در نظر بگ ، خودش و اھدافش برآورد كرده خواھران
  .ت خود قرار دھدی اھداف و امنیشان و حتی، خو نیوالد

  
    مشابھ و متضاد در كتابمقدسیھا  َمَثل با قسمتھسیمقا  -۵
  

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

  .دیم و واضح كتابمقدس محك بزنیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  

  سھ كرد؟یمقا»  معمار عجول«م موجود در مثِل یبا تعلتوان  یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
ن است كھ ملكوت و یمنظور ا. ن است كھ شخص ابتدا ملكوت خدا و عدالت او را بطلبدی ای شاگردیبھا. ٣۴ـ٢۵  :۶ ی مت:بخوانید  ) الف

  .دن باشدیدن و پوشی، آشام ل خوردنی از قبی مادیزھایتر از چ  شخص مھمیعدالت خدا برا
  

 ی آمادگیعنی ی شاگردیبھا.  ن و فرزندانیشتر از والدیح بی مسیسی دوست داشتِن عیعنی ی شاگردیبھا. ٣٩ـ٣٧  :١٠ ی مت:خوانیدب )  ب
 یسی خود را بھ عی است كھ شخص زندگین بدان معنیا.  حی بھ مسیل سرسپردگی بھ دلی و تحمل رنج و فداكاریرش طردشدگی پذیبرا
  .دیاح و گسترش ملكوت او وقف نمیمس
  

د یح گردد، بای مسیمان شاگردینكھ وارد تعھد و پیھر شخص قبل از ا. ١٢  :٣موتاؤس ی؛ دوم ت٣٣  :١۶وحنا ی؛ ١۴  :٧ ی مت:بخوانید  )پ
، چرا كھ وارد  ستی ساده نی امریسی عیرویپ. ز را بسنجدید قبل از شروع كردن درست ھمھ چیاو با.  را بداند و بسنجدی شاگردیبھا

ان یعبران(ند ینما یكنند اما بعدًا سقوط م ی میروی پی مدتیح را برای مسیبعض. باشد یك میك راه باریَدِر تنگ و قدم زدن در ك یشدن بھ 
؛ ٢٣ـ٢٢  :٧ ید با متیسھ كنی؛ مقا١٠، ٨: ۴موتاؤس یتدوم (ماس یو احتماًال د) ٧١ـ٧٠  :۶وحنا ی(ھودا ی، مثل )١٩  :٢وحنا ی؛ اول ٨ـ۴  :۶
 :٢موتاؤس یتدوم ؛ ۶  :١ان یلپی؛ ف٢٨ـ٢٧  :١٠وحنا ی(ھرگز نخواھند افتاد ) ١٢  :١١ یمت(ح ی در مسیمانداران واقعیاما ا. )۶۶  :۶وحنا ی

  ).١٧ـ١۵  :٢١وحنا ی؛ ٣٢ـ٣١  :٢٢لوقا (؛ ھمانند پطرس )١۶  :٢۴امثال ( لغزش خورده و دور شوند ی مدتی اگر برای، حت)١٩ 
  

  فكر یمثل پادشاه ب  -  ب
  

   ٣٣ـ٣١  :١۴ لوقا :نیدبخوا
ا با ده ید آی، تأمل نما نكھ اول نشستھیگر برود، جز ای مقاتلھ با پادشاه دیكدام پادشاه است كھ برا«: دیفرما ی م٣٢ـ٣١  :١۴كالم خدا در لوقا 

 فرستاده شروط یا یلچید، و اال چون او ھنوز دور است ایآ ی میست ھزار لشكر بر وی را دارد كھ با بی، قدرِت مقاومت كس ھزار سپاه
  ».صلح را از او درخواست كند
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    مثلیعیدرك داستان طب ـ ١
  

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

  . خ جھان را پر ساختھ استی تاریاند، كتابھا دهیر پادشاھان جنگی كھ با سای شرح پادشاھان ) الف
  

فھ پادشاه و سرداران او قبل از شروع كردن جنگ ین وظیتر ین و اصلیتر ج جنگ مھمینظر گرفتن عواقب و نتادن و در ی سنج ) ب
  .ندی صلح نمایا تقاضایا جنگ را ببازند یآ: رندیم بگید تصمیبا یدانند از نظر تعداد كمتر ھستند، م ی كھ میمخصوصًا زمان. باشد یم
  

  . ر استیناپذ جھ آن رنج و شكست جبرانی شدن كھ نتیر جنگی شروط صلح بھتر است تا درگدنیو پرس)  یلچیا(نده ی فرستادن نما )پ
  
   ن عناصر آنیی مثل و تعیچوب آنر چایبررس ـ ٢
  

  ؟ ستیا كاربرد َمَثل چیح ی، داستان و توض نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  .دارد»  معمار عجول« ھمانند مثل یین مثل محتوایا :مالحظات

  . ده استیان گردی ب٣٠ـ٢۵  :١۴ داستان در لوقا نھی زم ) الف
  

  .شود یافت می ٣٢ـ٣١  :١۴ داستان مثل در لوقا  ) ب
  

د ید عمل كند، بای بایاگر شخص:  دهیان گردیز بی، كاربرد مثل ن در داستان.  ان شده استی ب٣۵ـ٣٣  :١۴ا كاربرد مثل در لوقا یح ی توض )پ
  .دید درخواست صلح نمایروز شود، بایتواند پ ی اگر نم.دیكامًال عاقالنھ عمل نما

  
  : ل استی بھ شرح ذیح درباره شاگردیم مسیتعل
 كامًال خود را بھ یقیك شاگرد حقی .ن است كھ حاضر است از ھر آنچھ دارد دست بكشدی ایقی شاگرد حقیژگین مشخصھ و ویسوم ) ١
  .دینما یم میح تسلی مسیسیع
 او را یسین شاگرِد عیبنابرا. »تواند شاگرد من شود یملك خود را ترك نكند، نمی از شما كھ تمام مایكین ھر یپس ھمچن«: دیگو ی م٣٣ھ یآ

 یز، ھر كس و ھمھ كس را برایز و ھمھ چیدھد؛ او حاضر است كھ ھر چ ین جھان قرار میھا، روابط و اھداف ا یی داراھبرتر از ھم
، و قدرت باعث عدم  ، شھرت تی، موفق اتیدھد كھ عشق بھ ماد یرد اجازه نمشاگ. ، ترك كرده و از آنھا دست بكشد حی از مسیرویپ

 یسی عیروی، و پ ك طرفیا قدرت از ی، شھرت  تی، موفق اتی مادھن جذبی بیا اگر تنش و مبارزه. ح گرددی مسی شاگردی او برایستگیشا
ن یاگر انتخاب ب. دیا قدرت را رد نمای، شھرت  تی، موفق اتید مادیبا ی، آن وقت م گر وجود داشتیح با تمام وجود و قلب از طرف دیمس

اگر .  كنار گذاشتھ شودیوی دنیھا تیات و موفقیش بھ مادید گرایبا ی، آن وقت م ح با تمام قلب و وجود استی مسیرویپول در آوردن و پ
ت و ی، موفق  قدرتیاق برایل و اشتیتما، آن وقت  ح با تمام قلب و وجود استی مسیرویت و شھرت و پی، موفق ن كسب قدرتیانتخاب ب
 یگری دیچ تعھد و سر سپردگیح است و ھیك شاگرد بھ مسی ین تعھد و سرسپردگیتر ن و مھمیباالتر. د بھ كنار گذاشتھ شودیبا یشھرت م

  .ن آن گرددیگزید جاینبا
  .گذارد ی بر جامعھ میر مثبت و خوبیأث تیك شاگرد واقعی . ، شباھت بھ نمك است یقیك شاگرد حقی یژگین مشخصھ و ویچھارم ) ٢
 دارد و نھ ین مصرفی زمیرد؟ نھ برایز اصالح پذی ھرگاه نمك فاسد شد بھ چھ چیكو است ولینمك ن«: ندیگو ین می چن٣۵ و ٣۴ات یآ

گر طعم و مزه یگردد و از طرف د ی میدگیك طرف مانع فساد و گندی است كھ از یا نمك ماده» .زندیر یرونش می، بلكھ ب  مزبلھیبرا
 در جامعھ خود بجنگند و از ی و روحانید با فساد اخالقیبا یآنھا م.  و خالص باشندید ھمانند نمك واقعیبا یح میشاگردان مس. بخشد یم

ت خود را از دست داده ی كھ خاصینمك.  داشتھ باشدیریند و دلپذی خوشاهانشان طعم و مزی اطرافیگر گفتار و اعمالشان برایطرف د
عت كھ یان و معلمان شریسی فریفاتی و تشریمذھب رسم.  د استی كود مفی خاك گردد و نھ برایزیتواند باعث حاصلخ ی، نھ م است

آنھا . ده بودیطعم گرد یھ نمك بی بر دوش مردم بود و شبیل كرده بودند، فقط باریعت خدا تحمیات و احكام خود را بر شری از نظریاریبس
ح ی مسیسیع). ۴۴ـ۴٢  :٢١؛ ١٢: ٨ یمت(شدند  یرون انداختھ مید از ملكوت خدا بیبا یھود نداشتند و می جامعھ  بریر مثبت و خوبیچ تأثیھ

القدس عمل   روحیافتھ اما بارھا عمدًا برخالف ھشدارھایت ی تربیقی كھ در شناخت و معرفت حقیبھ شنوندگان خود ھشدار داد اشخاص
 یچرا كھ وفادار). ۶ـ۴  :۶ان ی؛ عبران٣٢  :١٢ یمت(گر قادر بھ توبھ نخواھند بود یگردد، د یح سخت میت با مسیاند و قلبشان در ضد كرده

ح بھ یمس.   استینحال كامًال ضروریباشد، با ا ی ھماھنگ و ھمراه نمیآلود انسان عت گناهید طبیح با كشش شدی مسیسیثابت و راسخ بھ ع
چ ید ھید، نبایح را شنی مسیسی شخص سخنان عین است كھ وقتیمنظور ا. » بشنودآنكھ گوش شنوا دارد،«:  شنوندگان خود ھشدار داد كھ

  .د فورًا دست بھ كار شودی بكند، بلكھ بایریتأخ
  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  ـ٣
  

  .باشند یا مربوط می ین مثل واقعًا اصلیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
 آن ید در ارتباط با متن و محتوایبا یات میجزئ. كند یات اطالق نمیچ كدام از جزئی را بھ ھیاص خیچ معنایح ھی مسیسیع :مالحظات

  .ر گردندیتفس
 است كھ ی، پادشاه اول معرف شخص در متن.  ات مربوط استی از جزئیكیرود،  یگر می جنگ با پادشاه دی كھ برای پادشاھ ) الف

  . ح استی مسیسیار بزرگتر دارد، معرف عیپادشاه دوم كھ سپاه بس. ما من و شیعنیح گردد، ی مسیسیخواھد شاگرد ع یم
  

، چرا كھ نكتھ   استی و اصلیات اساسی از جزئیكیز ین نیا.  ا نھیا قادر بھ مقابلھ با پادشاه دوم است یند آید تأمل كرده ببی پادشاه اول با ) ب
ن ی َمثل اینكتھ اصل.  خود را بسنجدی جنگھ و نقشیوارد جنگ شود، اول برترنكھ ید قبل از ایبا یھر پادشاه م. باشد ی مثل میام اصلیا پی
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 یسیقت را مد نظر داشتھ باشد كھ عین حقید ایاو با. ردیح را در نظر بگیاست كھ ھر شخص مسؤول است عواقب ھولناِك رد كردِن مس
ا یح كرده و شاگرد او شود یم مسیشتن را تسلیخواھد خو یا میرد كھ آید در نظر بگیبا. تر از او ھستند یح بھ ھمراه لشكر فرشتگانش قویمس
ج ی اگر چھ او نتا. را انتخاب كندیكیم شدن یا تسلین مقاومت كردن ید بیدھد، باز ھم با ی؟ اگرچھ اقبال و نقشھ خود را مورد توجھ قرار م نھ

ح ی مسیسی ع.دید عمل نمای او با.د انتخاب كندیباز ھم بادھد، اما  ی او را مورد توجھ قرار میرش شاگردیا پذیح ی مسیامتناع از شاگرد
ح ی مسیسیع.  ك انتخاب استیم و یك تصمیو خواستار ) ١۴ـ١٢  :١٧مكاشفھ ( او پادشاه پادشاھان است .  استیم و فروتنیخواستار تسل

كس قادر نخواھد بود كھ خود را از چی ھ. خواھد نمودی مردگان و زندگان را داورین باز خواھد گشت و تمامیمطمئنًا دوباره بھ زم
ن است ی انسانھا ایتنھا انتخاب برا. دیح اجتناب نمای مسیسی با عییكس قادر نخواھد بود كھ از روبرو شدن نھاچی برھاند، ھیی نھایداور
  .ا نابود شوندیم شاه شاھان گردند و یا داوطلبانھ و با تمام قلب و وجود تسلیكھ 
  
   ل مثیام اصلیص پیتشخ ـ ۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
ھر «:  مثل عبارت است ازیام اصلیپ. دھد یم میتعل»  در ملكوت خدایشاگرد «ه دربار٣٣ـ١  :١۴ فكر در لوقا ی مثل پادشاه ب:مالحظات

رد كھ كدام بھتر یگ یظر ماگر چھ او در ن.  را انتخاب كندیكیا مخالفت كردن با آن یح شدن ی مسیسین شاگرد عیشخص مسؤول است كھ ب
 یسیدر ارتباط با ع. دید شروع بھ عمل نمایاما با. ردیگ ی اگر چھ قبل از شروع بھ كار، جوانب را در نظر م.دید عمل نمای، اما با است

تمام قلب و م با ی برآورد بھا و تسلی، پاسخ انسان است بھ درخواست خدا برا انتخاب» . ر ممكن استی بودن غی تفاوت و خنثیح بیمس
  . ح استی مسیسی بھ عی، فكر و زندگ م شدن با تمام قلبیم كردن و تسلی تسلین بھ معنایا.  اویوجود بھ خداوند

ن پادشاه یانتخاب ا. د عمًال دست بھ انتخاب بزندی؛ شخص با ك انتخاب استیج یشتر از صرفًا در نظر گرفتن نتای بیزی َمَثل چیام اصلیپ
 كھ معمار یدر حال.   صلح كردن استی تقاضا وقرار نگرفتنحملھ مورد ن یبلكھ ب نبود، یطرف یھ نكردن و با حملین حملھ كردن یب

، چرا   انتخاب نداشتی برایا یچ آزادیاو ھ. ن پادشاه مورد حملھ قرار گرفتھ بودی، ا ن بنا كردن و بنا نكردن را داشتیعجول حق انتخاب ب
 تفاوت بودن یب. د عمل كندیبا ی، ھر شخص گناھكار م ن صورتی بھ ھم. گرفت یم مید تصمیبا ی ماو. ل شده بودیكھ انتخاب بر او تحم

ور شده  آلود ما بھ دِر قلبمان حملھ عت گناهیطب. د انتخاب كنندیتمام مردم مورد حملھ قرار گرفتھ و با.  ر ممكن استیح غی مسیسینسبت بھ ع
ار یالت گناه آلود ما بسی آن بر تمایآلود و خواھشھا ر جھان گناهیتأث). ٧  :۴ش یدایپ(د سازند ر و نابویخواھند ما را تسخ یالت آن میو تما

پطرس اول (، در اطراف گردش كرده و منتظر است كھ ما را ببلعد  طانیو دشمن ما، ش). ١۴: ٨ ؛ لوقا١٧ـ١۵  :٢وحنا یاول ( است یقو
ن موارد ما را یتمام ا). ٢٠  :٣مكاشفھ (خواھد وارد قلب ما گردد  یكوبد و م ی آن را مستاده ویز بر َدِر قلب ما ایح نی مسیسیاما ع). ٨: ۵

  .ندینما ی میریگ میر از تصمیناگز
آلود خود،  عت گناهیك طرف با حمالت طبی ملكوت خدا از یقیشھروندان حق.   ملكوت خداستی اصلیھا  از مشخصھیكی»  یشاگرد«
م یآنھا در نظر گرفتھ و تصم. رندیم بگید تصمیشان بای؛ ا حی مسیسیگر با عیبرو ھستند، و از طرف د رویسیآلود و دشمنان ع  گناهیایدن
 ی واقعیجھ در زندگیح دچار شكست نگردند و در نتی مسیسید كنار گذاشتھ و ترك كنند تا در ارتباطشان با عی را بایزیرند كھ چھ چیگ یم

ن است كھ فكر كنند یتوانند اتخاذ كنند ا ی كھ میقین طریتر ن و احمقانھیتر اشتباه. نگردند را متحمل یریناپذ  صدمھ و شكست جبرانیروحان
،   و قابل قبولی و تنھا كار عاقالنھ و منطقیریگ ن جھتیبھتر. رندی نگیمیچ تصمیجھ ھی مانده و در نتیطرف باق یتفاوت و ب یتواند ب یم

 ی زندگیح با خدا صلح داده شده و در تمام روزھای مسیسیمان بھ عیق ایجھ از طریدر نت. باشد یمان میم و بستن عھد و پیگرفتن تصم
  ).٢٠ـ١٧  :۵ان یقرنتدوم (گردد  ی كرده و شاگرد او میرویح پی مسیسیخود از ع

  
    مشابھ و متضاد در كتاب مقدسیمقاسھ مثل با قسمتھا  ـ۵
  

  سھ كرد؟یمقا»   توجھیپادشاه ب«م موجود در مثل یتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
  .۵٩ـ۵٧  :١٢ لوقا :بخوانید )  الف

 نتواند در محكمھ یاگر شخص.  ح استی صحیزی، خودش حكم كند كھ چھ چ ن است كھ شخصی ای شاگردین روش برای بھتر:مالحظات
ن عملكرْد صلح و ی، بھتر یی نھایبا توجھ بھ داور. دینما یموضوع را مبرنده شود، آنگاه قبل از دادگاه درخواست توافق و حل و فصل 

  . وجود نداردیت جاودانی از محكومیی فرار و رھای برایگریق دیچ طریھ.  ح استی مسیسی با عیآشت
  .۵ـ١  :١٣ لوقا :بخوانید  ) ب

 شما ید ھمگیاگر توبھ نكن«: ح فرمودی مسیسی ع. شودریار دینكھ بسی، قبل از ا ، توبھ است ی شاگردی برایریگ مین تصمی بھتر:مالحظات
  ».د شدین ھالك خواھیھمچن

  .٢  :۶ان یقرنتدوم  :بخوانید  )پ
  . ر استیز از تأخی، سرعت عمل و پرھ ی شاگردی برایمش ن خطی بھتر:مالحظات

  .٢۴ـ٢٠  :١٩ ی مت:بخوانید  )ت
 او یح و شاگردی مسیسی از عیروی بر سر راه پی امكان دارد مانعن است كھ شخص ھر آنچھی ای شاگردین روش برای بھتر:مالحظات

ت ی، موفق  كسب قدرتیل برای امكان دارد ترك تمایگری شخص دی باشد، و براییك شخص امكان دارد ترك دارای یبرا. باشد، ترك كند
ن یبا چن). ٧ـ۵  :۵ان ی؛ افسس١۵، ١٠  :١امثال (شاوندان باشد ی ترك كردن خویگری شخص دیتواند برا ین میھمچن. و شھرت باشد

 او را كسب كرده یت و خشنودی، رضا ، بھ جھان ، شاه شاھان حی مسیسیتواند مطمئن باشد كھ در ھنگام بازگشت ع ی، شخص م یعملكرد
  . است

  .٣ـ٢  :٣؛ ١۶ـ١۴  :٢ان یقرنتدوم ؛ ٣۵ـ٣۴  :١۴ لوقا :بخوانید  )ث
 یھا، مخالفان و حت ھی، ھمسا  بر خانوادهیعنی،  ر مثبت و خوب بر جامعھ استیذاردِن تأث، گ ی شاگردی برایمش ن خطی بھتر:مالحظات

ا ی كھ نمك دارد و یتی، ھمانند خاص ی و روحانیھ فساد اخالقی در جنگ عبارت است از مبارزه بر علیروزی پیر براین تدبیبھتر.  دشمنان
باشد،  یان مردم می شفاف در میحی مسی داشتن زندگین بھ معنیا. ر خوشبو، ھمانند عط گرانیل بھ دیانتشار و رساندن خبر خوش انج

  .تواند آن را بخواند ی می كھ ھر شخصیا قًا ھمانند نامھیدق
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   در ملكوت خدایھا در مورد شاگرد  مثلی اصلیامھایا پیم یخالصھ تعال  - پ
  

  : در ملكوت خدا عبارتند ازی مربوط بھ شاگردیھا مثل
  ؛٣٠ـ٢٨: ١۴در لوقا »   عجولمعمار« مثل  )١
  ؛٣٣ـ٣١  :١۴در لوقا » فكر یپادشاه ب« مثل  )٢
  .)دی رجوع كن٣مھ یبھ ضم (۶٢ـ۶١  :٩در لوقا » شخم زننده« مثل  )٣
  

ا بھ آن یم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستی در ملكوت خدا، چی مربوط بھ شاگردیھا  مثلی اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  ؟ میا چھ بكنیم یخواھد كھ ما چھ باش یم و او میاوریمان بیا

  .ح باشندی مسیسید شاگردان متعھد عیبا یان میحی مس:مالحظات
،  ، ھمسر، فرزندان نی را مد نظر داشتھ باشد، مخصوصًا در مورد روابطش با والدی شاگردیھر شخص مسؤول است كھ بھا )  الف

تر از  ح را انتخاب كرده و او را باالتر و مھمی مسیسین باشد كھ شخص عیبھا امكان دارد ا.  شیف خو و اھدای، زندگ ، خواھران برادران
  .ش قرار دھدیت خوی اھداف و امنیشان و حتی، خو نیروابطش با والد

  
 یت برایؤولرش مسی كھ عبارت است از پذ.ا نھیح باشد ی مسیسیخواھد شاگرد ع یا میرد آیم بگی ھر شخص مسؤول است كھ تصم ) ب

 اجتناب از یرد كھ براید در نظر بگی او با. ممكن استریح غی مسیسیتفاوت بودن نسبت بھ ع یب. ا مخالفت با اویم شدن بھ شاه شاھان یتسل
،   بودنیحی مسیبرا. نمیتوان فقط کمی مسیحی بود. ا ترك كندید كنار بگذارد ی را باییزھای، چھ چ حی مسیسیاش با ع شكست در رابطھ

 و رین تدبیبدتر.  ی سابق زندگهوی و بعد ادامھ بھ شی در زندگیرات ظاھریی تغیجاد مقداریل ایتوان دست بھ اقدامات كوچك زد، از قب ینم
ر و تنھا كار ین تدبیبھتر. ردی نگیمیچ تصمیجھ ھی بماند و در نتیتفاوت باق یتواند ب ین است كھ شخص فكر كند میز این چیتر احمقانھ

 یشاگرد. دی او، با خدا مصالحھ نمایرش شاگردیح و پذی مسیسیمان بھ عیق این است كھ شخص از طری و قابل قبول ای منطقعاقالنھ و
  .باشد یم او میح و تعالی مسیسی با تمام قلب و وجود بھ عیم شدن و سرسپردگی تسلیح بھ معنیمس
  

 تمام عمر خود، یش و برای خویببندد كھ در ھر روز زندگمان را ین پیھر شخص مسؤول است كھ با تمام قلب و وجود خود ا  )پ
ن سھ مثل یا. باشد یش می خوی شاگردی برایمان فسخ نشدنیك عھد و پیح خواھان ی مسیسیع. ح باشدی مسیسیرو عیك شاگرد پیھمچون 

د از یبا ی ھر روزه م.ردیح بگی مسیرش شاگردی پذی برایمید تصمیاو با.  را برآورد كندی شاگردید بھایبا یدھند كھ شاگرد م یم میتعل
  .ح بھ جلو بنگردی مسیسی عیروی، در پ  كردهینگاه كردن بھ عقب خوددار

  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

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

  .بھ حضور خدا بیاورید
  

  ) دقیقھ٢ ( منزلتكلیف  ٦
  ی بعددرسبرای 

  
 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
  
  .دباشیتعھد منسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت   - تعھد  - ١

  .تعلیم دھید یا بررسی نماییدرا موعظھ كنید، » فكر معمار عجول و پادشاه بی«ھای  مثلموضوع  برای یك فرد یا یك گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و یادداشت .  بخوانیدرا ٨ و ٧، ۶، ۵اشعیا فصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  - ٢

  . بردارید
 آیھ ٥ھر روز آخرین . است، مورد تعمق قرار داده و حفظ كنید )١٢  :١٠رومیان ( حفظی جدید را كھ    آیھ- حفظ کردن  - ٣

  .حفظی قبلی را مرور کنید
 قدم  بررسی ٥از روش . را در خانھ آماده كنید)  ٣٣-١ : ٩رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس -٤

  .کتاب مقدس استفاده کنید
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - عاد  - 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 بنویسیدف منزل یادداشتھای تعلیمی و این تكلیآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٣۴درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  اشعیا

  
در میان  با دیگران )٨، ٧، ۶، ۵اشعیا ( شده   و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخصبھ نوبت
  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (بگذارید

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

  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
   رومیان: جموعھعنوان م

  
  ١٢ : ١٠رومیان : پاكی.  مرور كنیددو نفری :مرور

  

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ٣٣-١ : ٩رومیان   

  
، و سپس  انیھودی یاول برا: مان آوردی نجات ھر كھ ایل قوت خدا است براید كھ انجیگو ی م١٧-١۶  :١ان یپولس رسول در روم : مقدمھ

عنوان مثال  بھ(اند   برخوردار بودهیت خاصیگاه و اولویان از جایھودیست كھ یت نین واقعید ایخ مؤی، چھ گذشت تار نحالیباا. ھا  امتیبرا
  .ر شده بودی و كفر و الحاد فراگیمانیا یمان عادل شمرده شوند، بی از مردم بھ ایری آنكھ گروه كثیجا ، بھ لیو در اسرائ). ۶-۵  :١٠ یمت

و . كند یف میھا را توص ان و امتیھودیشمول خدا در ارتباط با   جھانھ طرح و برنام١١-٩ یھا ان فصلیمن پولس رسول در رویبنابرا
 ی خدا براھبرد نقش شیسان در پ گر دارند و چھیكدی بر یرات متقابلیھا چھ تاث ان و امتیھودی عملكرد خدا با یدھد كھ گوناگون ینشان م

  .شوند ینجات ھر دو گروه موثر واقع م
  ).١۵-١  :٩(د یژه بخشی ویازاتید و بھ آنان امتی را برگزیخدا ملت خاص  )١
-۶  :٩(بخشد  یخواھد، نجات م یخدا بر حسب اقتدار خود آنان را كھ م. دینان را نجات بخشآد و ی برگزین ملت بازماندگانیان ای از م) ٢

 :٩( صابر است یاو بس). ٢١-١٩  :٩(ار تام دارد ی خود اختخدا بر خلقت). ١٨-١٧  :٩(سازد  یدل م خواھد سخت یو آنان را كھ م) ١۶
  ).٢٩-۶  :٩) (٢٩-٢۵  :٩(خواھد نجاتشان بخشد  یخواند كھ م یاما در واقع آنان را فرا م). ٢۴-٢٢ 

  ).٣٣-٣٠  :٩(ان نھد یسا را بر آن بنیا كلی باشد كھ قوم خود یا د تا صخرهیح را برگزی خدا مس) ٣
  

   بخوانید:  ١قدم 
  . را با ھم بخوانیم ٣٣-١ : ٩رومیان  :وانیدبخ

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

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

  دھد؟  می
كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفترچھ یادداشت خود  قیقتی را كھ درك می یك یا دو ح: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 اتی كھ كشف كردهبھ نوبت بركات خود را از نك). 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

  
  . انیلیازات خاص اسرائی از امتیفیتوص.  من وجود داردی برایقت مھمی حق۵- ١ :٩ان یدر روم  )١كشف 
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؛  ٢٣-١۶  :١٣اعمال ( كنند ی خود جدا ساختھ بود تا او را خدمت و معرفین بود كھ خدا آنھا را برایل چنی ملت اسرائیعیازات طبیامت
  ).١٣-١١  :٢ان یافسس

، )١  :١١؛ ھوشع ٢٣-٢٢  :۴خروج ( خدا اشاره دارد هزاد عنوان پسر نخست ان بھیلی بھ اسرائ است كھیا  واژه» یفرزندخواندگ«  ) الف
  ).این دنیگانھ قوم خدا در ایو نھ (ا است ین دنین قوم خدا در ای آغازھ، نقط لینكھ اسرائی ایعنی

  
 از آتش یھا چون ستون  از ابر و شبیون ستون، روزھا چ  از حضور خدا اشاره دارد كھ در دوران باستانیا  بھ جلوه» یجالل الھ« )  ب

ره ی او، مثل حضور، اقتدار و عدالت او و غیات الھی است از خصوصییجالل خدا پرتو). ٢٢-٢١  :١٣خروج (ان بود یلیھمراه اسرائ
  ).٣-١ :٧خ یدوم توار(
  

م منعقد كرد و از آن پس بارھا و بارھا در یراھز خدا اشاره دارد كھ با ابیآم ضیمان فی، بھ عھد و پ  كلمھی بھ شكل جمع»عھدھا«  )پ
-٣١  :٣١ا ی؛ ارم١۴-١١  :١٧خ یاول توار ؛٧-١: ۶خروج  ؛١٨-١٧  :٢٢؛ ٣-١  :١٢ش یدایپ(م نمود ید و تحكییق آن را تأیدوران عھدعت

  ).١۶  :٣ان یغالط وعده،؛ ٣۴
  

  ).١٩-١۶  :٣ن ایغالط( عطا شد ی اشاره دارد كھ بھ موسیبھ احكام»  عتیامانت شر«  )ت
  

كردند  ی اجتماع و معبد پرستش مھمی زنده را در خی آن خدایق طیان در دوران عھدعتیلی اشاره دارد كھ اسرائینیی بھ آ» عبادات«  )ث
  ).١٠-۶  :٩ان یعبران(
  
؛ اول پادشاھان ۶  :١۵ش یدایپ( بزرگ خواھند شد یان ملتیلینكھ اسرائیا. ق اشاره داردی عھدعتھ دوران مكاشفیھا  بھ وعده»ھا وعده«  )ج
 ١٠  :١٨ش یدایپ(شان بارور خواھند گشت ی؛ زنان نازا)٢١: ۴؛ اول پادشاھان ١٨: ١۵ش یدایپ( پھناور خواھند داشت ینی؛ سرزم)٢٠: ۴
  ).٢٩  :١٨ر یمزام(رممكن خواھند كرد ی غیمدد خدا كارھا  ؛ و بھ)١۴،
  
عت بھ یش از آنكھ شری پیگر و حتیكدیھا پس از  عقوب اشاره دارد، بھ آنان كھ نسلیاق و  اسح،می بھ ابراھ»ھا ارخیپاتر«ا ی»  پدران« ) چ

  .اند ن جھانی خدا در ایو سرآغاز قوم عھد) ١٧-١۶: ٣غالطیان (ھوه شھادت داده بودند ی عطا شود، بھ كالم و اعمال یموس
  
 ییھا  از وعدهیاریو بھ بس )٣: ١؛ رومیان ٣٧، ٢٣: ٣لوقا (ح اشاره دارد ی مسیسی بھ اصل و نسب ع»  برحسب جسمیسیع«  ) ح

 میان و تنھا در .ا داده نشده بودین دنیگر ملل ایك از دیچیھا بھ ھ ن وعدهیا. ح موعود داده شده بودیگردد كھ در خصوص ظھور مس یبازم
ان یغالط(ان بود یلی از نسل اسرائی انسانح تنھا بر حسب جسم و در ُبعدی مسیسیع ).٢٢: ۴یوحنا  ( وستیل بود كھ بھ وقوع پیقوم اسرائ

او ھمان خدا .  است»  جسم«شتر از ی باالتر و بی بس مسیحیسیع. گردد یل باز نمی، اصل و نسب او بھ ملت اسرائ یاما در بعد الھ). ۴  :۴
ان یپیلیف(م یھ او گردیشتر شبیو ھر چھ بم یان فرزندان خدا شویتا آنكھ ما آدم) ١١-۵  :٢ان یپیلیف(د ی پوشیخ بشر جسم انسانیاست كھ در تار

٢١-٨: ٣.(  
  

  . خدای بر وفاداریدییُمھر تا؛   استیقت مھمی حقی من حاوی برا١٣- ۶ :٩ان ی روم )٢كشف 
 هست كھ وعدیل و بھ تبع آن طرد شدنشان از جانب خدا بدان معنا نی قوم اسرائیمانیا یب.  ك عھد استی بر ی خدا مبتنهوعد» كالم خدا«

  .دیض خود برگزیمان نبست بلكھ تنھا با آنان كھ بر حسب فیع مردمان عھد و پی خدا با جم.  شده استی بر عھد خدا ملغینمبت
  

  ).٩- ۶ :٩(كند  ی خود وفادارانھ عمل مهخدا بر اساس وعد )  الف
ژه و ی خدا، حالت وهارات فقط در پرتو وعدن عبیا.  كار رفتھ است  عام و خاص بھهویت ، نوادگان و فرزندان بھ دو شیل ، ذریكلمات اسرائ

  .رندیگ یخاص م
ان یھودیطور عمده از  ل بھی اسرائیعیقوم طب. داند ی نمیقیل حقیاند، متعلق بھ اسرائ یلیان را كھ بھ حسب جسم اسرائیلی اسرائیخدا تمام ) ١

و )  ، روت انی، موآب٩وشع ی،  انیجبعون(ان ی از كنعانی برخاما. اند عقوبیلھ كھ نوادگان دوازده فرزند ی آن دوازده قبیعنیشود،  یل میتشك
ل ی با اسرائیل جسمانیكن اسرائیل. وستندیل پیبھ قوم اسرائ) ٨-١  :۵۶ا یاشع(مان آوردند یھوه ایھا كھ بھ خداوند   از امتیگانگانیز بین

گر یاند و سپس آنان كھ از د انیلی كھ از اسرائیداران مانی ااول:  داران است مانی تنھا متشكل از ایل روحانیرا اسرائیز.  ستی نیكی یروحان
  .اند ن جھانیل ایقبا
خدا فرزندان وعده را . اند می ابراھی و جسمانیعیفرزندان طب»  فرزندان جسم«. داند یل را فرزندان خود نمی اسرائیعیخدا فرزندان طب ) ٢

م و ھاجر و در خصوص ین وعده را بھ ابراھیاو ا.  دادیا اره وعدهم و سیخدا در خصوص اسحاق بھ ابراھ. داند یفرزندان خود م
  . وستھ استین وعده در آنھا بھ تحقق پی است كھ ای خدا متعلق بھ آحاد افرادهوعد. ل ندادیفرزندشان اسماع

