
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 دوره  شاگرد سازی  از  رادیو
 

دوم  کتاب - ملکوتدستورعمل   
  



 ٢                صفحھ           کتاب دوم                                                                               -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 (
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 حقوق مؤلف کتاب
  

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

  
  :توصیھ

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

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

  .ا داشتھ باشدتعلیم دھد، می تواند یك نسخھ از آن درس یا كتاب دستورعمل ر
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 فھرست مطالب
  دومكتاب   - ملكوتدستورعمل بنای 

 
  

                                                                                                                                      صفحھ

 ٢ مقدمھ و حقوق مؤلف کتاب
  
  

 برنامھ آموزشی  ١
  
  

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

  
  

   ١٣درس 
  )١٨، ١٧، ١١، ٣اول پادشاھان (رازگاھان 

  )۵  :٢ماھیت کلیسا؛ اول پطرس (فظ کردن ح
  ) جشن عروسی: َمَثلی در باره شرایط ورود بھ ملكوت خدا(تعلیم 

٨  

     ١٤درس 
  )٢۵، ١٧، ۶، ۵دوم پادشاھان  (رازگاھان

  )۴٢  :٢ھای كلیسا؛ اعمال  فعالیت(حفظ کردن 
  )١۶-١  :۴رومیان (مقدس  بررسی كتاب

١٤  

    ١٥درس 
  )٢۶، ٢٠، ١٨، ١۶دوم تواریخ  (رازگاھان

  )١٣-١٢  :۴خدمات كلیسا؛ افسسیان (حفظ کردن 
، و مثل  مثل مردی كھ دو پسر داشت:  ورود بھ ملكوت خدا  در باره مسؤولیتھاییمثل(تعلیم 

   )حاصل درخت انجیر بی

٢٠  

      ١٦درس 
  )٣۶، ٣۴، ٣٣، ٣٢دوم تواریخ (رازگاھان 

  )٢٨  :٢٠وظایف رھبران كلیسا؛ اعمال (حفظ کردن 
  )٢۵-١٧  :۴رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٢٥  

    ١٧درس 
  )٨، ۵، ٢، ١مزمور (رازگاھان 

  )٢١-٢٠  :٣ كلیسا؛ افسسیان  و شکوه درجالل(حفظ کردن 
گوس فند گم  شده و پ  سر  :  در ب  اره نگ رش خ  دا ن  سبت ب ھ گم  شدگان ملك  وت  ھ  اییمثل(تعل یم  
  ) گمشده

٣٠  

    ١٨درس 
  )١۵، ١۴، ١١، ١٠مزمور (رازگاھان 

  .)را مرور كنید»  یكلیسای مسیح«  مربوط بھ حفظیآیات  (کردن حفظ 
  )١١-١  :۵رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٣٧  

      ١٩درس 
  )٢٢، ١٩، ١٨، ١۶مزمور (رازگاھان 

  )۵  :۴رومیان (حفظ کردن 
  )سامری نیكو: مثلی در باره محبت بدون تبعیض در ملكوت خدا(تعلیم 

٤٢  

      ٢٠درس 
  )٢٧، ٢۵، ٢۴، ٢٣مزمور (رازگاھان 

  )٢-١  :۵رومیان (حفظ کردن 
  )٢١-١٢  :۵رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٤٧  
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    ٢١درس 

  )٣۴، ٣٣، ٣٢، ٣١مزمور (رازگاھان 
  )۴-٣  :۵رومیان (حفظ کردن 

ھ ا و فری سی و     ج ای ب اال در ض یافت    : ھ ایی در ب اره فروتن ی در ملك وت خ دا      مث ل (تعلیم  
  )باجگیر

٥٢  

    ٢٢درس 
   ) ۴٩، ۴٠، ٣٨، ٣٧ور مزم(رازگاھان 

  )١٣  :۶رومیان (حفظ کردن 
  )١١-١  :۶رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٥٨  

    ٢٣درس 
  )۶٢، ۵٨، ۵١، ۵٠مزمور (رازگاھان 

  )٢٣  :۶رومیان (حفظ کردن 
  ) خادِم ناسپاس:  در ملكوت خداش در باره بخشلیمث(تعلیم 

٦٣  

      ٢٤درس 
  )٨٢، ٧٨، ٧٣، ٧١مزمور ( رازگاھان

  ) مرور كنید رومیانپنج آیھ آخر حفظی را از  (حفظ کردن
  )٢٣-١٢  :۶رومیان (مقدس  بررسی كتاب

٦٨  

    
  ٧٤  )مثلھایی در باره شرایط ورود بھ ملكوت خدا ( در تنگ و ضیافت بزرگ  ١ضمیمھ 
مثلھایی در باره مسؤولیت برای (ھا و عالئم ھوا و تور ماھیگیری  اطفال نشستھ در كوچھ  ٢ضمیمھ 

  )ھ ملكوت خداورود ب
٧٩  

  ٨٤  )ھایی در باره نگرش خدا نسبت بھ گمشدگان ملكوت مثل ( گوسفند گمشده و سكھ گمشده  ٣ضمیمھ 
  ٨٦  )ھایی در باره محبت بدون تبعیض در ملكوت خدا مثل( دو بدھكار وبازگشت روح پلید   ٤ضمیمھ 
  ٩١  )مثلی در باره بخشیدن در ملكوت خدا(مدعی   ٥ضمیمھ 

 
  :را مالحظھ كنید" بروید و شاگردان بسازید "  کتاب اول  - دستور عمل شاگردسازیھای  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 . گروه را با ھمراھی یك سرگروه آموزش دیده، بھ گروه ھای كوچك تقسیم كنید

  
  

  :برنامھ پیشنھادی
  

٩:٠٠ - ١٠:٣٠   
  

  ١١:٠٠ ـ  ١٢:٣٠
  

١٦:٠٠ - ١٧:٠٠   
  
  

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

  
  

  )گروه(تعلیم 
  وقت استراحت

  )گروه(بررسی  کتاب مقدس 
  وقت استراحت  

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

  وقت استراحت                                            
  )دونفری(كردن آیات تعمق و حفظ 

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

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

  ) ١٤ و ١٣دروس (روز اول 
  

                دعا                                               
  )مثلی در باره شرایط ورود بھ ملكوت خدا(تعلیم 

  )١٧-١  :۴رومیان (مقدس  كتاببررسی 
  )۴٢  :٢ اعمال و ۵  :٢پطرس اول (حفظ کردن 

  )٢۵، ١٧، ۶، ۵ شاھانپاددوم ؛ ١٧،١٨، ١١، ٣ شاھانپاداول  (اھان گمقدس در راز كتابمطالعھ 
  )١٨ شاھانپاداول : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا
  

  )١٦ و ١٥دروس (روز دوم 
  

  دعا
  )ھایی در باره مسؤولیت برای ورود بھ ملكوت خدا مثل(تعلیم 

  )٢۵-١٨  :۴رومیان  (مقدس  كتاببررسی 
  )٢٨  :٢٠ اعمال و ١٣-١٢  :۴افسسیان (کردن حفظ 

  )٣۶، ٣۴، ٣٣، ٣٢، ٢۶، ٢٠، ١٨، ١۶ ریختوادوم (رازگاھان مقدس در  مطالعھ كتاب
  )٢٠ ریختوادوم : نفریدو (رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )١٨ و ١٧دروس (روز سوم 
  

  دعا
  ) گمشدگان در ملكوت خدا رش خدا نسبت بھگھایی در باره ن مثل(تعلیم 

  )١١-١  :۵رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  ) مرورو ٢١-٢٠  :٣افسسیان (حفظ کردن 

  )١۵، ١۴، ١١، ١٠، ٨، ۵، ٢، ١مزامیر  (رازگاھان در مقدس  مطالعھ كتاب
  )٢مزمور : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
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  )٢٠ و ١٩دروس (روز چھارم 
  

  دعا
  )مثلی در باره محبت بدون تبعیض در ملكوت خدا(تعلیم 

  )٢١-١٢  :۵رومیان (مقدس  بررسی كتاب
  )٢-١  :۵ن  رومیاو ۵  :۴رومیان (حفظ کردن 

  )٢٧، ٢۵، ٢۴، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٨، ١۶مزامیر (رازگاھان مقدس در  مطالعھ كتاب
  )١٨مزمور : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )٢٢ و ٢١دروس (روز پنجم 
  

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

  )١١-١  :۶رومیان  (مقدس  كتاببررسی 
  )١٣  :۶رومیان  و ۴-٣  :۵رومیان (ردن کحفظ 

  )۴٩، ۴٠، ٣٨، ٣٧، ٣۴، ٣٣، ٣٢، ٣١مزامیر (رازگاھان مقدس در  مطالعھ كتاب
  )٣۴مزمور : نفریدو (رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  

  )٢٤ و ٢٣دروس (روز ششم 
  

  دعا
  )مثلی در باره بخشش در ملكوت خدا(تعلیم 

  )٢٣-١٢  :۶ان رومی(مقدس  بررسی كتاب
  ) مرورو ٢٣  :۶رومیان (کردن حفظ 

  )٨٢، ٧٨، ٧٣، ٧١، ۶٢، ۵٨، ۵١، ۵٠مزامیر (در رازگاھان مقدس  مطالعھ كتاب
  )۵١مزمور : دو نفری(رازگاھان 

  در میان گذاشتن برکات و دعا كردن
  
  

  امکانات برای  تعالیم دیگراحتمالی
  

  ورود بھ ملكوت خدا
  
  .٢۴-١۵  :١۴؛ لوقا ١۴-١  :٢٢؛ متی ١۴-١٣  :٧متی   * شرط ورود بھ ملكوت خدا •
-٢٨  :٢١؛ متی )۵۶-۵۴  :١٢لوقا  (۴-١  :١۶؛ متی )٣۵-٣١  :٧لوقا  (١٩-١۶  :١١ متی  * مسؤولیت برای ورود بھ ملكوت خدا •

  .۵٠-۴٧  :١٢؛ متی ٩-١  :١٣؛ لوقا ٣٢
  .٣٢-١١  :١۵؛ لوقا ١٠-٨  :١۵؛ لوقا )١۴-١٢  :١٨متی  (٧-١  :١۵ لوقا  * رش خدا نسبت بھ گمشدگان در ملكوت خداگن •
  

  زندگی در ملكوت خدا
  
  .٣٧-٢٩  :١٠؛ لوقا ۵٠-۴٠  :٧؛ لوقا )٢۶-٢۴  :١١لوقا (؛ ۴۵-۴٣  :١٢ متی  * محبت بدون تبعیض در ملكوت خدا •
  .١۴-٩  :١٨؛ لوقا ١۴-٧  :١۴ لوقا  * فروتنی در ملكوت خدا •
  .٣۵-٢٣  :١٨تی ؛ م٢۶-٢۵  :۵ متی  * بخشش در ملكوت خدا •
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  ١٣  درس
  
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
    پادشاھان اول

  
 با دیگران )١٨، ١٧، ١١ ، ٣   پادشاھان اول(  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

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

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
   ی مسیح كلیسای: عنوان مجموعھ

  
  ۵  :٢   پطرس اول ؛ماھیت کلیسا : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  )دقیقھ  ٩٠( تعلیم   ٤
    عروسی جشن

  
  ». خدا  ملكوت  ورود بھ طیشرا «  درباره  است ی، مثل١۴-١  :٢٢  یدر مت»  ی عروس  جشن مثل«

  یسیع» . ی روحان یقتی حق میمنظور تعل  بھ ی زندگ ی بر امور واقع ی مبتن  است یحیتوض«ا ی؛ » یسمان آ یی با معنا ینی زم  است یداستان « مََثل
  ازشانی و ن تشانی وضع تی را با واقع  سازد و مردم  خدا را روشن كرد تا اسرار ملكوت ی م  استفاده  انسان ی زندگ  و روزمره ی عاد عیاز وقا

  .ا روبرو سازدی اح بھ
  . كرد می خواھ یبررس) اول  كتاب،   ملكوت دستورعمل در ١  مھیضم(ھا   مثل ھ مطالع  بھ  رھنمود مربوط  از شش  را با استفاده ل مث نیا

  
  .١۴-١  :٢٢  ی مت:بخوانید 
  
    َمَثلیعی طب  داستان درك  -١
  

 و  ی فرھنگ ھنیشی و پ  واژگان ی بررس  بھ  رو، نخست نیاز ا. نند ك حی را تشر ی روحان یاند تا مفھوم  شده انی ب ی مجاز ھا با زبان  مََثل: مقدمھ
  . میپرداز ی م  داستانیخیتار

  اند؟  روزمره ی زندگ اتی واقع  مطابق  در داستان ی عناصر  چھ:گفتگو کنید
  .اند  شده  واحد گنجانده  مثل كی  در  كھ  مجزا دانست  مثل  را سھ  آن  قسمت  سھ توان ی م ی، و حت  پر از معنا است  مثل نی ا:مالحظات

  ھمانانشی م ی بار برا او سھ.  داد بی ترت ی عروس  جشن  پسرش ی برا یپادشاھ.   است  پادشاه  رد كردِن دعوت  بھ  راجع  مثل  اول  قسمت ) الف
 فرستاد و  غامی پ شدگان  دعوت ی برا  سپس. كرد  دعوت ی عروس  جشن  را بھ  آنان نخست.  كرد  دعوت ی عروس  را بھ  فرستاد و آنان غامیپ

ند یای ب ی عروس  جشن د بھی و با  است ز آمادهی چ ند ھمھی بگو شانی ا  خود را فرستاد تا بھ  غالمان و سرانجام. ندیای ب ی عروس  كرد بھ خواھش
  غامی پ  جداگانھ شدگان  دعوت  تك  تك یتد و بعد برا بفرس ی عموم  دعوت كی ابتدا  ی كس  نبود كھ یرعادی غ انیھودی  انیدر م). ۴-٣  اتیآ(

 بود كامًال  ی امر  دوران  در آن  پادشاه  دعوت رد كردن). ١۴  :۶؛  ٨  :۵استر ( فرا بخواند  ی عروس  جشن  را مجددًا بھ كیبفرستد و ھر 
 خود را  انی، لشكر  نموده غضب...   پادشاه«: دیفرما یم  یسی ع  كھ  است  جھت نی ھم بھ.   داشت ی در پ  سخت ی و مجازات  قبول رقابلیغ

  .»بھ آتش کشاند را  شانید و شھر ای رسان  قتل  را بھ  قاتالن ، آن فرستاده
  

 شود، اما  توجھ آنھا   بھ نی از ا شی ب  كھ  ندانست  آن قی را ال ھی اول ھمانانی م پادشاه.   است ی عروس  پر شدِن مجلس  بھ  راجع  مثل  دوم قسمت )  ب
 بود   ممكن  كھ ی و برزن ی ھر كو  خود را بھ  غالمان نیبنابرا.  برگزار كند ی باشكوھ ی عروس  جشن  پسرش ی بود برا  مصمم  حال نیدر ع

   پادشاه ھ، نقش یرآ.  پر شد ی عروس  مجلس ی بزود بی ترت نیبد.  كنند  دعوت ی عروس افتند بھی را   از آنجا تردد كند فرستاد تا ھر كھ یكس
  . بماند می عق توانست ی نماند و نم میعق
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 نفر  كی شد   كند، متوجھ دنی د ھمانانشی آمد تا از م  پادشاه یوقت.   نداشت  تن  بھ ی عروس  لباس  كھ  است ی شخص  بھ  راجع  مثل  سوم قسمت )  پ
   كھ ی كس كی، در خاور نزد مقدس  از كتاب  پس  در دوران ی حت  كھ  است  آن از ی حاك یخی تار شواھد و مدارك.  ندارد  تن  بھ ی عروس لباس

ز ی ن  مثل نیدر ا. فرستاد ی او م ی برا  خود پادشاه د كھیپوش ی م ی مخصوص  لباس ستیبا ی شود حتمًا م ابی شرف  حضور پادشاه  بھ خواست یم
 كار  نی ا ی بود، برا  نكرده  تن  بھ ی عروس  لباس  كھ ی شخص آن!  حاضر شوند در جشن  ی عروس  با لباس ھمانانی م  تمام  انتظار داشت پادشاه
  .  است  و فشار دندان ھی گر  كھ ییندازند، جای ب یكی در تار رونی دستور داد او را ب ، پادشاه  جھت نی ھم بھ!   نداشت یا  بھانھ چیخود ھ

  
   ر آن عناص نیی و تع  َمَثلی آن  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  ثل از م  معموًال قبل نھیزم.   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 َمَثلی  حی، و توض ، داستان نھی زم:گفتگو کنید و كشف

  :مالحظات
،  دن ش  از مصلوب شی پ اش ی زندگ ھ ھفت نی را در آخر  آن یسیع. شود ی م افتی  ی مت لی انج٢٢ و ٢١  یھا ، در فصل  داستان نی ا ھنیزم )  الف
او معبد را از وجود تجار و .  بودند  كرده  موعود استقبال یحای مس عنوان  از او بھ  مردم  بود و انبوه  شده میاو وارد اورشل.  كرد فیتعر

   و لنگان  كوران،بداو در مع!  كرد  بپردازند، پاك د و فروشی خر  دھند در معبد بھ دادند تا اجازه ی م  پول  كاھنان  احتماًال بھ  كھ یفروشان دست
،  می را در اورشل یسی ع ھود بودند كھی  ی و علما  اعظم تنھا كاھنان.  بودند  موعود خوانده یحای او را مس ادكنانی فر  بود و كودكان را شفا داده

  دانیسف شی و ر  اعظم  كاھنان  از آنكھ ، و پس حاصل یِر بی انج  درخت  كردن نی از نفر  پس یسیع.  بودند رفتھی نپذ شانیا در دلھایدر معبد، و 
  . ی عروس  جشن ، و مثل  ظالم ی باغبانھا ، مثل  دو پسر داشت  كھ ی مرد مثل:  كرد فی تعر  مثل  بردند، سھ ر سؤالی اقتدار او را ز لیاسرائ
 و  یسیر مورد ع د لی اسرائ یاسی و س یھب مذ  رھبران ی منف  از نگرش  است  عبارت ی عروس  مثِل جشن ھنی زم  كھ  است  روشن نیبنابرا

   بھ  خواندند، و او را كھ طانی او را كار ش ی و شفاھا رفتند، معجزاتیحا نپذی مس عنوان  را بھ حی مس یسی، ع روانشانی و پ آنان.  با او مخالفتشان
  ! كردند او را بكشند ھ توطئ  موقع و از ھمان. كرد، رد نمودند ی م داد و موعظھ ی م می تعل  ملكوت لیانج
  

  .شود ی م افتی ١٣-٢  :٢٢  ی در مت  مثل نی ا داستان )  ب
  

  دگانیارند، اما برگزی بسدعوت شدکانرا یز«: دیفرما ی م یسی ع شود، آنجا كھ ی م افتی ١۴  :٢٢  ی در مت  مثل نیا كاربرد ای  حیوضت )  پ
  ی شخص  مانند ھمان  از مردم یاری بس رسد، واكنش یھا م یلی خ  گوش شود و بھ ی م عظھ مو  جھان  در اقصا نقاط لی انج امی پ اگرچھ. » كم

   كھ ستی ن یزی چ تی در نھا  خدا شدن  ملكوت  وارث نیبنابرا. كنند ی نم آورند و اطاعت ی نم مانیشنوند، اما ا یم:  میدی د  در مثل خواھد بود كھ
، ١۴-١٣  :٢  انیكی تسالون  و دوم١۶  :١۵وحنا ی  مطابق.   خدا است ضی ف ھی عط ابد، بلكھی   دست بدان   خودش  و كوشش  بتواند با تالش انسان

  .خواند ی خود م یسو ند و آنھا را بھیگز ی و اقتدار خود، افراد را بر م  قدرت  بواسطھ  كھ خدا است
  
    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 ی تمام  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
  باشند؟ ی م ا مربوطی  ی واقعًا اصل  مََثل نیاِت ای از جزئ كی كدام: گفتگو کنید و كشف

 چارچوِب خود   بھ د با توجھی را با  مربوِط آن اتیدھد، جزئ ی نم یحی توض  مثل نی ا اتی از جزئ كیچی در مورد ھ یسی ع از آنجا كھ :مالحظات
  . می كن نیی تع مقدس  در كتاب  مشابھ یر قسمتھای و سا داستان

   سلطنت  در دوران اموزد كھی ما ب خواھد بھ ی، م» است ... خدا ماننِد  ملكوت«: دیگو ی م  ھرگاه یسیع). ٢  ھیآ( ...  خدا ماننِد ملكوت )  الف
.  خواھد داد  رخ ی اتفاقات  چھ حی مس یسی ع  بازگشت ھنگام  خدا بھ یی نھا  سلطنت ز در زمانی خواھد افتاد و ن ی اتفاق  چھ نی خدا بر زمیكنون
   كھ  معنا است  بدان نیا.  وستی خواھد پ وقوع  بھ یی نھا ی روز داور  تا ھنگام ی، قطعًا ھمگ  است  شده فی توص یسی ع ی در مثلھا  كھ یعیوقا
 و   من یز برای ن  امروزه حی مس ی از مثلھا كیھر ! ز مصداق داردی ن شود و در مورد آنان ی م ز مربوطی امروز ن  مردم  بھ حی مس ی مثلھا عیوقا

  ! دارد یامیشما پ
  

، ١۴  ھی كاربرد آ مطابق. كند ی م ، دعوت شتر فرا خواندهی پ  را كھ ی كسان خواند، و آنگاه ی فرا م  اول  كھ انگر خدا استینما) ٢  یھآ ( پادشاه )  ب
  .  است  در مثل ی و اصل  مربوط اتی جزو جزئ  پادشاه نیبنابرا. ندیگز یز بر می ن كند، بلكھ ی م خواند و دعوت ی تنھا فرا م او نھ

  
   باره نی در ا نحالیباا.   پسر خدا است  باشد كھ حی مس یسیانگر عید نمای او با  كھ دا استی پ نی چن از شواھد و قرائن). ٢  یھآ ( پسر پادشاه ) پ

 در  یتر  مھم  نقش د انتظار داشتیبا ی بود، م حی مظھر مس ی و اگر براست ستی او ن  بھ ی مجدد ه اشار  مثل ی جا چیرا در ھی، ز میستی ن مطمئن
  نی، او در ا ستی او ن ز بھی ن ی مجدد ه و اشار  نشده  داده  پسر پادشاه  بھ  راجع یشتری ب حی توض ، چون نیبنابرا.  باشد  داشتھ  بر عھده داستان
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  ، جشن  جشن نید شود ای تأك  كھ  شده  خاطر اشاره نی ا  صرفًا بھ  و پسرش  پادشاه بھ. شود ی نم  محسوب ی و اصل  مربوط ی عنصر داستان
  .  است  بوده یار مھمی بس یسلطنت

  
  حی مس بازگشت  ھنگام  بھ  آنیی نھا  شكل  خدا بھ  ملكوت انگر بركاتی و نما  است ی و اصل  مربوط اتیجزو جزئ) ٢  یھآ ( ی عروس جشن ) ت
   بھ ی با شاد  ھمگان  در آن  كھ ینی و زم  آسمان-  د استی جد نی و زم  شاد در آسمان ی مظھر زندگ ی عروس جشن). ٧  :١٩  مكاشفھ(باشد  یم

   در آن  كھ یافتی ض،  شده می ترس  بزرگ یافتی ض صورت  بھ  ملكوت نیا. كنند ی م قی را تصد نھد و آن ی م  گردن حی مس قی خدا از طر سلطنت
گر در یكدی و با  زبانی با م یاند و با شادمان  و مملو از غذا نشستھ لی طو ییزھای خاطر بر سر م بی با ط ی و نوران  بزرگ ی در تاالر ھمانانیم

  .باشند ی م  مشاركت حال
). ٨  ھی و آ۴-٢  اتیدر آ( كند  ی از نظر معنا تفاوت آنكھ   بدون كار رفتھ ا مفرد بھی   جمع صورت ، بھ ی اصل در متن»  ی عروس جشن « اصطالح

   داشت  روز ادامھ نی تا چند ی عروس  روزگار جشن  در آن  خاطر باشد كھ نی ا  بھ  است ممكن»  ی عروس یجشنھا « یعنی،   آن  جمع شكل
  .شد ی م  را شامل ی مختلف یو احتماًال بخشھا) ١٧  :١۴  داوران(
  

  ی منف  از نگرش  است  عبارت  مثل نی ا ھنی، زم میدی قبًال د ھمانطور كھ.   است ی و اصل  مربوط اتی، جزو جزئ شدگان  دعوت ه گرو نی اول )ث
 و  عقوبی، اسحاق،  می خدا از ابراھ گر دعوت یًا تداعی قو  پادشاه یھ اول  دعوت نیبنابرا.  با او  و مخالفتشان یسی ع  بھ  نسبت لی اسرائ مردم

 باشد   داشتھ  اشاره ی خدا از موس  دعوت  بھ یا تواند تا اندازه یز مین). ١۵-١٣  :٢٨؛ ٢۴  :٢۶؛ ٣-١  :١٢  شیدایپ (  است شانی ا عقابا
  تیع واق نیانگر ایطبعًا نما»  غالمانش« از   گروه نی اول قی از طر  پادشاه  دوم دعوت.  خدا را رد نكرد  از آنھا دعوت كی  چیھ). ٣  خروج(

  یعنی،   گفت  سخن لی اسرائ ا با قومیر انبیا و سای ارم اشعیا،، شعیا، الیلی، ا لیر سموئی نظ قی عھدعت یای انب قی خدا بارھا و بارھا از طر  كھ است
  نیانگر ایبعًا نما، ط» غالمانش« از   گروه نی دوم قی از طر  پادشاه  سوم دعوت.  مینیب ی م٣۵-٣۴  :٢١  ی در مت  كھ یزی چ  ھمان درست

  فانی است قی بعد از طر ی، و كم)٢-١  :١٠؛ ٢-١  :٩لوقا  ( یسی ع ، شاگردان یسی، خود ع ددھندهی تعم ییحی  قی خدا از طر  كھ  است تیواقع
  انگر قومینما»  شدگان  دعوت ه گرو نیاول«،  نیبنابرا.   گفت  سخن لی اسرائ مجددًا با قوم) ۵٢-١٣  :١٣  اعمال ( و پولس) ۶٠  :٧-٨  :۶  اعمال(

  ).٣۶-٣٢ و ١٣-٩  :۴  ھیتثن (  است لی اسرائ  قوم یعنی،  وعده
  
 فرستاد،   بار دعوت  سھ  نخست  گروه ی برا  پادشاه  كھ تی واقع نیا.   است ی و اصل  مربوط اتیز جزو جزئین) ۴-٣  اتیآ (  بار دعوت سھ ) ج

 سو  كی از   دعوت  سھ نیا). ٩  :٣   پطرس دوم (  است یھودیری و غ یھودی از  ، اعم  گنھكاران  بھ سبت او ن می عظ  صبر و تحمل هدھند نشان
 صبر  هدھند گر نشانی د ی، و از سو  است حی ظھور مس  تا خود زمان قی عھدعت  در سراسر دوران لی اسرائ  خدا از قوم انگر دعوتینما

  .باشد یم) ٢١  :١٠  انیروم ( لی اسرائ  قوم  بھ ِ  خدا نسبت می عظ  و محبت فراوان
  
  نیا.   است  در مثل ی و اصل  مھم اتیز از جزئی، ن  پادشاه  دعوت  آنھا بھ ییاعتنا ی ب یعنی، )٧-۵  اتیآ ( شدگان  دعوت  گروه نی اول پاسخ ) چ

  ی او برا  دعوت  بھ  آنان ییاعتنا ی و ب حی مس یسی ع  بھ  نسبت لی اسرائ  قوم  و خصومت یتفاوت یانگِر بی، نما  مثل ھنی زم  مطابق  آنان واكنش
 و  ی امور روحان  عالقمند بودند تا بھ  و تجارت ی كشاورز  چون یوی و دن ی ماد  مسائل شتر بھی ب لی اسرائ قوم.   خدا است  ملكوت ورود بھ

 كنند  دند، اما باز حاضر نبودند توبھی را شن مشیدند و تعالی را د یسی ع  معجزات آنان). ٣٠-٢۶  :١٧؛ ٢٠-١٨  :١۴لوقا  (  نجات  چون یآسمان
  ی و اصل  مھم اتیز جزو جزئی كردند و آنھا را كشتند ن ی بدرفتار  پادشاه  با غالمان  آنان  كھ تی واقع نیا). ٣٢-٣١  :٢١  یمت( آورند  مانیو ا

  نی خاطر ھم ز بھین). ٣۶-٣٣  :٢٣؛ ٣۶-٣۵  :٢١  یمت (  داشت قی عھدعت یای با انب لی اسرائ  كھ  است یانگر رفتاریرا نمای، ز  است در مثل
   مجازات ی سخت  بھ حی مس  بازگشت ھنگام  بھ- یھودیری و غ یھودی از  اعم -  مانانیا ی ب  تمام  كھ  است حی مس یسی با ع ی و دشمن یتفاوت یب

  .خواھند شد
  
  یھمانانی م د كھی رس جھی نت نی ا  بھ پادشاه.   است ی و اصل  مربوط اتیز جزو جزئین) ٧  یھآ( را رد كردند  ادشاه پ  دعوت  كھ ی كسان مجازات)  ح
   سربازان  بدست شانی شھرھا  شدن  و سوزانده  قاتالن  آن ینابود.  را ندارند ی عروس  در جشن  شركت اقتی بود، ل  كرده  در آغاز دعوت كھ

  یسی مورد نظر ع ی كسان  چھ دھد كھ ی م  شد، نشان ی مو عمل  مو بھ ی ھمگ عی وقا نی ا از آنجا كھ.   است  در مثل  مربوط اتیئز از جزی ن پادشاه
)  یالدی م٧٩-۶٩،  انوسیوسپاس (  پسر امپراتور رم طسیالد، تی م٧٠   در سال كند كھ ی م  نقل می قد  دوران  از مورخان یكی.  بودند حیمس

   قوم كھی، بطور  را كشت یھودی  ونی مل كی از  شی كرد و ب كسانی   شھر را با خاك  اعظم  درآورد، معبد و قسمت  تصرف  را بھ میاورشل
ھر  بھ). ۶-۴  ، كتب»ھودی  ی جنگھا خیتار«:  فوسیوسی( نشد   محسوب یا  عمده یروی ن یاسی از نظر س چگاهیگر ھی د  پس  از آن لیاسرائ
؛ ۴٣-۴١  :٢١؛ ١٢-١١  :٨  یمت(د یآ یشمار نم  خدا بھ  و محبوب  خاص گر قومی د لی اسرائ ، قوم حی مس یسی ع امی و ق  مرگ ، از زمان حال
  انیروم (  است  را طرد كرده انیھودی   تمام  خدا بالكل  كھ ستی معنا ن  بدان نی ا البتھ). ٢٠-١٨  :٢٨د با ی كن سھی را مقا۶-۵  :١٠ز ی؛ ن۵١  :٢٧
  . بودند یھودی  یاری شدند، بس ی عروس  گفتند و وارد جشن كی او لب  دعوت  بھ  كھ ی كسان انیرا در می، ز)١٠-١  :١١

  
  یشتری ب  بار كسان نی ا  پادشاه  كھ تی واقع نیا). ١٠-٨  اتیآ (  است  در مثل ی و اصل  مربوط اتیز جزو جزئی ن شدگان  دعوت  گروه نیدوم )  خ

!  ی عروس  جشن ی بر برگزار ی مبن  او است  راسخ  عزم هدھند  كنند، نشان افتند دعوتی را   ھر كھ  خود خواست د و از غالمان كر را دعوت
، )٣٢-٣١  :٢١  یمت (  و گنھكاران رانیر باجگیستند، نظینگر یر می نظر تحق  بھ  آنان  بھ انیلی اسرائ اند كھ یانگر كسانی، نما  دوم  گروه نیا

،   جھان نی ا  بھ یسی ع  آمدن از ھنگام. شمردند ی م  را خوار و پست  آنان لی اسرائ یاسی و س ی مذھب  رھبران كھ) ١١  :٨  یمت ( انیھودیریغ
-١٨  :٢٨؛ ١۴  :٢۴  یمت (  است  شده  باشند، موعظھ  كھ ی و ملت ا از ھر قومی دن  مردم  تمام  خدا بھ نی خادم  توسط  گناھان شی و بخشا  توبھ همژد
  برنامھ.  رساند  انجام  بھ یمتی ھر ق  را بھ اش  نقشھ  بود كھ او مصمم!  پر شد ی تاالر عروس  كرد تا سرانجام  را دعوت  آنقدر مردم پادشاه). ٢٠



 ١١                صفحھ           کتاب دوم                                                                               -موعظھ ملکوت خدا  

   راسخ  عزم هرا نشاندھندیز،   است ی و اصل  مھم اتیز جزو جزئی ن  قسمت نی ا نیبنابرا.  بخورد  شكست توانست ی و نم ستیبا ی او نم ھو نقش
  ).٢٧و٢۴  :١۴ا یاشع( شود   مواجھ تواند با شكست ید و نمی نبا شیھا  و نقشھ  اھداف نكھی بر ا ی مبن خدا است

  
  نی ا  بھ یسی ع  آمدن از ھنگام). ١٠  یھآ (  است  در مثل ی و اصل  مربوط اتیز جزو جزئی و بد ن  خوب  از مردم ی عروس  مجلس پر شدن )  د

  :٣  انی غالط ھمانطور كھ.   است  شده  موعظھ ی اجتماع ھ و طبق تی و نژاد و جنس  و ملت ا از ھر قومی دن  مردم  تمام  بھ  نجات لی، انج جھان
.  ندارد ی برتر گرانی در نظر خدا بر د ی قوم چیگر ھی د  جھان نی ا  بھ یسی ع  آمدن دھند، از ھنگام ی م می تعل وضوح  بھ١١  :٣  انی و كولس٢٨

  یمت (  و كركاس  گندم  در مثل ھمانطور كھ. ستندی ن یماندار واقعی ا شوند، اما ھمھ ی خدا م ھود وارد ملكوتیریھود و غی از   اعم یاریافراد بس
  كجا بھی و بد را   و خوب ا استد جانھی ص  در حال وستھی پ  ملكوت لی، انج مینیب یم) ۵٠-۴٧  :١٣  یمت ( یریگی تور ماھ و مثل) ٣٠-٢۴  :١٣

ار ی بس یا افرادی دن  در نظر مردم  است  ممكن یعنی باشد،  ی انسان یارھای مع  بر حسب  است ممكن» بد«و »  خوب « نی ا حال. آورد ی م داخل
 و   خوب  است ممكن» بد«و »  خوب « نی ا ا آنكھی، و )٣١  :٢١  یمت ( ر و قاتلی و باجگ ، دزد و فاحشھ ا برعكسی باشند   و متشخص محترم

  . اند  نكرده نی چن  كھ ییاند و آنھا  كرده  تن  بھ ی عروس  لباس  كھ ی كسان یعنی خدا باشد،  بد از نگاه
   بھ ت در ملكو حی مس  بازگشت ، تا ھنگام)٢٣-٢١  :٧  یمت( دارند   خدا سھم كنند در ملكوت ی ھر دو ادعا م  كھ ی و ظاھر ی واقع انیحیمس

  ی حصاد در روز داور می عظ  موسم ھنگام  بھ یعنی،  اما در آخر زمان.  مخلوطند كنند و با ھم ی م یگر زندگیكدی در كنار   آن ی كنون شكل
؛ ۴١  :١٣  یمت(، جدا خواھند كرد  یقی حق انیحی را از مس ی ظاھر انیحی مس یعنی،   را از عادالن رانی شر  و فرشتگانش حی مس یسی، ع یینھا
٢۵:  ٣٢!(  

  
   لباس ھمانانی م  بھ  كھ  نشده  گفتھ  مثل نی در ا اگرچھ). ١٣-١١  اتیآ (  است ی و اصل  مربوط اتیز جزو جزئی ن ی عروس  لباس دنیپوش )  ذ

  نیی پا  از طبقات  كھ یھمانانیم.   است  روزگار وجود داشتھ  در آن ی رسم نی چن نكھی بر ا  دال  موجود است ی، شواھد كاف  شده  داده یعروس
  ی عروس  در جشن  كھ ی ھر كس  انتظار داشت پادشاه. آمدند یز بر نمی ن  آن یھ تھ ه نداشتند و از عھد ی عروس  مخصوص ی بودند، لباس جامعھ

  چی بود، ھ دهی نپوش ی عروس  لباس  مثل نی در ا  كھ یشخص.  باشد  داشتھ  تن  بھ ی عروس كند، لباس ی م  شركت ی سلطنت  از افراد خاندان یكی
 و   و عدالت حیمس«انگر ی نما ، لباس  مثال عنوان بھ. ار داردی بس ی گفتن ِن لباسی نماد تی اھم ه دربار مقدس كتاب.   كار نداشت نی ا ی برا یعذر

   بھ  نداشت  تن  بھ ی عروس  لباس  را كھ یستور داد كس شخصًا د ، پادشاه و باالخره). ٢۴  :۴  انی؛ افسس١۴  :١٣  انیروم(»   او است تیقدوس
   ورود افراد بھ ی خدا برا انگر شرطی و نما  است  مثل نی در ا ار مھمی بس اتی جزو جزئ ی عروس  لباس دنی، پوش نیبنابرا.  كنند  مجازات یسخت

  .  است ملكوت
  
    مثل ی اصل امی پ صیتشخ  -۴
  

ا كاربرد ی  حی توض ی برا یسی خوِد ع  كھ یاز روش.  ا از خوِد داستانی،  افتی  ا كاربرد مثلی  حیا در توضی  توان یا م ر  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 اتی از جزئ كی از ھر  ی روحان قتی حق كی   كھ می باش نی ا ید در پی، نبا نیبرابنا

  ؟ ستی چ  مثل نی ا ی اصل امی پ:گفتگو کنید
« :   است نی ا  مثل ی اصل امیپ. دھد ی م میتعل» دا  خ  ملكوت  ورود بھ طیشرا «  ، درباره١۴-١  :٢٢  ی در مت ی عروس مثِل جشن :مالحظات

  نیی خدا تع  كھ یطی شرا  مطابق ، بلكھ  خودش طی با شرا د نھی دھد، و با  مثبت  او پاسخ  ملكوت  بر ورود بھ ی خدا مبن  دعوت د بھی با انسان
 خدا   جالل رند تا از ورود بھی خدا را بپذ ضی پرف د دعوتشو ی م  خواستھ  ابناء بشر مصرانھ  تك از تك» .  او شود كند وارد ملكوت یم

. كند ی نم نی را تضم  و نجاتشان ستی خدا ن  در ملكوت تی عضو ی معنا سا لزومًا بھی در كل تی عضو د بدانند كھیاما انسانھا با.  نمانند محروم
 كامًال  یعنی شود،   شمرده  و مقدس شود فرد در نظر خدا عادل ی م  باعث ، كھ  است حی مس یسی ع دنی، پوش  است  نجات ھ الزم ی براست آنچھ

  .  شود ا گردد و دگرگونیاح
   ملكوتیقی حق قوم.   خدا است  ملكوت ی اصل یھایژگی از و یكی، »كند ی م نیی خود او تع  كھ یطی شرا  خدا بر اساس  ملكوت  بھ وارد شدن«

   انجام  مذھب ی لوا  تحت كھ  ا ھر آنچھی،  كی ن ی كارھا ، انجام  بودن ر خوبیاند، نظ  كرده نیی خود تع  كھ یطی شرا خدا حاضرند از تمام
   ملكوت نی تا در ا  خدا شوند، بلكھ  وارد ملكوت  آنكھ ی برا  فقط نھ:  خدا سازند طی شرا می خود را كامًال تسل  بكشند و در عوض شود، دست یم
  . كنند ستیز
  
   مقدس  و متضاد در كتاب  مشابھ ی با قسمتھا ل َمَث ھسیمقا  -۵
  

  یھا ر قسمتی در سا  كھ یقتیھا با حق  مثل  موجود در تمام قتیاما حق. باشند ی م سھی مقا گرند و قابلیكدی  ھا مشابھ  از مثل ی بعض: مقدمھ
  یاری  ر مثلی ما را در تفس  را كھ سھی مقا  قابل یھا  قسمت نیتر د مھمی كن یسع. ا تضادی   است  تشابھ یا دارای،   شده  داده می تعل مقدس كتاب

  .دی بزن  محك مقدس  كتاب  و واضح می مستق می را با تعل ر مثلی تفس شھیھم. دیابیدھند، ب یم
  

  . را بخوانید١۴-١  :٢٢  ی؛ مت۴۴-٣٣  :٢١  ی؛ مت٣٢-٢٨  :٢١  ی مت:بخوانید )  الف
   دارند؟  با ھم ی شباھتھا و اختالفات ، چھ ی عروس  جشن ، و مثل  ظالم ی باغبانھا ، مثل  دو پسر داشت ھ ك ی مرد  مثل:گفتگو کنید و  كشف

. انجامد ی م یگری د  بھ بیترت  بھ كیباشند و ھر  ی م گر مرتبطیكدی  اند، كامًال بھ  شده  نقل ی مت٢٢ و ٢١  یھا  در فصل  كھ ی مثل سھ :مالحظات
  یعنی او  ه و فرستاد  كرده یچی از دستور خدا سرپ  كھ ی كسان دھد كھ ی م می تعل نی چن٣٢-٢٨  :٢١  یدر مت»  سر داشت دو پ  كھ ی مرد مثل«
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  نی ا۴۴-٣٣  :٢١  یدر مت»   ظالم ی باغبانھا مثل«.  خدا نخواھند شد  نكنند ھرگز وارد ملكوت اند، اگر توبھ  را رد نموده ددھندهی تعم ییحی
 خواھند   ھولناك یز كشتند، عاقبتی پسر خدا را ن ی نمودند و حت ی، با آنھا بدرفتار  خدا را رد كرده یای انب  كھ ی كسان  آن دھد كھ ی را م میتعل

  می تعل نیچن»  ی عروس  جشن مثل « و باالخره.  خواھد شد گر دادهی د ی كسان ، بھ  شده  از آنھا گرفتھ ازاتشانیھا و امت  فرصت  و تمام داشت
آمدند،  ی نم  حساب  بھ  كھ یانیھودیری و غ رشدهیاِن تحقیھودی   خدا را رد كنند، نابود خواھند شد و در عوض  دعوت  كھ ی كسان دھد كھ یم

   بھ یوس عر ، لباس یھودیری غ  و چھ یھودی  ، چھ  ھمھ ، خدا انتظار دارد كھ نحالیباا.  او خواھند شد یسای خدا و كل  وارد ملكوت  گروه گروه
  ! باشند  داشتھ تن
  

  :١٠وحنا ی ھمچنین. دی كن سھی مقا٢٠-١٨  :٢٨ و ١۴  :٢۴ را با ۶-۵  :١٠  ی مت. را بخوانید۴۴-۴١  :٢١؛ ١٢-١١  :٨  ی مت:بخوانید  ) ب
؛ ۶-۴  :٣  انی؛ افسس٧  :۴ تا ٢٣  :٣؛ ٩-٨  :٣  انی؛ غالط٢٠  :١  انی قرنت ؛ دوم١٧  :٨  انی؛ روم۴٣-۴٢ و ٣۵-٢۴  :١٠  ؛ اعمال١۶-١۴

  .دی را بخوان١٠-٩  :۵  ، و مكاشفھ١٠-۴  :٢   پطرس ؛ اول١٢-٩  :٣  انیكولس
  ؟  داشت لی اسرائ  بھ  نسبت یدی د ر امتھا، چھی با سا سھی خدا در مقا:گفتگو کنید و  كشف

  انیروم( برخوردار باشد  یا ژهی و ازاتیھا، از امت ر امتی سا با سھی بود تا در مقا  شده دهی برگز لی اسرائ ، قوم قی عھدعت در دوران :مالحظات
  نیو ا.  داشتند  بر عھده گرانی را د  آن ی و سرپرست مومتی ق ، كھ عتیر شری بود اس ی ھنوز قوم نحالیباا). ١٢-١١  :٢  انی؛ افسس۴-۵  :٩

 جدا  گر اقوامیھود را از دی   قوم  كھ یواری شد د  باعث حی مس یسی ع امی ق و مرگ.   داشت  ادامھ  جھان نی ا  بھ حی مس یسی ع  آمدن  تا زمان وضع
ز ی ن یھودیری غ انیحی، مس حی مس  بازگشت  تا ھنگام  پس از آن). ١۴-١٣  :٢  انی؛ كولس٢٢-١٣  :٢  انیافسس( شود   برداشتھ انیكرد، از م یم

باشند،  یم) سایا كلی ( حی مس یسی ع  بدن یعنی ،   بدن كی  ی ھر دو اعضا آنان.  خدا ھستند  ملكوت  وارث  اندازه كی   بھ لی اسرائ انیحی مس ھمچون
 خدا  خاص»  قوم «  كھ ی تنھا قوم اكنون. اند  می، سھ  است د دادهی عھد جد  و قوم می عھد قد  قوم  خدا بھ  كھ ییھا  وعده  در تمام یو بطور مساو

   قوم  اكنون كھ»  یقوم«تنھا ). ١٠-۴  :٢   پطرس اول ( افتھی  اِن تولد تازهیھودیری و غ انیھودی از   متشكل  است یشوند، قوم ی م محسوب
  ! شان ی اجتماع تیا موقعی  تی، جنس تی دارند، صرفنظر از نژاد، مل مانی ا حی مس یسی ع  بھ  ھستند كھ یند، كسانی خدا محبوب
د، ی در عھدجد  و ھم قی در عھدعت  ھم مردم.  انیھودیری غ ی برا یگری و د انیھودی   مخصوص یكی ندارد،   بشر دو برنامھ  نجات یخدا برا

  یای انب یھا گفتھ). ٩-٨  :٢  انی؛ افسس١٢  :۴  ؛ اعمال۶  :١۴وحنا ی؛ ۶  :١۵  شیدایپ(ابند ی ی و م افتھی   نجات مانی ا قی از طر ضی ف تنھا محض
  ی كسان ی تنھا برا د، و مصداق آنی فھم توان ید می عھدجد ھھا را تنھا در پرتو مكاشف  گفتھ نیا.  است»  بدر نقا« و   مبھمھمچنان،  قیعھدعت

  د جستید در عھدجدی را با اتی؛ واقع ستی ن شی ب یا» ھیسا « قی عھدعت سخنان). ١۶-٧  :٣  انی قرنت دوم(ند یآ ی م حی مس یسی نزد ع  كھ است
  ھ موعظ ھ بواسط  كھ تی واقع نی از ا یعنی خبر نداشتند،  میعظ» سّر « نی از ا قی عھدعت یایانب). ١  :١٠؛ ۵  :٨  انی؛ عبران١٧  :٢  انیكولس(

؛ ٢۶-٢۵  :١۶  انیروم( خواھند بود   ملكوت  وارث كسانی تبار بطور كامًال  یلیاِن اسرائیحی مس ز ھمچونی ن یھودیری غ انیحی، مس لیانج
د ی عھدجد ھد در پرتو مكاشفی را تنھا با قی عھدعت یھاییشگوی، پ نیبنابرا). ١٩  :١   پطرس ؛ دوم١٢-١٠  :١   پطرس ول؛ ا۶-۴  :٣  انیافسس

  !ر كردیتفس
   

  كند؟ ی م  ما كمك بھ»  ی عروس  لباس دنیپوش « ی معنا  در درك  فوق چگونھ ی از قسمتھا كی ھر :گفتگو کنید و  كشف  ) پ
  :مالحظات

  ٨-٧  :١٩  ؛ مكاشفھ٢٢-١٨  :١٠   پادشاھان  دوم:بخوانید  )١
   پرستدگان ی برا  پادشاه یھویی.   است  روزگار بوده  آن ، جزو رسوم ی سلطنت  در مجالس ی عروس  لباس دنی پوش د كھیآ ی بر م نیاز شواھد چن

. اورندیب»   مخصوص لباس « كنندگان  شركت  تمام یاد برا دستور د ی سلطنت یھا  انبار جامھ  نگھبان  داد و بھ بی ترت ی بزرگ یی گردھما بعل
   و بھ  كرده ، خود را آماده  است ی واقع انیحی مس  مظھر تمام ، كھ» عروس «  كھ میخوان ی، م حی مس  از بازگشت ز پسی ن  بره ی عروس در جشن
 از اقشار  بضاعت یبار افراد ب نی را ا  مثل نی در ا ی عروس  جشن ھمانانیاكثر م.   است  شده  داده  كتان نی از بھتر  و درخشان زهی پاك یا او جامھ

   لباس ھمانانی م  تمام  كھ  انتظار داشت اما پادشاه.  نداشتند یا  جامھ نی طبعًا خود چن ، كھ)٢٣-٢١  :١۴لوقا (دادند  ی م لی تشك  جامعھ نییپا
  بھ.  كند   تن  بودند بھ  او داده  بھ  را كھ یا  بود جامھ  بود، حاضر نشده دهی نپوش ی لباس نی چن  كھ ی، شخص نیبنابرا.  باشند  داشتھ  تن  بھ یعروس

  ! شد  مجازات ی سخت  و بھ  نداشت یا  بھانھ چی، ھ  جھت نیھم
  ١۴-۵  :٣  ؛ كولسیان۶  :۶۴اشعیا  :بخوانید  )٢

 ما  ی انسان كی ن را اعمالیرد، زی قرار گ  نجاتمان ھا الزمی  ھی اول  ما باشد و شرط یوكی ن ا اعمالی  كیانگر اخالق نیتواند نما ی نم ی عروس لباس
  ).٢١و١۶  :٣  انی؛ غالط۶  :۶۴ا یاشع ( است»  فی كث یا پارچھ « در نظر خدا بسان

  ٨-٧  :١٩  ؛ مكاشفھ٢۴  :۴  ؛ افسسیان٢٧  :٣  ؛ غالطیان١۴  :١٣  ؛ رومیان١٠  :۶١؛ ۵  :١١؛ اشعیا ١۴  :٢٩  ایوب: بخوانید  )٣
د ی، سف شستشو كرده)  حی مس یسی ع یعنی (  بره  خون  خود را بھ لباس «  كھ  است یانگر كسانیاند احتماًال نما  كرده  تن  بھ ی عروس ھ جام  كھ یآنان

اند  دهیپوش»   است  شده دهی آفر یقی حق تیقدوس و   خدا در عدالت  بصورت  را كھ  تازه تیانسان «  كھ ی كسان یعنی، )١۴  :٧  مكاشفھ(» اند نموده
دِن یپوش«انگر ی نما ی عروس لباس). ٢٧  :٣  انی؛ غالط١۴  :١٣  انیروم(» اند دهی را پوش حی مس یسی ع  كھ یآنان«ا ی، )٢۴  :۴  انیافسس(

  ، كھ  است مانی ا  محض ضی ف قی از طر  شدن  عادل ھان، نش)٢١  :۵  انی قرنت ؛ دوم٣١  :١  انی قرنت اول(»   است حی مس یسی ع تی و قدوس عدالت
   عدالت نی ا ، كھ  خدا است عدالت«انگر ی نما ی عروس لباس!  است»   كامل یایاح«انگر ی نما  آنكھ خالصھ.  می كن ستی ز شود عادالنھ ی م باعث
گر، نماد ی د  عبارت بھ.  یک نظر عمومی بھ ما عطا شده استیعنی از نظر شریعت برای ما انجام شده و از »دھد ی م ز انتقالی ما ن را بھ

  !» می باش  داشتھ یا  عادالنھ ی بشمارد، و تا زندگ دھد، تا بتواند ما را عادل ی ما م را بھ» خود « خدا عدالت «  كھ  است تی واقع نیا
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    مثل ی اصل می تعال ھخالص  -۶
 ما  خواھد كھ ی ؛ او 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 بكن ا چھی  می باش چھ
  :مالحظات

 خود   ملكوت بھ ورود   را بھ ، مردم انگر خود خدا استی نما  كھ پادشاه. كند ی م نیی تع  خدا را تنھا خود پادشاه  ملكوت  ورود بھ شرط )  الف
   مثبت  او پاسخ  دعوت نی ا د بھی خدا شوند با  وارد ملكوت  آنكھ ی برا مردم.  شوند خواھد وارد ملكوتش ی م  از آنان او مصرانھ. كند ی م دعوت

 خود خدا   كھ یطی شرا بق مطا  خود، بلكھی شخص طی شرا  طبق د نھیز باین.  خواھند شد  ھالك شھی ھم ی ندھند، برا  مثبت و اگر پاسخ. دھند
  ی و مقررات نی قوان ا بر اساسی   خودشان طی شرا كنند مطابق ی م ی سع ا، مردمیگر دنی د  مذاھب در تمام!  او شوند كند وارد ملكوت ی م نییتع
 رھبر   فالن  كھ ینی د  و فرائض  احكام تی، و رعا ی اخالق  درست ی زندگ ، داشتن كی ن  اعمال ر انجامینظ -ابند ی  اند، نجات  كرده  خود وضع كھ

»  ی عروس اسلب«د یخواھد وارد شود با ی م  ھر كھ  كھ  است نی ا  ملكوتش  ورود انسانھا بھ ی خدا برا اما شرط.   است ز كردهیغمبر تجویا پی
  چی ھ نیر از ایغ. كند  ی دارند، عطا م مانی ا حیمس  یسی ع  بھ  كھ ی كسان  تمام  خود بھ ضی ف  خدا محض  كھ  است یعدالتانگر ی نما بپوشد، كھ

  )!١٢  :۴  ؛ اعمال۶  :١۴وحنا ی( وجود ندارد   نجات ی برا یگری د راه
  

  : دارد  مھم یامی پ كی ھر   كرد كھ ی بررس  جداگانھ  مثل  سھ  بصورت توان ی م ی را حت  آن  قسمت ، و سھ  پر از معنا است  مثل نیا )  ب
 در  ژهیو ، بھ ار صبور استی خدا بس  كھ  است نی ا  قسمت نی ا ی اصل امیپ.   است  پادشاه  دعوت  رد كردن  بھ  راجع  داستان  اول قسمت  )١

  ).۴۴-۴١  :٢١؛ ١٢-١١  :٨  یمت( دارد  یز حد و مرزی خدا ن  صبر و تحمل نحالیا با. ای دن رانیبرخورد با شر
ا ی بخورد   شكست ستی ن  خدا ممكن یھا  و نقشھ  برنامھ  كھ  است نی ا ی اصل امیپ.   است ی عروس  شدِن مجلس پر  بھ  راجع  مثل  دوم قسمت  )٢

  ھ نقش  انجام ی ملتھا را برا  تمام انیحی، او مس ستی خدا ن ھ نقش  در تحقق یھود ابزار مؤثری   اگر قوم)٢٧، ٢۴: ١۴اشعیا  (. بماند ناتمام
  ).١٠-٩  :٢   پطرس ؛ اول۴٧-۴۴  :٢۴؛ لوقا ١٩  :٢٨  یمت( برد كار خواھد  بھ اش یازل
تواند  ی نم كسچی ھ  كھ  است نی ا  قسمت نی در ا ی اصل امیپ.   نداشت  تن  بھ ی عروس  لباس  كھ  است ی شخص  بھ  راجع  مثل  سوم قسمت  -٣

  كسچی، و ھ  است  راه گانھی  حی مس یسیع.  كند نی خود خدا چن طیا شر د مطابقی با  خدا شود، بلكھ  وارد ملكوت  خودشیِط شخصی شرا مطابق
   لباس افتی در  در قبال  خود انسان ی شخص تی، بر مسؤول  از مثل  قسمت نیا). ۶  :١۴وحنا ی( او  قیتواند نزد پدر رود مگر از طر ینم

  .ورزد ید می، تأك  او است  گردن  كار بھ نی ا  انجام  عدم  در صورت  كھ ی، و گناھ یعروس
  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

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

  .بھ حضور خدا بیاورید
  

  ) دقیقھ٢ ( 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 :هسر گرو(

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

  .یا بررسی كنیدرا موعظھ كنید، تعلیم دھید "  مثل جشن عروسی  " موضوع،برای یك فرد یا گروه 
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید . را بخوانید ٢۵، و ١٧، ۶، ۵   پادشاھان دومھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان   - ٢

  . و یادداشت بردارید
قبل ی را م رور    آیھ حفظی ٥ھر روز آخرین  .را حفظ كنید) ۴٢  :٢  اعمال:  كلیسا ھای فعالیت( آیھ حفظی جدید      - حفظ کردن    - ٣

   .کنید
 قدم  بررسی ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ١۶-١  :۴  رومیان(درس بعدی بررسی  کتاب مقدس   - مقدس بررسی كتاب   - 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
 ھ ای خ ود در م ورد    تم ام یادداش ت  . خ ود كنی د  ) ی ا پوش ھ  (را  وارد دفت ر »  خ دا   ملك وت  موعظ ھ «مربوط بھ   آموختھ ھای جدید     - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در یادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ١۴درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
   دوم پادشاھان

  
با دیگران  )٢۵ و ١٧، ۶، ۵دوم پادشاھان (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

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

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
   یكلیسای مسیح: عنوان مجموعھ

  
  ۴٢  :٢ل  اعما:ھای كلیسا فعالیت . مرور كنیدنفریدو :مرور

  

  ) دقیقھ٩٠(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ١۶-١  :۴رومیان   

  
.  مان استیق ای از طریھا، عادل شمردگ  نجات انسانیل برایدارد كھ روش انج یان میان بیپولس رسول در فصل سوم كتاب روم : مقدمھ

ن روش ی؛ بنابرا  نجات انسان بوده استیبرامقدس  مان ھمواره روش كتابیق ای از طریكند كھ عادل شمردگ یو در فصل چھارم ثابت م
  .  بوده استین مبنیز بر ھمیق نینجات در دوران عھدعت

  
   بخوانید:  ١قدم 

  . را با ھم بخوانیم ١۶-١  :۴رومیان  :بخوانید
  . ھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

  
  كشف كنید :  ٢قدم 

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

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

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

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

  
كند  یقت مطرح مین حقین قسمت دو استدالل را در اثبات ایپولس در ا.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٨-١  :۴ان ی در روم )١كشف 

ق استوار یاستدالالت او بر دو نقل قول از عھدعت.   نجات انسان بوده استیمقدس برا ابمان ھمواره تنھا روش كتی بھ ایشمردگ كھ عادل
  . است
ز یپس چھ چ«: پرسد یپولس م.  او عدالت محسوب شدیم برایمان ابراھیا.   مطرح شده است۵-١  :۴ان ین استدالل او در رومی اول) الف

. شمارد یاساس م یكند كھ فورًا آن را مردود و ب ی بنا می فرضین اساس استداللی او بر» ؟ افتیحسب جسم  م بھیم كھ پدر ما ابراھییرا بگو
 یلیكنند، آنگاه دل یان و مسلمانان تصور میحیان و مسیھودی یگونھ كھ برخ شد، آن یم بھ اعمال عادل شمرده مید كھ اگر ابراھیگو یاو م

م بھ اعمال یرد كھ ابراھیگ یجھ مین نتین پولس چنیبنابرا. در حضور خداداشت كھ در حضور مردمان بدان فخر و مباھات كند، اما نھ  یم
  .عادل شمرده نشد
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م یخدا بھ ابراھ. آورد ی نقل قول م۶  :١۵ش یدایاو از پ. م بھ اعمال عادل شمرده نشدیكند كھ ابراھ یمقدس اثبات م پولس با استناد بھ كتاب
او باور داشت كھ . مان بھ خدا استوار ماندیم بر ایافتند، اما ابراھی تحقق نی طوالنی زمان مدتیھا برا ن وعدهیھر چند ا. دھد ی مییھا وعده

عدالت محسوب داشتِن «.   او عدالت محسوب داشتیم را برایمان ابراھیز ایو خدا ن. دیھا را تحقق خواھد بخش خدا در زمان مقرر آن وعده
  . ستا»  مانیعادل شمردن بھ ا «یقًا بھ معنایدق»  مانیا

ان آن كھ اعمال یالبتھ تضاد تنھا م.   مطرح شده استی بھ اعمال تضاد و تقابلیمان و عادل شمردگی بھ ایان عادل شمردگی م٣-٢ات یدر آ
جا  آورد و آن كھ اعمال را بھ یجا م  است كھ اعمال را بھیان آن كسیست بلكھ میآورد ن یجا نم  كھ اعمال را بھیگریآورد و د یجا م را بھ

  !مان عادل شمرده شدیم نھ بھ اعمال بلكھ بھ ایابراھ! مان داردیآورد اما ا یمن
 كھ عمل ) ستی آن نشایستھ كھ فرد یا ھی ھدیعنی(ض یكننده است با ف فرِد عمل) پاداش برحِق(ان اجرِت ین تضاد و تقابل می ا۵-۴ات یدر آ

 كھ یا ھیخاطر ھد  بھ او داد، بلكھ بھیخاطر اعمال و  كھ خدا بھیجرت و پاداشم عادل شمرده شد، نھ با ایابراھ. آورد یمان میكند بلكھ ا ینم
  .مانش بدو عطا كردیض و بھ سبب ایاز سر رحمت و ف

 بھ خدا عادل شمرده یمان كلیخاطر ا م بھی، ابراھ عالوه بھ!  ض استیق فی از طری عادل شمردگیمان بھ معنای بھ ای، عادل شمردگ نسانیبد
  !دارد ی عادل محسوب م راشخص بی خدا،  حی مسیسیق عی كھ از طریی خاص بھ خدایمانیاطر اخ نشد بلكھ بھ

  
 از یگری دھپولس نمون.  محسوب نشدیعدالت ی او بی داود براھرانیاعمال شر.   مطرح شده است٨-۶  :۴ استدالل دوم پولس در ) ب

حال  خوشابھ«: دیفرما ی م٢-١  :٣٢ در مزمور یداود نب.  بھ اثبات برساندم گفتھ بودیكند تا آنچھ را كھ در مورد ابراھ یمقدس ذكر م كتاب
ر یخواند، بصورت مثبت تفس یاوردن گناھان میپولس آنچھ داود آن را در حساب ن. »اوردی در حساب نی جرمی كھ خداوند بھ ویكس

است و »  دن گناھانیپوش«ھمان »  بخشش گناھان«،  ی موجود در شعر عبریبا توجھ بھ تواز. خواند ی، آن را عادل محسوب داشتن م كرده
  ).شوند ی او گناه محسوب نمیھرگز برا(ند یآ یحساب م بھ» ك فردیاوردن گناھان یدر شمار ن«ھر دو بھ مثابھ 

ت در ی، بھ عضو ش گناھانی بخشایعنی یعادل شمردگ. ز داردی نیگریم دی، اما مفاھ است»  ش گناھانیبخشا« شامل یگرچھ عادل شمردگ
  . و محبت شدن از جانب خدای الھهآمدن در خانواد
،  د، پولس از آن استفاده كردهیگو یز سخن میك فرد نیر یا گناه نشمردن اعمال شریاوردن یرامون در حساب نین متن پیاما از آنجا كھ ا