كھ فرزندان خدا خوانده  او است ھ و مقتدرانی الھهق وعدی، بلكھ تنھا از طر یعیا تولد طبی مردمان نھ بر حسب جسم و : یریگ جھینت
  .شوند یم
  

  ).١٣- ١٠ :٩(كند  یھا دارد، وفادارانھ عمل م  انسانیدگی كھ از برگزیخدا بر طبق ھدف )  ب
 یآنچھ محدود بودن معنا.  محدودییگر در معنای دیاند و از سو كار رفتھ ر بھیطور عام و فراگ بھ» سویع«و »  عقوبی «یك سو، اسامیاز 

  .باشد یم) ١٣  :٩(، و محبت او )١٢  :٩(، دعوت او )١١  :٩(ھا   انسانیدگیكند، ھدف خدا از برگز ین میی را تعین اسامیا
 یم و فراخوانیبلكھ تنھا خدا است كھ آنان را بر حسب محبت عظ. شوند ی خود فرزند خدا خوانده نمی انسانیھا ان با تالشی آدم: یریگ جھینت

  .ندیگز ی برمی بھ فرزندخواندگ)دشو یاقع مز موثر ویشھ نیكھ ھم( خود ھمقتدران
  

  . خداییھ عدالت و پارسای اثبات و توجیعنی،   استیقت مھمی حقی من حاوی برا١٨- ١۴ :٩ان ی روم )٣كشف 
  ).١۶- ١۴ :٩(ض بخشد یخواھد ف یاد و مختار است ھر كھ را مزخدا مقتدرانھ آ )  الف
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 ھر كھ او(كند  یپولس رسول از عدالت خدا دفاع م. م كھ حق بھ جانب ما باشدیان آوری بھ مسخن»  عدالت«م از یتوان ی می ما تنھا زمان) ١
ھیچکس نمیتواند اینرا بحق از خدا  .د او را نجات بخشدیتواند ادعا كند كھ خدا با یچكس نمید كھ ھیگو ی و م)دبخش یخواھد، نجات م یرا م

 و یكی مرز نی، و آنھا را رو گرفت یگناه در نظر م ین را كامال بی زمی رویھا  انسانی، اگر خدا تمام عنوان مثال بھ. انتظار داشتھ باشد
 یوندند، و بھ دلخواه فقط گروھیبپ)  تی و محكومیدیا پلی و نجات یكین(رند بھ كدام جبھھ یم بگی كھ بتوانند تصمیا گونھ داد بھ ی قرار میدیپل

  . داشتھ باشندییھ او ادعایتوانستند عل ی و مردمان م.شد یناعادل محسوب م یید، آنگاه خدایگز ی نجات برمیاز آنان را برا
ا یروند  ی ھالكت میسو ا بھین كنند كھ آییستند تعیك قادر نیچی دوراند، ھی بسیدی و پلیكین نیان از مرز بی آدمی كھ تمامییاما از آنجا

عقوب ی؛ ۵  :۵١؛ مزمور ١٢  :۵ یانروم(اند  ان در گناه زاده شدهی آدمھ جمل.ھ خدا وارد آورندی عادالنھ علییتوانند ادعا یك نمیچیو ھ.  نجات
ان را گناھكار و دور از خدا و ی آدمھز جملیخدا ن). ٢٣  :٣(اند   قاصر آمدهیات الھیاند و از مطالبات و مقتض دهی گناه ورزیجملگ). ۴  :١۴

اند و  اند و محكوم گشتھ جملھ گم). ١٩-١٧  :۵(اند   سقوط كردهی ھمگان و نسل بشر،یع آدمیجم). ٨،١٠ ،۶  :۵(آورد  یدشمن در نظر م
 صد ز محكوم كند، ھمچنانین نفر نیان را تا بھ آخری آدمھسان اگر خدا جمل نیبد). ١۶،١٨،٣۶  :٣وحنا ی(ند یمورد خشم و عضب خدا

 محبتش هسبب است كھ گستر نیبخشد، بد ی نجات مكار رااھ مردمان ناعادل و گنبا وجود این،ت كھ خدا ین واقعی و ا.  عادل استدرصد
  .  عدالت او استیورا

چكس یگان خدا است كھ ھی راھی، ھد ا رحمتیض یف. م كھ حق بھ جانب ما نباشدیان آوریسخن بھ م»  ضیف«م از یتوان ی می ما تنھا زمان) ٢
ت كھ خدا بر گروه ین واقعیا» . فت كنمأت كنم بر ھر كھ رفأرحم كنم بر ھر كھ رحم كنم و ر«: دیفرما ی خدا م. ستی آن نھستیق و شایال
  .  و اعجاز محبت او استی شگفتیایدھد گو ی از مردمان رحم و شفقت نشان میشمار یر و بیكث
  .م خدا و رحم و شفقت اویض عظیق فیشوند، بلكھ تنھا از طر ی خود فرزندان خدا نمی انسانیھا اق و تالشی مردمان با اشت: جھینت
  

  ).١٨- ١٧ :٩(د یخواھد سخت فرما یخدا مقتدرانھ آزاد و مختار است تا قلب آنان را كھ م   ) ب
شان  آنان كھ قلب.  داردی و حقوقیید، مفھوم قضایگو یمقدس از آن سخن م سخت شدن قلب كھ كتاب.  ان و سخت شدن قلبشانی گناه آدم) ١

 ی و جنسیھا را بھ ذھن مطرودشان واگذاشت و آنان در انحرافات اخالق  خدا امت، عنوان مثال  بھ.اند ، ھمواره درخور مجازات سخت شده
آنان ). ٢۵ ،١٨  :١( را كھ خدا آشكار ساختھ بود، وارونھ جلوه دادند یقتیعمد، حق را آگاھانھ و بھی، ز)٢۶،٢٨ ،٢۴  :١(غرق گشتند 

شان كاشتھ  ی، و عاقبت آنچھ را در زندگ  مبتالشان ساختیدل ھ سختز بیھ خدا سخت ساختند كھ خدا نیوستھ و تا بدان حد قلوبشان را علیپ
، تا آنكھ عاقبت خدا  ھ خدا سخت ساختیوستھ علی قلب خود را پیز در دوران موسیفرعون ن). ٨-٧  :۶ان یغالط(بودند، برداشت كردند 

م یتوان یما نم.  ام خود را در جھان معروف ساخت، خدا از فرعون استفاده كرد و ن نیبا وجود ا.   مبتال ساختیدل ز او را بھ سختین
  . میان جدا كنیر آدمی را از گناه و تقصیدل سخت

 مبتال یدل اند، سزاوارند كھ بھ سخت دهیان گناه ورزی آدمی، از آنجا كھ تمام یی و قضایاز نقطھ نظر حقوق.  یدل  و سختی الھه اراد) ٢
سبب  نیسازد بلكھ بر آنان رحم و شفقت دارد بد ی مبتال نمیدل ھا را بھ سخت  از انسانیشمار یبر و یت كھ خدا گروه كثین واقعیاما ا. گردند

نكھ گناه یا: رندیگ ی فرزندان خدا قرار نمهل در زمری از مردمان بھ دو دلیبرخ.  ن اراده فرموده استیاست كھ بر حسب اقتدار خود چن
ض ی خود فی الھهگر آنكھ خدا بر حسب اقتدار و ارادیاند؛ و د یدل  و سزاوار سخت مستحقیی و قضاید خدا از نظر حقوقیده و از دیورز
  . غ داشتھ استیش را از آنان دریخو
  . خداھق اراده و خواست مقتدرانیند، بلكھ تنھا از طریآ ی فرزندان خدا در نمهم خود در زمری و تصمی مردمان با را: یریگ جھینت
  

   .ھ اقتدار خدای اثبات و توجیعنی،   استیقت مھمیانگر حقیمن ب ی برا٢۶- ١٩ :٩ان ی روم )۴كشف 
  .دارد یكند و بار مالمتشان را برنم یان را از آنان سلب نمی آدمی فردیھا تی خدا مسؤولھاراده و خواست مقتدران

  ). ١٩ :٩ (یی است غای مقتدر خدا امرهاراد )  الف
 ندارد و یگونھ اعمال نفوذ چی كھ انسان بر آن ھیرییرقابل تغی غیزھای؛ چ  استیسان انیی توانای است كھ وراییزھای، چ تیمنظور از غا

  : عنوان مثال بھ. م فرود آوردید در مقابل آن سر تعظیتنھا با
ل اعما(م یكن ی مین جھان زندگی ایخ و در كجاینكھ در كدام مقطع از تاریكند؛ و ا ین مییت ما را تعی عمل خدا در خلقت است كھ ماھ) ١

٢  :١٧۴-٢٧.(  
  ).١٢-٧  :١ان یافسس(سازد  یسو م  او ھمه ارادیز را با راین ھمھ چیت خدا بر آسمان و زمی حاكم  )٢
  ).۴  :٣ان یروم(دھد  ی و قضاوت قرار میان را بطور عادالنھ مورد داوریا، ناعادل بودن آدمی خدا بر دنھ مقتدرانی داور) ٣
غ ی دریكند و آن را از چھ كسان ی رحم و شفقت مین است كھ او بر چھ كسانی اهكنند نییھا تع سان انیدگی اراده و قصد خدا از برگز) ۴
  ).٢۶-۶  :٩؛ ٣٠-٢٨: ٨ان یروم(دارد  یم

 خدا و ھدف و مقصود او ه بھ رضا و ارادید راضیز بایو ن.  میم فرود آورید سر تعظی، با یی غایزھایگونھ چ نیما ھمواره در برخورد با ا
اراده و قصد و ھدف مقتدر و .  میی نگویمات او سخنیھ تصمیم و علیر سؤال نبری و موافق بوده و ھرگز طرق او را زیرا ؛ و با او ھم میباش
؟ در عوض  میی بگویزیمات او چیھ تصمیا علیم یر سؤال ببری او را زیھا م كھ اھداف و برنامھیما كھ ھست.  یی است نھایزیم خدا چیعظ

رت عطا یم ما را بصیم از او بخواھیتوان ی البتھ م. می احترام كنیقا در حضور شكوه و جالل و عظمت او ادای، عم ر كردهاید سكوت اختیبا
م یی او سخن بگوی الھھم با شور و شوق در خصوص نقشیتوان ین میھمچن.  میابی او را درھ، طرح و برنام افتھید تا درك و معرفت یفرما

  ).٣۶-٣٣  :١١ان یروم(
  

  ).٢٣- ٢٠ :٩( بشر سقوط كرده سر و كار دارد ی واقعیای مقتدر خدا با دنهاراد  ) ب
،   ِگل فرو افتاده و تباه گشتھ.كار آل ، بلكھ گنھ دهی اییھا ھم نھ انسان د، آنیگو یھا سخن م ت و سلطنت خدا بر انسانیكالم خدا در مورد حاكم

، ھالكت را بر خود نازل » ظروف غضب«م كھ ییم بگویتوان یما گرچھ م. ن ِگل بسازدیخواھد از ا یگر مختار است آنچھ م اما استاِد كوزه
 هندیش آی تنھا خدا است كھ از پ.آورند یموجبات نجات خود را فراھم م»  ظروف رحمت«م ییم بگویتوان ی، اما نم)٢٢  :٩(سازند  یم

  ).٢٣  :٩( بر آنان مكشوف فرموده است نی، طرح نموده و در زمان مع ش از خلقت عالمی پیپرشكوه آنان را، حت
نده ی كھ در آین آنچھ در زمان حال ھستند و ھالكتیدر واقع ب.  وجود داردیوستگیتداوم و پ»  ظروف غضب «هندی حال و آین زندگیب

  ).٢٣  :۶(را مزد گناه موت است یز.   استی قطعی، ارتباط شان منظور داشتھ شدهیبرا
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 كھ ین آنچھ در زمان حال ھستند و جاللیدر واقع ب.  وجود داردیوستگیز تداوم و پین»  ظروف رحمت «هدنی حال و آین زندگین بیھمچن
   .)٣٠-٢٩: ٨ (ی است قطعیافت ارتباطی جاودان بدان دست خواھند یت و در زندگیدر نھا

 ظروف رحمت او خواھند بود یروھو گ) ١٧،٢٢  :٩( ظروف غضب خدا یشوند؛ گروھ یم میان بھ دو گروه تقسیع آدمی جم: یریگ جھینت
)٢٣  :٩(.  
  

  ).٢۶- ٢۴ :٩(باشد  یز میان نیھودیری فراخوان او از غهكنند نییت و اقتدار خدا تعیحاكم  )پ
 ین ابتدا از وفاداریو ا.   بر عھد خود وفادار بوده استی مبتنهاو ھمواره بھ وعد. ھودیریھود و چھ غیخواند، چھ  ی خدا مردمان را فرام) ١
 او نسبت بھ ظروف رحمت یگر، وفاداریو د). ۶  :٩ ؛ ٢۴  :٩(رسد  یظھور م ان بودند بھیھودیان یو نسبت بھ ظروف رحمت كھ در ما
ت است كھ یار حائز اھمین بسیا). ٩  :١موتائوس ی؛ دوم ت١۴-١٣  :٢ انیكی؛ دوم تسالون٣٢: ٨ ؛ ٢۴  :٩(است ) ھا امت(ان یھودیریان غیم

 :۵مكاشفھ (شود  یھا و ملل جھان م ل و زبانی قبای عھد او شامل تمامهوعد. رود یان میھودی فراتر از یھد خدا بس عهض و وعدی فهگستر
ابند ی ی بركت مین از وی زمیع ملل روی؛ در او كھ جم افتیح بود كھ تحقق ی مسیسی عھد خدا در عه وعد.)١٠-٩  :٢؛ اول پطرس ٩ 
  .)٣  :١٢ش یدایپ(
كند كھ در دوران حكومت  ی اشاره میانیھودی بھ ١٠  :١ و ٢٣  :٢ق ھوشع یدر عھدعت.  قیان در عھدعتیھودیریغ فراخوان خدا از ) ٢

و . گر بار قوم خدا خوانده خواھند شدینده دی وعده داد كھ در آ خدابا این وجوداما . شدند یگر قوم خدا خوانده نمی، د لیپادشاھان ملحد اسرائ
  .م بھ تحقق درآمدیالقدس بر آنان در اورشل ، و پس از آن با نزول روح ان از اسارت بابلیلیاسرائن وعده در دوران بازگشت یا

ان در ابتدا و یلی طردشدن اسرائھواقع. برد یكار م ز بھین) ھا امت(ان یھودیرین اصل را در مورد غیان ایپولس رسول در رسالھ بھ روم
شان از حقوق  یل و سپس الحاق آنان بھ قوم خدا و برخورداریازات قوم اسرائین از امتایھودیری غییت ابتدای، با محروم  مجددشانیایاح

ھود كھ بھ یریھود و غی مردمان اعم از ی تمام.)۶-١  :٣؛ ٢٢-١  :٢ان یافسس(ار دارد یدار، شباھت و قرابت بس مانیاِن ایھودیبرابر با 
). ١٠-٩  :٢؛ اول پطرس ١۶  :۶ان ی؛ دوم قرنت١۶-١۴  :۶ان ی؛ غالط۶  :٩(دھند  یل می را تشكیقیل حقیمان آورند، اسرائیح ای مسیسیع

ض كامل خدا است كھ یبھ سبب ف.  ض او استی برخوردار شدن از فی خدا از مردمان براھ دعوت و فراخوان مقتدرانید روینجا تاكیدر ا
  .)٢۶-٢۵  :٩(توانند عضو قوم خدا بشوند  ین قوم خدا نبودند میش از ای كھ تا پیمردمان

  
  .ح در مورد بازماندگانی توضیعنی؛   استیقت مھمیانگر حقی من بی برا٣٣- ٢٧ :٩ان ی روم )۵كشف 

  
  ).٢٩- ٢٧ :٩(د یگو یل سخن میاسرائ»  ا بازماندگانیت یبق«وضوح در خصوص  ق بھی عھدعتیھا نبوت  ) الف

خ ی؛ دوم توار١۶  :١٣ش یدایپ(ن ی؛ ھمچون غبار زم)٨: ٣ل پادشاھان او(شمار بودند  یر و بیان كثیلیز اسرائیق نیدر ھمان دوران عھدعت
  ).٢٠  :۴؛ اول پادشاھان ١٧  :٢٢ش یدایپ(ا ی ساحل دریھا ؛ و شن)٢٢  :١٠ھ ی؛ تثن۵  :١۵ش یدایپ(؛ و ستارگان آسمان )٩  :١

؛ ٢٣-٢٢  :١٠ا یاشع(افتند ی از آنان نجات یتیا بقیان  از بازماندگیشمار بودند، اما تنھا گروھ یر و بیان كثیلی، اگر چھ اسرائ با این وجود
ت یا بقی و بازماندگان یل جسمانیان اسرائی میص الھیز و تشخیتم). ١٢  :٢كا ی؛ م٢٣  :٢ل یوئی؛ ٢٠  :۵٠ا ی؛ ارم١٨: ١٩اول پادشاھان 

ح یان مسیھودی از یاریاگرچھ بس.  وفادار استل ی بر عھِد خود بھ قوم اسرائی مبتنهد آن است كھ خدا ھمواره بھ وعدیل مؤی اسرائیروحان
مان آوردند و یح ای مسیسیز بودند كھ بھ عیگر از آنان نی دیاری عھد خدا دور ماندند، اما بسهسان از وعد نیموعود را رد كردند، و بد

  ). ١٣-١١  :١وحنا ی(اند  لیت اسرائیا بقیآنان بازماندگان . افتندینجات 
شان را طرح كرده یدن ای برگزھاو از ازل نقش). ٣٠،٣٣-٢٩: ٨(ان ملل مختلف جھان دارد ی میدگانی خود برگزیا، خدا بر ترتیبن یبھ ھم
دگان را دست كم ین برگزیت اید اھمیگاه نبا چیھ). ۵  :١١(شوند  یده میض برگزی بر حسب فیتی بقیان ھر نسلیدر م). ١١  :٩(است 
-٢٧  :٩؛ ٩  :١ا یاشع(ان رفتھ بود یكنون از م، ھمچون سدوم و غموره تا ی و جسمانیعی طبلی، اسرائ دگانین برگزیرا بدون ای، ز گرفت

٢٩(.  
  

  ).٣٣- ٣٠ :٩(دھند  یھشدار م»  لغزش«ھ یوضوح عل ق بھی عھدعتیھا نبوت )  ب
مان یض خدا و ایفق یدست آورد، تنھا از طر ح آن را بھی مسیسی و عدالت خدا كھ عنیکی از ی برخوردار.بدست می آیدعدالت  ) ١

و آنان را . دارد یمانداران منظور می ایح را برای مسنیکی بدان معنا است كھ خدا عدالت و یشمردگ  و عادلنیکن یا.  ر استیپذ امكان
  .كند ی رفتار منیکانند و پس از آن با آنان چون عادالن و یب یشمارد و در نظر خود عادل م یكامال و صد در صد عادل م

 و عبادات ی انسانیھا كوشند با تالش یمداران است كھ م عتیون و شرید، عدالت مذھبیآ ی آن بر میجستجو  كھ شخص بھیاما عدالت
 نیکعادل و آنان را شان  ی مذھبیآوردھا دوارند كھ خدا بھ سبب اعمال و دستیآنان ام. ندیر خدا عادل محسوب آشان در نظ یمذھب

  .محسوب کند
ابند و ی خود بھ عدالت دست یھا  داشتند تا با تالشیز خدا بھ آنان كھ سعیق نی عھدعتھ در مكاشفیحت.  قیعتھشدار و وعده در عھد  )٢

شد آنان بلغزند و سقوط كنند  ی بود كھ سبب میح سنگ لغزشی مسیسیع. دھد یكردند، ھشدار م یح را رد می مسیسیعدالت خدا در ع
 :٢٨ا یاشع(شوند  یرند، ھرگز خجل و شرمسار نمیح بپذی او را در مسییند و عدالت و پارسااما آنان كھ بر خدا توكل ببند). ١۴: ٨ا یاشع(

  ).۴۴  :٢١ ی؛ مت٣۴  :٢؛ لوقا ١۶ 
 در تقدس یمان آوردن بھ خدا و زندگیت انسان در ای مقتدر و مصصم خدا مسؤولهك سو، ارادیاز .   انسانه خدا و ارادهان ارادی مھ رابط) ٣

 آزاد انسان هگر، ارادی دیاز سو. شمارد یده نمیشود و آن را ناد ین اراده و اعمال انسان نمیگزی مقتدر خدا جاه اراد.كند یرا از او سلب نم
  .)٨-۵: ٨(ست ی خدا نھ مقتدرانه ارادهكنند نییتع
 آوردن و اطاعت از خدا و در مانیت انسان در ای مسؤولیعنی(ز ھست ی نی انسانه ارادهرندی مصمم و مقتدر خدا دربرگه اراد: یریگ جھینت

؛ ٩  :١موتاؤس ی؛ دوم ت١۴-۴  :١ان یافسس(د یانجام خواھد رس ن بھین بر زمیقی خدا بھ هن است كھ ارادید این مؤیھمچن).  ستنیتقدس ز
  ).١۴-١٢  :٢ان یپیلیف
  



 ٧١        صفحھ                                   وم                                                               س کتاب -موعظھ ملکوت خدا 

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

  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ٣٣-١ : ٩رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 
 تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود :بنویسید
  . بنویسید
بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن ونوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھركدام از افراد سؤال  (: بگذاریددرمیان

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

  
  ؟ یا مذھبیداند  ی می ملیل را مفھومیمقدس اسرائ ا كتابیآ). ٩-۴  :٩رومیان  ( )١سؤال 

ن یشان بر ایا. دانند یت منسوب میا ملی، نژاد و  طور خاص بھ قوم ا بھر»  لیاسرائ« ھستند كھ یانیحیان و مسیھودیامروزه  :مالحظات
 دارد كھ با یا ان نقشھیلی نجات اسرائیز باور دارند كھ خدا برایو ن. ، قوم خدا ھستند ك ملتیعنوان   و بھیعیطور طب ان بھیلیباورند كھ اسرائ

 هد واژیق و جدیسندگان عھدعتیم كھ نویابی یگونھ در م نیق كالم خدا ای دقھحال آنكھ از مطالع.  گر مردمان متفاوت استی نجات دھنقش
آنان قوم خود . اند كار برده  اشاره بھ قوم خدا بھیطور خاص برا  بلكھ بھی و جسمانیعیل طبی اشاره بھ قوم اسرائیرا نھ تنھا برا»  لیاسرائ«

   .دندید ی میت مذھبیك موجودی بلكھ یت ملیك موجودیرا نھ 
 بھ مثابھ ھفت یقیان حقیلی آنان اسرائیبرا. شان بودیھوه خدای بود كھ ی جماعتیبھ معنا»  لیاسرائ« آنان ی برا. قی عھدعتیایدگاه انبید )  الف

 قوم ی كھ خداوند برایتیا بازماندگان و بقی، و )١٨: ١٩اول پادشاھان ( بودند كھ زانوانشان در مقابل بت بعل خم نشده بود یھزار نفر
ان ھالك یلیت اسرائیكھ اكثر یدر حال). ١٢  :٢كا ی؛ م٣٢  :٢ل یوئی؛ ١٠  :١؛ ھوشع ٢٢-٢٠  :١٠؛ ٩  :١ا یاشع( گذارده بود یل باقیاسرائ

ق بھ ھمان یدر عھدعت»  لیاسرائ «هن واژیبنابرا. دیل را تحقق بخشی خود بھ اسرائهسان خدا وعد نیبد. افتندی از آنان نجات یتیشدند، تنھا بق
  . ر استیپذ مید، تعمیدر عھدجد» سایكل «هواژ هانداز

  
 كھ وارثان ییھا ان و امتیھودیبرند و  ی نمیراثی كھ از ملكوت خدا میانیھودیان یح در روزگار خود می مس.حی مسیسیدگاه عید )  ب

كنند و  ی میروی خود پهویبھ ش كھ او را یان شاگردانین میھمچن). ۴۴-۴٢  :٢١؛ ١٢-١١: ٨ یمت( قائل شد یزیملكوت خدا خواھند بود تما
ن یھمچن). ۴٧-٣٠  :٨ و ۶۶-۶٠  :۶وحنا ی( قائل شد یزیز تمایكنند ن ی میرویپ)  حی مسهوی شیعنی( او هویح را بھ شی كھ مسیقیشاگردان حق

  ).۴٧  :١وحنا ی( خواند یقی حقیلیل را اسرائینتنائ
  

ان ین میشود؛ و ھمچن یز قائل می تمایل روحانی و اسرائیعی و طبیسمانل جیان اسرائیز می پولس رسول ن.دیدگاه رسوالن عھدجدید )پ
ن سان در یھم و بھ). ٢٩-٢٨  :٢(اند  القدس مختون شده اند و آنان كھ در قلب و با روح دست انسان ختنھ شده  كھ در جسم و بھیانیھودی

 اشاره بھ یطور خاص برا برد و سپس بھ یكار م  بھیان بومیلیئطور عام و در اشاره بھ اسرا را ابتدا بھ»  لیاسرائ «ه واژ٩-۴  :٩ان یروم
شوند ،  یم فرزندان خدا محسوب نمی ابراھی و جسمانیعی نوادگان طبید كھ تمامیگو یم). ۶  :٩(ل ی قوم اسرائهدیت و بازماندگان برگزیبق
 اسحاق فرزندان وعده ی و جسمانیعی فرزندان طبیز تمامی ننیاما با وجود ا. ل بلكھ تنھا از آِن اسحاق بودی خدا نھ از آِن اسماعهرا وعدیز

 ھلیدوازده قب(ز یعقوب نی فرزندان و نوادگان ی، تمام سان نیو بھ ھم. سویعقوب بود نھ از آِن عی خدا از آِن هرا وعدیشوند، ز یمحسوب نم
ان یحی مسیان حتیپولس رسول در رسالھ بھ غالط). ٣٢  :٩(اوردند یمان نیرا ھمھ ای، ز)٢٧  :٩(شوند  یفرزندان خدا محسوب نم)  لیاسرائ

وحنا ی و ی، مت  پطرس رسول.مان آوردندیرا ای، ز)١۶  :۶؛ ٢٩-٢٨: ۴ان یغالط(خواند  یل خدا می را فرزندان وعده و اسرائیھودیریغ
  ).١۶  :١٠وحنا ی؛ ۴۴-۴٢  :٢١؛ ١٢-١١  :٨ ی؛ مت١٠-٩  :٢اول پطرس ( داشتند یدگاھین دیز چنین

  
  ند؟یب یل را چگونھ می اسرائیدگیمقدس موضوع برگز كتاب). ۵-۴  :٩رومیان  ( )٢ال سؤ

  :مالحظات
  .ل بودی ملت اسرائی تمامیدگیل برگزی اسرائیدگیبرگز )  الف

 یل را برخوردیو ارتباط خدا با مردم اسرائ دادند یك كل میعنوان  ل بھی ملت اسرائیدگیرا برگز»  لی اسرائیدگیبرگز«ق یعھدعت
 ی، و خداوند تو را برا یت قوم مقدس ھستیھوه خدای یتو برا«: دیفرما ی م٢  :١۴ھ یعنوان مثال تثن بھ. ندیب ی می و مذھبی، جمع رندهیفراگ

 :٣؛ عاموس ١۵  :١٠؛ ٨-٧  :٧؛ ٣٧  :۴ھ یتثن(»  یاند بھ جھت او قوم خاص باش نی زمی كھ بر روییھا ع امتیده است تا از جمیخود برگز
 ٢.(  
  

  . ھمراه بودیازاتیل با امتی اسرائیدگیبرگز )  ب
رفت یخ ھمچون فرزندان خود پذین قوم در تاریعنوان اول آنان را بھ. دی خاص بخشیازاتیل امتی، خدا بھ قوم اسرائ۵-۴  :٩ان یبر اساس روم

 :۴ تا ٢٣  :٣ان یغالط. افتندیشان نجات  یست كھ ھمگین معنا نیشان بدی ایاما فرزندخواندگ. شان عطا فرمودی را بدیو عھد و تورات موس
 نابالغ و یعنوان فرزندان ان بھیلیق اسرائیدر دوران عھدعت. كند یح میان را تشریحی مسیان و فرزندخواندگیلی اسرائی تفاوت فرزندخواندگ٧ 

ان و یھودید، یھ در عھدجدحال آنك). ١۶-١٣  :٣ان یغالط(شدند  ی، فرزندان خدا خوانده میعت موسیِت شریمومیت و قیتحت حما
ل یقوم اسرائ). ۵  :١ان ی؛ افسس١۴: ٨(شوند  ی بالغ و رشد كرده فرزندان خدا خوانده میعنوان فرزندان ، ھر دو بھ یحیان مسیھودیریغ

ام یپ.  استل ی تحقق و تكمھماندار، مرحلیاِن ایھودیریان و غیھودی، متشكل از  حی مسیسای بود، حال آنكھ كلین و آمادگی آغازھمرحل
 بھرمند گردند، بدون یاند تا از بركات فرزندخواندگ ، فراخوانده شده ضیگونھ تبع چی، بدون ھ ع مردمانین است كھ جمیا) ٢٨: ٣(ان یغالط

  :١ان ی و دوم قرنت۶-۴  :٣، ١٢-١١  :٢ان ینكھ افسسیمضافًا ا.  عبور كنندین و آمادگی آغازھ، از مرحل یعت موسیت شریمومیآنكھ تحت ق
،  و از آن پس. شد یژه محسوب می آنان ویح برایل تنھا تا زمان ظھور مسی اسرائهژیازات ویدھند كھ امت یم میوضوح تعل  بھ٢٠

  . خدا خواھند بودیھا ازات و وعدهیماندار وارثان امتیاِن ایھودی بھ ھمراه یحیاِن مسیھودیریغ
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  .جات نبود نی برایدگی برگزیمعنا ل بھی قوم اسرائیدگیبرگز  )پ
 یا بھ عبارتیشوند،  یاند فرزندان خدا خوانده نم لی كھ متعلق بھ قوم اسرائیانیھودی ھدھد كھ جمل یم می تعل٩-۶  :٩ان یپولس رسول در روم

طور   كھ بھ آنانین است كھ تمامیمنظور ا» .ستندی نیلیاند اسرائ لیرا ھمھ كھ از اسرائیز«: دیفرما ی م٩-۶  :٩ان یدر روم. ابندی ینجات نم
 یا ژهیازات ویده است تا از امتیك كل برگزیعنوان  ل را بھی خدا قوم اسرائ. تعلق ندارندیل روحانیاند بھ اسرائ لی از نسل اسرائیعیطب

 و ی، اصل اساسیدگی، ھدف خدا از برگز خ نجاتیدر طول تار.  ده استی نجات برگزی از آنان را برایبرخوردار شوند، اما تنھا گروھ
، او  عنوان مثال بھ.  او نشدی فرزندان و نوادگان جسمانی او شامل تمامه استوار نمود اما وعدیم عھدی او با ابراھ. ز بوده استسا نوشتسر

او .  نوادگان اسحاق نشدین وعده شامل تمامیگر بار با اسحاق استوار نمود، اما ای خود را دهاو وعد. ل راید نھ اسماعیاسحاق را برگز
  :١٠ا یاشع. عقوب نشدی نوادگان ین وعده شامل تمامیم نمود، اما ایعقوب تحكی خود را با هو دگرباره وعد. سو راید نھ عیا برگزعقوب ری

 از آنان نجات خواھند یتیباشند، اما تنھا بقبسیارا ی ساحل دریھا  شنھمانندعقوب یت یند كھ اگر چھ ذریگو ی م٢٧  :٩ان ی و روم٢٢-٢٠
  . افتی

  
 ی ھدفیھا برا ر بھ نجات ملتی و فراگی جمعیا اشاره»  قصد خدا از نجات«ا برداشت پولس رسول از ی آ).١٣-١٠  :٩رومیان  ( )٣سؤال 

  ا اشاره بھ نجات آحاد افراد؟یخاص است 
  . طور كل ك ملت بھی نجات اشاره دارد نھ نجات یدن افراد برایوضوح بھ قصد خدا از برگز  پولس رسول بھ:مالحظات

  :  نجات آشكار شده استی برایدگی مصصم او است كھ در برگزه، اراد یدگیقصد و ھدف خدا مطابق برگز )  الف
 ١٣  :٢ یكی، دوم تسالون عنوان مثال بھ.  نجات اشاره داردی برایدگیشك بھ برگز ی اشكال خود بیدر تمام»  یدگیبرگز «هد واژیدر عھدجد

س روح و ی نجات بھ تقدید برایم كھ از ابتدا شما را برگزیی شما خدا را شكر نمایشھ براید ما ھمیبا یم...    برادرانیاما ا«: دیفرما یم
: ٨( مصصم خدا اشاره دارد هكسان بھ ارادی یا گونھ ، بھ كار رفتھ است در ارتباط با خدا بھ»  قصد و ھدف «هھر گاه واژ» . یماِن بھ راستیا

 مصمم هن معنا است كھ ارادیبد»  یدگیھدف خدا مطابق برگز«ن اصطالح ی بنابرا.)٩  :١ئوس موتای؛ دوم ت١١  :٣؛ ١١  :١ان ی؛ افسس٢٨
  .  آشكار شده كھ قصد آن نجات استیدگیخدا در برگز

  
  .گذارد یر میعقوب تاثی، بر محبت او نسبت بھ فرِد  یدگیقصد خدا، با توجھ بھ برگز  ) ب

نجا نقل یدر ا» . سو را دشمنیعقوب را دوست داشتم اما عی«و »  خواھد نمودیا بندگبزرگتر كوچكتر ر«: دیفرما ی م١٣-١٢  :٩ان یروم
ل و ادوم اشاره ی اسرائیھا ھا صراحتًا بھ قوم قول ن نقلیق ایدر عھدعت.   ذكر شده است۵-٢  :١ ی و مالك٢٣  :٢۵ش یدای از پییھا قول

 و یمانیا یتواند ب یرا اگر بھ اقوام اشاره كند، چگونھ میز. تك افراد بھ آحاد و تكتواند بھ اقوام اشاره كند بلكھ  ی نم٩ان یاما در روم.  داشت
. ح كندی، تشر  بھ آنھا اشاره شده۶  :٩ان یل را كھ در رومیان دو اسرائیز میتواند تما یز نمید؟ و نیھ نمایان را توجیلی از اسرائیاریارتداد بس
 از آنان نجات یتید تنھا بقیگو ی كھ م٢٧  :٩ان یاند، با روم ده شدهی نجات برگزی برای و جسمانیعیان طبیلی اسرائین باور كھ تمامیو آنگاه ا
  .، متناقض خواھد بود افتیخواھند 

ق در متن و چھارچوب ی عھدعتیھا قول  نجات افراد كامًال مكشوف نشده بود، نقلی خدا براھق نقشیاز آنجا كھ در دوران عھدعت
د ی عھدجدھمكاشف. سازند ید آشكار نمی وعده را ھمچون عھدجدیقینش فرزندان حقیز و گزی تمای خدا برایارھای، مع شان یقیعھدعت

ان ی ادومیدارد كھ تمام یان میصراحت ب ز بھیب نین ترتیو بھ ھم. اند ده نشدهی نجات برگزیان برایلی اسرائیدارد كھ ھمگ یان میوضوح ب بھ
  ).٩  :۵ مكاشفھ(ستند ی نیمحكوم بھ فنا و نابود

سو واقع شد اشاره دارد نھ یعقوب و عیطور كل بھ آنچھ در گذشتھ بر  بھ)   سادهھگذشت(، زمان فعل دوست داشتن و دشمن داشتن  و باالخره
ح ی مسیسیل بھ عیاِن اسرائیھودی از یاریت كھ بسین واقعیا. شود یل و ادوم واقع شده و میخ بر دو ملت اسرائیبھ آنچھ مكررا در طول تار

اِن قوم یھودیتك  ن وعده نھ شامل تكیرا ای، ز ده استیل بھ شكست انجامی بر عھِد خدا با اسرائی مبتنهست كھ وعدین معنا نیاوردند، بدیمان نیا
  . عقوبیر اسحاق و ی نظیده است ، افرادی نجات برگزیض خود برای است كھ خدا بر حسب فیانیھودی، بلكھ شامل  لیاسرائ

  
  بریدبكار ب:  ۴قدم 

  . پذیر است  كاربرد چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان :توجھ كنید
  :٩رومیان پذیر براساس   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:درمیان بگذارید و بنویسید

  . تھیھ كنید ٣٣-١
  پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟ ردھای امكانخواھد كدامیک از كارب  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
 حقیقت كاربردھای كنند و حتی از یك 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(
  

  ) ٣٣-١  :٩رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
  .د كندیالقدس آن را تأئ د وجدانتان تحت كنترل روحید و بگذارییقت را بگویھمواره حق   *١  :٩ •
  ).١٩  :٢٨ یمت(د یشیندیگر ملل بی در مورد نجاِت ھموطنان خود و د * ٢  :٩ •
  .فیض خدا و ایمانتان بھ او فرزند خدا میشویدشما فقط از طریق . دی، بھ اصل و نسب خود متوسل نشو  نجاتی ھرگز برا * ٨: ٩ •
 خدا است كھ یدگی و برگزی فراخوان،ق محبتی طر تنھا ازشما .ھرگز بھ اعمال خود برای نجات وابستھ نباشید*  ١٣-١١: ٩ •

  .دید فرزند او شویتوان یم
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خواھد نجات  ی، ھر كھ را م ان مردمان گمشدهیرا او مختار است از مید، زیھرگز خدا را بھ ناعادل بودن متھم نكن   *١۵-١۴  :٩ •
ض خدا است كھ یشان بلكھ بر حسب ف یستگیاطر شاخ  آنان نھ بھیبخشد اما تمام ی از مردمان را نجات میریاگر چھ گروه كث. بخشد

  .ابندی ینجات م
ض و رحمت خدا است كھ فرزند او یق فیرا تنھا از طری ز.دی نباشی متك)اراده آزاد(خواست خود  نجات بھ یھرگز برا  * ١۶  :٩ •

  .دیشو یم
  )٧: ۴۵؛ اشعیاء ۴: ١۶امثال ( .كند یتفاده م خود اسھ تحقق نقشیھا برا تك انسان خ از تكید كھ خدا در طول تاری بدان * ١٧  :٩ •
  .شود ی شما مدایا او صخره و بنید و یخور یح لغزش می مسدرا ی شما .دین ھشدار را بھ خاطر داشتھ باشیا  * ٣٣  :٩ •
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
   

ن ی، در من ا ح ھستمیت كھ اكنون متعلق بھ مسین واقعیا.  ح جذب نموده استی مسیسو قت شادمانم كھ خدا خود مرا بھین حقی من از ا) الف
  .دارد ینكھ مرا فراخوانده است و دوست می، و ا ده استیكند كھ خدا مرا برگز یجاد مینان را ایاطم

  
  . ده استی جالل خود آفرید بدانم خدا مرا برایعنوان ظرف رحمت خدا با  من بھ) ب
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  . آشکار کرده است، دعا كنیم ٣٣-١  :٩رومیان بھ ما در در مورد حقیقتی كھ خدا 

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

  

  ) دقیقھ٨( دعا   ٥
    دعای شفاعت  

  
  .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   

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

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

  .  را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید»٣٣-١  :٩رومیان «، موضوع برای یك فرد یا گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و . درا بخوانی ۴٠، ١١، ١٠، ٩اشعیا ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان  - ٢

  . یادداشت بردارید
  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ١٧  :١٠رومیان (آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣
 قدم ٦ از روش .آماده کنید ٣١-١٩  :١۶ و ایلعازر فقیر از لوقا ثروتمند مرد و مثل ٢١-١٣  :١٢ثروتمند نادان از لوقا َمَثل   - تعلیم  - ٤

  .ھا استفاده كنید برای 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 ادداشتتمام ی. خود كنید) یا پوشھ(را  وارد دفتر موعظھ ملكوت خدامربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٣۵درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  یااشع

  
در با دیگران  )۴٠، ١١، ١٠، ٩اشعیا (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

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

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
   رومیان: عنوان مجموعھ

  
  ١٧  :١٠رومیان  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  ) دقیقھ٨٥( تعلیم   ٤
   ثروتمند و ایلعازر فقیرمردثروتمند نادان، 

  
 در ینی ثروت زمه دربارییھا  مثل٣١ـ١٩  :١۶در لوقا » ریلعازر فقیمند و ا ثروتمرد« و مثل ٢١ـ١٣  :١٢در لوقا »  ثروتمند نادان«مثل 

  .باشند یملكوت خدا م
 یسیع» . ی روحانیقتیم حقیمنظور تعل  بھی زندگی بر امور واقعی است مبتنیحیتوض«ا ی؛ » ی آسمانیی با معناینی است زمیداستان«مََثل 

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

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

   مثل ثروتمند نادان -  الف
  

  .٢١ـ١٣  :١٢  لوقا:بخوانید
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

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

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

ا موفق یل ثروتمند یكس را بھ دلچیمقدس ھ كتاب.  خود برداشت كردھ از مزرعی محصول فراوانی شخص ثروتمند.مرد ثروتمند )  الف
 از ی حاكیزیز چیمقدس ن در متن كتاب.  بودندی، ھمھ اشخاص ثروتمند یا وسف رامھیمان و ی، سل می، ابراھ وبیا. دینما یبودن محكوم نم

  .  او را بركت داده استین است كھ خدا عمل دستھاید بر ایتأك.  امده استی نادرست ثروتمند شده باشد، نی شخص بھ روشھانینكھ ایا
  

 او درك نكرده بود كھ . بودی مادین امر كھ او انسانی، ثروتمند بودن نبود، بلكھ ا  كھ وجود داشتین شخص اشكالی در ا.  بودنیماد )  ب
. دیتواند از جانش محافظت نما یقت فكر نكرده بود كھ ثروتش نمین حقی این رویاو ھمچن.  نخواھد ماندیشھ باقیم است و ھین جسم فانیا

  . ز نداشتیچ چی، اما جانش ھ ار داشتی ثروت بسیكیزیاگر چھ از نظر ف
  

و »  من«كرد كھ در آنھا فقط  یطرح م ییاو نقشھ ھا.  گرانین شخص ثروتمند فقط بھ فكر خودش بود و نھ بھ فكر دی ا. خودخواه بودن  )پ
ز بھ آنھا كمك ین نبود كھ از ثروت خود نی كھ گرسنھ بودند نداشت و بھ فكر ایاری بھ افراد بسیچ توجھیاو ھ.   داشتیجا»  اموال من«

  .دینما
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ك ملحد و خدانشناس یھمانند او . داد یكرد و او را جالل نم یت و ثروتش از خدا تشكر نمی موفقی شخص ثروتمند برا. یی خدایب  )ت
ن شخص ی، اما ا»  او را فراموش نكنیھا  جان من خداوند را متبارك بخوان و رحمتیا«:  ن گفتھ استیداود پادشاه چن. كرد یرفتار م

ل و شرب و ارام و بھ اكی؛ الحال ب ین سال داری، اموال فراوان اندوختھ شده بجھت چند  جانیا«:   گفت)دبھ جان خو(ثروتمند بھ خود 
  ).١٧  :١عقوب ی(ض خدا بھ او سپرده شده است یلھ فیكرد كھ بوس ی نگاه نمی كھ داشت ھمچون امانتیاو بھ بركات و ثروت» . بپردازیشاد

  
؛ آنگاه آنچھ  ن شب جان تو را از تو خواھند گرفتی، در ھم  احمقیا«:   در ھمان لحظات خدا بھ او گفت. ر منتظرهیمرگ غ ) ث

ك یق یا از طریم باشد، یتوانست بصورت مستق ی، م ان نشده استینكھ خدا چگونھ با او سخن گفت بیا» ، از آِن كھ خواھد بود؟ یا اندوختھ
كرد كھ بھ خدا  ین فكر میرسد او چن ینظر م خطاب كرد، چرا كھ بھ»  احمق«ن است كھ خدا او را یقت ایحق. ا وجدان خود اوی و ینب

رد، البتھ نھ بعد از یخواست جان او را بگ یخدا م. باشد یش می جان خود و حاكم بر سرنوشت خویكرد كھ ناخدا یاو فكر م.  نداردیاجیاحت
ش كنترل ی خود و زمان مرگ خویكرد بر سرنوشت زندگ ی او احمق بود چرا كھ فكر م. ، بلكھ در ھمان شب  شاد و خوشیسالھا زندگ

 بشر یتمام" ؟ ز را ندا كنمیچھ چ: "  گفتیو" . ندا كن: "دیگو ی میھاتف«:  فكر نكرده بودی نبیاین كلمات اشعی او ھرگز در مورد ا.دارد
البتھ مردمان . شود یده میرا نفخھ خداوند بر آن دمیشود، ز یاه خشك و گلش پژمرده میگ.  اش مثل گل صحراییبای زیاه است و ھمگیگ
  ).٨ـ۶  :۴٠ا یاشع(» . ما تا ابداآلباد استوار خواھد ماندی خداكن كالمید، لیاه خشك شد و گل پژمرده گردیگ. اه ھستندیگ
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

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

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

  . ان شده استی ب١۵ـ١٣؛ ٧ـ۴  :١٢ داستان در لوقا نھیزم )  الف
از «:   ھشدار داده و گفتی مرگ جسمانی برایح بھ جماعت در مورد نگرانی مسیسیع.  ی و ترس در مورد مرگ جسمانینگران ) ١

د كھ بعد از ی از او بترس.دید ترسیدھم كھ از ِكھ با ید، بلكھ بھ شما نشان مین بكنند، ترسان مباشیشتر از ایقاتالن جسم كھ قدرت ندارند ب
 دلگرم كرده ی شاگردان خود را در ارتباط با مرگ جسمانعیسی» .دیم از او بترسیگو ی بھ شما میبل. فكندیبھ جھنم ب، قدرت دارد كھ  كشتن

ن یتواند جان آنھا را از ب ی، اما نم ن بردن و كشتن جسم آنھاستیتواند انجام دھد، از ب ی كھ دشمن مین كاریبدتر: و قوت قلب داد؛ او فرمود
.  ھشدار دادی بھ شاگردان خود در ارتباط با مرگ ابدعیسیاما . ن نخواھد بودیش از ایصدمھ زدن بھ فرزندان خدا ب یقدرت آنھا برا. ببرد

  .باشد یسھ نمی گردد، قابل مقایتواند موجب مجازات ابد ی كھ می گردد مسلمًا با قدرتیتواند باعث مرگ جسمان ی كھ میاو گفت قدرت
،  م ارث داشتی كھ او در خصوص تقسی درخواست كرد كھ در مشكلعیسیت از یان جمعی از میصشخ.  اتی پول و مادی برای نگران) ٢

 ٣۶ و اعداد ١١ـ٨  :٢٧، اعداد ١٧ـ١۵  :٢١ھ یھود در كتاب تثنیان قوم یم ارث در میق در مورد تقسیقاعده و قانون عھدعت.  كندیانیپادرم
د، بھ یگرد یك سوم آن میخواست كھ سھم برادر كوچكتر را از ارث كھ  یرگتر نمن مورد برادر بزیاحتمال دارد كھ در ا.  نوشتھ شده است

 یدگی رسین موضوعاتی اوقات بھ چنیعت بعضید كھ عدالت اجرا نشده است و چون معلمان شریرس ی، بھ نظر م بھرحال. او بدھد
ل كھ ین دلین كار امتناع كرد، احتماًال بھ ایعانھ از اح قاطیمس. ت كندی حل مشكل حكمین مورد برایح خواستھ شد كھ در ایكردند، از مس یم

فھ او در ین وظیرد؛ و ھمچنیده بگین موضوع بودند، نادی بھ ایدگی رسیت برایار و صالحی را كھ صاحب اختیخواست اشخاص ینم
  .تر بود ار مھمیجستجو و نجات گمشدگان بس

 ین او َمَثل ثروتمند نادان را برایبنابرا. شھ در طمع داردی، ر یدن مرد در خصوص موضوعات مای ایدانست كھ مشغلھ فكر ی معیسی
  .ان نمودیت بیتمام جمع

  
  .شود یافت می ٢٠ـ١۶  :١٢ َمَثل در لوقا داستاِن )  ب
  

  . ده استیان گردیح بی مسیی ھم در ھشدار نھای در داستان و قسمتی، قسمت٢١ـ٢٠  :١٢ مثل در لوقا ا كاربردیح یتوض  )پ
ز ی ثروتمندان نی است كھ حتیات امریح. كنند كھ بر سرنوشت خود و زمان مرگشان كنترل دارند ید فقط افراد نادان فكر م فرموعیسی

   .ا بر آن كنترل داشتھ باشندیتوانند آن را تصاحب كرده  ینم
احمق است و ھمانند شخص رد، یده بگی را نادی باشد و ثروت روحانی مادی كھ فقط نگران ثروتھایح ھشدار داد ھر شخصی مسیسیع

اد ثروت ی خود را بر بنیتواند زندگ یكرد م ین بود كھ فكر می ثروتمند نادان در ای و اساسیاشتباه اصل. ، خواھد مرد ن مثلیاحمق در ا
  .دیاش بنا نما ینیزم
  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

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

  . میشو
  باشند؟ یا مربوط می یعًا اصلن مََثل واقیاِت ایك از جزئی كدام:گفتگو کنیدكشف و 
 است كھ فقط پول و ین شخص معرف افرادیا. دینما ی را اطالق می مشخصیح فقط بھ شخص ثروتمند معنای مسیسایع :مالحظات
  .باشند یثروتمند نم)  یاز نظر روحان(دگاه خدا یكنند، اما از د یره می خود ذخی را برایثروت ماد
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    مثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  
ا كاربرد یح ی توضی برایسی كھ خوِد عیاز روش.  ا از خوِد داستانی،  افتیا كاربرد مثل یح یا در توضیتوان  ی مثل را میام اصلیپ  : دمھمق

.  داردی اصلھك نكتیا ی یك داستان اصلیھر مثل معموًال فقط .  میر كنید تفسیم كھ مثل را چگونھ بای ببریم پیتوان یكار برد، م مثل بھ
  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشی اید در پی، نبا نیرابناب

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  .دھد یم میتعل»  در ملكوت خداینی زمیھا ییثروت و دارا «ه دربار٢١ـ١٣  :١٢مثل ثروتمند نادان در لوقا  :مالحظات

 خدا حساب ی خود فقط روید در تمام جوانب زندگی كند، بلكھ بای خودش زندگید فقط برایانسان نبا«: ن مثل عبارت است ازی ایام اصلیپ
  ». ینی و ثروت زمیار باشد، مخصوصًا در ارتباط با زندگی خود بھ خدا آگاه و ھوشیشھ نسبت بھ وابستگید ھمیبا یم. دیكند و اعتماد نما

 ی ملكوت خدا زندگیقیقوم حق. باشند ی در ملكوت خدا می اصلیھا  از مشخصھیكی»  ی ھر روز زندگیماد و وابستھ بودن بھ خدا برااعت«
  . كامل بھ خدایكنند، بلكھ بر اعتماد و وابستگ یش بنا نمی خوی مادی و ثروتھاییاد دارایخود را بر بن

  
    كتابمقدس مشابھ و متضاد دری َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

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

  .دیم و واضح كتابمقدس محك بزنیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  

  ؟ ستی چیمقدس در مورد ثروت ماد دگاه كتابید :گفتگو کنیدكشف و  )  الف
  .  را محكوم نكرده استیمقدس خدا ثروت ماد  كتابیچ جایدر ھ :مالحظات

  .ار ثروتمند بودی، بس  از دام و جواھراتی برخوردارم از نظری؛ ابراھ٢  :١٣ش یدای پ:بخوانید ) ١
  .دی، بلكھ ثروت و جالل بخش مان پادشاه نھ تنھا حكمتی؛ خدا بھ سل١٣ـ١٠  :٣پادشاھان اول  :بخوانید ) ٢
  .عروف بودن مین مرد مشرق زمیعنوان ثروتمندتر  برخوردار بود كھ بھیادیوب از چنان ثروت زی؛ ا١٢  :۴٢؛ ٣  :١وب ی ا:بخوانید ) ٣
  . ثروتمند بودیح و شخصی از شاگردان مسیكی یا وسف رامھی؛ ۵٧  :٢٧ ی مت:بخوانید ) ۴
د خود را یدھد كھ مغرور نگشتھ و ام ین جھان ثروتمند ھستند فرمان می كھ در ای؛ خدا بھ اشخاص١٩ـ١٧  :۶موتاؤس یتاول  :بخوانید ) ۵

 انسانھا ین خداست كھ برایا. د خود را بر خدا قرار دھندی، بلكھ اعتماد و ام گذر است ثبات و زودیش قرار ندھند، چرا كھ بیبر ثروت خو
 كردن و یدھد كھ در خوب یخدا بھ اشخاص ثروتمند دستور م. ندیب یگردد، تدارك م ی آنھا می را كھ باعث خوشیزی ھر چیبھ دولتمند

ق ین طریبد. م گردانندیز در ثروت خود سھیگران را نیاق دیند و با اشت بخشنده باشی، اشخاص  و ثروتمند بودهیانجام دادن اعمال خوب غن
  ).٢١ـ١٩  :۶ ید با متیسھ كنیمقا(ند ینما یره مید، گنجھا ذخیآ ید مین جدی كھ آسمان و زمیا  خودشان در دورهیبرا
  

  ؟ ستیخطرات ثروت چ :گفتگو کنیدكشف و  )  ب
  :مالحظات

  .امكان دارد باعث غرور فرد و فراموش كردن خدا گردد؛ ثروت ١۴ـ١١: ٨ھ ی تثن:بخوانید ) ١
 خود را یجھ وفاداری، در نت ش گشتھی؛ ثروت امكان دارد كھ باعث اعتماد و توكل شخص بر ثروت خو٢٨ـ٢۴  :٣١وب ی ا:بخوانید ) ٢

  .نسبت بھ خدا از دست بدھد
جھ تمام عمر خود را ی خود گردد و در نتیی فرد از داراینود و ناخشیتی؛ ثروت امكان دارد باعث نارضا١١ـ١٠  :۵ جامعھ :بخوانید ) ٣

  .دیش نمای خویھا ییفقط صرف افزودن اموال و دارا
  .؛ ثروت امكان دارد مانع ورود شخص بھ ملكوت خدا گردد٢۶ـ٢١  :١٠ مرقس :بخوانید ) ۴
س و ی، خس ، خودخواه  متكبر، ترسو، ظالمیدثروت امكان دارد باعث گردد شخص فر. ۶ـ١  :۵عقوب ی؛ ١٢ـ٢ :٧٣ مزمور :بخوانید ) ۵
  .انصاف گردد یب

  
  سھ كرد؟یمقا»  ثروتمند نادان«م مثل یتوان با تعل یمقدس را چگونھ م ھا از كتاب ن قسمتیم موجود در ایتعل :گفتگو کنیدكشف و   )پ
 خدا بھ او مراد دلش را خواھد داد و عدالت د،ینما ی می شادی كھ بھ خدا توكل كرده و در وی؛ ھر شخص۶ـ۴  :٣٧ مزمور :بخوانید ) ١

  .گران بھ ظھور خواھد آوردیش چشم دیاو را پ
  .دینما یز میآم تیھا و افكار او را موفق كند، خداوند نقشھ یم می كھ ھر آنچھ دارد بھ خداوند تسلی؛ شخص٣ـ٢  :١۶ امثال :بخوانید ) ٢
   .دالت خدا را بطلبد، خدا بھ او ھمھ دیگر ضروریات زندگی را خواھد داد؛ ھرکھ در ابتدا پادشاھی و ع٣٣: ۶متی  :بخوانید)  ٣
  . جالل خدا انجام دھدید آن را برایبا یدھد، م ی كھ شخص انجام می ھر كار؛٣١  :١٠ان یقرنتاول  :بخوانید ) ۴
در .  د نھ بخاطر مردمی خدا انجام دھی براد، آن كار را با تمام قلب و وجود ویدھ ی كھ انجام می ھركار؛٢۵ـ٢۴  :٣ان ی كولس:بخوانید ) ۵
زھا، یر چی، عالوه بر سا راثین میا.  و از خداوندیراث الھی و از مردم نخواھد بود، بلكھ مینیراث زمید كرد، میافت خواھیجھ آنچھ درینت

  .گردد یز مید نین جدیشامل آسمان و زم
  

  .٢۴ـ١٩  :۶ ی مت:بخوانید  )ت
  سھ كرد؟یم مثل مقاین قسمت را با تعلیتوان ا ی چگونھ م:گفتگو کنیدكشف و 
د دائمًا بر یبا یم)  انیحیمس(قوم ملكوت خدا . اندوزد یشتن گنجھا در آسمان می خویكند، برا ی كھ خدا را خدمت می ھر شخص:مالحظات

  . خود در آسمان تمركز داشتھ باشندیجمع كردن گنجھا برا
  :باشد ین شرح میان بھ اح در مورد اندوختن گنجھا در آسمیم مسیتعل
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 ی ھستند كھ باعث كم شدن ارزش گنجھاییندھاید و زنگ معرف عوامل و فرایب. روند ین مید و زنگ از بیلھ بی بوسینی زمی گنجھا) ١
جامھ ، )۵  :٩وشع ی(زند  ی، كپك م ن صورت نانیبھ ا. ندیگردند كھ كامًال در جھت ھدف آنھا عمل نما یت باعث می شده و در نھاینیزم

امثال (شود  یوار و حصارھا خراب می، د)٣١  :٢۴امثال (شود  یده از خار و خس می، مزارع پوش)٢۶  :١٠٢مزمور (گردد  یمندرس م
ھا،  انھین صورت موریبھ ھم. گردد ی، كدر و تباه م ، و طال و نقره)١٨  :١٠جامعھ (كند  ی، آب از آنھا چكھ م ، سقفھا سوراخ شده)٣١  :٢۴

. گردند ی مینی زمی گنجھایرانیره باعث ویغ...   وی، تصادفات و اشتباھات انسان ش خاكی، فرسا یاھیھا، آفات گ لیھا، س  زلزلھھا، طوفان
د ی خری، كساد  بانكی، ورشكستگ ن كھ ھمانند مصادره اموال استیات سنگی، مال تورم. كنند ی می، دزد  خانھ باال آمدهیوارھای، از د دزدان

ن بدن انسانھا از یھمچن. ر را دارندیگر، ھمان تأثیار دی بسیای، و بال ی طوالنیھا یماری مربوط بھ بیھا نھی، ھز  تصادفاتو فروش كاال،
 كھ شخص یزمان). ١۶ـ١۴  :١٠٣؛ ١٠  :٩٠؛ ٧ـ۴  :٣٩؛ ٣  :٣٢مزمور (رود  یج رو بھ زوال میز بتدری نیجملھ بدن اشخاص قو

  .ل خواھند شدیش با خودش زایدھایھا داشت و تمام ام  آنھا نقشھیرا او كھ بینی زمیرد تمام گنجھایم یم
 یوفادار:  لی از قبیگردند بركات یار ملكوت خدا میآنھا شامل بركات بس. روند یگردند و نھ بھ سرقت م ی، نھ نابود م  گنجھا در آسمان) ٢

 كھ ی از آب كھ ھرگز در درون شخصی؛ نھر)١۶  :٣وحنا ی(رد یپذ یان نمی كھ پایاتی و حی؛ زندگ)٨: ١٣٨مزمور (دار است یكھ تا ابد پا
 كھ ھرگز ی محافظ و قوی؛ دست)٣٩ـ٣٧  :۶وحنا ی(رود  ین نمی كھ ھرگز از بی؛ بخشش)١۴  :۴وحنا ی(گردد  ینوشد، متوقف نم یاز آن م

طلق و تمام خدا كھ ھرگز گسستھ  از عملكرد میری؛ زنج)٢٨: ١٠وحنا ی(ده شود یح دزدی از گوسفندان مسیكی ینخواھد گذاشت حت
 كھ ی؛ دعوت)٣٩ـ٣٧: ٨ان یروم(ده شده ھرگز از او جدا شود یگذارد شخص برگز ی؛ محبت خدا كھ نم)٣٠ـ٢٨: ٨ان یروم(نخواھد شد 

نبش  كھ ھرگز جی؛ ملكوت)١٩  :٢موتاؤس یتدوم ( كھ ھرگز متزلزل نخواھد شد یادی؛ بن)٢٩  :١١ان یروم(ست ی نیھرگز در آن بازگشت
  ).۵ـ۴  :١پطرس اول (د یل نخواھد گردی كھ ھرگز زایراثی؛ و م)۴۴  :٢ال ی؛ دان٢٨  :١٢ان یعبران(نخواھد خورد 

سازد، چشمان  ی او مربوط مینیط زمی، شخص را بھ مح  انسانیكیزی كھ چشم فیقًا بھ ھمان صورتیدق.  ، چراغ بدن است  چشم) ٣
،  نیبا وجود ا. دینما یت می ھدای و اخالقی موضوعات روحانی، او را بسو  ارتباط قرار داده دریز او را با پدر آسمانی شخص نیروحان

با از دست دادن .  گرددی و اخالقی شخص نسبت بھ موضوعات روحانیتواند باعث كور ی مینی زمی گنجھای براید و قویل شدیتما
  .ا از دست خواھد دادز ری اعالم جالل خدا، شخص ھمھ چیعنید ھدف او باشد، یبا یآنچھ م

  
    مثلیم اصلی تعالھخالص  -۶
  

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

  :مالحظات
 یزیبًا با ھر چیآنھا تقر. خرند ی میمھ بازنشستگیكنند و ب یانداز م  خود پسیری دوران پی امروزه مردم برا. بھ خدایعدم وابستگ  ) الف

 ی زندگی براینانیچ اطمیا، ھین دنیاما در ا. اندوزند ی خود می زندگی را برایشترینان بینان و اطمیكنند، اطم یا كسب میدھند  یكھ انجام م
وجود ...  ویا سالمتی،  ی كسب درآمد حتمی براینانیچ اطمی ھی، جنگ و قحط ی، ركود اقتصاد ، تورم ، مرگ یماریل بیبھ دل. وجود ندارد

ا ی یماریك بیتواند در اثر  ی مینی زمیھا یی در ثروت و دارای و خوشی شاد.ابدی خاتمھ یا تواند در لحظھ ین می زمی در رویزندگ. ندارد
 كھ ی خود انجام دھد، در حالینی زمینده زندگی آی را برایكارتواند ھر  یچقدر احمقانھ است كھ شخص فكر كند م. ن برودیتصادف از ب

رد، نادان است یده بگی و كار خود فراموش كند و نادی كھ خدا را در زندگیھر شخص. ردیگ یده می را كامًال نادی ابدی زندگی برایآمادگ
  ).٣ـ١  :١۴مزمور (
  

ن شخِص ثروتمند مرتكب گناھان یچ گفتھ نشده كھ ایھ. دھد ی م بھ خدا سوقی عدم وابستگی طمع شخص را بھ سو. حرص و طمع  ) ب
ن شخص در بدست آوردن ثروتش یم كھ ایامكان دارد تصور كن.  شده باشدی و فساد اخالقی، دزد ی، كالھبردار یل نادرستی، از قب یاخالق

 كرده یزیر اش را بدون خدا برنامھ ی او زندگ: بودیدگاه و نگرش غلط روحانی او داشتن دیاما علت شكست و نابود.  درستكار بوده است
او ). ٧  :۴ان یقرنتاول (د یبال یاد خود می كھ بھ او داده بود شكرگزار نبود، بلكھ صرفًا بھ تالش و كوشش زی بركاتیو نسبت بھ خدا برا
 خود ییگران را در دارای او د).١٢ـ١١  :۴ان یپیلیف( بود یشتریشھ در صدد جمع كردن ثروت بی نبود چرا كھ ھمیھرگز قانع و راض

م ی تسلی خود را بھ ویاو بھ خدا اعتماد نكرد و زندگ). ٣٢  :١۵ان یقرنتاول (كرد  ی میش زندگی خوی خوشیكرد و فقط برا یم نمیسھ
.  ر و كوتاه است چقدر زودگذیچگاه فكر نكرده بود كھ زندگیاو ھ). ٣۴ـ٣١  :۶ یمت( خود بود یھا ییننمود، بلكھ فقط نگران اموال و دارا

؟ او بھ )٢۶  :١۶ یمت(د نگران و دلواپس بود یبا ی آن میماند كھ برا ی میز باقیرسد، پس چھ چ یان میگذرد و بھ پا ی بسرعت میاگر زندگ
، او با  ھبطور خالص). ٧  :۵ان یقرنتدوم (كرد  یر غفلت می و فسادناپذیر بود و از جستجو كردن امور ابدی و فسادپذی موقتیزھایدنبال چ

 او یھا در رأس نظام ارزش ن خواستھی او لزومًا بد نبود، اما ای انسانیھا  قابل درك است كھ خواستھ.كرد ی می زندگیتفاوت ی و بییاعتنا یب
ده یرد، عدالت و رحمت گ ی، راست قتی باالتر از حقیل بھ ارزشیشتر، تبدی ثروتمند نادان بدست آوردن منفعت و سوِد بیبرا.  قرار داشت

  .بود
  

ت ی كھ در نھایرومندتر گردد، طوریتواند از صاحب خود ن یت است كھ مین خصوصی ای ثروت دارا. اتیبرده و غالم پول و ماد  )پ
 خود را از دست بدھد و برده و غالم ی و روحانی اخالقیگردد شخص آزاد یت باعث میثروت در نھا. گردد یصاحِب آن شخص م

  .ثروت گردد
  

  ریلعازر فقی ثروتمند و امردمثل   -  ب
  
  .٣١ـ١٩  :١۶ لوقا :خوانیدب
  
    مثلیعیدرك داستان طب ـ ١
  

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
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ھا پس از  آنیزندگ. باشد ی روزمره میات زندگیز مطابق واقعی، امروز ن ش از مرگیر پیلعازر فقی شخص ثروتمند و ایزندگ :مالحظات 
  .  پس از مرگی زندگهح درباری مسیسی عی از سوی است استعاریانیمرگ ب

 یدن لباس ارغوانی استطاعت پوشیار ثروتمند بود چرا كھ از نظر مالین شخص بسی ا. مرگ» ش ازیپ«ر یشخص ثروتمند و مرد فق  ) الف
 از ین لباسیاغلب فقط شاھزادگان چن.   در بر داشتیادینھ زیھزد و یگرد یھ می تھییایك جاندار دریرنگ ارغوان از .   را داشتیو كتان

 یمتی گرانقین لباسھای، ھر روز چن خواست ھمھ بدانند چقدر ثروتمند است ین شخص ثروتمند چون میا. دندیپوش یجنس ارغوان را م
ش یش دادِن ثروت خوی و نماییفكر خودنماك خودنما بود و فقط بھ ین شخص ی ا.گذراند ی را می پرخرج و تجمالتین زندگید و چنیپوش یم

  .ز بودیمالحظھ و خودخواه ن ی بیاما او فقط خودنما نبود، بلكھ شخص. بود
ن ینام ا. توانست راه برود یگذاشتند، چرا كھ ظاھرًا نم یاو را ھر روز در آنجا م.  نشست یر میك فقین شخص ثروتمند، ی اھدر كنار َدِر خان

ل در ین دلین نام را بھ ای اعیسید یشا.  مشتق شده است»  خدا كمك كرده است «یمعن بھ » Eleazer « ینام عبرلعازر بود كھ از یگدا ا
، اعتماد خود را بر خدا قرار داده   كھ داشتییھا یر با وجود تمام بدبختین فقین نكتھ اشاره كند كھ ایخواستھ بھ ا یداستان بھ او داده كھ م

ابان ی خیده از زخم بود و سگھایاو نھ تنھا گرسنھ بود، بلكھ بدنش پوش. از خود عاجز و درمانده بودین نیمن شخص كامًال از تأیا. بود
  . ار آزاردھنده باشدیرساننده و بس بیتوانست آس ین امر میا. دندیسیل ی او را میآمدند و زخمھا یم
او . دادند ید، چرا كھ او را كنار َدِر منزل او قرار مید یود مر را در كنار َدِر منزل خین مرد فقین شخص ثروتمند قاعدتًا ھر روز ایا

 ی، او حت نی؛ با وجود ا  داشتی خود نسبت بھ آن گدا و كمك كردن بھ وی نشان دادن ترحم و دلسوزی برایا یفرصت مناسب وعال
  .كرد ی می خودش زندگیاو فقط و فقط برا. داد ی خود را بھ او نمی غذاهماند پس

  
 ی؛ اگر ھم مراسم دفن  گفتھ نشده استیزیدر مورد دفن كردن او چ.  ر درگذشتی مرد فق. مرگ» پس از«ر و شخص ثروتمند یفقمرد  )  ب

 روح او اتفاق افتاد از یبھ ھر حال آنچھ برا.   آن نشده استه درباریچ صحبتیز بوده باشد كھ ھیانگ د آنقدر گمنام و حزنیبا یبوده باشد، م
ك اصطالح یم یآغوش ابراھ). ١۴  :١ان یعبران(م منتقل كردند یفرشتگان فورًا او را بھ آغوش ابراھ.  ردار است برخویاریت بسیاھم
 یگریھ دادن در آغوش شخص دیھا گرفتھ شده است و تك ھا و جشن افتیمكت در ضی نیھ كردن رویو تك»  لم دادن« است كھ از یعبر