یک شخص را بخاطر اعمال ن متن یا! شدند یمان عادل شمرده میز نھ بھ اعمال بلكھ بھ ایق نیكند كھ مردمان در دوران عھدعت یاثبات م
یک شخص برکت یافتھ است نھ  .بخشیده شده اند اعمال شریرانھ اشو  خاطر آن كھ گناھان بلكھ بالعكس بھخوبش برکت یافتھ نمیخواند، 

خدا در روز  .اندشده بخاطر اعمال خوبی کھ بھ حساب او گذاشتھ شده اند بلکھ بخاطر اینکھ خطاھا و گناھان او بھ حساب او گذاشتھ ن
در اختیار ست بلكھ ی اعمال نیخواند، پاداش و جزا ی میبركت واقعمقدس آن را  آنچھ كتاب!  را مجازات نخواھد كردین فردی چنیداور

  !كند یمان عطا میاست كھ خدا آن را بر حسب اداشتن فیض رایگانی 
  
كند كھ گواه بر آن است كھ  یگر را مطرح میپولس دو استدالل د.  من وجود داردی برایقت مھمی حق١۵-٩  :۴ان ی در روم )٢كشف  

ھ با یمان اولیان ای است بر تقابل میاستدالل او مبتن.   نجات انسان بوده استیمقدس برا مان ھمواره تنھا روش كتابی بھ ایعادل شمردگ
  . عتیق اعمال شری عادل شدن از طریمان با كوشش برایق این تقابل عادل بودن از طری كھ بعدًا آمد، و ھمچنیا ختنھ

ن سؤال را یاو ا.  مانیق ختنھ بلكھ بھ ایم عادل شمرده شد، نھ از طریابراھ.   مطرح شده است١٢-٩  :۴ در  استدالل سوم پولس  )پ
م در چھ یابراھ« كھ پرسد ین میھمچن» ز؟ین)  انیھودیریغ( نامختونان یا برای بر اھل ختنھ گفتھ شد ین خوشحالیا ایپس آ«: كند یمطرح م

مان ی، ا ش از ختنھ شدنیكم چھارده سال پ م دستیت كھ ابراھین واقعیا» ؟ یا در نامختونی كھ در ختنھ بود یحالت عادل محسوب شد؟ وقت
   . عادل شمرده شدن نبودی برایا روشی عادل شمرده شدن و ی، شرط الزم برا قت است كھ ختنھین حقی ایایعمل گذارد، گو خود را بھ

ان قوم خدا، ھنوز ختنھ وجود یل كھ در مین دلی، بد  نداشتیز نقشیم بلكھ در عادل شمرده شدنش نیمان آوردن ابراھیختنھ نھ تنھا در ا
  . نداشت

ارزش و ؛ بلكھ  یت نژادی از ھوی بود و نھ نشانیوی دنینیختنھ نھ آئ.  مان در ارتباط قرار گرفتیاد نھاده شد، با ای كھ بنیاما ختنھ از زمان
ختنھ مھر و ). ١٧ش یدایپ(ن كرد ییم و تبار او تعیز خود با ابراھیآم ضیعنوان ُمھر و نشان عھد ف خدا ختنھ را بھ.   داشتیت مذھبیاھم

 عنوان ن بھی ھمچن. )ایمان ابراھیم (ساخت ی كھ فرد را عادل میمانی بود بر ای، گواھعنوان نشانھ و بھ. مان بودی بھ اینشان عادل شمردگ
عنوان  بھ )ابراھیم و افراد مذکر در خاندان او (، ختنھ نسانیبد .كرد ین میشد، تضم ی را كھ فرد بدان عادل شمرده میمانی، اصالت امھر
  .شد یمعنا م یض بدون آن بی، كھ عھد فز بودیمان نی بھ ای و عادل شمردگمانی، مھر و نشان اضی و نشان عھد فمھر

. ز بشودیداران ختنھ شده ن مانی، بلكھ تا پدر ا داران ختنھ ناشده مانینكھ نھ تنھا پدر ایافت كرد بر ای دریر و نشانم ختنھ را بھ مثابھ مھیابراھ
ختنھ شده باشد تضمینی است بر این حقیقت در مورد ایمانداران ختنھ نشده این واقعیت کھ ابراھیم توسط ایمان عادل شده بود قیل از اینکھ 

، نھ  داران ختنھ شده مانیدر خصوص ا. نھ نشده بواسطھ ایمان خود بھ عیسی مسیح مطمئنًا عادل شمرده میشوندکھ اشخاص ایماندار خت
بھ عیسی مانشان یِن ختنھ شده فقط در اثر ایقت كھ مؤمنین حقی است بر اینیم تضمیمان ابراھی ای، بلكھ سلوكشان در اثر گامھا ختنھ شدنشان

  .شوند یعادل شمرده ممسیح 
  

 بر اساس یق زندگیم وعده داد كھ وارث جھان خواھد شد، نھ از طریخدا بھ ابراھ.   مطرح شده است١٣  :۴، در  استدالل چھارم پولس ) ت
عت و عادل یان انجام اعمال شریطور خاص م بھ) تز یآنت(نجا تقابل یدر ا.  مانیبھ ا)  عدالت(ق عادل شمرده شدن ی، بلكھ از طر عتیشر

عت است و عادل و پارسا یستن مطابق شریق زی از طریل عادل شمردگی تحصیان تالش برایتقابل و تضاد م.  ان استمیشمرده شدن بھ ا
عت یرا شری، ز ستی نیعت موسیشر»  عتیشر«نجا منظور از یدر ا.  خداهمان بھ وعدیستن با ایق زیشمرده شدِن كامل در نظر خدا از طر

»  عتیشر«ن یھمچن). ٢٢-١٧  :٣ان یغالط(م را باطل نكرد ی خدا بھ ابراھهم عطا شد، و وعدی خدا بھ ابراھه سال پس از وعد۴٣٠ یموس
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در ). ٢١  :٣ان یروم(دھد  یمان گواه می بھ ایقت عادل شمردگیز بر حقیق نیرا عھدعتی، ز ستیز نیق نی كامل عھدعتھ مكاشفیبھ معنا
این خدای . عت اشاره داردی، و بھ اعمال شرطلبد ی كھ اطاعت میدستوراتن و یم است شامل فرای احكامیبھ معنا»  عتیشر «ھجا كلم نیا

 درصد عادل و نیک باشند و اینکھ تمام ناعدالتی بایستی صد درصد مجازات ١٠٠قدوس، نیک و عادل است کھ خواھان است تمام مردم 
 است كھ یعتیان شرینجا تقابل میدر ا. گردد ید، موجب خشم و غضب میعمل آ  بھیطلبد، و آنگاه كھ از آن تخط یعت اطاعت میشر. شود

  .گری دیض و رحمت عطا شده است از سوی خدا كھ از سر فهك سو، و وعدیشناسد از  ی نمیضی، ف  از آنیدر صورت تخط
  

ق ی، بلكھ از طر عتیت اعمال شریق رعای خدا را نھ از طرهوعد.  من وجود داردی برایقت مھمی حق١۶-١۴  :۴ان ی در روم )٣كشف 
، مسلمانان و  انیحی، مس انیھودی! گرندیكدیدافع » مان بھ خدایا«و »  عتیاعمال شر«،  ی عادل شمردگھنیدر زم. افت كردیتوان در یمان میا
اما از آنجا كھ . عت عادل شمرده شوندیت اعمال شری ھستند كھ در تالشند تا با رعای كند، مردمانیعت زندگیا ھر كھ بكوشد تا مطابق شری
 آن كھ موجب عادل شمرده شدن آنھا بشود، سبب یجا ز بھیعت نیورزند، شر ی میگذارند و از آن تخط یر پا میعت را زیھا دائمًا شر سانان

ع گناھان ینكھ جمی ایعنی؛  خدا است»  ھ عادالنیمطالبات و اقتضاھا «ی بھ معنا١۵  :۴ان یدر روم»  عتیشر «ھكلم! شود یخشم و غضب م
،  ستیعت نی شرھ كییجا«د یگو ی پولس میوقت!  كنندی زندگییطور كامل در عدالت و پارسا د بھیھا با  انسانیند و تمامد مجازات شویبا

  ، زیرا ھرگز شریعت نوشتھ شده را نداشتھ اند،اند  ھستند كھ ھرگز مرتكب گناه نشدهییھا ست كھ انسانین نی، منظور ا» ستیتجاوز ھم ن
عت ی شرتمام مردم یا شریعت مکتوب را در اختیار دارند یا مقتضیاترا یز. گذارد ید میالف و مقابل آن تأك خھتطور خاص بر نك بلكھ بھ
ر خشم و یاند، ھمھ ز دهی ورزیعت تخطیو از آنجا كھ ھمھ از شر. اند دهی ورزیعت تخطی، و ھمھ از شر)١۵  :٢( مكتوب است آنانبر دل 

مان انسان ی خدا و اهھ و اساس وعدی كھ پایضیض او را، فیآورد نھ ف یشم خدا را فراھم معت موجبات خیرا شریز. غضب خدا قرار دارند
مان ارزش یعت عادل شمرده شوند، ایت اعمال شری بر آن دارند كھ با رعایا مسلمانان سعیان و یحی، مس انیھودی ی، وقت نیبنابرا.  است

راث یض خدا و میراث فیتوان م ی، نم١۶  :۴ان یروم، بر اساس  نسانیبد! گردد یز فاقد ارزش می خدا نهدھد و وعد یخود را از دست م
كنند، خواه  ی میعت زندگیع آنان كھ با شری، جم ن جھتیھم و بھ. دست آورد عت بھیت اعمال شریق رعایمان را از طریق ای او از طرهوعد

  ! خدا شوندهتوانند وارث وعد ی، نم  و خواه مسلمانیحی و خواه مسیھودی
  
  . من وجود داردی برایقت مھمی حق١۶  :۴ان ی در روم )۴شف ك
  

-١۶  :٣ان یغالط(ح ی مسیسیست مگر عی نیت كسیا تبار او در نھایم و یابراھ»  تیذر«و . م داده شده بودیت ابراھی خدا بھ ذره وعد) الف
  :۴ان یبا توجھ بھ روم. م داللت داشتھ باشدی دودمان ابراھد مفھوم جامع داشتھ باشد و بھیم بایا تبار ابراھی»  تیذر«،  ن متنیاما در ا)! ١٧

كنند داده نشده  ی می زندگیعت موسی كھ تنھا بر اساس شرین وعده بھ آنانیا. شود یم داده میا نسل ابراھی تبار ی خدا بھ تمامه، وعد١٧-۶
  :٢٢، ۶-۵  :١۵، ٣  :١٢ش یدایپ(كنند  ی میعود زندگ مویحای بر ظھور مسی خدا مبنهمان بھ وعدی عطا شده كھ با ایبلكھ بھ آنان.  است
 برخوردار باشند كھ یمانی از ھمان ایستند ولیعت نی باشند كھ اھل شریمردم«چھ ) ١٢  :۴(ز نگاه دارند یعت را نی، حال چھ شر)١٨-١٧

ھود باشند و خواه ی، حال خواه از نژاد  ده استح داده شیداران در مس مانی خدا بھ اهن معنا است كھ وعدین بدیو ا). ١۶  :۴(»  م داشتیابراھ
 و یھودیری كھ غیمان ندارند و آنانیح ایاند و بھ مس  و ختنھ شدهیھودی كھ ی آنانیعنی(،  ستیم پدِر دو گروه از مردم نیابراھ.  یھودیریغ

اِن یھودیآورند، حال خواه اصالتًا از  یمان میح ای مس كھ بھی آنانیعنیك گروه است یاو تنھا پدر !  نھ). مان دارندیح ایاند و بھ مس ختنھ ناشده
  . را ندارندیعت موسی شری ختنھ ناشده باشند كھ حتیھا كنند، خواه اصالتًا از امت یز حفظ می را نیعت موسیختنھ شده باشند كھ شر

  
 تكرار شده ٣  :١٢ش یدای است كھ در پیا ن اشاره بھ وعدهیا. م وارث جھان خواھد شدین بود كھ ابراھی خدا اه وعدی مضمون و محتوا) ب

ست ی نیزیم چی خدا بھ ابراھهوعد.  افتیبركت خواھند )  حی مسیسیع(م یابراھ»  تیذر«ق یل جھان از طریع قبای، و بر اساس آن جم است
 خواھد ییح تحقق نھای مسیسین وعده پس از بازگشت عیالبتھ ا.  افتیت خواھند یروان او بر جھان حاكمی و پیسیقت كھ عین حقیجز ا

  !ن گردندین نویروانش وارث آسمان و زمی پھد و او و ھمیا نمایز را احیح ھمھ چی، آنگاه كھ مس افتی
  

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

  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ١۶-١  :۴ن رومیاسعی 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

شتن داده شد اجازه دھید كھ ھركدام از افراد سؤال بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن ونو (: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
  ). پرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ با آن مباحث آمده استدر ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگردان ب. آنھا پیدا كنید

  
  ؟ ستیچ)  ه شدندبھ حساب گذار(»  محسوب شدن« عبارت یمعنا). ۵-٣  :۴ان یروم ( )١سؤال 

 عدالت  اویمانش برایدھد ، ا یمانش را بر خدا قرار می كھ ادھد، بلكھ آن ی انجام میكھ كارد نھ آن یگو ی م۵-٣  :۴ان ی روم :مالحظات
، » شمار آوردن بھ «ین عبارت بھ معنایا.  ت استیار حائز اھمیان بسیدر كتاب روم»  محسوب شدن«عبارت . شود یم»  محسوب«
ت آنچھ بھ حساب او گذاشتھ یبا فرد بر اساس ماھ»  رفتار كردن «یعنی.  است»   گذاردنیبھ حساب كس«ا ی، و » منظور و محسوب داشتن«
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محسوب «عبارت » .اوردی در حساب نی بھ وی كھ خداوند جرمیحال كس خوشابھ«: دیفرما ی م٢  :٣٢ثال در مزمور عنوان م بھ. شود یم
عدالت «ن عبارت یھمچن. كند یند و با او چون گناھكار رفتار نمیب یبدان معنا است كھ خداوند فرد را گناھكار نم) ٨: ۴(»  نداشتن گناه

  .ندیب ی فرد گناھكار را عادل و پارسا مبدان معنا است كھ خدا»  محسوب داشتن
ش از آنكھ ی پی، حت عتی فرد با خدا و مطالبات خدا در شرھ است و بدان معنا است كھ رابطی حقوقیا واژه»  محسوب داشتن«عبارت 

 بھ حساب یزی چد كھیفرما ین مفھوم را مطرح میمقدس ا كتاب.  افتھ و دگرگون شده استیر یی آن فرد متحول شود، تغیت اخالقیشخص
، بھ حساب او گذاشتھ  استن مفھوم را كھ آنچھ واقعًا از آِن فرد ین ایو ھمچن) عدالت مسیح( ، ستیشود كھ از آِن او ن یفرد گذاشتھ م

ح یبلكھ تنھا از آِن مس(ست ی ن» اشخاص بی خدا«بھ  كھ عمًال متعلق ی عدالت۶-۵  :۴ان یدر روم. )ناعدالتی یا گناه آن شخص (شود ینم
عیسی شود، بھ شرط آنكھ بھ  یبھ حساب آنان گذارده م) ٢١  :۵ان ی؛ دوم قرنت٣٠  :١ان یمانداران كسب نمود، اول قرنتی ایجا است كھ بھ

ر واقع دیگر بھ حساب گناھکاری کھ بھ عیسی مسیح ایمان دارد  در رومیان گناھی کھ د بھ گناھکار تعلق دارد، د! مان آورندیح ایمس
  . است»  مانیبھ افقط عادل شمردن  «یقًا بھ معنایدق»  مانیعدالت محسوب داشتن ا«. ودگذاشتھ نمیش

  
  عنوان عدالت گذارده شد؟ م بھیز بھ حساب ابراھیچھ چ). ٣  :۴ان یروم ( )٢سؤال 

قًا یدق» ب شد او عدالت محسویبرا«عبارت .   گذاردن استیشمار آوردن و بھ حساب كس  بھیبھ معن»  محسوب شدن «ھكلم :مالحظات
 یكی اگر چھ عبارات یول.  ز ذكر شده استی ن٣١  :١٠۶نحاس در مزمور ی و در رابطھ با ف۶  :١۵ش یدایم در كتاب پی ابراھیدر ماجرا

  .ھستند، اما چارچوبھا كامًال با ھم متفاوتند
 و ی اخالقیشان دچار زنایرا ای نازل شد، ز مھلكییان وبایلیان اسرائی در م٩-١  :٢۵با توجھ بھ كتاب اعداد .  نحاسی عدالت ف) الف

 ی، بھ پا خاست و با مجازات برخ ، فرزند كاھن اعظم حاسیفن. شدند ی و زنا میعفت یدند و مرتكب بیپرست یآنان بت م.  شده بودندیروحان
 او عدالت یش بھ خدا براا ید آورد و وقف و سرسپردگیرت پدیمانش بھ خدا در قلب او غیا. ن وضع مداخلھ كردی، در ا یراناز شر

ا عمل ی او عدالت و ی برایاخالق - یرت او از لحاظ مذھبی و غی بر وقف و سرسپردگین بدان معنا است كھ عمل مبتنیو ا. محسوب شد
  . پایھ و بخاطر سرسپردگی و غیرتش نبودفینحاس برنجات  . یحقوق - یك محسوب شد، نھ از لحاظ مذھبین

  
ش عدالت یمان او بود كھ برای ا،میاش عدالت محسوب شد، در مورد ابراھ ینحاس وقف و سرسپردگی در مورد فاگر.  می عدالت ابراھ) ب
ا یس ی تقده در حوزیعنیك محسوب شد، یا عمل نی عدالت یاخالق - ی بر وقف او در مفھوم مذھبی، عمل مبتن نحاسیدر مورد ف. شمار آمد بھ

 در یعنید، ی عادالنھ محسوب گردی واكنشیحقوق - ی خدا در مفھوم مذھبهمان او بھ وعدی، ا میاما در مورد ابراھ.   انسانیرفتار اخالق
، بلكھ در نظر خدا ) یدر مفھوم اخالق( نشد یك تلقیا نی عادالنھ یم عملیمان ابراھیا.  خدایا مطالبات حقوقی یشمردگ  عادلهحوز
  ).  یدر مفھوم حقوق(د ی گردی تلقیشمردگ عادل

تمام استدالل مطرح شده در فصل چھارم رسالھ بھ .  افت داشتی خدا را درهق آن وعدیم از طریبود كھ ابراھ»  یدسِت خال«مان آن یا
 ھم از نمونی ابراھیجا اگر پولس بھ. »  بھ اعمالیعادل شمردگ«و »  مانی بھ ایعادل شمردگ«ان ی است میاس و تقابلیان براساس قیروم

گر یكدیھا كامًال با  ن متنیموضوعات مطرح شده در ا. كرد ی بحث خود در فصل چھارم را نقض میامحاس استفاده كرده بود، تمیفن
حاس یكھ فنیماندار شد، در حالینسان ایمان عادل شمرده شد و بدیم بھ ایابراھ. د كامًال متفاوت باشندیز بایج نین نتایاند، پس بنابرا متفاوت

  . عادالنھ نشان دادی را با انجام عملیست و عادل شمردگیدار ز مانیك ایھمچون 
 خواھد داشت و اعقاب او بھ تعداد ین بود كھ از جسم خود فرزندی داد و آن ای خاصیھا م وعدهی، خدا بھ ابراھ۶  :١۵ش یدایبر اساس پ

مان داشت كھ خدا یم ای ابراھافتھ بود، امایھا در زماِن اعطا شدنشان ھنوز تحقق ن ن وعدهیاگر چھ ا. شمار خواھند بود یستارگان آسمان ب
مان یا.  او عدالت محسوب شدیمان بھ خدا برایرفت و ایمان پذی بلكھ با ایمانیا ی خدا را نھ با بیھا او وعده.  آنھا را محقق خواھد ساخت

 را نزد خدا عادل یبود كھ و یمان او پاسخی او باشد، بلكھ اھ عادالنی كھ حاصل عملیا عدالتیامد و یشمار ن  خاص بھیم بھ مثابھ عملیابراھ
 بود كھ بدان عدالت خدا را ھمچون ی خالیمان او دستیا. ق آن عدالت را بھ حساب او گذاردی بود كھ خدا از طریا لھیمان او وسیا. شمرد

شمار  ز خود بھیآم ضی فهح بھ وعدیعنوان تنھا پاسخ صح م را بھیمان ابراھیخدا ا). ١٧  :۵(افت نمود ی، در ستیقش نی كھ انسان الیا ھیھد
  . پاسخ دادیمان ویق بھ این طریم را در نظر خود كامًال عادل و پارسا محسوب داشت و بدیخدا ابراھ. آورد

  
  ؟ م وعده داد كھ وارث جھان خواھد بود، بھ چھ معنا استین نكتھ كھ خدا بھ ابراھیا). ١٣  :۴ان یروم ( )٣سؤال 

  :٢٢ و ٧-۵  :١۵ش یدایبر اساس پ. ح وارثان جھان خواھند بودیاتفاق مس  او وعده داد كھ بھیحانم و فرزندان روی خدا بھ ابراھ:مالحظات
ع ملل جھان از یشمار خواھند بود، و جم ینكھ فرزندان او بین ایشد، و تضم ین كنعان میم تنھا شامل سرزمی خدا بھ ابراھه، وعد١٨ -١٧
وشع ی(افت یم تحقق ی خدا بھ ابراھهن كنعان را تصرف كرد، دو قسمت از وعدیموشع سرزی یوقت.  افتیت او بركت خواھند یق ذریطر
  !ن جھان آمدیح بھ ای مسیسی آغاز شد كھ عی خدا زمانهن قسمت از وعدیاما تحقق سوم). ١۶-١۴  :٢٣؛ ۴۵-۴٣  :٢١

بر ! ع ملل جھان را بركت خواھد دادیم از اعقاب او جیكیق یقت كھ خدا از طرین حقیطور خاص بھ ا مان آورد؛ و بھیم بھ خدا ایابراھ
م بھ یمان ابراھیا. نده خواھد آمدی در آیعنوان منج ح بھی مسیسیمان داشت كھ عیم این بدان معنا بود كھ ابراھی، ا١۶  :٣ غالطیاناساس 

گانھ وارثان یاور داشتند كھ ان بیھودی.   را عادل محسوب داشتیق آن وی بود كھ خدا از طریا لھی، وس ندهی در آیِح منجی مسیسیظھور ع
 خدا از آِن ه، وعد١۶ و ١٣  :۴ان یاما با توجھ بھ روم. اند طور خاص ختنھ را نگاه داشتھ عت و بھیپنداشتند كھ شر ین میرا چنیجھانند، ز

خدا بھ ). ھودیریغ(اه امت ھود و خویاند، خواه  مان آوردهیح ای مسیسی كھ بھ عی آنانی تمامیعنی،  است»  می ابراھی فرزندان روحانیتمام«
 ی بطور لغوین وعده زمانیا. وارثان جھان خواھند بود نھ فقط صاحب قطعھ زمینی بلکھ،  ، سرورشان حیآنھا وعده داد كھ در اتحاد با مس

،  انھی خاور م، در خاور، در نین نویاش بر زم یی خود را در شكل نھایی، فرمانروا ھنگام بازگشتش ح بھی مسیسیافت كھ عیتحقق خواھد 
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ح در خواھد آمد و مذھب ی اقصا نقاط جھان تحت تملك مسی، تمام٢٧ :٧ال یسپس بر اساس دان! در باختر، و شمال و جنوب برقرار سازد
  . سپرده خواھد شدیر خواھد شد و ممالك جھان بھ مقدسان حضرت اعلیگ  عالمیقیحق
  

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

  :۴رومیان پذیر براساس   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:درمیان بگذارید و بنویسید
  . تھیھ كنید ١۶-١

  رد شخصی بكنید؟پذیر را تبدیل بھ یك كارب خواھد كدامیک از كاربردھای امكان  خدا از شما می:توجھ كنید
دغدغھ با دیگران درمیان  كاربرد شخصی خود را بدون .  خود بنویسید این كاربرد شخصی را در دفترچھ یادداشت: بنویسید
كنند و حتی از یك حقیقت كاربردھای  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(
  

  ) ١۶-١  :۴رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
 خدا و هتوانند در خصوص اطاعتشان از اراد یز نمیھرگز ن.  ندارند كھ در حضور خدا بدان فخر كنندیزیان چیحیمس   *۵-٢  :۴ •

  .كشان فخر كنندیل ناعما
  . قت استی و محك حقییمقدس مرجع نھا م كتابی تعال *٣  :۴ •
یک فرد شریر را یی ایمان دارید کھ خدااگر شما بھ  .بھ عیسی مسیح ایمان بیاورید،  ده نشده استی اگر گناھانتان ھنوز بخش * ٨-۵  :۴ •

بلکھ تان محسوب ندارد،  ھیز آنھا را علیببخشد و ھرگز نانتان را تمام گناھتواند  یمتوسط ایمانش بھ عیسی مسیح عادل میشمارد، او 
  .  و بنگرد محسوب داردنیکشما را صد در صد عادل و 

ان و یھودی خدا در آمدن تنھا متعلق بھ یرفتھ شدن و بھ فرزند خواندگی بر صد در صد بخشوده و پذی خدا مبنهوعد   *١٢-٩  :۴ •
ح ی مسیسیز ھست كھ در سراسر جھان بھ عی نی ختنھ ناشدگانی، بلكھ از آِن تمام ستیآورند ن ی ممانیح ایِن ختنھ شده كھ بھ مسیمسلم

  .آورند یمان میا
 ی آتهوعد.   خواھد داشتیز در پی نیكیزی فی دارد، بلكھ ثمراتیم در پی بس عظیج روحانیح نھ تنھا نتای مسیسیمان بھ عی ا * ١٣  :۴ •

  .ح خواھد بودیمانداران مسیراث ایسر جھان م در سراینین است كھ ھر سرزمیخدا ا
ك از یچیشود و وارث ھ ینكھ انسان ھرگز در حضور خدا عادل شمرده نمی است بر اینیعت تضمیستن تحت شری ز * ١۶-١۴  :۴ •

 ینی، تضم ح استی مسیسی عیبخش یی كھ حاصل عمل رھای از نجاتیض و برخورداری تحت فیاما زندگ!  خدا نخواھد شدیھا وعده
  !  جھانین وارث تمامیسازد، ھمچن ی خود مهشمارد و او را وارث وعد ینكھ خدا انسان را عادل میاست بر ا

  
  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 

  
من باور . شود یشمارد، عدالت محسوب م یح عادل می مسیسیق عیكار را از طر  كھ گنھییمان بھ خداید كھ ایفرما ی م۵  :۴ان ی روم) الف

نكھ خدا بھ اعمال من یخاطر ا ، نھ بھ ام دانم كھ عادل محسوب شده یم.  مانی، نھ بھ اعمال خود بلكھ تنھا بھ ا ام كھ عادل محسوب شدهدارم 
 در نظر خود عادل و پارسا محسوب ض و رحمتش مرای فروین سبب كھ او از یبلكھ بھ اكند  یا آنھا را جبران میدھد و  یپاداش م

  . مسلم شدیقتی، حق رفتمیمان پذی من انجام داده است و آن ھنگام كھ آن را بھ ایجا ح بھی است كھ مسیبر اساس عملعدالت من . دارد یم
  

ز ختنھ شده ی اگر در گذشتھ نیشوند حت یح عادل شمرده میمانداران در مسیشدگان بلكھ ا د كھ نھ تنھا ختنھیفرما ی م١٢  :۴ان ی روم) ب
در . سایتوانند مرا عادل سازند و نھ كل ینھ مردم م. تواند مرا عادل سازد ید نمیا تعمی ھمچون ختنھ یمذھبن ییچ آیدانم كھ ھ یم. باشند

د ید، تعمیدر عھدجد. مان بودی بھ ای عادل شمرده شدن نبود، بلكھ تنھا ُمھر و نشان عادل شمردگھلیا وسیق ختنھ شرط الزم و یعھدعت
  :٢ان یكولس(مان یق ای از طری است بر عادل شمردگیباشد، بلكھ ُمھر و نشان عادل شمرده شدن ھلیا وسیتواند شرط الزم و  یگاه نم چیھ

  ).٢٩-٢٨: ٢ان ی؛ روم١٢-١١
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  . آشکار کرده است، دعا كنیم ١۶-١  :۴رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 

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

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

  
  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
    ی بعددرسبرای   

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

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

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید"  ١۶-١  :۴رومیان " ، موضوع  یك فرد یا گروهبرای
از روش حقیق ت محب وب   . را بخوانی د  ٢۶ و ٢٠، ١٨، ١۶ھ ای   دوم تواریخ فصلھر روز نیمی از یك فصل از      - رازگاھان  - ٢

  . استفاده كنید و یادداشت بردارید
 آیھ حفظی قبلی را مرور ٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ١٣-١٢ : ۴ افسسیان :خدمات كلیسا( آیھ حفظی جدید  - حفظ کردن  - ٣

  .کنید
از روش .  را آماده کنید٩-١  :١٣ لوقا دربی حاصل  مثل درخت انجیر و ٣٢-٢٨: ٢١متی در  داشتدو پسرمردی کھ مثل   - تعلیم  - ٤
  .ھا استفاده كنید  برای تفسیر َمَثل قدم ۶
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی در این ھفتھ   - ادع  - ٥
 ھ  ای خ  ود در م  ورد تم  ام یادداش  ت. خ  ود كنی  د) ی ا پوش  ھ (را  وارد دفت  رمرب  وط ب  ھ بن  ای كلی  سای م  سیح  آموخت ھ ھ  ای جدی  د   - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در نزل و این تكلیف م بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ١۵درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
   دوم تواریخ

  
 با دیگران )٢۶ و ٢٠، ١٨، ١۶دوم تواریخ ( مشخص شده   و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمتبھ نوبت

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

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
   یكلیسای مسیح: عنوان مجموعھ

  
   ١٣-١٢  :۴ افسسیان ؛خدمات كلیسا : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

  

  )دقیقھ  ٩٠( تعلیم   ٤
   حاصل مثل مردی كھ دو پسر داشت و مثل درخت انجیر بی

  
 درباره ھایی ھستندمثل ٩-١: ١٣در لوقا » درخت انجیر بی ثمر«و مثل ، ٣٢-٢٨  :٢١ یدر مت»   كھ دو پسر داشتیمثل مرد«
  ».  ورود بھ ملكوت خدا متوجھ ما استی كھ برایتیمسؤول«

 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 وضعیاسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با واقعكرد تا  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
  

    كھ دو پسر داشتیمثل مرد  -  الف
  

  ٣٢-٢٨  :٢١ ی مت:بخوانید
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  - ١
 

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
 یچین سرپیاند كھ فرزندان گاه از خواست والد ز مواجھیانگ  غمھن تجربی كھ فرزندان رو بھ رشد دارند، با اییھا اغلب خانواده :مالحظات

  .دھند ین را انجام می، خواست والد مان شدهین فرزندان اغلب از رفتار خود پشین است كھ این ایریش ھ، تجرب نحالیباا. كنند یم
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
 

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

 را در یسی، اقتدار ع لی قوم اسرائی است كھ در آن كاھنان اعظم و رؤسا٢٧-٢٣  :٢١ یك با متیوند نزدین مثل در پی ا.نھیزم  ) الف
ددھنده بھ چھ ی تعمییحیپرسد  یشان می، از ا  در جوابیسیع. برند یر سؤال می معبد زھم و شفا در محوطیژه تعلیو  معبد و بھیپاكساز
 خود، گواه یقیان اعتقاد حقیشان و ب یت درونی ماھی؟ اكراه آنھا از افشا  انسانا ازی،  ا اقتدارش را از آسمان داشتیآ. داد ید می تعمیاقتدار

  .ددھنده را رد كرده بودندی تعمییحیدانند، و حال آنكھ در واقع  یآنان وانمود كردند كھ پاسخ را نم. شان بود یاكاریر
  

  .شود یافت می ٣٠-٢٨  :٢١ ین مثل در متی اداستان )   ب
  

  .شود یافت می ٣٢-٣١  :٢١ ین مثل در متیِ  ابردا كاریح یتوض )  پ
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   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
   

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

ن یبنابرا. ر كردیتعب»  لی قوم اسرائیعنیتاكستان خدا، «د بھ ی، آن را نبا» تاكستان من«ن مثل گفتھ نشده یاز آنجا كھ در ا. » تاكستان« )  الف
  . دانستھ شودی خاصید واجد معنایست و نبای نیات اصلین مثل جزو جزئیتاكستان در ا

  
جزو »  پسر اول«،  نیبنابرا. كنند ی بعد توبھ میدھند ول ی نشان می و نااطاعتیمانیا ی است كھ ابتدا بیانگر تمام كسانی، نما»  پسر اول« )  ب

  . ن مثل استی در ایات مربوط و اصلیجزئ
  

ز جزو ین»  پسر دوم«. اند عیمان و نامطیا یكنند، اما در واقع ب ی است كھ تظاھر بھ اطاعت میانگر تمام كسانی، نما»  پسر دوم« )  پ
  .  استیات مربوط و اصلیجزئ

  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
 متوجھ ما یتی ورود بھ ملكوت خدا چھ مسؤولیبرا« دھد كھ  یم می، بھ ما تعل٣٢-٢٨  :٢١ ی كھ دو پسر داشت در متیمثِل مرد :مالحظات

ا فاحشھ بوده باشد، ھمگان شخصًا مسؤولند وارد یر، ی، باجگ مانیا ی سابقًا بینكھ كسیصرفنظر از ا« :  ن استی مثل ایام اصلیپ» .است 
تظاھر  »! جا آورند  خدا را بھه، اراد ِع سابق خود توبھ كردهی نامطیت بھ گردن ھمھ است كھ شخصًا از زندگین مسؤولیا.  شوندملكوت خدا

چنین افرادی مانند دانھ ای ھستند کھ بر زمینی پر از سنگ افتاده و بزودی . بھ انجام اراده خدا، اما انجام ندادن واقعی آن، ریاکاری است
مردی ھستند کھ بدون لباس عروسی مناسب در مراسم جشن عروسی شرکت کرده بود کھ بھ ما ریشھ ای ندارند یا مانند آن رشد میکنند ا

  . بیرون در تاریکی افکنده شد
مھم نیست اگر آنان قبًال بی ایمان، نا مطیع، شکاک، منتقد . و اساسی ملکوت خدا استیکی از ویژگیھای ابتدایی " مسئولیت شخصی"

ویا انواع گناھان کوچک و بزرگ انجام داده اند، قوم خالص و اصیل ملکوت خدا توبھ و بازگشت کرده اند و اکنون اراده خدا را بھ بودند 
   .انجام میرسانند

  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

  سھ كرد؟یمقا»   كھ دو پسر داشتیمرد«م موجود در مثِل یا تعلتوان ب یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  . ٢٣-٢٢  :١۵ل یاول سموئ :بخوانید  )١
 چنگ یاو بر غنائم جنگ.  ن برد، اما اموالشان را نگاه داشتیاو دشمن را از ب.  از دستور خدا را اطاعت كردیمیشاؤل پادشاه فقط ن

 از یچی، و سرپ  استیم قربانی بھ او گفت كھ اطاعت از خدا بھتر از تقدیل نبیسموئ.  ده نگاه داشتق را زنیر عمالیانداخت و پادشاه شر
ز او را یاز آنجا كھ شاؤل پادشاه سخن خدا را رد كرد، خدا ن.  ، زشت و ناپسند است یپرست  گناه بتهدستور خدا و تمرد در برابر او بھ انداز

  .  است مھمی قرار دارند، ھشداری در سمت رھبر كھی آنانین مخصوصًا برایو ا. رد كرد
   . ۴-١  :٢٣؛ ٢٧-٢١  :٧ یمت :بخوانید  )٢

دھند، اما آنچھ را كھ  ینچھ را كھ بھ گمان آنان مورد پسند خدا است انجام م آمان دارند ویند كھ بھ خدا ایگو ی از مردم با زبان میبرخ
 است ین بطور خاص ھشداریا. آورند یدانند، اما آن را بجا نم یشنوند و م یخدا را م هآنان اراد! آورند ی خدا است بجا نمه ارادیبراست

  . نھ گسترده استین زمیدانند و معلوماتشان در ا ی میمقدس را بخوب  كھ كتابی كسانیبرا
  . ٢٩  :۵؛ اعمال ١۴  :١۵وحنا  :بخوانید ی  )٣

 نخست ھ خدا در وھلهاراد. افت خواھند كردیالقدس را در شوند و روح یوانده مدھند، دوستان او خ ی را انجام میسی كھ سخنان عیتمام كسان
  ).٢٩  :۶؛ ٣۶و١۶  :١٣وحنا ی(ند یدھنده خود اقرار نما عنوان خداوند و نجات ح را بھی مسیسین است كھ مردم توبھ كنند و عیا

  
    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
  .  خدا استه، انجام اراد آنچھ مھم است  ) الف

 پول یت بودند كھ با اخاذپرس  طمّاع و پولین عده افرادیرا ایستند، زینگر یر می تحقهدیران بھ دیژه رھبرانشان بھ باجگیان و بویھودی
ن گنھكاران یل جزو بدتریران و زنان فاحشھ در اسرائیباجگ. ان ظالم ھمدست شده بودندی با رومیعنی،  آوردند و با دشمن یبدست م

ت خدا شوند توانستند وارد ملكو یچ وجھ نمیدادند، بھ ھ یآلودشان ادامھ م ف و گناهی كثید اگر ھمچنان بھ زندگیترد یو ب. شدند یمحسوب م
اما آنان با .   بھ ورود بھ ملكوت وجود نداشتیدیچ امینگونھ افراد ھی ای، برا یاز نگاه انسان). ٢٧ و٨  :٢١؛ مكاشفھ ١٠-٩  :۶ان یاول قرنت(
ر رفتار یت تأث تحیعنی قرار گرفتند، ییحی»  راِه عدالت«ر یآنان تحت تأث. ، توبھ كردند ددھنده و گوش فرا دادن بھ سخنانشی تعمییحیدن ید

 از مردم ییحی). ١۴-٨  :٣لوقا (خواند  یمش مردم را بدان فرا می در تعالی واقع شدند كھ ویر عدالتیز تحت تأثی و نییحی خوِد ھعادالن
اول (مان آوردند یح ای مسیسیران و زنان فاحشھ از گناھان خود توبھ كردند و گروه گروه بھ عیباجگ. خواست از گناھانشان توبھ كنند یم

  ).١٠  :١٩؛ ٣١-٣٠  :۵لوقا (شود  یت خشنود مینھا یھا، ب ران و فاحشھیمان باجگیدن توبھ و ایخداوند از د). ١١ :۶ان یقرنت
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  .  استیاكاری خدا، رهتظاھر بھ انجام اراد  ) ب
وستھ ی پییكردند كھ گو یر م رفتایز در ظاھر طوریند و خود نیعت خدا آشنای با شریھود بخوبی ین بود كھ رھبران مذھبیتصور بر ا

ددھنده را رد كرده بودند و اكنون ی تعمییحی یعنی خدا یآنان نب. ندیع خدایكردند مط یاما در واقع تنھا وانمود م.  خدا ھستنده انجام ارادهآماد
  . توطئھ كرده بودند او را بكشندیكردند و حت یمش را رد میح و تعالی مسیسیز عین

  
  . ھ استی اولی و نااطاعتیمانیا ی بی، توبھ در پ ثلن می ایام اصلیپ )  پ
ح ی مسیسید، و نزد عیاكنون توبھ كن ن است كھ ھمید، مھم ایا آور شده  شرمید و مرتكب گناھانیا  بودهی اگر در گذشتھ گنھكار بزرگیحت

  )!۴٣-۴٠  :٢٣؛ لوقا ١٩-١٨  :٧كاه ی؛ م٧  :۵۵؛ ١٨  :١ا یاشع(د یابید تا نجات یمان آورید و بدو اییایب
  

   حاصل یر بیمثل درخت انج  -  ب
  
  ٩-١  :١٣ لوقا :بخوانید 
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
ر در تاكستاِن خوِد صاحب باغ یانجم كھ درخت یخوان ی، م ن مثلیدر ا. وه بدھدیر میك درخت انجیكشد تا  یمعموًال مدتھا طول م :مالحظات

د كھ درخت ی رسی سرانجام زمانیوقت. شد یاه مراقبت مین وجھ از گیب بھ بھترین ترتیرا بدی نامعمول نبود، زین كاریا. كاشتھ شده بود
 شاخ یھا معموًال البال وهیرا می، ز ستیر آسان نیوه بر درخت انجیدن مید.  وه رفتی میوه دھد، صاحب باغ بھ جستجویست میبا یقاعدتًا م

. دی بر درخت ندیا وهیچ می ھیاپیاما صاحب باغ سھ سال پ.  د بھ سراغ خود درخت رفتیوه بایدن می دین برایبنابرا. و برگ پنھانند
ن درخت ی ایجھت پا یگر را بیاھان دیاز گی مورد نیخواست آب و امالح معدن یرا نمیسرانجام دستور داد درخت را قطع كنند، ز

قول داد كھ خاك . ز بھ او بدھد تا او از درخت مراقبت كندیگر نیك فرصت دیشنھاد كرد صاحب تاكستان یاما باغبان پ. حاصل ھدر دھد یب
د و پاسخ یگو ی نمیزی، چ ا نھیوه داد یر سرانجام مین درخت انجیا این باره كھ آی عمدًا در ایسیع.  درخت را نرم سازد و بھ آن كود دھدیپا

  . خود مطابقت دھدین داستان را با زندگیخواھد ھر كس ا ی میسیع. گذارد یا شنوندگان می خود خوانندگان هعھدرا بھ 
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

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

ن است ی خود مثل ایام اصلی، اما پ»!دیتوبھ كن«ن است كھ ی مثل اھنی زمیام اصلیپ. شود یافت می ۵-١  :١٣ن مثل در لوقا یا ھنیزم  ) الف
ل از ی جلھر سكنیان گناھكارتر بودند از سایلین جلید كھ ایبر یا گمان میآ«: دیگو ی م٣-٢  :١٣ در لوقا یسیع. »!دین اآلن توبھ كنیھم« كھ 

  .»د شدین ھالك خواھی شما ھمچنید، ھمگیم اگر توبھ نكنیگو یھ بھ شما مبلك.  دند؟ نھی زحمات دنیآن رو كھ چن
  

  .شود یافت می ٩-۵  :١٣ن مثل در لوقا ی اداستان )  ب
  

  . حًا در خود متن موجود استیح آن تلویدھد، اما توض ی نمیحین مثل توضی اه درباریسی ع.ا كاربردیح یتوض  ) پ
  
    مثلات مربوط و نامربوط درین جزئییتع  -٣
  

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

  . میشو
  

  .٢۴-٢٠  :٢١؛ ١۶-١۵  :٢٠؛ لوقا ۴۴-۴٢و٢٢-١٨  :٢١ ی مت:بخوانید
  باشند؟ یا مربوط می ین مََثل واقعًا اصلیاِت ایك از جزئی كدام:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

گر، یا بھ عبارت دی  خاص قائل شوندییك مثل معنایات ی تك تك جزئیخواھند برا ی اوقات مردم می بعض.  دادن بھ مثلیلی تمثھجنب )  الف
صاحب «:  ر كرده استین تفسین مثل را چنیا)  یالدی م۶٠۴-۵۴٠(ر ی كبیگوری، گر  مثالیبرا. داشتھ باشند»  یلیتمث «یاز مثل برداشت
 ییتوانان یخدا در آن زمان بھ انسان ا. عت مكتوب بودیش از فرستادن شری، پ بار اول. وه بر آمدی می، كھ سھ بار بھ جستجو باغ خدا است

عت یھنگام فرستادن شر ، بھ بار دوم.  خود رفتار كندیھد با ھمسایده بود، بداند چطور بای بخشی بھ ویعیطور طب  كھ بھیرا داد كھ بھ مدد عقل
حم ، و بر او ر ض بھ سراغ انسان رفتیق فیز از طریبار سوم ن.  ن خود را بھ انسان آموختیخدا در آن زمان احكام و فرام. مكتوب بود

" كود. "اند اوردهیوه نی است كھ میی، مالمت كردن جانھا" َكندن"منظور از . اند سا حاكمی است كھ بر كلیانگر كسانینما"  تاكستان. "كرد
  » .ده شوندین خطر وجود دارد كھ بریستند از گناھانشان توبھ كنند، ای كھ حاضر نی كسانیبرا.  اد آوردن گناھان استی انگر بھینما

  .د مردود خواندی را بایرین تفسین چنید، و بنابرای رسیلی تمثین برداشتیتوان بھ چن ی بھ متن نمبا توجھ
  

اما با توجھ بھ .  است»  لیم واقع در اسرائیاورشل«انگر ینما»  درخت غرس شده در تاكستان« گفتھ است كھ ی مفسر.ریدرخت انج  ) ب
ل است كھ یكاشتھ شده در تاكستان احتماًال نماد قوم اسرائ» ریدرخت انج«، ٢١ ی در متیسیر توسط عین كردن درخت انجی نفریماجرا
ل از گناھان خود توبھ نكرد و نزد او یدھد كھ قوم اسرائ یم مین تعلی چنیسیع.  بودیازات فراوانی امتی جھان دارایگر امتھایسھ با دیدر مقا
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 سپرده شد كھ یگرانیملكوت خدا از آنان گرفتھ شد و بھ د!  افتیان یكباره پای  آن بھیاسی و سینیت دیت و موجودی، اھم جھیدر نت.  باز نگشت
ن ینحال ایباا. ل بودیان قوم اسرائین نقطھ پایز نابود شد، و ایم و معبد آن نیاورشل). ۴٣-۴١  :٢١ یمت(شود  یده می ملكوت خدا در آنھا دهویم

ان اعم از یحیم كھ قوم خدا را اكنون تمام مسیخوان ی م١٠-٩  :٢ در اول پطرس . ان را رد كرده استیھودیست كھ خدا تمام یبدان معنا ن
  .دھند یل میھود تشكیریھود و غی

  
.  خوانده است»  لیخ اسرائیر تاریكل مس«انگر ی آن را نمایمفسر. اند ر كردهیز بھ انحاء مختلف تفسین دوره را نی ا.  سھ سالھهدور  ) پ

ددھنده ی تعمییحیبا خدمت « دانستھ كھ یگر آن را دورانی دیو مفسر.  دانستھ است»  حیسھ سال خدمت مس«انگر یگر آن را نمای دیمفسر
ن ین رو، ایاز ا.  ن دانستی نمادیید واجد معنایرا با»  سھ سال«ن یست كھ نشان دھد ای نیلیچ دلیمقدس ھ اما در خود كتاب. »شود یآغاز م

  . ستیمثل نن ی در ایات مربوط و اصلیدوران جزو جزئ
م خدا نسبت بھ ی بھ محبت و صبر عظدر واقعحاصل را ھمان سال اول قطع نكرد،  یت كھ صاحب باْغ درخِت بین واقعی، ا این وجود  با

  .، اشاره دارد لیژه نسبت بھ قوم اسرائینجا بوی، و در ا مردم
  

ل صبر یكھ نسبت بھ قوم خود اسرائ«انگر خدا است یا نما او آشكار. ن مثل استی در ایات مربوط و اصلیباغبان بزرگوار جزو جزئ ) ت
  :۴لوقا (كند  ی، با صبر و حوصلھ فراوان رفتار م انیھودیریان و ھم نسبت بھ غیھودیز، ھم نسبت بھ یخدا امروزه ن. »و تحمل فراوان دارد

  ).٩  :٣؛ دوم پطرس ٢١-١٨
  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستیثل چن می ایام اصلی پ:گفتگو کنید
 متوجھ ما یتیوت خدا چھ مسؤول ورود بھ ملكیبرا« دھد كھ  یم می، بھ ما تعل٩-١  :١٣حاصل در لوقا  یر بیمثِل درخت انج :مالحظات

شھ ھالك ی ھمی، برا نصورتیر ایچھ در غ. دیایح بی مسیسی، نزد ع درنگ توبھ كردهید بیھر كس با« :  ن استی مثل ایام اصلیپ» .است
  »! خواھد شد

ق یچگاه بھ تعویمات مھم را ھی ملكوت خدا، اتخاذ تصمیقیقوم حق.   ملكوت خدا استی اصلیھایژگی از ویكی»  یت فردیمسؤول«
شھ در ھالكت ی ھمیخواھند برا یرا نمیند، زیآ یح می مسیسیكنند و نزد ع یآنان بالفاصلھ توبھ م. دانند یز نمیاندازند و درنگ را جا ینم
  .سر برند بھ
  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

  .٢  :۶ان ی؛ دوم قرنت١  :٢٧؛ امثال ٧-۶  :۵۵ا ی اشع:بخوانید
  سھ كرد؟یمقا»  حاصل یر بیدرخت انج«م موجود در مثِل یتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
 یبسو...  ریشر. دیك است او را بخوانیكھ نزد ید، و مادامیشود بطلب یافت میكھ  یخداوند را مادام«: دیفرما یم ٧-۶  :۵۵ا یاشع :مالحظات

مسؤول است خدا .  دھد مسؤول است یح می مسیسی كھ بھ عیھر شخص بابت پاسخ» . رحمت خواھد نمودیخداوند بازگشت كند، و بر و
م ین تصمیتر ن مھمی خداوند بازگشت كند و این امروز بسوی ھمیعنی،  ن اآلنیت ھممسؤول اس! شود، بطلبد یافت میكھ  یرا مادام

الحال زمان مقبول « : دیفرما ی م٢  :۶ان یدوم قرنت! ر شده باشدی دیلی عوض شدن خیگر برایندازد كھ دیر نیاش را آنقدر بھ تأخ یزندگ
اكنون  را اآلن زمان مقبول خدا و ھمید، زیك گویح لبی مسیسیدرنگ بھ دعوت عی مسؤول است بیھر كس. » نك روز نجاتستیاست و ا

  ! روز نجات است
  
    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

اگرچھ خدا نسبت بھ قوم خود صبر و .  مییایح بی مسیسی عیدرنگ و بدون اتالف وقت بسوین است كھ بین مثل ای ایاصلدرس  :مالحظات
 - رسد ین روز چھ ھنگام فرا میداند ا یو تنھا خود خدا م -كروزی. ز خواھد شدی صبر او لبرھ كاسیتحمل فراوان دارد، سرانجام روز

، در گناھان خود خواھد مرد و ھالك  ر انداختھیده و توبھ را بھ تأخیشھ تعلل ورزی كھ ھمیو كس! شود یفرصت نجات از انسان گرفتھ م
عنوان خداوند و  ح را بھی مسیسین امروز عیھم!  ستیز نین درنگ جایبنابرا).  مانانیا ی، ترسندگان و ب٨  :٢١مكاشفھ (خواھد شد 

  !دیریتان بپذ دھنده نجات
  

  .  ورود بھ ملكوت خدا متوجھ ما استی كھ برایتیمسؤول  مربوط بھی مثلھایاصلا دروس یم ی تعالھ خالص -پ 
  

ن ی چنیگری دیتواند بجا یچكس نمیھ.  ا استین دنی تك تك ابناء بشر در ایت فردیت وارد شدن بھ ملكوت خدا، مسؤولیمسؤول :تعلیم دھید
ز یچكس نیو ھ. مان آوردیح ای مسیسیرد كھ توبھ كند و بھ عیم بگیگر تصمی دی كسیتواند بجا یچكس نمیھ.  را بر دوش كشدیتیمسؤول

 ورود بھ یدھند كھ ھر فرد برا یم مین مثلھا تعلی، ا نیبنابرا. رد، مقصر بداندیگ ی كھ خود میماتی تصمیامدھایسبب پ  را بھیگریتواند د ینم
  : بر عھده داردیت بزرگیملكوت خدا چھ مسؤول

  
  .١٩-١۶  :١۶ یمت.   كوچھمثل كودكان نشستھ بر سر )  الف
.   است ابلھانھ و بچگانھی، كار ده رفتار كردنیرمسئوالنھ و نسنجیغ.  اش نسبت بھ خدا پاسخگو است رمسؤوالنھی بخاطر واكنش غفردھر 

  .ردیت گفتار و كردار خود را بپذی، مسؤول د رفتار بچگانھ را كنار گذاشتھین ھر كس بایبنابرا
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  .۴-١  :١۶ یمت . مثل عالئم وضع ھوا )  ب
 آنكھ یجا د بھیما با.  دھد، در حضور او پاسخگو است ی كھ خدا در مورد زمان میاش در قبال عالئم رمسئوالنھیھر كس بخاطر واكنش غ

خ ی تارِدی آغاز عصر جدهددھندیم كھ نوی سازیار مھمیمان را معطوف عالئم بس ، توجھ میصرفًا بھ عالئم نھ چندان مھم ھوا توجھ داشتھ باش
تفاوت از كنار آنھا  یتوان ب ی ھستند كھ نمیم و مھمیام او، چنان عالئم عظیر مرگ و قی نظیسی عیع مھم زندگیوقا. باشد ینجات خدا م

  . نشان ندادیگذشت و واكنش
  

  .٣٢- ٢٨ :٢١ یمت.   كھ دو پسر داشتیمثل مرد  ) پ
 یسیھ خود، نزد عی اولی و نااطاعتیمانیا ید برغم بیھر كس با.  خگو است خدا پاسهاش در قبال اراد رمسئوالنھیھر كس بخاطر واكنش غ

 ی است كھ براستیزین اراده تنھا چی، و انجام ا ن استی خدا چنهاراد. مان آوردی خود اهدھند عنوان خداوند و نجات ح بازگردد و بھ او بھیمس
  .  استیضرور

  
  .٩-١  :١٣لوقا .  حاصل یر بیمثل درخت انج ) ت

رمسؤوالنھ ی اگر سالھا غین شخصیچن.  ، پاسخگو است اش یاش در قبال صبر و تحمل خدا در زندگ رمسئوالنھی بخاطر واكنش غفردھر 
شود و  یز می صبر خدا لبرھ كاسیرا باالخره روزید، زی خدا بازگشت نمایدرنگ بسوید بی، با ك نگفتھ استیعمل كرده و بھ دعوت خدا لب

  ).١٧-١٢  :۶مكاشفھ (ر است ی دیلی و نجات خ توبھیگر برایآن زمان د
  

  .۵٠-۴٧  :١٣ یمت.  یریگیمثل تور ماھ ) ث
 فرد فرد ی باشد برایا زهید انگیت باین واقعیا.  خدا آگاه باشدیی نھای مطلق داوریریناپذ ت و برگشتی مسؤول است از قطعشخصھر 

  ! ھر كس شخصًا مسؤول است توبھ كند و وارد ملكوت خدا شود، نیبنابرا. ابناء بشر، تا توبھ كنند و وارد ملكوت خدا شوند
  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

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

  .بھ حضور خدا بیاورید
 

  ) دقیقھ٢ (زل منتكلیف   ٦
  ی بعددرسبرای 

 
 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 را موعظھ كنید، »  حاصل درخت انجیر بی«و مثِل »  مردی كھ دو پسر داشت« لھایمثموضوع   برای یك فرد یا یك گروه 
  .دھید یا بررسی نمایید

از روش حقیق ت محب وب اس تفاده    .  بخوانی د را ٣۶ و ٣۴ و ٣٣ و ٣٢دوم تواریخ فصل از   ھر روز نیمی از یك  - رازگاھان   - ٢
  . كنید و یادداشت بردارید

ھر . است، مورد تعمق قرار داده و حفظ كنید )٢٨ : ٢٠ اعمال ؛وظائف رھبران كلیسا(ی جدید را كھ    آیھ حفظ- حفظ کردن   - ٣
  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥روز آخرین 

 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٢۵-١٧  :۴رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس  -٤
  .اده کنیدبررسی کتاب مقدس استف

  ). 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 بنویسیدتعلیمی و این تكلیف منزل یادداشتھای آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ١۶درس 
  

 دعا   ١
  

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

 

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
   دوم تواریخ

 
با دیگران  )٣۶، ٣۴، ٣٣، ٣٢دوم تواریخ (اھان خود را از قسمت مشخص شده   و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگبھ نوبت

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

  . بحث نكنید
 

  ) دقیقھ٥ ( حفظ کردن  ٣
   یكلیسای مسیح: عنوان مجموعھ

 
  .٢٨  :٢٠ اعمال ؛وظایف رھبراِن كلیسا.  مرور كنیددو نفری :مرور

 

  ) دقیقھ٩٠(مقدس   بررسی كتاب  ٤
  ٢۵-١٧  :۴رومیان 

  
او در .  ده استتنھا راه نجات انسان بون ھمواره مای بھ ای، عادل شمردگ مقدس  ثابت كرد كھ در كتاب١۶-١  :۴ان ی پولس در روم : مقدمھ 

 ٢۵-٢٣  :۴ان یو در روم.  ستیل چی و اصیقیمان حقیكند تا نشان دھد كھ ا یح میم را تشریمان ابراھیات ای خصوص٢٢-١٧  :۴ان یروم
  .دھد یم میمانداران امروز تعلی ایم برایمان ابراھیت ایز در خصوص اھمین

  
   بخوانید:  ١قدم 

  . را با ھم بخوانیم ٢۵-١٧  :۴ رومیان :بخوانید
  . ھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

  
 قدم ٢:  كشف كنید 

 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  درك می یك یا دو حقیقتی را كھ :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 ردهبھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف ك). 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  

  
  ».  خاص داشتیژگیم چھار ویمان ابراھیا«.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٢٢-١٧  :۴ان یدر روم ) ١كشف 

 و یزیاورد، بلكھ بھ چیمان نیاو فقط ا. م بودیمان ابراھی، موضوع ا  زندهیخدا.  ان شده استی ب١٧  :۴ان یمان در رومی ایژگین وی اول) الف
تواند بھ  یمان داشت كھ خدا قادر مطلق است و میاو ا. مان آوردیده بود ای كھ از او شنیا  زنده و وعدهیاو بھ خدا. مان آوردی ایبھ كس

  . كو استی تحقق آن نه او بھ اندازهنكھ وعدی، و ا مان داشتی خدا این بھ وفاداریھمچن. ات ببخشدیمردگان ح
  

م متحدًا عمل ید ابراھیمان و امیا.  ط داشتد ارتبایمًا با امیم مستقیمان ابراھیھدف ا.   آمده است١٨  :۴ان یمان در رومی دوم ایژگی و) ب
دانست كھ با  یم گرچھ میابراھ.  نان داشتی خدا اطمهن بود كھ بھ تحقق وعدیمان او ایا.  مان داشتید بستھ بود، ایاو بھ آنچھ بر آن ام. كرد یم

 راسخ بھ اقتدار مطلق خدا و تحقق ی شود، اما با عزمیرممكن است كھ صاحب فرزندی غیط موجود، از نقطھ نظر انسانیتوجھ بھ شرا
  :۴(ز بود یم نی خود ابراھھ، بلكھ ھدف آگاھان)١١  :۴(شد، فقط ھدف خدا نبود  یار مید پدر ملل بسیم بایكھ ابراھ نیا. مان آوردی او اهوعد
مان آورد، تا مبادا ید ای بودِن امی حتم، بھ نیقیاو با قطع و !  ، ھدف خود ساخت  او داشتی زندگی را كھ خدا برایم آگاھانھ ھدفیابراھ). ١٨

  .ونددیوقوع نپ ، بھ ساخت یار می كھ او را پدر ملل بسیا وعده
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. كرد ین مییمان او را تعی ایرویت خدا، نیم در مورد شخصینگرش ابراھ.   ذكر شده است٢١-١٩  :۴ان یمان در رومی ایژگیگر وید  ) پ

سبب  اما بھ.  ل جھان خواھد ساختی بركت ھمھ قبایھ عطا خواھد كرد و آن پسر را مایان پسرشیخدا بھ او و ھمسرش وعده داده بود كھ بد
اما . دیرس یرممكن بھ نظر مید و غی بعیا ن وعدهی، تحقق چن ی و انسانیر و سالخورده بودند، از نقطھ نظر علمیار پین كھ ھر دو بسیا

 بھ یط زندگیمان خود را از دست بدھد، با شرایكھ ا نیاو بدون ا. ن كندیی او را تعمانیط موجود ایم اجازه نداد كھ شرای، ابراھ رغم آن بھ
مان او یت و نوع ای ماھهن كنندیید كھ نگرش او نسبت بھ خدا، تعیفرما ی م٢١-٢٠  :۴ان ین كند؟ رومیاو چگونھ توانست چن.  مقابلھ پرداخت

 كھ بدو داده یا  و تكرار وعدهیادآوریز با یخدا ن. د نشدی، دچار شك و ترد  داشتمانی خدا ایاز آنجا كھ او بھ اقتدار مطلق و وفادار. بود
  .دیت بخشی را تقویمان ویبود، ا

 خود را تحقق بخشد، هن باور راسخ كھ خدا قادر است وعدی بر ایستادگیو ا. شد یمانش افزوده میكرد، بر ا ید میھر بار كھ او خدا را تمج
  .نمود یت میمان او را تقویا

  
مان او صرفًا یا. م سبب شد كھ او عادل شمرده شودیمان ابراھیا.   ذكر شده است٢٢  :۴ان یم در رومیمان ابراھی ایژگین وی چھارم) ت

 نجات و ی بسوی كھ ھادیمانی ایعنیمان نجات بود، یمان او ای؛ ا ز نبود كھ شرط ظھور معجزات استی نیمانی ایحت.  نبودی عقالنیمانیا
 بركت یھام و خود ماید با مرگ و قی كھ بای كسیعنی موعود ھمسو بود، یحای بر ظھور مسی خدا مبنهمان او با وعدیا.   استیعادل شمردگ

چ نوع ی بود، نھ بر ھی نجات متكیح برایمان او سبب شد كھ بھ سخن خدا اعتماد كند و تمامًا بھ عدالت خدا در مسیا. شد یل جھان میھمھ قبا
  . یعمل

  
 بھ شرح ییھا تی اھمیمانداران امروز دارای ایم برایمان ابراھیا.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٢۵-٢٣  :۴ان یر روم د )٢كشف 

  . ر استیز
د كھ یھ ما مكتوب گردی تنبیشان واقع شد ، و برایطور مثل بد ل واقع شد، بھیآنچھ بر اسرائ«: دیفرما ی، پولس م١١  :١٠ان یدر اول قرنت