گاه جشن و ی كھ او بر جایر بھ آسمان آورده شد، مكانیمرد فق). ١٨  :١وحنا ی؛ ٧  :١۴لوقا (باشد  ی محبت خاص بھ شخص مهكنند انیب
  .ھ زدی، تك می عظیگاه افتخار و سربلندی، جا یافت آسمانیض

روح  ی بھ بدن بیاریتوجھ بس.  ن داشتی زمی در روی با شكوھیسپار احتماًال مراسم بھ خاك. ز مرد و او را دفن كردندیشخص ثروتمند ن
 شخص .دانستند پس از مرگ چھ بر سر او آمد ین نمی زمیشان و دوستانش بر رویخو.  روح او نشده درباریچ صحبتید، اما ھی گرداو

 از جسم پس از ییت رھایا بھ وضعیتواند اشاره داشتھ باشد  ی است كھ مین اصطالحیا. گشود»  عالم اموات«ثروتمند چشمان خود را در 
كند كدام معنا  ین مییخوِد متن تع.  یعنوان مكان مجازات ابد ا بھ دوزخ بھی،   بدِن شخص مردهیری قرارگعنوان مكان مرگ و گور بھ

 و عذاب بود و از آتش آنجا زجر  ، چرا كھ در شكنجھ  داشتی، آگاھ نكھ در دوزخ استینجا، شخص ثروتمند از ایدر ا.  مدنظر است
  .دیكش یم
  

ن مرد ی بید، و اگرچھ گفتگویلعازر را از دور دیم و ای اگرچھ شخص ثروتمند ابراھ.ص ثروتمندر شخیرناپذییسرنوشت و عاقبت تغ  )پ
مرد .  رنج او نبودی براین و كمكیچ تسكی ھی، ول)دساختن ین پدر و فرزند مخاطب میگر را با عناویھمد(م محترمانھ بود یثروتمند و ابراھ

د بھ یبا ی كھ میكرد، شخص یك نوكر و غالم نگاه میلعازر بھ چشم ی او ھنوز بھ ا؛ تش عوض نشده استیثروتمند نشان داد كھ ھنوز شخص
م درخواست كرد كھ ی او از ابراھ. نشان نداده بودیلعازر محبت و توجھیداد، اگرچھ او خودش ھرگز بھ ا یاو محبت و توجھ نشان م

  . عذاب او گرددنی كھ او در آنجا بود بفرستد تا باعث آرامش و تسكیلعازر را بھ قسمتیا
 ین و آرامش رنجھای تسكیعنین درخواست ینكھ ای نخست ا.رممكن رد كردی نادرست و غیعنوان درخواست م درخواست او را بھیابراھ

 ین زندگی زمی كھ بر روی در مدت.كرد یافت میاش بود در ستھیات عدالت بود، چرا كھ او آنچھ را شایاو، نادرست و برخالف مقتض
. شد ید بود و نھ باعث جالل خدا میگران مفی دی او نھ برای نكرد، در واقع زندگیلعازر كمكیبھ ا.  بودی نادرستیھا ی برتریكرد، دارا یم

ق ی عمیھا ن درهیدر فلسط. ر ممكن و محال بودیشھ كامًال غی ھمیگر برایعبور از ورطھ و رفتن بھ سمت د. ر ممكن بودین امر غی، ا دوم
ط افراد بعد یر بودن شراییر قابل تغیان غی بی براینشدن ن و فراموشی نمادیریعنوان تصو ح از آن بھی مسیسی ع وجود داشت ویكیو بار

  .ر ممكن باشدین بود كھ عبور از آن غی این شكاف و ورطھ برای ا.از مرگ استفاده كرد
  

ان مردگان بفرستد تا بھ برادران او یلعازر را از می ام درخواست نمود كھی شخص ثروتمند از ابراھ.  انسانیام ھشداردھنده برایتنھا پ  )ت
. ندینده سرزنش نمای، در آ  آنھا بودهی كھ برایل الگو و نمونھ بدید برادرانش او را بھ دلیترس ین ھشدار دھد، چرا كھ می زمیبر رو

 و یم بھ او پاسخ داد كھ آنھا موسی ابراھ. خودهشخص ثروتمند ھنوز ھم خودخواه بود، او بھ فكر ھمھ انسانھا نبود، بلكھ فقط بھ فكر خانواد
 مرد یقًا برخالف روش زندگید قرار گرفتھ كھ دقیی مورد تأیا یق روش زندگیدر عھدعت.  ق استیا را دارند، كھ منظور ھمان عھدعتیانب

 كرده و مخصوصًا از محرومان و گران را محبتی، د كند كھ بھ خدا اعتماد نموده یق میمقدس ھمھ انسانھا را تشو كتاب. ثروتمند بود
  .عمل آورند طردشدگان جامعھ مراقبت بھ

ح ی مسیسی عیاما او در اشتباه بود، چرا كھ وقت. ان مردگان نزد آنھا برود توبھ خواھند كردی از میشخص ثروتمند گفت اگر شخص
 كشتن یبودند كھ نھ تنھا توبھ نكردند، بلكھ برا یاریم و مرتا را، اشخاص بسیلعازر برادر مری مثال ایكرد، برا یمردگان را زنده م

نكھ خود ین بعد از ایھمچن). ۵٠ـ۴٧  :١١وحنا ی (ددنیتر از قبل گرد  مصممیسی كشتن عیو برا) ١٠  :١٢وحنا ی(دند یلعازر توطئھ چیا
م بھ شخص یابراھ). ١٨  :١٧ ؛ ٢  :۴اعمال (دند یورز یمان آوردن بھ او امتناع می ھنوز از ایاریام كرد، بسیح از مردگان قی مسیسیع

 مردگان نزد آنان یای كھ از دنیمقدس گوش فرا دھند، مطمئنًا بھ ھر شخص  كتابیخواھند بھ ھشدارھا یثروتمند گفت كھ اگر مردم نم
  .برود گوش نخواھند داد

  
   ن عناصر آنیی مثل و تعیچوب آنار چیبررس ـ ٢
  

  ؟ ستیا كاربرد َمَثل چیح ی، داستان و توض نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
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  :مالحظات
  . ان شده استی ب١۶ و ١۵ یھا ل لوقا فصلی داستان در انجنھیزم  ) الف

 طرز برخورد خدا هن مثلھا او درباریدر ا. ان كردی گمشده و پسر گمشده بھ، سك  گوسفند گمشدهه سھ مثل درباریسی، ع در لوقا فصل پانزده
ان و یسی بود بھ نگرش نادرسِت فریالعمل ن در واقع پاسخ و عكسیا. م دادیو سرگشتھ ھستند، تعل گمشده ی كھ از نظر روحانیبا اشخاص

  . نگرش و طرز برخورد غلط با مردم را آشكار نمودیسی، ع ن سھ مثلیدر ا.  ران و گناھكارانیعت نسبت بھ باجگیمعلمان شر
در مثل .  و ثروت را نشان دادییآلود از دارا ، استفاده گناه ركی زدر مثل مباشر. كند یان می دو مثل بیسی، ع١۶ل لوقا فصل یدر انج

 شخص ثروتمنِد خودنما كامًال فراموش .دھد یات را نشان میرانھ با انسانھا و مادیر او رفتار و عملكرد شریلعازر فقیشخص ثروتمند و ا
 یار بااحترام ولیان مردم بسی بود كھ در میاو جزو افراد). ٩  :١۶لوقا(دا كند یشتن پی خوی برای خود، دوستانینیكرده بود كھ با ثروت زم

  ).٣٧ـ٣٠  :١٠لوقا (كو بود ی نیقًا متضاد و عكس سامریاو دق). ١۵  :١۶لوقا (از نطر خدا مورد نفرت بود 
  

  .شود یافت می ٣١ـ١٩  :١۶ مثل در لوقا داستان  ) ب
  

  .نھ آن استنتاج گرددی را از داستان و زمد آنیبا یده است و میان نگری مثل با كاربردیح یتوض  )پ
  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع ـ ٣
  

  ؟ ا مربوط استی ین َمَثل واقعًا اصلیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
  :مالحظات

او با . شود یده مید) یالدی م۶٠۴ تا ۵۴٠) (ریكب( اول یگوریر پاپ گرین مثل در تفسیر اشتباه ای از تفسیا  نمونھ. ر اشتباهیك تفسی  ) الف
. د آن را رد كردیبا ین میا برداشت نمود، بنابرایتوان از متن استنتاج  یر او را نمیچون تفس. ل و نماد برخورد كردیك تمثین َمَثل ھمچون یا

 یعت خدا برایساختھ و از شر یرونی بیزھای از چینیی، كھ آ ان استیھودی از یمرد ثروتمند نماد«: كرد یر مین گونھ تفسیاو مثل را ا
، كھ از اعتراف  ھا است ده از زخمھا بود، معرف و نماد امتیلعازر كھ پوشیا. كنند ی خود سوء استفاده می پوچ و توخالیھا زهیانگ

ن یاعظسگھا معرف و. كردند یعت امتناع می شناخت شریھا برا رش امتیان مغرور از پذیھودی. باشند یگناھانشان شرمنده و شرمسار م
  ».دھند یلھ موعظھ كالم خدا و گوش دادن بھ اعتراف گناھكاران درمان كرده و شفا میاست كھ جراحات جان را بوس

ن مثل وجود ی او از ایر اخالقی در تفسیاری، اما نكات جالب بس رفتیتوان پذ ی اول را نمیگورین پاپ گری و نمادیلیر تمثیاگرچھ تفس
او بھ . دھد ی فقر ھشدار میلت و برتری ثروت و ستودن فضیدن و نشان دادن ظاھرید بھ رخ كش اول در موریگوریپاپ گر. دارد

د كھ از تمام آنچھ یاموزیب«:  او گفت. گران تذكر دادی كردن بھ دی محبت و مھربانیھا برا تیشنوندگان خود در مورد از دست دادن موقع
بھ تمام فقرا احترام .   استید كھ باقیی را جستجو نمایر شمرده و جاللی گذرا را حقیھا ی افتخارات و سربلندی، تمام  است متنفر بودهینیزم

 خود بھ ییاز ثروت و دارا. دی، با آنھا چون دوستان خود رفتار كن ده گرفتھید كھ جھان آنھا را نادینیب ی را می كھ اشخاصیزمان. دیبگذار
د، در واقع آن را بھ او یدھ ین می زمی را بھ فقرا در رویزی كھ چید؟ زمانیتدن آھستھ و كند ھسیچرا در دادن و بخش... دیآنھا ببخش

  ». د كھ در آسمان استیدھ یم
  

 و ی مثل ضروری درك معناین برایبنابرا. دینما ی را اطالق نمی خاصیچ معنایر ھیات زیح بھ جزئی مسیسی ع. ات نامربوطیجزئ )  ب
رومند ی زنده و نیریده تا تأثیان گردی بیاللفظ  تحتین آنھا در قالب اصطالحاتی بیو گفتگوط اشخاص بعد از مرگ یشرا. باشند ی نمیاساس

؛ » افتی...  گشوده...  پس چشمان خود را«:   مثالیبرا. ر كردی تفسیاللفظ د بصورت تحتیات را نباین جزئیاما تمام ا.  بگذاردیبر جا
شتر و یر بی تأثیر كرد و فقط برای تفسیاللفظ د تحتیچ كدام نباینھا را ھی؛ ا»سازدزبان مرا خنك «؛ » سر انگشت خود را بھ آب تر ساختھ«

گر یكدیتوانند با  ی كھ در جھنم و در ملكوت ھستند، میاشخاص« را كرد كھ یریگ جھین نتیتوان ا ین نمیھمچن.  ان شده استیت داستان بیتقو
ت یات در داستاِن مََثل فقط بھ منظور تقوین جزئیتمام ا. ن باره وجود نداردی در ایگریم دیچ تعلیمقدس ھ ، چرا كھ در كتاب»ندیسخن بگو

  .دھند یم نمی را تعلیقت خاصیچ حقیداستان بوده و ھ
  

 یھا ق در قسمتین حقایكند، چرا كھ ا یان می پس از مرگ بیق را در مورد زندگی حقاین مثل بعضی، ا نی با وجود ا. ات مربوطیجزئ  )پ
باشند، از  یار میستند، بلكھ كامًال ھوشیقت كھ افراد پس از مرگ در حالت خواب نین حقیا:  م داده شده استیز تعلی نمقدس گر كتابید

گر در عذاب و در ی دی كھ بعضیافتھ و در آسمان با خدا خواھند بود، در حالی از اشخاص آشكارا نجات یبعض.  ات مربوط استیجزئ
  بااجازه برقراری رابطھمردم روی زمین ز كامًال مربوط است كھ خدا بھ یقت نین حقیا.  مربوط است قیز از حقاین نیجھنم خواھند بود؛ ا

 و ھمچنین بھ ھیچیک از روحھای مردگان نیز اجازه ارتباط با انسانھای ،)١٣-٩: ١٨تثنیھ (را نداده است  مردگان یروحھااز ك یچیھ
ن است كھ انسانھا بھ كالم او كھ در یل او ای بلكھ خواست و تما).١۶: ۶٣اشعیا ؛ ۶-۵: ٩؛ جامعھ ٢١: ١۴ایوب (روی زمین را نمیدھد 

  ).٢٠ـ١٩: ٨ا یاشع(مقدس مكشوف شده است گوش فرا دھند  كتاب
  

باشد، اما خودخواه  ی خود گناه نمی ثروتمند بودن بھ خود. ات مربوط استیز از جزئی او نی تجمالتیوجود شخص دولتمند و زندگ  )ت
رانھ ی شرین نبود كھ كارھاین شخِص ثروتمند ایت ایل محكومیدل.  گران استفاده نكردن گناه استی كمك بھ دی ثروت خود برابودن و از

  .اش بود ھیداد، بلكھ غفلت و قصور او در كمك كردن بھ ھمسا یانجام م
  

). ١١  :۴ان یروم( شده است یمانداران معرفی اھم بھ عنوان پدر ھمی ابراھ. ات مربوط استی، از جزئ میلعازر بھ آغوش ابراھیبردن ا ) ث
افتھ با ی  اشخاِص نجاتیدر آسمان روحھا. باشد یانگر استقبال از او در آسمان می، ب م برده شدهیر بھ آغوش ابراھیقت كھ آن فقین حقیا
، نشان »كند یخدا كمك م «یعنید، كھ یملعازر نایر را ای آن فقیسیت كھ عین واقعیا). ٢٣  :١٢ان یعبران(باشند  یگر در حضور خدا میكدی
  .  خود بر خدا اعتماد و توكل داشتینی زمیر با وجود رنجھایدھد كھ آن فق یم
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ر یم ساین داستان ھماھنگ با تعلی ا.باشد یات مربوط می كھ مرد ثروتمند در عذاب بود، از جزئیی، جا) جھنم(بودن در عالم اموات   )ج
 شده یران تا ابد در آنجا خواھند بود، معرفیمانان و شریا ی كھ بیعنوان مكان باشد و بھ ی جھنم میر وجود واقعانگی، ب مقدس  كتابیھا قسمت

  . است
  
این ،  مقدس  كتابیھا ر قسمتیم سای ھماھنگ با تعل. ات مربوط استیز از جزئیتواند از آن عبور كند، ن یچكس نمی كھ ھیمیورطھ عظ ) چ

 اعتماد ین دارد كھ او بر چھ كسی بھ این امر بستگی، و ا ا جھنمیا آسمان است ی ھر شخص ینوشت جاوداندھد كھ سر ینشان مداستان 
 وجود ندارد كھ یا چ فرصت دوبارهی بعد از مرگ ھ. ر استییرقابل تغین سرنوشت كامًال غیا.  ستھ استین چگونھ زی زمیداشتھ و بر رو

  .مان آورندیح ای مسیسیانسانھا بخواھند بھ ع
  
    مثلیام اصلیص پیتشخ ـ  ۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
 یام اصلیپ. دھد یم میتعل» ات در ملكوت خدایثروت و ماد «ه دربار٣١ـ١٩  :١۶ر در لوقا یلعازر فقیمثل شخص ثروتمند و ا :مالحظات

ر خواھد ییر قابل تغی جھان حاضر، بعد از مرگ غنیك شخص قبل از مرگ در ای ی زندگهج و عواقب نحوینتا«: ن مثل عبارت است ازیا
خدا ھر . گردد ین جھان و قبل از مرگش مشخص میمان و خدمت او بھ خدا در ایلھ ایبوس)  ا جھنمیآسمان ( ھر شخص ی سرنوشت ابد.بود

  ».داند یسؤول مش می خویی استفاده از ثروت و داراه ارتباطش مخصوصًا با افراد محروم جامعھ و نحوی چگونگیشخص را برا
 ملكوت خدا یقیشھروندان حق.   در ملكوت خداستی اصلیھایژگی از ویكی»  شی خوییكمك كردن بھ اشخاص محروم و مستمند از دارا«
 ، آنھا از اتیدر ارتباط با ثروت و ماد). ١  :۴ان یافسس( باشند كھ از آنھا شده است یستھ و درخور دعوتیكنند كھ شا ی می زندگیا گونھ بھ

  .باشند ی بخشنده و دلسوز میگردانند و اشخاص یم میگران را در آن سھیده و دیگران بخشیآن بھ د
  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابیھا سھ مثل با قسمتیمقا ـ  ۵
  

     ٢  :۵ ـ ٣٢  :۴ان ی؛ افسس١١، ۶  :١٠ان یقرنتاول ؛ ١٠۵  :١١٩ مزمور :بخوانید )  الف
  سھ كرد؟ین مثل مقایم موجود در ایتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیجود در ام موی تعل:گفتگو کنیدكشف و 
مقدس مملو از  كتاب.  كنندیدھند كھ خدا انتظار دارد قوم او چگونھ زندگ ید، نشان میق و ھم عھدجدی، ھم عھدعت مقدس كل كتاب :مالحظات

شخص ثروتمنِد .  كنندید چگونھ زندگیبا یان میحی كرد و مسیدگح چگونھ زنی مسیسیدھند ع ی است كھ نشان مییھا م و نمونھیتعال
  . ده گرفتیمقدس را ناد  كتابیھا م و نمونھیخودنما، كامًال تعال

  
  .»  پس از مرگی در مورد زندگییھا ھینظر «٢مھ ی، ضماولكتاب  - سای كلدستورعمل بناید بھ یرجوع كن )  ب
  

   در ملكوت خداینی مربوط بھ ثروت زمیھا  مثلی اصلیامھایا پیم ی تعالھخالص ـ پ
  

ا بھ یم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستی در ملكوت خدا چینیھا در مورد ثروت زم ن مثلی ای اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  . میا چھ بكنیم یخواھد كھ ما چھ باش یم و میاوریمان بیآن ا

  
  :مالحظات

 ارتباطشان با هن است كھ خدا اشخاص را در مورد نحویھا ا ن مثلی مھم ایامھای از پیكی .  كھ خدا چگونھ استد بدانندیھمھ انسانھا با )  الف
 هج و عواقب نحوینتا. داند یش مسؤول می خویھا یی استفاده از ثروت و دارایگران و مخصوصًا با افراد محروم جامعھ و چگونگید

 ھر شخص چھ ملكوت باشد ی و جاودانی سرنوشت ابد.ر خواھد بودییر قابل تغی از مرگ غ، پس ن جھانی آنھا قبل از مرگشان در ایزندگ
  ).۴۶ـ٣۴  :٢۵؛ ٢۴  :۶ یمت(گردد  ین میین جھان قبل از مرگ تعیمان و خدمت او بھ خدا در ایلھ ای، بوس و چھ جھنم

  
دھند كھ خدا از ما انتظار دارد چگونھ  ین است كھ بھ ما نشان میھا ا ن مثلیگر ایام مھم دی پ.د باشندید بدانند كھ چگونھ بایان بایحیمس )  ب

 نكنند، بلكھ با ی خودشان زندگیش انتظار دارد كھ فقط برایدھند كھ خدا از قوم خو یھا نشان م ن مثلیا.  می را انجام دھیم و چھ كاریباش
خدا .  شی خوینی و ثروت زمیخصوصًا در ارتباط با زندگ كنند كھ وجود آنھا وابستھ بھ خداست میقت زندگین حقی از ایاری و ھوشیآگاھ

  . نشان دھندیگران حساس بوده و نسبت بھ محرومان جامعھ از خود محبت و دلسوزی دیازھایخواھد كھ قوم او نسبت بھ ن یم
  
  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

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

  .بھ حضور خدا بیاورید
  



 ٨١        صفحھ                                   وم                                                               س کتاب -موعظھ ملکوت خدا 

 

  ) دقیقھ٢ ( منزلتكلیف  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

تعلیم دھید یا بررسی را موعظھ كنید، »  ثروتمند و ایلعازر فقیرمردثروتمند نادان و «ھای  مثلموضوع  برای یك فرد یا یك گروه
  .نمایید

از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و .  بخوانیدرا ۴۶ و ۴۵، ۴٢، ۴١اشعیا فصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  - ٢
  . یادداشت بردارید

   .را مرور کنیداز رومیان  آیھ حفظی ٥ھر روز آخرین   - حفظ کردن  - ٣
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٢١ـ١  :١٠رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس -٤

  .ده کنیدبررسی کتاب مقدس استفا
  ). 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 خدا موعظھ ملكوت مربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .را در دفتر خود بنویسیدلیمی و این تكلیف منزل یادداشتھای تعآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٣۶درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ٢٠( در میان گذاشتن برکات   ٢
  اشعیا

  
در با دیگران  )۶، ۴۵، ۴٢، ۴١اشعیا (را از قسمت مشخص شده   و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود بھ نوبت

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

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
   رومیان: عنوان مجموعھ

  
  . مرور كنید آیھ حفظی آخر از رومیان را ۵ دو نفری :مرور

  

  ) دقیقھ٨٥(مقدس   بررسی كتاب  ٤
  ٢١-١  :١٠رومیان 

  
مان یح ای كھ بھ مسییھا مان و نجات امتیا یاِن بیھودیكند كھ طرد شدن  یح می تشر١١-٩ یھا ان فصلیپولس رسول در روم : مقدمھ

  :رت نداردیح كالم خدا مغایم صریر با تعلیل زیاند، بھ دال وردهآ
خواھد  یخواھد نجات بخشد و ھر كھ را م ی قادر متعال مختار است ھر كھ را میرا خدایرت ندارد زی عھد خدا مغاهن واقعھ با وعدیا  -١

  ).٢۴-۶  :٩( مبتال سازد یدل بھ سخت
ھ بھ تحقق یتواند عل یل نمین اسرائیبنابرا). ٢١-١٨  :١٠؛ ٢٩-٢۵  :٩(وع اشاره شده است ن موضیوضوح بھ ا ق بھی عھدعتھدر مكاشف  -٢

  .اوردی بیا  عذر و بھانھییگو شین پیدن ایرس
ھا است  ان و امتیھودید در دسترس یل بود كھ حال در دوران عھدجدیق بھ ھمان اندازه در دسترس اسرائیام نجات در دوران عھدعتیپ  -٣
)١٠:  ۵-٨.(  
-۶  :٣ان ی؛ غالط۶  :١۵ش یدایپ(ر بوده است یپذ مان امكانیق اید تنھا از طریق و چھ در دوران عھدجدینجات چھ در دوران عھدعت  -۴
ن یبنابرا). ۴،١١،١٧-١  :١٠؛ ٣٣-٣٠  :٩(رفتھ شدند یمان پذیگر بھ ای دی طرد شدند و برخیمانیا ی مردم بھ سبب بیبرخ). ٢٩-٩،٢۶
  ).١٣-١٢: ١٠ ( ستی نی تفاوتیھودیریغ و یھودین یگر بید
  

   بخوانید:  ١قدم 
  . را با ھم بخوانیم ٢١-١  :١٠رومیان  :بخوانید

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

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

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

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

  
   . ِل عدالت خدا بھ گمشدگانی انجھ موعظیعنی،   استیقتی حقی من حاوی برا ١ :١٠ان ی روم )١كشف 
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ن یدھد، ا یم میان تعلیدل ساختن آدم ا سختیدن یار خدا در نجات بخشی در خصوص حق و اخت٩رغم آنچھ پولس رسول در فصل  بھ
 خود ھر كھ را ه اگر چھ خدا مختار است بر حسب اراد. گمشده باشدیای برخورد و ارتباط ما با دنه نحوهكنند نییاند تعتو یت نمیواقع

،  میت بدھی مردم جھان اھمین است كھ بھ نجات تمامی ما اھفیوظ.  ن اراده را بر ما آشكار نفرموده استیخواھد نجات بخشد، اما ا یم
  .)١ :١٠( ما است ھفیل وظی انجھار خدا است اما موعظیھا حق و اخت دن انسانیبرگز.  میشان وعظ كنی بدل رایشان دعا كرده و انجیبرا
  

 یعت نوعیت شریق رعای از طریشمردگ ل عادلینكھ تحصی ایعنی،   استیقت مھمیانگر حقی من بی برا۴-٢  :١٠ان ی روم )٢كشف 
   . ال باطل استیدرك نادرست و خ

  :دھد ی را در مقابل ھم قرار میمردگش ن متن دو نوع عادلیا
ت ی را رعایعتیا ھر نوع شری یعت موسید خدا ھر كھ را كھ شریگو ی آن ھستند، میان در پیھودی، كھ  عتی از راه شریشمردگ  عادل-١

  .شمارد یكند عادل م
ل نمود بھ حساب یح تحصی را كھ مسید خدا عدالتیگو ید، میفرما یض و رحمت خود عطا میمان كھ خدا از سر فی بھ ایشمردگ  عادل-٢

  .دارد یمان آورد منظور میح ای مسیسیھر كھ بھ ع
  

عت در نظر یت شری آن بودند كھ با رعایورانھ در پیان غیلیھر چند اسرائ .)٣-٢  :١٠ (یشمردگ ل عادلیل در تحصیشكست اسرائ )  الف
دانستند كھ عدالت او  یرا نمیل عدالت خدا شكست خوردند زی تحصآنان در. خدا عادل و پارسا محسوب شوند، اما با شكست مواجھ شدند

   ).٢  :١٠(شود  یح است كھ عطا می مسیسیمان بھ عیض و ایق فیتنھا از طر
  ).٣  :١٠(دند تا عدالت خود را اثبات كنند ی عدالت خدا نشدند بلكھ كوشهم و سرسپردیرا نھ تنھا تسلیان شكست خوردند زیلیاسرائ

  
  :توان بھ دوگونھ ترجمھ كرد ی را م۴  :١٠ان یكلمات روم ). ۴ :١٠(است عت یشر)  تحقق(و ھدف )  انیپا( انجام ،حی مسیسیع  ) ب
، آنگونھ كھ  یموسشریعت ت یق رعای از طریشمردگ ل عادلیو تحصتورات بر حسب  ، شریعت است»  پایان« یا »انجام«ح ی مس) ١

ھمھ افرادی کھ ھنوز ایمان دارند کھ توسط رعایت شریعت . بخشد یان میان را پایھودیست او درك نادر. كردند یر میعت تفسین شریمعلم
ھیچکس توسط رعایت و حفظ شریعت و احکام مذھبی عادل و نیک . ، بایستی متوجھ شوند کھ در اشتباه ھستندعادل شمرده خواھند شد

  .شوند یعادل شمرده مح است كھ یمسعیسی مان بھ یق ای از طرفقط یک شخص. محسوب نخواھد شد
 ی و احكام مدنی، آداب و سنن مذھب یق كھ شامل احكام اخالقی عھدعتھبر حسب مكاشف ، است  شریعت»تحقق«یا »  ھدف«ح ی مس) ٢

 قی، مردمان در دوران عھدعت بیترت نیبد.  ق استیعھدعت ی واقعیمحتوا  و ھدف نھایی یا، جوھر ح و نھ احكامیمس.  )١٧: ۵متی  (میباشد
مان بھ یق ای از طرفقطد، ی و در دوران عھدجدفقط بر اساس ایمان بھ مسیح موعود کھ در انتظار آمدن او بودند، عادل شمرده میشدند

  .آمده است، عادل و نیک محسوب میشوندح است كھ یمسعیسی 
  

  .باشد یق میم عھدعتیح تعلیسمان بھ میق ای از طریشمردگ عادل؛   استیقت مھمی حقی من حاوی برا٨-۵  :١٠ان یروم  )٣كشف 
 بھ یشمردگ  مقابل عادلھعت نقطی بھ شریشمردگ د كھ عادلیان اثبات نمایھودیسازد تا بھ  یق دو سؤال مطرح میپولس رسول از عھدعت

  . مان استیا
» .ست خواھد كردینھا زجا آورد در آ  كھ آنھا را بھیھر آدم«كند  یف مین توصیعت را چنی بھ شریشمردگ عادل ،۵  :١٨ان یالو  ) الف
 است ینیكھ شامل مجموعھ قوان(س است ی تقدیار او برایع  تمامھ؛ مطالب) نجات (یشمردگ  عادلیار خدا است برایع  تمامھعت مطالبیشر

انتظار .  ت و مجزات گناهی محكومیار او است برای؛ و مع) االجرا است  خداپسندانھ الزمی زندگیان شده و برای خدا بیكھ در احكام اخالق
  .  است كامل و عادالنھیی، اقتضا دن گناھانشانیستن از ابتدا تا بھ انتھا، و بھ مجازات رسی كامل زیخدا از مردمان برا
برد تا  یكار م ق را بھیف از عھدعتین تعریپولس ا. از احكام او اطاعت كنند)  درصد١٠٠(طور كامل  خواھد كھ بھ یخدا از مردمان م

)  درصد١٠٠(طور كامل  عت او را بھیتواند شر یكس نمچیرا ھیتواند در نظر خدا عادل محسوب شود، ز ی نمی انسانچیاثبات كند كھ ھ
  . ، محكوم بھ شكست است عتی شرھلی بوسیشمردگ ق عادلی طر.ت كندیرعا

  
مان آورد و عمل نمود، در ی بدان ادی كھ بایقتیدھد حق یم می است و تعلکردهح ی تشررامان ی بھ ایشمردگ عادل ،١٣- ١١ :٣٠ھ یتثن )  ب

. ا فرو روندیا بھ قعر دریست كھ بھ آسمان صعود كنند یاز نیت نیقین حقی بھ ایابی  دستیمردمان برا.  ك مردمان استیدسترس و نزد
ن ی آغازھنقط. ابدی، دست  است، كھ از آِن خدا  یشمردگ تواند بھ عادل ی مید ھر انسانیبرد تا اثبات نما یكار م  را بھیقیان عھدعتین بیپولس ا

گر در ی؛ و د)٧  :١٠رومیان (ام او از عالم مردگان ی؛ و سپس ق)۶  :١٠رومیان ( است زمینح از آسمان بھ ی مسیسیع آمدن یابی دستن یا
دھد  یان قرار مرا در دسترس مردم)  نجات( خدا یشمردگ قت عادلی، حق لی انجھپس موعظ). ٨  :١٠رومیان (قلب و زبان داشتن كالم خدا 

 .مانشان را بر آن معطوف دارندید ای كھ مردمان بای، ھمان كالم  كالم خدا است،لیانج. مان آورندیان كنند و بدان ایتا بتوانند آن را بدانند و ب
  ).١۶: ١رومیان (انجیل قدرت خداست برای نجات ھر کھ بھ او ایمان بیاورد 

  
  :١٠ان یروم ).٧- ۶ :١٠رومیان (ح ی مسیسی خدا بھ مردمان سپرده نشد بلكھ بھ عھات عادالنیجا آوردِن مطالبات و مقتض  بھھفیوظ  )پ
 یشمردگ ن عادلی از ھم٧-۶  :١٠ان ی روم.ل نمودیح آن را تحصیمسفقط عیسی كند كھ  یف می را توصیشمردگ آن عادلوضعیت  ۴-۵

  .ندیل نمایح تحصی مسیسیمان بھ عیق ایگان خدا و از طریض رایسب فعت بلكھ بر حیت شریتوانند نھ با رعا ید كھ مردمان میگو یسخن م
ق یكنون اثبات كرده است كھ در نظر خدا، طررا تاین كند زیتواند چن یاو م. كند یان می بیقی را بھ زبان عھدعتیدیقت عھدجدیپولس حق
عت نبوده است یگاه بھ اعمال شر چی، و ھ مان بودهیا ھمواره بھ یشمردگ عادل:  د بوده استیق ھمانند عھدجدی و نجات در عھدعتیرستگار

شان یھا را بد  بھ ارض موعود، دستورالعمل)دكھ قوم خدا بودن(ان یلیش از ورود اسرائی پی اندكیموس). ٣-١  :۴؛ ٢٢-٢١  :٣؛ ١٧  :١(
د كھ یگو ی را می كالمیسپس موس). ١۴- ٨  :٢٨ھ یتثن(عان را مبارك یو مط) ٢۶-٩  :٢٧ھ یتثن(عان را لعنت خواھد نمود یخدا نامط. داد

ان یلیض بھ اسرائیعت در بطن و چھارچوب فیكند كھ شر ید مین عبارات تأكی با ایموس). ١۴-١١  :٣٠ھ یتثن(كند  یقول م پولس آن را نقل
ت ی در رعای انسانیھا  ھرگز ماحصل تالشیشمردگ عادل. ان بودیلیز خدا بھ اسرائیآم ضی فھین موعود و بركات آن ھدیسرزم. عطا شد

: ۴ان یعبران(اورند بوده و ھست یمان بی آنان كھ ایز خدا برایآم ضی فھی، اما ھمواره ھد)۶-۴  :٩؛ ١٨-١٧  :٨ھ یتثن(ست یعت نبوده و نیشر
،  سی تقد ویشمردگ  خدا بھ جھت عادلھات عادالنیجا آوردن و برآورده ساختن مطالبات و مقتض ن است كھ بھیجوھر كالم پولس ا ).٣-١ 
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ح ی مسیسی ع.جا آورد فھ را بھین وظی، كھ ا حی مسیسی، ھرگز بھ انسان سپرده نشده است بلكھ بھ ع  نجات استیكھ از ابتدا تا انتھا برا
او چون ). ۴۶  :٢٧ یمت( ما رنج و عذاب جھنم را بر خود ھموار ساخت یجا او بھ). ١۴  :١وحنا ی( گرفت یعت انسانی بود كھ طبییخدا

ام فرمود یاز مردگان ق.  می محسوب گردنیک، عادل و  مانیم بھ ای ما بتوان، تا آنكھ)٢۵  :٣رومیان ( شد یقربان گناھان ما ی برایابتی نهكفار
 آسمان صعود كرد و بھ دست راست خدا نشست تا خداوند و پادشاه ما بھ). ۴  :۶رومیان (م یباش داشتھ ین و مقدسی نویم زندگیتا بتوان

بھ كمال خواھد )  مانیھا ام بدنیبا بازگشت خود و ق(تا بھ انتھا )  سیبا تولد تازه و تقد(، نجاتمان را از ابتدا   كھ خداوند ما استاو. باشد
  ).۶  :١ان یپیلی؛ ف٣٠-٢٩: ٨رومیان (كند  ین میاو نجاتمان را تضم. رساند

ز ھر گونھ یو ن.   او استجسم گرفتن یقت و ارزش واالیھ طرد حقح بھ مثابین آوردن مسی صعود بھ آسمان و بھ زمی برایھر تالش انسان
گونھ تالش  چیھ. باشد یام او می قیقت و ارزش واالیح از مردگان بھ مثابھ انكار حقی نزول بھ اعماق قبر و برآوردن مسی برایتالش انسان

ھیچ بشری نمیتواند برای نجات خود عمل یا اقدامی .  نداردمسیح ھیچ انسانی نقشی در تولد یا قیام . ستیر نیپذ  در امر نجات امكانیانسان
 .ح داشتھ باشدی مسیسیام عی، مرگ و ق جسم گرفتنآورد   ھمچون دستیآورد دستتصور کند عت یت شریتواند با رعا ی نمیچ انسانیھ. کند
 یاو ھر چھ را برا). ٢۵  :۴رومیان (د ام فرمویشمرده شدن ما از مرگ ق  عادلی گناھان ما بھ مرگ سپرده شد و برایح برای مسیسیع

  .ل نمودی بود، تحصی الزم و ضرور ماكامل و تمام یشمردگ عادل
  

 نقل قول ١۴  :٣٠ھ ی پولس از تثن).٨  :١٠رومیان (ك و در دسترس است ی، بس نزد مان استیز موجد ایطلبد و ن یمان می كھ ایكالم  )ت
ز و یآم ضی فهھ را ھمانند وعدیمذكور در تثن»  كالم «هاو واژ» .  در دھان و دل تو استك تو است ویار نزدین كالم بسیو ا«: آورد یم

كھ ) ١۴-١  :٢٨؛ ١٩-١۶  :٢۶؛ ١٨-١۵  :١٨؛ ٢۵-٢٢؛ ١۵ -١٣  :١١؛ ١٣-١٢  :١٠؛ ٩-٧  :٧؛ ٩-۴  :۶؛ ۶  :۵ھ یتثن(داند  یپندآموز خدا م
خدا در آن . ل عطا شدیض خدا بھ اسرائین كالم در بطن و چھارچوب فی ایامتم.   استمانی اسببز ینطلبد و  یمان را ھمچون واكنش میا

ن كالم در یا .)۵: ۶تثنیھ  (آمدند یشمار م  او بھهشد  مصر نجات داده بود و آنان قوم عادلیان را از اسارت و بردگیلیزمان اسرائ
   .ت كنند تا قوم او محسوب گردندیعت او را رعای كالم شران نخواستھ بودیلیخدا از اسرائ. شان عطا نشدی بدی انسانیھا چھارچوب تالش

ق مكشوف شد ی است كھ در عھدعتیكالم خدا نھ تنھا كالم. » میكن یمان كھ بدان وعظ میكالم ا«كند  یف مین توصیرا چن»  كالم«ن یپولس ا
مان یك معنا ایمان بھ یكالم ا.   وعظ شده استل بدانیطور خاص در انج ، و بھ د مكشوف گشتی است كھ در عھدجدی، بلكھ كالم) ھیتثندر (

ق و چھ در ی، كالم خدا چھ در عھدعت بیترت نیبد.   در قلوب مردمان استمانی اعاملگر ید یطلبد و بھ معنا یعنوان واكنش م را بھ
 یكید، یق و جدیھدعتدر ھر دو عھد، ع)  نجات (یشمردگ ق عادلیطر.  مان استیق ای از طریشمردگ  مردمان بھ عادلید ھادیعھدجد

 خدا بود و كالم او هدیز قوم برگزیل در ھمان زمان نیاسرائ. ك بودیق بھ قلب و دھان مردمان نزدیكالم خدا در دوران عھدعت.  است
.  استك یز بھ قلب و زبان مردمان نزدید نین در دوران عھدجدیكالم خدا ھمچن.  دانست یرا م)   آنیھا یز و امر و نھیآم ضی فیھا وعده(

ق ی، كھ از طر)١٧  :١٠(ح است یمان كالم مسیكالم ا). ل رایطور خاص انج بھ(دانستند  یز قوم خدا بودند و كالم او را میان روم نیحیمس
  .دیگو یل را بھ قلب و دھان مردمان برسانند، سخن میفرستد تا انج ی مردمان میسو  كھ او بھیمبشران

  
  سؤال :  ٣قدم 

  ھای مختلف وجود دارد كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟ تن چھ سؤاالتی در زمینھ در این م:توجھ كنید
  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ٢١-١  :١٠رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 

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

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

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

  
  ؟ می، درك كن عت استیشر»  امانج«ا ی»  ھدف«ح ید مسیگو ی را كھ م ۴ :١٠ان ید رومیما چگونھ با) ۴  :١٠رومیان  ( )١سؤال 

  .دیرجوع كندر این کتاب  ۵ ھمیبھ ضم :مالحظات
  

  ؟ می، درك كن» ستیعت خدا عمل كند در آن خواھد زیھر كھ بھ شر«د یگو ین اصل را كھ مید ایما چگونھ با). ۵  :١٠رومیان  ( )٢سؤال 
  :مالحظات

. ر بودیپذ ش از سقوط انسان در دام گناه امكانیعت خدا تنھا پیت شریق رعایاز طر)  نجات (یشمردگ عادل . ش از سقوط در گناهیپ )  الف
دست  خود را با اطاعت از خدا بھ)  نجات (یشمردگ توانست عادل یمعنا نبود كھ آدم م نی بد١٧-۵  :٢ش یدایاگر چھ فرمان خدا بھ آدم در پ

  . بماندیباق)  دانی جاویبرخوردار از زندگ(شمرده  كرد عادل یاطاعت م كھ از خدا یتوانست تا مادام یمعنا بود كھ او م نیآورد، بلكھ بد
  

)  نجات (یشمردگ  عادلیعت مبنایت اعمال شریگاه رعا چی، ھ ، پس از سقوط انسان در گناه قیدر دوران عھدعت . پس از سقوط در گناه )  ب
 ھش از سقوط انسان در ورطی، تنھا تا پ)۵  :١٨ان یالو(»  تسیعت خدا عمل كند در آن خواھد زیھر كھ بھ شر«ن اصل كھ یا.  نبوده است

 ین اصلیدارد كھ ا یان میوضوح ب  بھ۵-١  :١٨ان یالو. شد، نھ پس از آن كھ او در گناه سقوط كرد ی محسوب میشمردگ گناه اصل عادل
 ییدا پس از آنكھ قوم خود را از اسارت رھاخ.  ن معنا استیز بھ ھمی ن١٧-١  :٢٠خروج .  بودیشمردگ  ، در حالت عادلید الھی تأئیبرا

-٣  :٢٠خروج ( كنند ی او زندگھافتی ، ھمچون قوم نجات د كھ با اطاعت از ده فرمانیفرما ی، بھ آنان امر م)٢-١  :٢٠خروج (بخشد  یم
 او ھافتی د ھمچون قوم نجاتی بانھگود كھ چینما یشان امر می خدا، بدھافتی ز خطاب بھ قوم نجاتی ن۵-١  :١٨ان یب الویترت نیو بھ ھم). ١٧

: ١٨الویان ( زندگی روحانی خود یعنی مشارکت خود با خدا را حفظ کرده خدا) شریعت(قوم خدا توسط اطاعت از فرامین  . كنندیزندگ
-٣٢: ۵تثنیھ  (آنان با برکات و نعمات برای مدت طوالنی در سرزمین خدا زندگی می کنند. و تایید و خشنودی خدا را بدست می آورند) ۵

٣٣ .(  
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  شود؟ یمان در قلب چگونھ بھ اعتراف زبان مربوط میا). ١٠-٩  :١٠رومیان  ( )٣سؤال 
  :مالحظات

در .  ان شده استیب  متفاوتشیوه ھایبھ عیسی مسیح یا خبر خوش و مژده نجاتبخش انجیل  ،دیدر عھدجد . لی انجخالصھ و عصاره )  الف
دن وعظ یما با شن. ام نمودی گناھان ما مرد و روز سوم از مردگان قیق برایح بر اساس كتب عھدعتی مس، آمده كھ۴-١  :١۵ان یاول قرنت

ح را از مردگان ی مسیسی آمده كھ خدا ع١٣-٩ :١٠ان یدر روم.  میابی ی، نجات م  آنی بر رویستادگیرش و ایافت و پذی، در لیانج
  . میابی ی، نجات م  بھ آن و خواندن نام خداوند و اعتراف او بھ زبانمانیمان قلبیال و یدن انجیما با شن.  د و او خداوند استیزانیبرخ

 او در ی كنونیح از مردگان و خداوندی مسیسیام عی قیعنیگذارد،  ید میل تأكیام انجی بر دو بعد از پ١٣-٩  :١٠ان ین پولس در رومیبنابرا
 یا یمان قلبیست كھ ایف بدان معنا نین تعریاما ا.  ی و اعتراف زبانیمان قلبی ایعنی، کند ید میل تأكیافت انجی درابعادن بھ دو یھمچن.  آسمان

  .بخش دارد ر نجاتی، عملكرد و تأث یاعتراف زبان
  

، در ھر دو   در ارتباط با كالم خدا در قلب و بر زبان١۴  :٣٠ھ یقول مذكور از تثن نقل . ی و اعتراف زبانیمان قلبین ایارتباط ب )  ب
ب ذكر شده ین ترتیز بھ ھمی ن١۴  :٣٠ھ یرا در تثنیبرد، ز یكار م  بھ٩ ھیرا در آ»  قلب - زبان«ب یپولس ترت.  د صادق استیق و جدیتعھدع
كند  یفرد آنچھ را در قلب دارد بھ زبان اعتراف م:   آن استیعیب طبین ترتیرا ایبرد ز یكار م را بھ»  زبان - قلب«ب ی ترت١٠ ھیدر آ.  است

  .شود ی است كھ عطا می و اعتراف زبانیمان قلبیق ای، تنھا از طر)نجات (عدالت خدا). ٣۴  :١٢ یمت(
ح را از یقت كھ خدا مسین حقیمان بھ ایا). ٢٣  :۴امثال (مركز افكار، اراده و احساسات او است .   انسان استی، مركز و محور زندگ قلب

). ١١-٩  :٢ان یپیلی؛ ف٢٣-٢٠  :١ان یافسس(كند  ی را اثبات میسی عین خداوندیقی ، بھ امیرا قیت است زیار حائز اھمید، بسیزانیمردگان برخ
 ھ است كھ در مكاشف، نام خداھوهی. میباشد) ، یھوهYahwehدر عبری (بھ مفھوم عیسی، خداوند  ) kuriosیونانیدر (» خداوند«كلمھ 

 متبارك ی، خدا ح فوق از ھمھ استیمس«: دیگو یپولس م).  مقایسھ کنید٣  :۴٠ا یبا اشعرا  ٣  :١مرقس ( آمده است یق بھ زبان عبریعھدعت
  ).۵: ٩رومیان  (».تا ابداالباد

ھوده و باطل یمان بیاعتراف بدون ا. كسان ندارندیر ی، عملكرد و تأث) نجات (یشمردگ ، در خصوص عادل مان آوردن و اعتراف كردنیا
 نجات یبرا). ۴٢  :١٢وحنا ی؛ ٣٢  :١٠ یمت(ست ی نیل و واقعی، اص یدون اعتراف زبانمان آوردن بین ایھمچن). ٢٣-٢١  :٧ یمت(است 

 است یل و قلبیمان اصی، نشانھ و مظھر ا كی ھمچون اعمال نیو اعتراف زبان). ٣۶ ،١٨  :٣وحنا ی( است ی الزامیمان قلبی، ا افتنی
توانند آنچھ را  یآورند، نم یمان میقتا ایآنان كھ حق). ٢٠-١٨  :٣وحنا ی؛ اول ٢٢-١٧  :٢عقوب ی؛ ١٣  :۴ان ی؛ دوم قرنت١٠-٨  :٢ان یافسس(
اند،   و نجات مترادفیشمردگ  عادل١٠ ھیدر آ). ١۵  :۴وحنا ی؛ اول ١٢  :۶موتائوس ی؛ اول ت٢٠  :۴اعمال (اند بازگو نكنند  دهیا شنیده ید
 فرد یمان ھادیا. دینما یابد و زبان بدان اعتراف می ی نشأت منجات از قلب.  مان و اعتراف استی اه ثمر٩ ھیرا نجات مذكور در آیز
. ابندی ی است كھ مردمان بدان نجات میقیمان طریا). ١٠-٩  :۵؛ ١۶  :١(رھاند  ی خدا می را از خشم ابدیو و) ۵  :۴( نجات است یسو بھ
  .كند یافت میض دریق فی كھ نجات خدا را از طری است خالیمان دستانیا

  
  ؟ ستی نیتفاوت) ھا امت(ھود یریھود و غین یگر بیچرا د). ١٣-١١  :١٠رومیان  ( )۴سؤال 

  :رایست زی نیھود تفاوتیریھود و غین یگر بید :مالحظات
  ).١١  :٢ان یپیلی؛ ف١٨  :٢٨ یمت(ع كائنات است یح خداوند جمی مسیسی ع-١
اورد كھ یمان بید قلبًا ایفرد با:   استیكیقًا ی جھان دقیع مردمان در تمامی جمیق نجات برای، و طر ل در دسترس ھمگان استی انج-٢
د یز بایابد؛ و نیح را بخواند تا نجات بی مسیسید نام عی؛ و با) نك زنده استیو ا( گناھان او مرد و از مردگان برخاست یح برای مسیسیع

  . او را بھ زبان خود اقرار كندیخداوند
  

را )  ١۶ :٢٨ا یاشع (٣٣  :٩ان ی، روم ن قسمتیپولس در ا ).١١  :١٠رومیان (ست ی نی تفاوتیھودیری و غیھودیمانداران یان ایم  ) الف
پولس ). ١١  :١٠رومیان (» مان آورد خجل نخواھد شدیھر كھ بھ او ا«. دیافزا یز بر آن میرا ن»  ھر كھ«كند، اما عبارت  یتكرار م

 كھ یقیشدند و طر یق بدان عادل شمرده میان در دوران عھدعتیھودی كھ یقین طریرا بید زیفزایھ بین آیرا بھ ا»  ھر كھ«تواند عبارت  یم
ار یان بسیھودی یقت براین حقیش ایریپذ.  وجود نداردیگونھ تفاوت چیشوند، ھ ید بدان عادل شمرده میان در عھدجدیھودیریان و غیھودی

وجھ بھتر از  چیم بودند، درنظر خدا بھ ھی ابراھهدی و برگزان كھ نوادگان منتخبیھودیدارد  یا پولس واقعا اظھار میآ. دشوار بود
  شدند؟ یان محسوب نمیھودیریغ
 نجات ی خدا ھستند و خدا براهدیان قوم خاص و برگزیھودی كھ باور دارند یھودیریان غیحیدستھ از مس  آنیز برایقت نین حقیرش ایپذ

ق ی عھدعتھ خود را براساس مكاشفیھا ی تئوری، تمام آنان در كل.   است دشواریژه در نظر دارد، بسی خاص و ویا ل برنامھیملت اسرائ
گر ملل یل و دیان ملت اسرائیگر میح بھ بعد، دی مسیسی عاولیھدھد كھ خدا از ظھور  یم میوضوح تعل د بھی عھدجدھاما مكاشف .اند بنا كرده
نمود ،  ید ظھور میح موعود كھ بایمان بھ مسیق ای تنھا از طرانیھودیق ی در دوران عھدعت. ستی قائل نیز و تفاوتیگونھ تما چیجھان ھ
 :١٠؛ ٩  :١ا یاشع(اوردند طرد شدند یمان نیقت این حقیان كھ بدیھودیو آن دستھ از ) ٩-۶  :٣ان ی؛ غالط۶  :١۵ش یدایپ(افتند ی ینجات م

شدند  یآوردند، بھ قوم خدا ملحق م یمان میھوه ایھ بھ ان كیھودیرین آن دستھ از غی، ھمچن قیدر دوران عھدعت). ٩، ۶  : ١؛ ھوشع ٢٣-٢٠ 
،  ح موعود كھ ظھور كرده استیمان بھ مسیز تنھا با این) ھا امت(ان یھودیریان بلكھ غیھودید، نھ تنھا یدر دوران عھدجد). ٨-١  :۵۶ا یاشع(

؛ ٢۴  :٩؛ ١٩-١٨  :۵؛ ١٢-٩  :۴؛ ٣٠-٢٩ ،٢۴ -١٨،٢٢-١٠  :٣؛ ١١  :٢؛ ١٧  :١رومیان (شوند  یابند و بھ قوم خدا ملحق می ینجات م
؛ اول ١١  :٣ان ی؛ كولس۶-٢  :٣؛ ١٨-١۴  :٢ان ی؛ افسس١۵  :۶؛ ۶  :۵؛ ٢٩ ،٩  :٣ان ی؛ غالط١٩  :٧ان ی؛ اول قرنت٣٢  :١١؛ ١٢  :١٠

  ).١٠-٩  :٢پطرس 
  

  ).١٢  :١٠رومیان (ست ی نیان تفاوتیھودیریان و غیھودیان خداوند یم )  ب
و آنان ) ١٨  :٢٨ یمت(خداوند ھمگان است )  حی مسیسیع( ھمان خداوند . وجود نداردیگونھ تفاوت چیان ھیھودیریان و غیھودیان یگر مید

ل یوئی(ق صادق بود ین در دوران عھدعتیا» . افتیھر كھ نام خداوند را بخوانند نجات خواھد «را یدھد، ز یرا كھ نام او را بخوانند بركت م
 ی وجود دارد كھ خدایقی واحد حقیك خدایتنھا ). ١٣  :١٠ان ی؛ روم٢١  :٢اعمال (ز صادق است ید نیر دوران عھدجدو اكنون د) ٣٢  :٢
ح ی مسیسی ع،عنوان خداونْد ح خود را بھی مسیسیع). ٢٩  :٣رومیان (اورند یبمان یح ای مسیسی است كھ بھ عیانیھودیریان و غیھودی

ح ی مسیخداوند). ١۴  :١٧؛ مكاشفھ ٢٣-٢٠ :١ان ی؛ افسس١٨  :٢٨ یمت( و كائنات خداوند است ع مردمانی، كھ بر جم مكشوف ساختھ است
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 خدا بر قوم خود بخشنده و . ستی نیزیان آنان تفاوت و تمایگر میقت كھ دین حقی است در اثبات ایلین دلی زمیع مردمان رویبر جم
 یتمام). ٧  :٢؛ ٣  :١ان یافسس(دھد  یح بركت میق مسیح و از طری مسو آنان را در) ١٢-١٠  :۵٠ر ی؛ مزام٨  :٢ یحج( است اوتمندسخ
 یشوند، بركت یض میح مستفیض مسی فیان از پریحیع مسیو جم) ٩  :٢ان یكولس(ح ساكن است ی مسیسیت از جھت جسم در عی الوھیپر

  ).١٧-١۶  :١وحنا ی(گر یپس از بركت د
  

آورد تا  یقول م  نقل٣٢  :٢ل یوئیپولس از  ).٣١  :١٠رومیان (ست ی نیخوانند تفاوت ی را م كھ نام خداوندیانیھودیریان و غیھودیان یم  )پ
ن اشاره دارد كھ یابتدا بد»  نام خداوند را خواندن«.  ستی نیھا تفاوت ھود و امتیان یقت است كھ مین حقیق گواه ای عھدعتیاثبات كند كھ حت

، خداوند را ھمواره عبادت و  ن معنا است كھ فرد پس از نجاتین بدیاما ھمچن.  شودخواھد كھ بھ قلب او وارد یح می مسیسیفرد از ع
رد و یگ یكار م بھ")  ھوهی "ی عبرھ كلمھ، ترجمخداوند(ا كھ بھ خدا اشاره دارند ق رید كھ پولس متون عھدعتیدقت داشتھ باش. پرستش كند

ن مدعا ی است بر ایگریل دیز دلین نی ا.)دشو یخوانده م"  وسیكور "یونانی در خداوند، كھ(لشان كند یآنكھ تبد یبرد ب یكار م ح بھی مسیبرا
ن یبنابرا. خواندند یم» خداوند«ح را ی مسیسید بود كھ عیاِن دوران عھدجدیحین وجھ مشخص مسیا. داند ی را خدا میسیكھ پولس رسول ع

  :٩وحنا ی؛ ۵٢  :٢۴؛ لوقا ١٧ ،٩  :٢٨؛ ٣٣  :١۴ یمت(نمودند  یز میح نی مسیسیم عیستھ و سزاوار خدا بود تقدی را كھ تنھا شایآنان پرستش
ھود و یع مردمان بشارت داده شود؛ چھ ید بھ جمیل بای، انج ستی نیھود تفاوتیریھود و غیان یگر میاز آنجا كھ د .)١۴-۶  :۵؛ مكاشفھ ٣٨

  .ابندی از مردمان نجات یشتری بتعدادھود، تا یریچھ غ
  

  ل را بشارت دھند؟ید انجیان چگونھ بایحیمس .)١۵-١۴  :١٠رومیان  ( )۵سؤال 
 كھ یمان آورند بھ كسیاند؟ و چگونھ ا اوردهیمان نی را كھ بھ او ایپس چگونھ بخوانند كس«:  دیفرما ی م١۵-١۴  :١٠ان یروم :مالحظات

با است یشوند؟ چنانكھ مكتوب است كھ چھ زنكھ فرستاده ی؟ و چگونھ وعظ كنند جز ا اند؟ و چگونھ بشنوند بدون وعظ دهیخبر او را نشن
  ».دھند یكو مژده می نیزھایدھند و بھ چ ی بشارت می آنان كھ بھ سالمتیھایپا

،  ، بھ ھر روش ممكن لی بشارت انجبدون. د بر ھمگان بشارت داده شودیل بای كھ انجثابت میکنندات ین آی ا. لیضرورت بشارت انج )  الف
  .مان آورندیح ایمسی عیستوانند بھ  یمردمان نم

  
ا معلول ذكر شده است یجھ یسان نخست نت نی؛ و بد ت شده استیجا حفظ و رعا نی در ا، ی روند نجات از نقطھ نظر انسانیخیب تاریترت )  ب

او را بھ قلب و (نند خوا یح را می مسیسینام ع. آورند یمان میا) قلبًا(ده و یكنند و مردمان شن یل را اعالن میام انجیمبشران پ.  و سپس علت
ان یھودی،  ن متنیدر ا. )دشون یعادل شمرده م(ابند ی یسان نجات م نی و بد)دنینما یكنند و نام او را بھ زبان اقرار م ی خود دعوت میزندگ

ھر .  صادق استھا  ان و امتیھودی ین روند نجات برای، ا با اینحالاما ). ١  :١١؛ ٢١ ،١٩ ،٣-١  :١٠رومیان (طور خاص مد نظراند  بھ
  .د بكندیشنود چھ با یابد كھ با آنچھ می بین سؤال پاسخی اید برایكس با

  
ده است و آنكھ شما یآنكھ شما را شنود مرا شن«. فرستد یح آنھا را می مسیسیرا عیاند ز  مبشران منصوب شده.مبشران منصوب شده  )پ

). ٢٠-١٨  :۵ان ی؛ دوم قرنت١۶  :١٠لوقا (» ر شمرده باشدی مرا حقهتندر شمارد فرسیر شمرده و ھر كھ مرا حقیر شمارد مرا حقیرا حق
 یسی عهآنان كھ فراخوانده و فرستاد. ل را اعالم كنندیح آنان را فراخوانده و فرستاده است تا انجی مسیسید بدانند كھ عیل بایواعظان انج

  ).٧  :۵٢ا یاشع(رسانند  ی را بھ قلوب شنوندگان میمی عظیاد شهل مژدیواعظان انج.  را بخوانند٣٢-٩  :٢٣ا ید ارمیستند بایح نیمس
  

  .ل را بشنوند، بدان معنا كھ بتوانند آن را درك كرده و بدان پاسخ دھندید انجی مردمان با.لی انجیدن واقعیشن  )ت
  

مان آورند بھ آن كس یچگونھ ا«: دیفرما ی میاللفظ طور تحت  بھ١۴ ھید كھ آی توجھ كن.  استی فردییل بھ مثابھ رو در رویدن انجیشن  )ث
دن یمردمان با شن» اند؟ دهیكھ در مورد او نشن)  بھ آن كس(اورند یمان بیچگونھ ا«نھ آنكھ ) ٣۵  :٩لوقا (» اند؟ دهینشن) ا از اوی(كھ خبر او را 

ح خود با ی مسیسی، ع لیشارت انج در زمان ب.شنوند یشنوند بلكھ در واقع خود او را م یح می مسیسیل نھ تنھا در مورد عیبشارت انج
  . ح استی مسیسی با عییل بھ مثابھ رو در رویدن بشارت انجی شن.)١٧  :١٠رومیان (د یگو یمردمان سخن م

  
ن بھ مثابھ رو در یل است و بنابرای با كالم او در انجی فردییح بھ مثابھ رو در روی مسیسیمان بھ عی ا.  استی فردییمان رو در رویا ) ج

ح ی مسیسی با عی فردیی رو در رویبلكھ بھ معنا.  ستیق نی حقای دانستن و باور برخیمان تنھا بھ معنایا.   با خود او استیفرد ییرو
 ی و عزم راسخ برای او؛ سرسپردگیروی پی خطر كردن و برداشتن قدم اول برایعنی او، یروی اطاعت از دعوت و پیعنیمان یا.  است

 ترك ھر آنچھ بدان یعنیمان یا. نده و رو بھ رشد شودی فزایقتیل بھ حقیمان بھ او تبدی كھ اییدن بھ جایآن رسح و بھ تبع ی مسیسی عیرویپ
  . می نجات بخوانیش از آنكھ نام او را برای، پ عنوان تنھا منبع كمك ح بھی مسیسیم و اتكا بھ عیابی یاعتماد بھ نفس م

  
  ؟ ستیر نیپذ ھیل توجیان در واكنش بھ انجیلیچرا قصور اسرائ) ١٧-١۶  :١٠رومیان  ( )۶سؤال 

دانستند كھ خدا  یآنان قطعًا م). ١٨-١۶  :١٠رومیان (دند، اما اكثرشان آن را رد كردند یل را شنیام انجین پیقی ل بھیقوم اسرائ :مالحظات
ع یدھد، وقا ید نشان میطور كھ عھدجد مانھ. شھ كردندی از خدا را پی، نااطاعت ی دارد اما اكثرشان با سرسختیھا چھ قصد و ھدف  امتیبرا
 موعود او یحای رد كردن خدا و مسید خود را برایان تنھا بایھودی.  وستی كرده بودند بھ تحقق پییگو شیا پیقًا آنگونھ كھ انبیخ دقیتار

  .ا بھ دلخواه طرد نكردیمان را مستبدانھ یا یان بیھودی، خدا قطعًا ٢١-١٩  :١٠رومیان   بر اساس. مقصر بدانند و سرزنش كنند
گر از مردمان بھ ی دیند برخیگو یز می ن٢١-١۶ات یدھند، آ یل پاسخ میام انجیمان بھ پیا ، با  مردمانیند برخیگو ی م١۵-١۴ات یاگرچھ آ

خبر خوش . ع شدز واقیح و رسوالن نید و مسین در دوران عھدجدیا و ھمچنیق و انبین در دوران عھدعتیا. دھند یل پاسخ مثبت نمیام انجیپ
ن نقطھ بھ موضوع مورد بحث خود در یپولس در ا). ٢-١  :۴؛ ١  :٢ان یعبران(اوردند یمان نیان بدان ایلی اسرائیمژده داده شد اما تمام

  .دھد یح میان را توضیلی از اسرائیری گروه كثی و نااطاعتیمانیا یگردد و ب ی بازم١١-٩ یھا ان فصلیروم
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ل اطاعت یاز انج«ان یلی اسرائھد ھمیگو ی میاللفظ طور تحت ن متن بھی ا).١۶  :١٠رومیان (رفت یل را نپذیل انجی اسرائیعیقوم طب  ) الف
در واقع . ان بدان پاسخ مثبت ندادندیلی اسرائھل بشارت داده شد اما ھمیل بھ قوم اسرائیاگر چھ انج» .ع آن نساختندینكردند و خود را مط

  ).۵  :١٠ان ی اول قرنت؛١١: ١یوحنا  ؛١  :۵٣ا ی؛ اشع٢١  :١٠؛ ٢٧  :٩رومیان (رد كردند ل را یان انجیھودی از یاریبس
  

  :١١ یمت(م یام خدا پاسخ مثبت بدھیدھد كھ بھ پ یار میل بھ ما پند و اندرز بسی انج).١٧  :٠١رومیان  (استل یدن انجیشنتوسط ایمان   ) ب
ل با آن یان در انجیھودی كھ یكالم). ٩  :١٣؛ ٢٢ ،١٣ ،۶  :٣؛ ٢٩، ١٧، ١١، ٧  :٢فھ ؛ مكاش٣۵  :١۴؛ ١٨ ،٨  :٨؛ لوقا ۴٣ ،٩  :١٣؛ ١۵

 آنان با خوِد ییشان بھ مثابھ رو در رویل بدی وعظ و اعالن انج.، نبود شان گفتی خود بدیسی كھ عی كمتر از كالمیزیرو در رو شدند، چ
  .ح بودی مسیسیع
  

آنان در ھمان پنج . دندیاورند كھ آن را نشنیتوانند عذر و بھانھ ب ی آنان نم).١٨  :١٠رومیان (د یل را شنیام انجیل پی اسرائ طبیعیقوم  )پ
پولس از مزمور ). ٨-۶  :١٠ان ی؛ روم١۴-١١  :٣٠ھ ی؛ تثن٨  :٣ان ی؛ غالط۶  :١۵ش یدایپ(دند یمان را شنیام ای پیكتاب اول تورات موس

،   او آشكار استیشدانی خدا كھ در خلقت و پی عمومھ از مكاشف۶-١  :١٩ر در مزمور ی مزامهندیاگر چھ سرا. آورد یقول م  نقل۴  :١٩
دھد  یم میكالم خدا تعل.  ق آمده استید كھ در كالم عھدعتیگو ی خاص خدا سخن مھ از مكاشف١۴-٧  :١٩آورد، در مزمور  یان میسخن بھ م

خ بشر بدون استثنا بر ی خدا در طول تاری عمومھكھ مكاشف یدر حال. )٣١-٢۴  :١٧اعمال (گرند یكدیكھ مكاشفات عام و خاص خدا مكمل 
ان یان عیلیق بر اسرائیق كتب عھدعتی خاص او نھ تنھا از طرھ، اما مكاشف)١٩؛ مزمور ١۵  :٢؛ ٢٠-١٩  :١رومیان (ان شد یھمگان ع

آشكار و ) ھا امت(ھود یریھود و غیثنا بر ل بدون استیق بشارت انجیز از طرید نیبلكھ در دوران عھدجد) ٢٢-٢١  :٣رومیان (گشت 
اعمال (افت ی آن زمان انتشار یایل در سراسر دنی، انج در روزگار رسوالن). ١۴  :٢۴؛ ١٩  :٢٨ ی؛ مت٨  :١اعمال (مكشوف شده است 

 نقاط دورترینل بھ یت انجبشار). ۶  :١٧ ؛۴: ۴ ؛۴٧ ،۴١  :٢؛ اعمال ١٩  :١٢وحنا ی؛ ۶  :١ان ی؛ كولس١٣-١٢  :١ان یپیلی؛ ف٢۴-٢٢  :١۵
  . ل شده استیز تبدی خاص او نھ مكاشفی بھ الگواکنون،   خدا در سراسر جھانی عمومھ مكاشفی آن است كھ الگویای گو،ایدن
  

شان  یمانیا یجھل آنان باعث ب. دندیل را نفھمیتوانند ادعا كنند انج یان نمیھودی ).١٩  :١٠رومیان (دند یل را فھمیام انجیل پیقوم اسرائ  )ت
، دانش و معرفت داشتند كھ بتوانند  ق نجاتیان تا بدان حد در خصوص درك و شناخت طریلیاسرائ.  و عدم رغبتشان ینشد بلكھ گردنكش

ان را یلی نبوت كرد كھ خدا اسرائیموس).  ٢١  :٣٢ھ یتثن(آورد  یقول م  نقلیپولس از موس. شان مسؤول شمرده شوند یمانیا یسبب ب بھ
ن یگزی از مردمان جایمیگروه عظ. شان محزون ساختند یپرست را خدا را بھ بتی، ز است»  نھ بھ آنچھ قوم«ت خواھد آورد ریغ بھ

 یزیان عطا كرده بود چیلی كھ خدا بھ اسرائیا آنان در مورد مكاشفھ. اند ستند بلكھ از ملل مختلفیك قوم واحد نیان خواھند شد كھ از یلیاسرائ
؛ اعمال ۴۴-۴٢  :٢١ یمت(» ستندی نیقوم و ملت« داده خواھد شد كھ یان عطا شده بود بھ آنانیلی كھ در واقع بھ اسرائیازاتیتو ام. دانستند ینم

١٣:  ۴۴-۴٨.(  
ا ھ  را بر امت خود نجات، آنبرطبقخود و  ھر نموده كھ مكاشفین تدبیدند، بلكھ دانستند كھ خدا چنیل را فھمیان نھ تنھا انجیلین اسرائیبنابرا

  . وستی كرده بودند بھ وقوع پییگو شیا پیكھ انب خ چنانیسان تار نی بد.ز عطا كندین
  

در ). ١  :۶۵اشعیا (آورد  یقول م  نقلی نبیای پولس از اشع).٢٠  :٠١رومیان ( طرد شد یسر رهی و خیل بھ سبب نااطاعتیقوم اسرائ  )ث
  .برد یكار م ھا بھ  امتیارات را براكند، پولس ھمان عب یان را خطاب میلیا اسرائیكھ اشع یحال

، خود را از آنان  و در سكوت) ٩  :۶٣ا یاشع(خود را در آسمان پنھان ساختھ )  ْھِوهی یعنی(ھ كردند كھ خداوند یق گالیان در عھدعتیلیاسرائ
رغم  یا مكشوف سازد و در واقع علل است خود رید كھ مایگو یشان را پاسخ داده م ھیو خداوند گال). ١٢  :۶۴ا یاشع(بازنگاه داشتھ است 