ز مصداق یم نوشتھ شد، در مورد ما نید كھ آنچھ در مورد ابراھیفرما یز می ن٢۴-٢٣  :۴ان یو در روم» . ده استیھ ما رساواخر عالم ب
  .ز عدالت محسوب خواھد شدیاورند نیمان بی آنان كھ ای تمامی، بلكھ برا می ابراھیمان نھ تنھا برایا. دارد

ق ی، در دوران عھدعت مانین كھ ای است بر ایمانمان گواھیاما نقاط تشابھ ا،  اوت استمان ما متفیط ایم با شرایمان ابراھیط ایاگر چھ شرا
  .  بوده استی و ضروریاتید حیز ھمچون دوران عھدجدین

  
 ز خوِدیمان ما نیموضوع ا). ٣  :۴(م خوِد خدا بود یمان ابراھین است كھ موضوع ایم در ایمان ابراھیمان ما با این وجھ تشابھ ای نخست) الف

  .كند ی ما عدالت محسوب میمان را براین ای، و خدا است كھ ا میمان داریم و ما، ھر دو بھ خدا ایابراھ). ٢۴  :۴(خدا است 
  

 است كھ ییز بر خدایمان ما نین ایھمچن). ١٧  :۴(بخشد  یات می بود كھ بھ مردگان حییم بر خدایمان ابراھین است كھ ایگر ای تشابھ د) ب
  ).٢۴  :۴(د یزانیح را از مردگان برخیمس یسیخداوندمان ع

  
 خدا را هز وعدیمان ما نین ایھمچن). ٢١  :۴(وندد یپ ین بھ تحقق میقیرفت كھ بھ قطع و ی پذیا عنوان وعده  خدا را بھهم وعدیمان ابراھی ا) پ
  ). ٢۵  :۴(افتھ است یح تحقق ی مسیسیز عیرد كھ در مرگ و رستاخیپذ ی میا عنوان وعده بھ

ن است كھ او یم در ایط ابراھیط ما با شرای شراهتفاوت عمد.  میریده بگیِخ نجات را نادی خدا در طول تارهروند شی پھد مكاشفیند نباھر چ
ح ی مسیسیبخش ع ییمان ما بر تحقق عمل رھای خدا متمركز بود و اهمان او بر تحقق وعدیا! افت كرد و ما تحقق آن رایه را دروعد

ل ین دلیو بھ ھم. » ده استیاواخر عالم بھ ما رس«: سدیتوانست بنو ی م١١  :١٠ان یسبب است كھ پولس در اول قرنتن یبد.  متمركز است
 خود، گناه یك بار در اواخر عالم ظاھر شد تا بھ قربانی«ح ی مسیسیع د كھیگو یم ٢۶  :٩عبرانیان در ان ی رسالھ بھ عبرانهسندیاست كھ نو

  . میكن ی میان عالم زندگیست اما ما در دوران كمال و پایز ی عالم میتدام در ابیابراھ. »را محو سازد
  

  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 ٢۵-١٧  :۴رومیان 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

سؤال بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن ونوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھركدام از افراد  (: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
  ). حث آمده استدر ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگردان بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ با آن مبا. آنھا پیدا كنید

  
  ؟»خواند یناموجودات را بھ وجود م«و » كند یكھ مردگان را زنده م«د یگو یست كھ میھ چین آی ایمعنا). ١٧  :۴ان یروم(  )١سؤال 

  :مالحظات
ضوِع د كھ مویگو یات خدا سخن می در مورد خصوص١٧  :۴ان یروم» .كند یمردگان را زنده م«مان آورد كھ ی اییم بھ خدایابراھ  )الف

 قدرت از آِن یمان آورد كھ تمامی قادر مطلق ایم بھ خدایابراھ. مان آورد و عادل شمرده شدیم بھ آنھا ایم بودند و ابراھیمان ابراھیخاص ا
او نھ .  ن جھان استیاصطالح معروف ا اِن بھیگر خدای دی زنده از تمامیز خداین عامل تمایا. ات بخشدیتواند مردگان را ح یاو است و م

 یھا را داور  انسانیزاند و تمامیخ یو او است كھ مردگان را از مرگ بر م.   عالم استیتنھا خالق بلكھ عامل عامل دوام و قوام تمام
مردگان را  مھیزاند، پس قادر است نیخ یبخش او مردگان را برم اتیاز آنجا كھ قدرت ح). ٢٠-١٩  :١ان ی؛ افسس٢٩-٢٨  :۵وحنا ی(كند  یم
  .ر و سالخورده بودندی با وجود آنكھ ھر دو پیتواند او و ساره را صاحب فرزند سازد، حت یمان آورد كھ خدا میم ایابراھ. شدات بخیز حین
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ن یمنظور پولس از بھ وجود خواندِن ناموجودات ا. »خواند یناموجودات را بھ وجود م«مان آورد كھ ی قادر مطلق اییم بھ خدای ابراھ) ب

 را كھ ھنوز وجود ندارند، ییزھاید كھ خدا چیگو یبلكھ م. ندیآفر ی را بر اساس ممكنات میدی جدییھا تیھ واقعست كھ خدا ھنوز ھمین
نده را مقرر كرده است اما ھنوز بھ ی آنھا در آییدآی اشاره دارد كھ خدا پدییزھایبھ چ»  ناموجودات«! خواند ی موجود میزھایعنوان چ بھ

 كھ ییزھایچ. خواند ی، آنھا را موجود م شان را مقرر فرموده ییدآینوز وجود ندارند اما از آنجا كھ خدا پد كھ ھییزھایچ. اند وستھیتحقق نپ
  .  استی و حتمینده قطعی، وقوع و ظھورشان در آ شان را مقرر فرموده است ییدآیسبب آنكھ خدا پد اگر چھ ھنوز وجود ندارند اما بھ

!  اتیآمد، بلكھ قطع یشمار نم  احتماالت بھهدر زمر»  ناموجودات« او یبرا!  تحقق آن معتبر بودهانداز خدا بھ ه، وعد می ابراھی، برا نیبنابرا
پس «: دیفرما ین میز چنی ن١  :١١ان یعبران!  وستیپ یوقوع م ن بھیقید بھ قطع و یسان با نیقت را مقرر فرموده بود، بدین حقیخدا وقوع ا

نان ی خدا نبود، بلكھ اطمه تحقق وعدیم ھمچون آرزویمان ابراھیا. » دهی نادیزھای شده است و برھاِن چد داشتھی امیزھای، اعتماد بر چ مانیا
  ! ن وعدهی بود بھ تحقق ای قطعینیقیو 
  

  دوار بود؟یم چگونھ امیابراھ). ١٨  :۴ان یروم()  ٢سؤال 
ط او یبھ شرا»  یدیدر ناام«عبارت . مان آوردید ایھا بھ ام یدیأس و ناامی یرغم تمام م بھید كھ ابراھیفرما ی م١٨  :۴  انیروم :مالحظات

 ھمسرش ساره بود هش و رحم مردی خوهط خود كھ ھمانا بدن مردیاگر او بھ شرا. كند یح می آن را تشر١٩ یھكند كھ پولس در آ یاشاره م
 او و ھمسرش یكرد، برا ی نگاه میو امكانات انسانھا  ییاگر او تنھا بھ توانا.  ساخت ید او را تباه می امیط تمامین شرایكرد، ا ینگاه م

  . بشوندیساره ممكن نبود كھ بتوانند صاحب فرزند
. دیمان او خدا بود نھ امیرا موضوع ایمان آورد، زید خود ای امیم بھ محتوایست كھ ابراھین نیا» مان آوردید ایبھ ام«منظور از عبارت 

مان او بر اقتدار مطلق و یا.  خداهد او بر وعدیات خدا استوار بود و امیم بر خصوصی ابراھمانیا. د او با ھم در كار بودندیمان و امیا
  . خداهد او بر تحقق وعدی خدا بود و امیوفادار

  
  م شد؟یمان ابراھیت ایز باعث تقویچھ چ). ٢١-١٩  :۴ان یروم(  )٣سؤال 

  :مالحظات
، نظر كرد بھ بدن  قوت نشده مان كمیو در ا«: دیفرما ی م١٩ یھآ. ن كردییمان او را تعیات ایم نسبت بھ خدا خصوصی نگرش ابراھ) الف

رد، عمدًا با آن روبرو شد، و كامًال آگاه بود یده بگیط خود را نادی آنكھ شرایجا او بھ. »  سارههخود كھ در آن وقت مرده بود، و بھ رحم مرد
توانستند صاحب فرزند شوند  یر و سالخورده بودند كھ نمیھا ھر دو آنقدر پ، آن یاز نقطھ نظر انسان.  كھ بدن خودش و رحم ساره مرده است

ف نشد بھ یمان ضعیاگر او در ا. ف نشدیمان ضعی، اما در ا ط خود را در نظر داشتیرغم آنكھ شرا اما او بھ). ١١  :١٨؛ ١٧  :١٧ش یدایپ(
مان یم در ایكند كھ چرا ابراھ یح می تشر٢٠ یھآ.  نشدیمانیا ی خدا دوختھ بود و دچار شك و بهل بود كھ چشمان خود را بر وعدین دلیا

 و اقتدار مطلق یرا بر وفاداری خدا دچار شك نشد زهاو در مورد وعد.  شك ننمودیمانیا ی خدا از بهد كھ او در وعدیگو یم. ف نشدیضع
نگرش او . م بودیمان ابراھی قوت اھن نقطیا.   است خود قادره وعدین دانست كھ خدا بھ وفایقید كھ او ی گوی م٢١ یھآ.  مان داشتیخدا ا

 و یمان او بر خدا قوید، اید یاز آنجا كھ او خدا را وفادار و قادر مطلق م. ن كردییمان او بھ خدا را تعیات اینسبت بھ خدا خصوص
  .ر بودیناپذ خلل

  
 ھلیوس ن بدان معنا است كھ او بھیو ا. شد»  مانی االیقو«م ید كھ ابراھیفرما ی م٢٠ یھآ. ت كردیم را تقویمان ابراھی خدا اه تكرار وعد) ب

ت ی خدا تقوه تكرار وعدھلیوس م شد؟ او بھیت ابراھیز باعث تقوی، چھ چ مانین است كھ در رابطھ با ایحال سؤال ا.  افتیت یمانش تقویا
 خدا كھ بارھا همان او بھ وعدیا). ٢١-١  :١٧؛ ٢١-١٨، ۶-۴  :١۵؛ ٣-١  :١٢ش یدایپ(د كرد یم را تجدی خود بھ ابراھهخدا بارھا وعد.  افتی

  .ت نمودی را تقویتكرار شد، و
  

ن یقیو . د نمودی، خدا را تمج مان گشتھیاال یقو«م ید كھ ابراھیفرما ی م٢١-٢٠ات یآ. ت كردیم را تقویمان ابراھیجالل دادن خدا ا)  پ
. كند ید عمل میگو ینكھ او بھ آنچھ میگونھ كھ ھست و ا  باور داشتن او آنیعنیا د نمودن خدیتمج» .  خود قادر استه وعدیدانست كھ بھ وفا

ا یت و یم بھ شخصیمان ابراھیقوت ا.  حرمت كردن او است ید كردن او و شك كردن بھ او بھ مثابھ بیمان داشتن بھ خدا بھ مثابھ تمجیا
د یوستھ خدا را تمجیم پین سبب بود كھ ابراھیو بھ ھم! عده داده بودم ویات خدا و آنچھ بھ ابراھی نداشت بلكھ بھ خصوصیاعمال او بستگ

  .كرد یم
  

  ؟ ستیچ»  او عدالت محسوب شدیبرا) مان اویا(«ق عبارت ی دقیمعنا). ٢٢  :۴ان یروم(  )۴سؤال 
ن عمل ھمچون یشد و ا ی عمل تلقیمان او ھمچون نوعیست كھ این بدان معنا نیا.  او عدالت محسوب شدیم برایمان ابراھیا :مالحظات

  ).٢  :۴(توانست در حضور خدا فخر و مباھات كند  ین صورت میچرا كھ در ا.  او بھ حساب او گذاشتھ شدھعمل عادالن
 بھ حساب او یا ھیض و رحمت خدا و بھ مثابھ ھدید چرا كھ از سر فی عادالنھ بھ حساب آیعنوان عمل تواند بھ یم ھرگز نمیمان ابراھیا

 یبلكھ عبارت.  ستیا جبران نی پاداش یبھ معنا»  محسوب شدن«عبارت )! ۴  :۴( خدا ی از سویتعھد ھ، نھ بھ مثاب)١۶  :۴(گذارده شد 
.  یبا كس»  ا برخورد كردنی كردن و یتلق«از لحاظ »  منظور داشتن«ا ی»  بھ حساب گذاردن«، » نسبت دادن «ی بھ معنایاست حقوق

مان یا«م یی، بھتر آن است كھ بگو میریا پاداش در نظر بگیعنوان جبران  را بھ»  محسوب داشتن«رت ، بدان سبب كھ مبادا عبا نیبنابرا
، او را  میمان ابراھین بدان معنا است كھ خدا در پاسخ بھ ایو ا. » او نوشتھ شدیا بھ پایعنوان عدالت محسوب شد   او بھیم برایابراھ

  ! صددرصد عادل نگاه كردیعنوان فرد صددرصد عادل اعالم كرد و از آن پس بھ او بھ
 است از یا ھیھد»  عدالت«اگر چھ . »مان عادل شمرده شدیاو تنھا بھ ا«ن معنا است كھ یقًا بدیدق»  او عدالت محسوب شدیبرا«عبارت 

ن ی، ا عالوه بھ.  میكن یمافت ی خدا را دریھق آن ھدی است كھ شخصًا از طریا لھیما وس»  مانیا«، اما  میاش را ندار یستگیجانب خدا كھ شا
 خاص بود با محتوا یمانی نبود، بلكھ ایی عام بھ ھر خدایمانیم ایمان ابراھیا.  ستیعام نایمانی . نیست کھ فقط عادل میشمارد یمانی، ا مانیا

ست با مرگ و یبا ی كھ میح بود، كسی مسیسی عیعنی موعود، یحای بر ظھور مسی خدا مبنهمان او بر اساس وعدیا.   خاصیو مضمون
  .د كردن و جالل دادن خدا بودیمان او تمجیو ھدف ا. شد ی ملل جھان می بركت تمامیھام خود مایق
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  ؟ ح استوار استی مسیسیام عی مرگ و قیعنی،  چرا عادل شمرده شدن ما بر اساس ھر دو واقعھ). ٢۵  :۴ان یروم(  ) ۵سؤال 
 یسیع. ده شدیزانی عادل كردن ما از مرگ بر خیاھان ما بھ مرگ سپرده شد و براخاطر گن  بھیسید كھ عیفرما ی م٢۵ یھآ :مالحظات

د تا ی مؤثر برخورد كند و آنھا را كفاره نمایا گونھ نكھ با گناھانمان بھی ایعنی ما را ممكن سازد، یشمردگ ح بھ مرگ سپرده شد تا عادلیمس
  .خدا ما را عادل بشمارد

 عادل یسیند كھ ما با مرگ عیگو ی م٩  :۵ و ٢۴  :٣ان یروم. ن كندی ما را تضمیا عادل شمردگام كرد تیح پس از مرگ قی مسیسیو ع
 یسیام عید كھ ما با قیگو ی م٢۵ :۴ان یكھ رومیم ، در حالیمان عادل شمرده شدید كھ ما با ایگو یز می ن٢٢  :٣ان یم ، و رومیشمرده شد

،  نیبنابرا!  ابد زنده باشدیام كند و برایح از مرگ قی مسیسیافت كھ عی یتحقق م ی ما زمانیعادل شمردگ.  میا ح عادل شمرده شدهیمس
  .رندیك ناپذی تفكیسیام عیسان مرگ و ق نیبد.  داشتھ باشدیتواند در عادل شمرده شدِن ما اثر یام او نمیح جدا از قیمرگ مس

  
  بكار ببرید:  ۴قدم 

  . پذیر است سیحیان امكان كاربرد چھ حقایقی در این قسمت برای م :توجھ كنید
  :۴رومیان پذیر براساس   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:درمیان بگذارید و بنویسید

  . تھیھ كنید ٢۵-١٧
  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 نھ ھایی از كاربردھای امكانفھرست زیر، نمو(
  

   )٢۵-١٧: ۴رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
بخِش او  ییح و عمل كامل رھای مسیسیرش عید كھ با پذیبھ خدا اجازه دھ. بخشد یات میمردگان ح مھی خدا بھ مردگان و ن * ١٧  :۴ •

د ی تازه عطا كند تا قادر بھ انجام آنچھ باشید بھ جسم شما قوتیبھ خدا اجازه دھ.  بخشدیات جاودانی، بھ روحتان ح تان یدر قلب و زندگ
  .دیكھ در گذشتھ از انجامش ناتوان بود

 خدا یھا بھ وعده.  آنچھ را کھ ھنوز نیست فرا میخواند مثل آنچھ وجود داردخدا. بھ آنچھ ھنوز نیست ھستی میبخشدخدا   * ١٧  :۴ •
  .  تحققشان معتبر استه او بھ اندازیھا را وعدهید زیمان داشتھ باشیوستھ ایپ

  .دی ھدف خدا را ھدف خود ساز * ١٨ ،١١  :۴ •
  .دید و بدان شك كنید شویآنكھ نسبت بھ تحققشان ناام ید بیمان داشتھ باشی خدا اه بھ وعد * ١٨  :۴ •
ت یمانتان را تقوید كھ ای خدا بھ او اجازه دھیھا و با تأمِل مداوم بر وعده. ابدیان غلبھ مانتیط شما بر اید شرای اجازه ندھ * ٢٠-١٩  :۴ •

  .بخشد
مان یات ای خصوصهكنند نییت خدا تعیرا نگرش شما نسبت بھ شخصید زیت خدا رشد كنیوستھ در شناخت شخصی پ * ٢١-٢٠  :۴ •

  . شما است
 است كھ ی مردمانی، بلكھ برا ق نھ تنھا مختص مردمان آن دورانیا در عھدعتد كھ كالم خدیادآور شویوستھ بھ خود ی پ * ٢۴-٢٣  :۴ •

  ).شود یز مین كالم شامل شما نی، ا نیبنابرا(برند  یسر م ز بھید نیدر دوران عھدجد
  . قتین حقی است بر اینیام او تضمیح باعث عادل شمرده شدن شماست و قید كھ مرگ مسیھمواره بھ خاطر داشتھ باش *  ٢۵  :۴ •
  

  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 
  

قت بچسبم كھ خدا وفادار ین حقیخواھم بھ ا ی، م نیبنابرا.  مان من استی قوت اهكنند نییام كھ نگرش من نسبت بھ خدا تع افتھی من در) الف
 خود را تحقق یھا تواند وعده یقت كھ او قادر مطلق است و مین حقیز بر ایعمل خواھد آورد ؛ و ن است و آنچھ را كھ وعده داده است بھ

 كھ خدا در كالم خود داده است ییھا  وعدهیابم كھ بھ تمامی ی قوت میو زمان.  ابمیت یمانم تقویتوانم با ا یام كھ م افتھین دریھمچن. بخشد
  . ابمی یب قوت مین ترتیكنم و بد ید میوستھ او را تمجی، پ آورم یمان می بھ كالم خدا این وقتیھمچن.  بچسبم

  
مان دارم كھ مردگان را ی اییز بھ خدایمن ن.  مان دارمیز چون او بھ خدا ایمن ن.  م استیمان ابراھیھ ایار شبیمان من بسیافتم كھ ای من در) ب

ق یز طرقت كھ خدا اكنون این حقی، بھ ا مان دارمیم ای خدا بھ ابراھهز بھ وعدیمن ن. دیام بخشیح را از مردگان قی مسیسیاو ع. بخشد یام میق
  !دھد ی ملل جھان را بركت میام كرد، تمامی، كھ مرد و ق حی مسیسیع
  

  دعا کنید:  ۵قدم 
  . آشکار کرده است، دعا كنیم ٢۵-١٧  :۴رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 

فقط یک یا دو جملھ تمرین كنید کھ در . 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
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  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

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

  . بھ حضور خدا بیاورید
     

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  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 م ملكوت نسبت بھ شاگردسازی و بنای كلیسا و موعظھ  - تعھد  - ١

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید» ٢۵-١٧  :۴رومیان «، موضوع برای یك فرد یا گروه 
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و یادداشت . را بخوانید ٨، ۵، ٢، ١مزامیر ھر روز نیمی از یك فصل از   - رازگاھان   - ٢

  . بردارید
 آیھ حفظی قبلی ٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ٢١-٢٠ : ٣ افسسیان: كلیساو شکوه در جالل (حفظی جدید آیھ   - حفظ کردن   - ٣

  .را مرور کنید
 قدم برای تفسیر ٦ از روش .آماده کنید را ٣٢-١١  :١۵ و مثل پسر گمشده از لوقا ٧-١  :١۵َمَثل گوسفند گمشده از لوقا   - تعلیم   - ٤

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

  .دفتر خود بنویسیدرا در  تكلیف منزل و این بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ١٧درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
  مزامیر

  
در میان  با دیگران )٨ و ۵، ٢، ١مزمور (ت مشخص شده   و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمبھ 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
   یكلیسای مسیح: عنوان مجموعھ

  
   ٢١-٢٠  :٣ افسسیان ؛ كلیسا و شکوه درجالل : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

 

  )دقیقھ  ٩٠( تعلیم   ٤
   مثل گوسفند گمشده و مثل پسر گمشده

  
ش خدا نسبت بھ گمشدگان نگر«  درباره یی، مثلھا٣٢-١١  :١۵در لوقا »  پسر گمشده« و مثل ٧-١  :١۵در لوقا »  مثل گوسفند گمشده«

  .باشند می »ملكوت
 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 وضعی واقعكرد تا اسرار ملكوت خدا را روشن سازد و مردم را با ی انسان استفاده می و روزمره زندگیع عادیاز وقا
  .ا روبرو سازدیبھ اح

  .بررسی خواھیم كرد) اول  ، كتاب  ملكوت دستورعمل در ١  ضمیمھ(ھا   مثلھن مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالعیا
  

  )ل لوقایدر انج(مثل گوسفند گمشده   -  الف
  
  ٧-١  :١۵لوقا   :بخوانید 
  
  َثل َمیعیدرك داستان طب  -١
 

 ی فرھنگھنیشی واژگان و پین رو، نخست بھ بررسیاز ا. ان كنندیح را بی تشری روحانیاند تا مفھوم ان شدهی بیھا با زبان مجاز  َمَثل: مقدمھ
  . میپرداز ی داستان میخیو تار

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

شد كھ در آن شبانان مشغول مراقبت از  ی رد میوستھ در حال سفر بود و اغلب از مناطقین پین فلسطی در سرزمیسیع.  یشبان)  الف
 شبان را یھا تیمردم مسؤول.  آشنا و مأنوس بودیا  گوسفند كھ گرد شبان خود در حال چرا بودند، منظرهیا  گلھهمنظر. گوسفندانشان بودند

ر و خرس و یت كند تا در طول روز بچرند، در برابر شی زالل ھدایسفندان را بھ مراتع سرسبز و آبھابر او بود كھ گو: دانستند ی میبخوب
  .گر باز آوردی، بھ آغل نزد گوسفندان دیافتھد، و گوسفندان گمشده را یھا را حمل نما گرگ و خطر دزدان از آنھا محافظت كند، بره

  
 یب كھ شكم گوسفند روین ترتیبد. كردند یًال گوسفندان را بر دوش خود حمل مانھ معمویچوپانان در خاورم. حمل كردن گوسفند)  ب

  .شد ی او قالب مھنی سیش جلویگرفت و چھار پا یگردن شبان قرار م
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
 

ن نكتھ باشد كھ مثل بھ چھ یانگر ایمكن است ب مثل مھنیزم. 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
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  ؟ ستیا كاربرد مََثل چیح ی، و توض ، داستان نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :حظاتمال

ران ی او با باجگھ از رفتار دوستانیسیشتر نزد شاگردان عیھود پی یان و علمایسیفر. شود یافت می ٢-١  :١۵ن مثل در لوقا ی اھنیزم )  الف
نگونھ افراد نشست و برخاست یكردند كھ چرا با ا ی انتقاد میسیز از خود عیو حال ن). ٣٠-٢٩  :۵لوقا (ت كرده بودند یو گنھكاران شكا

 پول یدانستند كھ با اخّاذ یص و طّماع می حریرا آنان را افرادیستند، زینگر یر میران بھ نظر تحقیھود بھ باجگی یان و علمایسیفر. كند یم
. ستندینگر یر می تحقهدیت بھ دینھا ی بدنام بودند، بی افرادیز كھ ھمگین»  گنھكاران«بھ . كنند یانت میل خیآورند و بھ مردم اسرائ یبدست م

، ھر كھ با  ینین رھبران دیاز نظر ا. ل رفتار كنندی اسرائینی رھبران دین وضع شده از سویكردند مطابق قوان ی نمی سعیرا آنان حتیز
 ی، حت ھود در مورد خوراك حالل و حرامین یو مخصوصًا با توجھ بھ قوان. ز آلوده بودیكرد، او ن یران و گنھكاران معاشرت میباجگ

 اغلب آشكارا با یسیو حال آنكھ ع)! ٣٠  :۵لوقا (رقابل تحمل بود یشان غیسفره شود برا نگونھ افراد ھمی حاضر شود با اینكھ كسیتصور ا
 زود یلی خود خھز بھ نوبیران و گنھكاران نیباجگ.  رفتی پذیر را بھ شاگردی باجگی متایاو حت. كرد ی نشست و برخاست مین افرادیچن

 را دوست خود یسیجھ عی بردند، و در نتیھود نسبت بھ آنھا داشتند پی ینی كھ رھبران دیا آنان و رفتار بیسین برخورد عیبھ تفاوت ب
  .شدند یمش گرد او جمع میدن تعالی شنیدانستند و اغلب برا

  
ن نكتھ برآمد كھ یم ای شبان و گوسفند، در صدد تعلیر آشنای با استفاده از تصویسیع. شود یافت می ۶-۴  :١۵ن مثل در لوقا ی اداستان  ) ب

  دا كرد؟ید آن را جست و پینكھ بایا ایرش كرد، یاش گرفت و تحق دهید او را بھ حال خود رھا كرد، نادیا بایآ. د كردیبا گوسفند گمشده چھ با
  

  .شود یافت می ٧  :١۵ن مثل در لوقا ی اا كاربردیح یتوض )  پ
  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

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

  . میشو
  باشند؟ یا مربوط می ین مََثل واقعًا اصلیاِت ایك از جزئیكدام :تگو کنیدگفكشف و 
  :مالحظات

 شبان و گوسفند و ھن رابطین است كھ بیعلت ا.  كار رفتھ است عنوان نماد انسان بھ مقدس بھ در سراسر كتاب» گوسفند«.  گوسفندان )  الف
ز دارند كھ یت را نین قابلی، اما ا)۶  :۵٣ا یاشع(روند  یراھھ مین ھر از گاه بھ بگوسفندا.  وجود داردیادی زیھا ، شباھت  خدا و قومشھرابط

كسره بھ كمك شبانشان محتاج یدفاعند و  یگوسفندان در مقابل دشمن كامًال ناتوان و ب). ۵  :١٠وحنا ی( كنند یرویشناسند پ ی كھ میاز شبان
  .اند  است كھ در گناه گمگشتھیانگر تمام كسانی مھم و مربوط است و نمااتیقطعًا جزو جزئ»  گوسفند گمشده«). ١٣-١١  :١٠وحنا ی(
  

ن یبھ ھم. »اج بھ توبھ ندارندی است كھ احتینود و نھ عادل«د كھ منظور یفرما یح نود و نھ گوسفند می در توضیسیع. نود و نھ گوسفند   ) ب
ر یتفس»  وفادار قوم عھِد خدایاعضا«عنوان  نھ گوسفند را بھمفسران نود و .   و مربوط استیات اصلیز جزو جزئین قسمت نی، ا جھت
ن یاند با ا ن كردهیآنان چن.  موتاؤسی چون تیر افرادیروند، نظ یراھھ نمیگر بھ بیاند كھ د دهی رسی بھ چنان رشدیاند كھ از لحاظ روحان كرده

  . كند ی میشاد» شتریب«،   او بازگشت نمودهیسو بھ یزگ كھ بتایكند، ھرچند خدا بخاطر گنھكار ی میفرض كھ خدا بخاطر آنان شاد شیپ
از . »تا«ا یاست » شتریب«،  نجا بكار رفتھی كھ در ایاسی قها منظور از واژیست كھ آی مشخص نیدرست  بھیونانی ینحال در زبان اصلیباا

ك گناھكار كھ یخدا بخاطر «:  ن استیاد چنیاحتمال ز بھ ٧ یھ آی، معنا كند كھ توبھ كرده یسھ می مقای آن نود و نھ تن را با كسیسیآنجا كھ ع
 سخن ی، رو مینیب ی م٣٢-٣١  :۵نجا مانند آنچھ در لوقا ی ادر» .دانند ی كھ خود را عادل میكند تا نود و نھ نفر ی میشتر شادیكند، ب یتوبھ م

دانستند و  یآنان خود را در نظر خدا عادل م. نداشتندپ یك و عادل می نیروانشان است كھ خود را افرادیھود و پی ی، علما انیسی با فریسیع
آنان در مورد عادل بودن . د و نجات بخشدیح كھ آمد تا گمشدگان را بجوی مسیسی بھ عیعنیكردند،  یاحساس نم»  بیطب« بھ یازین نیبنابرا

ح است كھ حق مطلب را در مورد ین توضیا اتنھ). ٩  :١٨لوقا (ستند ینگر یر می تحقهدیگران بھ دینان كامل داشتند، و بھ دیش اطمیخو
ن خاطر كھ با ی بھ ایسی است كھ از عیانگر كسانینود و نھ گوسفند نما. كند ی، ادا م ن مثل آمدهی ای برا٢-١  :١۵ كھ در لوقا یا مقدمھ
سھ یمقا! اند، نھ در نظر خدا» عادل «یآنان تنھا بھ نظر خودشان افراد. رندیگ یكند، خرده م یران و گنھكاران نشست و برخاست میباجگ

  .٣٩  :٩وحنا ید با یكن
  
    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 اصلی پ: مقدمھ
.  داردی اصلھك نكتیا ی یك داستان اصلیھر مثل معموًال فقط .  میر كنید تفسی بام كھ مثل را چگونھی ببریم پیتوان یكار برد، م مثل بھ

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

:  ن استی مثل ایام اصلیپ. »نگرش خدا نسبت بھ گمشدگان «  است در باره یمی، تعل٧-١  :١۵د گمشده در لوقا مثِل گوسفن :مالحظات
ت بھ وجد یغا ك نفر بھی ھ از توبیدا كند، و او حتید و پیشود آنھا را بجو ی پدر نسبت بھ مردم گمگشتھ باعث میمحبت پرشوِر خدا«
 آنھا ی ناچاری مزدور با اكراه و از رویو مانند شخص.   گمشدگان استیوستھ در جستجوید، پھوی یان و علمایسیاو برخالف فر» .دیآ یم

  !ابدید تا او را بیجو یبلكھ گمشده را مصرانھ آنقدر م. دیجو یرا نم
 بھ ، حی مسیسیت از عی ملكوت خدا بھ تبعیقیقوم حق.   ملكوت خدا استی اصلیھایژگی از ویكی»  گمشده را جستن و نجات دادن«

  .ت كنندی نجات ھدایسو ابند و بھیروند تا آنھا را ب یرون می گمشدگان بیجستجو
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   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َ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 شدهیمقدس تعل كتاب

  .دیمقدس محك بزن م و واضح كتابیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  .١۶-١۵  :٣۴ال ی؛ حزق١١  :۴٠ا ی؛ اشع ٢٣ مزمور :بخوانید 

  سھ كرد؟یمقا»  گوسفند گمشده«م موجود در مثِل یتوان با تعل یھا را چگونھ م ن قسمتیم موجود در ایتعل :گفتگو کنیدكشف و 
 یآنھا را از فراز كوھھا. كند یت می راحت ھدایبرد و نزد آبھا یاو گوسفندان خود را بھ مراتع سبز م.  خدا ھمچون شبان است :مالحظات

ز ی را نیگوسفندان. كند ی، حملشان م رد و بھ قلب خود فشردهیگ یھا را در آغوش م بره. دھد یق عبور می عمیھا ان درهیپرمخاطره و از م
. گرداند یاند، باز م راھھ رفتھی را كھ بھ بید و كسانیجو یاو خود شخصًا گمشده را م. كند ی میمت رھبری و مالیكھ بره دارند، با مھربان

  .بخشد یكند و بھ ضعفا قدرت م یمصدومان را مداوا م
  

   مثل پسر گمشده  -  ب
  

   ٣٢-١١  :١۵ لوقا  :بخوانید
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

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

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعیچھ عناصر :گفتگو کنید
  :  چھار قسمت استیمثل پسر گمشده دارا :مالحظات

،   از جوانان از آن زمان تا كنونیاریز ھمچون بسیاو ن. برادر كوچكتر از ماندن در خانھ خستھ شد. كند یپسر گمشده خانھ را ترك م )  الف
ن باور بود كھ بھ مجرد آنكھ تنھا شود و چشم پدر و مادر او را ی بر ایاو براست.  كندین زندگید و بند والدیدور از ق خواست بھ یدلش م

 یپسر كوچكتر برا. او خواھد بود»  یخوشبخت« و یباعث شاد»  یآزاد«ن ید، خواھد توانست ھر چھ دلش خواست انجام دھد، و اینپا
ك سوم اموال خانواده پس از مرگ پدرش بھ او ی، ١٧  :٢١ھ یدانست كھ طبق قانون تثن ی احتماًال م. از بھ پول داشتیاش ن  نقشھیاجرا

ن احتماًال مقدار قابل یبنابرا.  خواست ین اآلن میخواست تا آن زمان منتظر بماند؛ او سھم خود را ھم یاما پسر كوچكتر نم. دیخواھد رس
 بر پدر و اموال او ین كارین موضوع كھ چنیاحتماًال ا. شد یل بھ پول نقد میروختھ و تبدست فیبا یاش م ی پدریھایی از تمام دارایتوجھ

دتر است از محبت و توجھ و ی او مفی براینكھ آزادی ایعنیطرز تفكر او، . ن پسر مھم نبودی ایچ وجھ برای، بھ ھ  خواھد داشتیریچھ تأث
 ی، راھ م اموالیپسر كوچكتر پس از تقس. دار ساختھ بود حھیقًا جریدرش را عم، قطعًا دل پ داشت یافت می كھ دائمًا از پدر دریحینصا

  .ردی تا سرحد امكان فاصلھ بگی پدرھ دوردست شد تا از خانینیسرزم
  

 یا چ پشتوانھیاو ھر چھ داشت با خود برد، و ھ. كار پسر جوانتر حماقت محض بود. كند ی می دور زندگینیپسر گمشده در سرزم  ) ب
ِن یاو در آن سرزم. ھ كندیر شد بھ خانھ برگردد، بتواند بھ آن تكیامد و ناگزیش درست از آب در نیھا  نگذاشت تا اگر نقشھیود باق خیبرا

 یگر حتین دید آمد و بنابرایز پدی نیدی شدیاز آن بدتر، قحط!  نماندیش باقی برایزیگر چی خود را بر باد داد، تا عاقبت دییدور تمام دارا
 یھودی ینكھ فردیا.  از خوكھا گمارده شدی آورد و بھ نگھبانی رویسرانجام بھ بردگ!  انتظار كمك داشتھ باشدیست از كستوان ینم

خوراك آنھا . دادند یگران ھنگام عصر خوراك میخوكھا را احتماًال د. آور بود  پست و خفتی كند، كاریوانات نجس نگھداریبخواھد از ح
  .داد ی خوردن بھ او نمی برایزی چیمشده سخت گرسنھ بود، اما كسپسر گ. پوست درخت خرنوب بود

ا خود او بخاطر ید كھ آیشیبا خود اند. دیشیگر، بھ ھر آنچھ از ھنگام ترك خانھ اتفاق افتاده بود اندیبھ عبارت د! »بھ خود آمد«او سرانجام 
پسر .   در حال مرگ استیند، اما او از فرط گرسنگ داری نوكران پدرش خوراك كافینكھ حتی؟ و ا ستیآنچھ بر سرش آمده مقصر ن

د یجھ رسین نتی خانھ تنگ شده بود، سرانجام بھ ایداد و دلش برا ی آزارش می برده بود، و گرسنگیبار خود پ ت خفتیگمشده كھ بھ وضع
،  شین گناه را نھ تنھا نسبت بھ پدر خویو او ا!   بزرگ بوده استید گناھیترد ی، بلكھ ب ر معقول و اشتباهی غیكھ فرارش از خانھ نھ تنھا كار
افت یمان بود، دریپسر گمشده كھ حال از كرده خود پش!   نسبت بھ خود خدا مرتكب شده استیعنی، » آسمان«بلكھ در وھلھ نخست نسبت بھ 

  ! ، خودخواه و نادان بوده است  تا چھ حد ناسپاسیبراست
  

 یمین پسر جوان بھ تصمیاما ا. شود ی نمیچگاه عملیانھ ھیمات پارسای از تصمیاریبس. كند ی از او استقبال می پدر پسر گمشده بھ گرم )پ
ز او یگر، پدرش نیاز طرف د! م نشدیاما او تسل.   بود و سفر دشوار و او درماندهیراه طوالن.  او بھ خانھ باز گشت. كھ گرفتھ بود عمل كرد

  .صبرانھ مدام چشم بھ راھش بود ی ب، برعكس! اد نبرده بود و طردش نكرده بودیرا از 
پدر با او احساس . دید و بوسید، در آغوشش كشیش دویبھ سو.  د، دلش بھ حال او سوختینكھ پسر خود را از دور دیپدر بھ محض ا

او . داد مورد استقبال قرار ین وجھید كھ پسرش چھ خستھ و درمانده است و بازگشت او را بھ بھترید یوضوح م  كرد، چون بھیھمدرد
 ین درست نبود مردیاگرچھ در آن روزگار و در آن سرزم.   بابت آنچھ انجام داده متأسف استیدانست كھ پسرش توبھ كرده و براست یم

او ! دیاش بشتابد و بھ او خوشامد گو خواست بھ استقبال پسر گمشده یرا مشتاقانھ میز! دین پدر دوی برود، اما اییسالخورده دوان دوان بھ جا
شدت دوست  د تا نشان دھد كھ او را بھین او را بوسیھمچن.  ده استیش او را بخشیشاپین كار نشان داد كھ پید و با ایسرش را در آغوش كشپ
ز در حق پدرش گناه یپسر گمشده اعتراف كرد كھ نسبت بھ خدا در آسمان و ن.  رفتھ استیدارد و او را كامًال در محفل خانواده پذ یم

 از نوكراِن یكیخواست از پدرش بخواھد با او مثل  یز مین. ست پسر او خوانده شودیق نی الیگر حتی و اذعان داشت كھ د، ده استیورز
  !اما پدرش نگذاشت ادامھ دھد) ٢١و١٩  :١۵لوقا (اش رفتار كند  خانھ
ن یبھتر«! المقام رفتار شود وایتیخواست با پسرش ھمچون شخص یق بود كھ می حد و حصر و بخشش او چنان عمی پدر چنان بیشاد

، بلكھ  ك بردهیداد كھ پسر گمشده نھ  ینشان م»  نینعل«، و  ت داشتیاز قدرت و اقتدار حكا» انگشتر« مقام و منزلت بود، هدھند نشان»  جامھ
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 یم كھ جشنینیب یباالخره مو . شد یده میقدر سر بری عالیھمانیھنگام ورود م  مھم و بھیھا  پروار تنھا در مناسبتھگوسال.  است آزادیفرد
پسر كوچك از لحاظ ): ١٠  :١٩؛ لوقا ١  :٢ان یافسس(ر كرد ی تعبید در مفھوم روحانی با٢۴ھ یسخنان پدر را در آ! شود یم برپا میعظ

  !دا شده بودی پی گمشده بود و حال از لحاظ روحانیاو از لحاظ روحان. دی زنده گردی مرده بود و از لحاظ روحانیروحان
  

، رفتار پسر  ن قسمتیدر ا.  ِر مثل استیناپذ یی، جزء جدا ن قسمت از داستانیا. شود ی برادرش طرد میرحمانھ از سو ی پسر گمشده ب )ت
وضوح نشان دھد كھ برخالف پدر مھربان كھ پسر  ن مثل بھیخواھد در ا ی میسیع. بزرگتر در تضاد آشكار با رفتار پدرش قرار دارد

 رفتار پدر را یسیب عین ترتیبد. رحمانھ او را طرد نمود ی، برادر بزرگتر ب رفت و بھ استقبالش شتافتیوش باز پذمان خود را با آغیپش
  . كند ید و برخورد برادر بزرگتر را محكوم میستا یم

  : میر توجھ كنین رابطھ الزم است بھ نكات زیدر ا
 یمانش شادیاما پدر او بخاطر بازگشت پسِر پش. دیشیاند یمنصفانھ است مرا صرفًا بھ آنچھ عادالنھ و ین شد، زیبرادر بزرگتر خشمگ  )١

؛ بھ عبارت )٧-۶  :۴ش یدایپ( نزد برادر بزرگتر رفت و از او خواھش كرد آنچھ را درست است انجام دھد یاو در كمال بزرگوار. كرد
  .ش برودیكار خو گر، از او خواھش كرد كھ بھ استقبال برادر توبھید
سالھا است كھ «: كند یف مینطور توصیش ایاش را با پدر خو او رابطھ. گران بود ی نگاه داشتن دی راضیرگتر صرفًا در پ پسر بز )٢

  . خدمت كرده بودی بردگیھ بود و پدرش را تمام عمر با روحیگر، پسر بزرگ از وضع خود ناراضیبھ عبارت د» . ام من خدمِت تو كرده
ك پدر یاو متوجھ نبود كھ .   نكرده استیچین پدرش سرپیچگاه از فرامی بود كھ ھیپنداشت ، و مدع ی پسر بزرگتر خود را عادل م )٣

  .صرفًا از پسرش انتظار ندارد در ظاھر از او اطاعت كند
پسر . » ی را ذبح نمودی پروارھگوسال"  اویبرا"، اما  ی ندادیزیچ"  من"ھرگز بھ «:  او بھ پدرش گفت. كرد ی پسر بزرگتر حسادت م )۴

 یگریز معقول دی حاضر بود ھر چیده بود و با خوشحالی بخشی خود را بھ وییش دو سوم دارایشاپیبزرگ فراموش كرده بود كھ پدرش پ
  .ارش نھدیز در اختین

  !اد كردی»  ن پسرتیا«عنوان  ، بلكھ در عوض از او بھ» برادرم«او نگفت .  پسر بزرگتر برادرش را طرد نمود  )۵
ل یف و مینكھ اموال پدرش را حیاو برادرش را متھم كرد بھ ا.  دروغ بر زبان راند یقت را وارونھ جلوه داد و سخنیگتر حق پسر بزر )۶

  . بر باد داده بود- را كھ از پدرش بھ ارث برده بودی اموالیعنی-را »  اموال خودش«و حال آنكھ پسر كوچكتر صرفًا .  كرده است
نكھ وقت خود ی را متھم كرد بھ ایز سخن گفت و ویآم نیار توھیاو در مورد برادر خود بس. و افترا گشود پسر بزرگتر زبان بھ تھمت  )٧

  . گذرانده است» ھا با فاحشھ«را 
: ز تكرار كردی را كھ بھ نوكرانش گفتھ بود، خطاب بھ او نیزیبلكھ صرفًا ھمان چ! ده ندادیر عقییات پسر بزرگتر، پدر تغیاما با وجود شكا

ن یبھ ھم! رندین بود كھ جشن بگیح این تنھا كار درست و صحیبنابرا» .دیافت گردیو گم شده بود، .   برادر تو مرده بود، زنده گشتنیا«
  »! كرد و مسرور شدیست شادمانیبا یم«:  خاطر است كھ گفت

  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

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

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

د بھ مثل گوسفند گمشده در ینگاه كن. باشد ی م١٠-١  :١۵ گمشده در لوقا ھ مثِل گوسفند گمشده و مثل سكھنین مثل ھمان زمی اھنیزم )  الف
  .ل لوقایانج
  

  .شود یافت می ٣٢-١١  :١۵ن مثل در لوقا ی اداستان  ) ب
  

  .شود یافت می ٣٢ و ٢۴-٢٠  :١۵ژه در لوقا ی، بو ن مثل در خود داستانی ااربردا كیح یتوض  ) پ
  
   ات مربوط و نامربوط در مثلیجزئتعیین   -٣
  

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

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

 را یین برداشتھایاز آنجا كھ چن. اند ر را ارائھ دادهی زیلی تمثیبرداشتھان مثل ی از مفسران از ایبرخ.   از مثلیلیبرداشت تمث)   الف
  .  را مردود دانستید ھمگی، با جھ گرفتیتوان از خود متن نت ینم
انگر ینما» انگشتر«.   استینماد جاودانگ»  ن جامھیبھتر«: كند یر مین تفسین مثل را چنیا)  میالدی ٢١۶-١۵٠(ھ ی كلمنت اسكندر) ١

، و   خدا استهح بریھمانا مس» گوسالھ پروار«برد؛  ی را كھ توبھ كرده بھ آسمان می است كھ كسیا نردبان و ارابھ»  نینعل«؛  ستجالل ا
  . افت شام خداوند استیز ضین»  جشن«منظور از 

ا تقّدِس روح بھ ما یح یلت مسانگر انتقال عداینما»  ن جامھیبھتر«: دیگو ین مثل میر ایدر تفس) میالدی ١٨٨۶-١٨٠٧(چارد ترنچ ی ر) ٢
ان بھ ملكوت یھودیری كھ بھ افتخار ورود غیان دوران رسوالن است كھ حاضر نبودند در جشن آشتیھودیانگر ینما» برادر بزرگتر«.  است

  .ندیخدا بر پا شده بود، شركت نما
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 یح منجی مسیسی عهتواند بدون كفار ی، خدا م ن مثلیم ایاند كھ مطابق تعل ن ادعا كردهیان دروغیحی مسیبرخ.  ستی بھ كفاره نیازی ن) ٣
دارد كھ آمرزش  یصراحت اعالم م مقدس بھ و حال آنكھ كتاب. دی خدا بازگشت نمای است بسویانسان تنھا كاف. بشر، گناه انسان را ببخشد

  ).٢٩-٢٨  :۶ وحنای ؛ ٢۵-٢١  :٣ان ی؛ روم٢٢  :٩ان یعبران(ر است یپذ  امكانیسیق مرگ عیگناھان تنھا از طر
  

ت است كھ چطور خدا ین واقعی اهكنند فیك سو توصین مثل از یدھد كھ ا یح می خودش توضیسیع:  ات مربوط در مثلیر جزئی تفس ) ب
ن یبنابرا. ھود او را رد كردندی ینیدھد كھ چطور رھبران د یگر نشان می دیرد، و از سویپذ ی را كھ توبھ كند با آغوش باز میفرد گناھكار

  .باشند ی خاص میانگر افرادی، تنھا پدر و دو پسرش نما ن مثلیر اد
 آن است كھ گناھكاران را یكران خود، مشتاقانھ در پ یق و بی محبت عمھث است كھ بواسطی تثلی خدایعنی،  ینماد پدر آسمان» پدر «) ١

، و )١٢  :٨ان یعبران(د یزدا یبرد و از خاطر م یاد می از یبكلبخشد، بلكھ آنھا را  یمان را میخدا نھ تنھا گناھان فرِد پش. ، نجات بخشد جستھ
  .گرداند یز كھ از فرد گنھكار گرفتھ بود، دوباره بھ او باز می را نییایبعالوه تمام عطا

»  گمشدهپسر «. گردند یض خدا باز می فی، بسو آلود خود بھ تنگ آمده ت گناهی است كھ از وضعیمظھر تمام گناھكاران»  پسر گمشده «) ٢
مش گوش یاق بھ تعالیدانستند و با اشت ی را دوست خود میسیشد كھ ع یران و گنھكاران را شامل مید باجگیترد ی مثل بھنیبا توجھ بھ زم

  .دادند یم
ر یق تحهدی بھ دین گناھكارانیدانستند و بھ چن یھود اشاره دارد كھ خود را عادل می یان و علمایسیآشكارا بھ فر» پسر بزرگتر «) ٣

 است كھ رحم و شفقت خدا را نسبت بھ گناھكاران ی و انحراف كسانینتی بدطهدھند پسر بزرگتر نشان. راندند ی، آنان را از خود م ستھینگر
  .شمارند یگمگشتھ خوار م

 برداشت یاتیزئن جید از چنین رو نبایاز ا.  ستی نی خاصیبخشد و واجد معنا یشتر میت بین مثل فقط بھ داستان جذابیات ایر جزئیسا
  .عمل آورد  بھیلیتمث
  
    مثلیام اصلیص پیختش  -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 اصلی پ: مقدمھ
.  داردی اصلھك نكتیا ی یك داستان اصلیھر مثل معموًال فقط .  میر كنید تفسیم كھ مثل را چگونھ بای ببریم پیتوان یكار برد، م مثل بھ

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشی اید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
بر « :  ن استی مثل ایام اصلیپ. »نگرش خدا نسبت بھ گمشدگان «  است درباره یمی، تعل٣٢-١١  :١۵مثِل پسر گمشده در لوقا  :مالحظات

ن یراندند، خدا با آغوش باز چن یكردند و از خود م یمان را طرد مین و شتابزده گناھكاراِن پشیل كھ خشمگی اسرائینیخالف رھبران د
 ملكوت خدا یقیقوم حق.   ملكوت خدا استی اصلیھایژگی از ویكی»  جات دادنگمشده را جستن و ن«. »رد یپذ ی را در ملكوت خود میكسان

  .ندیگشا ی آنان میرو  خود را بھیسایرند و دل و كلیپذ یمان را با آغوش باز می، گناھكاران پش حی مسیسیت از عیبھ تبع
  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َ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 شدهیمقدس تعل كتاب

  .دیمقدس محك بزن م و واضح كتابیم مستقیمثل را با تعلر یشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  

   با ھم دارند؟یھا و اختالفات  لوقا، چھ شباھت١۵ سھ مثِل نقل شده در فصل :گفتگو کنیدكشف و  )  الف
م یخوان ی منخست. روند یش میب از كوچك بھ بزرگ پیترت  در كار است و بھیانشان تناسبیاند كھ م ن سھ مثل گفتھیدر مورد ا :مالحظات

ب ین ترتیا ایم آیدان ینم.   گمشده استیكی، از دو پسر  ، و بالخره  گمشده استیكی، بعد از ده سكھ   گمشده استیكیكھ از صد گوسفند 
  .  رگذارتر استیتر و تأث یگر طوالنی، اما مثل پسر گمشده از دو مثل د ا نھی است ی بخصوصی معنایدارا

 ھگرداند، و از توب ید، باز میجو ینكھ چطور آنان را میا:  كران خدا نسبت بھ گمشدگان استیق و بیمحبت عمن مثلھا، ی ھر سھ ایام اصلیپ
  .دینما یا می احیشان را بكل ی، زندگ  آنان بھ وجد آمدهیقیحق
  

  .١١-٩  :٢وحنا ی اول :بخوانید ) ب
  سھ كرد؟یمقا»  پسر گمشده«م موجود در مثِل یتوان با تعل ین قسمت را چگونھ میم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
  !  ما استیت واقعی ھوهدھند ، نشان می كھ با برادر خود داریا رابطھ :مالحظات

  
    مربوط بھ نگرش خدا نسبت بھ گمشدگانی مثلھایا دروس اصلیم ی تعالھخالص  -ث 

  
ا بھ آن یم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستیگمشدگان چ راجع بھ نگرش خدا نسبت بھ ی مثلھای اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید

  ؟ میا چھ بكنیم یخواھد كھ ما چھ باش ی؛ او م میاوریمان بیا
  :مالحظات

ن است یھا ا ن مثلی ایم اصلیتعل.  ك پدر، پر از مھر و محبت استید بدانند كھ دل خدا ھمچون دل ی، با ژه گمشدگانیو ، بھ ھمھ مردم )  الف
كران خدا نسبت بھ  یق و بیمحبت عم.  داردیكنند چھ رفتار ی كھ توبھ میست و با گناھكارانی كیدھند خدا براست یما نشان مكھ بھ 

شوند فرد گنھكار آسانتر  ی ھم باعث مین سھ مثل بر رویا. ا سازدیابد و احی، آنان را ب شان رفتھیدارد بھ جستجو ی، او را بر آن م گمشدگان
  . را بھ خدا بسپارد خودیقلب و زندگ
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دھند خدا از ما  ین است كھ بھ ما نشان مین مثلھا ای بزرگ ای از درسھایكی.  گمشده باشندید جانھای صید مشتاقانھ در پیان بایحی مس ) ب
 نزد خدا یخوشحال، و با  میابی، آنان را ب می گنھكاران روید بھ جستجویز بایان نیحیما مس.  میم و چھ انجام دھیانتظار دارد چگونھ باش

  . میرا شوی، آنھا را در محفل خود پذ بازگردانده
  . دھند یم میتعل»  نگرش خدا نسبت بھ گمشدگان «ه دربار١٠-٨  :١۵ و مثل سكھ گمشده در لوقا ٧-١  :١۵مثل گوسفند گمشده در لوقا 

 از آنھا یكی ید و از توبھ و بازگشت حتیجو یا مخدا كھ در حضور فرشتگان مسكن دارد، گنھكاران ر« :  ن استین مثلھا ای ایدرس اصل
  . »گردد یت شادمان مینھا یب
، بھ  حی مسیسیت از عی ملكوت خدا بھ تبعیقیقوم حق.   ملكوت خدا استی اصلیھایژگی از ویكی»  گمشده را جستن و نجات دادن«

  .ت كنندی نجات ھدایسو ابند و بھیروند تا آنھا را ب یرون می گمشدگان بیجستجو
  

دھد كھ  یز بھ ما میم را نین تعلی ا٣٢-١١  :١۵مثل پسر گمشده در لوقا . د از توبھ گناھكاران ناخرسند باشندیاِن وفادار نبایحیمس )  پ
ن یچن. رش گمشدگان مقاومت ورزندی بر پذی خدا مبنهدر برابر اراد)  نده آنھا استیكھ پسر بزرگتر نما(ان یسید مانند فریان نبایحیمس
خواھد گمشدگان را از ھمھ اقشار با آغوش باز  ین موضوع كھ خدا میآنان با ا. ان وجود دارندیحین مسیز كماكان در بی امروزه نیانیسیفر
 كھ یشتر شادمان شود تا از كسیث و گناھكار بی خبی فردھ است كھ خدا از توبیانصاف ی آنان بهدیرا بھ عقیرد، سخت مخالفند، زیبپذ

د از آن رو كھ در نھانگاه دل خود آرزو یورزند، شا ینگونھ افراد حسادت میآنان نسبت بھ ا.  دا اطاعت كرده استن خیھمواره از فرام
ا قوم محبوب خدا یخواھند تنھا خودشان پسر  ید چون در اندرون دل خود میا شایآلود پسر گمشده جوان را تجربھ كنند،   گناهیدارند زندگ

ض یم كھ گناھكاران از رحمت و محبت و فیاد نبری داشتھ باشد، اما از ییھا تیآلود ممكن است جذاب گناه ی، زندگ ی سطحیدر نگاھ. باشند
، )٢١-٢٠  :۵٧ا یاشع(د ی آرامش نخواھند دیم كھ خود خدا فرمود خدانشناسان ھرگز رویفراموش نكن). ٧٣مزمور (روزانھ خدا محرومند 

  )!٨۴مزمور (مند خواھند بود   و بركات او بھرهھا ییكویوستھ از نیو حال آنكھ افراد خداترس پ
  

ن ی ا٣٢-١١  :١۵مثل پسر گمشده در لوقا . زندیان بپرھیحیر مسیا طرد نمودن سایش بھ محكوم ساختن ید از ھر نوع گرایان بایحیمس  ) ت
ن یود، پدرش پسر بزرگتر را از انكھ برادر كوچك خود را محكوم ساخت و طرد نمیپسر بزرگتر با وجود ا: دھد یز بھ ما میم را نیتعل

ان چھ یحیر مسیم خودمان نسبت بھ ساینیم ببیتوان ی است كھ با نگاه كردن بھ آن میا نھین مثل بسان آیا! بابت محكوم نساخت و طرد ننمود
ن بھ انتقاد از آنان ، زبا میگران باشی نجات دی آنكھ با مھر و محبت در پی خاص بجایطیز گاه تحت شرایان نیحیما مس.  می دارینگرش

برند  یاد میپندارند و از  یا خود را عادل میشوند  یگرا م عتیان شریحی از مسیبعض!  میكن یم و طردشان میساز ی، محكومشان م مییگشا یم
ت محبت خدا را یآنان واقع. ھستند»  گمشده «یریز بھ تعبین افراد نیا. دیگو یل در مورد محبت خدا نسبت بھ گمشدگان سخن میام انجیكھ پ

 را كھ خود را عادل یانیحیا مسیگرا  عتیان شریحین مسید مانند پسر بزرگتر چنیاما ما نبا. اند كار گم كرده نسبت بھ گنھكاران توبھ
سبت بھ ز نیاز بھ محبت دارند و الزم است بھ محبت خدا نسبت بھ گمشدگان و نیز نیرا آنان نیز.  مییا طردشان نمایم یپندارند محكوم كن یم

ر یا طرد نمودن سای بر محكوم ساختن یش مبنید از ھر نوع گرایز بایان نیحی، ما مس نیبنابرا!  ببرندیپندارند، پ ی كھ خود را عادل میكسان
  . میزیان بپرھیحیمس

كھ یدھد، در حال یم میتعلبھ ما » ا یان در دنیحیرمسیكران خدا نسبت بھ غ یق و بیمحبت عم « ه دربار٧-١  :١۵مثل گوسفند گمشده در لوقا 
م یتعل.  است» ا ین دنیان گمشده در ایحیكران خدا نسبت بھ مس یق و بیمحبت عم « ه دربار١۴-١٢  :١٨ یِم مثل گوسفند گمشده در متیتعل

شوند، بلكھ ز ھالك نی از گوسفندانش نیكی ین است كھ حتی خدا اهشد  مكشوفهاراد« :  ن استی ایل متی مثل گوسفند گمشده در انجیاصل
، بھ آغل بازشان   آنان برآمدهیشود بھ جستجو یم خدا نسبت بھ فرزندان سرگردانش باعث می، محبت عظ ن جھتیبھ ھم. ابندی نجات یھمگ

  .»گرداند 
ح ی مسیسیت از عی ملكوت خدا بھ تبعیقیقوم حق.   ملكوت خدا استی اصلیھایژگی از ویكی»  شانیجستِن افراد سرگردان و نجات دادِن ا«
  .ندیجو یاند، م مان منحرف شدهیح و از ای مسیسای را كھ از كلی، كسان رون رفتھیب

  
  

  ) 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

  .ور خدا بیاوریدبھ حض
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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 نماییدرا موعظھ كنید، »  پسر گمشده«و مثِل »  گوسفند گمشده«مثِل موضوع  رد یا یك گروهبرای یك ف 
از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و .  بخوانیدرا ١۵ و ١۴ و ١١ و ١٠مزمور فصل از   ھر روز نیمی از یك - رازگاھان   - ٢

  . یادداشت بردارید
  .را ھر روز مرور كنید»  یكلیسای مسیح« مربوط بھ  حفظی آیات لھ سلس  - حفظ کردن   - ٣
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ١١-١  :۵رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس -٤

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

  .را در دفتر خود بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ١٨درس 
 

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
  مزامیر

  
در با دیگران  )١۵، ١۴، ١١، ١٠مزامیر (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (دمیان بگذاری
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
  یكلیسای مسیح: عنوان مجموعھ

  
  .دیرا مرور كن»  یحی مسیسایكل «ھمجموعھ آیات مربوط ب نفریدو  :مرور

  

  ) دقیقھ٩٠(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ١١-١  :۵رومیان   

   
ستند و در یك در نظر خدا عادل نی چی، ھ)ھا امت(ان یھودیریان و نھ غیھودیدھد كھ نھ  یم می تعل٢٠-١٩  :٣ان یپولس در روم : مقدمھ

د كھ یفرما ی م٣١-٢١  :٣ان یو در روم. عت عادل شمرده شدیت شریتوان با رعا یرد كھ نمیگ یجھ مین نتیھمچن. حضور خدا محكومند
  .توان عادل شمرده شد یچگونھ م

دن بھ عدالت ی راه رس٢۵  :۴ تا ٢١  :٣ان یروم. ھا ھر دو بھ عدالت خدا محتاجند ان و امتیھودیكند كھ  ی ثابت م٢٠  :٣ تا ١  :١ان یروم
دھد كھ  یم نشان می ابراھھ، نمون۴و در فصل .   عدالت خدا استیح اساس و مبنای مسی، قربان٣ان فصل یدر روم. سازد یخدا را آشكار م

 ١١-١  :۵ان یروم. ر عدالت خدا ھستندی و تأثید وفاداری مؤ٨ تا ۵ یھا فصل.  توان عدالت خدا را از آِن خود ساخت یمان میق ایاز طر
  .دندی محبت و امیسو  بھی زندگی برخوردارند، ھمانا بركات خداست كھ ھادان از آنیحی كھ مسیضیگواه آن است كھ صلح و ف

  
   بخوانید:  ١قدم 

  . را با ھم بخوانیم ١١-١ : ۵رومیان  :بخوانید
  . ھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

  
  كشف كنید :  ٢قدم 

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

 و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم درمیان  گروه فرصت فكر كردن 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 ه نكات مختلفی را با ھم درمیان میاعضای آن گرو

  
  . جھ استی دو نتیمان دارای بھ ایعادل شمردگ.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٢-١  :۵ان یدر روم  )١كشف 

، ما با خدا ١ یھبر اساس آ.  مینان داریما از مصالحھ با خدا اطم.   مذكور است١-٢ات ی در آیشمردگ  عادلھجیا نتین ثمر ی نخست) الف
ح عادل شمرد ی مسھثارگرانیخدا ما را بر اساس مرگ ا.  ف شده استیتعر»  نزد خدایسالمت«م كھ با عبارت یا  را آغاز كردهیدیرابطھ جد

ب با او یترت نیم و بدیدار یت مافیمان دریق ای، از طر ض بھ ما عطا فرموده استیز عدالت او را كھ از سر فیو ما ن. و با ما مصالحھ كرد
ز تجربھ یق از سھ چی عمینانین مصالحھ را با اطمیما ا!   ما با خداستی خدا با ما، صلح و آشتھ مصالحھجی، نت سان نیبد.  میكن یمصالحھ م

 یع آتیك از وقایچین كھ ھیگر ایشود، و د یده گرفتھ می، شرارت ما در زمان حال بھ نفع ما ناد  ما بخشوده شده استھگناھان گذشت:  میكن یم
  ! بوجود آوردییمان جدایان ما و محبت خدایتواند م ی ما نمیزندگ
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خاطر  ستاد، آن ھم تنھا بھیم ایض خواھی بر فیگاِه عدالِت مبتنیا جاین رابطھ ی استوار در ایا گونھ شھ و بھی ھمی، ما برا٢ یھبراساس آ
  .  مداوم بھ حضور خدا استھ و رابطینان از دسترسی در بر دارد كھ ھمانا اطمزی نیگری دی ضمنھجین رابطھ نتیاما ا.  حیمس
  

ن یقینكھ ی ایعنی»  امید«.  د جالل خدا استی و فخر در امی، ھمانا شاد مانی بھ ایگر عادل شمردگی دھجیا نتی، ثمر ٢ یھ بر اساس آ) ب
ت بپوشند، توسط ی واقعھنده جامیم كھ در آیآنچھ انتظار دار. ھستندز یات زمان حال نی، واقع ندهی مربوط بھ آیھا م كھ وعدهیحاصل كن

طور كامل بھ  ؛ بھ افتیم یكرده خواھ امی قینده بدنھایدر آ: شود یز را شامل میدست كم سھ چ»  جالل«ن یا. شود یخدا خالصھ م»  جالل«
مان عادل یو از آنجا كھ بھ ا. م كردی خواھیده زندگش ھی پرشكوه و فدیم آمد؛ و در جھانیح در خواھی مسیسیصورت و شباھت پرجالل ع

ن ی، اما ا میرس یآل نم دهین ای روزمره بھ ایگرچھ در زندگ. م شدیم خواھیز سھی خدا نهندیم كھ در جالل آینان دارین اطمی، از ا میا شمرده شده
  ! میز شادمانین سبب نیبھ ھم.  از و افتخار ماستی، بلكھ امت ستی بلندپروازانھ نینان امریاطم

  
  . ھا ذكر شده است ھین آیمان در ای بھ ایگر عادل شمردگی دھجیدو نت.  من وجود داردی برایقت مھمی حق١١-٣  :۵ان یدر روم  )٢كشف 

ن یھمچن. كند یم كھ خدا ما را محبت میابی ینان میما اطم.   ذكر شده است۵-٣ات یمان در آی بھ ای عادل شمردگها ثمریجھ ین نتی سوم) پ
بر . كنند یفا می ایدمان نقش مؤثری امیمان و استوار یحیت مسی شخصیریگ م در شكلیكن ی كھ تجربھ مییھایرنجھا و فشارھا و سخت

نان را یاند و اطم ی، تقدس و وفادار یحی ما موجد بلوغ مسی، رنجھا١۶-١٢  :۴ و اول پطرس ١١-۵  :١٢ان ی، عبران۴-٢  :٢عقوب یاساس 
  . میباش یح میك جالل مسیفرزندان خدا و شردھند كھ  یبھ ما م

م یز خواھیم و تحمل نیم آنھا را تحمل كنین كھ قادری، اما عمًال ھم میدار یرا خدا را دوست میم زیم كھ مشكالت را تحمل كنیھر چند ما موظف
او ما . كند ی میرا در قلوب ما جار روح مقدسش ھمواره محبتش ھلیوس خدا بھ! ت است كھ خدا ما را دوست داردین واقعیكرد، بھ سبب ا

محبت متعال و .  مید كھ مورد محبت او قرار دارینما یسازد و ما را از درون متقاعد م ی نسبت بھ حضور و لطفش آكنده میرا از آگاھ
بھ خدا را ھمچون  ما نسبت امید ،نیو ا. م شدیك خواھی جالل خدا شریبخشد كھ در تمام ید را بھ ما مین امیش ایش از پیض او بیپرف

  !سازد یر میناپذ محبت او نسبت بھ ما خلل
  

مردم جھان معموًال .  مینان داری و كامل خود اطمییما از نجات نھا.   مذكور است١١-۶ات ی، در آ مانی بھ ایگر عادل شمردگی دھجینت  ) ت
 ناعادالن یاو برا: رمنتظره بودیح انجام داد كامًال غی مس، اما آنچھ)٧(رد یك و عادل بمی نیكوكار در راه انسانھایانتظار دارند كھ شخص ن

ح بود كھ رحمت و یق مرگ مسیتنھا از طر). ٨ھ یآ( كند ی گناھان ما قربانهعنوان كفار ح را بھیمحبت خدا سبب شد تا مس! ران مردیو شر
ن با یقی، پس بھ  میا م و با خدا مصالحھ كردهیح عادل شمرده شدیاگر با مرگ مس! توانست با عدالت و تقدس او مصالحھ كند یمحبت خدا م

 كامل و نجات را بھ ما ی عادل شمردگیعنیاگر خدا سود اندك ). ١٠-٩(م رست یز از خشم و غضب خدا خواھی نیام او، در روز داوریق
ن سبب است یو بد!  دن ما استیس كامل و بھ جالل رسیغ نخواھد داشت كھ ھمانا تقدیز از ما دریم را نین سود عظیقی، پس بھ  ده استیبخش

  )!١١(د ین جھان آغاز شده است و در آسمان بھ كمال خواھد رسیم كھ در ایكھ بر نجات خود شادمان
  

  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 ١١-١  :۵رومیان 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

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

  
  كنند؟ یانسانھا چگونھ با خدا مصالحھ م). ٢-١  :۵ان یروم()  ١سؤال 

توانند بھ  یتوانند با خدا مصالحھ كنند و نھ م یعت اتكا دارند، ھرگز نھ میت اعمال شری، بر رعا  عادل شمرده شدنی آنان كھ برا:مالحظات
ھ گناھان برھاند و نھ از ترس و وحشت یتواند آنان را از خشم و غضب خدا عل یكشان نھ میك از اعمال نیچیھ. ابندی دست یامش فكرآر

 كھ بر ی، عدالت  استیمان قابل دسترسی بھ ایق عادل شمردگیمصالحھ با خدا تنھا از طر.  نده مقرر فرموده استی كھ خدا در آیمجازات
، بلكھ خداست كھ بر اساس  میكن یعت با خدا مصالحھ میت اعمال شریق رعایم كھ از طریستین ما نیا.  ح استوار استی مسهكنند  كفارهیقربان
م كھ خدا با ما مصالحھ برقرار یمند شو م از نعمت مصالحھ با خدا بھرهیتوان ی میتنھا زمان! كند یح با ما مصالحھ می مسهكنند  كفارهیقربان

م كھ یمان را با خدا متحول ساز م رابطھیتوان ی میتنھا زمان! م كھ او با ما مصالحھ كندیم با او مصالحھ كنیتوان ی میمانو تنھا ز! كرده باشد
  .  او با ما استھ ما با خدا، مصالحھ آغاز مصالحھنقط. اش را با ما متحول ساختھ باشد خدا رابطھ

  
  بطن رنجھا و زحمات شادمان باشند؟توانند در  یان میحیچرا مس). ۵-٣  :۵ان یروم ( )٢سؤال 

ن یشود كھ مردمان در ا یز می نی متداولین رنجھا شامل رنجھایا. » میكن یھا ھم فخر م بتیدر مص«: دیفرما ی م٣  :۵ان یروم :مالحظات
 یای و بالی و افسردگأسیھا و زحمات و شكستھا و  تیھا و معلول ھا و ضعفیماریز بھ بیان نیحیمس.  سقوط كرده بدان مبتال ھستندیایدن

ز رنج یآورد ن یا بر آنان وارد مین دنی كھ ایین از جفاھا و آزارھایھمچن. شوند ی دچار می و خشكسالیلرزه و قحط نی چون زمیعیطب
  .برند یم

ن ینچنیند؟ پاسخ آن اد كھ در رنجھا شادمان باشیان بگویحیتواند بھ مس یسازند؟ پولس چگونھ م ین نمیان را اندوھگیحین رنجھا مسیا ایاما آ
ش از یما پ. شود یز منجر بھ تحقق اھداف خدا می نی انسانی رنجھایحت! انجامد ی خدا مهن جھان بھ تحقق ارادی ایدادھای رویتمام:  است

مان با  در رابطھ یل و دگرگونجاد تحویاما پس از ا.  میكرد ی می خدا از خودمان تلقی از ناخرسندی، رنجھا را صرفًا نشان حیمانمان بھ مسیا
چس از اینکھ مسیحی شدیم شروع بھ درک میکنیم کھ رنج نیز  !ز دگرگون شدیزھا و حوداث گوناگون با ما نی، روابط مردمان و چخدا
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، ١٢-۴  :۵ یرا مطابق متیكنند، ز یشوند افتخار م یح متحمل می مسی كھ برایان بھ رنجیحیمس. نمایانگر محبت خدا نسبت بھ ما است
!  خود فخر كنندیتوانند بھ رنجھا یان میحی، مس نیبنابرا! شود یكند كھ بر خود او وارد م ی می تلقییان را رنجھایحی مسینجھاح ریمس

ت و یسازد تا قدرت خود را در حما ی فراھم مییھا  خدا فرصتی آنان برایرنجھا. ن رنجھا شادمان باشندیتوانند در بطن ا ین میھمچن
ان باعث آشكار شدن یحی، ضعف مس٩  :١٢ان یبر اساس دوم قرنت! شود ی مشكالت آنان مشكالت خدا محسوب م. آنان ظاھر سازدییرھا

و از آنجا كھ . برند ی میند كھ بھ ضعف خود و قوت خدا پیآ یدن قدرت از باال بر می طلبی در پیزمانان درست یحیمس! شود یقوت خدا م
 زیدار نیپامیتوانند و اند،  یداری كھ خواھان پایانیحی، مس جھیو در نت. بخشد یت میرا تقوان یحیمان مسی، ا  و بسنده استیقدرت خدا كاف

 بگرداند و مفیدن جھان یتشان را شكل بخشد و آنان را در ای ھستند در دستان خدا تا شخصیدانند كھ رنجھا ابزار یآنان م. ماند خواھند 
را رنج بردن و فرزند خدا یخاطر سازد، ز ا خستھیر و یگ ان را غافلیحید مسیگز نباھر» رنجھا«،  نیبنابرا. ا سازدیگر مھی جھان دیبرا

 آنان وجود دارد ین امكان برایاما ا.  ستیمانشان نی عدم اصالت ایان در خالل رنجھا بھ معنایحین شدن مسیاندوھگ. بودن با ھم مالزمند
  .كھ در خالل رنجھا شادمان باشند

  
  دھد؟ یخدا چگونھ محبت خود را نسبت بھ ما نشان م). ٩-۶  :۵ان یروم ( )٣سؤال 

ح ی، مس می كھ ما ھنوز گناھكار بودین كھ ھنگامیكند از ا یكن خدا محبت خود را در ما ثابت میل«: دیفرما ی م١٠-۶  :۵ان ی روم:مالحظات
  ».در راه ما مرد

 كھ در ییم خداییست كھ بگویح نین صحیا.  خاص ثابت كندیملاز ندارد كھ محبت خود را نسبت بھ ما با عی ذات خدا محبت است و ن) لفا
 ی، خدا د خود را مكشوف ساختھ استی كھ در عھد جدیی جنگ و انتقام است اما خدای، خدا ق خود را مكشوف ساختیدوران عھدعت

 ی است با محبت كھ در پییھم خدادھند كھ خدا ھم قدوس است و از گناه متنفر، و  یم میوضوح تعل د ھر دو بھیق و عھدجدیعھدعت.  محبت
ن جھت تو را بھ رحمت جذب ی، از ا  تو را دوست داشتمیبا محبت ازل«: دیفرما ی م٣  :٣١ا ی، ارم عنوان مثال بھ. باشد ینجات گناھكاران م

  ». نمودم
  

ن یكند، بلكھ ا یبھ ما ثابت مح یمحبت خدا را مرگ مس. كند یب ثابت میح بر صلیق مرگ مسی خدا محبت خود را نسبت بھ ما از طر) ب
 بود كھ خدا ین راھیتر گانھ و كاملیح یمرگ مس.  كندیح را در راه گناھان ما قربانی خدا بود كھ او را بر آن داشت تا مسیمحبت ازل

نسان را  گناھان ایسادگ را بھیپندارند كھ خدا محبت است ز ین می مردم چنیبرخ. ق آن محبت خود را نشان دھدیتوانست از طر یم
م ی با محبت و رحییمقدس تنھا خدا  كتابیخدا!   است ناعادل و ناقدوسیی را مجازات نكند، خدایعدالت ی كھ گناه و بییاما خدا. دیبخشا یم
تش را با رحمت و محبت خود ھمراه سازد، گناھان ما را بر ین كھ عدالت و قدوسی ای، برا نیبنابرا.  ز ھستیست بلكھ عادل و قدوس نین
! ن ما شدیا درس عبرت نشد بلكھ جانشید و ی ما شھیح برای مسیسیع! گونھ گناھان ما را مجازات نمود نیب گذارد و ایح بر صلیوش مسد

ن معنا است كھ او با مرگ خود خشم عادالنھ و مقدس یبد»  كفاره«و . او با مرگ خود گناھان ما را كفاره كرد!  گناھان ما مردیح برایمس
  .ھ گناھان ما برافروختھ بود، فرونشاندیخدا را كھ عل

  
. دھد یق محبت خود را بھ ما نشان مین طریگذارد و از ا ی چون ما میا ستھیح را بھ حساب مردمان ناشایك مسیوستھ عمل نی خدا پ) پ

د یفرما ی م۶ یھآ.  ھ استستین گواه بر محبت خدا نسبت بھ مردماِن ناشایتر درك ا قابلین یتر ح ممكنید كھ مرگ مسیفرما یپولس رسول م
 و ی انجام اعمال روحانی برای نداشتِن قدرت كافیمعن ضعف ما بھ.  افتینان وفات ید ی بیح برای، مس میف بودیآنگاه كھ ما ھنوز ضع

م بھ آنچھ كھ در نظر او یوانت یم و در واقع نمیاوریعمل ب  او را بھهم ارادیتوان ی، نم میت كنیم احكام خدا را رعایتوان یما ذاتًا نم.   استیاخالق
ت در دامان یرات سقوط بشریش از تأثی ما در نجات خوی و درماندگی از گناه ما است و شامل ناتوانیضعف ما ناش.  میكوست عمل كنین

 و ی فساد اخالق، و نھ از می كھ خدا بر ما وارد آورده است برھانیتیم خود را از محكومیتوان ین است كھ نھ میضعف ما در ا. شود یگناه م
 است بس یدارد كار یكوكاران و عادالن و مقدسان و خالصان را دوست مین مطلب كھ خدا نیدرك ا.  مان و نھ از رنج و مرگ یروحان
 آنان فدا سازد، یی رھایح را برای مسیسین مطلب كھ خدا ناعادالن و نامقدسان را محبت كند تا بدان حد كھ پسر خود عی؛ اما درك ا آسان

  !  بی است بس عجیمرا
آنگاه !  رفت ین میز از بین رفتن محبت ما، محبت او نیبود، آنگاه با از ب یاگر محبت خدا نسبت بھ ما مشروط بھ محبت ما نسبت بھ او م

كار و  اهكھ گن ما - چون ما را محبت نمود یا ستھیاما از آنجا كھ اول خدا مردمان ناشا. بكار مایبود بھ ثبات قلب فر ینجات ما وابستھ م
، نجات ما وابستھ بھ  نی بنابرا-م یكار و دشمنان خدا بود  ما كھ گنھ-خاطر گناھان ما مرد  ح بھی مسیسی و از آنجا كھ ع-م یدشمنان او بود

ده یا ھرگز شنان انسانھید كھ در میفرما ی م٧ یھآ)! ١٠  :۴وحنا یاول (وستھ و مداوم خدا نسبت بھ ما یست بلكھ بھ محبت پیمحبت خودمان ن
توان  یعت انسان می كھ از طبیزین چیشتریب. كند یت میعت خدا را رعای كھ شری فردیعنیرد، ی در راه انسان عادل بمینشده است كھ كس

 انیدر م.   نشان داده استییكوی كھ نسبت بھ او محبت و نی در راه كسیعنیرد، یكو بمیك انسان نی در راه ین است كھ فردیانتظار داشت ا
 یرا او براین عمل كرد زی كامًال خالف ایسیاما ع. سپارد یك جان میك انسان عادل و نی در راه یزحمت كس  بھی، حت ن جھانیمردمان ا

ان یپولس در روم!  ھمتا است یخ بشر بی طول تاری كھ در تمامیح تجسم محبت خدا بود، محبتیمرگ مس! ران جان سپردیناعادالن و شرا
  .دیستا یت خدا را م عظمت محب٨-۶  :۵
  

  ؟ ستیچ»  نجات«و »  مصالحھ«، » یعادل شمردگ«ان یفرق م). ١١-٩  :۵ان یروم () ۴سؤال 
  : مالحظات

كار را در نظر  ، فرد گنھ عتین معنا است كھ خدا با توجھ بھ شری بدیشمردگ عادل.  ت استیر وضعییانگر تغیب»  یعادل شمردگ «) الف
ن شكل با ی كرده و بھ ھمی آن فرد را كامًال عادل تلقیز در روز داورین است كھ اكنون و نی اھجیو نت.  ھ استخود كامًال عادل اعالم داشت

 یرش كامل از سویت او، و پذی از عنایمند ، مصالحھ با خدا، بھره ش گناھانی شامل بخشایعادل شمردگ). ٢۴  :۵وحنا ی(كند  یاو رفتار م
  :۵ان ی روم).٣٠-٢٩: ٨رومیان (  خواھند آمدین در پیقی س و جالل بھیر تقدی نظین كھ بركاتی ا است بری ضمانتیعادل شمردگ.  اوست

مرگ  «یھمواره بھ معنا»  حیخون مس«مقدس عبارت  در كتاب.  باعث عادل شمرده شدن ما است»  حیخون مس«دھد كھ  یم مین تعلی چن٩
 عمل یا اطاعت ما ، و نھ حتی، و  مانی، ا  ما نھ اعمالی، و اساس عادل شمردگ لیدلدھد كھ مبنا،  یم میكالم خدا بھ وضوح تعل.  است»  حیمس

  ).١٢  :٩ان ی، عبران١٣  :٢ان ی، افسس٢۵  :٣ان یروم( ما است یح برایك مسیما، بلكھ عمل ن» در«ح یك مسین
  



 ٤٠                صفحھ           کتاب دوم                                                                               -موعظھ ملکوت خدا  

. اند كدگر مصالحھ كردهین دشمن بودند، با یاز اش ی كھ تا پینین معنا است كھ طرفیمصالحھ بد.  ر رابطھ استییانگر تغیب»  مصالحھ «) ب
  :آورد یان میمقدس از سھ نوع مصالحھ سخن بھ م كتاب

او ھمچون دشمن ما . خاطر گناھان ما از ما دور شد  قدوس بھیخدا. دیگو ی خدا با گناھكاران سخن مھ از مصالح١١-٩  :۵ان یروم  )١
 او ی، و دشمن ح فرونشستھی مسهكنند  كفارهیخاطر قربان اما خشم مقدس او بھ. ز خواھد كردین نید گناھانمان را مجازات كند و چنیاست كھ با

  ! میستیگر از خدا جدا نی، ما د نیبنابرا.  با ما برطرف شده است
كھ بھ مرگ و از آنجا . ن معنا كھ آنھا از صلح با خدا برخوردارندید، بدیگو ی گناھكاران با خدا سخن مھ از مصالح١  :۵ان ی روم )٢

  .برد یسر م ز آنان را عادل شمرده و با آنان در مصالحھ بھیمان دارند، خدا نیح ای مسهكنند كفاره
 یھا  مردمان از ملتھز از مصالحی ن١۶-١۴  :٢ان یو افسس. دیگو یسا سخن میگر در كلیكدی دو برادر با ھ از مصالح٢۴-٢٣  :۵ یمت  )٣

 خود را با خدا، ھد رابطیم و بایتوان یز می، ما ن  خود را با ما دگرگون ساختھ استھجا كھ خدا رابطاز آن. دیگو یگر سخن میكدیمختلف با 
  . میگر دگرگون سازی دیھا  از ملتیگر برادران و مردمانید
  

 و با گناه است از یت ناشی از مجرمییشود كھ ھمانا رھا ی آغاز مینجات با عادل شمردگ.   تحول استیند دائمیانگر فرایب»  نجات «) پ
ابد ی ی ادامھ می طول زندگیس در تمامی تقدیند دائمیق فراین نجات از طری ا.شرم گناه استمصالحھ وآشتی کھ ھمانا رھایی از خجالت و 

 ی تمام از حضور گناه وییرسد كھ ھمانا رھا یمانداران بھ كمال میافتِن ای و نجات در جالل.   گناه استی و آلودگسلطھ از ییكھ ھمانا رھا
  ). ری، جھان ارواح شر ، فساد موجود در جھان یعی طبیای، بال ، مرگ یماریر بی نظیعواقب(عواقب آن است 

 آغاز آن ھ نقطی است كھ عادل شمردگیدن كاری، منظور بھ كمال رس ز شدهی متمای نجات از عادل شمردگ١٠-٩  :۵ان ی در رومیوقت
، و   از ھرگونھ رنج و مرگیی، و رھا وھا استیطان و دیر و نفوذ شین جھان و تأثید در ا از شرارت موجویین نجات شامل رھایا.  است

 یی رھاینجا بھ معناینجات در ا! باشد ین مین نویات جاودان در آسمان و زمی، و بھ ارث بردن ح محفوظ ماندن در برابر ھرگونھ نقصان
 یگونھ مجازات چیر، ھیناپذ  كامل و بازگشتی امریز آنجا كھ عادل شمردگا.  نازل خواھد شدی كھ در روز داوری، خشم از خشم خدا است

  ! گذارد یخدا عمل خود را ناتمام نم!   استینده قطعیو نجات كامِل آنان در آ). ١  :٨ان یروم(ح نخواھد بود یآورندگان بھ مس مانیدر انتظار ا
 ۶  :١ان یپیو فل! دھد یسازد، جالل م یسازد، و آنان را كھ عادل م ی مخواند عادل ید كھ خدا آنان را كھ میفرما ی م٣٠-٢٩  :٨ان یروم

را یز«د یفرما ی م١٠  :۵ان ین سبب است كھ رومیو بد! كو را كھ در ما آغاز كرده است بھ كمال خواھد رساندید كھ خدا عمل نیفرما یم
ات او یوساطت ح افتن بھیشتر بعد از صلح ی پس چقدر ب، میوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شد ، بھ می كھ دشمن بودیاگر در حالت
د در یاند، با میآنان كھ در مرگ او سھ). ٢۵  :۴ان یروم( وجود دارد ی ناگسستنیام او ارتباطیح و قیان مرگ مسیم! » افتیم ینجات خواھ

ن ید ای، مؤ  و پادشاه استی او كاھن اعظم و نبن كھی، ا ام كرد و اكنون زنده استیح قیت كھ مسین واقعیا. م باشندیز سھیام او نیثمرات ق
  ).١٩  :١۴وحنا ی ؛ ١١  :٨ان یروم(ست یام خواھند كرد و تا ابد خواھند زیز قیمانداراِن او نیباشد كھ ا یقت میحق

رخوردارند، آنان را طور كامل ب نده بھیاند و از نجات آ اند و با خدا مصالحھ كرده ح عادل شمرده شدهیمانداران بھ مسیت كھ این واقعیا
  !ن آغاز شده است و در آسمان كامل خواھد شدی كھ بر زمی؛ نجات میكن یما در نجاتمان وجد م. سازد یشادمان م

  
  بكار ببرید:  ۴قدم 

  . پذیر است  كاربرد چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان :توجھ كنید
: ۵رومیان پذیر براساس  با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان افكار خود را صریحًا :درمیان بگذارید و بنویسید

  . تھیھ كنید ١١-١ 
  پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟ خواھد كدامیک از كاربردھای امكان  خدا از شما می:توجھ كنید
دغدغھ با دیگران درمیان   خود را بدون كاربرد شخصی.  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(
  
  ) ١١- ١: ۵رومیان (پذیر  ونھ ھایی از كاربردھای امكاننم
  
  .دیام كرد با خدا مصالحھ كنی شما مرد و قیجا ح بھین كھ مسیمان آوردن بھ ای با ا * ١  :۵ •
  .دیریح بپذیمان آوردن بھ مسیض او را با اید، فیت خدا باشیل رضای تحصی در پیت اعمال مذھبی آن كھ با رعایجا  بھ * ٢  :۵ •
 و یداریبخشد و در شما پا یت شما را شكل مین رنجھا شخصیق ایرا خدا از طرید زی خود شادمان باشی كنونی در رنجھا * ۴-٣  :۵ •

  .شود ی نمیدیأس و ناامیآورد كھ دچار  ی بوجود میدی و امیحیت مسیشخص
و خدا از . شود تا در آن سكونت كند ین مد، روح مقدس خدا وارد قلبتایریح را در قلب خود بپذی مسیسی عید كھ وقتی بدان * ۵  :۵ •

  .سازد ی میق روح مقدسش محبت خود را در قلبتان جاریطر
نھا دگرگون ی اید تمامیاوریمان بیح ای بھ مرگ مسید كھ وقتیبدان. دییكار و دشمن خدا خدا و گنھ ید كھ ذاتًا ناتوان و بی بدان * ١٠-۶  :۵ •

تش مالزمت ی خدا تنھا راه ممكن بود تا بتواند رحمت و محبتش را با عدالت و قدوسیراب بیح بر صلید كھ مرگ مسیبدان. خواھد شد
  .بخشد

عادل «. دیابی ید و نجات میكن ید و با خدا مصالحھ میشو ید، عادل شمرده میآور یمان میح ای مسیسی بھ عید كھ وقتی بدان * ١١-٩  :۵ •
ز شما را ینده نیآورد و در آ یشمار م د و شما را صددرصد عادل و پارسا بھیبخشا ین معنا است كھ خدا گناھانتان را میبد»  یشمردگ

شما از خجالت و ن معنا است یبد»  مصالحھ«! ز با شما رفتار خواھد كردین شكل نیصددرصد عادل محسوب خواھد داشت و بھ ھم
رابطھ او با شما و . اید  نیز با او صلح كردهخدا با شما صلح كرده است و شما. شرم گناه و طرد شدگی ناشی از آن رستگار شده اید

ر و یح ھم اكنون از احساس تقصیمان بھ مسین معنا است كھ شما با ایبد»  نجات«. رابطھ شما با او کامًال برقرار و احیا شده است
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ح ید؛ و با بازگشت مسیشو ی ما رھاین دنی گناه در ایرات مخرب و آلودگیشتر از عواقب و تأثیشتر و بید و بیا ت گناه آزاد شدهیمحكوم
  . افتید ی خواھییرات گناه رھای تأثیطور كامل از تمام بھ

  
  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 

  
،  نیبنابرا.  ن باورم كھ خدا مرا عادل شمارده و با من مصالحھ كرده استی، بر ا مان دارمی خود ایح منجی مسیسی از آنجا كھ بھ ع)  الف

آورد و  ینفع من در نظر نم ام بخشوده شده است و خدا گناھان زمان حاضرم را بھ دانم كھ گناھان گذشتھ یم.  ام حھ كردهز با او مصالیمن ن
  !تواند مرا از محبت او جدا سازد یز نمی من نی زندگیع آتیك از وقایچیھ
  

شوم  یح متحمل میخاطر مس  كھ بھییو رنجھا و فشارھاھا  یام كھ سخت افتھینان ی، اطم مان دارمیح ای مسیسی خود عی از آنجا كھ بھ منج) ب
ن باور دارم كھ نھ یھمچن. سازند یت مرا در خدمت بھ او مؤثرتر میآورند و شخص ی بوجود میحیآنھا در من بلوغ مس. ار باارزشندیبس

م كھ ھرگز یستا یخدا را م!  ار بمانمدیشود در مقابل رنجھا و جفاھا پا یمحبت من نسبت بھ خدا بلكھ محبت او نسبت بھ من است كھ سبب م
  !كند یمرا رھا نم

  
  دعا کنید:  ۵قدم 

  . آشکار کرده است، دعا كنیم ١١-١  :۵رومیان 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. بھ دعا كردن در گروھھای دو نفری یا سھ نفری ادامھ دھید

  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
    ی بعددرسبرای   

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

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

  . دھید یا بررسی كنیدرا موعظھ كنید، تعلیم » ١١-١ : ۵رومیان «، موضوع برای یك فرد یا گروه
از روش حقیق ت محب وب اس تفاده كنی د و     . را بخوانی د  ٢٢، ١٩، ١٨، ١۶مزامیر ھر روز نیمی از یك فصل از     - رازگاھان  - ٢

  . یادداشت بردارید
  . این آیھ را ھر روز تكرار كنید.را حفظ کنید) ۵  :۴رومیان (آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن  - ٣
  .ھا استفاده كنید  قدم برای تفسیر َمَثل٦ از روش . آماده کنید٣٧-٢٩  :١٠سامری نیكو در لوقا مثل   - تعلیم  - ٤
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی در این ھفتھ   - دعا  - ٥
 ھ ای خ ود در م  ورد   تم ام یادداش  ت . خ ود كنی د  ) پوش  ھی ا  (را  وارد دفت ر  موعظ ھ ملك وت خ  دا  مرب  وط ب ھ   آموخت ھ ھ ای جدی د     - ٦

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

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ١٥(شتن برکات  در میان گذا  ٢
  مزامیر

  
در با دیگران ، )٢٢، ١٩، ١٨، ١۶مزمور (  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
ھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان میگذارد، بھ حرفھایش ا. كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
   رومیان: عنوان مجموعھ

  
  .۵  :۴  رومیان : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

 

  )دقیقھ  ٩٠( تعلیم   ٤
   نیكو سامری

  
  .» خدا  در ملكوت بدون تبعیض  محبت«  ه در بار  است ی مثل٣٧-٢٩  :١٠كو در لوقا ی ن ی سامر مََثل
  یسیع» . ی روحان یقتی حق میمنظور تعل  بھ ی زندگ ی بر امور واقع ی مبتن  است یحیتوض«ا ی؛ » ی آسمان یی با معنا ینی زم  است یداستان « مََثل

  ازشانی و ن تشانی وضع تی را با واقع  سازد و مردم  خدا را روشن كرد تا اسرار ملكوت ی م  استفاده  انسان ی زندگ  و روزمره ی عاد عیاز وقا
  .ا روبرو سازدی اح بھ
  . كرد می خواھ ی بررس)اول  ، كتاب  ملكوت دستورعمل در ١  ضمیمھ(ھا   مثل ھ مطالع  بھ  رھنمود مربوط  از شش  را با استفاده  مثل نیا

  
  .٣٧-٢۵  :١٠ لوقا :بخوانید

  
    َمَثلیعی طب  داستان درك  -١
  

 و  ی فرھنگ ھنیشی و پ  واژگان ی بررس  بھ  رو، نخست نیاز ا.  كنند حی را تشر ی روحان یاند تا مفھوم  شده انی ب ی مجاز ھا با زبان  مََثل: مقدمھ
  . میپرداز ی م  داستانیخیتار

  اند؟  روزمره ی زندگ اتی واقع  مطابق  در داستان ی عناصر چھ :گفتگو کنید
  :مالحظات

 ٢٧ حدودًا  ھ در فاصل  است  واقع قی عم یا حا در درهی ار كھی بر فراز كوھھا قرار دارد در حال میاورشل. حای و ار می اورشل نی ب هجاد)  الف
 و  ار سختیكرد بس ی م  وصل  ھم  دو شھر را بھ نی ا  كھ یا جاده. ای در  سطح  بھ  نسبت تر از آن نیی متر پا١٢٠٠ و  می اورشل یلومتریك

   خطرناك  جاده نی ا دانستند كھ ی م ھمھ. شدند ی م  پنھان ی كوھستان ھ منطق  آن ی در غارھا تكارانی و جنا ، راھزنان عالوه بھ.  بود تادهدوراف
  . است

  
   داشت ، ھر چھ ده كر  او حملھ  بھ راھزنان.  گفت ی م یسی ع  بود، وگرنھ یھودی   شخص نیا. كرد یحا سفر می ار  بھ می از اورشل  كھ یمرد )  ب

  . كردند شی رھا  در كنار جاده مرده مھیبردند، او را زدند و ن
  

حا را ی و ار می اورشل انی م ه جاد  اغلب  جھت نی ھم كردند، و بھ ی م یحا زندگی در ار  كاھنان یھا  از خانواده یاریبس.  ی و الو كاھن )  پ
   آن د كھیاو د.  گشت ی باز م  خانھ ، بھ اش ی كاھن فی وظا  از انجام  احتماًال پس یعنی،  رفت ی م نییحا پای ار  بطرف  داشت  كاھن نیا. مودندیپ یم

   است  ممكن كاھن. كند ی نم انی را ب  علتش یسیع. ر كندی خود را درگ خواست ینم.  ، اما از كنار او گذشت  است  افتاده مرد در كنار جاده
 مبتال  ی مرض  بھ  است ، ممكن  بزنم  دست ی شخص نی چن اگر بھ«ا ی »! ستی ن کاھنان ماجزو  نیا « نكھید، مثًال ا باش  آورده ی مختلف یھا بھانھ
   بھ ی و حت بانی غر  بھ  مردم  كھ  است  كرده  حكم ی بروشن قی عھدعت عتیرا شری، ز  خود نداشت یتوجھ ی ب ی برا ی موجھ لیمعھذا او دل» ! شوم

   بھ  كمك یکی از وظایفش  ز كھی ن یمرد الو)! ٢٣-٨  :۶   پادشاھان ؛ دوم۵-۴  :٢٣  ؛ خروج٣۴  :١٩  انیالو( دھند  نشان   ترحم دشمنان
  چی ھ اش فھی از وظ  رفتن  طفره یز برایاو ن.  نداد  نشان ی و ترحم گذشتبیچاره و محتاج  مرد   در معبد بود، از كنار آن  در خدماتشان كاھنان

  . دھد  نشان  رحمت  درمانده  اشخاص كرد بھ ی م  حكم  كھ یا فھی، وظ  نداشت یا بھانھ
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  چكسیھ). ۵۶-۵١   :٩؛ لوقا ۴٨  :٨؛ ٩  :۴وحنا ی( متنفر بودند   داشتند و از ھم یگر دشمنیكدی با  انیھودیھا و یسامر.  یمرد سامر ) ت

  ی وقت یمرد سامر!  اتفاق افتاد  كھ  است یزی چ قًا ھمانی دق نیاما ا.  دھد  نشان یوز و دلس  ترحم یھودی  كی   بھ ی سامر كی   كھ انتظار نداشت
   داشت  كننده ی ضدعفون تی خاص را شرابی ز  شست  او را با شراب یزخمھا.   بر او سوخت ، دلش  است  افتاده  مرد در كنار جاده  آن د كھید
 خود   او را بر االغ سپس). ۶  :١ا یاشع(داد  ی م نی دردھا را تسك  مانند ُمَسِكن  كھ ختی ر ، و بعد بر آنھا روغن)٢٣  :۵  موتاؤسی ت اول(

دند، او ی كاروانسرا رس  بھ یوقت.  كند  كاروانسرا كمك  در راه دهید بتی مرد مص  كرد تا بھ  حركت  در كنار االغ  و احتماًال خودش گذاشت
   بلكھ  نپنداشت افتھی  خود را خاتمھ فھی روز بعد، باز وظ نیھمچن.  كرد ی مرد پرستار  از آن  شب  تمام لكھ ب  نپنداشت افتھی  خود را خاتمھ فھیوظ
  .ز بپردازدی را ن ی اضاف ھنی داد تا ھر ھز  قول یحت.  آورد عمل  بھ  مرد مراقبت  دو روز از آن مدت  داد تا بھ دار پولی سرا بھ
  
    عناصر آن نییو تع   َمثَلی آن  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 ًال قبل معمو نھیزم.   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
  .شود ی م افتی ٢٩-٢۵  :١٠ در لوقا   مثل نھیزم )  الف

او . ندازدی ب  دام  را بھ یسید تا عیھود كوشی  ھانی از فق یكی.  شد ی جاودان اتی ح  وارث توان ی م  چگونھ  كھ  خصوص نی در ا  سؤال) ١
   است  ممكن ی ھر كس  كھ  است ی سؤال نیتر ی او جد سؤال!  دھد  دشوار پاسخ  سؤاالت  بھ ستی قادر ن یسی ع  دھد كھ  نشان  ھمھ  بھ خواست یم

  اتی ح  بردن  ارث  بھ یبرا«:   است نی ا  درست  پاسخ  معتقد بود كھ  خودش ھی فق آن» ؟  گردم ی جاودان اتی ح  تا وارث  كنم چھ«: بپرسد
   چھ در تورات«: دی از او كرد؛ پرس یگری د  دھد، سؤال  او پاسخ  بھ  آنكھ ی بجا یسیع» . كند  را حفظ عتی شر د تمامی با ، شخص یجاودان
  یسی، ع درضمن. دی گو  پاسخ شی خو  سؤال  بھ  او مجبور شود خودش  كرد كھ یار ك یسی ع نسانیبد» ؟ یخوان ی م  و چگونھ  است  شده نوشتھ

 خدا در   مكاشفھ یعنی ( بند استی خدا پا  مقدس عتی شر  اصول  بھ ی بطور جد ، بلكھ اوردهی ن یدی جد می تعل  داد كھ  نشان  ھمھ  كار بھ نیبا ا
  )! مقدس كتاب

   نقل كرده لی مرِد تحص  آن پاسخ.  داد نشان»  كامل « ی خود محبت یھ خدا و ھمسا  بھ د نسبتی با  كھ  است نیا  پاسخ)  تورات ( مقدس  در كتاب) ٢
   بھ  نسبت بدون تبعیض  ی، محبت ی واقع  جوھر مذھب  ھستند كھ تی واقع نیانگر ای ب اتی آ نیا.  بود١٨  :١٩  انی و الو۵  :۶  ھی از تثن قی دق قول

 كمتر و  یا د از گسترهیز نبای ن ھی ھمسا  بھ و محبت.  باشد  شخص یھا تی قابل  و با تمام  قلب د با تمامی خدا با  بھ محبت!   است ھیخدا و ھمسا
   كھ بود نی ا یسیمنظور ع» ! ستی ز ی خواھ  كھ  بكن نیچن«:  او فرمود  بھ یسی ع آنگاه!  برخوردار باشد شتنی خو  بھ تر از محبت نیی پا یتیفیك
  ی خواھ ی جاودان اتی ح ، وارث ی كن  محبت  را بطور كامل ات ھی اگر خدا و ھمسا یعنی،  ی كن  اطاعت  بطور كامل عتی شر  حكم نیاگر از ا«

  نكھیا ای، )١٢  :٣  انی؛ غالط۵  :١٨  انیالو( خواھد شد  ی جاودان اتی ح  بھ ی منتھ  كامل  اطاعت  كھ ستی ن ی الھ  حكم نی در ا اشكال» .شد
   وجود ندارد كھ خی تار  در تمام یگریچكِس دی، ھ یسی بجز ع  كھ  است نی ا ی اصل اشكال. گردد ی م ی جاودان اتی ح  كسب  منجر بھ محبِت كامل

   را با ھمان ی جاودان تایتواند ح یكرد م ی فكر م  بود كھ نی ا ھی فق نیاشكاِل ا! دی نما  محبت ا بطور كاملی كند   اطاعت بتواند بطور كامل
او )! ١۴  :٧  انیروم(»   شده  فروختھ ر گناهی و ز یجسمان «  است ی شخص  بود كھ  نبرده یاو مطلقًا پ!  كند  كسب عتی از شر  ناقصش اطاعت

رد و نزد یآلود خود را بپذ مًال گناه كا عتی و طب  گناھان توانست ی م كاش)! ١٠  :٣  انیروم(»  ی ن  ھم یكی،  ستی ن  عادل یكس «  كھ باور نداشت
  مانی ا لی انج  كند تا بھ  او را دعوت توانست ی م یسی ع آنگاه)! ١٣  :١٨لوقا (»  فرما  گناھكار ترحم  خدا، بر من یا « اد بر آورد كھیخدا فر
  ھ خود را در نظر ھم خواست ی و م گرفت ی م باال  دست یلی خود را خ  بود كھ نی ا كرده لی شخِص تحص نیاشكاِل ا). ٢٨  :١١  یمت(آورد 

  . دھد  جلوه حضار عادل
   من یھھمسا «  كھ  خصوص نی در ا  وجود داشت ی كامًال متفاوت  نظرات انیھودی  انیدر م.  ستی ك  من ھی ھمسا  كھ  خصوص نی در ا سؤال)  ٣
  :۵  یدر مت» .  كن  خود عداوت  نما و با دشمن  خود را محبت ھیھمسا «:گفتند یكردند و م ی م فی خدا را تحر  حكم  بودند كھ یبعض» ؟ ستیك

  . را رد نمود یری تفس نی چن یسی، ع۴٨-۴٣
 خود   ملت  مردم فقط « یعنی»  نما ھا را محبت یلی اسرائ یعنی خود  ھیھمسا «  بود كھ نی ا  داشت یشتری ب تی مقبول  كھ ی نظر رسد كھ یبنظر م

  فقط « یعنی، »  كن ھا را محبت یسی فر یعنی خود،  یھھمسا«: گفتند ی، م  محدودتر كرده  ھم نی را از ا  حكم نی ا انیسیرف» .  كن را محبت
اِن یھودی). ۴٩  :٧وحنا ی(كردند  ی م  را لعنت ی عاد ستند و مردمانینگر یر می تحق هدی د  را بھ  ھمھ شانیا. »  كن  خود را محبت  گروه یاعضا
  د مورد نفرتشی و با است»  یكیفرزند تار« باشد،   نداشتھ  تعلق  در قمران شانی ا  كوچك  گروه  بھ  ھر كھ گفتند كھ ی م  قمران ھ جامع ھ ب متعلق

  .قرار داد
  . شرمسار سازد  مردم  تمام  را در مقابل یسی كند و ع  خود را ساكت  وجدان خواست ی م ھی، فق»؟ ستی ك  من ھیھمسا «  كھ  سؤال نیلذا با ا

  . كرد انیكو را بی ن ی سامر  مََثل یسی، ع  سؤال نی ا  بھ در پاسخ
  

  .شود ی م افتی ٣۵-٣٠  :١٠ در لوقا  ِ  مثل داستان )  ب
  

  .شود ی م افتی ٣٧-٣۶  :١٠ در لوقا   مََثلا كاربردِ ی  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 ی تمام  نبود كھ نی ا یسیع قصد : مقدمھ
  ل قائ 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
  باشند؟ ی م ا مربوطی  ی واقعًا اصل  َمَثل نیاِت ای از جزئ كی كدام:گفتگو کنید
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  :مالحظات
  یدادند، و برا»  یلیتمث « ھ جنب  آن  نوشتند، اما بھ  مثل نی ا ه در بار یار خوبی بس یزھایر، چی زیحی مس هسندیچھار نو.  یلی تمث برداشت  ) الف
  نی را از ا ر آنانید تفسی، با جھیدر نت.  كرد یریگ جھی نت توان ی نم ا داستانی   متن  از چارچوب  شدند كھ  قائل ی خاص ین معا  آن  مختلف اتیجزئ
  : می رد كن مثل

   دست بھ»  انانس«.  و خدا  انسان ھ رابط  بھ  دانست  را مربوط  مثل نیر ایتفس)  یالدی م٢٠٠-١٣٠ ( وسیِرنی ا نام سا بھی كل  از پدران یكی ) ١
 در  القدس  روح ھواسط  پدر و پسر بھ ی خدا  صورت معرف»   شاھانھ ھدو سك«.   را بست شی فرمود و زخمھا  افتاد اما خدا بر او شفقت دزدان

  . سازند  ثمربخش  شده  سپرده شانی ا  بھ  را كھ باشد تا بتوانند ھر چھ ی م ماندارانیا
  انی م  را مظھر رابطھ ر كرد و آنی تفس یشتری ب لی را با تفص  مثل نیا)  یالدی م۴٣٠-٣۵۴ ( نی آگوست نام بھسا ی كل گر از پدرانی د یكی ) ٢

 شھر  ھمان»  میاورشل«.   است ی بشر  مظھر نسل  كھ  است  آدم  معرف رفت یحا می ار  بھ می از اورشل كھ»  یمرد«.  كرد ی و خدا معرف انسان
  باشند كھ ی م  و فرشتگانش طانیمظھر ش»  دزدان«.   است ی انسانیریمظھر فناپذ» حایار«.   است  كرده ز آنجا سقوط ا  آدم  كھ  است یآسمان
.  شود د بخشودهیآورند و با ی وارد م  بر انسان شانی ا  كھ  است ی، گناھ  وارد آمده كھ»  ییزخمھا«. سازند ی م  محروم اش ییرای را از نام انسان

  ، مرده  فاسد شده  گناه لھی بوس  كھ  از شخص  بخش ، اما آن  است  او ھنوز زنده ا جانی   روح  كھ  معناست نی بد رھا شد كھ»  جان ھمین« مرد  آن
ا ی" دار نگھ " ی معن  بھ  كلمھ نیا(»  یسامر«.  برسند  نجات توانستند بھ ی نم  افرادش  ھستند كھ قیمظھر عھدعت»  ی و الو كاھن«.  است

  ھمان»  روغن«. دارد ی را برم  او گناه دھد كھ ی م  او نشان  مرد توسط آن»  ی زخمھا بستن«.   است حی مس یسی، مظھر ع) است"  حافظم"
   بھ  آن ی بر رو  مرد مجروح كھ)  َمْرَكب(»  االغ«.  پرشور ی روح ی برا  است  عمل  بھ بیمظھر ترغ»  شراب« و  كوستید نی ام یتسال

جسم    بھ  داشتن مانی ا یعنی»   بر مركب سوار كردن«.  نزد ما آمد  در آن  كھ  است حی مس یسی ع ی بشر عتی شد، مظھر طب را بردهكاروانس
، در آنجا  ی آسمان می اورشل یعنی خود،   وطن ی خود بسو ارتی ز ی در ط  مسافران  كھ سا استیمظھر كل» كاروانسرا«.  حی مس یسی عیافتن

  كھ»   و روغن  شراب ختنیر«. باشد ی م افتنیند شفا یرا ھنوز در فرای، ز  كاروانسرا است ی بسو  شدن ند ُبردهی ھنوز در فرا انسان. ندیآسا یم
  ی زمان یعنی» روز بعد«. باشد ی م  حادثھ ی فرد قربان تی تقو  و ھدفش د استی شد، مظھر تعم ختھی ر  مرد مجروح ی بر زخمھا در كنار راه

ا مظھر دو حكِم ی  توان یرا م» ناریدو د«. باشد ی م  از مردگان حی مس امی بعد از ق هنار داد، مظھر دوریدار دو دی سرا  بھ ی مرد سامر كھ
  ت اس منطبق»  ی مرد سامر  بازگشت هوعد«.  ندهی و آ  حال  در زمان اتی ح ها مظھر وعدی،   دانست ھی خدا و ھمسا  بھ  كردن  محبت  بھ مربوط
  . باشد  رسول  پولس  ھمان شود كھ یتصور م» داریسرا«.   پاداش ھمراه  بھ  بر بازگشت ی مبن٢٩  :١٩  ی در مت یسی ع با وعده

   در گناه  كھ  است نماد آدم»  مرد آن«: ر كردی تفس نینچنی را ا  مثل نیا)  میالدی١۵۴۶-١۴٨٣( لوتر  نیسا، مارتی كل گر بزرگ  اصالح) ٣
» كاروانسرا « بخشد و بھ ی م  ما را نجات  كھ  است حی مس یسیمظھر ع»  یمرد سامر«.   گذاشت ی ما بر جا ی را در نھاد ھمگ گناهافتاد و 

  .  ماست  درمان  مشغول ؛ و او اكنون سا استی نماد كل برد كھ یم
ند، ی بب می عظ یاز و در خطری خود را در ن یھ ھمسا یر كساگ«: دیگو یبرد و م یكار م  بھ ی را بطرز درست  مثل نیگر، ای د یاما لوتر در جا

تواند  ی دارد، م  نگاه  را درست  َسبَّت نكھی ا ھ بھان  بھ انسان.  برود نی در ھمانجا از ب  از كنار او بگذرد و بگذارد كھ ی و الو  كاھن د مانند آنینبا
  ». برادر خود شود  قاتل  بھ لیتبد
   درمان ، مكان ساستیر كلیتصو» كاروانسرا«: كرد یر می تفس  شكل نی ا  را بھ  مثل نیا)  میالدی١٨٨۶-١٨٠٧ ( ْترِنچ.  یچارد سی ر) ۴

:  دارند  او نگاه  را تا بازگشت  تا بتوانند خانھ  عطا كرده شیسای كل  بھ حی مس یسی ع  كھ ھاست ضیا و فی عطا ینماد تمام» ناریدو د«. جانھا
   آمرزش  شفا و قدرت ا قدرتید، ی و عھدجد قیا عھدعتی،   مقدس ینھایی و آ ا كالمی باشد،   مقدس نییتواند نماد دو آ ینار میو د د نی، ا  مثال یبرا

  . گناھان
  

   نوع  چھ  خودش د كھیگو یدھد و م ی م حی توض  مثل  در خصوص  خودش حی مس یسیع: باشند ی م  و مربوط ی واقعًا اساس لی ذ اتیجزئ )  ب
د یلذا نبا. شود ی نم  قائل ی خاص ی معنا  مثل نی ا اتی از جزئ كیچی ھ یاو برا.  می باش ی مردمان  نوع  ما چھ خواھد كھ ی و م  است یا دھنده نجات

  ھ رابط  شرح یعنی،  ستی ن ی الھ  نجات خی تار  شرح  مثل نیا.  می ببخش ی خاص ی معنا اتی از جزئ كی ھر   و بھ می بكن یلی تمث ی برداشت  مثل نیاز ا
. دھد ی ما قرار م  او بر سر راه  كھ یازمندانیدھد، ن ی م می تعل ازمندانی ن  خدا را در خصوص ه اراد بلكھ.  و اعصار  قرون ی در ط خدا با انسان

  یدرست  بھ ھیو فق. باشد یازمند می ن  شخص  آن یھ ھمسا واقعًا ی كس  چھ  دھد كھ  ما نشان ز بھی و ن ھی فق  آن  كرد تا بھ  استفاده  داستان نی از ا یسیع
  ». كرد  بر او رحمت آنكھ«:  داد پاسخ

.  ا نھی ھستند  اش ھی ھمسا ا آنی  نی ا د كھی بگو و بعد در فكرش» ؟ ستی ك  من ھیھمسا« كند و از خود بپرسد   نگاه  اطراف د بھی نبا یحی مس كی
 خدا در   كھ یھر شخص. دھد ی او قرار م  خدا بر سر راه ازمند را كھی ن  شخص ا در مركز قرار دھد، بلكھ ر یحی مس د شخصی نبا  سؤال نیا

.  دارد یتیازمند مسؤولی ن  آن  بھ  او باشد و او نسبت یھتواند ھمسا ی م دھد، ھمان ی قرار م یحی فرد مس  آن  خود بر سر راه  متعال هاراد
  ھی، ھمسا  قرار داده  من  خدا بر سر راه  كھ  محتاج  انسان  كدام  بھ نسبت» «؟  ھستم ھی ھمسا ی كس  چھ ی برا من «  كھد از خود بپرسدی، با نیبنابرا
  »؟ ھستم

  
    مثل ی اصل امی پ صیتشخ  -۴
  

ا كاربرد ی  حی توض ی برا یسی خوِد ع  كھ یاز روش.  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  اتی از جزئ 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
  .دھد ی م میتعل»  خدا  در ملكوت بدون تبعیض  محبت « ه در بار٣٧-٢٩  :١٠كو در لوقا ی ن ی سامر مثل :مالحظات

 و  دھم ی م  نشان  و شفقت  رحمت  كھ ی زمان یعنی،   دھم  نشانبدون تبعیض  یمحبت   كھ ھستم  ھی ھمسا ی زمان من«:   است نی ا  مثل نی ا ی اصل امیپ
  یھ ھمسا ی كس چھ «  كھ  سؤال نی ا  بھ  است یسی ع  ھمانا پاسخ ی اصل ھنكت» . كنم ی م یریدھد دستگ ی قرار م  خدا بر سر راھم  كھ یازمندیاز ن
  یھ ھمسا من«: پرسد ی م بلكھ» ؟  است  من ھی ھمسا ی كس چھ«پرسد  یدھد؛ او نم یر میی را تغ  سؤال ت خود، جھ  در پاسخ یسیع» ؟  است من
   نشان  و شفقت ، رحمت  قرار داده  خدا بر سر راھتان  كھ ی كس  بھ یوقت» ؟  ھستم ھی ھمسا گرانی د ی برا ی زمان چھ«ا ی» ؟  ھستم ی كس چھ

  !دی ھست ھی ھمسا  شخص  آن ی برا  كھ  است  وقت د، آنیدھ یم
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 و   محبت  فقدان  دھد كھ  نشان خواست ی م د، بلكھی گو  سخن انی و الو  كاھنان ھی بر عل  نبود كھ نیقصد او ا.  نبود ی مذھب  بر ضد مقامات یسیع
 ھر  د بھی، با  مورد نفرتی سامر كی  یت، ح  ھر كس دھد كھ ی م میز تعلیو ن.  ی و الو  در كاھن ی شود، حت دهی د تواند در ھر كس ی م رحمت

  كند كھ ی م  تفكر اعتراض نی ا ھی بر عل یسیع!  دھد نشان  بدون تبعیض  ی و رحمت دھد، محبت ی قرار م  خدا بر سر راھش  كھ یازمندین
  ).۴٧-۴٣  :۵  ی؛ مت٣۴  :١٩  انیالو( او   دوستان  بھ یا حتی   شخص  ھموطنان  محدود شود بھ  بودن ھیھمسا

   ملكوت شھروندان!   خداست  ملكوت اتی خصوص نیتر ی از اساس یكی،  ازمندانی بر ن  كردن  رحمت  مثال ی برا یعنی»  بدون تبعیض  محبت«
 خدا از  ھ خود را ب ی قدردان لذا مراتب. اند  داشتھ افتی در گانی را یا ھی ھد  را ھمچون ی جاودان اتی، ح بی بر صل حی مس یخدا بخاطر قربان

  گرچھ. كنند ی م ی خدا زندگ  جالل ی خدا برا  ملكوت ی واقع شھروندان. سازند ی م ی خود متجل ھی ھمسا  خدا و بھ  بھ  پر از محبت ی زندگ قیطر
   خواھند كرد بھ  شروع،  كنند، اما در اصول  محبت  خود را بطور كامل ھیتوانند خدا و ھمسا یكنند، نم ی م ی زندگ  جھان نی در ا  كھ یتا زمان

  ).١٠-٨  :١٣  انیروم (  است  نشده  ھرگز منسوخ  محبت عتیشر.  عِت محبتی و شر  قانون  بر طبق ستنیز
  
   مقدس  و متضاد در كتاب  مشابھ ی با قسمتھا  َمَثل ھسیمقا  -۵
  

  یھا ر قسمتی در سا  كھ یقتیھا با حق  مثل موجود در تمام  قتیاما حق. باشند ی م سھی مقا گرند و قابلیكدی  ھا مشابھ  از مثل ی بعض: مقدمھ
  یاری  ر مثلی ما را در تفس  را كھ سھی مقا  قابل یھا  قسمت نیتر د مھمی كن یسع. ا تضادی   است  تشابھ یا دارای،   شده  داده می تعل مقدس كتاب

  .دی بزن  محك مقدس  كتاب  و واضح می مستق می را با تعل ر مثلی تفس شھیھم. دیابیدھند، ب یم
  ؛١۴-١٢؛ ٩-۶  :٣؛ ١۶  :٢  انی غالط:بخوانید
  »؟  گردم ی جاودان اتی ح  تا وارث  كنم چھ«: دی پرس دھد كھ ی م  پاسخ ھی فق یھ اول  سؤال نی ا  بھ یسیا عیآ :گفتگو کنید و  كشف

 اگر   كھ  معناست  بدان نیا.  ستی آنھا خواھد ز ھواسط  دارد، بھ اه را نگ عتی شر  احكام  كھ ی كس د كھیفرما ی م١٢  :٣  انیغالط :مالحظات
د، ی نما  محبت  كامل ی دھد، و اگر بتواند و بخواھد خدا را با محبت  انجام  كار را بطور كامل نی باشد و ا ی خوب یھ بتواند و بخواھد ھمسا یكس

  چكسیھ» .شود ی نم  شمرده  عادل عتی شر  از اعمال چكسیھ«: دیفرما ی م١۶  :٢  انیاما غالط.  گردد ی جاودان اتی ح تواند وارث ی م آنگاه
  ی برا ی كامل  محبت نیآلود، چن  گناه  جھان نیدر ا!   است  ننموده  محبت  و خدا را بطور كامل  نبوده  كامل یا ھی، ھمسا یسیا بجز عی دن نیدر ا

  )!٢٣، ١٢-١٠  :٣  انیروم (  است رممكنی كامًال غ ھیخدا و ھمسا
  نی ا خی در تار  نفر ھم كی  ی، حت چكسیھ» . شد  ما لعنت  در راه  فدا كرد چونكھ عتی شر  ما را از لعنت حیمس«: دیفرما ی م١٣  :٣  انیغالط
 خدا  عتی شر ی، اقتضاھا بیترت  نی ا  بود و بھ عیاو كامًال مط.   توانست حی مس یسی دھد، اما ع  خدا را انجام عتی شر ی اقتضاھا  نتوانستھ جھان

 ھرگز   خودمان  داد كھ  را انجام ی ما كار ی، برا بی خود بر صل یابتی ن ی و با قربان  كاملش او با اطاعت). ٩-٨  :۵  انیعبران( كرد  تیرا رعا
  مانی ا حی مس یسی ع  بھ  ھر كھ دھد كھ ی م میعل ت٩-۶  :٣  انیلذا غالط). ٢١  :۵  انی قرنت ؛ دوم٣-١  :٨  انیروم ( میبود ی نم  انجامش قادر بھ

   كھ  است لی دل نی ھم بھ). ١  :۵  انی؛ روم٣۶، ١۶  :٣وحنا ی( با او رفتار خواھد كرد  نینچنیآورد و ا یشمار م  بھ اورد، خدا او كامًال عادلیب
 خدا  عتی شر  اقتضاھا و مطالبات  انجام  ھرگز قادر بھ  خودمان ی از ما با كارھا كیچی ھ  كھ میكن ی م  اعتراف  صادقانھ  ھمواره انیحیما مس

   او و بھ  بھ  كردن و با محبت). ٨-٣  :٣وحنا ی ( میكن ی اعتماد م حی مس یسی ع  در ما، بھ القدس  خدا و كار روح ضی ف ھواسط ما بھ.  میباش ینم
  . میدار ی، ابراز م  داشتھ یما ارزان   بھ  كھ ی نجات ی خود را برا  و سپاس ی، قدردان مان ھیھمسا

  
   خدا  در ملكوت بدون تبعیض   محبت  بھ  مربوط یھا  مثل ی اصل یا درسھای  می تعال ھخالص  -۶
  

   خدا كدامند؟  در ملكوت بدون تبعیض محبت   بھ  مربوط یھا  مثل ی اصل یا درسھای  میتعال :گفتگو کنید
  :مالحظات

:   است نی ا  مثل نیا  ی اصل امیپ. دھد ی م میرا تعل»  خدا در ملكوت بدون تبعیض محبت «۴۵-۴٣  :١٢  ی در مت ناپاك   روح  بازگشت مثل )  الف
ون بد   است ی محبت  آن ھمشخص.  و خودمحورنگر  و درون ی منف ی مذھب  و نھ بدون تبعیض و   مثبت  است ی مذھب، خدا  ملكوت ھمشخص«

 ھستند،  ییازمند شفا و رھای ن  كھ ی مردم  بھ  نسبت یسی ع بدون تبعیض   محبت.» خود دروِن گروهی منف یواعد ق  انسانھا و نھ  بھ تبعیض
  ! انیسی فر ھانیگرا عتی و سكوِن شر  انفعال ، نھ  خدا است  ملكوت ھمشخص

 از  یكی،   است  نادرست  كھ  آنچھ  از انجام یئم دا  ترس ی بجا  است  راست  كھ  آنچھ  انجام  استوار بھ یا سرسپردگی » بدون تبعیض  محبت«
 مانند   مشغولند، و نھ  مثبت ی با كارھا باشند كھ ی ُپر م یا  خدا مانند خانھ  ملكوت ی واقع شھروندان!   خداست  ملكوت ھ برجست مشخصات

 و   خدا با محبت  خود را بھ اند و سپاس افتھی   نجات مانی ا قی از طر ضی ف ھواسط  بھ  ھستند كھ ی كسان شانیا.  حاصل ی و ب ی خال یا خانھ
  !  منفعلیضرر ی با ب دارند، نھ ی ابراز م  فعال یتیقدوس

  
  من«:   است نی ا  مثل نی ا ی اصل امیپ. دھد ی م میرا تعل»  خدا  در ملكوت بدون تبعیض  محبت«، ٣٧-٢٩  :١٠كو در لوقا ی ن ی سامر مثل  ) ب

 و از   دھم  نشان دھد، رحمت ی قرار م  خدا بر سر راھم  كھ یازمندی ن  بھ ی وقت یعنی،   دھم  نشان بدون تبعیض  ی محبت  كھ تم ھس ھی ھمسا یزمان
  »؟ ستم ھ ھی ھمسا ی كس  چھ ی برا من «  كھ می كن د سؤالی با ، بلكھ»؟  است  من ھی ھمسا ی كس چھ «  كھ می كن  سؤال نگونھید اینبا» .  كنم یریاو دستگ

   ملكوت شھروندان!   خداست  ملكوت اتی خصوص نیتر ی از اساس یكی،  ازمندانی بر ن  كردن  رحمت  مثال ی برا یعنی » بدون تبعیض  محبت«
 خدا از  ھ خود را ب ی قدردان لذا مراتب. اند  داشتھ افتی در گانی را یا ھی ھد  را ھمچون ی جاودان اتی، ح بی بر صل حی مس یخدا بخاطر قربان

  گرچھ. كنند ی م ی خدا زندگ  جالل ی خدا برا  ملكوت ی واقع شھروندان. سازند ی م ی خود متجل ھی ھمسا  خدا و بھ  بھ  پر از محبت ی زندگ قیطر
   خواھند كرد بھ  شروع،  كنند، اما در اصول  محبت  خود را بطور كامل ھیتوانند خدا و ھمسا یكنند، نم ی م ی زندگ  جھان نی در ا  كھ یتا زمان

  ).١٠-٨  :١٣  انیروم (  است  نشده  ھرگز منسوخ  محبت عتیشر.   محبت عتی و شر  قانون  بر طبق ستنیز
  