رغم  ان بھیلیاما اسرائ.  دند و او را نجستند و نام او را نخواندند، او خود را بر آنان مكشوف ساختھ استیرا نطلب)  ھوهی(ان او یلیكھ اسرائ نیا
  .ردندھوه را رد كیض یل فیقوم اسرائ.  پاسخ دادندی بھ ویسر رهی و خی، با نااطاعت یاق الھیصبر و اشت

كار  ھا بھ  در ارتباط با امت٢۶-٢۵  :٩ان یآورد، و آن را در روم یقول م  نقل١٠  :١  و٢٣  :٢گونھ كھ از ھوشع  پولس رسول درست ھمان
ان یھودی،  قیدر دوران عھدعت. برد یكار م ھا بھ  آن را در خصوص امت٢٠  :١٠ان ی، در روم قول آورده ز نقلی ن١  :۶۵ا یبرد ؛ از اشع یم

و (ھا  د، امتیحال در عھدجد.  آن زمان كھ در طلب او نبودندیشدند، حت یھوه بود بھرمند میافتن ی كھ حاصل یازاتیاز بركات و امت
ق را نقل یل در دوران عھدعتیھوه بر اسرائی ھمانیگان و كریض رای پولس ف.شوند یمند م ن بركات بھرهی از ا)د اگر كھ راغب باشنیانیھودی
ساخت و آنان  یھا مكشوف م ت كھ خدا خود را بر امتین واقعی ا.برد یكار م د بھیھا در دوران عھدجد را در خصوص امتكند و آن  یم
ن یا. رندی، بپذ  آن را باور كرده)دتوانن یز نمی تا بھ امروز نیو حت(توانستند  یان نمیھودی از یاری بود كھ بسیتیابند واقعیتوانستند خدا را ب یم

.  ختیانگ یان را برمیدھویخشم ) ٨-١  :۵۶؛ ۶  :۴٩ا یاشع( بر عھِد خدا ملحق شوند یتوانند بھ قوم مبتن یبان میگانگان و غریت كھ بیواقع
د ین نكتھ تأكیقت بر این حقیا). ١۴  :١١رومیان (ل است یختھ شدن خشم قوم اسرائی، برانگ ان ملل جھانیل می انتشار انجی جانبهثمر

ان قادر و یرش و رد آدمی خدا در پذ. داشتھ باشندییھ خدا ادعایتوانند عل یك از ملل جھان و افراد، نمی چین و نھ ھایھودیگذارد كھ نھ  یم
  . مختار است

  
قول   نقل٢  :۶۵ا ی پولس رسول از اشع).٢١  :١٠رومیان ( موعوِد او ھمچنان مسؤول است یحایسبب رد خدا و مس ل بھیقوم اسرائ  )ج
-٣٧  :٢٣ یمت(»  ع و مخالفی نامطی قومیسو  خود را دراز كردم بھیھا تمام روز دست«:  دیفرما یل میرد قوم اسرائخدا در مو. آورد یم

 و معمول ی عادیخدا نھ با قوم. دھد یان قرار میلیم اسرائو مدایمانیا ی مقابل بھھا شده است در نقط  را كھ شامل امتیضیپولس ف). ٣٨
 و یزمان عمق نافرمان طور ھم د، اما بھیافزا یض او مین بر عظمت فیو ا. صبور و مھربان بودع ی گردنكش و نامطیبلكھ با قوم

  .سازد یز آشكار میان را نیلی اسرائیسر رهیخ
مان ی، و در دل خود ا ی خداوند را اعتراف كنیسیاگر بھ زبان خود ع«:  ن استیھا چن ان و امتیھودی یل ھنوز برایام انجی، پ با این وجود

  .)٩  :١٠رومیان (»  افتی ید، نجات خواھیزانیگان برخد كھ خدا او را از مریآور
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  بكار ببرید:  ۴قدم 
  . پذیر است  كاربرد چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان :توجھ كنید

رومیان پذیر براساس  ن افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكا:سیددرمیان بگذارید و بنوی
  . تھیھ كنید ٢١-١  :١٠

  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  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(
  

  )٢١-١  :١٠رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
  .دی خود قرار دھیاق قلبی نجات مردمان جھان را موضوع دعا و اشت *  ١  :١٠ •
  . ، باطل و عبث است قت ھمراه نباشد، آنچنان كھ در كالم خدا مكشوف شدهی كھ با دانش و حقیرت مذھبیغ   *٢  :١٠ •
  .دیریو را بپذبلكھ در عوض عدالت ا. دید تا خود را در حضور خدا عادل سازی ھرگز نكوش * ٣  :١٠ •
  .دییگران اقرار نمایمانتان را بھ زبان بھ دید و ایمان داشتھ باشیح ای مسیسی قلبًا بھ ع * ١٠-٩  :١٠ •
  .ل را بشنوند و درك كنندیام انجیمان آورند مگر آنكھ پیح ای مسیسیتوانند بھ ع ید كھ مردم نمی باور كن * ١۵-١۴  :١٠ •
  .دی آن سازهم و سرسپردید خود را تسلیشنو یل را میام انجیه كھ پد كھ ھرگاینان حاصل كنی اطم * ١۶  :١٠ •
را خدا وعده داده است كھ آنان او را یاند، ز دهید، بھ آنان كھ ھرگز خبر خوش را نشنیل را بر مردمان بشارت دھی انج * ٢٠-١٩  :١٠ •

  . افتیخواھند 
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی
  

  . خوانم یا در خلوت خود میشنوم و  یسا می كھ در كلی، كالم  كالم خدا سازمهع و سرسپردیمطوستھ خود را یخواھم پ ی م) الف
  .اند دهین خبر خوش را نشنی، بھ آنان كھ ھرگز ا ل را بھ مردمان بشارت دھمیخواھم انج یم)  ب
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  . ا كنیمآشکار کرده است، دع ٢١-١  :١٠رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 

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

  

  ) دقیقھ٨( دعا   ٥
    شفاعتدعای   

  
  .برای یكدیگر و برای مردم جھان دعا كنید. ر گروھھای دو نفری یا سھ نفری ادامھ دھیدبھ دعا كردن د

  

  ) 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 مت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت نسب  - تعھد  - ١

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید »٢١-١ : ١٠رومیان «، موضوع برای یك فرد یا گروه
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و . را بخوانید ۵٣، ۵٢، ۴٩، ۴٨اشعیا ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان  - ٢

  . اشت برداریدیادد
 آیھ حفظی قبلی را مرور ٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ۶-۵ : ١٣عبرانیان : حضور خدا(آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣

  .کنید
  .ھا استفاده كنید  قدم برای تفسیر َمَثل٦ از روش .آماده کنید ١٣-١ : ١۶مََثل مباشر زیرك از لوقا   - تعلیم  - ٤
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی ن ھفتھ در ای  - دعا  - ٥
 ھای خود در مورد تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(را  وارد دفتر موعظھ ملكوت خدامربوط بھ  آموختھ ھای جدید  - ٦

  .فتر خود بنویسیددرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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   ١ھ مضمی
   کنندهدرخواستپسر 

  
   ١٣-١١ :٩لوقا   و١٢-٧ :٧متی  :بخوانید

 خدا پادشاھیدر  جسورانھ و مصرانھ دعای بارهثلی در  َم١٣-١١ :٩  و لوقا١٢-٧ :٧در متی "  کنندهدرخواستثل پسر َم"
  . است

  
   درك داستان طبیعی َمَثل  -١
  

از این رو، نخست بھ بررسی واژگان و پیشینھ فرھنگی و . اند تا مفھومی روحانی تشریح شود ی بیان شدهھا با زبان مجاز  مثل: مقدمھ
  . پردازیم تاریخی داستان می

  اند؟  چھ عناصری در داستان مطابق واقعیات زندگی روزمره:گفتگو کنید
 پدران معموًالاست میکنند، وھای نیکو درخان از پدرشان چیزدوقتی کھ فرزن. ثل بھ صورت سوال استداستان این َم: مالحظات

کامل نیستند، حتی گناھکار و بعضی وقتھا شریر ھستند، آنھا مطمئنًا  با اینکھ پدران این دنیا .این دنیا بھ آنھا چیزھای بد نمیدھند
مار صحبت میکند، ی در مورد نان و سنگ، ماھی و سیدر متی، ع .ھنوز میدانند کھ باید بھ فرزندان خود چیزھای نیکو بدھند

درک قابل تمامی این عناصر داستان بھ وضوح . در حالی کھ در لوقا در مورد ماھی و مار، تخم مرغ و عقرب صحبت میکند
  .بودند

  
   بررسی چارچوب آنی َمثَل و تعیین عناصر آن  -٢
  

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

  ؟ ، و توضیح یا كاربرد مََثل چیست ، داستان  زمینھ:كشف و گفتگو کنید
این نشان میدھد کھ عیسی یک حقیقت .  فرق دارد٧ل در متی ثثل با ھمان َم َمکاربرد یا، زمینھ و توضیح ١١در لوقا  :حظاتمال

  . را بیش از یک بار در زمینھ ھای مختلف درس داد، ھمانطور کھ ھر معلم امروزه این کار را انجام میدھد
 موعظھ سر کوه، در مورد نیازھای یک زندگی عادالنھ صحبت یشود، پیدا م٧ تا ٥ھای فصلل در متی ث این َممینھز  )الف

 ،از اینرو عیسی.  خدا قادر نخواھند بود تا مقررات پادشاھی خدا را اجرا کنندقومبدون خدا، . این نیازھا آسان نیستند. میکند
ھ ایشان یاد داد تا بخواھند، بجویند و او ب. جدی، تعلیم داد، ھمراه با کوششی مصرانھمورد دعای شنوندگان خود را با تاکید در 

  . دمیکنبیشتر عبارت شدت تالش و کوشش را نسبت بھ عمل قبلی  ھر و. ندکوبدر را ب
، بھ معنای این است کھ یک  در اینجان کردخواستدر  کلمھ. نیاز را بھ بار می اوردآگاھی ازی و نن، فروت کردخواستدر)  ١

است نمیکنند، دریافت و آنانی کھ درخ تعلیم میدھد٢ :٤یعقوب . ر از اربابش بخواھداز پدرش بخوھد و یا یک خدمتکا کودک
بھ جای خواستن، او بھ خدا می گوید کھ ! استی نداشت، پس ھیچ چیز دریافت نکردو، آن فریسی ھیج درخ١٨در لوقا . نمیکنند

کھ است ن، نمایانگر باور بر خدائی رد کخواستدر. ولی باجگیر از خدا میخواھد کھ بھ او رحم کند. چھ شخص خوبی است
کھ میتواند و است و این نشاندھنده ایمان بھ خدائی . است میکند، توقع جواب داردووقتی کھ درخ.  داردمشارکتشخص با او 
  .جواب میدھد

ردن برای کلمھ جستجو یعنی جستن تا یافتن، تحقیق ک. داردنطور عمل کردن ین و ھم کردخواستدر نیاز بھ ستجو کردنج)  ٢
 را  ھم کتاب مقدس دعا میکند، او باید خودشفھمیدن کتاب مقدسبرای مثال وقتی کھ شخص برای .  دارا بودنمشتاقکشف، 

 اھنگی ھمکتاب مقدس کنند و کوشا باشد کھ زندگیش با تعالیم بررسی را کتاب مقدس تا مالقات کندگر ی، با مسیحیان دمطالعھ کند
باشد کھ کمکی برای نیاز آن شخص پیدا کند، و مشتاق  دیگری دعا میکند، او باید فردرای نیاز یا اگر شخصی ب. داشتھ باشد

  . میتوان پیدا کردواقعًا را   بھترین باشد و کدام کمکفردمشخص کند کھ کدامین کمک میتواند برای آن 
بھ معنای این است کھ شخص در " نکوبید"کلمھ . ن، عمل کردن و ھمچنین پشتکار است کردخواستدرکوبیدن، نمایانگر )  ٣

زمان  در شکل این افعال ھر سھ. ود است، تا زمانی کھ جواب داده ش و اصرارنمایانگر پشتکار. را تا زمانی کھ باز شده بزند
 ن ادامھ دادن، بھ کردخواستدربھ :  پشتکار در ھر سھ این افعال نمایان میشودشکل فعلی بدین معنی است کھحال ھستند، و این 

  ! جستن ادامھ دادن، بھ کوبیدن ادامھ دادن
ھرکھ بخواھد . ، آنگاه خدا وعده را کامل میکندانجام دھدوقتی کھ شخص شرط را .  ھمراه با سھ وعده میباشندنکتھآن سھ 

خدا قول داده کھ حتی یک . ، ھرکھ بجوید خواھد یافت، ھرکھ در بزند، در برویش باز کرده خواھد شد خواھد کردیافتدر
  . کننده را بیان کرددرخواست در این نقطھ بود کھ عیسی داستان پسر .نخواھد شدو مأیوس مسیحی ھم ناکام 

   
  .یافت میشود ١٠-٩ :٧متی َمثل در  این داستان ) ب
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برای ھستند، و ضعیف  حتی پدران دنیوی کھ طبیعتا گناھکار اگر.  می باشد١٢-١١ :٧ متی درثل،  َمکاربردتوضح یا  ) پ
پدر آسمانی ما چھ بیشتر ما را با چیزھای خدای  میکنند نھ چیزی کھ بھ ایشان صدمھ برساند، مھیاچیزھای نیکو ندان خود فرز

از او آن را ی میگوید، چقدر بیشتر پدر آسمانی، روح القدس را بھ آنانی کھ سی ع١٣ :١١ در لوقا .نیکو مجھز خواھد کرد
 وجود ندارد، زیرا روح القدس منشا تمامی ھدایای لث َمکاربرد بین این دو اختالفیھیچ . عطا خواھد فرمود، میکننددرخواست 

  ) ١٧ :١یعقوب . (نیکو بر این زمین است
  
   تعیین جزئیات مربوط و نامربوط در مثل  -٣
  

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

  . شویم
  باشند؟  كدامیك از جزئیاِت این مََثل واقعًا اصلی یا مربوط می:كشف و گفتگو کنید

  :مالحظات
ولی مقایسھ چندان شبیھ . ان استی، بھ وضوح متوجھ میشویم کھ منظور خدای پدر و مسیحکاربرد   از.پدر و پسرش  )الف

  !مند استعیف ھستند، خدای پدر مقدس و تواندرحالی کھ پدران دنیوی گناھکار و ض. نیست
  

  .ندزیھای نیکو است کھ مسیحیان در دعاھایشان از خدا می طلبیاینھا نمایانگر چ  .نان و ماھی ) ب
  

  . نمایانگر چیزھای بد ھستند کھ خدای پدر ھرگز بھ مسیحیان نمی دھداینھا. سنگ و مار)  پ
   
   تشخیص پیام اصلی مثل  -۴
  

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

  . دنبال درس اصلی مثل باشیم ، بلكھ باید بھ ، نباید در پی این باشیم كھ یك حقیقت روحانی از ھر یك از جزئیات مثل بیابیم بنابراین
  ؟ ام اصلی این مثل چیست پی:گفتگو کنید
تعلیم اساسی داستان این . صحبت میکند" دعا در پادشاھی خدا"  در مورد ١٢-٧ :٧ در متی  کنندهدرخواست پسر َمثل :مالحظات

ی جواب میدھد کھ ھمراه با یاو بھ دعا. خدا، پدر آسمانی، ھیچکدم از فرزندانش را مایوس نمیکند، وقتی کھ دعا میکنند: "است
این بھ آن معنا نیست کھ خدای پدر ھرچیزی کھ ".  است و اصرارکوبیدن باشد، کھ با ایمان در عمل و پشتکارجستن و 

او .  برای ایشان بد است را بھ آنھا نخواھد دادآنچھبلکھ معنایش این است کھ او . فرزندانش از او بخواھند را بھ ایشان خواھد داد
دس کھ شخصیت او بھ آنھا تبدیلی کھ نیاز دارند را میدھند، میوٌه روح الق. ندانش میدھدروح القدس با تمامی منفعتھایش را بھ فرز

 :١٠متی (توانند در مقابلش استقامت کنند  نمینا، حکمت روح القدس، کھ دشمنان آن)٢٣-٢٢ :٥غالطیان (آنھا را عوض میکند 
، ھمھ اینھا را روح خدا )٨-٧ :٣مکاشفھ (آنھا را ببندد ، و درھای باز، کھ ھیچ انسانی نمیتواند )١٠ :٦؛ اعمال رسوالن ٢٠-١٩

خدای پدر فرزندانش را دوست دارد و از آنھا مراقبت می کند، ولی او میخواھد کھ آنھا برای چیزھائی کھ نیاز . بھ شما میدھد
  ! دارند دعا کنند

 ر و این کادر حالی کھ در عمل ھستندد میکنن، دعا ا پادشاھی خدقوم خاص! یکی از خصوصیات مھِم پادشاھی خدا است" دعا"
  . انجام میدھندپشتکار و اصراررا با 
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   ٢ھ مضمی
   و محصولانصاحبخانھ، کارگر

  
 در مورد شھادت دادن در ٣٨-٣٥ :٩در متی " کارگران و محصول" و داستاِن ٥٢-٥١ :١٣در متی " داستان صاحب خانھ"

  .پادشاھی خدا ھستند
   

  داستان صاحبخانھ  -  الف
   .٥٢-٥١ :١٣متی  :بخوانید

در . شریعت چھ کسانی ھستندحقیقی  در مورد این است کھ معلمین بیانیھ. میگوید، یک بیانیھعیسی این داستان را بھ صورت 
آنھا مخصوصا بر .  بسیار زیاد بود، کھ بھ وسیلًھ معلمین دیگر تربیت شده بودندیربیا زمان عیسی، تعداد معلمین شریعت 

در این روش .  بسیاری در مورد شریعت بھ بوجود میآوردندکاربردھای و وضیحاتریفاتی متمرکز میشدند و تشریعتھای تش
چنین معلمین شریعت، معلمین راستین ). در این مجموعھ مراجعھ کنید ٢٥درس بھ ، ٢ :١٥متی ( وجود آمد بھ " پیشینیانسنت "

آموزش یافتھ و در آن اوامر پادشاھی خدا  کھ در می باشندانی ھ معلمین راستین شریعت آنعیسی میگوید ک .شریعت نبودند
. یک پیرو و آموزنده استیک شاگرد، ". شاگرد شدنملکوت در ارتباط با "یعنی " تعلیم یافتندر اوامر پادشاھی خدا  ".ھستند

 شدن آنان بعنوان  جمعدر  ونجات کامل ایشانکھ در ، استقلبھا و زندگی افراد ، سلطنت مقتدر خدا یا حاکمیت او در ملکوت
معلم حقیقی شریعت کسی است کھ .  دوران آمدن ثانویھ خداوند نمایان می شودن جدیدآسمان و زمیدر  و ضردر زمان حا کلیسا

 بلکھ درتربیت شده،  مشایخ کھن سنتمعلم حقیقی شریعت، نھ در یک . معلم دیگری راھیچ  نھ  و میکندپیرویعیسی مسیح را 
خدا بر قلب و زندگیش مقتدر سلطنت شخصًا حاکمیت و ،  شریعتدر واقع یک معلم راستین.  تعلیم یافتھ استخدا پادشاھی امور

  .  تعلیمات میگیردعیسی مسیح و از مانند یک شاگرد پیروی کردهقبول کرده و عیسی مسیح را را 
  
   درك داستان طبیعی مثلـ  ١
  

  اند؟ ت زندگی روزمره چھ عناصری در داستان مطابق واقعیا:گفتگو کنید
در خانھ، یا گنجینھ انبار .  سرور خانھ کسی است کھ تمام مسائل خانھ را زیر نظر دارد و احتماال صاحبخانھ است:مالحظات

وقتی . ھم چیزھای کھنھ و ھم چیزھای جدید در آن انبار خواھد بود .در آن نگھداری میشوندجائی است کھ چیزھای پر ارزش 
  .د بھ سادگی قابل درک ھستندراین موا.  خانھ آنھا را برای استفاده بیرون می آوردصاحبیاز باشد، سرور یا کھ بھ آن وسائل ن

 
   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آنـ  ٢
  

  ؟ ، داستان و توضیح یا كاربرد مثل چیست  زمینھ:كشف و گفتگو کنید
  :مالحظات

آیا "، ٥١ داستان دیگر را نیز در بر دارد، مخصوصا سوال عیسی در آیھ ٧ کھ  آمده است،١٣ فصل در متی َمثل زمینھ )الف
  " ھمھ این چیزھا را فھمیدید؟

  
  .  است٥٢ :١٣ثل در متی  این َمداستان )ب
  

  . ثل نھفتھ است داستان، در خود َمکاربردتوضیج و  )پ
  
   تعیین جزئیات مربوط و نا مربوط در مثلـ  ٣
  

  باشند؟ جزئیات این مثل واقعًا اصلی یا مربوط می كدام یك از :گفتگو کنید
  . جدا کنیمجزییات مربوط را از داستان یا متنبنابراین ما باید  .ی خاصی نمیدھداعیسی بھ ھیچیک از جزییات، معن :مالحظات

ین شریعت، م معل. است، زیرا او نماینگر ھر معلم حقیقی استی از جزییات مربوط این یک. یا صاحبخانھمدیر خانھسرور،  )الف
معلمین شریعت یعنی آنان کھ قبًال  بیرون می آیند، میان دانش آموختگاننمایانگر شاگردان مسیح ھستند، مخصوصا آنانی کھ از 

  .  شدن شریعت، پولس رسول، مثالی از چنین معلمیھابعد. بوده اندی یا رب
  

 انھا نمایانگر وجود درونی اشخاص با تمامی گنجھای  اماشده، داده نمواداینکھ توضیحی در مورد این   با.انبار و گنجھایش )ب
 عتیق عھد مطالعھ از کھ ھستند، ھای روحانی گنجتمامچیزھای کھنھ . میباشندند ه اروحانی کھ در طول زندگیشان بھ دست آورد

، کسب کرده اندح بودن عیسی مسیآنان در طی شاگرد  جدیدی ھستند کھ  روحانیگنجھایتمام چیزھای جدید . بھ دست آمده اند
عھد قدیم پر است از گنجھای روحانی، مثل وفاداری، محبت .  ثبت شده اند برای مادر عھد جدیداکنون چیزھای کھ در زمان ما، 

 و ھم از عھد جدید، گنجھای عتیقمیتواند ھم از عھد و ، است کتاب مقدسشاگرد حقیقی معلم حقیقی شریعت، یک . و عدالت خدا
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معلمی است کھ این  ھمچنین اوبلکھ .  نیستکتاب مقدس، فقط یک شاگرد  شریعت یک معلم راستیناما. ن آوردروحانی بیرو
  .  را بھ مردم یاد میدھدی روحانی قدیم و جدیدگنجھا

  
   تشخیص پیام اصلی مثلـ  ۴
  

  ؟  پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
 .صحبت میکند"  خداملکوتشھادت در "و " ملکوتشاگردی در " د  در مور٥٢-٥١: ١٣داستان صاحبخانھ در متی  :مالحظات

مطالعھ جدید را ھم عھد  و  عتیقعھدھم د ندارو مسئولیت را وظیفھ این  در پادشاھی خدا ینمعلم: "پیغام اصلی داستان این است
این گنجھا  و مسئول ھستند کھ ند وظیفھ داراین نیزآنھا بیشتر از . دن و تمامی آن گنجھای روحانی را بیرون بکشو بررسی کنند

  ."  دھندالرا در زندگی خود اجرا کنند و بھ دیگران انتق
 و بررسی کردهرا کتاب مقدس خدا  در ملکوت معلمین. خدا می باشندی ھاپادشدر  اصلی ویژگیدو "  دادنشاگردی و شھادت"

ی کتاب قدیمابدی  کافی را دریافت کنند، بھ حقایق زش و آموآنھا باید تربیت. ھای قدیم و جدید آن را بیرون می آورند-گنجینھ
 را کھ یاد آنچھو . بکار ببرند، در آن قرار میگیرند جدیدی کھ شرایطپایدار باشند، و بتوانند این حقایق ابدی را در محکم  مقدس،

  .بھ دیگران انتقال دھندگرفتھ اند 
  
   مقایسھ مثل با قسمتھای مشابھ و متضاد در كتاب مقدسـ  ۵
  

  توان با تعلیم موجود در این مثل مقایسھ كرد؟ ھا را چگونھ می  تعلیم موجود در این قسمت:كشف و گفتگو کنید
 آنچھ رادوم، او . مطالعھ میکرداول، او کالم خدا را :  مجھز کرده بوداصلسھ  با  راعزرا خودش . ١٠ :٧عزرا  :بخوانید )الف

 این سھ رعایت و ترتیب. بھ دیگران تعلیم میداداد گرفتھ بود  کھ یآنچھ را سوم، او .بکار میگرفتدر زندگیش کھ یاد گرفتھ بود 
  .، بسیار مھم استکتاب مقدساصل برای ھر معلم 

   
 را کھ تعلیم میدادند، خود عمل آنچھ کرد، زیرا آنھا توبیخ را  و فریسیانعیسی معلمین یھودی . ٤-٣ :٣متی  :بخوانید )ب

  .  استکتاب مقدس برای ھر معلم  این یک ھشدار. نمیکردند
  

او . ردکپولس زندگی شفافی را در مقابل مردم داشت، خدا را بھ فروتنی خدمت می  .٢٧-١٨ :٢٠اعمال رسوالن  :بخوانید )پ
ھ آنان مفید نبوده و ب را کھ برای آنھا آنچھ او، اما. دم تعلیم میدادر و چھ درعھد جدید، بھ معتیقتمامی اراده خدا را چھ در عھد 

  . تعلیم نمیدادنمیکرد، کمکی
  
  خالصھ تعالیم یا پیامھای اصلی مثلھایی درباره دعاھای جسورانھ و مصرانھ در ملكوت خدا  -۶
  

دھد كھ آنھا را بدانیم یا باور كنیم و چھ  چھ چیزھایی را عیسی مسیح بھ ما تعلیم می . کنیدخالصھ  را تعلیم اصلی داستان  :گفتگو کنید
  ؟ دھد كھ انجام دھیم یا آنطور باشیم ا تعلیم میچیزھایی ر
   :مالحظات

ی در زندگیش، او شاگرد شده صدر زمان مشخ"د، در واقع میگوی متن .ملکوت خدا، باید تعلیمات کافی یافتھ باشندمعلمین   )الف
 خدا ملکوتاھی خدا، باید شاگرد در پادش)  یا خادمپیر کلیسا ،کشیش(ھر معلم ."  باشددیا تربیت شده تا در پادشاھی خدا، شاگر

درحالی کھ معلمین یھودی، شاگردان تعالیم .  خدا را بر قلب و زندگیش قبول داشتھ باشداقتدار و حاکمیتاو باید شخصا . باشد
 خدا ملکوت مربوط بھ امور بودند، معلم مسیحی کالم خدا باید در عتیقعھد و مشایخ بر پایھ  و سنت کھن بزرگان عتیقعھد 

در تمام َمثلھای حقایق پادشاھی خدا در عھد جدید آمده اند، و مخصوصا در موعظھ سر کوه عیسی و امور و . بت شده باشدتر
کھ چطور وارد پادشاھی خدا ایناو باید طوری تربیت شده باشد کھ شخصیت پادشاھی خدا را بداند، . اند نوشتھ شدهعیسی مسیح 

  .کردمیتوان شد و چطور میتوان در آن زندگی 
  

 را کھ تربیت شده اند خادمان عیسی این معلمین یا . کنندتھیھمعلمین ملکوت خدا، مسولیت این را دارند کھ برای خانھ وسائل  )ب
آنھا اشخاصی مھم ھستند، زیرا وظیفھ ایشان این .  می نامد و صاحبخانھ خانھمدیر و یا سرورتا در پادشاھی خدا کار کنند را 

آنھا با یک .  استقرار دادهتحت مراقبت ایشان آنھا را یعنی نیازھای کسانیرا کھ خدا  را برطرف کنند، است کھ نیازھای خانھ
شناخت کتاب مقدس این گنج شامل ). ٢١ :١٩؛ ٤٤ :١٣؛ ٣٥ :١٢؛ ٢١-١٩ :٦؛ ١١ :٢متی  (شده اندگنج بسیار باارزش آماده 

مسئولیت یک خادم مسیحی است وظیفھ و این . ی جالل خدا زندگی مسیحی براشناخت روش و نجات راه شناخت یعنیمیشود، 
  . یش افراد خانھ اش، خانواده و کلیسا، ھستندبھ او با شروع کردن از آنانی کھ متعلق را بھ بقیھ مردم انتقال دھد، شناختکھ این 

  
معلمین میان  یاھ بعضی از تفاوت. خدا قادر بھ این ھستند از انبار خود، گنجھای کھن و جدید را بیرون آورندملکوتمعلمین  )پ

  : شریعت یھود و عیسی مسیح از این قرار بود
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، اغلب در تعلیمات معلمین یھود بھ چشم فریبفساد و ). ٣٧: ١٨؛ ٦: ١٤یوحنا (عیسی مسیح حقیقت را بیان میکرد )  ١
د، و یا بھ طور کل نسبت بھ کردنمیرا اضافھ  تصمیمات و خواست خود نظریات،آنھا در تعلیمات خود یا بھ کالم خدا . میخورد
  ) ٤٨-١٧: ٥متی . (، بی اعتنا بودند کالم خدا اساسی و روحانیاھمیت

: ٢٥متی (  ابدی و محکومیت، صحبت کرد و نجات زندگی و مرگ، رستگاریامور بزرگ و مھمعیسی مسیح در مورد )  ٢
  ). ٢٣: ٢٣متی (  میدادند ھدربیھوده امور فرعی و بامعلمین یھودی معموال وقت خود را ). ٤٦

ھمانطور ). برای مثال، موعظھ سر کوه و موعظھ ھای دیگرش(در تعلمیاتش داشت منظم و یک سیستم عیسی مسیح روشی )  ٣
  . بودندسرگرداندر تعالیم خود ثابت کرده، معلمین یھودی اغلب ) مجموعھ قوانین شرعی و عرفی یھود(کھ تلمود 

مردم را کنجکاو ) ٢٤: ٦، ٢١: ٥متی ( لھای واقعیثَمبا و ) ٥١-٣: ١٣متی (َمثلھا استفاده از با بطور ساده عیسی مسیح )  ٤
  . ، خشک بودند یا گرد و خاکماسھشن و صحبتھای معلمین یھود اغلب ھمچون . میکرد

نوندگانش شو ابدیت  کسی کھ نگران حال و آیندهعیسی مسیح ھمچون یک محبت کننده بزرگ مردم صحبت و عمل میکرد، )  ٥
 دیده کتاب مقدسکمبود محبِت معلمین یھود نسبت بھ مردم، و خودخواھی آنھا در اکثر نوشتھ ھای ). برای مثال، معجزاتش(بود 

   ).٣٣-١: ٢٣متی  (میشود
در حقیقت از یعنی ، می آمدعیسی مسیح با قدرت صحبت و عمل می کرد، زیرا پیغام و قدرت او مستقیم از قلب خدای پدر )  ٦
معلمین یھود، دائما در حال ). ٥٠-٤٩: ١٢؛ یوحنا ١٤-١٢: ٢١؛ ٢٩-٢٨: ٧؛ ١٨-١٧: ٥متی (رون خود او، و از کالم خدا د

 آن یکی و،  را نقل قول میکردنابع انسانی بودند، یک معلم شریعت گفتھ یک معلم دیگرمتعالیم اشتباه و استفاده از قرض کردن 
 بیرون میکشید، درحالی دگی نھرھای آب زنده آب زنچشمھعیسی از .  بوددریافت کرده دیگری نیز گفتھ اش را از معلم شریعت

   .)١٣: ٢ارمیا (   بیرون بکشندحوضچھ ھای شکستھ میکردند آب را از  و تالشکھ آنھا سعی
با . )١٧، ١: ٢٢؛ مکاشفھ ١٤: ٤یوحنا (  معلمین و خادمین پادشاھی خدا باید دائما از آبی کھ شخص عیسی مسیح میدھد بنوشند

لطف و فیض خدا آنان بایستی در خدمتشان در ھر زمانی تازه بمانند در حالیکھ حقایق ابدی کھن کتاب مقدس را در شرایط 
   . جدیدی کھ با آن روبرو میشوند بکار ببرند

  
  داستان کارگران و محصول -  ب

  
   ٣٨-٣٥: ٩متی  :بخوانید

  
   درك داستان طبیعی مثلـ  ١
  

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

ار بزرگ است، کھ نیاز بھ توجھ سریع دارد، یا مراقب برای بھ ثمر رسیدن و یا درو کردن آن، زیرا ی خرمن، زمینی بس)الف
  .، کارھای بسیاری باید انجام شود بخصوصبر این زمین. آماده درو است

  
در این داستان تعداد کارگران برای .  ھستند کھ استخدام شده اند تا ھر روزه در زمین کار کنندمزدوز کارگران، کارگران ر)ب

  .این کار کم است
  
   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آنـ  ٢
  

  ؟ ، داستان و توضیح یا كاربرد مثل چیست  زمینھ:كشف و گفتگو کنید
  :مالحظات

این خدمت در . است جلیل  دراز خدمت بزرگ عیسیکلی این ھمچون خالصھ ای .  است٣٦-٣٥: ٩ در متی َمثل زمینھ )الف
عیسی بھ .  اتفاق افتادمیالدی ٢٩  سالآوریلماه   و یالدیم ٢٧  سالدسامبرماه  نوشتھ شده و در بین ٢٠: ١٥ تا ١٢: ٤متی 

ش ملکوت را موعظھ کرد و تمامی مرضھا و  تعلیم داد، خبر خونای جلیل رفتھ، در کنیسھ ھای ایشاتمامی روستاھا و شھرھ
  . افزایش میافتفریسیھا و معلمین شریعت بر علیھ او نفرت  کردند ولی رفتارمردم با اشتیاق با او . دردھا را شفا داد

 و بدون کمک دردمند، زیرا آنھا داشتعیسی بھ مردمی کھ تقریبا ھر روزه میدید نگاه میکرد و در قلبش برای آنان دلسوزی 
  .  بسر میبردندشبانبودند، ھمچون گوسفندان بدون 

این کلمھ برای توصیف موقعیت مردم اسرائیل گفتھ شده .  شده یا پوست کنده شدهپشم چیده اصلی کلمھ یعنی معنای: دردمند)  ١
، و این )٢٨: ١١متی  (استفاده شده بوداز آنان سوء سردرگم شده بودند،  ،هزیر فشار بود ، بودنددیده آزار،  شدهاذیتزیرا آنھا 

 قوانین سنگین دربارهرھبران اسرائیل دائما مردم را با بارھای . ین شریعت بر سر ایشان آورده بودندمو معل بال را فریسیھا
). ٥-٤: ٢٣متی (آزار میرساندند شالھای ایشان و غیره، سبت، روزه ھا، طلسمھا بر روی بازو و پیشانی، منگولھ ھای بلند بر 