  َفَوران«:   است نی ا  مثل نی ا ی اصل امیپ. دھد ی م میرا تعل»  خدا در ملكوت»  بدون تبعیض  محبت«، ۵٠-۴٠  :٧ دو بدھكار در لوقا  مثل )  پ
اد ی ز  كھ یكس» .شود ی م ی ناش لی انج  بھ مانی، از ا  شدن  از بخشوده یو آگاھ. شود ی م ی ناش  شدن  بخشوده ، از احساس  محبت وششو ج
  . ی كم ، محبت  شده دهی بخش  كم  كھ یدھد و كس ی م  نشان یادی ز  محبت  شده دهیبخش



 ٤٦                صفحھ           کتاب دوم                                                                               -موعظھ ملکوت خدا  

. دی كن سھی مقا١  :۵وحنا ی   را با اول۴٢  :٨وحنا ی!   خدا است  ملكوت ی اصل اتی از خصوص یكی»  حی مس یسی ع  بھ  نسبت  محبت جوشش«
 خدا از   خود را بھ ی و قدردان  باشد، سپاس اد بودهی ز  گناھان نی ا ، ھر چقدر ھم  شده  بخشوده  گناھانشان  خدا كھ  ملكوت ی واقع شھروندان

  !دارند ی ابراز م حی مس یسی ع  بھ  نسبت  محبت  جوشش قیطر
 و پارسا   عادل كرد كھ ی م  احساس یسیفر. كند ی م سھی مقا  با ھم  در زن ی بخشودگ  را با حس یسی فر  در آن ی بخشودگ  حس  فقدان یسیع

   از آنجا كھ.كرد ی نم ز احساسی ن شی بخشا  بھ یازیجتًا نی و نت  گناھكار است  كھ او باور نداشت.  ندارد ی بخشودگ  بھ یازی ن چی و ھ است
   زن ، آن برعكس.  نكرد ز محبتی، او را ن  نداشت افتی در حی مس یسی از ع یشی بخشا چی ھ از آنجا كھ. ز نكردی ن ی بود، محبت  نشده بخشوده

از .  كرد ز محبتیار نی بس بود،  شده ار بخشودهی بس از آنجا كھ.  شی خو  كامل ی از بخشودگ نی بود، و ھمچن آلود خود آگاه  گناه عتیقًا از طبیعم
  .  كرد ار محبتیز بسی بود، او را ن افتھی   آمرزش حی مس یسیار خود از عی بس  گناھان ی برا نجا كھآ

  انی م یزی تما انیحی مس انیدر م!  شد دهی بخش  گناھانش ھ ھم  كھ ی نشد و كس دنی بخش  گناھش چی ھ  كھ  است ی كس انی م سھی، مقا  مثل نیدر ا
اند،   آورده مانی ا حی مس یسی ع اند و بھ  كرده  توبھ  از گناھانشان  كھ انیحی مس ھمھ.  ستیاند ن  شده دهی بخش ا كمیاند   شده دهیاد بخشی ز  كھ ینانآ

آلود خود و در   گناه عتی از طب ی و آگاھ  در وقوف  است كنند، ممكن ی رشد م ی از نظر روحان  كھ جیتدر اما بھ! اند  شده دهی بخش بطور كامل
  یلیتر معموًال خ یمی قدیحی مس كی. ز رشد خواھد كردی ن حی مس  بھ جتًا محبتشانینت. ، رشد كنند  داده  انجام شانی برا حی مس یسی ع  كھ آنچھ

   باشد، بھ  داشتھ ی آگاھ آلودش گناه  عتی طب  بھ شتر نسبتی ھر چقدر ب شخص.  دارد یآلود خود آگاھ  گناه عتی طب  بھ  نسبت مانی نوا كیشتر از یب
 خود را با  ی، قدردان  شده دهی كامًال بخش حی مس یسی ع ی از سو  باشد كھ شتر آگاهیو ھر چقدر ب.  خواھد بود شتر آگاهی ب شی بخشا  بھ ازشین

  . شتر ابراز خواھد داشتی ب حی مس یسی ع  بھ  نسبت  محبت جوشش
   است نیھا ا  مثل نی از ا  مھم  درس كی.   است  چگونھ حی مس یسیا عی خدا  د بدانند كھی با ، خصوصًا گمشدگان م مرد ھ ھم؟  است خدا چگونھ) ت
 را از  او انسان. باشند ی م ییازمند شفا و رھای ن  كھ ییدھد، انسانھا ی م  انسانھا را نشان  بھ  نسبت حی مس یسی خدا در ع بدون تبعیض   محبت كھ

 در  چنانكھ. سوزد ی م ازمندانی ن ی برا  ھمواره آمرزد، و دلش ی را م بخشد، گناھانشان ی را شفا م شانیھایماریدھد، ب ی م یی رھادی پل ارواح
  ». بودند  و پراكنده حال شانی، پر شبان ی مانند گوسفنداِن ب را كھی ز  بسوخت شانی بر ا د، دلشیر دی كث ی جمع چون«،   است  آمده٣۶  :٩  یمت
دھند  ی م می تعل  كھ  است نی ا میریگ یھا م  مثل نی از ا  كھ یگری د  مھم درس.  باشند د بدانند چگونھی با انیحی مسد باشند؟ی با  چگونھ انیحیمس ) ث
  ضشی ف ھواسط  بھ كھ  ی نجات ی خدا برا  بھ  نسبت  ماست ی و قدردان  سپاس ی تجل» بدون تبعیض  محبت«.  می باش خواھد چگونھ ی خدا از ما م كھ
  یسی ع  بھ  نسبت ی و خونسرد یتفاوت ی ب یبجا.  می دھ  نشان  فعال ی محبت گرانی د  بھ د نسبتی، با  منفعلیضرر ی ب یبجا.  می داشت افتیدر
 خدا و   بھ قی و عم ی قلب ی محبتدی، با شتنی پنداشتِن خو  و عادل عتی شر ھانیگرا ی منف تی رعا یبجا.  می خود را نثار او كن د محبتی، با حیمس

.   است  داده را او ما را نجاتی ز می دھ  كار را انجام نی ا میتوان یما م.  می دھ گذارد، نشان ی م  خدا بر سر راه  كھ ی كسان  بھ  نسبت ی واقع یرحمت
  . می، سپاسگزار  عطا كرده مانمانی در اثر ا ضی ف ی خدا از رو  كھ ی نجات یرا برای ز میدھ ی م  كار را انجام نیو ما 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
  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
  ی بعددرسبرای 

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

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

  .تعلیم دھید یا بررسی نماییدنید، را موعظھ ك»  نیكو سامری«مثِل موضوع  برای یك فرد یا یك گروه 
از روش حقیق ت محب وب اس تفاده كنی د و     .  بخوانیدرا ٢٧، ٢۵، ٢۴، ٢٣مزمور فصل از   ھر روز نیمی از یك      - رازگاھان   - ٢

  . یادداشت بردارید
  .را ھر روز تكرار كنید   آیھ این. را مورد تعمق قرار داده و حفظ كنید )٢-١  :۵  رومیان(  آیھ حفظی جدید - حفظ کردن   - ٣
 ق  دم  ٥از روش . را در خان ھ آم اده كنی د   ) ٢١-١٢  :۵  رومی ان (  درس بع دی بررس ی  کت  اب مق دس    - بررس ی  کت اب مق دس     -٤

  .بررسی کتاب مقدس استفاده کنید
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - دعا   - ٥
ھای خود در مورد  تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(را  وارد دفتر 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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  ٢٠درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
  رامیمز

  
در  با دیگران )٢٧، ٢۵، ٢۴، ٢٣مزمور (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدن آن روز ھای رازگاھا 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

  
  .٢-١  :۵رومیان .  مرور كنیددو نفری :مرور

  

  ) دقیقھ٩٠(مقدس   بررسی كتاب  ٤
  ٢١-١٢  :۵رومیان 

  
 فرد یت قانونی بر وضع٢١-١٢  :۵ان یدر روم. ان شدیوار ب  از عادل شدن خالصھی از بركات ناشی برخ١١-١  :۵ان یدر روم : مقدمھ

  . نكھ او در نظر خدا عادل شمرده شده استی بر ایعنیشود،  ید گذارده می تأكیحیمس
  

     بخوانید:١قدم 
  . را با ھم بخوانیم ٢١-١٢ : ۵رومیان  :بخوانید

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

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

  دھد؟  می
كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفترچھ یادداشت خود  ك می یك یا دو حقیقتی را كھ در: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 هبھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كرد). 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

  
دھد كھ برخورد خدا با انسانھا فقط  یح نشان میان آدم و مسیسھ میمقا.  من وجود داردی برایقت مھمیحق ١٩-١٢  :۵ان ی در روم )١كشف 

  .باشد یز میح نیا با مسیشان با آدم  ی، بلكھ بر اساس اتحاد و ھمبستگ ستیشان نی ایِت فردیبر اساس موجود
 ھ سقوط ھمھواسط ح بھیمانداران در مسی اھ ھمیشمردگ عادل.  وجود داردیآور اس شگفتیح قی ما در مسیایان سقوط ما در آدم و احیم

توان در قالب  یچگاه نمیكند، ھی بشر در آنھا شری ابنایت و مرگ را كھ تمامی، محكوم گناه. شود  یده میر كشیتصو انسانھا در آدم بھ
ات را كھ ھمھ ی و حیشمردگ ، عادل ، عدالت بیرتبھ ھمان ت.   با آدمیح داد، بلكھ در اتحاد و ھمبستگیانھ توضیاصطالحات صرفًا فردگرا

  ! حی با مسیدست آورد، بلكھ در اتحاد و ھمبستگ انھ بھیتوان در مفھوم فردگرا یكند، ھرگز نمیان در آن شریحیمس
  

).  میشو یرده مز عادل شمیح نی، در مس میباش یدم محكوم مآھمانگونھ كھ در (دھد،  یح میاس را توضین قی فقط بخش نخست ا١٢ھ ی آ) الف
ن مطابق یفتد، ھمچنیان بی تمام مردِم جھان بھ جریت و مرگ برایر قابل اجتناِب محكومیھمانگونھ كھ گناه آدم سبب شد كھ عواقب غ

ات یح بھ جریمانداران در مسی اھ ھمیات برای و حیشمردگ قابل اجتناب عادل ریج غیح سبب شد كھ نتای، عدالت مس١٩-١٨  :۵ان یروم
  !افتد
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 كھ از نظر ی مطلبیعنی(ن پرانتز است ین نخستیا. باشد یت می بشری آدم علت سقوط تمامیخطاك یدھد كھ  یح می توض١۴-١٣ات ی آ) ب

كند كھ علت  یمردند، ثابت م ی میعت موسی شریش از اعطایار پیقت كھ انسانھا بسین حقیا).  ستی مرتبط نی بھ جملھ قبل زباندستور
 ی انسانھا بر روھ ھمیھ اولهندی، آدم نما نیبنابرا.  آدم بودیك تجاوز و خطای انسانھا، بلكھ آن ی و فردیان شخص، نھ گناھ تیسقوط بشر

  . از آنجا كھ او در گناه افتاد، تمام نسل بشر در گناه افتاد. باشد ین میزم
آدم و .  مانداران استی ای تمامیھ اولهندیح نمای مسیسی، ع بھ ھمان شكل.  حی مسیسی عیعنید، یایست بیبا ی بود كھ می كسھا نمونیآدم الگو 

  .ن كردیھ را بھ انجام رساند و آن را تأمیح فدی ساخت و مسیھ را ضروریآدم فد: باشند ی خدا مهكنند ھی فدھ از مكاشفیخی تارهح دو چھریمس
  

دھد كھ  یح می توضن پرانتز است ویدوم نیا.  ستی نیان سقوط و نجات كامًال متوازیدھد كھ شباھت م یح می توض١٧-١۵ات ی آ) پ
ح از نظر گستره و جھت یز مسیآم ضیعمل ف.  ستی نیگر، كامًال متوازی دیك سو، و نجات از گناه از سویان سقوط در گناه از یشباھت م

  . رانگر آدم استیار بزرگتر از عمل ویبس
  

درست ھمانطور كھ ).  میشو یح عادل می، در مس میباش یكوم مھمانگونھ كھ در آدم مح(دھد  یح میاس را توضی كل ق١٩-١٨ات ی آ) ت
مرگ و قیام (ح ی، عدالت مس ، بھ ھمان شكل) خی انسانھا در طول تاری تمامیعنی( نسل او شد یت تمامی بھ محكومی آدم منتھیتجاوز و خطا

ھمانطور ).   بھ مسیحماندارانی اھ ھمیعنی(رند یپذ یمان میز خدا را با ایآم ضی فیھگردد كھ عط ی می تمام كسانیشمردگ  بھ عادلیمنتھ) او
ز سبب شد یح نین با آنھا برخورد كند، اطاعت مسینچنی گناھكار بنگرد و ای اشخاصهدی آدم سبب شد كھ خدا ھمھ انسانھا را بھ دیكھ نافرمان

  .ان برخورد كندن با آنینچنی كامًال عادل بنگرد و ای اشخاصهدیح را بھ دیمانداران بھ مسیتا خدا ھمھ ا
  

ض خدا را نشان یان گناه انسان و فی از تضاد میا ات خالصھین آیا.  وجود داردیقت مھمی من حقی برا٢١-٢٠  :۵ان ی در روم )٢كشف 
  .دھند یم
نجا ی ادر»  عتیشر«منظور از . ان آمدیعت در می، شر حیان آدم و مسی میدر فاصلھ زمان. اده شود یان آمد تا خطا زیعت در می شر) ١

ن ھدف كھ یح داده شد، نھ با ایان آدم و مسی میعت در فاصلھ زمانین شریا.  قی عھدعتھافتی ، تمام نظام سازمان  استی احكام موسیتمام
انسان ھر چقدر در ). ٢۴  :٣ان یغالط( گناه و مرگ ی درك بزرگی باشد برایا لھی باشد، بلكھ تا وسیات جاودانی كسب حی برایا لھیوس

شتر در قلب و فكر انسان عمل كند، یعت ھر چقدر بیشر). ١۵  :۴ان یروم(شتر خواھد بود یتش بیشتر بداند، مسؤولیعت بیرمورد ش
،  نسانیبد). ١٣، ١١، ٨  :٧ان یروم( ورزد ی خدا تخطھگردد كھ از احكام عادالن یشتر سبب میشود و ب یادتر میمخالفت انسان با خدا ز

  !ش دھدین بود كھ خطا و گناه را افزایح ایان آدم و مسی میمان زهعت در دوریر شریتنھا تأث
ن بود كھ اجازه دھد یطرح او ا. د آوردیت پدیری، خ ین بود كھ از َشّر و بدینقشھ خدا ا. گردد  یض خدا میش فیش گناه باعث افزای افزا) ٢

گرچھ . ض خدای پرشكوِه فی تجلید برای گردیتین جھان موقعی اگناھان متعدد! ادتر شودیز زیض او بتواند از آن نیاد شود تا فیگناه انسان ز
ات را یده تا عدالت و حی بس مؤثرتر گردیا لھیض خدا وسی، اما ف ش شرارت انسان استی افزایار مؤثر برای بسیا لھیعت ھنوز وسیشر
ر عدالت خدا بر یشود، اما تأث ی كلمھ مینان معیتر اد است و موجب مرگ بھ كاملیار زیا ھنوز بسیر شرارت در دنیگرچھ تأث! د كندیتول

باِر گناه بس  ر شرارتیض خدا از تأثیر سودمند فیتأث. گردد ی كلمھ مین معنایتر ات جھان در كاملیادتر است و موجب حیجھان بس ز
ض خدا بس یف.  اه است از گنی كھ ناشیآورد، شرارت ی از شرارت بوجود میادتریار زیت بسیرین جھان خیض خدا در ایف.  افزونتر است

ر یتأث.  انسانھا داردیض در زندگی كھ فیو جھتلحاظ گستره  ابند، بلكھ قطعًا بھی ی كھ نجات میلحاظ تعداد افراد ، نھ لزومًا بھ ادتر استیز
  !ح بر جھان قرار داردی مس بخشتیریر خیالشعاع تأث تحتبطور زیاد بر جھان آمیز آدم شرارت 

  
  سؤال :  ٣قدم 

  ھای مختلف وجود دارد كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟ در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ :یدتوجھ كن
  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ٢١-١٢  :۵رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 

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

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

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

  
  د؟یایست بیبا یح بود كھ میمس»  ھوننم«د كھ آدم یگو ینكھ میمنظور پولس چھ بود از ا). ١٩-١٢  :۵ان یروم( ) ١سؤال 

ك یبخاطر .  داردیح ارتباط خاصی، ھم نسبت بھ آدم و ھم نسبت بھ مس ن جھانی در ایدھد كھ ھر شخص یم میپولس رسول تعل :مالحظات
ح ی مسیسی بھ ع كھی، ھمھ كسان امشی مرگ و قیعنی،  حیو بخاطر عمل عادالنھ مس. ، ھمھ مردمان جھان در نظر خدا محكومند  آدمیخطا

 در ی متفاوتیدگاھھایل كھ افراد دین دلی، عمدتًا بھ ا ر شده استی مختلف تفسیھا  بھ گونھ١٢  :۵ان یروم. شوند یمان دارند، عادل شمرده میا
  .اكانشان و عواقب آنھا بر اعقابشان دارندیان اعمال نیمورد ارتباط م

ان گناھان یرد كھ میپذ یشھ را نمین اندی، انسان ا یین عصر فردگرایدر ا. رد  دایید بر فردگرایش بھ تأكی عصر مدرن ما گرا) الف
بار خودش   شرارتی فقط مسؤول كارھایشان معتقدند كھ ھر فردیا.   ھستی، ارتباط عنوان اعقاب آنان شان بھیاكانشان و عواقب آن بر این
  .دی خود عذاب خواھد كشی گناھان شخصی، فقط برا جھیباشد و در نت یم

ن ی، نخست ن سببی شد آدم بود و بھ ھمی شخصی كھ مرتكب گناھین كسینخست: كنند یر مین تفسینچنی را ا١٢  :۵ان یشان رومی، ا نیبنابرا
 كھ اعقاب او یتنھا كار. ت شدیخ بشریق آدم وارد تارین بار از طری نخستیگناه و مرگ برا. باشد ی، آدم م ش مرگ استی كھ سزایانسان

، مرگ بر   بد آدمھق نمونیلذا از طر. جتًا مردندی شدند و نتیز مرتكب گناھان شخصیشان نیا.   بد او بوده استی از الگویرویپكردند، فقط 
  .  گناه كرده استی بطور شخصیرا ھر فردیفرد فرد انسانھا وارد آمد، ز
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ج آن یاكانمان و نتایان گناھان نیقطعًا م.  ما را ی شخصتیدھد و ھم مسؤول یم میگر تعلیكدی ما را با یمقدس ھم اتحاد و ھمبستگ  كتاب) ب

 خود و عواقب آن ی شخصھرانی مسؤول اعمال شریدھد كھ ھر فرد یم میمقدس تعل كتاب.   ھستیا ، رابطھ میشان ھستیبر ما كھ اعقاب ا
  .دھد ین نمونھ ارائھ میمقدس چند كتاب! زیش نی اعقاب خوی، بلكھ برا  خودشیباشد، نھ فقط برا یم
بردند،  ید بسر می كھ در بابل در تبعیانیلیاسرائ. گذارد ید می گناھان خود تأكی ھر فرد برایت شخصی بر مسؤول١٨ال فصل یحزق  )١

 پسران یپدران انگور ترش خوردند و دندانھا«: گفتند یم. گذاشتند ید بھ گردن گناھان پدرانشان میبار خود را در تبع ر وضع فالكتیتقص
ل مرتكب شده یشان در اسرائی كھ پدران ای گناھانی بود براید بھ بابل مجازات الھیگرچھ درست بود كھ تبع). ٢  :١٨ال یحزق(» دیُكند گرد

ھر فرِد گناھكار نھ ! گذارد ید می عواقب آن تأكی برایت شخصی و مسؤولی بر گناھان فردیال نبی، اما حزق)١٣-١٠  :١۶ا یارم(بودند 
  .ز خواھد مردی گناھان شخص خودش نیاكان خود، بلكھ قطعًا برایا نین  گناھان پدرایفقط برا

ك سو، ما را یاز . گذارد ید می تأكیر انسانھا در نسل بشری ھر فرد با سای خروج بر اتحاد و وابستگ٢٠ در فصل ی ده فرمان موس )٢
در خروج .   فرزندان و اعقاب ما خواھد داشتی برایاوانج مثبت فرینًا نتایقی ما از احكام خدا ید كھ اطاعت شخصیفرما ی، م ق كردهیتشو
ن ھشدار را یاما ده فرمان ا» . كنم یكھ مرا دوست دارند و احكام مرا نگاه دارند، رحمت میتا ھزار پشت بر آنان «: دیفرما ی خدا م۶  :٢٠

،   خدا ھشدار داده۵  :٢٠در خروج .  ھد داشت اعقاب ما خوای برای جدی ما از احكام خدا قطعًا عواقبی شخصیدھد كھ نااطاعت یز مین
 اطراف خود شاھد یایدر دن» . رمیگ ی كھ مرا دشمن دارند، میانتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چھارم از آنان«: دیفرما یم

 ی و تعصبات مذھبی و دشمنیژادپرستت و نی و جنایاد بھ الكل و مواد مخدر و امور جنسی اعتھنیاثرات گناه پدران بر فرزندانشان در زم
  ! میباش یم

مقدس نھ تنھا  كتاب.  گانمانیان ما و ھمسایز می و اتحاد وجود دارد، و نیان ما و فرزندانمان و فرزندان فرزندانمان وابستگی، م نیبنابرا
 ی، با تمام ملت و حت اش ، با جامعھ اش یذھب، با فرقھ م اش  ھر فرد را با خانوادهیدھد، بلكھ وابستگ یم می ھر فرد را تعلیت شخصیمسؤول

ك فرد واقع یو آنچھ بر ! گذارد یدھد اثر م یك فرد رخ میدھد قطعًا بر آنچھ بر  یر مردم رخ می سایآنچھ برا. دھد یم میبا تمام جھان تعل
  !گذارد یدھد اثر م ی میر مردم رویشود قطعًا بر آنچھ بر سا یم
 ھ ھمیز بر اتحاد و ھمبستگیگذارد، و ن ید می خود آدم تأكیای بشر با نی ابناھز بر اتحاد ھمی ، پولس رسول ن١٩-١٢  :۵ان ی در روم  )٣

.  ر داشتھ استی تأثی انسانھا در نسل بشرھ آدم رخ داد بر ھمیدھد كھ آنچھ برا یم میاو تعل!  حی مسیسی، ع شان دھنده ان با نجاتیحیمس
نروست كھ پولس آدم یاز ا.  ح تعلق دارند اثر داشتھ استی مسیسی كھ بھ عیح واقع شد بر تمام مردمانیچھ بر مسدھد كھ آن یم مین تعلیھمچن

ر ی تأثی، بر ھر فرد از نسل بشر  مرگیعنی آن ھجی آدم و نتیگناه شخص.  حی مسیسی عیعنید، یاید بیداند كھ با ی میآن كس»  ھنمون«را 
، ١٩-١٢  :۵ان یدر روم. گذارد یر میمان آورد تأثی كھ بھ او ایح بر ھر فردی مسیسی نجات توسط عهشد لی، عمِل تكم بھ ھمان شكل. گذارد

 تمام مردم جھان آورده ی آدم براھواسط  را كھ بھیدھد، بلكھ گناه و مرگ یاكان او قرار نمیپولس گناه و مرگ آدم را در مقابل گناه و مرگ ن
د كھ یفرما ی م١٩ھ یاو در آ! ان جھان آورده شدیحی تمام مسیح برای مسیسی عھواسط ھد كھ بھد ی قرار میاتیشد در مقابل عدالت و ح

»  ی بصورت قانونیانجام عمل «یبھ معن) kathistemi یونانیبھ (»  ساخت «ھكلم.  را گناھكار ساختیاری، بس  آدمیعنیك فرد ی ینااطاعت
  درست را با خدا وھ است كھ رابطی كسیبھ معن» گناھكار«! » نونًا گناھكار ساختقا« را ی آدم ھر فرد از نسل بشریك نافرمانی. باشد یم

 ی شخصھ كھ رابطی كسیعنی» گناھكار«). ٩: ١۶یوحنا (، زیرا ھنوز بھ عیسی مسیح ایمان ندارد دھد یگران و با خودش از دست میبا د
زیرا او . كند یاده نمی خودش پیو صفات مقدس خدا را در زندگكند،  ی خود درك نمی زندگیدھد، ھدف خدا را برا یبا خدا را از دست م

 یبخاطر كار!  ستی عادل نیك فرد از نسل بشری ی مقدس و عادل حتیدر نظر خدا. ھنوز آنچھ خدا میخواھد کھ انسانھا باشند، نشده است
  .كند ین با او برخورد مینچنی، ا آوردهاش گناھكار بھ حساب  یعیت طبی را در حالت و موقعیكھ آدم كرد، خدا ھر فرد از نسل بشر

،  ك انسانید كھ اطاعِت یفرما ی، پولس م١٩ھ یدر آ.  ح قرار داده شده استی با مسی با آدم در مقابل اتحاد و ھمبستگیاما اتحاد و ھمبستگ
  !مان دارند، عادل ھستندیح ایبھ مس كھ یدر نظر خدا، تك تك افراد. دیعادل خواھد گرداناز نظر قانونی و حقوقی  را یاری، بس حی مسیعنی

ن با آنان برخورد ینچنی، ا ح ھستند، عادل اعالم داشتھی را كھ عضو بدن مسیح انجام داد، خدا تك تك افرادی مسیسی كھ عیبخاطر كار
 آدم محكوم بھ مرگند، آدم كھ جتًا در اتحاد بایدھد كھ درست ھمانطور كھ ھمھ مردم در اتحاد با آدم گناه كردند و نت یم می پولس تعل.كند یم

ح عادل اعالم یجتًا در اتحاد با مسیام كردند و نتیح مردند و قیح در اتحاد با مسیمانداران بھ مسی اھ، بھ ھمان شكل ھم شان استی ایھ اولهندینما
مانداران بھ یا ای، و ق آدم گناه كردندیاز طر و عمًال ست كھ ھمھ انسانھا واقعًاین نیالبتھ منظور ا.   آنان استیھ اولهندیح كھ نمایاند، مس شده
بھ . دی گردی نسل بشری مؤثر، گناِه تمام انسانھایا گونھ ك گناه آدم قانونًا و بھین است كھ یبلكھ منظور ا. ح مردندیا عمًال با مسیح واقعًا یمس

  .دیان گردیحی مؤثر، مرگ تمام مسیا گونھ ح قانونًا و بھی، مرگ مس ھمان شكل
را یآلوِد آدم دارد، ز  گناهیتر از صرفًا دنبال كردِن الگو قی بس عمیی؟ اتحاد با آدم معنا مید درك كنیرا چگونھ با»  یتحاد و ھمبستگا«  )۴

تواند  یچكس نمید كھ ھیفرما ی م۴  :١۴وب یز در كتاب ایوب نیا.  آلود زاده شده است  گناهیعتید كھ با طبیفرما ی، داود م۵  :۵١در مزمور 
در .   منتقل گشتیز بھ اعقابش در نسل بشریآلود او ن عت گناهی، بلكھ طب آلود آدم  گناهینھ فقط الگو. د آوردی ناپاك پدیزی پاك را از چیزیچ

، بلكھ  آلود آدم عت گناهینھ فقط طب. دھد ی با آدم را ارائھ میھر فرد از نسل بشر» اتحاد« از یگری دھ، پولس جنب١٩-١٢  :۵ان یروم
رسمی گناه آلود آدم، در بنابراین تمام بشریت در وضعیت  . افتھ استی انتقال یز بھ تمام اعقابش در نسل بشریآلود آدم ن  گناهی قانونتیوضع

  .طبیعت و نمونھ گناه آلود او شریک بوده و ھمچون او می باشند
  

  ؟ ح بزرگتر از كار آدم استیچگونھ كار مس). ١٧-١۵  :۵ان یروم ( )٢سؤال 
كار .  ستی نیكامًال متواز»  نجات از گناه«و »  سقوط در گناه«ان یح داده شده كھ تشابھ می توض١٧-١۵  :۵ان یدر روم :اتمالحظ

  . رانگر آدمیتر است از كار و میح از نظر گستره و جھت بس عظیز مسیآم ضیف
ك ی«ما نھ فقط از عواقب آن )! ١۶-١۵(آدم است رانگر یتر از كار و میبس عظ) ، قصد ھدف(ح از نظر گستره یز مسیآم ضی كار ف) الف

عواقب گناه . م كردیدا خواھیز نجات پیشخص خود ن» شماِر ی بیتجاوزھا و خطاھا«، بلكھ از عواقب تمام  افتیم یآدم نجات خواھ» تجاوِز
 یعنی(»  ك انسانیك گناِه ی«ا  خدھ عادالنیداور!  ی، و مجازات ابد ، مرگ یماری، ب ، شكست تیر، محكومیعبارت است از احساس تقص

گناھاِن فراواِن «ز خدا یآم ضی فیشمردگ اما عادل). ناعادل اعالم نمود( نسل بشر را محكوم ساخت یرا مورد توجھ قرار داد و تمام)  آدم
ح را ی مسیسینداران بھ عمای اھو ھم) آورند یمان میح ای مسیسی كھ بھ عی ھمھ آنانیعنی(دھد  یرا مورد توجھ قرار م»  از انسانھایاریبس

  ! رانگر آدمی كار وهز خدا بارھا بزرگتر است از گستریآم ضیعمل ف) ا ھدف مورد نظری(، گستره  نیبنابرا! كند یعادل اعالم م
  



 ٥٠                صفحھ           کتاب دوم                                                                               -موعظھ ملکوت خدا  

 ز دری آدم باعث شد كھ ھمھ چیا خطایتجاوز ). ١٧(رانگر آدم یتر است از كار و ار مثبتی، بس ح از نظر جھتیز مسیآم ضی كار ف) ب
 مثبت حركت كند، در یز در جھتیشود كھ ھمھ چ یح باعث میاما عدالت مس.  ت و مرگید، در جھت محكومی بھ حركت در آیجھت منف

؛ ٢٣  :١٨ال یحزق (ی داوریگردد تا از اجرا یشتر خشنود میض بی فیكند كھ خدا از اعطا ین ثابت میا!  اتی و حیشمردگ جھت عادل
ز ین را نیاما او ا)!  مردندیاریبس(كند  یرحمانھ عمل م یار بی، بس یدھد كھ داور یص میپولس تشخ. )٢٠، ١۵  :۵ان ی؛ روم١١  :٣٣

سازد، بلكھ در جھت مخالف بھ  ی را برطرف میض نھ فقط عملكرد داوری؛ ف است» شتریچقدر ب«ض یدھد كھ عملكرد ف یص میتشخ
نھ تنھا وضعیت رسمی انسان را از دیدگاه ر کامل شده نجاتبخش مسیح کا!  اتی و حیشمردگ  در جھت عادلیعنیكند،  ی عمل میفراوان

ت ی محكومھواسط گناه بھ. خدا از جایگاه مطلقًا منفی بھ یک وضعیت خنثی انتقال داد بلکھ از مطلقًا منفی بھ مطلقًا مثبت احیا و ارتقا داد
م یرات عظی خدا تأثیداور)! ٢١: ۵ان یروم(وَرد آد یت را پدای عدالت عمل كرد تا حھواسط ض بھید آورد، اما فیعمل كرد و مرگ را پد

 یات جاودانیح» تا«م یا افتھی، بلكھ نجات  میا افتھی نجات یمرگ و پوچ» از«ما نھ فقط ! تر دارد می بس عظییض خدا دستاوردھایدارد، اما ف
  .گردد ی میدار و ابد  ھدفی و خدمتی، كھ شامل زندگ میدست آور بھ
  

  ؟ افتی انسانھا در جھان نجات خواھند ھدھد كھ ھم یم میمقدس تعل ا كتابیآ). ١٨  :۵ان یومر ( )٣سؤال 
درست ھمانطور كھ ھمھ «دھد كھ  یم میھ تعلین آیم كھ ای، ممكن است تصور كن میاش خارج كن نھی را از متن و زم١٨ھ ی اگر آ:مالحظات

اند   وجود نھادهھ كھ پا بھ عرصیی انسانھاھ آدم قانونًا محكومند، بھ ھمان شكل ھمك گناِهیاند بخاطر   وجود نھادهھ كھ پا بھ عرصییانسانھا
 كھ یھر فرد«شھ اشاره ندارد بھ یمقدس ھم در كتاب»  ع مردمانیجم«كلمات  ».شوند یح قانونًا عادل شمرده می مسھك عمل عادالنیبخاطر 

  .» ییچ استثنای، بدون ھ ستھ استین جھان زیدر ا
  

د كھ شرِط یفرما ی م١٧  :۵ان یروم.  مرتبط با بركت محدود گرددی شرِط ضرورھلیوس د بھیبا")  عیجم"ا ی(»  ھمھ«ِر ی فراگھ كلم) الف
 یدھد كھ فقط آنان یم میمقدس تعل  كتابیر بخشھای، سا ن شكلیبھ ھم. باشد یم»  عدالت اوی و عطایض الھیرفتن فیپذ «یشمردگ عادل

مان بھ ی، ا  نجاتیشرط ضرور. دھد یم نمی را تعلیمقدس نجات ھمگان ، كتاب نسانیبد. »اورندیمان بیح ایمس یسیبھ ع«ابند كھ ی ینجات م
  . ح استی مسیسیع
  

 و ٢٠  :۵، ٣٧  :١، در مرقس   مثالیبرا.  بحث محدود گردد ھنیا زمیت موضوع ی ماھھلیوس د بھیبا")  عیجم"ا ی(»  ھمھ«ِر ی فراگھ كلم) ب
، ١٨  :۵ان ی، در روم بھ ھمان صورت. اند  كھ در متن مورد اشاره قرار گرفتھید محدود گردد بھ ھمھ مردمیبا»  مھھ «ھ، كلم٣٢  :١١

ان ین میح در ایرا مسیاند، ز  از نسل آدم بوجود آمدهیعی كھ بصورت طبید محدود گردد بھ تمام آنانیبا»  ع مردمانیحكم شد بر جم«عبارت 
مان بھ یق ای كھ از طرید محدود گردد بھ آنانی، با» اتی عدالت حیع مردمان برایبخشش شد بر جم«، عبارت  بیبھ ھمان ترت.  استثناء است

 ی مردمانھخدا ھم! كند ی خدا عمل مھ كھ نقشیقیكند، بلكھ بھ طر یپولس بھ تعداد فكر نم). ٢٣-٢٢  :١۵ان یاول قرنت(ح مرتبطند ی مسیسیع
  .شمارد یح مرتبطند عادل می را كھ بھ مسی مردمانھ، اما ھمسازد یرا كھ بھ آدم مرتبطند محكوم م

  
 مبارزه كند، چرا كھ یان بطور كلیھودی ھانین منظور بكار رفتھ كھ با نگرش انحصارگرایبھ ا")  عیجم"ا ی(»  ھمھ«ر ی فراگھ كلم) پ
  : ستی نیتفاوت)  انیھودیریغ(ھا  ان و امتیھودیان ید دارد كھ مین نكتھ تأكیپولس بر ا. بھترند )  انیھودیریغ(ھا  پنداشتند كھ از امت یم
ان ی؛ روم)٣۵-٣۴  :١٠اعمال (ابند ی یكسان نجات می ی، بھ شكل یھودیری باشند خواه غیھودیابند، خواه ی یكھ نجات م»  یع مردمانیجم«
اورد قبًال بر او حكم یمان نیح ای مسیسیھ عد دارد، اما ھر كھ بیات جاویمان آورد حیح ای مسیسیھر كھ بھ ع)! ١٢  :١٠؛ ٢٢  :٣؛ ١١  :٢

  ).٣۶، ١٨  :٣وحنا ی(شده است 
  

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

  :۵رومیان ذیر براساس پ  افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:درمیان بگذارید و بنویسید
  . تھیھ كنید ٢١-١٢

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

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

  ) ١٢-١٢  :۵رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
 مرا و یآلوِد قانون ت گناهین وضعیدھد، بلكھ ھمچن یار مرا مد نظر قرار می و بسی بردم كھ خدا نھ فقط گناھان شخصی پ * ١٢  :۵ •

  .ام بھ آدم را ی از اتحاد و ھمبستگیط ناشیشرا
ھ یآدم سبب شد كھ فد.  اده استت سوق دی محكومیت قانونی، بھ وضع  ھستمیعی طبی بردم كھ گناه آدم مرا كھ انسانی پ * ١۴-١٣  :۵ •

 من در مقام یبرا)   منیام او بھ جایمرگ و ق(ح ی بردم كھ عدالت مسین پیاما ھمچن!  گرددی كامًال ضروریو نجات من امر
  .ن نمودی مرا بھ انجام رساند و آن را تأمیھح فدیمس.  ھمراه آورده است  عدالت را بھیت قانونی، وضع حی مسیسیماندار بھ عیا

. ق آدم آمدی كھ از طریشود، گناھ یره میح آمد، بر گناه بشر چی مسیسی عھواسط ض خدا كھ بھی كامًال مطمئن شدم كھ ف * ١٩-١٧  :۵ •
  . ی داوریشود تا از اجرا یار خشنودتر میض بسی فیكامًال مطمئن شدم كھ خدا از اعطا

را بھتر بشناسم و درك كنم كھ انسان در »  گناه«كار ببرم تا  ھد بیرا با")  ده فرمان" مثال یبرا(مقدس  عِت كتابی شر * ٢٠  :۵ •
  .  خود چقدر گناھكار استیعیت طبیوضع
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  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 

   
ا در ینگرد  یا در اتحاد با آدم مینگرد، بلكھ آنان را  یعنوان اشخاص منفرد م خواھم فراموش كنم كھ خدا بھ انسانھا نھ فقط بھ ی نم) الف

ز، خاصھ بر یر مردم نیگذارد، بلكھ بر سا یر می من نھ فقط بر خودم تأثی شخصیاد داشتھ باشم كھ زندگیخواھم بھ  یم.  حیتحاد با مسا
  . فرزندانم

  
!   گناه در جھانھرانیر شریادتر است از تأثی، بارھا ز ن جھانیض خدا در ای فیكویر نیبرم كھ تأث ی می پیشوم وقت یار شاد می بس)  ب
ق یام از طر یض خدا بر زندگیاد داشتھ باشم كھ حكومت فیخواھم بھ  یم. شود یره میض خدا بر گناه بشر چیخواھم فراموش كنم كھ ف ینم

ح ید و عادالنھ با مسیات جدی كردن طبق حیق زندگین از طرین حكومت ھمچنیابد؛ ای ی میح تجلیمان بھ مسی اھواسط عادل شمرده شدن بھ
  .گردد ی میتجل، م ن جھانیدر ا

  
  دعا کنید:  ۵قدم 

  . آشکار کرده است، دعا كنیم ٢١-١٢  :۵رومیان 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(

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

  ) دقیقھ٨( دعا   ٥
    شفاعتدعای   

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

  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
    ی بعددرسبرای   

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

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

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید» ٢١-١٢  :۵رومیان «، موضوع برای یك فرد یا گروه 
از روش حقیق ت محب وب اس تفاده كنی د و     . را بخوانید ٣۴، ٣٣، ٣٢، ٣١مزمور ھر روز نیمی از یك فصل از        - انرازگاھ   - ٢

  . یادداشت بردارید
   .این آیھ را ھر روز تكرار كنید. را حفظ کنید) ۴-٣  :۵رومیان (آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن   - ٣
 قدم برای ٦ از روش . آماده کنید١۴-٩  :١٨ و مثل فریسی و باجگیر از لوقا ١١-٨  :١۴ا  از لوقھادر ضیافتجای باال َمَثل   - 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
 ھ ای خ ود در م  ورد   تم ام یادداش ت  . خ ود كنی د  ) ی ا پوش ھ  (را  وارد دفت ر  ت خ دا موعظ ھ ملك و  مرب وط ب ھ    آموخت ھ ھ ای جدی د      - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٢١درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
  مزامیر

  
در  با دیگران )٣۴، ٣٣، ٣٢، ٣١مزمور (  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، . وش دھیدكند گ بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

  . بحث نكنید
  

  ) دقیقھ٥( حفظ کردن   ٣
   رومیان: عنوان مجموعھ

  
  .۴-٣  :۵رومیان  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

 

  )دقیقھ  ٩٠( تعلیم   ٤
  ھا و فریسی و باجگیر جای باال در ضیافت

  
 ه در بارییھا  مثل١١-٨  :١٨در لوقا » ری و باجگیسیفر« و مثل ١١-٨  :١۴در لوقا )  صدر مجلس(» ھا افتیباال در ض یجا«مثل 

  .ھستند » در ملكوت خدایفروتن«
 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

  .كردم ی خواھیبررس )اول  ، كتاب  ملكوت دستورعمل در ١  ضمیمھ(ھا   مثلھن مثل را با استفاده از شش رھنمود مربوط بھ مطالعیا
  

  ھا افتی باال در ضیَمَثل جا  - الف
  

  ١۴-١  :١۴ لوقا  :بخوانید
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

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

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:نیدگفتگو ک
  .باشد ین مََثل بصورت اندرز میا :مالحظات

 یك مجلس عروسیھمانان در ی میریآداب و رسوم قرارگ.  آداب معاشرت خاص خود را داردیھر مملكت).  صدر مجلس( باال یجا )  الف
ز ی میشتری، تعداد ب ھمانانی، بر حسب تعداد م ی، اما در مجلس عروس ز وجود داشتیك می ھا معموًال در خانھ. ق بودیار دقیل بسیدر اسرائ

ز یك میسھ تخت دور . دادند یھ میز تكیخ می، ن  مخصوصی تختھاینشستند، بلكھ بر رو ی نمی صندلیدر آن روزگار، مردم رو. دندیچ یم
ز بود و یكھ سرشان بطرف میھ كنند، در حالیانستند بر آرنِج چپ خود تكتو ی ھر تخت سھ نفر میبر رو. دندیچ ی مUارتفاع بھ شكل  كم

 ٩ن یك از ای، ھر  لیدر نظر مردم اسرائ. كردند ی خوردن استفاده میز برایاز دست راستشان ن. زان بودیرون تخت آویشان بطرف بیپاھا
  .آمد یحساب م بھ)   مجلسیباال(» صدر« از آنھا یكی برخوردار بود و یت متفاوتیز بود، از اھمیك می كھ دور ی سھ تختیجا بر رو

ن یدوم. ن جا بودی وسط باالتریز، جاین سھ جا نیان ایاز م.  بودU شكل ینیی در قسمِت پای تخت وسطیتر بود، رو سھ جا كھ از ھمھ مھم
ن تخت مھم یدوم. )١:١٨یوخنا  (ز در سمت راست اوین شخص مھم نینشست و سوم یھمان مین میتر  مھمراستشخص مھم در سمت 

 ی بر روی وسطینجا، جایباز ھم در ا.   قرار داشتی بود كھ در سمت چپ تخت وسطی، تخت)دادند یھ میز سھ نفر تكی آن نیكھ بر رو(
ن یتر تیكم اھم. نشستند یب در سمت چپ و راست او میترت ھماناِن مھم بھین مین و ششمیھمان مھم بود، و پنجمین می، از آِن چھارم تخت

ن یب ھشتمیترت ھمان مھم بود، و بر دست چپ و راست او، بھین می، از آِن ھفتم ن تختی ای بر روی وسطیجا. جا، تخت سمت راست بود
  .نشستند ین مھماناِن مھم میو نھم
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چون «: ز داد و فرمود اندریسیع. نندیھمانان كجا بنشیك از میكرد كھ ھر  ین مییزبان كھ اغلب صاحِب خانھ بود، تعیم. ن جاھاییتع )  ب
در بخش نخست » . نین بنشیی، رفتھ در پا ی باشیھمان كسیبلكھ چون م...   نی دعوت كند، در صدر مجلس منشی تو را بھ عروسیكس

تر  زبان او را مھمی بود كھ میگری دشخص یآن جا برا. ن نشده بودیی او تعی نشست كھ براییم كھ در جاینیب ی را میھمانی، م داستان
ت را یجا: "تر  سادهیانیبھ ب(، »  بدهی را جاشخصن یا«:  د، آمد و بھ شخص غاصب گفتیزبان ماجرا را دی میپس وقت. آورد یشمار م بھ

، در  ھ كردهی خود را تخلیست جایبا یر شده بود، میقًا شرمسار و تحقی عمی علنیین رسوایھمان پرمدعا كھ از ایم").  ن شخص بدهیبھ ا
 یا اگر ھم ھنوز جای. گر ھمھ جاھا اشغال شده بودیرا تا آنموقع دیند، زی موجود بنشین جایتر نییست در پایبا یاو م. ندینشن جا بیتر نییپا

ن جا یتر نییم كھ در پاینیب یھمان را مین می، ھم بخش دوم داستان. ر شودی بار دوم تحقیگر حاضر نبود برای، او قطعًا د  وجود داشتیخال
ھمانان یاو كھ در حضور ھمھ م» ! نینشببرتر جای ،   دوستیا«:  ھماِن فروتن گفتین مید، آمد و بھ ایزبان ماجرا را دی میپس وقت.  نشست

  .  خود نشستیسرافراز شده بود، بر سر جا
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

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

  . كاربرد، بعد از مثل
  ؟ ستید مََثل چا كاربریح ی، و توض ، داستان نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  .شود یافت می ٧-١  :١۴ن مثل در لوقا ینھ ای زم ) الف
ن بار او را دعوت كرده بودند تا در یا). ١  :١۴؛ ٣٧  :١١؛ ٣۶  :٧لوقا (ان نشستھ بود یسی بارھا بر سر سفره فریسیع.   نھار مھم َسبَّت )١

م یدان ینم. شد یده می روز قبل دیھمانین می تدارك ای، تمام  روز سبتی براانیسیطبق مقررات سخت فر. نھاِر مھِم روز سبت شركت كند
ن ی احتماًال ایسیھدف از دعوت ع. دًا مراقب او بودندیھمانان شدیر مید كھ سایفرما یمقدس م  را چرا دعوت كرده بودند، اما كتابیسیع

د مرد ی شایحت. ابندی محكوم كردن او بی برایدند، در صدد بودند علت كھ دعوت شده بویھانیان و فقیسیر فریھمراه سا  بھیسین فریبود كھ ا
اما .  را وسوسھ كنند كھ در روز سبت شفا دھدیسیز خودشان بھ آنجا آورده بوده باشند تا عیرا ن)  یآوردگ  از آبیورم ناش(مبتال بھ استسقا 

-٣٧  :٧لوقا ( ثروتمندان شوند یھمانیردِم محلھ بدون دعوت وارد م بود كھ میرا در آن روزگار عادی، ز توان گفت ینان نمین را با اطمیا
 یسیپس ع. ل نبود بھ او پاسخ دھدیچكس مایھ» ؟ ز استیا در روز سبت شفا دادن جایآ«: دیھان پرسیان و فقیسی ابتدا از آن فریسیع). ٣٨
 یا گاوش روز سبت در چاھیست از شما كھ االغ یك«: دیرسان و فقھا پیسیگر از فریآنگاه بار د. اش كرد د و روانھیمار را شفا بخشیآن ب

  .كند یرد كھ اشتباه میل نبود بپذیك مایچیرا ھی را بدھد، زیسیچكس نتوانست جواب عین بار ھیا» اورد؟یرون نیافتد و فورًا آن را ب
اما . زی خود دور میشروع كردند بھ اشغال جاھمانان ید، میمار را شفا بخشی آن مرد بیسیپس از آنكھ ع.  باالی جایحانھ برایتالش وق  )٢

ن امر كامًال تجاوز از آداب یا!  ممكن را اشغال كنندین جایدند باالتریكوش یآنان م. ن كندییشان تعیشان را برایزبان جایمنتظر نماندند كھ م
  .ان فرمودیرا ب» ھا افتی باال در ضیجا« َمَثل یسینجا بود كھ عیدر ا!  بودیھمانیو رسوِم شركت در م

  
  .  آمده است١٠-٨  :١۴ن مثل در لوقا یداستان ا )  ب
  

ل گردد، و ھر كھ یھر كھ خود را بزرگ سازد ذل«م داد كھ ی تعلیسیع. شود یافت می ١١  :١۴ن مثل در لوقا یا كاربردِ  ایح ی توض )پ
  ».شتن را فرود آرد سرافراز گرددیخو
  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
   

  .شود ی قائل نمی خاصی، معنا اتیك از جزئیچی ھی برایسی ع:تعلیم دھید
  
    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 اصلی پ: مقدمھ
.  داردی اصلھك نكتیا ی یك داستان اصلیھر مثل معموًال فقط .  میر كنید تفسیم كھ مثل را چگونھ بای ببریم پیتوان یكار برد، م مثل بھ

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

  .دھد یم میتعل»  در ملكوت خدایفروتن «ه در بار١١-٨  :١۴در لوقا » ھا افتی باال در ضیجا«مََثل  :حظاتمال
  ».شتن را فرود آرد سرافراز گرددیل گردد، و ھر كھ خویھر كھ خود را بزرگ سازد ذل«:  ن استین مثل ای ایام اصلیپ
ل است با یاو ما.   فروتن استیسیم كھ عینیب ی، م ن مثلیارچوب ادر چ!   در ملكوت خدا استیات اساسی از خصوصیكی»  یفروتن«

، خود را فروتن  یح در مقام الھی مسیسیدھد كھ ع یم می تعل١١-۵  :٢ان یپیلیف.  داشتھ باشدینی داشتند، ھمنشی كھ اغلب با او دشمنیكسان
 یعنیكنند،  ی میروی را پیسی كھ عی، آنان نیبنابرا. ردی گناھكاران بمی برایرد، و غالم انسانھا شود و حتی بگیعت انسانیساخت تا طب

 ی باال برسند، بلكھ با فروتنی و جاھایكنند كھ بھ مقام رھبر یشان تقال نمیا. سازند یز خود را فروتن می ملكوت خدا نیشھروندان واقع
 است كھ مردمان یم كھ خدا خودش آن كسیآموز ی، م ن مثلیدر بخش كاربرد ا). ۴-٣  :٢ان یپیلیف(شمارند  یگران را بھتر از خود مید

  .سازد و مردمان فروتن را سرافراز یمتكبر را فروتن م
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   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

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

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

   ٣٧-٢٩  :۴دانیال  :بخوانید  )الف
 از یاما وقت.  انجام داده بودی بزرگیكرد و كارھا ی حكومت می بزرگیاو بر امپراطور. ن پادشاه عصر خود بودیرومندترینبوكدنصر ن

! ر خواھد شدیھر كھ خود را بزرگ سازد، حق. وان تنزل نمودیك حی یلت كرد و او بھ سطح زندگ خود مغرور شد، خدا دخایھا تیموفق
 بزرگتر از گذشتھ یافت و حتیز باز ی، تاج و تخت خود را ن افتی خود را باز یم كرد، سالمتی خدا را جالل داد و تكریاما سالھا بعد، وقت

  !دیردھر كھ خود را فروتن سازد سرافراز خواھد گ. دیگرد
  

  ٢٣-٢١  :١٢ اعمال :بخوانید  )ب
.   مھم و بزرگ استی پادشاھییكرد كھ گو ی رفتار می، طور نحالیباا.  نبودیا بزرگی مھم یس پادشاه در عصر خود فرمانروایرودیھ

 از یكی،  ن سببیھمبھ . ز جالل ندادیشان را ساكت نكرد و خدا را نی، ا  سخن گفتند كھ انگار او خداستی او طوره مردم در باریوقت
  !ر گرددیھر كھ خود را بزرگ سازد، حق. رد، كرمھا او را خوردندیش از آنكھ بمی پیفرشتگان خدا او را زد، و حت

  
  ١۶-١۵  :١؛ اول تیموتاؤس ٩-٧ : ٣؛ افسسیان ١٢-٩  :١٢؛ دوم قرنتیان ١٠-٩  :١۵اول قرنتیان  :بخوانید ) پ

حساب  بھ»  چیھ «ی، و حت» ن گناھكارانیبزرگتر«، »ان قوم خداین فرد از میكوچكتر«، » ن رسوالنیكمتر«پولس رسول خود را 
ض خدا یف. ار بزرگ بودی او بسیض خدا در زندگی، ف نحالیباا). ١۴  :۶؛ ٢٠  :٢ان یغالط(كرد  یاو ھمواره خود را كوچك م. آورد یم

 فرد ی در حالت قلبی، فروتن ، صرفنظر از مقام شخص نسانیبد). ١٠  :١۵ان یاول قرنت(تر از ھمھ رسوالن كار كند  سبب شد كھ او سخت
  . گرانی، و در رفتارش با د گرانین در طرز تفكر او نسبت بھ خودش و دیشود، و ھمچن یمشاھده م

  
  ١۵ : ۵٧؛ ١۵-١٢  :١۴؛ ٢٢-۶  :٢؛ اشعیا ١٢  :٢۶؛ ٧-۶  :٢۵امثال  :بخوانید ) ت

، بھ  ن مثلیان ایھنگام ب ح بھی مسیسیدھد؛ ع یم می در شھروندان ملكوت خدا را تعلیفروتن دارد كھ ضرورت یاری بسیق بخشھایعھدعت
،  ستی بزرگان مایفراز و در جایشتن را برمیدر حضور پادشاه خو«: دیفرما ی را مد نظر داشتھ است كھ م٧-۶  :٢۵اد امثال یاحتمال ز

  :١۴ا یاشع» .ن برندیی، تو را پا ده استی كھ چشمانت او را دیكھ بھ حضور َسرَورا، از آنینجا باال بیرا بھتر است تو را گفتھ شود كھ ایز
خواستند مانند خدا باشند و ھر دو بخاطر تكبرشان سقوط  یآنان ھر دو م. دارد یان میطان بی سقوط پادشاه بابل را در قالب سقوط ش١۵-١٢

» . د بر او بھتر استید داشتن بر احمق از امی؟ ام م استیدر نظر خود حك كھ ینیب ی را میا شخصیآ«: دیفرما ی م١٢  :٢۶امثال . كردند
مان و افتاده ی پشیا ھیكند كھ روح ی میز زندگی نی، با كسان  و بلند ساكن استیدھد كھ خداوند كھ در مكان عال یم می تعل١۵  :۵٧ا یاشع

، تكبر  حی مسیسیھنگام بازگشت ع ، بھ یی نھای در روز داوریعنیدھد كھ در روز خداوند  ی ھشدار م٢٢-۶  :٢ا ین اشعیھمچن» !دارند
، ھم  ی، فروتن نسانیبد! ، و در آن روز فقط خداوند بر افراشتھ و متعال خواھد بود ن آورده خواھد شد و غرور او خواھد شكستییانسان پا

  .شتن داردی كھ از خویشود و ھم در تصور ی میدر رفتار شخص متجل
  

  :۵؛ اول پطرس ۶  :۴؛ یعقوب ٨-١  :٢؛ فیلیپیان ١۵-١  :١٣؛ یوحنا ٢٧  :٢٢؛ لوقا ١٢-٨  :٢٣؛ ٢٨-٢۵  :٢٠؛ ۴  :١٨ متی :بخوانید ) ث
۵-۶   

ن یھر كھ مثل ا«: دیفرما ی م۴  :١٨ یدھد؛ مت یم می در شھروندان ملكوت خدا را تعلی دارد كھ ضرورت فروتنیاری بسید بخشھایعھدجد
ن جھان بر یان در اید كھ فرمانروایفرما ی م٢٨-٢۵  :٢٠ یمت» . ازد، ھمان در ملكوت آسمان بزرگتر است، خود را فروتن س  كوچكھبچ

شان قرار ی باشند كھ تحت توجھ اید خدمتگزار مردمیسا بایكنند، اما رھبران كل یردستان خود ِاعمال قدرت می، بر ز  كردهیمردم َسرَور
م ید تصمیان بایحیخوانده شوند، اما مس»  ا معلمیاستاد، پدر، «ھود خوش دارند ین ی دی و علماانیسید كھ فریگو ی م١٢-٨  :٢٣ یمت. دارند

 ۵  :۵و اول پطرس ! ، خدمتگزار بود ان مردمی خودش ھمواره در میسیدھد كھ ع ی نشان م٢٧  :٢٢لوقا . باشند» خدمتگزار«رند كھ یبگ
 در ی رھبریھا  خصوصًا در سمتی، فروتن نسانیبد! بخشد یض میبھ فروتنان فكند، اما  یدھد كھ خدا با متكبران مخالفت م یھشدار م
ك ی كھ خدا بھ ھر ییھا ھی كردن با استعدادھا و عطیشود، خدمتگزار ی میشان متجلی كردن بھ ای نكردن بر مردم و خدمتگزارییحكمفرما

  . مانداران سپرده استیاز ا
  
  ۴٠-٣۴: ٢۵متی  ؛١۴-١٢  :١۴لوقا  :بخوانید)  ج

، دوستان  یا شام دھی كھ چاشت یوقت«: فرمود. زیزبان نی میان كرد، بلكھ برای بیھمانان درسی می نھ فقط برایسی، ع١۴-١  :١۴در لوقا 
افت یبلكھ چون ض. ز تو را بخوانند وتو را عوض داده شودیشان نی، مبادا ا گان دولتمند خود را دعوت مكنیا ھمسایشان یا خویا برادران ی

امت عادالن بھ تو یرا ندارند كھ تو را عوض دھند و در قی بود زیران و لنگان و شالن و كوران را دعوت كن كھ خجستھ خواھی فق، یكن
شان  ار مھم است كھ شھروندان ملكوتش با طبقات محروم جامعھیدھد كھ بس یم می تعلیسیع). ١۴-١٢  :١۴لوقا (» جزا عطا خواھد شد

، پس  نین با متنفذیھا، و متنفذ كرده لیھا با تحص كرده لیثروتمندان فقط با ثروتمندان مراوده داشتھ باشند، و تحصاگر ! معاشرت داشتھ باشند 
 یكی). ١٣  :١٢ان یروم(شان است ی اینواز ھمانی ملكوت خدا میت مھم شھروندان واقعیك خصوصی خواھد داد؟ یھ جامعھ چھ رویبر بق

ا، و ی دنیر مردم از ھر جایشان نسبت بھ برادران و سای ابدون تبعیضمحبت  ملكوت خدا، یات مھم شھروندان واقعیگر از خصوصید
، و نشان دادن محبت  ق مراوده و ارتباط با محرومان جامعھی از طریلذا فروتن). ۴٠-٣۴  :٢۵ یمت(باشد  ین افراد میشان با ایمراوده ا

  .گردد ی می كردن متجلینواز ھمانی، و م ان محروم در جھانیحی نسبت بھ مسبدون تبعیض
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  ری و باجگیسیَمَثل فر  -ب 
   

  ١۴-٩  :١٨ لوقا :بخوانید
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

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

ن افراد بھ یشد و ھمچن یل می تشكی عمومیلسات مذھبدر آنجا ج.  یت مذھبی ھر نوع فعالی بود برایمكان)  كلیھ( معبد .دو مرد  ) الف
م یتوان ینان نمیبا اطم). ١٠  :۶ال یدان( سھ بار دعا كنند یان رسم بود كھ روزیھودیان یدر م. آمدند ی و دعا میم قربانی تقدی براییتنھا
ار یان را بسیسیمردم عمومًا فر.   احتمال ھستنی ای، ول ا نھی آمده بودند عبادت دعا در ساعات مشخِص ین دو نفر برایا ایم كھ آییبگو

 بود كھ ییھا ، دعا در مكان شانی اھ مورد عالقیھای از سرگرمیكی. كردند ین فكر میش چنیز در مورد خویدانستند، خودشان ن یندار مید
  ).۴٧  :٢٠؛ لوقا ۵  :۶ یمت(نند یشان را ببیمردم بتوانند ا

ل در آن ی در اسرائیاتینظام مال. آمدند یشمار م كار، كالھبرداِر زورگو، و خائن بھ  طمعی مردمان) اتی مالیآور مأموران جمع(ران یباجگ
داد كھ  یكرد و بھ آنان اجازه م ین مییات تعی مالیآور  جمعیبرا» ازیصاحب امت«عنوان   را بھیحكومت روم كسان. ن بودینچنیروزگار ا

گذشت  ی كھ از آن منطقھ میی از واردات و صادرات و ھر كاالیافت حقوق گمركیز درای، از امت  در سالی پرداخت مبلغ ثابتیدر ازا
از حقوق خود را بھ ین صاحبان امتیا. حا مستقر بودیھ و كفرناحوم و اریصری قی، در شھرھا اتی مالیادارات مركز. برخوردار باشند

 ی را استخدام كنند، مانند الویعاد»  رانیباجگ«توانستند  ین رؤسا میا. دادند ی، بھ اجاره م)٢  :١٩لوقا  (ی، مانند زك» رانی باجگیرؤسا«
 یگرفتند كھ معموًال مبلغ ھنگفت یتوانستند پول م یران از مردم ھر چقدر كھ مین باجگیا. ات را انجام دھندی مالیآور تا جمع) ٢٧  :۵لوقا (

ز ی ھم بود، خائن نیھودیر یاگر شخص باجگ. عروف بودند و اجحاف میی و زورگویران بھ اّخاذین علت است كھ باجگیبھ ھم. بود
ران را یباجگ)  حكومت روم(گانھ یالبتھ حكومت اشغالگر ب. كرد ی میگانھ ھمكاریرا با حكومت غاصب و اشغالگِر بیآمد، ز یحساب م بھ

  .داد یت قرار میمورد حما
  

   . كننده دو نفر عبادت  ) ب
اول ( نبود یرعادی غی باال، مطلقًا امری، با دستھا و چشمان بسو ستادهیدعا كردن در حال ا. ستاد و مشغول دعا شدی ایسیآن فر)  ١
كرد، اما در باطن او داشت با خودش  یدر ظاھر او بھ خدا دعا م. نندیستاد كھ ھمھ بتوانند او را ببی اییاو احتماًال در جا). ٨  :٢موتاؤس یت

. كرد یسھ مین مقایریاو خود را با سا. كرد ید میف و تمجی، او داشت از خودش تعر شیعادر تمام طول د. كرد ی خودش صحبت مهدر بار
 ینفش شامل چند یبخش نخست دعا. كرد، بلكھ با مردم واقعًا بد یسھ نمیل و داود مقایندار مانند سموئیاو خود را با اشخاص واقعًا د

د، اضافھ كرد كھ مانند آن یر را از دور دی آن باجگیو وقت. ستی، و زناكار ن) كالھبرداریعنی(ست ی، ظالم نستیاو گفت كھ دزد ن. باشد یم
 یزی چیعنی،  گرفت یك بار روزه نمی یاو فقط سال: باشد یكش می نی كارھاھش شامل فھرست مغرورانیبخش دوم دعا! ستیر ھم نیباجگ