امور سبکتر و عمومی در مقابل، عیسی مسیح ). ١٤: ١٥متی ( نمایانی کور بودند کھ گوسفندان را بھ راه اشتباه میبردندآنھا راھ
  ).٢٣: ٢٣متی . (، عدالت، رحمت و وفاداری را تعلیم میداد مانندشریعتدر 

اده میشد کھ بدون ھیچ کمکی بر فت مردم اسرائیل اسانبوهبرای این .  انداختنبیرون معنای اصلی کلمھ یعنی :بدون کمک)  ٢
  . بودندبیچارهفسرده و اسرگردان، روی زمین افتاده بودند، خستھ و گمشده بودند، 
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 لحزقیا(بودند  نظارتون دفاع ، بدون حفاظت و دقوم اسرائیل ھمچون گلھ بزرگی ار گوسفند، ب: نشباگوسفندان بدون )  ٣
سرگردان شده و دفاعی در برابر دشمنان ، هبودکامال بی سرپرست و گمشده  ،نھگرسنھ و تشزمین افتاده بودند، بر آنھا ). ٣٤

  .  نیاز داشتند، یک شبان نیکو و دلسوز بودآنچھ. و باد و طوفانھای زندگی نداشتند، وحشی
  . ان را بیان کردن مزرعھ و کارگردر این نقطھ عیسی داستا

  
  . بیان شده است٣٧: ٩ل در متی ث این َمداستاِن  )ب
   

عیسی بھ شاگردان خود توصیھ کرد تا برای .  بیان شده است١٠ فصل و متی ٣٨: ٩متی  داستان در کاربرد توضیح و ) پ
  .و خادم شوند تا گارگران آموزش میدھد، او بھ شاگردانش ١٠ فصلدر متی . کارگران دعا کنند

 
   تعیین جزئیات مربوط و نا مربوط در مثلـ  ٣
  

  باشند؟  جزئیات این مثل واقعًا اصلی یا مربوط می كدام یك از:گفتگو کنید
  .بنابراین جزئیات باید نسبت بھ متن درک بشوند .ی خاصی نمیدھداعیسی بھ ھیچیک از جزییات، معن :مالحظات

تمامی افراد گمشده اسرائیل محصول نمایانگر .  در متن مشاھده میکنیم کھ عیسی بھ مردم اسرائیل نگاه میکند.محصول  )الف
-١٨: ٢٨متی  (اشاره داشتھ باشدھمچنین میتواند بھ افراد گمشده دنیا محصول   و کاربرد آن، در این متناما). ٦: ١٠متی (ست ا

  . استی از جزییات مربوط این یکپس ). ٢٠
  

دم دیگر  مرھم اسرائیل و ما انتخاب کرده تا بھ سوی، ھم مرد در متن، عیسی کارگران را کسانی میداند کھ خد.کارگران  )ب
  .استی از جزییات مربوط این یکپس ). ٢٠-١٨: ٢٨؛ ٧-٥: ١٠متی . (ا بروندکشورھای دنی

  
   تشخیص پیام اصلی مثلـ  ۴
  

  ؟  پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
 َمثلپیغام اصلی . صحبت میکند"  خداملکوتشھادت در " در مورد ٣٨-٣٥: ٩داستان کارگران و محصول در متی  :مالحظات

ردمی کھ محصول را تشکیل میدھند و آنانی کھ کارگر ھستند و باید محصول را جمع کنند وجود  بین مفرق بزرگی: "ین استا
  ." دارد

قوم .  وظیفھ مخصوص کارگران است دادن پادشاھی خدا است و شھادت اصلی درویژگیھاییکی از مھمترین "  دادنشھادت"
عیسی اھمیت را ھم بر تعداد . رگران بیشتری را بھ این زمین پر محصول بفرستدخدا، باید دعا کنند کھ خدا کاملکوت خاص 

دعا کارگرانی نوع دعا باشند، ھمچنین باید برای آن در آنھا باید برای کارگران بیشتر . کارگران و ھم بر کیفیت ایشان قرار داد
آنھا باید .  استاشند، بلکھ کارگرانی کھ خدا فرستاده بمحورآنھا نباید کارگرانی خود. کنند کھ از سوی خدا فرستاده شده باشند

  .دلسوزی کنندگمشده در دنیا  باشند کھ خدا را دوست داشتھ و برای مردم افرادی
   
   مقایسھ مثل با قسمتھای مشابھ و متضاد در كتاب مقدسـ  ۵
  

  . ١٣-١٢: ١٠؛ رومیان ١٦: ٣؛  یوحنا ٣-١: ٦١؛ ٧-١: ٥٥اشعیا  :بخوانید
  توان با تعلیم موجود در این مثل مقایسھ كرد؟ ھا را چگونھ می  تعلیم موجود در این قسمت:و کنیدكشف و گفتگ

  :مالحظات
تبدیل و مشتاق آنھا ھمگی این حقیقت مھم را تعلیم میدھند کھ خدا میخواھد کھ خبر خوش بھ گناھکاران رسیده شود و خود خدا 

  .  آنھا استنجات
-١٨: ٧؛ میکاه ٣: ١٢؛ دانیال ٣٠: ١١؛ امثال ١٥-٨: ٧٢؛ مزمور ٤٣-٤١: ٨ اول پادشاھان :یدبھ این آیات نگاه کنھمچنین ( 

؛ اول ١٢: ٤؛ اعمال رسوالن ١٦: ١٠؛ یوحنا ١٠: ١٩؛ ١٥؛ لوقا ٢٠-١٩: ٢٨؛ ٣٧: ٢٣؛ ٩: ٢٢؛ متی ١١: ١؛ مالکی ٢٠
  )٢٠: ٣؛ مکاشفھ ١٥: ١؛ اول تیموتائوس ٢١ -٢٠: ٥؛ دوم قرنتیان ٢٢: ٩قرنتیان 
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   ٣ھ مضمی
  شخم زنندهَمثل 

  
  .می باشد خدا ملکوت آمده است و در مورد شاگردسازی در ٦٢-٦١: ٩در لوقا " شخم زننده "داستان

  
   ٦٢-٥١: ٩لوقا  :بخوانید

  
   درك داستان طبیعی مثلـ  ١
  

  اند؟  چھ عناصری در داستان مطابق واقعیات زندگی روزمره:گفتگو کنید
قسمت پائینی این چوب، تیز بود و بھ . ن عیسی شامل یک چوب قوی بود کھ بھ گاو محکم بستھ میشدشخم، در زما :مالحظات

مورد استفاده برای ھدایت شخم کھ بود، ای قسمت باالئی چوب، دستھ . کھ توسط گاو کشیده میشد. عنوان ھمان شخم استفاده میشد
اگر .  کند، بھ عقب می نگریست، نمیتوانست مستقیم شخم بزندبھ ھرحال، اگر شخص بھ جای اینکھ بھ جلو نگاه. قرار میگرفت

 و شخم را رھا کند، تا بتواند بھ عقب بنگرد کشیدهاشتباھی کرده و میخواست کھ آن را درست کند، او میبایست کال از کار دست 
  . نگاه کندرشپشت س بھ ی، شخص در یک مسیرولی ممکن نبود کھ درحال شخم زدن. اشتباھش را درست کندبرگشتھ و 
  
   بررسی چارچوب آنی َمَثل و تعیین عناصر آنـ  ٢
  

  ؟ ، داستان و توضیح یا كاربرد مثل چیست  زمینھ:كشف و گفتگو کنید
  :مالحظات

قصد او این بود کھ بھ آنجا برود و . ، عیسی رو بھ اورشلیم میکند٥١در آیھ .  آمده است٦١-٥١: ٩ در لوقا َمثل زمینھ ) الف
 تصمیم و ھدف آن سھ فردی کھ میخواستند عیسی با  و قصداین تصمیم. فدا کند میآورند،آنانی کھ بھ او ایمان ھمھ ی جانش را برا

: در پیغام اول عیسی میگوید.  را نمایانگر میکند٢٤-٢٣: ٩ و ٢٢: ٩تمامی پیغام ارتباط بین لوقا .  فرق داشت او شوند،شاگرد
سختی شود و مشایخ یھود، سران کاھنان و مالیان یھود او را رد کنند و او کشتھ شود الزم است کھ پسر انسان متحمل رنجھای "

 کسی بخواھد پیرو من باشد باید دست از جھان بشوید و راگ: "در پیغام دوم او بھ ھمھ میگوید." و در روز سوم باز زنده گردد
فظ کند آن را از دست خواھد داد اما ھرکھ بخاطر ح ھرکھ بخواھد جان خود را. ھمھ روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید

  او بایستیخود میخواھد بگوید کھ تصمیم و قصد  است کھ عیسیاینمانند ." من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواھد داشت
  .  در اینکھ قصد و ھدف جدی داشتھ باشندباشدنمونھ ای برای ھمھ شاگردان مسیحی 
  : ردسازی از این قرار استتعالیم عیسی مربوط بھ شاگ

   . یافت میشوند٣٥-٣٤، ٣٣، ٢٧، ٢٦: ١٤ در لوقا ، برای یک شاگرد حقیقیمشخصھ و ویژگیچھار اولین 
تا بھ آخر ل امبھ طور کتصمیم گرفتھ کھ شاگرد حقیقی .  یک شاگرد حقیقی این است کھ بھ پشت سر نگاه نکندویژگیپنجمین 

  .  باشدمتعھدنسبت بھ عیسی مسیح 
  .شوند، تأکید میشوند شاگرد مورد افرادی کھ در اینجا میخواستند در سھ قاطع و ھدف اط با کمبود تصمیمتبرا در ویژگیھاین ا

ی غفلت کرده قیمت شاگردبھا و  او از حساب کردن .د کنمتقاضی بیش از حد مشتاق بود کھ از عیسی پیرویشاگرد اولین  ) ١
 عیسی کھ در کنار و او میخواست بھ طور نزدیک  را دیدمیکنند، معجزات و اشتیاق مردماو دید کھ مردم عیسی را دنبال . بود

: ٥یوحنا (  کردرد را مسیح، ایالت یھودا کندمی ادامھ پیدا انجیل داستان ولی ھمانطور کھ . باشدمرکز تمامی این اعمال بود، 
، ایالت )٣٤: ٨متی (ز او التماس کرد تا آنجا را ترک کند  جدریھ انطقھ، م)٦٦: ٦یوحنا (بیرون میکند ، ایالت جلیل او را )١٨

، و سرانجام حتی آسمان او را )٢٣: ٢٧متی (نمیخواست ، زمین او را )٥٣: ٩لوقا  (جا دادن بھ او خودداری میکندسامریھ از 
  . ارد و رنج بردن د، رد شدنپذیرش درگیریھانیاز بھ صادقانھ و خالص ی شاگرد). ٤٦: ٢٧متی ( تنھا گذاشت

 ن یک پیروی نزدیک بھرسوالھمچون  میخواست سویک از . پیروی کندعیسی از بود کھ متقاضی آماده نشاگرد دومین  ) ٢
او اول میخواست کھ رفتھ و پدرش کھ تازه .  عیسی قرار داده بودخودش را برای پیروی از دیگر شرط و از سوی. باشدعیسی 

متوجھ این واقعیت شود کھ عیسی مسیح خداوند فکر این فرد خاص تأثیر گذارد تا او عیسی میخواست در . مرده بود را دفن کند
او میخواست کھ این مرد متوجھ شود کھ .  استثنا، اطاعت کند و بیشرطقید و بدون کامًال و و شخص باید او را . مقتدر میباشد

تقاضی شاگرد میک  را بھ  مطلب کھ عیسی ایندقت کنید. است ا، خانواده روحانی مھمتر از خانواده دنیویددر پادشاھی خ
 یا کنند ه، آماد را والدین خوداحتیاجاتعیسی نمیگوید کھ مسیحیان نباید .  کھ گوش می کندر میگوید و نھ بھ ھپیروی از مسیح

د باید عیسی شاگریک . ولی عیسی میگوید کھ مسیحی باید عیسی را بیشتر از والدین خود دوست داشتھ باشد. آنھا را دفن نکنند
  .را بی قید و شرط اطاعت کند

یوحنا ( یزی کھ این شخص نمیدید را ببیندعیسی قادر بود چ.  خودش را بھ اندازه کافی نمی شناختمتقاضیشاگرد سومین  ) ٣
رود عیسی میدانست کھ وقتی کھ این شخص بھ خانھ ب. او قادر بود کھ قلب این مرد را جستجو کند و ذھنش را بخواند). ٢٥ :٢

شده، دیگر اشتیاق کافی نخواھد داشت کھ خانھ و احساسات نسبت بھ خانواده ھمچون طعمھ آنجا گرفتار شده و در گیر مسائل 
  .  را گفت زنندهشخم نقطھ بود کھ عیسی داستان در این.  کند و بھ دیگر شاگردان بپیونددپیرویعیسی را 
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  . ت نوشتھ شده اس٦٢: ٩ل در لوقا ث این َمداستان ) ب
  

وقتی کھ دست بھ شخم زده "این نصیحتی ثبت شده است، .  وجود داردسلیمان نیزل ا امث کتاب داستان درکاربردتوضیح و  ) پ
  ! "در غیر این صورت، شایسھ شخم زدن نیستی! ای، ھرگز بھ پشت سر نگاه نکن

  
   تعیین جزئیات مربوط و نامربوط در مثل  -٣
  

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

  . شویم
  باشند؟ ِت این مََثل واقعًا اصلی یا مربوط می كدامیك از جزئیا:كشف و گفتگو کنید

  .بنابراین جزئیات باید نسبت بھ متن درک بشوند. عیسی بھ ھیچ کدام از جزئیات معنای مخصوصی نمیدند :مالحظات
  

دست بھ "شاگرد عیسی مسیح باشد دارد و تقاضا  مشخصا شخصی است کھ اشتیاق کسی کھ دستش را بر شخم میبرد، ) الف
  . بھ اینکھ شاگرد عیسی مسیح شدنشدیعنی تصمیم گرفتن و مصمم " شخم بردن

  
 شاگرد شدن انجام متقاضی برای این کاری است کھ آن سھ شخص . استَمثلبھ عقب نگاه کردن، نقطھ و پیغام اصلی )  ب

کند، بدون در نظر  پیرویاولین شخص تصمیم گرفت تا عیسی مسیح را . میدادند، ھر کدام بھ طریق خود این را انجام میداد
دومین شخص میخواست کھ عیسی مسیح را فقط بر طبق شرایط خاص . میکرد برگشتھ بھ آن نگاه ًابعداو  این کار و بھایگرفتن 
سومین شخص ھم میخواست کھ عیسی مسیح را .  و بھ آنان نگاه میکرد کند، و او نگران مسئولیتھای خانوادگی خود بودپیروی
ظر گرفتن اثر منفی کھ خانواده اش میتوانند بر او بگذارند و او نیز بھ اشخاصی کھ او آنھا را مھمتر از  کند، بدون در نپیروی

  . میدانست، نگاه میکردو پیروی از او عیسی مسیح 
  

 افرادی کھ کامًال.  این مثال یا داستان بودکاربرد ھدف خود عیسی از گفتن و شایستھ نبودن برای خدمت در پادشاھی خدا، ) پ
  .متعھد و مصمم برای پیروی از عیسی مسیح نیستند، شایستھ برای خدمت در ملکوت خدا نمی باشند

  
   تشخیص پیام اصلی مثلـ  ۴
  

  ؟  پیام اصلی این مثل چیست:گفتگو کنید
  . تعلیم میدھد" ھی خدااشاگردی در پادش" ، در مورد زنندهداستان شخم :مالحظات

 کند و پیرویھر شخص مسئول است کھ بماند و ازصمیم قلب حاظر باشد تا عیسی مسیح را ": پیغام اصلی داستان اینچنین است
  ." تا آخر شاگرد وی باشد

بھ طور این قصد و تصمیم را دارند کھ  پادشاھی خدا راستینافراد .  اصلی پادشاھی خدا میباشدویژگیھایی، یکی از شاگرد"
از یک طرف میخواست کھ .  شده استتقسیم َمثلقلب انسان در این . ھد باشندشده و نسبت بھ او متعکامل بھ عیسی مسیح تسلیم 

تمام وجود و تعھدی ی شاگرددر عیسی مسیح، . را قانع کندمیخواست خانواده اش  کند، از طرف دیگر پیرویعیسی مسیح را 
او باید تصمیم بگیرد و خودش را بھ . محاسبھ کندقیمت شاگرد شدن عیسی را بھا و شاگرد باید . تقسیم شده نباشدرا میخواھد کھ 

ار تعھدی از صمیم عیسی خواست.  کند، و بھ جلو نگاه کندپیرویش انو ھر روز عیسی را ھمچون شاگرد. عیسی مسیح بسپارد
  .ی استد شاگربرایقلب 

  
   مقاسھ مثل با قسمتھای مشابھ و متضاد در كتاب مقدسـ  ۵
  

  ؟میشودمثل مقایسھ خود با تعلیم موجود در ھای کتاب مقدس چگونھ تعلیم ھر یک از این متن : کنیدكشف
  .١٥: ٢٤یوشع  :بخوانید)   الف

 تا فقط خداوند را خدمت کند، ولی وسوسھ دائمی برای ایشان این بود کھ  بودخوانده شدهفراقوم اسرائیل، قومی بود کھ  :مالحظات
فشاری وجود داشت کھ با بطور مداوم  . بپرستندرا، ھا زندگی میکردندکھ اسرائیلیھا در سرزمین آن ای  اقوام بیگانھ و خدایانبتھا

آیا می خواھید از خداوند پیروی . امروز تصمیم خود را بگیرید: " اسرائیل، یوشع، گفتسردار.  کنندسازشاقوام ھمسایھ خود 
 خود دور کنید و فقط خداوند را   بتھائیرا کھ زمانی اجدادتان در آن سوی رود فرات و در مصر پرستش می نمودند، از.کنید

اما من و خانواده ام . یا میخواھید از خدایان اموریھا کھ اکنون در سرزمین آنان زندگی میکنید اطاعت کنید." عبادت نمایید
 فشانااطراو مردم اسرائیل را بھ این وا داشت کھ یا خداوند را پرستش و خدمت نمایند و یا بتھای . خداوند را خدمت خواھیم کرد

  . غیر ممکن بود امریبیطرف بودن. را
  .٤٠-١٦: ١٨اول پادشاھان  :بخوانید ) ب
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 بتھا را خدمت کنند، میخواستند واقعی آنھا در ل کنند، وپرستشخوانده شده بودند تا فقط خداوند را فرا قوم اسرائیل  :مالحظات
تا کی می خواھید ھم خدا را بپرستید و "  :یای نبی گفت ایل. قلب ایشان بین خدا و بعل ھا تقسیم شده بود. مخصوصا بت بعل را

او مردم )  ٢١: ١٨اول پادشاھان ." (ھم بتھا را؟ اگر خداوند خداست، او را اطاعت کنید و اگر بعل خداست، او را پیروی کنید
بیطرف بودن .  عھد ببندندا راطرافشانخداوند را پرستش نمایند و یا بتھای در مورد اینکھ یا اسرائیل را بھ این وا داشت کھ 

  . غیر ممکن بودامری 
  

  .  را بخوانید١٤-١٢: ٣فیلیپیان  :بخوانید ) پ
او یک کار کرد و آن این بود کھ گذشتھ را . مشخص میکردپولس رسول عھدی بستھ بود کھ تمام زندگیش بر زمین را  :مالحظات

 و ٤: ٢٧ر مو در مز نکتھ ھمچنیناین. یکردھدف زندگیش نگاه ماو بطور مداوم بھ . بنگردپیش است  در آنچھ و بھ فراموش کند
  .  یافت میشود٢٥: ٩یوحنا 
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   ۴ھ مضمی
  کتاب مقدس در  و احکامشریعت

  
 رومیان، باید رسالھبرای درک . نی مختلف میباشدادارای معدر کتاب مقدس ، )nomos نوموس: بھ زبان یونانی(کلمھ شریعت 

  . وجھ شویمفرق بین این معانی را مت
  
    و استاندارد مطلق محکومیتنجات برایمطلق خدا ضرورت بعنوان شریعت   -١
  

 این.  استطور کلی ھمان کتاب مقدسبھ کھ ، کتاب مقدس میباشد، تعالیم، اصول اخالقی و نمونھ ھا در احکامشریعت شامل 
  .در دستورات استبیان شده  ، طبیعت خدا، شریعتبنابراین.  شفاف و کامل از شخصیت و اراده خدا استتصویری بیان و

 خدا مطلق خدا برای زندگی و استاندارد حاکم مطلق فرمان است، نجات خدا برای ضرورت مطلق، شریعت در مفھوم مطلق
، مقدس و عادل است، او میخواھد و دستور میدھد کھ ھمھ مردم مطلقخدا بھ طور از آنجا کھ  . میباشدبرای داوری و محکومیت

، مقدس و نیک در %)١٠٠( کامل بطور واقعیکھ ھمھ مردم و اینو عادل در مقابل او داشتھ باشند، %) ١٠٠(تی کامل موقعی
ند  میشومجازاتمحکوم و %) ١٠٠ (بطور مطلقتمامی گناھان  ھمچنینو ) ١٦-١٥: ١پطرس اول   (زندگی کنندحضور او 

 دونکامل نبودن ھمان ب). ٤٨: ٥متی (. دا برای انسان استخطا در ھدف خ،  کاملیتاین ھر چیز بھ جز). ١٢: ١٤جامعھ (
  .)١٠ :٢، یعقوب ١٠ :٣غالطیان ( د شو خدا میتوسطانسان باعث مجازات و ) ٤: ٣اول یوحنا (شریعت بودن است 

% ١٠٠بر بنای شریعت خدا، شما یا . ھم قبول شد% ٧٠شریعت خدا ھرگز مثل شریعت انسان نیست کھ ممکن باشد در آن با 
 روی زمین ھرگز نخواھد توانست ضح است کھ ھیچ انسانیاواین موضوع .  می باشیدنجات دارید و یا رد شده و تا ابد محکوم

 قبول شودنجات امتحان بزرگ در  بیشتر کامل شود، ھیچ انسانی ھرگز نمیتواند ،راھی بیابد کھ توسط نگاه داشتن شریعت
، %)١٠٠(  کامل رسمیموقعیتیک  بھ ایمانداران ، ایمانتوسطگر خدا با فیض  ھمچنین واضح است کھ ااما). ٢٣: ٣رومیان (

  ).٢١ :٥، دوم قرنتیان ٢؛ ٣٠ :١اول قرنتیان ( در عیسی مسیح ندھد، ھیچکس ھرگز نمیتواند نجات پیدا کندمقدس، عادل 
  

؛   ٦، ١،٤: ٧؛ ١٥-١٤: ٦؛ ١٥-١٣: ٤؛ ٢١-١٩: ٣؛ ١٥-١٤: ٢رومیان : در آیات زیرخدا یا احکام این است معنای شریعت 
  .١٨: ٥؛ ١٣-١٠، ٥، ٢: ٣؛ ٢١، ١٩: ٢؛ غالطیان ٥-٤: ١٠؛ ٧، ٤، ٣ :٨
  

   .نگاه داشتن شریعت عادل محسوب نمیشودرعایت و ھیچکس با . شریعت نمایانگر شخصیت و خواست خدا است  )الف
طور کلی ھمان کتاب بھ کھ ،  مقدس میباشدکتاب در نمونھ ھاو اخالقی  و اصول دستوراتشریعت شامل شخصیتھا، تعالیم، 

در بیان شده  ، طبیعت خدا، شریعتبنابراین.  شفاف و کامل از شخصیت و اراده خدا استتصویری  بیان واین.  استمقدس
 خدا ضرورت مطلق، شریعت در مفھوم مطلق.  استاحکام در حقیقت شریعت، طبیعت مکشوف شده خدا در .دستورات است

.  میباشد خدا برای داوری و محکومیتمطلق  و معیار خدا برای زندگی و استانداردحاکم مطلق فرمان  است،نجاتبرای 
قبل از سقوط در گناه، شریعت ). ٤: ٣؛ اول یوحنا ١٠: ٢؛ یعقوب ٣: ٥؛ ١٠: ٣غالطیان (است  اطاعت کامل خواھانشریعت 

بعد از سقوط ). ١٢: ٣؛ غالطیان ٥: ١٠؛ ١٠: ٧؛ رومیان ٥ :١٨الویان ( حیات جاودانی بود داشتن و  راستینبرای دادن زندگی
 بھ شریعت خدا تسلیم نمیکنند، و صددرصددر گناه، شریعت نمیتواند بی ایمانان را نجات دھد، زیرا بی ایمانان خود را بھ طور 

ی ایمانداران نیز نمیتوانند بھ بعد از سقوط در گناه، حت). ٨-٧: ٨رومیان ( تسلیم شریعت خدا بگرداند صددرصدنمیتوانند خود را 
، با اینکھ حتی قدوسیت و عدالت خدا، خواستار این )١٠: ٢یعقوب (اطاعت کنند شریعت خدا از ضروریات  صددرصدطور 
عادل  احکام و فرمانھاو بخاطر حفظ ، ھیچ انسانی را با انجام شریعت  و در دنیاخدا در طول تاریخ). ٥: ١٨الویان ( است

  .)١٦: ٢؛ غالطیان ٢٨، ٢٠-١٩: ٣رومیان (کرد محسوب نخواھد 
  

   . است برای ھمگانلعنتی شریعت، رعایت و حفظبرای و تالش سعی .  شده استآشکار مردم بر تمامشریعت  ) ب
  خدا برای محکومیت، بھ آدم قبل از اینکھ گناه کند داده شدمعیاررستگاری و و  ضرورت خدا برای نجاتشریعت، بھ عنوان 

، ھیچکس بطوریکھ، )٣٢: ١؛ ١٥-١٤: ٢رومیان (  مردم در قلبھایشان داده شده استتمامھمچنین بھ ). ١٧ -١٦: ٢ غالطیان(
؛ تثنیھ ٥: ١٨الویان (اسرائیل داده شد قوم  موسی و ھ بکتبیبھ صورت ). ١٩: ٣رومیان ( داشتھ باشدای ر و بھانھ ذنمیتواند ع

، بعد از سقوط انسان در گناه، شریعت ھرگز اما). ٥: ١٠؛ رومیان ٢١، ١٣، ١١: ٢٠؛ حزقیال ٢٩: ٩؛ نحمیا ٢٤: ٦؛ ١: ٤
رعایت و حفظ  برای تالش. نگاه دارد%) ١٠٠( شریعت را بھ طور کامل نمیتواند بھ کسی حیات ببخشد، زیرا ھیچکس میتواندن

  ).٢٥-١٠: ٣غالطیان (ت دھد  را از آن نجامردممصیبت میشود، کھ فقط عیسی مسیح میتواند لعنت و شریعت، تبدیل بھ یک 
  

   . مکاشفھ عھد عتیق یا پیمان عھد عتیق میباشدتمامشریعت شامل )  پ
مطالبات  ،شریعت. عتیقی در عھد ای عھد عتیق بود، و مخصوصا شریعت موستمام ،، شریعت عھد جدیددورهبرای یھودیان در 

خالصھ  ، قوانین تشریفاتی و قوانین مدنی اسرائیلاخالقیاحکام  شریعت وخدا بود کھ در یا ضروریات عادالنھ و مقدس مطلق 
 تفسیر شده و ) ھا و روحانیت یھودیرب(ودند کھ بواسطھ معلمین شریعت  باحکام و قوانین این بخصوصبرای یھودیان . شده بود
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کھ خدا چطور میخواھد آنھا یاد داد بھ مردم  عتیقعھد دوره در طول ) ه فرماند( اخالقی فرامین.  میشدندبا سنتھای آنان گسترده
 افرادبھ مربوط کھ (قوانین تشریفاتی . ند و ھمسایگان خود داشتھ باشزندگی پاک و مقدس بھ عنوان قوم خدا در رابطھ با خدا

بھ خدا نزدیک یاد داد تا چطور بھ مردم  عتیقعھد دوره در طول ) بود مقدس، مکانھای مقدس، زمانھای مقدس و اعمال مقدس
عھد دوره در طول )  بودجزا و کیفر و تاوانقوانین  بھ پادشاه و قضات، مربوطکھ (قوانین مدنی .  را پرستش نمایندو خداشده 

 یھودیان بھ اشتباه بھ این ایمان اما. یاد میداد تا چطور بھ شکل قوم خاص خدا در میان امتھای بت پرست باشندبھ مردم  عتیق
کھ رھائی از شریعت و ھر مدل شریعت و قانون دیگر، . وسی میتواند آنھا را نجات دھدنگاه داشتن احکام مرعایت و داشتند کھ 

عتیق، بیان عھد ) کد نوشتھ شده( ایی ھمان شریعت موسیا" پیمان قدیم"مردم است در رھائی از و نجات  برای رستگاری شرطی
  ).٤-١: ١٠؛ ١٣-٥: ٨؛ ١٩-١٨، ١٦، ١٢: ٧؛ عبرانیان ٣ :٥؛ ١٠: ٣؛ غالطیان ٦: ٧رومیان (است  و توصیف شده

  
   .بودافزایش یافتھ   و و سنتھای معلمین یھود گسترده شدهفسیرھاشریعت بوسیلھ ت ) ت

،  اضافی و رسوالن وی، تعالیم مسیحعیسی. نگاه کنید" مشایخسنت "، بھ ٢٥در درس " کور راھنمای کور است"ثل در َم
؛ غالطیان ١٠، ١: ١٥؛ اعمال رسوالن ٤: ٢٣؛ ٩-٦: ١٥متی (ت رد کردند  معلمین یھود را در مورد شریعفسیرھایسنتھا، و ت

از نمیتوانند ھیچکس را  ساختھ شده اند، نمیتوانند خدا را خشنود کنند و رھبران مذھبی توسط کھ قوانین مذھبیصدھا ). ٤-١: ٥
  .  نجات دھندانشگناھ

  
   .قانون مدارانشریعِت تفسیر شده بواسطھ  ) ث

 آنھا با توجھ بھ تفسیر(شرط نجات  بعنواننسبت بھ شریعت تشریفاتی فقط تھ بوده اند کھ تعلیم میدادند کھ ایماندار افرادی در گذش
 انجیل، کھ ھمھ میتوانند آن را نگاه دارند، یعنی، "شریعت روحانی "،بھ نظر ایشان، عھد جدید. مرده است )٦، ٤: ٧از رومیان 
بھ نظر آنھا، این شریعت روحانی شامل ایمان . کس نمیتوانست آن را نگاه دارد ھیچرا گرفتھ کھ، "شریعت" ،عتیقجای عھد 

 وآنھا بر این ایمان داشتند کھ شخص زمانی نجات دارد کھ بھ عیسی مسیح ایمان می آورد .  استاز فرامین انجیل اطاعت بعالوه
ایماندار  کاری کھ بعالوهایمان   بستگی دارد بھلقًامط نجاتپیغام آنھا این است کھ . میکنداطاعت دستورات اخالقی  از ھمچنین

روش ، و یا داشتن خاصی برای تعمید شیوه، یا شدن فرقھ خاص یکبھ این صورت، بعضی از مردم، عضو  .باید انجام دھد
  .را یک ضرورت مطلق برای نجات می بینند، تقدیس شدهی  یک زندگ برایمشخصی

، بلکھ بخاطر میدھندمردم نجات پیدا میکنند، نھ بھ خاطر کاری کھ انجام .  را رد میکند بھ رومیان تمامی این اندیشھ ھارسالھ
نگاه داشتن شریعت، ھیچکس را تالش برای  با اینکھ .)٩-٨: ٢افسسیان (است انجام داده کاری کھ خدا در مسیح بھ جای ایشان 

قوانین .  احکام اخالقی خدا، نشان میدھندزندگی بر طبق رستگاری خود را بانجات و  کھ نجات یافتھ اند، افرادینجات نمیدھد، 
تا بود  مصر نجات داده اسارتاز قبًال  کسانی داده شده کھ خدا آنھا را بھ، بلکھ اند نجات داده نشده بعنوان ضرورتده فرمان 

  .)٢-١: ٢٠خروج  ( یافتھ خدا چطور باید زندگی کنندقوم نجاتبعنوان آنھا بدانند کھ 
  
   .رسیدشده و بھ کمال بھ انجام  عیسی مسیح سیلھ فقط بوشریعت  )ج

بھ انجام  مردم را نجاتخدا برای عادالنھ  ضروریاتآمدن عیسی مسیح، از اول تا آخر زندگیش بر این زمین، برای این بود کھ 
، شریعت را بھ سیحیام و بھ جالل رسیدنش، عیسی مبا مرگ، ق). ٣٠: ١٩؛ ٤: ١٧؛ ٣٤: ٤؛ یوحنا ١٧: ٥؛ ١٥: ٣متی (رساند 
  راخدا برای داوری و محکومیتمعیار مطلق خدا برای روش زندگی و  مطلق، دستور نجات خدا برای ضرورت مطلقعنوان 

، پرستش در معبد، جشنھا و روزھای روزه، ختنھ، قربانیھا، ھدایا و مانند کھانتنھادھای او تمامی . درسانل اکمانجام داده و بھ 
 ھا او تمامی پیشگوئی.بھ انجام رساندرا ) یایموسشریعت (عتیق عھد تعیین شده در  ، و غیرهطھارتھا، دستوارت یک ده 

: ٢؛ کولسیان ١: ١٠؛ ١٠-٨: ٩عبرانیان (مثیلھای سایھ ھا و ت ،)را ببینیدمتی انجیل در ھای انجام شده پیشگوئی  ازی بسیار(
 با .)١٧: ٥متی (بھ انجام رساند ، عیسی مسیح تمامی شریعت را خالصھبطور. بھ انجام رساند را عتیقعھد مطرح شده در  )١٧

، شریعت )١٩-١٨: ٧برانیان ع(، شریعت را کنار زد )١٢: ٧عبرانیان (مرگ و قیامش، عیسی مسیح شریعت را عوض کرد 
لغو کرد احکامش و شریعت را با ) ١٤: ٢کولسیان (  کرداتش منسوخ شریعت را با تمام مقرر،)١٣: ٨عبرانیان (پایان داد را 

 تا بتوانند  آزاد و رستگار سازدبودند،ارت آن زیر شریعت و اسرا قبًال کسانی ه است تا عیسی مسیح آمد). ١٥-١٤: ٢افسسیان (
 تا ه است عیسی مسیح آمدبطورخالصھ،). ٥: ٤؛ ١٤-١٣: ٣غالطیان  (کنندرا دریافت بودن  خدا فرزندانو مقام قانونی فیض 

و معیار مطلق خدا برای  )پذیرشعادل محسوب شدن، (بعنوان ضرورت مطلق خدا برای نجات خدا مردم را از شریعت 
  . آزاد سازدمحکومیت 

  
   م خداشریعت بھ عنوان تعالیم روحانی خدا و دستورات اخالقی او برای روش زندگی قو  -٢
  

بھ میکند، بلکھ اشاره ن) نجات( شدن شمردهخدا برای عادل ضروریات بھ در ابتدا  شریعت قسمتھای کتاب مقدس،در این 
  .خداست) نجات یافتھ(عادل شمرده شده قوم زندگی کردن بعنوان  برای ضروریاتکھ ھمان ، مقدس بودنمطالبات خدا برای 

  
   . شناخت بھ گناه را میدھد-نجات شریعت بھ عنوان آمادگی برای  ) الف

در یک طرف ). ٧ :٧رومیان ( ند تا متوجھ شوند کھ گناه چیستبھ مردم کمک میک) برای مثال، ده فرمان(شریعت اخالقی 
ذات فاسد و  شرارت و پاکی، ناعدالتی، طرف دیگر ناازخدا را نشان میدھد، ، نیکویی و ذات روحانی ، عدالتشریعت، قدوسیت
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آماده از گناھانش نجات ، شریعت اخالقی، شخص را برای بنابراین). ١٤، ١٢: ٧رومیان (روحانی انسان را نشان میدھد غیر
. سان و تباھی روحانی وی میباشد انی اخالقی خدا، بھ وظوح نمایانگر تاریکی اخالقفرامین خالص درخششروشنائی و . میسازد

  ). ١٠: ٨؛ عبرانیان ١١-٨: ١؛ اول تیموتائوس ٢٥-١٩: ٣غالطیان (
  

   .ھ میدھدکار تجربھ گناذات در مورد - آلود شریعت بھ عنوان وسیلھ طبیعت گناه ) ب
، علت  آلودطبیعت گناه. و نمیتواند علت گناه بشود) ١٤، ١٢: ٧رومیان (، نیکو و روحانی است شریعت اخالقی مقدس، عادل

از ھمان زمان کھ .  آرزوھای گناه در شخص را بیدار کند امیال وشریعت اخالقی استفاده می کند تا تمامیو از . گناه است
 اردر وجدان او پدید آلود در جسم او قدرت یافتھ و واقعیت زشت گناهطبیعت خالقی میکند، بر شریعت ابھ توجھ شخص شروع 

-١٩: ٦؛ غالطیان ٥: ٧رومیان ( رد کھ میوه مرگ را بھ ثمر بیاورد گناھکار او را بر این میداذات). ١١-٨: ٧رومیان ( میشود
 خود میشود گناه آلوداخالق و طبیعت تباھی یشتر او متوجھ  را نگاه دارد، ب اخالقیھر چھ بیشتر او سعی میکند کھ شریعت). ٢١

با بیچارگی  و امنیت دروغین او می میرد و  خیالبافی او در مورد نیکوئییعنی ،و سرانجام او می میرد). ١٥-١٤: ٧رومیان (
  ) ٩: ٧رومیان . (دقرار میگیرمحکومیت ابدی در خطر  و در وضعیت اسف بار

  
  . مقدسنیکو و  خدا برای زندگی  و معیارتانداردشریعت، بھ عنوان اس ) پ

طلق خدا برای  و استاندارد منجاتمطلق خدا برای ضروریات  ھمان نیست، کھ " شریعتتحت" دیگر  مسیحیبا اینکھ ایماندار
عت شریمفھوم خاص آن یعنی  خدا و از شریعت خدا بھ مفھوم گسترده آن یعنی کالم، او از )١٤: ٦رومیان ( محکومیت است

  .معاف نیست )ده فرمان(اخالقی خدا 
را کشف کند تمامی روز  )کتاب مقدس(کھ تعالیم شگفت انگیز شریعت است  این مشتاق ایماندار .کالم خدا بھ عنوان شریعت)  ١

. )١٦٥، ١٣٦، ٩٧، ١٨: ١١٩مزمور ( کند پیدازندگیش  ثبات برای  و آرامش واطاعت کندآنھا از  کند، تفکر و تعمقبر آنھا 
نامیده شده است " شریعتی کامل کھ آزادی میدھد"نده و اطاعت شده، علیم داده شده، شنیده شده، و خواتو کالم خدا کھ موعظھ 

بیانی کامل از ، کتاب مقدسخالصھ، تمامی ، بھ طور کتاب مقدس در اصول و مثالھا ،تعالیماخالقی، دستورات ). ٢٥: ١یعقوب (
شریعت ھمچنین راھی پس . استبیان شده  در شکل دستورات ست کھ خدا، ذاتشریعتابراین بن. شخصیت و اراده خدا می باشد

  . استرستگاری حقیقیاین راھی کامل برای . کامل برای فرزندان خدا برای زیستن است
ده ، )ات دادنج (بازخرید بھ آزادیاز اسارت توسط ھدایت آنان قومش را بعد از اینکھ خدا فقط  .ده فرمان بھ عنوان شریعت)  ٢

او این فرامین اخالقی را بھ آنھا نداد تا یوغ دیگری بر گردنھای آنھا بگذارد، و آنھا ). ١٧-١: ٢٠خروج (فرمان را بھ ایشان داد 
زندگی کردن در . دبھ آنان دا آزادی خود  و روشی برای حفظبھ عنوان راهآنھا را  بازگرداند، بلکھ اسارت و بردگیرا دوباره بھ 

 خدا، تنھا راه ممکن برای قوم خدا است کھ آزادی خود را نگاه دارند و آزادی خود را تجربھ فرامین اخالقیو محدوده ارچوب چ
ی ان روش زندگی آنبعنوان شیوه و آنھا، بلکھ نجات دادنبنابراین شریعت نھ برای اسیر کردن مردم است و نھ برای بھ . کنند

  . نجات پیدا کرده اندقبًال است کھ 
شریعت است، زیرا ھرچھ کھ ده فرمان بھ صورت منفی نشان و انجام  محبت کامل کننده .شریعت ملوکانھ بھ عنوان شریعت ) ٣

شریعت ). ١٠-٨: ١٣رومیان (  تبدیل میکند"تو میتوانی"را بھ " تو نمیتوانی"محبت . میکندبیان مثبت بطور دھد، محبت آن را 
؛ ٢: ٦؛ ١٤: ٥؛ غالطیان ١٠: ١٣؛ رومیان ٣١-٣٠: ١٢مرقس  (دوست داشتخدا، ھمسایھ و خود را شرح میدھد چگونھ 

  . مقدس در مقابل کاری کھ خدا انجام داده، داشتھ باشیمنیک و زندگی یک و چطور ) ٨: ٢یعقوب 
  

   .خدا برای داوریو معیار شریعت بھ عنوان استاندارد  ) ت
داوری خواھند شد "  میبخشدستگاریشریعتی کھ آزادی و ر"ھ با ک صحبت و عمل کنند،بعنوان افرادی ایمانداران باید )  ١
شریعت . وجود ندارداصیل ، بدون شریعت خدا، آزادی ه سادطورب.  کامال بھ ھم متصل ھستندآزادیشریعت و ). ١٢: ٢یعقوب (

 طور  بھ.)٢٥: ١وب یعق(بیان میشود  احکام  درست کھخداذات شریعت خدا، . قی خدا است و احکام اخالکتاب مقدسخدا شامل 
مسیحیان باید بر طبق . ، وجود ندارد شده استاحکامش بیان بر طبق طبیعت خدا کھ در بدون زیستناصیل و حقیقی  آزادی ساده

  . شریعت خدا زندگی کنند و مسیحیان بر طبق شریعت خدا داوری خواھند شد
خود  و جامعھ ، مذھبن والدی از تمامی دستورات و قوانینند کھآنھا میخواھ. ندھ میخواستگاری فقط آزادی و رنبی ایمانا)  ٢

گناھانی ھمچون زنا، مواد مخدر، عشق بھ ثروت، آرزوی  و داشتھ باشندھر کاری کھ میخواھند ی انجام آزاد شوند تا بتوانند آزاد
  .  و ھدایت میکنددفقط بھ اسارت ھمان گناھان می انجامیا رھایی  آزادی  نوعولی این.  کنندرا تجربھقدرت، و غیره 

و شریعت خدا بر ذھنھا و قلبھای ایشان نوشتھ شده است ) ١٨: ١یعقوب (ایمانداران بواسطھ کالم راستی از نو متولد شده اند )  ٣
میخواھند،  احکام خدا راآنھا . ایمانداران خود را بھ طور آزادانھ بھ خدا و شریعت خدا تسلیم کرده اند). ١٦: ١٠عبرانیان (

برای یک ایماندار، خارج از . ریعت خدا پیدا میکنندشمرزھای حد و درون را آزادی  نریتبزرگ آنھا .خواھند دادند و انجام میتوان
، ٢١: ١٤یوحنا ( محبت ایشان بھ خدا است بیان شریعت خدا برای ایمانداران ازاطاعت . وجود ندارداصیل ریعت خدا آزادی ش

  ). ٣٢: ٥؛ اعمال رسوالن ٣٦، ٣٢-٣١: ٨یوحنا (زد ، و این آنھا را کامال آزاد میسا)٢٣
و اشتباه  بوده و مانند محکوم کردند از شریعت خدا انتقاو بودن  بر علیھ شریعت خدا مانندتمامی نااطاعتی از شریعت خدا )  ٤

یعقوب ( ت اسقاضی  وشریعتدھنده شخص خدا کھ ناراضی ساختن  خدا یعنی شریعتنااطاعتی از .  خدا استدانستن شریعت
یعنی با قضاوت میکند، " شریعتی کھ آزادی میبخشد"ھمھ مردم را با ، قاضیو شریعت بعنوان عطاکننده خدا، ). ١٢-١١: ٤

  . شریعت اخالقی استبا  و مخصوصا کتاب مقدستعلیمات 
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  عمل یا قانون برای یک اصلشریعت بھ عنوان   -٣
  

  . عمل قانون برای  اصل یایکیعنی " شریعت"، کلمھ این قسمتھای کتاب مقدسدر 
  

شخص برای اجرای آن  خود شخص یا سعی و کوشش ھایکارخواستار  است کھ اصلی، )٢٧: ٣رومیان  (اعمالشریعت   )الف
 اصلی فقط بسوی تکبر و بھ خود بالیدن چنین. میباشدالزم ) نجات(او برای عادل شمرده شدن بعنوان ضرورت ی ایفرامین موس

  .)٩-٨: ٢ن افسسیا(ھدایت میکند 
  

عنوان عادل  بنجات مسیح و کار کامل او برای  است کھ نیاز بھ ایمان بھ عیسیاصلی ،)٢٧: ٣رومیان  (شریعت ایمان ) ب
  .نگاه دارد میتواند ما را فروتن اصلیتنھا چنین . ، دارد)نجات (ماشمرده شدن 

   
 یا اصلی سست شریعتمانند یک کھ است  فاسد و  آلوداه طبیعت گن، در گناهماندن ،)٢٥، ٢٣، ٢١: ٧رومیان  (شریعت گناه ) پ
. عمل میکند ، بھ عنوان قدرتی کھ میخواھد بھ زور ایمانداران را تحت کنترل در آورده و زندگی ایشان را در دست بگیردو

ست کھ ایماندار نمیتواند  درون ایماندار، قدرتی ا آلودپولس نمی گوید کھ ایماندار ھمیشھ گناه میکند، بلکھ میگوید کھ طبیعت گناه
 مقاصد و او را بر این می دارد کھ ، خواست انسان را عوض میکند آلودطبیعت گناه زمان و دوباره.  از آن آزاد سازدخود را

ار نیکو انجام دھد، بی شک شریر خواب کھر زمان کھ ایماندار میخواھد کھ . شوندو شرارت نیکوی ایماندار تبدیل بھ بدی 
 این است کھ وارد و خواھان، میکوبدایماندار قلب گناه بر در ). ٨: ٥اول پطرس (دور و بر ایماندار میگردد نیست، بلکھ 

شریعت گناه، مخصوصا در اعضای بدن او فعال .  بدی تبدیل کنداعمالی نیکوی او را بھ اعمالو ) ٧: ٤پیدایش (زندگیش شود 
تا داد خواھد خود ادامھ وجود عنوان یک واقعیت بھ اه در ایماندار بھ شریعت گن). ٢٠، ١٧، ١٤: ٧؛ ١٩، ١٣: ٦رومیان (است 

در وضعیت  انیجسمیعنی آزادی از بدن ، )٥٧-٥٤: ١٥؛ اول قرنتیان ٢٤: ٧رومیان (  شودآزادزمانی کھ ایماندار از بدن مرگ 
  .  و مرگ است شده، کھ در خطر تاخت و تاز طبیعت تباهکنونی

و با اینکھ ). ٦ :٦ کھنھ گناه، رومیان نفس یا جسم(، آزاد نیستند  آلودگناه رت قدرت طبیعتمسیحیان، از سلطھ و اساغیر
 قوی زندگی آنان ھنوز در  آلودگناھکار آزاد شده اند، طبیعت گناهطبیعت ھمیشھ از سلطھ و اسارت برای مسیحیان یک بار و 
کھ در در وجود ایماندار دائما در حال مبارزه با روح القدس   آلودطبیعت گناه). ٢: ٨؛ ١٨: ٧؛ ٧: ٦رومیان (است و وجود دارد 

 توسطنھ کھ  کنندانتخاب  بارھا باید اصیل مسیحیان). ٢٣-١٦: ٥؛ غالطیان ١٩، ١٣: ٦رومیان  (، میباشداستایماندار ساکن 
اصیل در برابر ه، مسیحیان دوباره و دوبار). ١٣، ٩: ٨رومیان (  بوسیلھ روح القدس کنترل شوندبلکھطبیعت گناه آلود خودشان 

  ).١٠: ٣؛ کولسیان ٢-١: ١٢رومیان (میکنند و انتخاب می کنند کھ بھ شکل مسیح در بیایند و پایداری  استقامت دنیای گناه آلود
  

، )٢٢: ٧رومیان (واقعی یا طبیعت ایماندار  درونایماندار است، و احیاشده جدید طبیعت  ،)٢٣: ٧رومیان  (شریعت ذھن ) ت
 دیگر، عبارتبھ .  میکندعمل سلطھ در آورد، ت زندگی مسیحی را تحمشتاق است دیگر کھ شریعت یا قدرتیھ عنوان کھ ب

، شریعت ذھن آرزو دارد اراده ای عظیمزمان و دوباره با در ھر . ی میکندشریعت ذھن، روح القدس است کھ در ایماندار زندگ
تعلیمی شیوه و ) ٢٦، ٢٢، ١٦: ٧یان روم( اخالقی خدا نیمان از فردعت کرکھ چیزی کھ نیکو است را انجام دھد، کھ ھمان اطا

  ).١٧: ٦رومیان  (موجود میباشد آنھا درکھ است 
  

، ھدایت میکند و سازد میاحیا روح القدس است کھ بھ عنوان شریعت و یا قدرتی کھ ،)٢: ٨رومیان  (شریعِت روح زندگی ) ث
  . رل میکنددگی ایماندار را کنت زنجنبھ ھایتمامی 

  
  .  می باشد٢٥، ٢٣، ٢١: ٧ ھمان شریعت گناه در رومیان ،)٢: ٨رومیان  (شریعت گناه و مرگ ) ج
  
از یک .  خدا استحضور یا بھ دست آوردن نیکوئی در شمرده شدن ماھیت عادل ،)٣١: ٩رومیان  (عادالنھ و نیکشریعت  ) چ

اما .  شریعت بودندحفظ و انجام اعمالآنھا دنبال عادل شدن با . شتطرف، این ماھیت، حداکثر اھمیت را در میان یھودیان دا
د ن شریعت نتوانستاطاعت از یھودیان ھرگز با انجام دادن یا . و نیک شمرده نشدندنتوانستند عادل شمردن را بھ دست بیاورند

 اخالقی عالقھ اموربا اینکھ امتھا بھ . مھم نبود) غیر یھودیان(از طرف دیگر این ماھیت بین امتھا .  خدا را دریافت کنندنیکی
  . خدا را دریافت کردندنیکی امتھا با ایمان بھ عیسی مسیح، اما. عادل شمرده نشدند خدا حضورداشتند، ھرگز در 

   
از طریق روح علیھ آنچھ خدا در ایمانداران  ھیچ چیزی برمطلقًا ). ٢٣: ٥غالطیان  (علیھ این چیزھا نیست  برشریعتیھیچ  ) ح
، ھیچ )٢١-١٩: ٥غالطیان ( اخالقی وجود دارد فرامین،  آلودطبیعت گناهاعمال  علیھ بردر حالی کھ .  وجود نداردمیدھدجام ان

  .  روح القدس استثمره بزرگ برای زندگی کردن در شویقی روح القدس نیست، این تثمره بر ضد یشریعت
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   ۵ھ مضمی
   شریعتپایان ھدف و در مقاممسیح 

  
  است؟ "  شریعتپایان"یا " ھدف شریعت" را درک کنیم؟ مسیح ٤: ١٠ باید رومیان ما چطور

ھم بھ کل میتواند " شریعت"ھمچنین کلمھ . را داشتھ باشد" پایان"و ھم " ھدف "میتواند ھم معنای) telos، ِتلوس(کلمھ یونانی 
بنابراین .  باشد، اشاره داشتھشدهو تفسیر توصیف وسط معلمین یھودی آنطور کھ تی، ایموسبھ شریعت یا عھد عتیق مکاشفھ 
  .میباشند امکان پذیر ١٠ فصل میتواند بھ دو منظور ترجمھ شود و ھر دو در رومیان ٤: ١٠رومیان 

   
   .مسیح ھدف شریعت است  -١
  

   . استعتیق در عھد " ایمانعدالت از طریق"مسیح ھدف  ) الف
. آنھا را بھ انجام رساند کند، بلکھ تا منسوخ تا شریعت و گفتھ ھای انبیا را ، عیسی مسیح خودش میگوید کھ نیامده١٧: ٥در متی 

او این را تعلیم میداد کھ بلکھ . اشند بعتیق با مکاشفھ عھد بر ضد و مخالفکھ  را بگوید یاو واعظی نبود کھ داستانھای جدید
او آمد تا مکاشفھ عھد . بودندآنھا ھنوز کامل ننابراین ب او بودند، و ظھورآمادگی برای )  انبیاءشریعت و (عتیقعھد تمام مکاشفھ 

  .  را کامل و تمام کندعتیق
 نجاتراھی برای بعنوان ، عادل محسوب شدن را نھ با نگاه داشتن اعمال شریعت، بلکھ با ایمان داشتن، عتیقمکاشفھ عھد 

، معلمین مذھبی یھود، از زمان اما ).٢٢-٦: ٣؛ غالطیان ٢٣، ٢٠: ١١؛ ١٣-٩: ١٠؛ ٨-٧: ٤؛ ٢١: ٣رومیان  (موختآمی
تھ شده بدست انسان دفن ساخ قواعدو  تفسیر صدھا در زیر را عتیقبرگشت از اسارت بابل، تا زمان آمدن عیسی مسیح، عھد 

لت عدا" را بھ "یمانعدالت از طریق ا" انآن.  تبدیل کردند و نجات سنتی خود را بھ راه رستگاریفاسیر و قواعدآنھا این ت. کردند
 را کنار زده و شریعت خود عتیقاین عیسی مسیح نبود، بلکھ معلمین مذھبی یھود بودند کھ عھد . تبدیل کردند" از طریق شریعت

واقع  و در عتیق را احیا و برقرار کندمکاشفھ عھد  آمد تا قصد و ھدف عیسی مسیح) ١٣-١: ٧مرقس (را جایگزین آن کردند 
  . بھ انجام رسانده و را تکمیل کردعتیقمکاشفھ عھد 

  
  . رساند)کمال(انجام  زیر بھ  روشھایبا را عتیقمسیح مکاشفھ عھد  ) ب
بعنوان انجام  و خودش را بھ پیش برد  را شریعتحقیقی و معنای پایان داد را عتیقاو تعلیمات مکاشفھ عھد  .بزرگترین نبی)  ١

 در مورد عتیق عھد  تمثیلبرای مثال، مسیح). ٤٤، ٢٧-٢٥: ٢٤؛ ٣١: ١٨لوقا (نمایانگر کرد  عتیقعھد تمثیلھا و پیشگوییھای 
؛ ٢٩: ١؛ یوحنا ٧: ٥٣؛ اشعیا ٥-٤: ١٢خروج  (بھ انجام رساندبشود را قربانی گناه بعنوان کفاره کھ باید " بی عیببره "

 را بیان کرد، بلکھ تیقع بوسیلھ انبیای عھد عتیقیح نھ تنھا پیشگوئی ھا در عھد و مس). ٢٧: ٢٦: ٧؛ عبرانیان ٢٥: ٣رومیان 
: ٧اشعیا  (بھ کمال رساندرا ) خدا با ما(برای مثال مسیح پیشگوئی عمانوئیل ). ١٢-١٠: ١اول پطرس (تکمیل کرد نیز آنھا را 

: ١٨تثنیھ ( مسیح خودش را بھ عنوان بزرگترین پیغمبری کھ زیست کرده، معرفی کرد عیسی بھ این طریق ). ٢٣: ١؛ متی ١٤
 ).٢٣-٢٢: ٣عمال رسوالن ا ؛١٩-١٨، ١٥

مقدسی بر  و نیکوکامال در طبیعت انسانیش، او زندگی . پایان داد عتیق را عھد ضروریات یا مطالبات او .بزرگترین کاھن ) ٢
از او . بھ انجام رساند اخالقی خدا را ضروریات شریعتاو توانست فقط  بنابراینو ) ١٥: ٤عبرانیان (روی این زمین داشت 

سرانجام او بر روی ). ١٢: ٥٣اشعیا (مردم را دوست داشت و برای آنھا دعا میکرد ) ٧٢: ٧٨مزمور  (ت میکردمراقبمردم 
 بھ این طرق عیسی مسیح). ٧-٥: ١٠؛ عبرانیان ٨-٦: ٤٠؛ مزمور ٦-٥: ٥٣اشعیا ( مرد تا کفاره گناھان مردم شود صلیب

  .)١٣: ٦؛ زکریا ٤: ١١٠مزمور ( میکند کارآشبوده تاکنون  کھ  اعظمیخودش را بھ عنوان بزرگترین کاھن
کھ با حکومت ملوکانھ خود، قومش را پادشاھی ، )١٠: ٤٩پیدایش ( پادشاه را کامل کرد ن او پیشگوئی آمد.بزرگترین پادشاه ) ٣

بھ ). ١٦: ١٩؛ ٥: ١؛ مکاشفھ ٧: ٩؛ اشعیا ١٤: ١٧اول تواریخ (  و تا ابد بر آنھا حکومت میکندآزاد کردهدشمنانشان سلطھ از 
  ).٤٤: ٢؛ دانیال ٧: ٩اشعیا ( نشان داد شتھ،وجود داتاکنون این طریق عیسی مسیح خودش را بھ عنوان بزرگترین پادشاھی کھ 

   
کھ ایمان بیاورد عدالتی  است، تا برای ھر عتیقشریعت عھد ) بھ انجام رسیدن قصد ( ھدف، عیسی مسیح٤: ١٠در رومیان 

را ) عتیقشریعت، مکاشفھ عھد (کسی کھ : " را اینچنین توصیف کردعتیقعت و یا ھدف عھد موسی شری. وجود داشتھ باشد
 ھآماده کردن مردم برای آمدن اولی عتیق قصد شریعت عھد یاھدف " .خواھد داشت) زندگی جدید(زندگی توسط آنھا اجرا میکند، 

توانند زندگی تازه داشتھ بکرد کھ آنھا میمردم را آماده این . ، کاھن و پادشاه، بودنبی بھ عنوان  نجاتبخش اوعیسی مسیح و کار
-٣٧: ٢٢؛ متی ١٨: ١٩؛ الویان ٥: ٦تثنیھ (است  ایمان خود از طریق بھ ھمسایھ  بھ خدا ونمودنباشند، کھ ھمان زندگِی محبت 

 انست، بھ طورفقط عیسی مسیح تو. عتیق میباشدمکاشفھ عھد و محتوای ضروری کل  مفھوم نھاییعیسی مسیح خودش ). ٣٩
 ضروریات مطلق لام ک تمام وفقط عیسی مسیح توانست، بھ طور .دبھ انجام رسانرا مکاشفھ عھد عتیق  ھر قسمت لام کتمام و
استاندارد و زندگی قومش و قدوسیت و شیوه مقدس برای قومش، ضروریات مطلق خدا ) نجات(عادل شمرده شدن برای خدا 

ت  نیک شریعمطالباتعیسی مسیح فقط توانست .  را بھ انجام برساندومیِت گناھان قومشمطلق خدا برای داوری و محکمعیار 
شریعت و ) ٤٨-١٧: ٥متی ( شریعت اخالقی خدا ضروریاتگ و قیامش، عیسی مسیح تمامی با مر). ٤ :٨ (دھد  کامًال انجامرا
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، عدالتبنابراین فقط او  .ه و بھ انجام رساندردرا تکمیل ک )١٤: ٢؛ کولسیان ١٥: ٢افسسیان (خدا  )و آیینھاعیدھا ( تشریفاتی
رستگاری ابدی آنھا را تضمین کرد نجات و و او ) ٣٠: ١اول قرنتیان ( آورد نبھ ارمغا برای قومش آمرزش راقدوسیت، و 

  ).٩-٨: ٥عبرانیان (
   

   . و ھدف مکاشفھ خداابزار ) پ
قوم .  را نشان دھند، عیسی مسیح موعودآمدن مسیح بود کھ مراسم و آیینھا این و عتیقعھد شریعت تشریفاتی  نھاییھدف 

از ابتدا خدا این قصد را داشت کھ .  خدامکاشفھ مکاشفھ خدا بودند، و نھ ھدف نھائی ابزار فقط اعیاد تشریفاتی آناناسرائیل و 
 تعلیم میدھد کھ عیسی ٤: ١٠رومیان .  را بگیرد آنجای ،عیسی مسیحیعنی  ، مکاشفھ بھ کناری برود و ھدف مکاشفھابزار

ل وقتی عیسی مسیح آمد، اسرائی) telos، کلمھ یونانی ِتلوس" (ھدف، معنا و جوھر شریعت است"یا "  شریعت استپایان"مسیح 
  . رسیدندخود  یبھ عنوان قوم خدا بھ ھدف نھای

  
  .عتیق عھد دورهدر و خبر خوش انجیل  مژده ) ت

 یحس، م انجیل مژدهمحور.  موعظھ شده استعتیق عھد دورهدر انجیل  مژده  میگویند کھ٨: ٣ و غالطیان ٢١: ٣رومیان 
کولسیان . از پیش خبر داده شده است عتیقدر شریعت عھد عیسی مسیح بھ ). ٤-١: ١٥اول قرنتیان (، عیسی مسیح است موعود

مسیح عیسی ، و آن واقعیت خود بودند کھ قرار بود بیاید» واقعیت«فقط سایھ ای از آن  "عتیقگوید کھ شریعت عھد ی م١٧: ٢
  . مسیح را قبول کرده و اطاعت کردعیسی  شریعت را قبول کرده و آن را اطاعت کرد، ،اسرائیلقوم  وقتی بنابراین." است

  
  .  در عھد جدید توضیح داده شده اندعتیقنمونھ ھای عھد یلھا و ثتم ) ث

 کھ عتیقعھد شریعت ، ما باید خودمان را بھ نمونھ ھا در یقعتعھد شریعت برای شناخت عیسی مسیح بھ عنوان ھدف و جوھر 
  .  شده اند، محدود کنیم، ھمانطور کھ این نمونھ ھا بھ عیسی مسیح اشاره میکنندهدر عھد جدید توضیح داد

  . ، نشانھ ای از خون عیسی مسیح استعتیق در عھد ھاخون قربانی)  ١
ی ھمیشھ بھ مقدس ترین جایگاه وارد شد و خون قربانی را بر تخت رحمت او یکبار برا" میخوانیم ١٤-١٢: ٩در عبرانیان 

خون " میگوید ٧: ١و اول یوحنا ." پاشید، اما نھ خون بز یا گوسالھ، بلکھ خون خود را، کھ با آن نجات ابدی ما را فراھم شاخت
  ."عیسی، فرزند خدا، ما را از ھر گناه پاک میسازد

   .وی صلیب بودند رونھ ای از قربانی مسیح بر، نمعتیققربانی ھا در عھد )  ٢
، "سایھ ای از آن واقعیت کھ قرار بود بیاید"، فقط عتیق در عھد )عیدھا (یم کھ شریعت تشریفاتیخوانمی  ٤-١: ١٠در عبرانیان 

 بطور واقعیندگان پرست. تکرار میشدند، ولی ھرگز نمیتوانستند مردم را کامل کنند  سالبھ، سال عتیققربانی ھا در عھد . بودند
این بود کھ مردم متوجھ  عتیقمعنا و ھدف اصلی قربانی ھا در عھد . احساس تقصیر میکردندپاک نشده و ھنوز برای گناھشان 

 تعلیم میدھد کھ این غیر ممکن است کھ خون گاو و گوسفند کتاب مقدس. گناھانشان بشوند و بھ آنھا ثابت شود کھ گناھکار ھستند
 تعلیم میدھد کھ قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب، یک بار و ١٨-١٠: ١٠ و ٢٦: ٦عبرانیان . را پاک سازدبتواند گناھان 

کھ بعد از قربانی عیسی مسیح . د کامل و مقدس میکنتا ابد ایمانداران را برای ھمیشھ گناھان را پاک میکند، گناھان را میبخشد و
  . است تمام قربانی ھا در دنیا پایانقربانی او بروی صلیب .  ندارد، دیگر قربانی وجود انجام شدیک بار برای ھمیشھ

  . استمسیح ، نمونھ ای از کفاره عتیقعھد دوره روز کفاره در )  ٣
اینست محبت واقعی، ما او را محبت نکردیم، بلکھ او ما را محبت کرد " بھ ما تعلیم میدھد کھ کتاب مقدس ١٠: ٤در اول یوحنا 

 خدا را نھیعنی مرگ مسیح بر صلیب، خشم مقدس و عادال" کفاره"کلمھ ." فرستاد تا کفاره گناھان ما شودو یگانھ فرزندش را 
  . گناھکار را از او گرفتانعدالتی خاموش کرد، عضب خدا را از ایمانداران برداشت و گناھبر علیھ ھر گناه و نا

  
  . شریعت استپایانمسیح   -٢

   . است یھود"شریعتتوسط حفظ  التعد" آخر یا پایان  مسیح،عیسی ) الف
.  دیگر بھ کار عیسی مسیح نگاه میکنیمشیوه یک اب کنیم، ھترجم" آخر یا پایان "ھرا ب" telos، ِتلوس"اگر ما کلمھ یونانی 

 آنگاه کلمھ شریعت. نیز معنای دیگری خواھد داشت" شریعت"معنای دیگری دارد بلکھ کلمھ " ِتلوس" نھ تنھا کلمھ دراینصورت
عدالت  آخر یا پایان مسیح" متوجھ شویم کھ اینطور را ٤: ١٠ باید رومیان بنابراین. شناختھ شود" قاعده یا قانون"اید بھ معنای ب

"  ایمان پدید آیدتوسطکھ عدالت برای ایناست،  ) نگاه داشتن شریعتتوسط نجات یا  و نیکی عدالتبدست آوردن(شریعت توسط 
  ). بھ ایمانداران داده میشودو نجات  رستگاری  و نیکی یاالت ایمان بھ عیسی مسیح، عدتوسط(

ا یآخر " صحبت نمیکند، بلکھ در مورد برای نجات آمادگی بعنوان مکاشفھ عھد قدیم "ھدف یا تکمیل"آنگاه پولس در مورد 
ان روش زندگی پولس در مورد پایان شریعت بھ عنو. برای نجات سخن میگوید بعنوان ابزاری خدا ضروریات رسمی" پایان

  . رستگاری را با نگاه داشتن اعمال شریعت بھ دست آورد، نجات وکھ سعی میکندروشی صحبت میکند، 
   

 .عتیق با تعالیم عھد ی یھوددید مقایسھ ) ب
 بھ بودند کھ) بابل، تا آمدن اولیھ مسیحو تبعید در  بین اسارت در دورهمخصوصا ( مذھبی یھود معلمین نبود بلکھ عتیقاین عھد 

  یھودیان بھ وضوح، ھدف خدا.)نجات پیدا کنند(  کھ آنھا میتوانند با نگاه داشتن شریعت، عادل بھ حساب بیاینددمردم تعلیم میدادن
پولس .  و تعلیم میدادندتفسیر کردهاشتباه ) شریعت اخالقی و شریعت تشریفاتی خدایک معنی بھ ( عتیقدر عھد  با شریعت را
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  با انجیل عیسی مسیح بھ عنوان راھی برای نجاتعتیق راریعت بھ عنوان راھی برای نجات در عھد مطلقا، جایگزین کردن ش
را   استراه نجات عتیق تعلیمات عھد ھمراه با شریعت میگوید  کھ یھودی و دیدپولس نقطھ نظربلکھ . دھتعلیم نمیددر عھد جدید 

یعنی بدست آوردن " قاعده و قانونمداری"پولس . قایسھ می نمایدنجات معرفی میکند، م راهکھ ایمان را بعنوان جدید با عھد 
 از راه عدالت و نیکی کھ ھمان بھ دست آوردن " ایمانعده و اصلقا"شریعت را با اعمال  نگاه داشتن عدالت و نیکویی توسط

ودیان تعلیم میدادند، با ، آنچھ یھ"عدالت توسط شریعت"تأکید بر روی مقایسھ در کتاب رومیان، . ایمان است، مقایسھ میکند
 میتواند ھمان باشد کھ فسیربنابراین دومین ت .تعلیم میدھند، میباشد) انجیل(، کھ عھد عتیق و عھد جدید "توسط ایمانعدالت "

 کھ شخص سعی میکند،  آن روش زندگی، یعنی خاتمھ دادشریعت گراییپولس میگوید کھ عیسی مسیح، بھ . منظور پولس بود
  یھودیان و دیگربرداشتھا و تفاسیر غلطعیسی مسیح بھ . شریعت بھ دست آورداعمال  را با نگاه داشتن )نجات(ی  و نیکویعدالت

اینکھ بطور اعمال شریعت میدادند، خاتمھ داد، برای و نجات را از طریق انجام رستگاری راه ھا کھ  مذھبشریعت گرایان و
داده میشود کسانی طور رایگان بھ کھ بھ بدست نمی آید بلشریعت  اعمال توسط کارھا و،  و نیکیعدالتواضح استوار سازد کھ 

  .  ایمان دارندکھ بھ عیسی مسیح
 
  
  