داد، بلكھ از  ی م٢٣-٢٢  :١۴ھ یِك محصوالتش را طبق تثنی ط دهاو نھ فق!  دو باریا ، بلكھ الاقل ھفتھ ز كردهی تجو٣١-٢٩  :١۶ان یكھ الو
ا ی از اعتراف بھ گناه یچ اثری او ھیدر دعا). ۴٢ :١١لوقا (داد  یك می جات باغش ھم دهی از سبزی، حت ز فراتر رفتھیآنچھ كھ واجب بود ن

 درخواست یزیاو چ.   استیم كند كھ چھ شخص خوبن اعالیریش استفاده كرد تا بھ سایاو از دعا. خورد یدرخواست آمرزش بھ چشم نم
  )!٢  :۴عقوب ی(افت نكرد ی ھم دریزینكرد، چ

آلود   گناهَمِنشرا از ین انداختھ بود، زییاو چشمان خود را پا.  معبدھ در مجموعی دورتر از ُقدس واقعیلی خیعنیستاد، یر دور ایباجگ)  ٢
كرد، بلكھ خود را  یسھ نمیگران مقایاو خود را با د. زد ی خود مھنی، بھ س تن و اندوهشیساختِن خو  متھمھاو بھ نشان. خود شرمسار بود

قًا آگاه یاو عم» .ا، بر من گناھكار ترحم فرمایخدا«:  گفت یم.  او فقط شامل اعتراف بھ گناه و درخواست آمرزش بودیدعا. گناھكار خواند
ھ گناھش ینكھ خشم خدا علی ایعنی عدالت بود، ھاو گرسنھ و تشن. از داردی آمرزش ندًا بھیبود كھ در نظر خدا گناھكار و خطاكار است و شد

  .ند و مورد پسند او واقع شودیفرو نش
  

  : جھیدو نت )  پ
  . توانست اصًال در خانھ بماند یم!  نكرده بودیرییچ تغیكھ ھی بھ خانھ رفت در حالیسیفر  )١
ست و ینگر ی كامًال عادل مهدیر را بھ دین كھ خدا آن باجگی ایعنی» عادل كرده شد« عبارت . ر عادل كرده شد و بھ خانھ رفتیاما باجگ  )٢
  .رفتھ بودیده بود و پذین كھ خدا او را كامًال بخشی ایعنی. كرد یز با او رفتار مین نینچنیا

  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

  ؟ ستیا كاربرد مََثل چیح یض، و تو ، داستان نھیزم :گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

داشتند كھ عادل بودند و  ی كھ بر خود اعتماد می بعضین مثل را آورد برایو ا«شود،  یافت می ٩  :١٨ن مثل در لوقا ی اھنی زم ) الف
  :٧وحنا ی؛ ۵  :١۶لوقا (كرد ان یان بیسی از فرین مثل را خطاب بھ گروھی ایسیاد عی، بھ احتمال ز نیبنابرا» .شمردند یر میگران را حقید

 ھجتًا تشنھ و گرسنیپنداشتند و نت ی خود را در نظر خدا عادل میعنی، »داشتند كھ عادل بودند یاعتماد م« بودند كھ یشان كسانیا). ۴٩-۴٨
-٣١  :۵لوقا (دند ید یمز بھ توبھ نی نیازیكردند و ن ی بھ پزشك احساس نمیازیاز آنجا كھ در نظر خودشان عادل بودند، ن. عدالت نبودند

شان از گناھانشان یخواست ا یكردند كھ م ین قصد خدا را رد می ایعنیكردند،  یشان داشت رد می ای را كھ خدا برای، ھدف نسانیبد)! ٣٢
  )!٣٠  :٧لوقا (ابند یش گناھان را بیتوبھ كنند و بخشا

  
  .شود یافت می ١٣-١٠  :١٨ داستان مثل در لوقا  ) ب
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  .شود یافت می ١۴  :١٨ا كاربردِ  مثل در لوقا یح یتوض )  پ
  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

  .شود ی قائل نمی خاصی، معنا اتیك از جزئیچی ھی برایسی ع:تعلیم دھید
  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  .دھد یم میتعل»  در ملكوت خدایفروتن «ه در بار١۴-٩  :١٨ر در لوقا ی و باجگیسیمَثِل فر :مالحظات

  ».ابدی یشتن را فروتن سازد سرافرازی خود را بر افرازد پست گردد، و ھر كھھر كھ خو«:  ن استین مثل ای ایام اصلیپ
شتن یانب ندارند و خو متكبر و حق بھ جی ملكوت خدا حالتیشھروندان واقع.   در ملكوت خدا استیات اساسی از خصوصیكی»  یفروتن«

. رندیپذ یز خدا صادقانھ میآم ضیاز خود را بھ آمرزش فی در ذھن دارند و نی واقعیریشمارند، بلكھ در مورد خودشان تصو یرا عادل نم
 بھ یعنیزد، سا ی میشان متجلیش گناھان ایدات خود را با بخشایز تأئیخدا ن. دارد ی خود را با اعتراف بھ گناھانشان ابراز میشان فروتنیا
گذارند، آمرزش  ی كھ با اعتراِف گناھانشان بھ خدا، تكبر و حالت حق بھ جانب خود را كنار میكسان. نگرد ی عادل می افرادهدیشان بھ دیا

  ! را تجربھ خواھند كردیالھ
  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

  :مالحظات
  ٣-١  :١۴مزمور   :بخوانید ) الف

، تصور و حالت آن  نیبنابرا! ك نفری ی، نھ حت ستیكوكار نیچكس نیھ! ك نفری ی، نھ حت ستیچكس عادل نیز ھیق نی مطابق عھدعتیحت
  ).١٢-١٠  :٣ان یروم( كامًال اشتباه بود یسیفر
  

   ۵-١  :٣٢مزمور  :بخوانید ) ب
د، خداوند او را یق نمایاما ھر كھ گناھان خود را تصد. خواھد شدھر كھ از اعتراف بھ گناھان خود سر باز زند، دچار انواع مشكالت 

  .دھد یت خود قرار مید و مورد عنایبخشا یم
  

   ١٧-١۵، ١٢-١  :۵١مزمور   :بخوانید) پ
  .مان را خوار نخواھد شمردیشود و دل شكستھ و پش یخدا از روح شكستھ خشنود م. اعتراف داود بھ گناھان خود

  
  ١٢  :١٠٣مزمور  :بخوانید ) ت

  .  ما را از ما دور ساختھ استی، بھ ھمان اندازه خداوند خطاھا ھمانقدر كھ مشرق از مغرب دور است
  

  ١٧  :٣٨اشعیا  :بخوانید ) ث
  .  گناھان ما را پشت سر خود انداختھ استیخداوند تمام

  
  ٢۵  :۴٣اشعیا  :بخوانید ) ج

  .آورد یاد نمیگر بھ ینمان را دد و گناھایزدا ی ما را می، خطاھا خداوند بخاطر خودش
  
  ٢٢  :۴۴اشعیا  :بخوانید ) چ

  .سازد یظ و گناھان ما را ھمچون ابر محو می ما را مانند ابر غلیرھایخداوند تقص
  
  ١٩-١٨  :٧میكاه   :بخوانید  )ح
ا خواھد ی دریھا ما را بھ عمقع گناھان یو جم...  دارد یو رحمت را دوست م...  آمرزد یان را میكھ عص» خداوند« مانند ییست خدایك

  . انداخت
  

 شكستھ و یكند، و دل یق می خود را تصدیھا آلود و ضعف عت گناهی كھ طبیشود، از كس ی خدا از شخص فروتن خشنود م: بطور خالصھ
  . شادمان است)  عدالت (یش الھیكند و در بخشا یمان دارد، و بھ گناھان خود اعتراف میپش
  
   در ملكوت خدای مربوط بھ فروتنیھا  مثلی اصلیدرسھاا یم ی تعالھخالص  -۶
  

  ؟ ستی در ملكوت خدا چی مربوط بھ فروتنیھا  مثلی اصلیا درسھایم ی تعال:گفتگو کنید
  :مالحظات

 مثل ھنیاز چارچوب و زم.  ح چگونھ استی مسیسیا عید بدانند كھ خدا ی، با  گمشدهی، خصوصًا انسانھا  ھمھ مردم؟ خدا چگونھ است )  الف
ران و گناھكاران بود یاو دوست باجگ. كرد ی مینیاو بطور خاص با مردمان محروم جامعھ ھمنش!  ح فروتن استی مسیسیم كھ عیآموز یم
 اگر ی، حت انیسیر فری نظید، اشخاصیگز ی نمیكرد و از آنھا دور یاما درضمن ارتباط با اشخاص طبقات باال را رد نم). ٣۴  :٧لوقا (

كشان و گرانباران و من شما را   تمام زحمتید نزد من اییایب«: دیفرما ی میسی ع٣٠-٢٨  :١١ یدر مت.  بودندیان دشمن و از آنیاریبس



 ٥٧                صفحھ           کتاب دوم                                                                               -موعظھ ملکوت خدا  

.  افتید ی خواھیباشم و در نفوس خود آرام یدل م م و افتادهیرا كھ حلید زیابیم ید و از من تعلیریوغ مرا بر خود گی. دی خواھم بخشیآرام
اگر .  میم و فروتن باشیم كھ مالیاموزیم و از او بییایدھد كھ نزد او ب ی ما را اندرز میسیع» .  و بار من سبكف استیوغ من خفیرا یز
، بھ  میم كھ گرانباریق كنینكھ تصدی ایبرا.  میاز داری نی، بھ فروتن میمان داشتھ باشیھا شتن و از ضعفی از خوی واقعیریم تصویخواھ یم

نھ كالم خدا یعمًال اگر بطور مرتب خود را در آ.  میاز داری نی، بھ فروتن میاوری بیسیمان را نزد عینكھ بارھای ایبرا.  میاز داری نیفروتن
ز در یمان گناه است ملزم سازد و نشان دھد كھ چھ چ یالقدس ما را بھ آنچھ كھ در زندگ م كھ روحی، اگر بگذار)٢۵-٢٢  :١عقوب ی(م یبنگر

 ی واقعیری، آنگاه تصو)٢٩  :١١ یمت(ست ی چیم كھ فروتنیاموزیم و از او بی بنگریسی، و اگر بھ ع)٨  :١۶وحنا ی(نظر خدا درست است 
  .م آوردیدست خواھ شتن بھیاز خو

). ۶-۵  :۵اول پطرس (بخشد  یض میكند اما بھ فروتنان ف یاو با متكبران مخالفت م:  م كھ خدا متعال و حاكم استیآموز یاز كاربرد مثل م
گران را از سر راه خود كنار بزنند، در حضور مردم خوار یدست آورند و د ھا را بھین جایتر  مھمین زندگیكنند كھ در ا یتقال م كھ یآنان

نكھ چھ یمانند، صرفنظر از ا ی كھ فروتن میاما آنان.   خود را خواھند باختیز در حضور ھمھ مردم آبروی نیخواھند شد؛ در روز داور
ھا را ین جایتر تیاھم لند كمین مایھمچن. كنند یكنند، بلكھ خدمتشان م ی نمیاند َسرَور  كھ تحت مراقبتشان قرار گرفتھی دارند، بر كسانیمقام

، در  نصورتیدر ا.  ستیگران نیاق دیدھند كھ مورد اشت ی انجام مین زندگی را در اییشان خواستھ شود، كارھای از ایاشغال كنند، و وقت
  .مردم سرافراز خواھند شد ھ در حضور ھمیروز داور

  
خواھد ما  یدھد كھ خدا م یم مین مثل تعلیا! د فروتن باشندیشان بایا. د باشندید بدانند چگونھ بایان بایحی مسد باشند؟یان چگونھ بایحیمس )  ب

» .ابدی ی سازد سرافرازشتن را فروتنیھر كھ خود را بر افرازد پست گردد، و ھر كس خو«دھد كھ  یم میتعل.  میم و چھ بكنیچگونھ باش
 باال تقال یا جاھای ی رھبریھا  بھ سمتیابی دستی ملكوت خدا برایشھروندان واقع!   ملكوت خدا استیات اساسی از خصوصیكی یفروتن

ز را یچ چیھ«:   آمده است۴-٣  :٢ان یپیلیكنند كھ در ف ی را میشان ھمان كاریا. شمارند یگران را از خود بھتر می دیكنند، بلكھ با فروتن ینم
 خود را نكند، بلكھ ھر یك از شما مالحظھ كارھایھر . دیگران را از خود بھتر بدانی دید، بلكھ با فروتنیمكن) تكبر(از راه تعصب و ُعْجب 

 بھ خدا ی متكد كھ كامًالیساز ید و خود را فروتن میدان یگران را از خود بھتر می دی، شما فقط زمان در عمل» .زیگران را نی دیكدام كارھا
د، و با دقت بھ یرید و بپذیق كنیھا و اشتباھات خود را تصد د، و ضعفید و ارج بگذاریق كنیگران را تصدیل دید، و نقاط قوت و فضایباش

د، خصوصًا در جھت یگران كار كنید در جھت منافع دی كنید، و سعیرید و بپذیری بگید و او را جدی طرف مقابلتان گوش دھیھا گفتھ
  . شانی ایفع ملكوت خدا در زندگمنا
  

  ) دقیقھ٨(دعا    ٥
  دعای در پاسخ بھ كالم خدا

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

  .بھ حضور خدا بیاورید
  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
  ید بعدرسبرای 

  
 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 را موعظھ كنید، » فریسی و باجگیر «و» ھا جای باال در ضیافت «ھاِیمثلموضوع  برای یك فرد یا یك گروه 
  .بررسی نمایید

از روش حقیق ت محب وب اس تفاده كنی د و     .  بخوانیدرا ۴٩، ۴٠، ٣٨، ٣٧مزمور فصل از   ھر روز نیمی از یك      - رازگاھان   - ٢
  . یادداشت بردارید

 آی ھ  ٥ھ ر روز آخ رین   . م ق ق رار داده و حف ظ كنی د    اس ت، م ورد تع   )١٣  :۶رومی ان  (  آیھ حفظی جدید را كھ       - حفظ کردن    - ٣
  .حفظی قبلی را مرور کنید

 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ١١-١  :۶رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس  -٤
  .بررسی کتاب مقدس استفاده کنید

  ). ٣: ٥مزمور (كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید  دعا 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 بنویسیدیادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل آیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٢٢درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
  مزامیر

  
در با دیگران  ،)۴٩، ۴٠، ٣٨، ٣٧مزمور (  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

  
  .١٣  :۶رومیان . نید مرور كدو نفری :مرور

  

  ) دقیقھ٩٠(مقدس   بررسی كتاب  ٤
    ١١-١ : ۶رومیان   

  
قوت خدا  «ه در بار۵ تا ٣ یھا ان فصلیروم. »مان آوردی نجات ھر كھ ایقوت خداست برا«ل ید كھ انجیفرما ی م١۶  :١ان یروم  : مقدمھ

م یتعل»  ماندارانی مقدس ساختِن ایقوت خدا برا «ه در بار۶فصل ان یروم. دھد یم میح تعلیمانداراِن مسیا» ا عادل شمردِنی نجات یبرا
شھ عادل ی ھمیك بار براید كھ او یفرما ید و میگو ی سخن میحی شخص مسیقانون)  گاهیا جای(ت ی وضعھنی در زم۵ان فصل یروم. دھد یم

م ی تعلیحی فرد مسیاخالق)  تیا موقعی(ت یضع وهد، بلكھ در باریگو یس سخن نمیند تقدی در خصوص فرا۶ان فصل ی؛ اما روم شمرده است
د یبھ چھ با«نھ كھ ین زمی در ای است اعتقادیحی توض١٠-١  :۶ان یروم.  شھ مقدس شده استی ھمیك بار براید كھ او یفرما یدھد و م یم
  .» كردید زندگیچگونھ با«ھ كھ ین زمنی است در ای رھنمود١١  :۶ان ی، اما روم» مان داشتیا

  
   خوانیدب:  ١قدم 

  . را با ھم بخوانیم ١١-١  :۶رومیان  :بخوانید
  . ھر یک بھ نوبت یك آیھ را بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

  
  كشف كنید :  ٢قدم 

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

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

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

  
 یرممكن است بتواند بھ زندگی غیحیكند كھ فرد مس یپولس استدالل م.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٧-١  :۶ان ی در روم )١كشف 

عت ی شریدادند كھ شخص با انجام كارھا یم میشدند، بھ اشتباه تعل یده مینام» گرا عتیشر« كھ ی، گروھ در روم. كردن در گناه ادامھ دھد
 یازی، ن  كھ عادل شمرده شدهیدادند كھ شخص یم میشدند، بھ غلط تعل یخوانده م» زیست عتیشر«، كھ  گروه مخالف. شود یعادل شمرده م

 مقابلھ با یاو برا. كند یم غلط را رد میپولس رسول ھر دو تعل.  كندیتواند در گناه زندگ ی می كند؛ حتیعت زندگیندارد مطلقًا مطابق شر
ح عادل شمرده ی مسیسیمان بھ عی اھواسط ض بھی فھلیوس ، بلكھ بھ عتی شخص نھ با انجام اعمال شرداد كھ یم میتعل» گراھا عتیشر«
د ی، با مان عادل شمرده شده استی اھواسط ض بھیلھ فیوس  كھ بھیداد كھ شخص یم میز تعلین»  زانیست عتیشر« مقابلھ با یبرا. شود یم
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 ھلیعت وسیداد كھ شر یم میپولس تعل.  داشتھ باشدین و مقدسی نوید كماكان زندگیاو با.  كندیعت سپریاش را مطابق شر یكماكان زندگ
  . كنندید طبق آن زندگیافتھ بای است كھ اشخاص نجات یاری، بلكھ مع ستینجات ن

  
م كھ یكھ فرض كنك تناقض است ین ید كھ ایفرما یپولس م.  ك تناقض استی،  زانیست عتیدھد كھ اعتقاِد شر یم می تعل٢-١  :۶ان ی روم) الف

  . كردن در گناه ادامھ دھدین منظور كھ بتواند بھ زندگیابد، بھ ای یید تا از گناه رھایآ یح می مسیشخص بسو
  

پولس در استدالل .  ، نسبت بھ قدرت گناه مرده است نی، بنابرا ح متحد شدهی با مرگ مسیحیدھد كھ فرد مس یم می تعل۴-٣  :۶ان ی روم) ب
 گناه یبرا« ح یلذا چنانكھ مس. اند ح در مرگش متحد شدهیاند، با مس افتھید یح تعمی كھ در مسید كھ آنانیفرما یم. كند یره مد اشایخود بھ تعم

 از گناه یی، رھا یحیك مسی یبرا!  ان استیحیت مسی از گناه ھمانا ھوی دائمین گسستگیا. »اند نسبت بھ گناه مرده« ز یان نیحی، مس»مرد
،  س شدهیاو تقد(باشد  یز می از قدرت گناه نی، بلكھ رھا) او عادل شمرده شده است(ست ی از مجازات گناه نیی رھایمعنا صرفًا بھ)  ھیفد(

،  نیبنابرا.  ستی گناه نهگر بردیاو د!  ، نسبت بھ قدرت گناه مرده است ح متحد شدهیھر كھ با مس)! ٣٠  :١ان یاول قرنت) ( مقدس شده است
 كردن در گناه ادامھ ی بھ زندگی، اگر كس نیو باز بنابرا.  كردن در گناه ادامھ دھدیتواند بھ زندگ یگر نمیود، دش ی میحی مسی كسیوقت

  ! باشدیحیتواند مس یدھد، نم
  

 ی زندگینیطرز نو تواند بھ یل است و می، ما نیح متحد شده است و بنابرایام مسی با قیحیدھد كھ شخص مس یم می تعل٧-۵  :۶ان ی روم) پ
اند، قطعًا  ح در مرگش متحد شدهی كھ با مسید آنانیفرما یم. كند یح اشاره میام مسیپولس در استدالل خود، بھ ق. ز خواھد كردین نیكند و چن

ام او ی، ق حی مرگ مسی قطعھجیھمانگونھ كھ نت.  وجود داردی علت و معلولیا ام رابطھیان مرگ و قیم. ز متحد خواھند شدیامش نیدر ق
ح سبب ی مسیسیام عیمرگ و ق. ن و مقدس خواھد بودی نوی، زندگ ماندار نسبت بھ قدرت گناهی مرگ ای قطعھجی، نت  ھمان شكلبود، بھ

م یح سھی در مرگ مسیحیشخص مس.  گرددی قطعیماندار امری تقدِس ایت اخالقی و وضعیشمردگ  عادلیت قانونیشود كھ وضع یم
امت او ینكھ در قدرت قیمند گردند مگر ا ح بھرهیتوانند از مواھب مرگ مس یان نمیحیمس.  گرددمیز سھیح نیات مسیشود تا بتواند در ح یم

. نكھ عادل شمرده شودیتواند مقدس شود مگر ا یز نمیانسان ن. د نخست او را عادل بشماردی آنكھ انسان مقدس باشد، خدا بایبرا. م باشندیسھ
ت یانگر قطعی، بلكھ ب ستینده نیانگر وقوع امر در آی ب٨ و ۵ یھا ھینده در آیزمان آ! (رندی و تقدس جدا ناپذیشمردگ ، عادل مقدس در كتاب
  !) امر است

  
.  افتھ استیر یی بطور قطع تغیحیكند كھ شخص مس یپولس استدالل م.  من وجود داردی برایقت مھمی حق١١-٨  :۶ان ی در روم )٢كشف 

او در . خ مرد و مرگش ھرگز تكرار نخواھد شدیشھ در تاری ھمیك بار برایح یمس. كند ی میریگ جھیھا، پولس از استدالل خود نت ھین آیدر ا
  .   دارد كھ بھ خدا وقف شده استیا یاش اكنون زندگ كرده امی قیعِت انسانیطب

شده بھ خدا داشتھ   وقفیا یشھ نسبت بھ قدرت گناه مرد و اكنون قادر است زندگی ھمیك بار برایخ ی در تاریحی، شخص مس ن شكلیبھ ھم
ن یا.   استیز قطعین و مقدس نی نویك زندگی از ی برخورداری او برایی است و توانایی، نھا  از قدرت گناهیحی شخص مسییجدا. باشد
»  ناهمرده بودِن ما نسبت بھ قدرت گ«دھد كھ  ینشان م»  حیمرده بودن با مس «یعنیخ رخ داد، یشھ در تاری ھمیك بار برای كھ یداد قطعیرو

»  حیام كردن با مسیق «یعنیخ رخ داد، یشھ در تاری ھمیك بار برای كھ یداد قطعین روی، ا بھ ھمان شكل.  است ماندگاریتیا موقعیت یوضع
گر توسط قدرت ی دیحیك مسی ما در مقام یزندگ.  است ماندگاریتیا موقعیت یز وضعین» زندن بودِن ما نسبت بھ خدا«دھد كھ  ینشان م
ا اعمال یمان  یمیآلود قد عت گناهیگر توسط طبی ما دیزندگ. دیر نمایا اسیشود تا ما را محكوم كند، آلوده سازد،  یا كنترل نمین ییگناه تع

  . شود یم و كنترل نمیم تنظیدھ یمان انجام م ی كھ در بدن جسمانیآلود گناه
ده ینام»  تقدس«، ھمان است كھ  حین در اطاعت از مسی نوی از زندگی برخورداریت مرده بودن نسبت بھ قدرت گناه و توانانین وضعیا
ام یدرست ھمانطور كھ مرگ و ق. رود یان نمی، از م میشو ینده مرتكب می كھ در آی، توسط گناھان  تقدسیعنیت ماندگار ین وضعیا. شود یم

ت ی، وضع میآور یمان میح ای مسیسی ع بھیز وقتی، ما ن  او واقع شد، بھ ھمان شكلیشھ برای ھمیك بار برای بود كھ یح امریمس
ز خود را یشما ن«: دیفرما ی م١١  :۶ان یپولس در روم! دھد یشھ رخ می ھمیك بار برای است كھ یمان امری و تقدس برایشمردگ عادل

ست كھ ین نیشود ا ی كھ بھ ما داده مید توجھ داشت كھ دستورینخست با» .  زندهیسیح عی خدا در مسید، اما برای گناه مرده انگاریبرا
م و نسبت بھ خدا قبًال زنده یا ن است كھ ما نسبت بھ گناه قبًال مردهیفرض ا شیرا پی، ز میا نسبت بھ خدا زنده گردیم ینسبت بھ گناه مرده شو

ا آنھا یت ھستند ینھا واقعم كھ آیست كھ معتقد بشویاز نی، نت شوندیل بھ واقعیزھا تبدین چی انكھی اید توجھ داشت كھ برایدوم آنكھ با!  میا شده
 با مرگ و یلحاظ روحان ت بوده كھ ما بھیك واقعین از قبل یا! باشند یت میرا اعالم شده كھ آنھا قبًال واقعی، ز میاوریحساب ب ت بھیرا واقع

نكھ نسبت بھ قدرت گناه ی ایعنی،  میا م و مقدس گشتھیا ت است كھ عادل شمرده شدهیك واقعیز از قبل ین نیلذا ا.  میا ح متحد شدهیام مسیق
مان داشتھ ین است كھ ایكند، ا یآنچھ كھ پولس ما را بھ انجامش امر م.  می داشتھ باشین و مقدسی نویم نسبت بھ خدا زندگیم و قادریا مرده

  ! میھا را ارج بنھ تین واقعیت ھستند و اینھا از قبل واقعیم كھ ایباش
  

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

  .فھمیم سؤالھای خود را مطرح كنیم را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ١١-١  :۶رومیان سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ 
س آنھا را در دفترچھ یادداشت خود  تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپ: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

 با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه جوابی برای سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید (:گفتگو كنید
  ). در ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگردان بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ با آن مباحث آمده است. آنھا پیدا كنید
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   بودند؟ی دھند، چھ كسانتوانند بھ گناه كردن ادامھ یان میحی كھ معتقد بودند كھ مسیآنان). ١۴، ١  :۶ان یروم ( )١سؤال 
ت ینھا یض بی، ف اده گشتی كھ گناه زییكن جا'ل. اده شودیان آمد تا خطا زیعت در میشر«: ابدی یان مین پاینچنی ا۵ان فصل ی روم:مالحظات

: گفتند ی، م م دادهیلشان بھ خطا تعی را شكل دادند؛ ای، اعتقاد نادرست شھین اندی از مردم از ایگروه خاص). ٢٠  :۵ انیروم(» دیافزون گرد
شتر گناه كند، خدا با یانسان ھر چقدر ب«دادند كھ  یم میو باز بھ خطا تعل» .شتر گناه كندین قصد عطا كرد كھ انسان بیعت را با ایخدا شر«

. شتر گناه كنندیتر و بشیق كرد كھ بید مردم را تشویگرفتند كھ با یجھ می، نت نیبنابرا» .ابدی یشتر جالل می، ب ضش بھ انسانینشان دادِن ف
مقدس در خصوص  م كتابی كھ تعلیآنان.   اشتباه استیم بروشنین تعلیا» !ض خدا افزون شودیم تا فیبھ گناه كردن ادامھ دھ«: گفتند یم
  .عت و احكام خدا بودندیشدند، چرا كھ بر ضد شر یخوانده م» زیست عتیشر«ساختند،  یض را منحرف میف

د یح تأكی مسهشد لیآنان تا آنجا بر كار تكم. گرفتند یده میت انسان را نادیدند، اما مسؤولیورز ید می تأكیعمل الھزان بر یست عتی شر) الف
ان یحی مسیح نجات كامل را برایگرچھ درست است كھ مس. كردند یس را رد میاز انسان بھ تولد تازه و بازگشت و تقدیگذاردند كھ ن یم

  .افتن انجام دھندی نجات ی براید كاریان نبایحیباور بودند كھ مسن یشان بھ خطا بر ایكسب كرد ، ا
  

ر یز«ان فقط یحیآنان بھ خطا معتقد بودند كھ مس. كردند یعت را رد میگذاردند كھ شر ید میض خدا تأكیزان تا آنجا بر فیست عتی شر) ب
دھد،  یعت حكم بھ انجامشان می كھ شریكی نیادند كھ كارھاد یم میآنان بھ اشتباه تعل. عت ندارندی با شریچ كاریباشند و لذا ھ یم»  ضیف

 لطف خدا مورد ی، از رو شان كرده یعت نھیان كھ شریحی بِد مسیدادند كھ كارھا یم مین بھ غلط تعلیھمچن.  ستیان واجب نیحی مسیبرا
باشد، و از آنجا  یم»  شان یمیعت قدیطب«لق بھ ان متعیحی بِد مسیخطا باور داشتند كھ تمام كارھا زان بھیست عتیشر. رندیگ یاغماض قرار م

ن یزان ایست عتی شریض از سوی فهف آموزیھ تحریاستدالل پولس رسول عل. ز نداردی نیتیچ اھمیگردد، ھ یعت وارث نجات نمین طبیكھ ا
 مرگ ھواسط  بھح نجات رای مسیسی، ع یآر.  ستی او نھلیوس  نجات بھردح مانع كاربی مسیسیلھ عیوس است كھ كسب نجات بھ

ق ی را از طرردن كاربی، و ابندد یكار م ا در مورد مردمان بھن نجات ریح ای مسیسیاما ع.  كسب كردیستگیشا ب بھیاش بر صل هكنند كفاره
 یمردگش دارد كھ عادل یپولس اظھار م. بخشد ی تحقق میشان از احكام اخالقیق اطاعت ای، و از طر لیمان بھ انجی، بازگشت و ا تولد تازه

گر تعلق یكدیر بھ ی جداناپذیا گونھ  تقدس بھیت اخالقی و وضعیشمردگ عادل یت قانونیوضع.  ز تقدس جدا ساختتوان ا یرا ھرگز نم
 ی نجات ھرگز از زندگیا یشمردگ عادل. باشد یم میز سھیح نیام مسی، در مواھب ق م استیح سھی كھ در مواھب مرگ مسیشخص. دارند

  !ردیتواند ھم بپذ یرد و نمیپذ ینم یین و مقدس جداینو
  

  ؟ ستید چیمفھوم تعم). ۴-٣  :۶رومیان  ( )٢سؤال 
م شدن در یح و سھین مشاركت با مسیح است و ھمچنی اتحاد با مسیمعن بھ»  حیافتن در مسید یتعم«، اصطالح ٣  :۶ان یدر روم :مالحظات

د ی، تعم ان فصل ششمیدر روم. ھا تین واقعی است از ایا ، بلكھ فقط نشانھ تسیھا ن تین واقعی اییدآید علت پدیتعم.  حیتمام مواھب در مس
،  ح استی اتحاد با مسیمعنا ح بھید در مسیتعم. باشد یم شدن در تمام مواھب مرگش میح در مرگش و سھی اتحاد با مسیمعنا بطور خاص بھ

اش  شده لیتوان از اتحاد با عمل تكم یح را نمی مسیسی اتحاد با خوِد ع. عیعنوان شف  مراحل عملش بھی، و اتحاد با تمام با ھر چھ كھ او ھست
  . امش جدا ساختیتوان از اتحاد با ق یو اتحاد با مرگش را نم.  جدا ساخت

. »اند ھافتید یدر مرگ او تعم«اند،  افتھید یتعم»  یسیح عیدر مس« كھ یانیحیدھند كھ مس یم می تعل١٢  :٢ان ی و كولس۴-٣  :۶ان ی روم)  الف
ح یام مسی با مرگ و قیالقدس موجب اتحاد روحان  روحھواسط تولد تازه بھ.  شانیت مرگ ای است بر واقعیلیح دلیشان با مسیدفن ا

)  گذشتھ ساده (۴-٣  :۶ان یزمان افعال در روم.  حیام مسیماندار با مرگ و قی شخِص ای است از اتحاد روحانیا د نشانھیگردد، و تعم یم
 یا آنان بگونھ.  دفن شدندی مردند و از لحاظ روحانیشھ از لحاظ روحانی ھمیك بار برایشان  خ گذشتھیان در تاریحین است كھ مسیانگر ایب

 قطع رابطھ كرده یاند، ھمانطور كھ شخِص مرده در قبر با زندگ طان قطع رابطھ كردهیآلود و حكومت ش  گناهیایمؤثر با قلمرو گناه و دن
 یحاك)  ی نقلی ماضیونانیدر  (۵  :۶ان یزمان فعل در روم. اند شھ بخشوده و عادل شمرده شدهی ھمیك بار برایمانداران یا،  نسانیبد.  است
  .  و در حال تداومی است كنونیتی واقعیا عادل شمردگیش ین بخشاین است كھ ایاز ا

  
 اول اشاره دارد بھ ھح در وھلیام مسینجا قیدر ا. خواھند شد ح متحدیام مسیان بطور قطع با قیحیدھد كھ مس یم می تعل۵  :۶ان ی روم)   ب
 تنگاتنگ ین است كھ اتحاد روحانی ا۵  :۶ان یاستدالِل روم . ندهیدر زمان آ ھِابدنامت یق، و در وھلھ دوم بھ كرده در زمان حال امیاِت قیح

جدایی  یا ح بگونھی مسیسیمان بھ عی اھواسط ان بھیحیمس. ام او جدا شودی تنگاتنگ با قیتواند از اتحاد روحان یح نمیبا مرگ و دفن مس
مانشان بھ ی اھواسط ان بھیحی، مس بھ ھمان شكل. دیشان گرد یشمردگ ن امر منجر بھ عادلیاند و ا ح متحد گشتھین مسی با مرگ و تدفناپذیر

، مرگ  یشمردگ  عادلیبرا! گردد یشان میس ای بھ تقدن امر منجریاند و ا ح متحد گشتھیام مسی با قجداناپذیر یا ، قطعًا بگونھ حی مسیسیع
 ی تقدس امریح برای مسهكرد امیاِت قی، ح بین ترتیبھ ھم.   استی و قطعی ضروری، امر  گناھانهكنند  كفارهیعنوان قربان ح بھیمس

و . دیح خواھند گردیھ مسیب مقدس شی زندگھنیشتر در زمیشتر و بی، ب ن جھان و در زمان حالیان در ایحیمس.   استی و قطعیضرور
 ۶ان ی بحث در رومیتمام! د یح خواھند گردیھ مسی روح و بدن شبیاِت پرشكوه و ابدیان بطور كامل در حیحی، مس ندهیسرانجام در عالم آ

  .گردد یت تقدس می و وضعیشمردگ ت عادلیان وضعیحول محوِر ضرورت ارتباط م
  

  ؟ ستیچ»  ت تازهیانسان«و »  ت ُكھنھیانانس«ان یتفاوت م). ۶  :۶ان یروم ( )٣سؤال 
  .ص دھندیگر تشخیكدیرا از »  یت ظاھریانسان«و » آلود عت گناهیطب«و »  ت كھنھیانسان«د اصطالحات یان بایحیمس :مالحظات

  . د بطور قطع وجود داردیت جدیت كھنھ بطور قطع مرده است و انسانی انسان) الف
 است كھ آگاھانھ انتخاب كرده یعین انسان طبیا.  انسانھا است»  هعت فاقد تولد تازیطب«معرف »  ھنھت كیانسان«، ۶  :۶ان یمطابق روم  )١

  ). ٨-۶  :٨ان یروم(آلود خود قرار دارد  عت گناهی كامل طبھ، تحت سلط و از آن پس) ١۶  :۶ان یروم(آلود خود باشد  عت گناهی طبهكھ برد
  ). ٢٠  :٢ان یغالط(شھ مصلوب شده است ی ھمیك بار برای،  حی مسیسیبھ عمان یق ایعت فاقد تولد تازه از طریطب  )٢
عت واجد تولد یطب«مظھر »  ت تازهیانسان«!  در شده است شھ از تن بھی ھمیك بار برایعت فاقد تولد تازه ی، طب٢٢  :۴ان یمطابق افسس  )٣

! اند شھ بر تن كردهی ھمیك بار برایان یحی واجد تولد تازه را مسعتی، طب)١۵  :٢ان یافسس (٢۴  :۴ان یمطابق افسس.  ان استیحیمس»  هتاز
ن دو بطور ھمزمان یا. كند یدر م ت كھنھ را از تن بھیكند، انسان یت تازه را بر تن میكھ انسان ی، شخص ھنگام١٠-٩  :٣ان یمطابق كولس

  .توانند در كنار ھم وجود داشتھ باشند ینم
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» .ستندیآلود آزاد ن عت گناهیبار طب  مطلق و قدرت اسارتھان از سلطیحیرمسیغ«. آلود دارد  گناهیعتیز طبت تازه ھنوی، انسان نحالی باا) ب
عت یطب«اند،  بار آن آزاد شده شھ از سلطھ و قدرت اسارتی ھمیك بار برایان یحی، گرچھ مس٢  :٨ و ١٨  :٧ و ٧  :۶ان یاما مطابق روم

آلود در  عت گناهی، طب٢٣-١۶  :۵ان ی و غالط١٣،١٩  :۶ان یو مطابق با روم. رومندی حاضر و ن استیشان قدرت یھنوز در زندگ» آلود گناه
كنند كھ  ی اغلب انتخاب میان واقعیحی، مس١٣ ،٩  :٨ان یمطابق روم. باشد ید ساكن میالقدس كھ در انسان جد  است با روحیكشمكش دائم

او اغلب با ھمشكل شدن . كند ید دائمًا رشد می، انسان جد٢-١  :١٢ان یمطابق روم.  آلودشان عت گناهیالقدس باشند و نھ طب تحت كنترل روح
 یل و تازگین تبدیار و ھدف ایمع. دیح در آیكند كھ دگرگون شود و بھ شباھت مس یاو اغلب انتخاب م. كند یآلود مقاومت م با جھان گناه

  .»شود یتازه م...  صورت خدا بھ«د دائمًا یانسان جد، ١٠  :٣ان یمطابق كولس.  حیح است و شباھت بھ مسی، مس یدائم
  

و درون او "  یت ظاھریانسان"د یظاھر انساِن جد«. ص دادی را تشخیت باطنی و انسانیت ظاھریتوان انسان ید می در انسان جد) پ
كن باطن روزبروز تازه یشود، ل ی مین ما فایت ظاھریھر چند انسان«، ١۶  :۴ان یمطابق با دوم قرنت» . ده شده استینام"  یت باطنیانسان"
، نھ آن )١١-١٠  :۴ان یدوم قرنت(است »  یفان)  بدن(جسد «ا ی، )٧  :۴ان یدوم قرنت(»  یظرف خاك«ھمان »  یت ظاھریانسان» «.گردد یم

، چھ  ی و چھ بدنی چھ ذھن، شیروھایھا و ن تی انسان است با تمام قابلی ھمان ساختار كلیت ظاھریانسان.   فاقد تولد تازهھت كھنیانسان
ن ی از آن است كھ ایزمان حاِل فعل حاك. رود یش می قبر بھ پی و انحطاط است و بسوی كھ مشمول تباھیتی، انسان ی و چھ عملیادراك

» .نندیب یگر او را میشود و اشخاص د یده می است كھ در ظاھر دیدیانسان جد«ن ھمان یا.  ر قابل بازگشتی است ثابت و غیندی فرایتباھ
» دھد ی می و تجربی واقعیح بھ او شناخت الھی مسھواسط درخشد و بھ ی است كھ نور خدا در آن میحیقلب مس«ھمان »  یت باطنیانسان«
كند كھ ھر چھ خدا وعده داده  ین میالقدس در آن ساكن است و تضم  است كھ روحیحیقلب مس« ھمان یت باطنیانسان). ۶  :۴ان یدوم قرنت(

در آنجاست كھ .  د را كاشتھ استیات جدیالقدس اصل ح در آنجاست كھ روح). ۵  :۵؛ ٢٢  :١ان یدوم قرنت(»  افتیق خواھد ، تحق است
  :٣ان یافسس(د یفرما ی را عطا میحیالقدس قدرت رشد در تمام فضائل مس در آنجاست كھ روح. كند یالقدس كنترل خود را ِاعمال م روح
شخص . »باشد یشان خارج میل ایھ و تحلید مردم جھان نھان است و از دسترس تجزی كھ در درون از دد استیانسان جد«ن یا). ١٧-١۶
ق بزرگ ی حقاهپولس در بار.  ید درونی و چھ از دیرونید بی، چھ از د میر قابل تقسی است غیتی، ھنوز شخص  پس از تولد تازهیحیمس
 یا  و بگونھی درونی تازگھ ھمراه است با تجربیرونی بی و فنای در تباھتی قابل رؤیشرویدھد كھ پ ید و شرح میگو ی سخن میحیمس

  ! روز افزون
  

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

  :۶رومیان پذیر براساس  ی امكان افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھا:درمیان بگذارید و بنویسید
  . تھیھ كنید ١١-١

  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. ریدبگذا
  . یابند متفاوتی می

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

  ) ١١-١  :۶رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
  .دیگر بھ گناه كردن ادامھ ندھید و دین عادات دست بكشید كھ از ایریم بگیتصم. دیآلود خود فكر كن  بھ عادات گناه * ١  :۶ •
د، یاگر بخواھ. دیبار گناه قرار ندار گر تحت قدرت اسارتید، دیآور یمان میح ای مسیسی بھ عید كھ وقتی توجھ داشتھ باش * ۴-٣  :۶ •

  .دیره شویآلود گذشتھ چ ات گناهیبر افكار و سخنان و كارھا و عادات و خصوصد یتوان یم
 رفاقت و ھن نشانی، و ھمچن ح استیتان با مس ی اتحاد روحانیرونی بھد نشانیتعم. دی درك كنیروشن د را بھی تعمی معن * ۴-٣  :۶ •

د بطور خاص داللت دارد بر یتعم. باشد ینده می حال و آ نجاتتان در گذشتھ وهشد لیم شدنتان در كار تكمی، و سھ حیمشاركتتان با مس
ن بدان معناست كھ شما بخشوده یا). ١۶  :٢٢اعمال (نكھ گناھانتان شستھ شده است ی ایعنی شما، یم شدن در مواھب مرگ او بجایسھ

  ).٧  :۶ان یروم(د یا ا عادل شمرده شدهی) ٣٨  :٢اعمال (شده 
 در یوقت.  تقدس شما جدا شودیت قانونیتواند از وضع یشمرده شدِن شما نم  عادلیت قانونیضعد كھ وی توجھ داشتھ باش * ۵-۶  :۶ •

  .دی كنیح زندگید در مسیات جدی، طبق ح نیبنابرا. دیگرد یم میز سھیام او نید، در قیشو یم میمرگ او سھ
  .دید تا خدا را خشنود سازی كنیدتان زندگیات جدی طبق ح * ١١-١٠  :۶ •
  

  از كاربردھای شخصی نمونھ ھایی 
  

آلودم  عِت گناهیار شادم كھ قدرت مطلِق طبیقت بسین حقیاز ا.   زنده، نسبت بھ خدا و ببینممرده ،خواھم خود را نسبت بھ قدرت گناه ی م) الف
د ینكھ نھ فقط بایام و ا  زندهاد داشتھ باشم كھ اكنون نسبت بھ خدایقت را بھ ین حقیخواھم ا یم.  ام  گناه آزاد شدهی دائمیشكستھ شده و از بردگ

  .  برخوردار باشمیا ین زندگیخواھم از چن یتوانم و م ی، بلكھ م داشتھ باشم ید و مقدسی جدیزندگ
  

! باشند یك میز شریام او نیكند، بلكھ در تمام مواھب قیح شریان نھ فقط در تمام مواھب مرگ مسیحیاد داشتھ باشم كھ مسیخواھم بھ  ی م) ب
آلود من  عت گناهی، طب٧  :۶ان یمطابق روم.  آلود من گشتھ است عت گناهیح منجر بھ شكستھ شدِن قدرت مطلِق طبی من با مسیمرگ روحان

، قدرت  القدس در من  كار روحھواسط بھ. شود یام بھ موقع اجرا گذاشتھ م ی در سراسر زندگین داوریقبًال محكوم بھ مرگ شده است و ا
  . د و مقدس برخوردار باشمی جدیابم تا از زندگی ین را می ا قدرتھر مرتبھشود و  یم  شكستھره و دوبارهدوباآلوِد من  گناهعت یطب
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  دعا کنید:  ۵قدم 

  . آشکار کرده است، دعا كنیم ١١-١  :۶رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 
تمرین كنید کھ در فقط یک یا دو جملھ . سخ دھیددر دعای خود بھ آنچھ کھ درطی این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پا(

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

  ) دقیقھ٨( دعا   ٥
    شفاعتدعای   

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

  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
    ی بعددرسبرای   

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

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

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید» ١١-١  :۶رومیان « موضوع ،برای یك فرد یا گروه 
از روش حقیق ت محب وب اس تفاده كنی د و     . را بخوانید ۶٢، ۵٨، ۵١، ۵٠مزمور ھر روز نیمی از یك فصل از        - رازگاھان   - ٢

  . یادداشت بردارید
  . آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ٢٣  :۶رومیان (آیھ حفظی جدید   - حفظ کردن   - ٣
  .ھا استفاده كنید  قدم برای تفسیر َمَثل٦ از روش . آماده کنید٣۵-٢٣  :١٨ ناسپاس از متی خادمَمَثل   - تعلیم   - ٤
   ).٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی در این ھفتھ   - دعا   - ٥
 ھ ای خ ود در م ورد    تم ام یادداش ت  . خ ود كنی د  ) ی ا پوش ھ  (را  وارد دفت ر  موعظ ھ ملك وت خ دا   مرب وط ب ھ    آموخت ھ ھ ای جدی د      - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ٢٣درس 
  

 دعا   ١
  

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

  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
  مزامیر

  
در با دیگران ، )۶٢، ۵٨، ۵١، ۵٠مزمور (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  وانیدبخھای 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

  
  .٢٣  :۶رومیان  : و مرور كنیدحفظ،  تعمقدو نفری

 
  

  )دقیقھ  ٩٠( تعلیم   ٤
   ناسپاسخادم 

  
  .»دن در ملكوت خدایبخش «ه است در باری، مثل٣۵-١۵  :١٨ یدر مت»  خادم ناسپاس«مََثل 
 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 یم انسان استفاده ی 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
  

  .٣۵-١۵  :١٨ ی مت:بخوانید
  
    َمَثلیعین طبدرك داستا  -١
  

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

  اند؟  روزمرهیات زندگی در داستان مطابق واقعی چھ عناصر:گفتگو کنید
  :  سھ بخش استیل داران مثیداستاِن ا :مالحظات

ن غالمان یا. ھ حساب كندی خواست تا با غالمان خود تسویپادشاھ. ، بر او ترحم كرد اد خادمشی زیدِن بدھی با بخشیپادشاھ )  الف
 بود كھ خراج نی آنان اھفیوظ). ٢-١  :۶ال ی؛ دان ساتراپ( بودند یتیھ و احتماًال حاكمان والی نبودند، بلكھ مقامات بلندپای معمولیھا برده

ك احضار یك بھ ین خادمان یا. ل دھندین مبالغ ھنگفت را در موعد مقرر بھ پادشاه تحوی كنند و ایآور ت خود جمعیشاھانھ را در وال
د با ك قنطار برابر بوی! او بھ پادشاه ده ھزار قنطار بدھكار بود.  از خادمان قادر بھ پرداخت نبودیكی. شدند تا بھ حضور پادشاه برسند یم

ك قنطار یست سال كار كند تا فقط یست حدود بیبا یك كارگر می. ك روز كار بودی یك كارگر برایز دستمزد ینار نیك دی. ناریشش ھزار د
ر  بھ پادشاه بدھكاین خادم چنان مبلغی، ا نیبنابرا. انداز كند ك قنطار پسیست كار كند تا فقط یبا یز میگر نیار دی بسیسالھا! اوردیدست ب بھ

ن مبلغ را ید نتوانستھ بود كھ ایشا.  بھ او بدھكار بودین مبلغیگفتھ نشده كھ چرا چن! توانست آن را بازپرداخت كند یبود كھ ھرگز نم
ن است كھ یمسألھ مھم ا.  خود ھدر داده بودید ھم آن را در راه اھداف شخصیا شای نگاه دارد، ی امنیا آن را در جای كند، یآور جمع

اش  ی از بدھی بفروشند تا بخش كوچكیاش را بھ بردگ پادشاه دستور داد تا او و تمام خانواده !رممكن بودیاش كامًال غ یدھبازپرداخت ب
د نبود، اما در ممالك مجاور یل مورد تأئیشان نبودند، در اسرائ ی كھ قادر بھ پرداخت بدھی فروختن كسانیعنی،  ن عملیا. ن شودیتأم

او منكر نشد .  پادشاه سجده كرد و درخواست ترحم نمودیھایخادم در مقابل پا .آمد یحساب م  شناختھ شده بھیشل متداول بود و رویاسرائ
 برده بود یاو قطعًا پ.   افتاده استیت مشكلین وضعیح دھد كھ چطور در چنی نكرد توضین سعیھمچن.   بدھكار استین مبلغ ھنگفتیكھ چن

ن ی او ا.باز گرداند فرصت كرد و قول داد كھ تمام مبلغ را ینحال تقاضای را بازپس دھد، با ایھنگفت ین بدھیرممكن بود كھ چنیكھ مطلقًا غ
د و اجازه داد كھ ی او را بخشی، تمام بدھ  شفقتیصرفًا از رو. پادشاه بر او ترحم كرد .د كھ از آن مجازات ھولناك برھدین امیرا گفت بھ ا
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رقابل یانگِر شفقت و رحمت غیبخش نخسِت مََثل ب! ار فراتر از درخواست و انتظارش بودی بس آن مرد كرد كھی برایپادشاه كار! برود
  .باشد كھ آن مرد سزاوارش نبود  یتصوِر پادشاه م

  
نار یكصد دید كھ فقط ی از ھمكاران خود را دیكی،  رون رفتی بیآن خادم وقت. ز ھمقطار خود را ببخشدی ناچی آن خادم حاضر نشد بدھ ) ب
نار ششصدھزار مرتبھ یكصد دی. انوس بودی در مقابل اقیا ، ھمچون قطره م خودشی عظیسھ با بدھین مبلغ در مقایا. او بدھكار بودبھ 

بانش را گرفت و شروع ی بر زبان آورد، خادِم ناسپاس گریا  كلمھیش از آنكھ آن ھمكار بتواند حتیپ!  او بھ پادشاه بودیكوچكتر از بدھ
د یشا. رحمانھ عمل كرد ین بید كھ چرا او چنیگو یداستان بھ ما نم. اش بود ی بدھیاو خواھان بازپرداخت فور.  شیكرد بھ فشردن گلو

جاد كرده یل را این می باشد، در او ایگران مباشر خوبینكھ نتوانستھ بود در نظر دیز او از ایآم  حقارتیدار شده و شرمسار حھیغرور جر
ن خادم یا.  ترحم كردی او افتاد و استدعایھایز بر پایھمقطارش ن .ردیخورد، بگ ی كھ بھ او بر مین كسیز اولر خود را ایبود كھ انتقاِم تحق

ز را بھ او پس دھد، بلكھ قول داد كھ فقط پول را پس ی، قول نداد كھ ھمھ چ بر خالف خادم ناسپاس. ن بودیب اش واقع یزان بدھیدر مورد م
ز بود، قانونًا مجاز نبود او را بھ ی ناچیلی آن ھمقطار خیاز آنجا كھ بدھ.  ت نداد و او را بھ زندان انداختیاما خادم ناسپاس مطلقًا رضا. دھد

ن كار ھم متداول بود یا. ن كند و بپردازدیاش را تأم ی، بدھ یندازند تا با كار اجباری بفروشند، اما قانونًا مجاز بود كھ او را بھ زندان بیبردگ
 كنند كھ ی را معرفیشان و دوستانیا خوی دارند، محلش را بروز دھند، یا شكنجھ دھند تا اگر گنجیندازند ی بھ زندان ب راین اشخاصیكھ چن

  .باشد ی مناسپاس خادِم بخشوده شده اما یرحم یانگر بیبخش دوم مثل ب.  او را بپردازندیحاضر باشند بدھ
  

 خادم یرحم ی، ب ر خادماِن پادشاهی سایوقت.  ز ساختیتر ن  آن را سختی و حترحم را مجددًا مقرر داشت یپادشاه مجازات خادِم ب )  پ
نكھ یده بود احضار كرد و او را متھم ساخت بھ ای را كھ بخشیپادشاه خادم. ناسپاس را مشاھده كردند، ھمھ ماجرا را بھ پادشاه گزارش دادند

 كھ پادشاه كرده یداد، ھمان كار یست بھ ھمقطار خود ترحم نشان میبا یرحم و ناسپاس م یخادِم ب. باشد یفطرت م  شرور و پستیخادم
 یرویفان خود، از سرمشق پادشاه پی، در رفتارش با ھمرد ن بود كھ نھ فقط از رحمت پادشاه قدردان باشد، بلكھ در عملی او اھفیوظ. بود
رحم را بھ زندانبانان  ی استوار، خادم بیپادشاه با خشم. شد را كھ بھ او خطا كرده بودند، ببخی كسانھن بود كھ ھمی او ای دائمھفیوظ. كند

  . خود را بازپس دھدینكھ ھمھ بدھیسپرد تا او را شكنجھ كنند تا ا
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

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

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

  .شود یافت می ٢٢-١۵  :١٨ ی مثل در متھنیزم )  الف
شان ی كھ بھ ایجاد مصالحھ با برادری ایم داد كھ برای بھ شاگردانش تعلیسی، ع١٧-١۵  :١٨ ی در مت. كردنو تربیت  انضباط هقاعد  )١

 وجود ندارد، اما یمی قدی خطیھا ن نسخھیدر بھتر» بھ تو«گرچھ عبارات . رندیدست بگ د بھیشان بای، ابتكار عمل را ا خطا كرده است
ھ یز در آیسؤال پطرس ن.  داردی و شخصی خصوصیرا گفتگو با برادِر خطاكار حالتی، ز)۴-٣  :١٧لوقا ( آن در جملھ مستتر است یمعن
 اجازه دھد، ایجاب كند یسا ای، ھر گاه كھ منافع كل نحالیباا. باشد یتر م یتر و شخص ی خصوصیتی ماھی اشاره دارد كھ دارای بھ گناھ٢١

  .زی نی، بلكھ در مورد گناھان عموم یكار رود، نھ فقط در مورد گناھان خصوص د بھی با١۵  :١٨ ی متهقاعد
د ی بایحی كامل را شخص مسھجاد مصالحی ای، گرچھ پطرس درك كرده بود كھ ابتكار عمل برا٢٢-٢١  :١٨ یدر مت.  دنی مسألھ بخش )٢
ن روِش نگرش یا. د بر برادر خطاكار خود رحمت و بخشش نشان دھدی چند بار بایحین شخص مسیاخواست بداند كھ  یرد، میدست بگ بھ

ن ی سومین و حتین و دومید نخستیدادند كھ شخص با یم میشان تعلیا.  بودیھودیھان یھ روِش فقی، شب ن روِش استداللی و ایبھ امور روحان
كار  ا آن را بھ دلخواه بھیتوان آن را اندازه گرفت  ی كاالست كھ مینوع»  بخشش «ییگو! ھ كندید تنبین را بایاھانت را ببخشد، اما چھارم

سؤال پطرس در خصوص ! گردد یدن ناممكن میگر بخشیع كرد، و فراتر از آن حد دی توزینیكم تا حد مع توان آن را كم ی مییا گویبرد؛ 
  . ار معقول استیكرد كھ ھفت بار بس یدن بود، و او خودش فكر میتعداد دفعات بخش

دن ی بخشی برای است اساسیآن حالت و تفكر.  ان داشتی بیریگ توان در ابعاِد قابل اندازه یش را نمی در پاسخ فرمود كھ بخشایسیاما ع
 یاللفظ منظور او رقم تحت! د برادر خطاكار خود را ھفتاد بار ھفت مرتبھ ببخشدیاو فرمود كھ شخص با. ورزند ی كھ بھ ما خطا میكسان

با ضرب كردن دو .  فراتر از رقِم كامِل دفعات را مشخص سازدیزیبرد تا چ یكار م ان را بھیھودی یشناس  او رقم بلکھ. بار نبود۴٩٠
بخشش . شناسد ی نمی حد و مرزی قصد داشت نشان دھد كھ بخشش واقعیسی، ع ھفت» رقِم كامِل«، در   ھفت و دهیعنی، » رقِم كامل«

  .ان كردی را بناسپاس مََثل خادم یسینجا بود كھ عیدر ا .  مربوط بھ حساب و كتابیا  مسألھ است و نھی قلبیحالت
  

  .شود یافت می ٣۴-٢٣  :١٨ یداستان مثل در مت  ) ب
  

 از یكیز با شما عمل خواھد نمود، اگر ھر ی من نینطور پدر آسمانیبھ ھم«. شود یافت می ٣۵  :١٨ یا كاربردِ  مثل در متیح یتوض )  پ
  ».شما برادر خود را از دل نبخشد

  
   ات مربوط و نامربوط در مثلین جزئییتع  -٣
  

 در داستاِن مثل آن دستھ یا اصلیاِت مربوط یجزئ.  باشندی مفھوم روحانیش دارایھا اِت َمَثلی جزئین نبود كھ تمامی ایسی قصد ع: مقدمھ
 قائل ی مستقلی روحانی، معنا ات مثلیك از جزئی ھر ید برای، نبا نیرابناب. 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
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ر ی سااید از چارچوب یاِت مربوط را بای، جزئ نیبنابرا. شود ی قائل نمی خاصین مثل معنایات ایك از جزئیچی ھی برایسیع :مالحظات
  .مقدس اخذ كرد  كتابیبخشھا

، و بھ برادر  یحی را بھ خدا، بھ شخص مسی اصلھدھد، نكت ی ارائھ م٣۵  :١٨ ی كھ در متی در كاربردیسیع.  پادشاه و دو خادم او ) الف
ز با شما عمل خواھد ی من نینطور پدر آسمانیبھ ھم«: دیفرما یاو م. باشند یھا مھم و مربوط م ن جنبھیفقط ا. سازد یخطاكار مربوط م

ست بھ ھمقطار یبا یم»   كھ خادمیترحم«.  انگر رحمت خداستیب»  ترحم پادشاه» «. از شما برادر خود را از دل نبخشدیكینمود، اگر ھر 
  .د بھ برادِر خطاكار خود نشان دھدی بایحی است كھ شخص مسیخود نشان دھد، مظھر بخشش

  
ھنگفت .  میا مظھر گناھان من و شماست كھ در حق خدا انجام داده) ده ھزار قنطار( مبلغ ھنگفت آن. ناریكصد دیده ھزار قنطار و  )  ب

ز یمبلغ ناچ!  رممكن استی غیاز نظر انسان!  می خود را بھ خدا بپردازیم بدھیتوان یدھد كھ من و شما ھرگز نم ین مبلغ نشان میبودن ا
ك كارگر، ی برابر با دستمزد سھ ماِه یزی چیعنی،  ستی نیگرچھ مبلغ كم. و شما است در حق من یگریمظھر گناه شخص د) ناریكصد دی(

 را كھ ییم خطایتوان یض خدا، من و شما میدھد كھ بھ ف ین مبلِغ اندك نشان میا!   ممكن است كھ آن را پرداختینحال از نظر انسانیبا ا
 بلکھ نشانھ این واقعیت  ستی از گناه نیریگ  قابل اندازهیا مقداری خاص ین دو مبلغ مظھر گناھیا.  می در حق ما كرده است ببخشیشخص

  .ناچیز استاست کھ یک مبلغ بسیار ھنگفت و دیگری 
  

 ی كھ طی، روز  استیی نھای، اما مظھر روز داور  اطالق نشدهی خاصیات معناین جزئیبھ ا). جالد(دھد  ی كھ شكنجھ میزندانبان )  پ
  ).١٠  :۵ان یدوم قرنت(، چھ خوب و چھ بد  افتیكھ در جسم انجام داده خواھد  را یی، حساب كارھا آن ھر شخص

  .بخشند یت و استحكام میآنھا فقط داستان را تقو.  قائل شدی خاصید معناین مثل نبایات ایر جزئی سایبرا
  
    مثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

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

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیزئك از جی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشی اید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلیپ :گفتگو کنید
  .دھد یم میتعل» بخشش در ملكوت خدا «ه در بار٣۵-٢٣  :١٨ یمََثِل خادم ناسپاس در مت :مالحظات

 كھ یشیان بخشای ھست میمی ارتباط مستقیعنی. د داردم وجوی مستقی ارتباطی و بخشش انسانیان بخشش الھیم«.  ن استی مثل ایام اصلیپ
،  ده شده استی كھ گناھانش بخشیحیك مسی.  م كھ در حق ما خطا كرده استیشو ی قائل می كسی كھ برایم و بخششیدار یافت میاز خدا در

 از خدا انجام دھد چرا یشناس  حقید از رویان كار را نھ فقط بیاو ا» .شھ آماده باشد تا ھر كھ را كھ در حقش گناه كرده است ببخشدید ھمیبا
از آنجا كھ خدا .  كندیروین از سرمشق او پیریخواھد كھ او در رفتارش با سا ینكھ خدا می، بلكھ بخاطر ا دهیكھ خدا گناھانش را بخش

، بر  ضیاجازه دھد كھ ف حق و حقوقش بگذرد و ید از ادعای بایحیشخص مس! گران را ببخشدید دیز بای، او ن دهی را بخشیحیشخص مس
  ! را كنار بگذاردیعی، ُحِب نفِس طب كند كھ انسان یجاب میمحبت ا! ره شودیحق و حقوقش چ

رحم  یشفقت و ب ید نسبت بھ برادران خطاكار خود بیشھروندان ملكوت خدا نبا.   ملكوت خداستیات اساسی از خصوصیكی»  بخشش«
  ).١۵-١۴، ١٢  :۶ یمت( بارھا ببخشند شان را بارھا وی اید خطاھایباشند، بلكھ با

  
   مقدس  مشابھ و متضاد در كتابی َ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 تضادیھ است  تشابیا دارای،  م داده شدهیمقدس تعل كتاب

  .دیمقدس محك بزن م و واضح كتابیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  مثل مدعی علیھ  ) الف

  ٢۶-٢۵  :۵ ی مت:بخوانید
  سھ كرد؟یگر مقایكدیتوان با  ی بخشش را چگونھ مهارن دو مثل در بیم موجود در ای تعل:گفتگو کنیدكشف و 
  .» بخشش در ملكوت خدا «ه است در باریز مثلی ن٢۶-٢۵  :۵ یدر مت»  ھیعل یمدع« مثل   :مالحظات

  »! جاد مصالحھ ھمواره االن استیزمان ا«:  ن استین مثل ای ایام اصلیپ
ا یرند ی را كھ از او دلگیا خواھری ملكوت خدا مصالحھ با برادر یعشھروندان واق.   ملكوت خداستیات اساسی از خصوصیكی»  بخشش«

ست یل نی كھ مایشخص! ر باشدی دیلیرا فردا ممكن است خیكنند، ز ی آن صبر نمیاندازند و برا یق نمی، بھ تعو ر استیشان دلگیاو از ا
  . خود نخواھد بودی راسخ بردارد، ھرگز قادر بھ پرداخت بدھی مصالحھ قدمیبرا
 مصالحھ با خدا؛ اما مََثِل ی و واجب برای است كامًال ضروریا خواھر خطاكار امریدھد كھ مصالحھ با برادر  یم میل خادم ناسپاس تعلمث

  . ق انداختید بھ تعوی را نبایا ن مصالحھیدھد كھ چن یم میھ تعلیعل یمدع
  

   برده داری و شکنجھ)  ب
  دھد؟ ی میمی و شكنجھ چھ تعلیارد  بردههمقدس در بار  كتاب:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

   . عنوان برده رسم فروش انسان بھ ) ١
  ۶ : ٨؛ ۶  :٢؛ عاموس ١  :۵٠؛ اشعیا ۶-۴  :۵؛ نحمیا ١  :۴؛ دوم پادشاھان ۴٣-٣٩، ١٠-٨  :٢۵؛ الویان ٣  :٢٢ خروج :بخوانید

شد،  ی فروختھ می كھ بھ بردگیلیك اسرائی، با ٢۵ان یمطابق الو. ا راھزن مجاز بودین امر فقط در مورد دزد ی، ا٢٢طبق خروج 
آزاد »  لیوبیسال «ست در یبا ی، و او را م كار گمارده شده است  كھ موقتًا بھیست ھمچون برده رفتار شود، بلكھ ھمچون كارگریبا ینم

 محكوم ی در مقابل بدھیریگ ، برده۵ا یر نحمبعدھا د. كند ید، بلكھ فقط آن را گزارش مینما ید نمی را تأئیدار  برده۴دوم پادشاھان . كرد
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ل بوده كھ ین خود قوم اسرائی، بلكھ ا د نكردهیل را بھ بابل تبعیر فرمود كھ او قوم اسرائیق دو تصوی، خداوند از طر۵٠ا یمطابق اشع. شد
 یل را بھ بردگیو قوم اسرائ.  ه استن قوم را رد كردی ایی طالق نداده بود، كھ گوھل ورقیاو بھ قوم اسرائ.  د خود شده استیباعث تبع

،  ی عاموس نبھ، طبق گفت و باالخره!  فروختھ شد، بخاطر گناھان خودش بودیل رد شد و بھ بردگین امر كھ قوم اسرائیا. نفروختھ بود
در . د نشده بودیرط تأئد و شیق یعنوان برده بطور ب نكھ رسم فروش انسان بھیجھ اینت! عنوان برده را محكوم كرد خداوند فروش انسان بھ

ن رسم اشاره ی بھ ھمناسپاسمََثل خادم . ن خود نبودند، مرسوم بودی دی كھ قادر بھ ادای، فروش افراد لی خارج از اسرائینھایسرزم
  .كند یم
   . رسم شكنجھ)  ٢

    ٧-۶  :١٨؛ ۵  :٩مكاشفھ  :بخوانید
ن ی، ا  باستانھانیدر خاور م» .ھ جالدان سپرد تا تمام قرض را بدھد، او را ب  او در غضب شدهیپس موال«: دیفرما ی م٣۴  :١٨ یمت

مقدس  كتاب.  انجام داده بودند، شكنجھ كنندیعیات فجی را كھ جنایشدند تا كسان ین مییھا تع  محكمھی بودند كھ كھ از سویجالدان مأموران
م ی از تعلیشكنجھ دادن جزئ.  داده است ی می بخش از جھان رونین امر در ایكند كھ ا یكند، بلكھ فقط گزارش م ید نمیز تأئیشكنجھ را ن

  . از داستاِن او بودی نبود، بلكھ فقط بخشیسیع
گران ی كھ با دی ھر كاری سازند، تا آن را برایكند تا خشم مقدس او را بر شھر گناھكار بابل جار ین میی را تعیلی، خدا وسا در مكاشفھ
 مجازات چھ یلش برایسازد كھ وسا یاو مشخص نم. دھد ی انجام می مجازین كار را با زبانی او ا.، بطور كامل مجازات كند كرده است

معادل  «یعنی»  دو برابر رد كردن«. برد یكار م اش بھ ی داوری اجرای است كھ خدا برایزیا ھر چیل ھر كس ین وسایا.  ھستندیكسان
 وجود ندارد، لذا گناھانش و مجازات یا  گناھان بابل كفارهی از آنجا كھ برا.باشد یش می كھ سزای، معادل كامل مجازات» كامل را دادن

 خود را ھ، بابل مجازات منصفان ی الھیدر داور. ندینما یل میگر را بطور كامل تكمیكدیكنند كھ  یمھ عمل می گناھانش ھمچون دو نھمنصفان
  ! افتیخواھد 

  
  تعلیم در مورد بخشش )  پ

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

  ٢٣  :٣؛ رومیان ٢٣  :١٨؛ متی ٣ : ١٣٠مزمور  :بخوانید)  ١
ن ی زمیو ری انسانھاھدھد كھ ھم یم میھ تعلین آیا» .باشند یاند و از جالل خدا قاصر م ھمھ گناه كرده«د كھ یفرما ی م٢٣  :٣ان یروم

  .ش دارندیاز بھ بخشایبدھكاران خدا ھستند و ن
  ٢٠  :٣؛ رومیان ٧  :۴٩؛ مزمور ٢۵  :١٨متی  :بخوانید)  ٢

دھد  یم میھ تعلین آیا» .دی او را بھ خدا نخواھد بخشهھ نخواھد داد و كفاری برادر خود فدیچكس ھرگز برایھ«د كھ یفرما ی م٧  :۴٩مزمور 
  .ا برادرش را بھ خدا بازپرداخت كندیود  خیست بدھیچكس قادر نیكھ ھ

  ١٨  :۵؛ ١٩  :٣؛ رومیان ١٧  :٢؛ پیدایش ٢۴-٢٣  :١٨متی  :بخوانید  )٣
د بھ خدا ی باین بدھی، ا ھین آیطبق ا.  بستھ خواھد شد و تمام جھان بھ خدا پاسخگو خواھند بودید كھ ھر دھانیفرما ی م١٩  :٣ان یروم

  !بازپرداخت شود
  ٢١  :۵؛ دوم قرنتیان ٢۴  :٣؛ رومیان ٢٨  :٢٠؛ ٢٧  :١٨تی م :بخوانید  )۴

ح عادل شمرده ی مسهق كفاریض خدا، از طری فھواسط گان بھیرا اورند، بھیمان بی كھ ای كسانید كھ تمامیفرما ی م٢۵-٢٢  :٣ان یروم
ح ی مسهكنند  كفارهیشود كھ بھ قربان ی باطل می شخص فقط زمانیدھند كھ بدھ یم میات تعلین آیا.   گناھان استهرا كھ او كفاریشوند، ز یم

  .اوردیمان بی گناھانش ایبرا
  ١۵  :٩دوم قرنتیان  :بخوانید  )۵

اد ید زیكنند نبا ی كھ در حق ما گناه میدن كسانیبخش» . او شكر باد رقابل وصفیغ ی عطایخدا را برا«: دیفرما ی م١۵  :٩ان یدوم قرنت
  . گران بھ ماستی دیش از بدھیت بینھا ی ب ما بھ خدایرا بدھیدشوار باشد، ز

  ١۴-١٢  :٣؛ كولسیان ٣٢ : ۴؛ افسسیان ١۵-١٢  :۶؛ ٣۴-٣٢  :١٨متی  :بخوانید  )۶
اما اگر . دیز خواھد آمرزی شما، شما را نید، پدر آسمانیامرزیشان بیرات مردم را بھ ایرا ھر گاه تقصیز«: دیفرما ی م١۵-١۴  :۶ یمت

تواند  ی میدھند كھ شخص فقط زمان یم میات تعلین آیا» .دی شما را نخواھد آمرزیرھاید، پدر شما ھم تقصیرزامی مردم را نیرھایتقص
نان یاطم. اند باطل كرده باشد  را كھ در حق او خطا كردهی كسانیھا یا گناھان خودش باطل شده كھ خودش بدھیھا  یمطمئن باشد كھ بدھ

 را كھ نفرت و انتقام در دل یخدا قطعًا كس. ده باشدیاند بخش  را كھ در حق او گناه كردهینانسر است كھ شخص آی میش فقط زمانیاز بخشا
گران در حق ی را كھ دیاما اگر گناھان. دیشان را بخشیگران را ببخشند ھمانطور كھ خدا اید دیان بایحیمس! دیپروراند نخواھد آمرز یم
گران را ببخشد، یست دیل نی را كھ مایخدا شخص. دیكنند نخواھد بخش یشان در حق او می را كھ ایز گناھانیاند نبخشند، خدا ن شان كردهیا

  .دینخواھد بخش
  ١٧  :١٨؛ ٢۴-٢٣  :۵متی  :بخوانید  )٧

ھر «:  ن استی ایسی؟ پاسخ ع  كھ مورد خطا واقع شده استیا كسی كھ خطا كرده یكس: د قدم اول را در جھت مصالحھ برداردی بایچھ كس
ھ خود را ی دارد، ھدید كھ برادرت بر تو حقی و آنجا بھ خاطرت آیھ خود را بھ قربانگاه ببریھرگاه ھد«: دیفرما ی م٢۴-٢٣  :۵ یمت» !دو

د كھ قدم اول را یفرما ی میسینجا عیدر ا» . ھ خود را بگذرانی، ھد ش صلح نما و بعد آمدهی، اول با برادر خو ش قربانگاه واگذار و رفتھیپ
» . ان خود و او در خلوت الزام كنیاگر برادرت بھ تو گناه كرده باشد، برو و او را م«: دیفرما ی م١۵  :١٨ یمت.  بردارددیشخِص مقصر با

، بلكھ   مشكل را شروع كردهیست كھ چھ كسیدر نظر خدا، مھم ن. د برداردیگناه با یدھد كھ قدم اول را شخص ب یم می تعلیسینجا عیدر ا
  !داند كھ قدم اول را بردارند یخدا ھر دو طرف را مسؤول م! ردیلحھ صورت گ او مھم است كھ مصایبرا
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   مربوط بھ بخشش در ملكوت خدایھا  مثلی اصلیا درسھایم ی تعالھخالص  -۶
  

ا بھ یم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستیھا در مورد بخشش در ملكوت خدا چ ن مثلی ای اصلیا درسھایم یا تعالیم ی تعال:گفتگو کنید
  ؟میا چھ بكنیم یواھد كھ ما چھ باشخ یم ؛ او میاوریمان بیآن ا

  :مالحظات
   ؟ تخدا چگونھ اس  ) الف

. رقابل تصور خدا را نشان دھندی غهندیم و بخشای رحیھن است كھ روحیھا ا ن مثلیك درس مھم در ای.  د بدانند خدا چگونھ استیھمھ با
تواند  یك از ما نمیچیھ! ست بھ خدا بازپس دھدیچكس قادر نی كھ ھی، مبلغ سھ استیر قنطار قابل مقا ده ھزایگناھان ما در نظر خدا با بدھ

ب مرد ی صلیاو بر رو!  اورد پرداختھ استیمان بی را كھ ای ھر كسیح بدھی مسیسی از گناھاِن خود را بھ خدا بپردازد، اما عی ناشیبدھ
  ).١٣  :١٠ان یروم(افت یح را بخواند، نجات خواھد ی مسیسی خداوند عو ھر كس كھ نام!  گناھان ما كفاره كندیتا برا

  
   ؟د باشندیان چگونھ بایحیمس )  ب

خواھد ما  یدھند كھ خدا م یم مین است كھ تعلی، ا میریگ یھا م ن مثلی كھ از ایگریدرس مھم د. د باشندی بدانند چگونھ باستییان بایحیمس
!  میمصالحھ كنآشتی و ،  ر استیا او از ما دلگی،  میری كھ از او دلگیم و با ھر شخصید برویھند كھ باد یم میتعل.  میم و چھ كنیچگونھ باش

! ر باشدی دیلیرا فردا ممكن است خی، ز مین االن آن را انجام دھی، بلكھ ھم میندازیق بید بخشش و مصالحھ را بھ تعویدھند كھ نبا یم میتعل
 ین حساب خطاھایدارند، و ھمچن ینھ در دل نگاه نمی ملكوت خدا كیشھروندان واقع!  داست ملكوت خیات اساسی از خصوصیكیبخشش 

 ی شھروندان واقع).۵  :١٣ان یاول قرنت(دارند  یدن و مصالحھ قدم بر می بخشیدارند، بلكھ فورًا برا یگران را در حق خود نگاه نمید
، ١٢  :۶ یمت(شان را ببخشند ید بارھا و بارھا و بارھا ایرحم باشند، بلكھ با یا بیشفقت  ید نسبت بھ برادر خطاكار خود، بیملكوت خدا نبا

١۴-١۵.(  
  

  ) 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
  .ر خدا بیاوریدبھ حضو

  

  ) دقیقھ٢ ( منزل تكلیف  ٦
  ی بعددرسبرای 

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

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

  .تعلیم دھید یا بررسی نماییدرا موعظھ كنید، »  خادم ناسپاس«مثِل موضوع  د یا یك گروهبرای یك فر 
از روش حقیق ت محب وب اس تفاده كنی د و     .  بخوانیدرا ٨٢، ٧٨، ٧٣، ٧١ مزمورفصل از   ھر روز نیمی از یك      - رازگاھان   - ٢

  . یادداشت بردارید
   .را مرور کنیدومیان از ر آیھ حفظی ٥ھر روز آخرین   - حفظ کردن   - ٣
 قدم  ٥از روش . را در خانھ آماده كنید) ٢٣-١٢  :۶رومیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس  -٤

  .بررسی کتاب مقدس استفاده کنید
  ). ٣ :٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی   در این ھفتھ - دعا   - ٥
ھای خود در مورد  تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(را  وارد دفتر 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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  ٢۴درس 
  

 دعا   ١
  

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

   
  

  ) دقیقھ١٥( در میان گذاشتن برکات   ٢
  مزامیر

  
در با دیگران ، )٨٢، ٧٨، ٧٣، ٧١مزمور (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

  ).  بخوانیدان آن روز ھای رازگاھ 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 كنیددو نفری  آیھ حفظی آخر را از رومیان ۵ :مرور

  
  

  ) دقیقھ٩٠(مقدس  ی كتاب بررس  ٤
   ٢٣-١٢  :۶رومیان 

  
 است ی رھنمود١۶-١١  :۶ان ی، اما روم» میبھ چھ اعتقاد داشتھ باش«نھ كھ ین زمی در ای است اعتقادیحی تشر١٠-١  :۶ان ی روم: مقدمھ

ن یا.  صورت گرفتھ است كھ قبًال یشرفتی پھنی است در زمیقی تشو٢٣-١٧  :۶ان ی، و روم» می كنیچگونھ زندگ«ن خصوص كھ یدر ا
ق بھ ی، و تشو  مرتبط بھ آنی، و كاربرد یرا شامل اصول درست اعتقادیمانداران زی ای بنای منظم برایمی است از طرِح تعلیا فصل نمونھ

  .  استیداریپا
  
  

   بخوانید:  ١قدم 
  . را با ھم بخوانیم ٢٣-١٢  :۶رومیان  :بخوانید

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

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

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

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

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

  
 یگر زندگیمسؤولند كھ دكند كھ  یحت میان را نصیحیپولس مس.  من وجود داردی برایقت مھمی حق١۵-١٢  :۶ان ی در روم )١كشف 

زان در روم یست عتیا مانند شری دارند ی نامقدسیعت خود زندگیان نباشند كھ طبق طبیحیرمسیشرورانھ و نامقدس نداشتھ باشند، و مانند غ
  . برخوردار باشدی نامقدسید از زندگی بایحیدھند كھ فرد مس یم میخطا تعل كھ بھ

    ناه آلودطبیعت تازه تولدنیافتھ و طبیعت گ  )الف
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ان شخصًا مسؤولند كھ مطابق یحیمس.  كندیشان حكمران ید اجازه دھند كھ گناه بر بدِن فانیان نبایحیدھد كھ مس یم می تعل١٣-١٢  :۶ان یروم
، پولس ١١-١  :۶ان یدر رومدر حالیکھ ). ١٨-١۶  :۵ان یغالط(شان  افتھیعِت تولد تازه ی نكنند، بلكھ مطابق طبیآلودشان زندگ عت گناهیطب

 او ٢٣-١٢  :۶ان یدر روم، را از آنان گرفتھ است) ۶: ۶نیافتھ، رومیان طبیعت تازه تولد" (انسان کھنھ" شخصیت بًالقاستدالل كرد كھ خدا 
  :۶ رومیان یعنی در حالیکھ در. پیروی نکنند) ١٢: ۶طبیعت گناه آلود در بدن فانی، رومیان ( از گناه گریدھد كھ د یان را اندرز میحیمس
 او ٢٣-١٢  :۶در رومیان ؛  برداشتھ استاز آنان را   تازه تولدنیافتھآلود قدرت مطلق طبیعت گناه بًالق، پولس استدالل كرد كھ خدا ١١-١

در شخصیت ان یحی كھ ھنوز در مسیعتیت نكنند، طبیآلودشان تبع عت گناهی طبھ شرورانیھا ھوس از دھد كھ دیگر مسیحیان را اندرز می
م كنند ی عدالت بھ خدا تقدیعنوان ابزارھا  خود را بھی بدن جسمانید اعضایان بایحی بلكھ مس، نینھ فقط ا .حضور داردد یافتھ آنان تازه تول

» اند عادل شمرده شده«ان قبًال از گناه یحیمس!  آلود گرچھ ھنوز حضور دارد، اما قدرت مطلقش شكستھ شده است عت گناهیطب). ١٣  :۶(
ن ی نوی زندگھواسط شان بھ ی را در زندگینك آن حكم و داوری شده و خدا ایآلودشان قبًال محكوم بھ نابود عت گناهیقدرت طب یعنی، )٧  :۶(

آلود  عت گناهیاند تا در برابر طب افت داشتھیت را درین قابلیان ایحی، مس نیبنابرا). ١٣  :٨(سازد  ی میالقدس عمل قدرت روح شان بھیو مقدس ا
  .ن و مقدس خود بسازندی نویو خود را وقف زندگمقاومت كنند 

  
  زندگی تحت شریعت یا تحت فیض ) ب

عت و یان شری مھپولس رسول رابط. » ضیر فیز« كنند، بلكھ یزندگ»  عتیر شریز«د یان نبایحیدھد كھ مس یم می تعل١۵-١۴  :۶ان یروم
ر یز«كند تا بتوانند  یق میآلودشان تشو عت گناهی فاسد طبیھا  ھوس مقاومت در برابریان را بھ تالش برایحیاو مس. دھد یم میض را تعلیف
  ).٢۶-١۶  :۵ان ی، غالط"  بھ روحیزندگ(" كنند یزندگ»  ضیف

ا خدا را یابند یعت نجات بیكوشند با قدرت خود، با انجام مناسك شر ی میعنیكنند،  ی میزندگ»  عتیر شریز« از مردم ھنوز یاری بس )١
). گرا عتیان شریحی مسی برایا احكام شرعی،   مسلمانانی برایعت اسالمیا شری،  انیھودی یعت تورات برای شریعنی(خشنود سازند 

شان ھرگز یا.  تی قدوسیت اخالقی برخوردارند و نھ از وضعیشمردگ  عادلیت قانونیل افراد نھ از وضعین قبید كھ ایفرما یمقدس م كتاب
  . كنندین زندگینچنیكوشند بھ قدرت خود ا یرا میدس برخوردار باشند، زن و عادل و مقی نویتوانند از زندگ ینم
 یت قانونیاند، نھ فقط از وضع افتھیمان نجات یق ایض خدا از طری فھواسط  بھیعنیھستند، »  ضیر فیز« كھ ی اما مردمان )٢

توانند ھرگز بھ  یان نمیحین دست از مسیھ اد كیفرما یمقدس م كتاب! ز برخوردارندیت نی قدوسیت اخالقی، بلكھ از وضع یشمردگ عادل
اول ( كردن در آن گناه ادامھ نخواھند داد یفتند، اما بھ زندگی از گناھان بیممكن است كماكان در بعض.  كردن در گناه ادامھ دھندیزندگ

شان كمك ین بھ ای، و ا افت خواھند داشتی را دریض الھیش و فی، بخشا ، آن را اعتراف نموده شان از گناه خود توبھ كردهیا). ٩-۶  :٣وحنا ی
ن و عادل و مقدس برخوردار ی نوی آنكھ دائمًا از زندگیان برایحی، مس نسانیبد! خواھد كرد كھ بھ مقاومت در برابر آن گناه ادامھ دھند

،  مانیق ایض خدا از طریفت مداوم فایشان با دریا)! ١۵-١۴  :١٢ان یعبران(رند یكار گ مند گردند و آن را بھ ض خدا بھرهید از فیباشند، با
عت یطب. ز تداوم بخشندین و عادل و مقدس نی نویشتن بھ زندگیتوانند بھ وقف خو یآلود ادامھ دھند و م عت گناهیتوانند بھ مقابلھ با طب یم

ض یھ بھ خدا و فیبا تك. اب باشد اربیحی فرد مسیآلود در زندگ عت گناهیست كھ طبی نیازین.  باشدیحی فرد مسید ارباب زندگیآلود نبا گناه
  ).١۴  :۶( ارباب نخواھد بود یحی فرد مسیگر در زندگیآلود د عت گناهیاو، طب

عت و احكام یدھد كھ شر ی نمین حق را بھ كسی، ا مانیق ایض از طری فھواسط  بھیشمردگ  عادلهد كھ آموزیفرما ی م١۵ھ ی پولس در آ )٣
عت عادل شمرده ی حفظ شرھواسط چگاه بھیان گرچھ ھیحیمس. ن مجازات بھ گناه كردن ادامھ دھدرا رد كند و بدو)  ده فرمان (یاخالق

  ).٧فصل ( كنند یوار زندگ یحیشان نشان دھد كھ چگونھ مسیاز دارند تا بھ ایعت نیشوند، اما كماكان بھ شر ینم
  

 یان مسؤولند تا عادل و مقدس زندگیحیدھد كھ مس یپولس اندرز م.  من وجود داردی برایقت مھمی حق٢٣-١۶  :۶ان ی در روم )٢كشف 
ن ی را انجام دھند كھ متعلق بھ اییآلود خود باشند و كارھا عت گناهی طبهگر بردید دی نبایعنیگر برده گناه باشند، ید دیان نبایحیمس. كنند
 عادل و ی كنند و كارھایدل و مقدس خود زندگت عای متعھد باشند كھ مطابق وضعیعنید برده عدالت باشند، ی، با  آنیبجا. باشد یعت میطب

ز پولس ینجا نیشود؛ در ا ی كامل میح منجر بھ آزادی آمده كھ فقط اطاعت از مس١  :۵ان ی و غالط١۵  :١۵وحنا یدر . مقدس بجا آورند
  .كند یح میان برده و اربابش تشری رابطھ مهر در باریان را با دو تصویحی مسیت واقعیوضع

  "عدالت"یا تحت اطاعت از ارباب " گناه "حت اطاعت از اربابزندگی ت ) الف
ده ینام»  گناه« كھ یساختند، ارباب یشان م یمی، داوطلبانھ خود را برده ارباب قد ش از توبھ و بازگشتشانیان پیحی، مس١۶ھ یمطابق آ

چ یتوانستند ھ یشان نمی بود كھ ای چنان ارباب قدرتمند» گناه«. باشد یاش م ی مظاھر نااطاعتیآلودشان با تمام عت گناهیشود، كھ ھمانا طب یم
، مرگ   در زمان حالی، مرگ روحان است»  مرگ« گناه هطری تحت سیعاقبِت زندگ. ع شرارت باشندی انجام دھند جز آنكھ فقط مطییكوین

  .  ندهی در جھنم در عالم آی، و مرگ ابد ن جھانی در ایان زندگی در پایجسمان
شود با  یده مینام»  عدالت« كھ یدشان ساختند، اربابی ارباب جده، داوطلبانھ خود را برد ان پس از توبھ و بازگشتشانیحیس، م١۶ھ یمطابق آ

 ی ھمان نجات است با تمامیمعنا ش و عمًال بھیھا  جنبھیداللت دارد بر عدالت در تمام»  عدالت«نجا یدر ا.  تمام مظاھر اطاعتش
 كردن یعاقبت زندگ. ك است اطاعت كنندیتوانند از آنچھ كھ ن یان میحی است كھ مسیچنان ارباب قدرتمند»  عدالت«). ١٧  :۵(ش یھا جنبھ

ات ی، و تداوم ح  پس از مرگیام جسمانی، ق  و مقدس در زمان حالین و روحانی نوی زندگیعنی،  است»  اتیح« عدالت ھمانا هطریتحت س
  . ندهی در عالم آیابد
  

  مت بھ گناه یا خدمت بھ عدالتنتایج و عواقب خد ) ب
ن یست بھ این»  مستقل«ا ی» آزاد«چكس واقعًا یا ھین دنیدر ا!  كندیتواند بدون ارباب زندگ ی نمیچ انسانیدھد كھ ھ یم می، پولس تعل نسانیبد

»  گناه«ا ین ارباب یدھد؛ ا یر مت او قرای دارد و خود را داوطلبانھ تحت حاكمیا اربابین دنیھر كس در ا.  نداشتھ باشدیچ اربابیمعنا كھ ھ
ار او ی در اختی و ناراستیعدالت ی بی بدن خود را ھمچون ابزارھاینكھ اعضایدارد بھ ا یمردم را وا م»  ارباْب گناه«. » عدالت«ا یاست 

اما .  اطاعت از خداییا مقاومت در برابر گناه و عدم توانیی عدم توانایعنیگردد،  یت میت عدم قدوسین امر منجر بھ وضعیبگذارند و ا
ت ین امر منجر بھ وضعیم دارند و ای عدالت تقدی بدن خود را ھمچون ابزارھاینكھ اعضایدارد بھ ا یان را وا میحیمس»  ارباْب عدالت«

ِب خدمت بھ نھا عواقیداند كھ ا ی میحیك فرد مسی یوقت.  اطاعت از خدایی مقاومت در برابر گناه و توانایی توانایعنیگردد،  یت میقدوس
  .دیح وقف نمای مسیسی مداوم بھ عیل خواھد شد كھ خود را بھ وفاداری، ما گناه و خدمت بھ عدالت است
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  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 ٢٣-١٢  :۶رومیان 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

ه شد اجازه دھید كھ ھركدام از افراد سؤال بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن ونوشتن داد (: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
  ).  ھمچنین مالحظاتی در رابطھ با آن مباحث آمده استدر ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگردان بپرسند و. آنھا پیدا كنید

  
  دھد؟ یم میت چھ تعلی قدوسهن فصل در باریا). ۶ان یروم ( )١سؤال 

  : مالحظات
  ؟  ستیچ) انسانیت جدید(ت ی قدوس )الف

عت فاقد ین است كھ طبیانگر این فعل بیزمان ا. دیح مصلوب گردیما با مس»  ت كھنھیانسان«د كھ یفرما ی م۶ :۶ان یروم". انسان کھنھ)  "١
ش از تولد ی ما پیرونیط بیز شرای ما و نیت درونیما ھمان وضع»  ھت كھنیانسان«. شھ بطور قطع معدوم شدی ھمیك بار برای ما هتولد تاز

  .شود ی در طول زمان معدوم میندی فرایج و طیتدر ما بھ»  ھت كھنیانسان«شود كھ  یگفتھ نم. باشد یتازه م
در .   ما پس از تولد تازهیرونیط بی و شرایت درونی ھمان وضعیعنیما، »  هت تازیانسان«داللت دارد بر »  تیقدوس«". ن جدیدانسا" ) ٢

اول (»  ت مقدس شدنیوضع«اشاره ندارد، بلكھ بھ )  سیتقد(»  ند مقدس شدِن روز افزونیفرا«بھ »  تیقدوس «ھ، كلم٢٢ و ١٩  :۶ انیروم
ن خود، او را با ی نویم و با زندگیشود تا در برابر گناه مقاومت كن ی خدا داده می اشاره دارد كھ از سویتیكلمھ بھ قابلن یا). ٣٠  :١ان یقرنت

. شود یده میت نامیس است كھ قدوسیت تقدی، بلكھ بر وضع ستیس نیند تقدید بر فرای، تأك انیدر فصل ششم روم.  مییتمام قلب اطاعت نما
  .  و تعھد بھ عدالتییز بر توانایدھد، و ن ی میشھ روی ھمیك بار برایا گناه و قدرت گناه است كھ  بی قطعید بر گسستگیتأك
  

  ؟  ستی چ)انسانیت جدید (تی ھدف از قدوس) ب
" هبدن یا جسم گنا. "باشدھدف انسانیت جدید این است کھ دیگر بھ بدن جسمانی خود اجازه ندھد، تحت اختیار و وابستھ بھ طبیعت گناه آلود 

یعنی . بدن جسمانی ما میباشد کھ بعنوان یک وسیلھ تحت اختیار و مشروط بھ طبیعت گناه آلود ما است کھ مورد استفاده آن قرار میگیرد
ما كھ بصورت »  ھت كھنیانسان«، ھدف از مصلوب شدِن ۶  :۶ان یمطابق روم .توسط تمایالتی کھ ھنوز ھم در مسیحیان ساکن میباشند

 یھمان بدن جسمان»  جسد گناه«. » می نكنیگر گناه را بندگید«و » جسد گناه معدوم شود«ن بود كھ یشھ رخ داد، ای ھمیراك بار بی و یقطع
آلود  الت گناهیآلود ھمان تما عت گناهین طبیشد؛ ا یكار گرفتھ م آلودمان اداره و كنترل و بھ عت گناهی طبی از سویا لھیماست كھ ھمچون وس
ا بھ ین بود كھ جسد گناه فاقد قدرت و نفوذ گردد، ی ایت كھنھ ما برایمصلوب شدِن انسان.   ساكن استیحی فرد مسھستند كھ ھنوز ھم در

قدرت  ن و مقدس بھی نوی زندگھواسط ت اكنون بھین حكِم محكومی شده و ایجسد گناه قبًال محكوم بھ نابود.  استوارتر، معدوم شودیانیب
آلودش اداره  عت گناهی طبھلیوس گر بھید دیاش نبا یشود، بدن جسمان ی میحی مسیشخص وقت.   شدن است، در حال اجرا)١٣  :٨(القدس  روح

 كھ در یلھ عدالتیوس  بھیعنیاش اداره و كنترل گردد،  افتھیعت تولد تازه ی وضھلیوس د بھی، با١۶  :۶ان یو كنترل شود، بلكھ مطابق روم
  ).٢۶-١۶  :۵ان ی؛ غالط١٩-١٨  :۶) (ه و اطاعت از خدامقاومت در مقابل گنا(شود  ی میت متجلیقدوس

  
 مسیحیان. )١۴، ١١، ٧، ٢  :۶(بھ قدرت گناه است  ما، مرگ نسبت یت در زندگی؟ شواھد قدوس ستی ما چیت در زندگی شواھد قدوس) پ

د خود یات جدیشود كھ طبق ح ی میجل متیت زمانیشواھد قدوس). ۶  :۶ (ندستیآلود خود ن عت گناهی طبهگر برده و بندی كھ دنددھمینشان 
 تحت كنترل خدا و یعنی،  مییست نمایز»  خدایبرا« یا) ١١: ۶(و وقتی بسوی خدا  )۴  :۶، " مییات رفتار نمای حیدر تازگ("م ی كنیزندگ

 یكیزی فی كھ اعضاشود ی می متجلیزمان)  زندگیتیشواھد قدوس(واقعیت قابل مشاھده یک انسان جدید بودن . می كنیاطاعت از او زندگ
اطاعت »  میا بھ آن سپرده شده«كھ »  میصورت تعل«و با تمام قلب از آن ) ١٩و١٣  :۶(م یم كنیبدن خود را ھمچون ابزار عدالت بھ خدا تقد

  ).١٧  :۶(م یینما
  

ض است و نھ ی، ف  استیاست اسی ِاعماِل قدوسین است كھ آنچھ برایان این آموزه در فصل ششم رومیتر ؟ مھم ستیت چی قدوسهزی انگ) ت
  ). ١۴  :۶(  زندگی انسانیت جدیددر کردن یعنی زندگی عتیشر

شان ی اهزیانگ. عت عادل شمرده شوندی شریكوشند با انجام كارھا یپندارند و م یشتن را عادل میھستند، خو»  عتیر شریز« كھ یآنان  )١
افت ی و دری شخصیعْت كسب نجات با دستاوردھایاطاعت از شر، و ھدفشان از   استیعْت ترس از مجازات الھیاز اطاعت از شر
  . پاداش از خداست

ض را ین فیگان خدا عادل شمرده شده و ایض متعال و رایقًا آگاه است كھ قبًال در اثر فیباشد، عم»  ضیر فیز «ی كسیاما وقت  )٢
. سازد تا از خدا اطاعت كنند یدار می مقدس را در آنان بیا رادهاق و ایشان از محبت خدا، اشتی ایآگاھ.  افت داشتھ استیمان دری اھواسط بھ

  .  است كھ بھ خدا دارند، و ھدفشان از اطاعت خدا جالل دادن اوستیشان از اطاعت خدا محبتی اهزیانگ
  

سو، و مرگ ك ی از  سال قبل٢٠٠٠بیش از  حی مسیام واقعیت ما استوار است بر مرگ و قیت قدوسی؟ قطع ستیت چیت قدوسی قطع)  ث
ام او بود، بھ ھمان ی، ق حی مرگ مسی قطعھجیدرست ھمانگونھ كھ نت. گری دیح از سویبا مس ھمراه شخص مسیحی ایماندار یام روحانیو ق

 بودِن یح سبب قطعیام مسیمرگ و ق! باشد یات تازه و عادل و مقدس می، ح  نسبت بھ قدرت گناهیحی مرِگ فرد مسی قطعھجی، نت شكل
ان بخاطر یحیمس. م گردندیز سھیح نیات مسیشوند تا در ح یم میح سھیان در مرگ مسیحیمس! گردد یان میحیت مسی و قدوسیشمردگ عادل

 ی خدا زندگیكرده برا امیات تازه و قیتوانند طبق ح یم«شھ رخ داد، ی ھمی برایك برای و یح كھ بصورت قطعیام خود با مسیمرگ و ق
 او هو اطاعت از اراد) ١٣  :۶(م خدا ید خود را ھمچون برده تسلیان نھ فقط بایحی، مس نیبنابرا)! ١١-٨  :۶(» ز خواھند كردین نیكنند، و چن

اند تا اطاعت كنند،  ده شدهیان نھ فقط موظفند اطاعت كنند، بلكھ آفریحیمس! ز خواھند كردین نین بكنند و چنین، بلكھ قادرند چ)١۶  :۶(كنند 
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را یتوانند بكنند، ز ی جز اطاعت نمیشان كاریا. كند یز ناكامل است و در مقابل اطاعت مقاومت مشان ھنو س شدهیعت تقدیگرچھ طب
؛ اول ۶  :١ان یپیلی؛ ف٣٠  :٨( او باشد یكویكند تا ھم اراده و ھم عملشان طبق ھدف ن یشان كار می، خدا در ا١٣-١٢  :٢ان یپیلیمطابق ف
، نھ فقط در  طره و كنترل مطلق نخواھد داشتیگر بر ما سیآلود ما ھرگز د عت گناهیقدرت طبم كھ ینان داری، اطم نیبنابرا). ٢-١  :١پطرس 

د كھ ینما ین می، تضم ح بھ ما عطا شدهیمان با مس یام روحانیض خدا كھ در مرگ و قیف!  ندهی در آیگریچ زمان دیزمان حال بلكھ در ھ
ثمر  ی بیھ گناه امریمبارزه بر عل). ٣٧، ٣١  :٨( است ی قطعیروزیپ! م كردی خواھزین نیم و چنید بكنینكھ چھ بایم بھ ای ببریم پیتوان یم
،   نجاتیح برای مسهشد لی كار تكمھواسط ت بھی قدوسیروزیپ.  شكستھ شده است)  یكاف( مؤثر یا آلود بگونھ عت گناهیرا قدرت طبی، ز ستین

  ! تاس»  لیانج«ن یا!  ن واقعًا خبر خوش استیا.  ن شده استیتضم
  

   خود را بھ خدمت عدالت وقف كنند؟ی بدن جسمانیتوانند اعضا یان چگونھ میحیمس). ١٩  :۶ان یروم ( )٢سؤال 
 مثبت ی از روشھایبرخ. اند د گذاشتھیمان در مبارزه با گناه تأك ی ذھنیھا تی بدن و قابلیت اعضاید بر اھمیق و عھدجدیعھدعت :مالحظات

  . ر استی بدنمان بشرح زی وقف اعضایبرا
  . می نگاه داریگریز دیش از ھر چید دل خود را بید كھ بایفرما ی م٢٣  :۴ امثال -  )الف

  . می استوار استفاده كنی راھھای خود را برایھاید پاید كھ بایفرما ی م٢٧-٢۶  :۴ امثال -  )ب
  . میاوری بھ ارمغان بی مردم شادیدمان برا شایم تا با چشمانید از صورت خود استفاده كنید كھ بایفرما ی م٣٠  :١۵ امثال -  )پ
  . میرش رھنمودھا استفاده كنیدن پند و اندرز و پذی شنی خود براید از گوشھاید كھ بایفرما ی م٢٠  :١٩ امثال -  )ت
  . میستیشھ دوباره بایم تا ھمی خود استفاده كنیھاید از پای، با میفتی اگر ھفت بار بید كھ حتیفرما ی م١۶  :٢۴ امثال -  )ث
  . میان برسانیگر بھ پای دیزھایش از چی برتر خود را پیھا تیم تا اولوی خود استفاده كنید از دستھاید كھ بایفرما ی م٢٧  :٢۴ امثال -   )ج
  . می مشاھده و آموختن درس استفاده كنید از چشمان خود براید كھ بایفرما ی م٣٢  :٢۴  امثال-   )چ
  .باشد یار متقاعدكننده می كھ بسی، كار مییمت سخن بگویم تا با صبر و مالید از دھان خود استفاده كنی كھ بادیفرما ی م١۵  :٢۵ امثال -   )ح
 و قابل یداشتن ف و درست و خالص و دوستیدن بھ امور راست و شریشی اندید از فكر خود براید كھ بایفرما ی م٨  :۴ان یپیلی ف-   )د

  . میش استفاده كنی و قابل ستاین و عالیتحس
  

  ؟ بھ چھ معنا است» اند بھ آن سپرده شده«ان یحیكھ مس»  یمیصورت تعل«اطاعت با تمام قلب از ). ١٧  :۶ان یروم ( )٣سؤال 
  :مالحظات

د یبردند و در عھدجد یكار م  رسوالن بھھاست كھ ھم»  یحیم مسیار تعلیا معیالگو «آن »  میصورت تعل«؟  ستیم چین صورت تعلی ا)  الف
صورت «ن یا). ١٣  :١موتاؤس یدوم ت( است یحی مسیھا م دادِن آموزهی تعلیافتھ برایت ین ھمان روش درست و تثبی؛ ا  استثبت شده

 داشتھ ی آگاھیز از آن بخوبی، پطرس رسول ن١۶-١۴ و ١٢  :٣، و مطابق با دوم پطرس  افتھی یان تجلیبطور خاص در كتاب روم»  میتعل
گانھ روش یآن . ان بودیحیشھ و عمل مسی اندهكنند میتنظ»  یحی مسیھا م دادِن آموزهی تعلیافتھ برایت یروش درست و تثب«ن یا.  است

 كھ ییھا  آموزهیعنی،  مان و عمل استی ای كامل خدا براهآن قاعد. دھد یم میس را تعلیگانھ روش درست تقدیز ی و نیشمردگ درست عادل
  . ندید از آن اطاعت نمایان بایحی مسھ كھ ھمیید بدان معتقد باشند و رفتارھایان بایحی مسھھم

 یتمام «ھِض خدا شامل اعالم قاطعانیِل فی او در خصوص شھادت دادن بھ انجھفید كھ وظیفرما ی، پولس رسول م٣۵-١٧  :٢٠در اعمال 
او امور ملكوت خدا . م دادیح را تعلیس میسیمان بھ عیاز بھ توبھ و ایاو ن. م دادیح را تعلی مسیسیام عیاو مرگ و ق.  شده است یم»  خداهاراد

گر و از گلھ خدا مراقبت یكدیم داد كھ از یسا را تعلیاو رھبران كل. ش انجام دادیھا ح در مََثلی مسیسیم داد، درست ھمانگونھ كھ عیرا تعل
ف یمنظور تحر وظ نگاه دارند كھ بھن محفین دروغی خدا را از معلمھنكھ گلیشان سپرده بود، خصوصًا ای كھ خدا بھ ایا عمل آورند، گلھ بھ

، او  انی، در كتاب روم ن شكلیبھ ھم. ازمندان توجھ نشان دھندیم داد كھ بھ ضعفا و نیشان تعلیاو بھ ا. شوند یسا میمقدس وارد كل ق كتابیحقا
م یصورت تعل«د یتوانند و نبا یان نمیحیامروزه مس. م دادیس را تعلی تقدیگانھ روش درست برای و یشمردگ  عادلیگانھ روش درست برای

  !اد ببرندیرا از »  یحیمس
  

ان سپرده یحیافتھ بھ مسیت یم درست و تثبیتعل)  یا الگوی(ن صورت ید كھ ایفرما یپولس نم. باشند یم مین صورت تعلیِع ایان مطیحی مس) ب
م ی تعلھافتیت ین صورت درست و تثبیان بھ ایحی مسھمد كھ ھیفرما یاو م. ندی، اطاعت نما ر كردهیشان آن را طبق دلخواه خود تفسیشده تا ا

ن بدان معناست كھ آنچھ كھ خدا یا.  مان و عمل خود ساختی قانون ایِع تمامیان را مطیحی حاكمانھ مسیا گونھ خدا بھ! اند سپرده شده
آن را خدا . باشد یر انسانھا نمی تفسست و وابستھ بھی نیذھن.  ینی است عیان بدان معتقد باشند و عمل كنند، امریحی مسھخواھد ھم یم

ن یی خدا تعی حاكمانھ از سویا گونھ  بھیحیمسألھ اعتقاد و عمل مس). ١٠-٩  :٢ان یاول قرنت(ست یمكشوف ساختھ است و ابداع انسان ن
 یتھ باشند و چگونھ زندگان امر فرموده كھ بھ چھ اعتقاد داشیحیخدا حاكمانھ بھ مس. سای رھبران كلیسا و نھ از سوی كلی، نھ از سو شده
. رندیده بگیھ را نادیمقدس انتخاب كنند و بھ آنھا اعتقاد داشتھ باشند و عمل كنند و بق زھا را از كتابی چیتوانند بعض یان نمیحیمس. كنند
  .اند دهیگرد»  خداه ارادیتمام«ع ی حاكمانھ مطیا گونھ ان بھیحیمس
  

مطابق . اند گر منتقل نشدهیك ارباب بھ ارباب دی منفعل از یا گونھ ان بھیحیمس. باشند یم میلن صورت تعیع ای قلب مطیان با تمامیحی مس) پ
»  اسارت گناه« از یمانھ و با شادی، صم شان داوطلبانھی، ا را در آنان شكست»  قدرت گناه«، پس از آنكھ خدا حاكمانھ ١٧-١۶  :۶ان یروم

دھنده  عنوان نجات ح را بھی مسیسی كھ عین بدان معنا است كھ شخصیا! م نمودندیقددست شستند و خود را بھ خدا و بھ اطاعت از او ت
اطاعت ! دیآ یز نزد او میس نی تقدید، برایآ ی میسی نزد عیشمردگ  عادلی كھ برایشخص! ردیپذ یز میعنوان خداوند ن رد، او را بھیپذ یم

اعمال (باشد  یز می او نهشد  مكشوفه ارادی دعوت بھ اطاعت از تمامیمعن ھ، ب میعنوان عدالت خود اعتماد كن ح بھین دعوت كھ بھ مسیاز ا
ن یمنظور درك ا بھ! شود یافتھ در خصوص اعتقاد و عمل بھ ما عطا میت یم درست و تثبی خدا بصورت تعلهشد  مكشوفهو اراد)! ٢٧  :٢٠

مقدس را بطور كامل در  مقدس بپردازند و ھر كتاِب كتاب اب كتبررسیشتر بھ ید بیان بایحی، مس یحی مسھافتی تیِم درست و تثبیصورت تعل
  . مختلف آن بصورت پراكنده مطالعھ كنندیمقدس را از بخشھا ات كتابی از آینكھ فقط برخیچارچوب كاملش بخوانند، نھ ا
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  بكار ببرید:  ۴قدم 
  . پذیر است  كاربرد چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان :توجھ كنید

  :۶رومیان پذیر براساس   افكار خود را صریحًا با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان:یان بگذارید و بنویسیددرم
  . تھیھ كنید ٢٣-١٢

  پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟ خواھد كدامیک از كاربردھای امكان  خدا از شما می:توجھ كنید
دغدغھ با دیگران درمیان  كاربرد شخصی خود را بدون . ا در دفترچھ یادداشت خود بنویسید این كاربرد شخصی ر: 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(
  

  )٢٣-١٢  :۶رومیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
تان  یآلودتان در بدن فان عت گناهید كھ طبیگر اجازه ندھید و دیح بسازی مسیسی عیع خداوندید كھ خود را مطیتعھد كن   *١٢  :۶ •

  .دیآلودتان اطاعت نكن  گناهعتی طبھرانی شریھا گر از ھوسید.  كندیحكمران
 ییرا ھمچون ابزارھا)  رهی، پا، و غ ، دست ، زبان ، گوش ، چشم مثًال فكر، قلب( بدنتان ید كھ اعضای ھر روز تعھد كن * ١٩، ١٣  :۶ •

  .  را انجام دھند كھ در نظر خدا درست و مقدس استیید تا كارھایم كنیبھ خدا تقد
ن معناست كھ انسان بكوشد با یبد»  عتیر شریز« كردن ید؛ زندگی نكنیزندگ»  عتیر شریز«گر ید كھ دیریم بگی تصم * ١۴  :۶ •

 ھمچون خواندن نماز و روزه گرفتن را یعت اطاعت كند، و مناسك مذھبیا از مقررات شریشتن را نجات دھد، یقدرت خودش خو
د كھ شروع یریم بگی، تصم  آنیبجا.  خدا را كسب كندیشنودك انجام دھد تا خی نیا كارھای، ) انیسیسھ شود با اعمال فریمقا(بجا آورد 

ح ی مسیسیمان بھ عیق ایض خدا از طری فھواسط د كھ قبًال بھی باشیت متكین واقعی بھ ایعنی، » ضیر فیز« كردن ید بھ زندگیكن
م داشتھ و از آن زمان بھ بعد، شما را  قبًال شما را عادل اعالیعنی،  ت عدالت را عطا كرده استیخدا قبًال بھ شما وضع. دیا افتھینجات 

ت را ین قابلی بھ شما ایعنی،  ت را عطا كردهیت قدوسیخدا قبًال بھ شما وضع! كند یز با شما رفتار مین نینچنی، ا  كردهیكامًال عادل تلق
ن رابطھ با خدا برخوردار ی مساعدتر خدا، ازیشما در مقام فرزندان روحان. دیید و از او اطاعت نمای كنیستادگیداده تا در مقابل گناه ا

 بدنتان را ھمچون ینكھ اعضای ایعنید، ی كنید زندگیات جدید تا طبق حیرید و دائمًا از آن بھره بگیض خدا تمتع ببریاز ف. دیباش یم
  .دیم كنیت بھ خدا تقدی عدالت و قدوسیابزارھا

آلود خود  عت گناهی طبھرانیال شریسپارد تا از ام یش میآلوِد خو عت گناهی كھ خود را بھ طبید كھ شخصیتوجھ داشتھ باش *  ١۶  :۶ •
  ).٢٣  :۶(شود  ی بھ مرگ میآلود منتھ عت گناهیاطاعت از طب. باشد یش میآلود خو عت گناهی طبهاطاعت كند، ھنوز برد

ِم ی تعلھافتیت ی درست و تثب از روشیعنی. دیاند، اطاعت كن ان بھ آن سپرده شدهیحیكھ ھمھ مس»  یمیآن صورت تعل« از  * ١٧  :۶ •
گانھ روش درست ی،   مثالیبرا. دید و از آن اطاعت كنی، آگاه باش ان استیحیشھ و عمل مسی اندهكنند می را كھ تنظیحی مسیھا آموزه
  .دید و از آن اطاعت كنیس را بدانیگانھ روش درست تقدین ی و ھمچنیشمردگ عادل

  
  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی 

   
  .  كنمیات تازه و عادل و مقدس زندگی جالل خدا، طبق حیشوم كھ برا ی من متعھد م ) الف

  
ان یام كھ كتاب روم  بردهیمن پ.  اموزمی را بیحی مسیھا ِم آموزهی تعلھافتیت یت تالش خود را بكنم تا شكل درست و تثبیخواھم نھا ی م) ب

 كتاب ھن جھت است كھ شخصًا مطالعیبھ ھم.   خداستهِم ارادی تعلھافتیت یو تثبن شكل درست یھا از ا ن نمونھی از بھتریكیمقدس  در كتاب
  .  خواھم گرفتیان در ھمھ جا پیحیر مسین كتاب را بھ سایم ایان را ادامھ خواھم داد و تعلیروم

  
  دعا کنید:  ۵قدم 

  . آشکار کرده است، دعا كنیم ٢٣-١٢  :۶رومیان در مورد حقیقتی كھ خدا بھ ما در 
تمرین كنید کھ در فقط یک یا دو جملھ .  دعای خود بھ آنچھ کھ درطی این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھیددر(

  .) 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.  نفری یا سھ نفری ادامھ دھیدبھ دعا كردن در گروھھای دو
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  ) 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 مدسازی و بنای كلیسا و موعظھ ملكوت نسبت بھ شاگر  - تعھد   - ١

  . را موعظھ كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید »٢٣-١٢  :۶رومیان «، موضوع برای یك فرد یا گروه 
از روش حقیقت محب وب اس تفاده كنی د و    . را بخوانید ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨۴  مزمورھر روز نیمی از یك فصل از       - رازگاھان   - ٢

  . اریدیادداشت برد
 آیھ حفظی قبلی را ٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید) ٢۶-٢۵  :۴٠ اشعیا: ستقابل مقایسھ نیخدا (جدید آیھ حفظی   - حفظ کردن   - ٣

  .مرور کنید
 از .یدآماده کن را  ٢٧-٢۴  :٧ و مثل معمار دانا و نادان از متی ١۴ : ١۵َمَثل كوری كھ راھنمای كوری دیگر است از متی   - تعلیم   - ٤

  .ھا استفاده كنید  قدم برای تفسیر َمَثل٦روش 
  ). ٣: ٥مزمور ( دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید مشخصبرای شخص یا موضوعی در این ھفتھ   - دعا   - ٥
  در م  وردھ ای خ ود   تم ام یادداش ت  . خ ود كنی د  ) ی ا پوش ھ  (را  وارد دفت ر  موعظ ھ ملك وت خ دا   مرب وط ب ھ    آموخت ھ ھ ای جدی د      - ٦

  .دفتر خود بنویسیدرا در و این تكلیف منزل  بررسی کتاب مقدسآیات حفظی، رازگاھان، 
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  ١ضمیمھ 
    ضیافت بزرگودر تنگ 

  
  .»ط ورود بھ ملكوت خدایشرا «ه ھستند در بارییھا ، مثل٢۴-١۵  :١۴افت بزرگ در لوقا ی و مثل ض١۴-١٣  :٧ یمثل در تنگ در مت

  
   در تنگ  -  الف

  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

 و ی فرھنگیھا  كلمات و دادهیلذا نخست بھ بررس.  اش بر آن استوار است ی روحانیشود و معنا یان می بی مثل بھ زبان مجاز: مقدمھ
  . میپرداز ی داستان مھنی زمیخیتار

   كدامھا ھستند؟یات زندگی، عناصر منطبق با واقع ن داستانی در ا:گفتگو کنید
   :اتمالحظ

حت شده كھ از در تنگ یھ و نصیشان توصیبھ ا.  استیحت خطاب بھ تمام مردم دنین نصیا.  ان شده استیحت بیك نصین داستان بھ شكل یا
 ی مشخصی، ھر دو بھ مقصدھا راه تنگ و راه فراخ. »داخل نشوند«ند، و از در و راه فراخ یمایك و دشوار را بپیو راه بار» داخل شوند«

  . یت زندگی است منطبق با واقعیا ن نكتھیا. وندش ی میمنتھ
  .تواند وارد آن شود یك نفر می كھ ھر بار فقط باشد یل میمانند در اتومبدِر تنگ  )  الف

  .دھد یك در كوھھا كھ مسافر را از ھر دو طرف تحت فشار قرار می است باریھ راھیك شبیراه بار )  ب
اند كھ   گذاشتھییانگار كھ تابلو.  ھمزمان داخل شوندیتوانند ھمگ یماسباب و اثاثیھ خود مردم با دِر فراخ آنقدر پھن است كھ انبوه  )  پ
  »!ھر كھ آمد، خوش آمد«:   آن نوشتھ استیرو
: ن نوشتھ بر آن باشدی با اییانگار تابلو.  ار در طول راهی بسیگاھھا  است با استراحتیریھ راه پھن و راحت و سرازیراه فراخ شب ) ت
  .»دید سفر كنیخواھ ی كھ میبا ھر سرعت«و » دید سفر كنیخواھ یبھ ھر نقطھ كھ م«
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

ن نكتھ باشد كھ یانگر ای مثل ممكن است بھنیزم.  مثل» ح و كاربرِدیتوض«و »  نھیزم«ل شده باشد از یتواند تشك ی چارچوب مثل م: مقدمھ
شود و  یافت مینھ معموًال قبل از مثل یزم.  ھنگام گفتھ شدن آن بھ چھ صورت بوده است ط بھینكھ شرایا ای،   گفتھ شدهیاسبتمثل بھ چھ من

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

ف شھروندان ملكوت ی بھ توصیسی، ع ن موعظھیدر ا.   كوه آمده استی، در موعظھ باال٧ تا ۵ یھا  فصلین مثل در متی اھنیزم  ) الف
ز ھمان را یشان نیكند و از ا یشان عطا می، بھ ا عنوان پادشاه  كھ او بھیو عدالت) ١۶-١   :۵ یمت(ا یشان با دن ، و رابطھ خدا ، سعادت آنان

كرد چھ  یراد مین سخنان را ای كھ او ایام خود را، چھ در زمانیو در آخر، تمام شنوندگان پ. زدپردا یم) ١٢  :٧ تا ١٧   :۵ یمت(انتظار دارد 
 كھ از دِر آن داخل ی بھ راھیاند، باشد كھ با استوار ن كردهیاگر قبًال چن). ١۴-١٣  :٧ یمت(ا وارد ملكوت شوند تب نمود یبعدھا، ترغ

ن دو راه بھ ی را كھ ایی، دو مقصد نھا انیدھد و در پا ین ھشدار می دروغیایم انبیمورد تعالشان بطور خاص در یاو بھ ا. اند ادامھ دھند شده
  ).٢٧-١۵  :٧ یمت(دھد  یشوند، در مقابل ھم قرار م یآنھا ختم م

  .شود یافت میحت یك نصی بصورت ١۴-١٣  :٧ مثل در داستاِن  ) ب
  . حت آمده استین نصیا كاربرِد مثل عمًال در ای حیتوض  ) پ
  
   ات مربوط و نامربوط در َمَثلین جزئییتع  -٣
  

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

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

ن یبھ ا. باشد ین انتخاب می فرد پس از ایمظھر روش زندگ»  راه«، و   استیھ در زندگیمظھر انتخاب اول» در «. دو در و دو راه )  الف
  .باشند یات مربوط می، از جزئ ن مثلی، ھر دو در ا ، ھم در و ھم راه بیرتت

  .باشند یات مربوط میشود و قطعًا جزو جزئ یافت میمقدس  اغلب در كتاب»  اندك«و » اریبس «.دو نوع مسافر )  ب
  .باشند یربوط مار می بسیاتیشوند و جزئ یافت میمقدس  ز اغلب در كتابین»  اتیح«و »  ھالكت «.دو مقصد )  پ
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    َمَثلیام 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 اصلی پ: مقدمھ
.  داردی اصلھك نكتیا ی یك داستان اصلیفقط ھر مثل معموًال .  میر كنید تفسیم كھ مثل را چگونھ بای ببریم پیتوان یكار برد، م مثل بھ

  . می مثل باشیدنبال درس اصل د بھی، بلكھ با میابیات مثل بیك از جزئی از ھر یقت روحانیك حقیم كھ ین باشی اید در پی، نبا نیبنابرا
  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
:  ن استین مثل ای ایام اصلیپ. دھد یم میتعل» ط ورود بھ ملكوت خدایراش «ه، در بار١۴-١٣  :٧ یدر مت»  دِر تنگ« َمَثل :مالحظات

حت ینص» !باشد ی او مییز مقصد نھاین جھان و نی او در ای روش زندگهكنند نییدھد، تع ی انجام می كھ شخص در زندگیا ھیانتخاب اول«
 است كھ یعی، طب  اولھدر وھل. باشد یل متعاقب آن م، شامل دو استدال از در فراخ»  داخل نشدن«از در تنگ و »  داخل شدن «یھدوسو

 كند یرویت انبوه را پی است كھ انسان جمعیعی، طب در وھلھ دوم. ح دھدید بر آنچھ كھ دشوار است ترجیآ یانسان آنچھ را كھ آسان بدست م
  !دیكن ی را انتخاب میزید كھ چھ چی، مراقب باش نیبنابرا.  از افراد رایتا تعداد اندك

ط خودش وارد ملكوت یتواند طبق شرا یچكس نمیھ.  ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی» ط خدایرود بھ ملكوت خدا طبق شراو«
از . ك و دشوار سلوك كندی، در راه بار ن است كھ انسان از دِر تنگ داخل شود و پس از آنی ورود بھ ملكوتش ایشرط خدا برا! خدا شود

-٢۵  :١٠لوقا ( نجات اشاره داشتھ باشد ی او براهشد لیح و كار تكمی مسیسیمان بھ عیتواند بھ ا یِر تنگ فقط مم كھ دیدان یمقدس م كتاب
پس از آنكھ شخص .   كوهیم كھ دِر تنگ اشاره دارد بھ موعظھ باالیدان یاز چارچوب متن م). ١٢  :۴؛ اعمال ۶  :١۴؛ ٩  :١٠وحنا ی؛ ٢۶

شھروندان ). ٧ تا ۵ یھا  فصلیمت( كند ی، زندگ  كوه آمدهی كھ در موعظھ باالیا وهید بھ شی، با افتیمان نجات ی اھواسط ض بھیق فیاز طر
ن جھان یشان را در ا یشان روش زندگی ایھانتخاب اول. ندیمایپ یك راه میز در راه باریشوند و پس از آن ن یملكوت خدا از دِر تنگ داخل م

  .كند ین میینده تعیشان را در عالم آ ییو مقصد نھا
  
    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 مھمد ی كنیسع. ا تضادی تشابھ است یا دارای،  م داده شدهیمقدس تعل كتاب

  .دیمقدس محك بزن م و واضح كتابیم مستقیر مثل را با تعلیشھ تفسیھم. دیابیدھند، ب یم
  اند؟ ن مثل مشابھین بخشھا با ایك از ای ھر :گفتگو کنیدكشف و 

  ا در؟ید، راه یآ یك اول میكدام )  الف
  .٣٠-٢٣  :١٣ لوقا :بخوانید

 یكیا شخص یشوند؟ آ ی می بھ دو راه مختلِف زندگین دو در منتھینكھ ایا ایشوند؟  ی بھ دو در می، منتھ انی، در پا ن دو راهیا ای آ:مالحظات
راھھا ن ی از ایكیشود تا بتواند بھ  ین درھا داخل می از ایكیا از ین درھا داخل شود؟ ی از ایكیكند تا از  ی میروین دو راه را پیاز ا

  . افتھ استیار یت بسی عمومیحیان و ھنرمندان مسیحیان مسیند و درھا در آخر، میآ ین تجسم كھ راھھا اول میرفتھ شود؟ ایپذ
ِجد و «: دیفرما ی میسیع. گردد ی بھ در مید و منتھیآ یشوند تا ثابت كنند كھ راْه اول م ی متوسل م٣٠-٢٣  :١٣ان بھ لوقا یحی از مسیبرخ

  ). ٢۴  :١٣لوقا (»   طلب دخول خواھند كرد و نخواھند توانستیاریم بسیگو یرا كھ بھ شما میز. دیا از دِر تنگ داخل شود تیجھد كن
 در باره یسی، ع٧ یدر مت.   متفاوت است١۴-١٣  :٧ ی كامًال با جمالت و چارچوب مت٣٠-٢٣  :١٣اما ساختار جمالت و چارچوب لوقا 

 ورود بھ ملكوت خدا از شكل ه در باریسی، ع٧ یدر مت. »در«كھ در لوقا فقط راجع بھ ید، در حالیگو یسخن م»  ك راهی«و » ك دری«
 استقامت و ه، در بار٣٠-٢٣  :١٣اما در لوقا . دیگو ین سخن می زمی در ملكوت خدا بر روی كنونین جھان و زندگیاش در ا یكنون

  ).١٠  :٢۵ یمت(د یگو یسخن م) زمان آخر (ییا نھھ تا بازگشت خود و ورود بھ ملكوت خدا در مرحلیداریپا
د یگو یاما نم.  ان در و راهیك می نزدھد دارد بر رابطیمضمون متن تأك. كند ی در اشاره م دو، بھ از اشاره بھ آن دو راه»  شیپ«، ٧ یدر مت

  !دیآ یش از راه میدھد كھ در پ یو نشان م، » در و راه«د یگو ی میمتن بروشن. ر باشدییبشان قابل تغی ترتیی كھ گوی، طور» ا راهیدر «
 ین االن در زندگی است كھ شخص ھمیباشد، بلكھ انتخاب یا بازگشت خودش نمی از دخول از در، مرگ شخص یسی، منظور ع٧ یدر مت

» در«! باشد یش ما ییز سرنوشت نھاین جھان و نیاش در ا ی راه و روش زندگهكنند نیی، تع ی شخص در زندگیھانتخاب اول. دھد یانجام م
  .باشد یاش م یمظھر راه و روش زندگ»  یزندگ« و یدر زندگھ شخص یمظھر انتخاب اول

  ؟ افتیت نجات خواھند یچند نفر در نھا )  ب
  .٢٧  :٩ان ی؛ روم١۴  :٢٢ ی مت:بخوانید

   :مالحظات
ا یگ دریل مانند ریاسرائ یھر چند عدد بن«: دیفرما یپولس م). ١۴  :٢٢ یمت(»  دگان كمیارند و برگزیدگان بسیطلب«:  فرمودیسیع )١

دارند كھ  یان می روشن بیلیمقدس ھست كھ خ  در كتابیگریار دی بسیبخشھا). ٢٧  :٩ان یروم(»  افتیت نجات خواھند یكن بقیباشد، ل
شود،  ی بھ ھالكتشان میمنتھبرند كھ دِر فراخ و راه آسان  ی می پی وقتیشان حتیا.  خواھند كردی نادرستیھ انتخاب اولیاریاشخاص بس

  . كنند یباز آن را انتخاب م
،  افتیت نجات خواھند ی كھ در نھای تعداد كسانیعنی اندك ، هدارد كھ آن عد یان میار روشن بیز بسین را نیمقدس ا ، كتاب نحالیباا ) ٢

م كھ ی عظینك گروھیدم كھ این دیو بعد از ا«: دیافرم ی م٩  :٧مكاشفھ ! شان خارج از شمارش خواھد بودیتعداد ا! اد خواھد بودیار زیبس
 یھا د آراستھ و شاخھی سفیھا ش تخت و در حضور بره بھ جامھی، در پ لھ و قوم و زبانیشان را نتواند شمرد، از ھر امت و قبیچكس ایھ

  ».اند ستادهی، ا نخل بھ دست گرفتھ
  ن جھان كدامند؟ی در ای آن دو راِه زندگ ) پ

  .٢١-٢٠  :۵٧ا ی؛ اشع٣۴  :٨ وحنای :بخوانید
 یكنند، آزاد ی آسان و پھن سفر مهشوند و در جاد ی كھ از دِر فراخ وارد می مردمین تصورند كھ روش زندگی بر ایاری بس:مالحظات

رند، یگ یش میشوند و راه دشوار را در پ ی كھ از دِر تنگ داخل می مردمیكھ روش زندگیھمراه دارد، در حال حد و حصر و سعادت بھ یب
ن ی، ا در واقع. دھند یب می ھستند، فقط خود را فرین باوری كھ بر چنیكسان! ، و غم ، كسالت احكام محدودكننده است پر از یراھ

 هكنند، برد ی می كھ در گناه زندگیدھد كھ مردمان یم می تعلیمقدس بروشن كتاب.   استیار سطحین افراد، بسی و سعادِت ایاصطالح آزاد بھ
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 كھ در راه پھن و یاشخاص. »آورند ی خود را مثل كف بر مییرسوا«باشند كھ  یم» ای درهدیامواج جوش«بدكاران مانند ! باشند یگناه م
  .كنند ی میگاریگران بی دیاند و برا رشان كردهین زنجی آھنیھا  ھستند كھ بھ گلولھیرانیكنند، در واقع مانند اس یآسان سفر م

، بخصوص   و كشمكش و درد و رنج استیك گرچھ مستلزم انكار نفس و تحمل سختیاه دشوار و باردخول از دِر تنگ و سفر در ر
عت تو را ی را كھ شریآنان«: دھد یم مین تعلی چن١۶۵  :١١٩، اما مزمور  آلود ھنوز بطور كامل مغلوب نشده عت گناهینكھ طبیبخاطر ا
 اندك كھ از دِر تنگ هآن عد). ٩-٨  :١اول پطرس (» شان نخواھد شدیز باعث لغزش ایچ چیم است و ھی عظیدارند، سالمت یدوست م

،  ؛ افكنده شده كن نھ متروكی، ل كرده شده ؛ تعاقب یوس نی مأیر ولی؛ متح میستی در شكنجھ نی، ول دهیز زحمت كشیدر ھر چ«اند،  داخل شده
؛ چون  مینك راستگو ھستیكنندگان و ا ؛ چون گمراه یكنامی و نیام، و بدن بھ عزت و ذلت«شان یا). ٩-٨  :۴ان یدوم قرنت(»  یشده ن  ھالكیول

؛   دائمًا شادمانی؛ چون محزون ول ی، اما مقتول ن است كرده شدهی؛ چون س مینك زنده ھستی؛ چون در حالت موت و ا نك معروفیمجھول و ا
زحمات سبك و موقت آنان ). ١٠-٨  :۶ان یدوم قرنت(» زیز، اما مالك ھمھ چیچ ی؛ چون ب میساز ی را دولتمند میارینك بسیر و ایچون فق

  )!١٨  :٨ان ی؛ روم١٧  :۴ان یدوم قرنت(ن مشكالت است یسازد كھ فوق از تمام ا ی را فراھم می ابدیشان جاللی ایبرا
  ن جھان كدامند؟ی در ایآن دو مقصد پس از زندگ  )ت

  .١١-٩  :١۴مكاشفھ ؛ ٩-٨  :١ان یكی؛ دوم تسالون۴۶  :٢۵؛ ١٢  :٣ ی مت:بخوانید
اند تا از دِر فراخ داخل شوند و راه پھن و   كھ انتخاب كردهیكسان.  یات ابدی حیگری است و دی مجازات ابدیكی آن دو مقصد :مالحظات

تخاب  كھ انیكسان.   استی عذاب و مجازات ابدیمعن ، بلكھ بھ ستیچ شدن نی ھیمعن ھالكت بھ. روند ی ھالكت میند، بسویمایآسان را بپ
 یات در معنای بھ حیراِه انكار نفس منتھ. ات قرار دارندیر حیند، در مسیمایك و دشوار را بپیاند تا از دِر تنگ داخل شوند و راه بار كرده

ح در زمان حال و پس از بازگشت او، ی از نجات و مشاركت با خدا و مسیات اشاره دارد بھ برخورداریح. گردد یكامل آن در آخرزمان م
  .گردد ین مشاركت می از اید، و شامل تمام بركات ناشین جدیآسمان و زمدر 

  
  .دی مثل را خالصھ كنیم اصلیتعل  -۶
  

م داد كھ یم و بھ ما تعلیمان داشتھ باشیا بھ چھ ایم یم داد كھ چھ بدانیح ما را تعلی مسیسی؟ ع ن مثل كدام استی ایام اصلیا پیم یتعل :گفتگو کنید
  ؟ میا چھ بكنیم یچھ باش

  :مالحظات
دھد كھ ورود بھ ملكوت خدا ھمراه با  یم می كوه تعلی موعظھ باال.شرط ورود بھ ملكوت خدا ھم جذاب است و ھم دشوار )  الف

  .  است كھ ھم مطلوب است و ھم نامطلوبییھا تیموقع
ن خواھند ی، وارث زم افتی خواھند ی، تسل ستشان ایملكوت از آن ا: شوند مباركند ی كھ وارد ملكوت خدا مین است كھ آنانیج مطلوب اینتا

 قرار خواھند گرفت و ییشوند، مورد آزار و بدگو ی كھ وارد ملكوت مین است كھ آنانیج نامطلوب اینتا . رهیر خواھند شد، و غیشد، س
د دشمنان خود را محبت ی؛ با تان افزونتر اسیسی برخوردار باشند كھ از عدالت فرید از عدالتیشان بایا:   بر دوش خواھند داشتیتعھدات

 ییزھاین چیچن.  رهیص داشتھ باشند، و غید حس تشخین حال بایاكار باشند اما در عید ری جفاكنندگان خود دعا كنند؛ نبایند و براینما
تسلط بر رفتار با ، عدم   شدنی، عصبان ی بھ انجام راستیلیم یر بی انسان در تضاد قرار دارد، نظیعیالت طبیرا با تماینامطلوب است ز

  ). ۵ یمت(ره ی، و غ گرفتن ، انتقام جنس مخالف
گر مطلقًا ی دی، و از سو ار جذاب استیك سو بسیافتن از یدھد كھ نجات  یم می تعلیسی، و ع افتن استی نجات یمعن ورود بھ ملكوت خدا بھ

دِر تنگ معرف . باشد یك و دشوار می، بار  مرتبط است كھ بھ آنیو راھ!  افتید آن را یار تنگ است و بای بسیدِر ورود!  ستیآسان ن
 است كھ یك و دشوار معرف روش زندگیو راه بار. شود یده مینام)  مان آوردنیا(كند و آن بازگشت  ی است كھ شخص میا ھیانتخاب اول

 یشت است و راه پھن معرف زندگل بھ بازگی، دِر فراخ معرف عدم تما ن شكلیبھ ھم. شود یده میس نامید و تقدیآ یبدنبال بازگشت م
  .  و بی بند و بار میباشدختھیگس لجام

د ی، شخص با  دخول از در تنگیبرا.  ن استیك مظھر ھمیدر تنگ و راه بار.  س استیرط ورود بھ ملكوت خدا، بازگشت و تقدش )  ب
لذا در .  شی، و عادل شمردِن خو ی، خودخواھ شش، روح عدم بخ ینیر طمع بھ مال و منال زمیزھا را از خود بر َكَند، نظی از چیاریبس

. آورد یان دو صخره است كھ از ھر دو سو بر عابر فشار میھ بھ گذرگاه دشوار میك شبیراه بار.  تنگ مظھر انكار نفس و اطاعت است
بار خود را  ات شرارتات و عادیست خصوصیاش ھنوز حاضر ن عت كھنھی طبیای، بقا  از در تنگ داخل شده استیگرچھ از لحاظ روحان

 تلخ در یعت كھنھ و تازه كشمكشیان طبی، م نیشود، بنابرا یعت كھنھ تا زمان مرگ مغلوب نمین طبیا. كند یان میكنار بگذارد و لذا طغ
، و راه  افتھ و از آن داخل شده استیرا شخص در تنگ را ی، ز ن شده استی كامل تضمیروزیاما پ). ٢۵-١۴  :٧ان یروم(رد یگ یم

، معرف بازگشت است و سفر   دخول از در تنگیم آگاھانھ و خوب برایتصم). ١مزمور (گناھكاران را با راه عادالن عوض كرده است 
  ).  روزانھتبدیل(س ی، معرف تقد كیر راه باریدر مس

  
   افت بزرگیض  - ب

  
  ٢۴-١۵  :١۴ لوقا :بخوانید

  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

   كدامھا ھستند؟یات زندگی، عناصر منطبق با واقع داستانن یدر ا :گفتگو کنید
  :مالحظات

 متفاوت یھا تیگاه ھمان مثل را در موقع.  گفت ی اغلب مََثل میسیع.  ستی نی، اما با آن متواز  استیھ مََثل جشن عروسین داستان شبیا
كرد، مانند مثل  یان می متفاوت بیھا تیمشابھ را در موقع یھا ز مثلیگاه ن). ١۵؛ لوقا ١٨ یمت(كرد، مانند مثل گوسفند گمشده  یان میب

افت بزرگ ی برگزار كرد، و ضیك تاالر عروسی بود كھ پادشاه در یافت بزرگی، ض یجشن عروس.  افت بزرگی و مثل ضیجشن عروس
  .ب دادیخانھ در خانھ خودش ترت  بود كھ صاحبی رسمیشام
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 دعوت را رد كرده ینكھ كسیامده از ایان نیم  بھیچ ذكریھ. رفتندیھ را پذیكھ ھمھ دعوت اول از آن است ی حاك١۶ھ ی آ. ھیدعوت اول  ) الف
  .باشد

افت ی تداركات ضیرا تمامیند، زیاید كھ بیشدگان بگو  را فرستاد تا بھ دعوتیزبان خادمی، م افتیش از آغاز ضی پی اندك. دعوت دوم  ) ب
ھمھ آنان قول داده .  رموجھی غیھا  ھمھ نوع بھانھھشدگان شروع كردند بھ ارائ  كھ دعوتن دعوت دوم بودیدر پاسخ بھ ا. ل شده بودیتكم

ده شده بود، عدول از یافت دین ضی ای كھ برایبا توجھ بھ تداركات بزرگ. زدند ی خود سر باز مهند، اما اكنون از انجام وعدیایبودند كھ ب
كھ یآنان پاسخ مثبت داده بودند، در حال! شدگان صادق نبودند داد كھ دعوت ی من نشانیا.  بودی نابخشودنین اھانتی مدعویتعھد از سو

 بخرد بدون یی گرانبھاھشد كھ مزرع یدا نمیچكس پیھ.  و دروغ بودیشان سطحی ایھا ، بھانھ عالوه بھ. منظورشان كامًال بر عكس بود
 ی، كس ن شكلیبھ ھم. ندیداشت تا بعدًا آن را دوباره بب یوجود م یده بود، وقت كافی اگر ھم قبًال آن را دیحت! ده باشدینكھ آن را دیا

 عدم یشد كھ تازه ازدواج كرده باشد و برا یدا نمیچكس ھم پیو ھ! نكھ اول آنھا را آزموده باشدیده باشد بدون این ھمھ گاو خریتوانست ا ینم
 و ی و مدنیف نظامی كھ تازه ازدواج كرده بودند، از وظای، دو نفر مقدس را طبق كتابی موجھ داشتھ باشد، زیلیافت دلیك ضیشركت در 

  :٢۴ھ یتثن(ساخت  یافت محروم نمیك ضی در یشان را از حق شركت و شادین امر ای در سال اول ازدواجشان معاف بودند، اما ایمذھب
۵!(  

ھمان كم ی آنكھ میلذا برا! ن شده بودیی تع كھ قبًالیست برگزار شود، آن ھم در موعدیبا یآن م. افت بر ھم نخوردی ض. دعوت سوم  ) پ
افت یرد و بھ ضی دستشان را بگیعنیاورد یشان را بیافت كھ ای دستور یحت. نباشد، خادم فرستاده شد تا محرومان و مطرودان را دعوت كند

افت تا مردم را با اصرار یدستور ،  باالخره. توانستند راه بروند یگر نمی دینند و بعضیتوانستند بب یشان نمی از ایرا بعضیاورد، زیب
 از آنان ممكن بود یرا بعضیاورد زیافت بیشان را بھ تاالر ضیست ایبا یاو م.  محبت از  و پریمتقاعدسازقدرتمند  یروی با نیعنیاورد، یب

  !زبان خواستھ بودیافت پر شد، ھمانگونھ كھ می، تمام تاالر ض نسانیبد!  آمدن بدانندھستیخود را كامًال ناشا
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

  ؟ ستین مثل چیا كاربرد ایح ی، داستان و توض نھیزم :گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

 یاو كم.  متشخص دعوت شده بودیسیك فری صرف خوراك بھ منزل ی برایسیع. شود یافت می ١۵-١  :١۴ن مثل در لوقا ی اھنیزم  ) الف
ز تو یشان نی، مبادا ا گان دولتمند خود را دعوت مكنیا ھمسایشان یا خویا برادران ی، دوستان  یا شام دھی كھ چاشت یوقت«: قبل فرموده بود

را ی بود زیران و لنگان و شالن و كوران را دعوت كن كھ خجستھ خواھی، فق یافت كنیبلكھ چون ض. را بخوانند و تو را عوض داده شود
د ھرگز یست كھ ما نباین بدان معنا نیا). ١۴-١٢  :١۴لوقا (» ، بھ تو جزا داده خواھد شد امت عادالنیو در قندارند كھ تو را عوض دھند 

  . در بر داردی، بركت بزرگتر ن است كھ دعوت از محرومان جامعھیبلكھ منظور ا.  میشانمان را دعوت كنیدوستان و خو
آنگاه .  ند، مبارك استیافت ملكوت خدا بنشیھار نظر كرد كھ ھر كھ در ض متشخص نشستھ بود، اظیسی آن فره از حضار كھ سر سفریكی

!  ا نھیم یدھ یا بھ آن دعوت پاسخ مین است كھ آی، بلكھ ا ستیافت دعوت نی، در د كھ مھمیان كرد تا بھ او و بھ ھمھ بگوین مثل را بی ایسیع
ن دعوت را رد كند، ھرگز وارد ملكوت خدا یخواھد بود، اما ھر كھ ارد، واقعًا مبارك ین دعوت پاسخ مثبت دھد و آن را بپذیھر كھ بھ ا
  !نخواھد شد

  .شود یافت می ٢۴-١۶  :١۴ مثل در لوقا داستاِن)  ب
. ھر كھ دعوت شده و آن را رد كرده باشد، ھرگز وارد ملكوت خدا نخواھد شد.   آمده است٢۴ :١۴ن مثل در لوقا یا كاربرِد ای حیتوض)  پ

  .رند، وارد ملكوت خدا خواھند شدین دعوت پاسخ دھند و آن را بپذیبھ ا كھ یفقط آنان
  
   ات مربوط و نامربوط در َمَثلین جزئییتع  -٣
  

  باشد؟ یا مربوط می ین مثل واقعًا اساسیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
ح یات را توضی جزئی تمامیسیرا عین كرد، زییمقدس تع  مشابھ كتابیا بخشھاید از چارچوب یا مربوط را بای یات اساسی جزئ:مالحظات

  .نداد
اش  ن مرحلھیانگر بركات بزرگ ملكوت خدا در آخری، ب ی، ھمانند َمَثل جشن عروس لین تمثی ا. ك جزء مربوط استیافت بزرگ یض )  الف
 یی، در جا د استین جدید و زمی جد در آسمانی از زندگی ناشیانگر شادیآن ب). ٧  :١٩مكاشفھ (باشد  یح می مسیسیھنگام بازگشت ع ، بھ

 بر سر یھمانانیدھد كھ م یر را ارائھ مین تصویافت این ضیا. ق خواھند نمودیح را تصدی خدا در مسیی، فرمانروا كھ ھمھ با شور و نشاط
 شاد ی و مشاركتیمصحبتزبان ھیگر و با میكدیدر آنجا ھمھ با .  بزرگ و پر از نوریاند و سفره پر است از خوراك در تاالر سفره نشستھ

  :٣؛ مكاشفھ ٢٩  :٢۶؛ ١۴-١  :٢٢؛ ١٢-١١  :٨ ی؛ مت۶  :٢۵ا ی؛ اشع۵  :٢٣ر مزمور ی نظییتواند در بخشھا یل را مین تمثیعناصر ا. دارند
  . افتی ٩  :١٩؛ ٢٠

 یین است كھ عامل نمادگرایخ اپاس» ؟ ی برداشت كرد و تا چھ حد مجازیاللفظ ن عناصر را تحتیتوان ا یتا چھ حد م«ن است كھ یسؤال ا
ن ید و زمیآسمان جد.  ھستندیرواقعیباشند غ یھا نمادشان م  كھ َمَثلییزھایست كھ آن چی نین امر بدان معنیھا حاكم است و ا ن مثلیدر ا
 ی واقعی و لغویاللفظ نھا ھمھ بطور تحتیا!   استیار واقعیافتگان در ملكوت خدا بسی  نجاتیبركت و شاد!  ھستندی واقعید ھمگیجد

 در خصوص یح چندانیز توضیمقدس ن  متوسل شد، چرا كھ كتابیپرداز الیات بھ خی جزئیده است كھ در مورد معنیفا یاما ب! ھستند
  .دھد ی نمیحیچ توضیگر، ھیعبارت د ا بھیدھد،  یات نمین جزئی ایمعنا

ن یدر ا.  ح بوده استی مسیسی است كھ منظور نظر عیام اصلیا پیت دارد، درك آن نكتھ یھا اھم آنچھ در خصوص ھمھ مثل. ھا دعوت  ) ب
ام و  رفتھین دعوت را پذیدھد كھ ا یام نشان م یا زندگیآ» ؟ ام رفتھیا من دعوت ورود بھ ملكوت خدا را پذیآ«ن است كھ ی ای، سؤال اصل مثل

و ) ١۵ھ یآ( مثل ھھم مقدم» ؟ چشم ین جھان میت را اكنون در ای طعم آن واقعینوع  بھی، و حت  مبارك قرار دارمھن تجربیا عمًال در راِه ایآ
ن است یا نھ ؛ مھم اید یكن یافت می دریا دعوتیست كھ آین نیآنچھ واقعًا مھم است ا! كند ین سؤال اشاره میبھ ا) ٢۴ھ یآ( آن یریگ جھیھم نت
  . و انتظارش را دارد كھ خدا طالب آن استی، پاسخ ا نھید یدھ ین دعوت پاسخ مثبت میا بھ ایكھ آ
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    َمَثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  .دھد یم میتعل» ط ورود بھ ملكوت خدایشرا «ه در بار٢۴-١۵  :١۴افت بزرگ در لوقا یمثل ض :مالحظات

ن ی، منجر بھ ا مانی اھواسط ض بھیت توسط فافت نجای دریض خدا برایرش دعوت پرفیسر باز زدن از پذ«:  ن استین مثل ای ایام اصلیپ
  ».د محروم شودین جدید و زمیاش بصورت آسمان جد یی نھای ملكوت خدا در تجلیھایخواھد شد كھ شخص از بركات و شاد

 ملكوت خدا بھ دعوت خدا پاسخ یشھروندان واقع.   ملكوت خداستی اساسیھایژگی از ویكی» ط خدایورود بھ ملكوت خدا طبق شرا«
و . تشان كردند، مقاومت نكردندی كھ خادمان خدا دستشان را گرفتند و ھدایوقت. رفتند و آن گاه كھ دعوت شدند، آمدندیثبت دادند و آن را پذم

  .ض او ادامھ ندادندیآوْرد، بھ شك كردن در مورد دعوت پرف یشان را بھ داخل می پرمھر خدا ای متقاعدسازیروی نیوقت
  
    مشابھ و متضاد در كتابمقدسیسمتھا َمَثل با قھسیمقا  -۵
  

  سھ كرد؟ی مقا٢٢ و ٢١ ی در متی دو پسر، باغبانان بدكار، و جشن عروسیھا توان با مثل ین مثل را می چگونھ ا:گفتگو کنید
ھنگام  مانند، بھ یم ی باقتبدیل نیافتھناكرده و   كھ توبھیدھد كھ مردمان یم میز تعلیافت بزرگ نی، مثل ض  درست مانند آن سھ مثل:مالحظات

  .اش نخواھند شد یی نھایح وارد ملكوت خدا در تجلیبازگشت مس
  
  .دی مثل را خالصھ كنیم اصلیتعل  -۶
  

خواھد كھ ما  یم ؛ او میاوریمان بیا بھ آن ایم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستین مثل چی در ای اصلیامھایا پیم ی تعال:گفتگو کنید
  م ؟ینا چھ بكیم یچھ باش

  :مالحظات 
،  قیعنوان قوم عھد خدا در طول عھدعت ل بھی اسرائیعی قوم طب. رفتن و رد نكردِن دعوت خداستیشرط ورود بھ ملكوت خدا پذ )  الف

ح و رسوالنش بھ آنان اعطا شد ی مسیسیق و سرانجام توسط عی عھدعتیای انبیض خدا نخست از سویدعوت پرف. دعوت خدا را رد كردند
 را ییم و نھایافت عظی طعم ضیھرگز حت)  لی اسرائیعیان قوم طبیمان در میا یافراد ب(شان ین سبب است كھ ایھم بھ). ٢٠-١۶ات یآ(

! اند شان ھالك شدهیا! د نخواھند شدین جدید و زمیاش بصورت آسمان جد یی ھرگز وارد ملكوت خدا در مرحلھ نھایعنید ، ینخواھند چش
  )!٢۴ھ یآ(افت یات نخواھند ك نفر از ردكنندگان نجی یحت

، ھمواره  قیدر سراسر دوران عھدعت! دیا مختل نگردیح را رد كردند، طرح خدا رھا نشد ی مسیسیل عی اسرائیعی قوم طبیاما وقت
 یتیمواره بقھ. ز وجود داشتندی نیمانداران واقعی، ا حی مسینیو در طول خدمت زم. اند بوده) ھا و امت(ان یھودیان ی در میمانداران واقعیا
  :١٠؛ ٩  :١ا ی؛ اشع١٨  :١٩اول پادشاھان ! (ابندی یآورند و نجات م یمان میل وجود خواھد داشت كھ ای اسرائیعیاز قوم طب)  یماندگانیباق(

  ).۵  :١١؛ ٢٧  :٩ان ی؛ روم۵-١  :١٣؛ ٣٢-٣١  :۵؛ لوقا ١۴  :٢٢ ی؛ مت٢٢
 یعنی. اوردیافت بیست محرومان را بھ تاالر ضیبا ی خادم م.  استیمتقاعدسازق محبت و یت مردم بھ ملكوت خدا از طریروش ھدا )  ب
از بھ كمك ی آمدن نیر و لنگ و شل و كور بودند و برایشان فقیرا ایتشان كند ، زیافت ھدایرد و بھ تاالر ضیست دستشان را بگیبا یم

  . نشان دھندیحرومان و ناتواناِن جھان بھ ملكوت خدا، توجھ خاصت می ھداید براین است كھ خادمان خدا باین مثل ای ای عملھجینت. داشتند
 یرویست از نیبا ی میعنی. اوردیافت بیھا در حال گذر بودند، با اصرار بھ تاالر ض  را كھ در جادهیست مردمیبا یسپس خادم م

. شماردند یافت می ورود بھ ضھستیرا كامًال ناشاشان احتماًال خود یرا ایاورد، زیافت بیشان را بھ ضی پرمحبت استفاده كند تا ایمتقاعدساز
  . یھودیر ی غیھا  ملتیعنی كھ از اول دعوت نشده بودند، یكند بھ مردمان ی می خاصهن اشاریا
ق یقبًال در عھدعت.  ت استیز شامل شود، حائز اھمی را نیھودیری غیھا  گسترش داد تا ملتیت كھ خدا دعوت خود را طورین واقعیا
-١  :۶٠؛ ٨-٣  :۵۶؛ ٣-٢  :۵۴ا ی؛ اشع١٨-١٧  :٢٢ش یدایپ! ( افتیھود اشاعھ خواھد یر یان ملل غیه بود كھ ملكوت خدا در م شدییشگویپ

ل ی انجھ موعظھواسط ن امر بھین بود كھ ایق مشخص نبود، ایآنچھ در عھدعت) (۴۵-۴۴؛ ٣۵-٣۴  :٢ال ی؛ دان٧٢؛ مزمور ٣-١  :۶۵؛ ٣
، آغاز بھ  ح بصورت انسانی مسیسین امر با ظھور عینك ایا!). ل خواھد بودی اسرائیعیھمطراز ملت طبافت و یح تحقق خواھد ی مسیسیع

  .تحقق نمود
منظور ورود  ن است كھ بھین مثل ای ایام اصلی پ.شوند كھ واكنش نشان دھند یب میخوانند، ترغ یا میشنوند  ین مثل را می كھ ایكسان )  پ

  !دیرین االن بپذیض خدا را ھمیدعوت پرف. دیرید و آن را بپذیا واكنش مثبت نشان دھد بھ دعوت خدیبھ ملكوت خدا، با
  

  .دیط ورود بھ ملكوت خدا را خالصھ كنی مربوط بھ شرایھا  مثلیم اصلیتعال  -پ 
  
  . كند، نھ انسان ین مییط ورود بھ ملكوت خدا را فقط خدا تعی شرا:تعلیم دھید 
  

دِر تنگ .  ك و دشوار استی، دخول از در تنگ و سفر در راه بار  ورود بھ ملكوتیشرط خدا برا. ١۴-١٣  :٧ ی مت. مثل در تنگ )  الف
س ی بر اعتماد و اطاعت و تقدی مبتنیانگر زندگیك بیراه بار.  ح استی مسیسیمان آوردن بھ عی بر بازگشت و ایھ مبنیم اولیانگر تصمیب

  . استح شده ی كوه تشری، آنطور كھ در موعظھ باال است
تواند و  ی عدالت است كھ فقط خدا می از ردای ورود بھ ملكوت خدا، برخورداریشرط خدا برا. ١۴-١  :٢٢ ی مت. یمثل جشن عروس )  ب
گذارد كھ بھ  ی میدھد و بھ حساب كسان ی میض خود بھ كسانی فی عدالت است كھ خدا از رویمعن  بھی عروسیردا. خواھد آن را بدھد یم
  .آورند یان ممیح ای مسیسیع
رش دعوت یسر باز زدن از پذ.  رش و رد نكردن دعوت اوستیشرط ورود بھ ملكوت خدا پذ. ٢۴-١۵  :١۴ لوقا . افت بزرگیض )  پ 

 ملكوت خدا در یھایشود كھ شخص از بركات و شاد ین می، منجر بھ ا مانیواسطھ ا ض بھیق فیافت نجات از طری دریض خدا برایپرف
  .د محروم شودین جدید و زمیرت آسمان جداش بصو یی نھایتجل
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  ٢ضمیمھ 
    تور ماھیگیریو عالئم ھوا وھا  اطفال نشستھ در كوچھ

  
، ۵٠-۴٧  :١٣ ی در متیگری، و مثل تور ماھ۴-١  :١۶ ی، مثل عالئم ھوا در مت١٩-١۶  :١١ یھا در مت مََثل اطفاِل نشستھ در كوچھ

  .»ورود بھ ملكوت خدا یت برایمسؤول «ه ھستند در بارییھا مََثل
  

  ھا اطفاِل نشستھ در كوچھ  - الف
  

  .٣٢-٣١  :٧ و لوقا ١٩-١۶  :١١ ی مت:بخوانید
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

   كدامھا ھستند؟یات زندگی، عناصر منطبق با واقع ن داستانی در ا:گفتگو کنید
  :مالحظات

ا ین امر در تمام دنیا.  كنندیشوند تا باز ی باز جمع میھا ھا در محوطھ صًا بچھ، خصو ل استی كھ بازار تعطیی در روزھا.ھا كوچھ  ) الف
  . ج استیرا
. شوند ی كنند، اما موفق نمیگر بازیكدیكوشند با  یاند كھ م ده شدهیر كشیھا بھ تصو  از بچھی، گروھ ن داستانی در ا.  و مباحثھیباز  ) ب
 بكنند مانند ی شادیكنند كھ باز یشنھاد میھا پ  از بچھی بعضیوقت! كنند ی مخالفت میا یبازشنھاد ھر نوع ی ھستند كھ با پییھا شھ بچھیھم

 بكنند، مانند ی غمناكیند كھ بازیگو یكنند و م ی میگریشنھاد دی پیوقت. كنند یھا مخالفت م گر از بچھی دی، بعض دنی و رقصینواختن ن
گر را متھم یكدیكنند و  ی، با ھم دعوا م ت كردهیھا شكا ، بچھ نیبنابرا. كنند ید مگر آن را ری ده، باز آن عد ھ كردنی و گریخوان نوحھ

  . ندارندینكھ روح ھمكاریسازند بھ ا یم
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

  ؟ ستین مثل چیا كاربرد ایح ی، داستان و توض نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

ددھنده ی تعمیایحیت خدمت ی در مورد اھمیسیشود كھ در آنھا ع یافت می ٣٠-٢۴  :٧ا در لوقا ی ١۵-٧  :١١ یل در متن مثی اھنیزم  ) الف
 را ییحیان مشتاقانھ یسی از فری برخی و حتیدر آغاز مردم عاد. كرد یل نسبت بھ او اشاره میگفت و بھ عدم واكنش مردم اسرائ یسخن م

 یاورند كھ حاكی بییكویآلود خود باز گردند و ثمرات ن  گناهید از راھھایگفت كھ مردم با ی، م عظھ كرده موییحی). ٧-۵  :٣ یمت(رفتند یپذ
  . شان باشد ی واقعھاز توب

 خدا را با ھ عادالنیرش اقتضاھایشان پذیا. رفتندیپذ ی خدا را مھ عادالنی، اقتضاھا  از ھمھ جا آمدهی از مردم عادیاری، بس یبطور كل
بخش خدا را  ، ھمراه با شاگردانشان قصد نجات ھانیان و فقیسی از فریاریاما تعداد بس. دادند ی نشان مییحید ی او و قبول تعمیبازگشت بسو

ان ین مثل را بی ایسیمزاج بود كھ ع یثبات و دمدم ین مردم بیخطاب بھ ا). ٣٠-٢٩  :٧لوقا (شد رد كردند  یشان مربوط میتا آنجا كھ بھ ا
  .فرمود

  .شود یافت می ٣٢-٣١  :٧ و لوقا ١٧-١۶  :١١ ین مثل در متی اتاِنداس  ) ب
  .شود یافت می ٣۵-٣٣  :٧ و لوقا ١٩-١٨  :١١ ین مثل در متیا كاربرِد ای حیتوض  ) پ
  
   ات مربوط و نامربوط در َمَثلین جزئییتع  -٣
  

  باشد؟ یا مربوط می ین مثل واقعًا اساسیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
  . قائل نشدی خاصی، معنا اتیك از جزئیچی ھی برایسی ع:ظاتمالح

  
    َمَثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلیا پی نكتھ :گفتگو کنید
  .دھد یم میتعل»  ورود بھ ملكوت خدایت برایمسؤول «ه در بار١٩-١۶  :١١ یھا در مت مثل اطفال نشستھ در كوچھ :مالحظات

» . گفتار و كردارش بكندیت برایرش مسؤولید از رفتار بچگانھ دست بردارد و شروع بھ پذیشخص با«.  ن استین مثل ای ایام اصلیپ
 طرز رفتار بچگانھ را محكوم ١٩-١۶  :١١ ی، اما در مت میدھد كھ مِثل طفل كوچك شو یم می تعل۵-١  :١٨ ی در متیسیدرست است كھ ع

  .  است بچگانھ و احمقانھی خدا را رد كند، طرز رفتارھمانیم حكیبطور مداوم تعالشود شخص  یانتقاد و تعصب كھ سبب م. سازد یم
اند و  دهی ملكوت خدا از طرز رفتار بچگانھ دست كشیشھروندان واقع.  ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی»  یت شخصیمسؤول«

  .اند رفتھی ورود بھ ملكوت خدا را پذی برایت شخصیمسؤول
  
    مشابھ و متضاد در كتابمقدسیَثل با قسمتھا َمھسیمقا  -۵
  

  .٣  :۶ تا ١١  :۵ان ی؛ عبران۴-١  :٣ان ی اول قرنت:بخوانید
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  سھ كرد؟ین مثل مقایم ایم دو بخش فوق را با تعلیتوان تعل یچگونھ م :گفتگو کنیدكشف و 
ش پا افتاده ی مشاجره بر سر مسائل پیمعن  بچگانھ بھطرز رفتار.  م داده شده استی، عواقب رفتار نابالغانھ تعل  در ھر دو بخش:مالحظات

در . باشد یص درست از نادرست می و تشخ نیادیق بنی و درك حقایافت خوراك روحانی دری اتكا بھ افراد بالغ براین بھ معنیھمچن.  است
ت یھا و رفتار خود مسؤول انتخابمات و ی و تصمی زندگی ھنوز برایان عبرانیحیاِن قرنتس و مسیحی، مس مقدس ن دو بخش از كتابیا

  !رفتھ بودندینپذ
  
  .دی مثل را خالصھ كنیم اصلیتعل  -۶
  

ا چھ یم یخواھد كھ ما چھ باش یم ؛ او میاوریمان بیا بھ آن ایم ی را بدانیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستین مثل چی در ای اصلیامھایا پیم یتعال
  م ؟یبكن

رفتار .  بچگانھ دارندی، رفتار ھانیان و فقیسی فریعنی،   فرمود كھ منتقدانشیسی ع.شود یحكوم مرمسؤوالنھ و متناقض میرفتار غ  ) الف
 برخورد كردند و در منش ییحیشان ابتدا مشتاقانھ با یا. شدند ی نمیشان ھرگز راضیا. ، و متناقض بود رمسؤوالنھی، غ سرانھ شان سبكیا

امش ی و پیراجتماعی است خشن و غیاما بعد، بھ انتقاد از او پرداختند و گفتند كھ انسان. ندافتی نیرادی او و دعوتش بھ توبھ اھكاران اضتیر
كردند كھ  ی را محكوم مییحیدرست در ھمان زمان كھ . د داردیكردند كھ او روح پل ی تصور میحت.  رانھ استیش از حد سختگیز بین

گسار ی پرخور و می را شخصیسیشان عیا.   استیش از حد اجتماعیكردند كھ ب یح را محكوم می مسیسی ، عیراجتماعی است غیشخص
چ ی بھ ھین تعصبیرمنصفانھ و تلخ و چنین انتقاد غی فرمود كھ چنیسیع). ٣۴-٣٣  :٧لوقا (كردند  ی میران و گناھكاران تلقیو دوست باجگ
  !روز خواھد شدیت خدا پیرا در آخر حقانید، زیجا نخواھد رس

ھ یحكمت توسط اعمالش توج«: دیگو ین می چنیاللفظ  بطور تحتی مت. ودش ثابت خواھد كرد كھ درست استحكمت توسط اعمال خ )  ب
ك معنا ین ھر دو اصطالح بھ یا» .ھ خواھد شدی فرزندانش توجیحكمت توسط تمام«: دیگو ی میاللفظ و لوقا بطور تحت» خواھد شد

رساند  یانجام م بھ")  فرزندانش(" مردم یتوسط آنچھ كھ در قلب و زندگ")  اعمالش ("یحكمت ھر عمل«: ندیگو یھر دو اصطالح م. ھستند
د یمانھ ھستند و لوقا تأكی كھ حكیگذارد بر اعمال ید می تأكیمت» .ت شوندی ھداین حكمتیدھند توسط چن ی كھ اجازه میشود، مردم یھ میتوج

ك ین بود كھ بر بازگشت و آوردن ثمر نیددھنده ای تعمیایحیكمت د كھ حیگو ی میمت. شوند یت می كھ توسط حكمت ھدایگذارد بر مردم یم
ن یحكمت ا.  داشت ید نجات را عرضھ میدند، امیشن یل را میل انجی كھ در اسرائین بود كھ بھ تمام كسانی ایسیو حكمت ع. دیورز ید میتأك

انجام  بھ»  تمام فرزندانش «یز آنچھ كھ در قلب و زندگاعمال آن ا.  انسانھا داشتند مشاھده كردی كھ در زندگیجیشد از نتا یاعمال را م
  !ت شوندین حكمت ھدای كھ اجازه دادند كھ توسط ای تمام كسانیعنی،  ق قرار گرفتیرساند، مورد تصد

ددھنده و یعم تیایحیام یعت بودند، نسبت بھ پی احكام شری معناهگر سرگرم مباحثات موشكافانھ در باریكدیھان با یان و فقیسیاز آنجا كھ فر
 یایحیام یران بھ پی باجگی و حتیاز آنجا كھ مردم عاد. جتًا موفق نشدند وارد ملكوت خدا گردندی نشان ندادند و نتیچ واكنشی ھیسیع

  ).٣٠-٢٩  :٧لوقا (اد وارد ملكوت خدا شدند ی واكنش نشان دادند، بھ تعداد زیسیددھنده و عیتعم
  

  عالئم ھوا -  ب
  

  .۵۶-۵۴  :١٢ و لوقا ۴-١  :١۶ ی مت:بخوانید
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

   كدامھا ھستند؟یات زندگی، عناصر منطبق با واقع ن داستانیدر ا :گفتگو کنید
ان یسی، فر لیدر اسرائ.   استیزنند، كامًال عاد ی ھوا مییشگوی، دست بھ پ ن داستان در ھر جا كھ مردم با نگاه كردن بھ آسمانی ا:مالحظات

ھنگام عصر قرمِز روشن باشد، معلوم است كھ  دانستند كھ اگر آسمان بھ یشان میا. دادند یص می خوب تشخیلیان عالئم ھوا را خیوقو صد
 زود قرمز ھمراه با یلیدانستند كھ اگر آسمان صبح خ ین میھمچن. ا رفتھ است و روز بعد ھوا خوب خواھد بودیابرھا بھ غرب بطرف در

  .ند و آن روز ھوا بد خواھد بودیآ یا از طرف غرب میاه باشد، معلوم است كھ ابرھا از دری سیبرھا اهدكنندی تھدیھا تكھ
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

  ؟ ستین مثل چیا كاربرد ایح ی، داستان و توض نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

، بلكھ در  لی نھ فقط در خوِد اسرائیسیع. باشد یح و خدمت او می مسیسیل با عیسرائ داستان مخالفت روزافزون رھبران اھنیزم )  الف
 آمده ینك رھبران مذھبیا). ٢٢-٢١  :١۵ یمت(د یبخش یكرد و مردم را شفا م یدون موعظھ میان ھمچون صور و صیھودیری غینھایسرزم

، علنًا اعتبار خود را  بین ترتید كھ او موفق نشود و بھ این امینند، با اش كی را آزمایسین بود كھ عیشان ایھدف ا. ندیازمایبودند تا او را ب
ل یاچھ جلی دریآسا خوراك داده بود و در بخش شرق  را معجزهیا  جماعت گرسنھیسیده بودند كھ عیشان احتماًال شنیا. از دست بدھد

  ).٣٩-٢٩  :١۵ یمت(ده بود یمفلوجان را شفا بخش
 یتوانستند بخوب یشان نمیا. ر سؤال بردندی آمدِن او از جانب خدا زھعنوان نشان  را بھیسی ارزش معجزات عشانی، ا٣٨  :١٢ یھمانند مت

ن ی ایسینكھ عی است و ایباز  جادو و شعبدهین كارھا نوعیدند خود را متقاعد سازند كھ ایكوش یالعاده او گردند، اما م منكر معجزات خارق
آنچھ . پنداشتند یم)  ینی زمیا  عالمت و نشانھیعنی (یتی را صرفًا آیسین معجزات عیشان ایا. دھد یطان انجام میمعجزات را با قدرت ش

 از آسمان یباشد كھ موس» َمّن«توانست  ی مین عالئمی از چنییھا ، نمونھ شانیدر نظر ا.  از آسمان بودینند، عالمتیل بودند ببیشان مایا
 كھ در زمان دبوره و یا ستارگانی؛ )١۴-١٢  :١٠وشع ی(وشع ی ید و ماه در اثر دعای خورشا متوقف شدنی؛ )٣٢-٣٠  :۶وحنا ی(د یباران

  :٧ل یاول سموئ(شان ساخت یان را پرینی، فلسط لی كھ در روزگار سموئیا طوفان و رعدی؛ )٢٠  :۵داوران (دند یل جنگینفع اسرائ باراق بھ
). ۴٠-٣٠  :١٨اول پادشاھان (ان برد یھا و چوبھا و سنگھا و آب و خاك را از میان خدا آمد و قربیا از سویلی كھ در زمان ایا آتشی؛ )١٠

  .از آسمان نشان نداده بود)  یعالمت (یتین آی ھنوز چنیسی، ع ن مخالفانیدر نظر ا
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  .  آمده است٣-٢  :١۶ ین مثل در متی اداستاِن )  ب
  . شود یافت می ۴-٣  :١۶ ین مثل در متیا كاربرِد ای حیتوض  ) پ
دادند تا بھ  یشتر توجھ نشان میر بود، بییط ھوا كھ دائمًا در حال تغیشان خاطرنشان ساخت كھ بھ شرای بھ ایسیع .عالئم زمانھا ) ١

خ كھ ی در تاریدی آغاز عصر جدی، بلكھ در معنا كار نرفتھ نده بھی، حال و آ ، گذشتھ  مدت زمانینجا در معنایزمانھا در ا. عالمات زمانھا 
ز یت ھوا ھمھ چیاھم یشان در مورد عالئِم بیا.  بودیشان بھ امور جزئ ل توجھ عمدهیرھبران اسرائ! افتد ی اتفاق می خاصیدادھاین رودر آ

 یدی است كھ آغاز عصر جدیعالمات زمانھا عالئم مخصوص. كردند یچ درك نمیكردند، اما در خصوص عالمات زمانھا ھ یرا درك م
 فرا ییحای، و عصر مس  موعود آمده استیحایدھند كھ مس ی ھستند كھ نشان میآنھا عالئم! سازد یشر مشخص مخ كار خدا با بیرا در تار

  )!٢١-١٩  :٣اعمال (ده است یرس
د كند، نھ بر مقررات یض او تأكیح كھ بھ جھان آمده بود تا بر محبت خدا و قدرت و فی مسیسین عالمات زمانھا عبارت است از خوِد عیا

، گمشده را جست و  ض و محبتی با فیسیع). ١٧  :١وحنا ی) (ھودی یر رھبران مذھبیعت طبق تفسی شریعنی(غلب احمقانھ  و ایانسان
كردند كھ  یشان درك نمیا. دادند یص نمیوار را تشخی دی روھل دشتنوشتیرھبران اسرائ.  انجام دادیا ، ھر نوع معجزه او با قدرت.  افتی

رد ین را فرا گی كھ سراسر زمیافت طوریل اشاعھ خواھد ینكھ انجیده و ایعت بھ سر رسی شرهش پا افتادیپعمر مباحثاتشان بر سر مسائل 
  )!٣۴  :٣١ا ی؛ ارم٩  :١١ا یاشع(

 یونس نبیت یكار شده بودند، آ انتی كھ نسبت بھ خدا خیداد، مردم یل می بھ مردم اسرائیسی كھ عیتیا آیگانھ عالمت ی . یونس نبیت یآ ) ٢
ز سھ شبانھ ی ماند، پسر انسان نیونس سھ شبانھ روز در شكم ماھیھمچنانكھ «: دھد یح می را توضیونس نبیت ی آ۴٢-٣٨  :١٢ یمت. بود

ح را مصلوب كنند، اما بنا بود كھ او در روز سوم از ی مسیسیتوانستند ع ی می و رومیھودیمقامات » .ن خواھد بودیروز در شكم زم
ل ی بھ ملت اسرائیسی كھ عیگانھ عالمتی! ران سازدیوس و حیروانشان را مأی پیل و تمامی، رھبران اسرائ تی ابدیزد و برایمردگان بر خ

  !ام خودش بودیداد، مرگ و ق یم
 یلیعنوان دل ن را بھیكوشند ا یان میحی از مسیبعض: شود ین سھ شبانھ روز چگونھ محاسبھ میسازد كھ ا یقًا مشخص نمیمقدس دق كتاب

، نھ جمعھ بعد از  جھ او پنجشنبھ بعد از ظھر در گذشتھی ساعتھ مرده بود و در نت٢۴مدت سھ روِز   بھیسین خصوص كھ عیدر اارائھ دھند 
كشنبھ یام كرده نھ یكشنبھ بعد از ظھر قی یسین معنا خواھد بود كھ عینكھ سھ شبانھ روز بھ اینخست ا.  ستیھ درست نین نظریاما ا. ظھر
 در زبان یكلمھ اصل. كشنبھ صبح زنده شدی روز جمعھ بعد از ظھر در گذشت و یسیدھد كھ ع یم می تعلی بروشنمقدس ، كتاب دوم.  صبح

ز ی، آن روز جمعھ بود كھ در آن ھمھ چ انیھودین كلمھ نزد ی، و طبق كاربرد ا یا آمادگی»  ھیتھ «یمعن باشد بھ ی مparaskeue یونانی
  :١۵مرقس (رود  یكار م  جمعھ بھی امروز، برایونانیز در زبان ین كلمھ ھنوز نیا. ده شودیارك د شنبھ تدیعنی روز سَبَّت یست برایبا یم

.  ساعتھ باشد٢۴ سھ روِز یمعن تواند بھ ینم» سھ شبانھ روز«ز ی ن١  :۵ و ١۶  :۴، در استر  سوم). ۴٢  :١٩وحنا ی؛ ۵۶-۵۵  :٢٣؛ لوقا ۴٢
 از روز یان بخشیھودی.   ساعتھ٢۴ هك دوری از یا بخشیواحد زمان اشاره دارد، بھ تمام بھ )  ك شبیك روز و یا ی(اصطالح شبانھ روز 

،  انیھودینگونھ اصطالحات نزد یجھ آنكھ مطابق با كاربرد اینت.  ك شبیك بخش از شب را برابر با یدانستند، و  یك روز میرا برابر با 
 مرگ یسیداد، عین رویپس از ا. را در قبر بود)  كشنبھی( از روز سوم ی بخشو)  شنبھ(، تمام روز دوم ) جمعھ( از روز اول ی بخشیسیع

  )!١٩-١٨  :٢٠؛ ٢٣-٢٢  :١٧؛ ٢١  :١۶ یمت( فرمود ییشگوی پیشتریام خود را با وضوح بیو ق
  
   ات مربوط و نامربوط در َمَثلین جزئییتع  -٣
  

  باشد؟ یا مربوط می ین مثل واقعًا اساسیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
  ).۴  :١۶ یمت(باشد  ین مثل می در ایگانھ جزء اساسی كھ واقعًا ی، كاربرد  كاربرد استی برایا ن داستان صرفًا مقدمھی ا:تعلیم دھید

  
    َمَثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
:  ن استین مثل ای ایام اصلیپ. دھد یم میتعل»  ورود بھ ملكوت خدایرات بیمسؤول «ه در بار۴-١  :١۶ یمََثل عالئم ھوا در مت :مالحظات

 آغاز ھستن بھ عالئم خاص كھ نشانی آن شروع كند بھ نگریت ھوا دست بردارد و بجایاھم ید از نگاه كردن بھ عالئم بیشخص با«
باشند  ی آنچنان بزرگ و مھم میو، عالئمام ای، بخصوص مرگ و ق یسی مربوط بھ عیدادھایرو» .باشد یخ نجات مید در تاری جدیعصر

  .د بھ آنھا واكنش نشان دھدیكھ انسان با
ت دست یاھم ی ملكوت خدا از نگاه كردن بھ عالئم بیشھروندان واقع.  ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی»  یت شخصیمسؤول«

 نجات ی او را براهشد لینكھ خدا كار تكمی است بر ایلینگرند كھ دل یم از مردگان یسیام عی قیعنی،  ن عالئمیتر ، بھ مھم  آنیاند و بجا دهیكش
  . رفتھ استیما پذ

  
    مشابھ و متضاد در كتابمقدسی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

  سھ كرد؟ین مثل مقایم ایتوان با تعل یر را می زیم بخشھایچگونھ تعال :گفتگو کنیدكشف و 
  . کنیدبھ خدای زنده بزرگان قوم نگاه )  الف

ام خود سھ روز پس از ی در مورد قیسی عییشگوی، پ لین دلیبھ ھم. امت مردگان اعتقاد نداشتندیان بھ قیصدوق. ٣٣-٢٣  :٢٢ یمت :بخوانید
نكھ یبا ا.  خواھد دادیامت مردگان قطعًا رویكند كھ ق یشان اثبات میگر بھ ای دی بھ روشیسی، ع٢٢ یاما در مت. كردند یمرگش را رد م

. خواند یم»  عقوبی ی اسحاق، و خدای، خدا می ابراھیخدا«ش در گذشتھ بودند، اما خدا باز ھم خود را ی او سالھا پی بعدیھا م و نسلیھابرا
عقوب در حضور خدا یم و اسحاق و یكند كھ نھ فقط روح ابراھ ین ثابت می، ا»  مردگانی زندگان است و نھ خدایخدا«و از آنجا كھ خدا 

  . ز زنده خواھد ساختیشان را نینده بدن ایود، بلكھ خدا در آكامًال زنده ب
  .بھ مسیحا در کتاب مقدس بنگرید )  ب

ات یق آنھا حین اعتقاد بودند كھ از طریرا بر ایكردند، ز یان با پشتكار و دقت كتب مقدسھ را مطالعھ میھودی. ۴٧-٣٩ :۵وحنا ی :بخوانید
مقدس در باره  كتاب. رساند ی میات جاودانی، بلكھ اطاعت از دستورات آن انسان را بھ ح  مقدسھاما نھ مطالعھ كتب.  افتی خواھند یجاودان
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ان را متھم یھودیا یر انبی و سای، موس یی نھایدر روز داور. دیگو ی سخن میات جاودانیافت حی دریح و آمدن نزد او برای مسیسیع
  .دند و از آنھا اطاعت نكردنداوریمان نیشان ای ایھا ھا و نوشتھ خواھند ساخت كھ گفتھ

  
  .دی مثل را خالصھ كنیم اصلیتعل  -۶
  

تعلیم میدھد م ؛ او یاوریمان بیا بھ آن ایم ی را بدانیزیچھ چتعلیم میدھد کھ ما  یسی؟ ع ستین مثل چی در ای اصلیامھایا پیم یتعال :گفتگو کنید
  م ؟یا چھ بكنیم یكھ ما چھ باش

ق را ی عھدعتهداد دورین رویا. كند یم میت است كھ آن را بھ دو بخش تقسیخ بشریداد بزرگ تاریھ روگانیح یام مسی مرگ و ق:مالحظات
دند و باور یچ ی توطئھ میسی قتل عیان داده شد كھ برایسی است كھ بھ فریگانھ عالمتین یا. كند ید را آغاز می، عصر عھدجد دهیخاتمھ بخش

  . نداشتندیامت مردگان اعتقادیان بود كھ اساسًا بھ قی عالمت بھ صدوقگانھین یھمچن. نداشتند كھ او زنده خواھد شد
  

   یریگیتور ماھ  -پ 
  

  .۵٠-۴٧  :١٣ ی مت:بخوانید
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

   كدامھا ھستند؟یات زندگی، عناصر منطبق با واقع ن داستانی در ا:گفتگو کنید
 بد را یھای خوب و ماھیھایبطور ھمزمان ماھ)  دام(تور .  ی است عادیكنند، امر ی میریگین داستان در ھر جا كھ مردم ماھی ا:مالحظات

  .سازند یگر جدا میكدی خوب و بد را از یھای، ماھ اما بعدًا در ساحل. كند ید میص
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

  ؟ ستیمثل چن یا كاربرد ایح ی، داستان و توض نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

باشد كھ فقط خطاب بھ شاگردان  ید گرانبھا می، و مروار ، و گنج پنھان ان گندمی علف ھرز در میھا  مثلھنین مثل ھمان زمی اھنیزم  ) الف
  ).۵١-٣۶  :١٣ یمت(اند، نھ بھ جماعت  ان شدهیب

  .شود یافت می ۴٨-۴٧  :١٣ ی مثل در متداستاِن  ) ب
اش سخن  یت مخلوط ملكوت خدا در شكل كنونی خصوصهن مثل در باریا.   آمده است۵٠-۴٩  :١٣ یرِد مثل در متا كاربی حیتوض  ) پ
ھنگام بازگشت خود،  ح بھیمس.  و كار كنندیگر زندگیكدی با یی نھاید تا روز داوری بایرواقعیان غیحی و مسیان واقعیحیمس: دیگو یم

ان ناصادق جدا یحیان صادق را از مسیحی، و مس ، بدكاران را از عادالن ماندارانین را از امانایا یفرشتگان خود را خواھد فرستاد تا ب
  .  كھ متحمل مجازات خواھند گشتییمانان و بدكاران بھ جھنم افكنده خواھند شد، بھ جایا یب. سازند

  
   ات مربوط و نامربوط در َمَثلین جزئییتع  -٣
  

  باشد؟ یا مربوط می ی واقعًا اساسن مثلیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
 است از شاگردان یری، اما تصو ر نشده استیتعب)  دام (یریگیتور ماھ. بخشد ی نمی خاصی، معنا اتیك از جزئیچی بھ ھیسی ع:مالحظات

 یسیطور كھ ع، ھمان یی نھای است از داوریری خوب تصویھای بد از ماھیھایجدا كردن ماھ). ١٠  :۵لوقا (كنند  ید میكھ مردم را ص
  .ح دادیخودش توض

  
    َمَثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
 یت برایمسؤول«، بلكھ در باره » دو نوع انسان در ملكوت خدا «ه نھ فقط در بار۵٠-۴٧  :١٣ ی در متیریگیمثل تور ماھ :مالحظات

  .دھد یم میز تعلین» ورود بھ ملكوت خدا
شود، قطعًا فرا  ی كھ خوب و بد از ھم جدا میی جایعنی،  یی نھاید آگاه باشد كھ داوریھر شخص با«:  ن شرح استین مثل بھ ای ایام اصلیپ

 مثل علف ھرز در یام اصلی آن مرتبط است بھ پیام اصلیپ» .ساز خواھد بود ، سرنوشت ر قابل بازگشتی غیا د و آن بگونھیخواھد رس
 در ملكوت یان ظاھریحی و مسیان واقعیحیباشد در قبال اختالط مس ی میاز بھ بردبارید بر نیدر آنجا تأك. ۴٣-۴١  :١٣ یان گندم در متیم

ر قابل یساز بودن غ ت مطلق و سرنوشتید بر قطعینجا تأكیدر ا.  فرا برسدیی نھاینكھ روز داورین جھان تا ایاش در ا یخدا در شكل كنون
  .باشد ی میی نھایبازگشت داور

ساز بودن و  د كھ با توجھ بھ سرنوشتیفرما یاو م.  ھشدار دھندیی نھای آمدن داورهدھد كھ بھ مردم در بار یم می بھ شاگردانش تعلیسیع
 است كھ انسان آن ی است و چقدر ضروریید مردم را متوجھ سازند كھ ملكوت خدا چھ گنج پربھایشان بای، ا یبازگشت بودِن روز داور یب

  .ن جھان بدست آوردیاكنون در ا را ھم
، شھروندان  یی نھایساز بودن داور ت و سرنوشتیبا توجھ بھ قطع.  ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی»  یت شخصیمسؤول«

  .كنند ی ورود بھ ملكوت خدا اتخاذ می و مسؤوالنھ برای شخصیمی، تصم دهیشتر دست كشیر بیملكوت خدا از تأخ
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    مشابھ و متضاد در كتابمقدسی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

خوب و بد ھر دو در ملكوت . باشد یان گندم میھ مثل علف ھرز در می بطور خاص شبیریگیا كاربرد مثل تور ماھیح ی توض:تعلیم دھید
  .گر جدا خواھند شدیكدی از یسیآنھا فقط در زمان بازگشت ع. اند ختھیاش در ھم آم یخدا در شكل كنون

  
  .دیثل را خالصھ كن میم اصلیتعل  -۶
  

تعلیم میدھد م ؛ او یاوریمان بیا بھ آن ایم ی را بدانیزی چھ چتعلیم میدھد کھ یسی؟ ع ستین مثل چی در ای اصلیامھایا پیم یتعال :گفتگو کنید
  م ؟یا چھ بكنیم یكھ ما چھ باش

)  یمعادشناخت (یگذارد كھ مجازاِت آخرزمان یمد ین نكتھ تأكی دائمًا بر ایسیع!  ر قابل برگشتی است غی امریی نھای داور:مالحظات
). ٣٧-٢۶  :١٧؛ لوقا ۴۶  :٢۵؛ ٣٠  :٢۵؛ ١٠  :٢۵؛ ۵٠  :١٣؛ ۴  :١٣  ؛١٢  :٨ یمت( خواھد بود ییگر نھاینكھ اعالم شد، دیمحض ا بھ

ار باشند ید كھ دائمًا ھشینما یحت میشان را نصیو ا) ١٣  :٩؛ ١٧  :۴ یمت(كند كھ توبھ كنند  یب می، او در ھمھ جا مردم را ترغ نیبنابرا
؛ ١٨-١٣  :١۴؛ ٣٠-٢٨  :١١؛ ٣٨-٣۵  :٩ یمت(باشد  یق او نسبت بھ ھمھ انسانھا ھمسو و سازگار میز با محبت عمین نیا). ١٣  :٢۵ یمت(

  ).٣٧  :٢٣؛ ٣٢  :١۵
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  ٣ضمیمھ 
    سكھ گمشدهوگوسفند گمشده 

  
نگرش خدا نسبت بھ گمشدگان « ھستند در باره ییھا  مثل١٠-٨  :١۵ل شكھ گمشده در لوقا  و مث١۴-١٢  :١٨ یمََثل گوسفند گمشده در مت

  .» در ملكوتش
  

  ) یل متیدر انج(گوسفند گمشده   -  الف
  .١۴-١٢  :١٨ ی مت:بخوانید 
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

  . ل لوقاستیبًا ھمان داستاِن موجود در انجین داستان تقری ا:تعلیم دھید
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

  ؟ ستین مثل چیا كاربرد ایح ی، داستان و توض نھیزم :گفتگو کنیدكشف و 
نكھ ی است از ایگری دھن نمونیا. ستندی نیگرند، اما متوازیكدیھ بھ ی شبیل متیل لوقا و انجی گوسفند گمشده در انجیھا  گرچھ َمَثل:مالحظات
  .برد یكار م گر، بھی دیا درسیام یم پی تعلیگر و برای دیمثل را در چارچوب ھمان یسیچگونھ ع

شان در یك از این موضوع بودند كدامی مشغول مباحثھ بر سر ایسیشاگردان ع. شود یافت می ١١-١  :١٨ ین مثل در متی اھنیزم )  الف
ك ی،  ك نمونھیشان یاو بھ ا: ند، لذا سھ كار انجام دادكن ی بحث میشان بر سر چھ موضوعی دانست كھ ایسیع.  ملكوت خدا بزرگتر است

شان اخطار داد یل شوند؛ بھ ایست بھ آن تبدیبا یشان می باشد از آنچھ كھ ایا ك طفل كوچك را نشان داد تا نمونھیاو : فھ دادیك وظیاخطار و 
ست یبا یشان م  روزمرهید كھ در زندگیكرد تا بگوان یشان مثل گوسفند گمشده را بی ایفتند؛ و برایگران در گناه بیكھ باعث نشوند د

  . باشندیمشغول چھ امر
 و تالش یوی دنیطلب جاه. كند كھ بازگشت كنند و مِثِل طفِل كوچك بشوند یھ میاو بھ شاگردانش توص. دھد ی میا شان نمونھی بھ ایسیع  )١
،  ی، سادگ ات مطلوب در كودكانی از خصوصیبرخ.  بدھداق بھ كوچكتر بودنی خود را بھ اشتیست جایبا ی برتر بودن میشان برایا

  .باشد ی و اعتمادشان می، و خصوصًا فروتن ییمدعا ی، ب ، اطاعت صداقت
ز خدا، ی از كودكان عزیكیدھد كھ مراقب باشند مبادا باعث شوند كھ  یاو بھ شاگردانش اخطار م. دھد ی میشان اخطاری بھ ایسیع  )٢
، در  توانست سبب شود كھ فرزندان خدا لغزش خورده یرفتار شاگردان م. فتندی، بھ گناه ب  باشند خواه بزرگسال، خواه طفل انیحی مسیعنی

 است فعال ی، بلكھ محرك ستیك حالت منفعل نی، صرفًا  شانی بر اییجو ش بھ بزرگتر بودن از ھمقطاران و سلطھیخصوصًا گرا. فتندیگناه ب
 بدارند یش از خود گرامیان را بیحی مسیعنید فرزندان خدا ی، شاگردان با برعكس. عث لغزششان شودتواند مردم را برنجاند و با یكھ م

عمل آورد   خود را مقرر داشتھ تا از آنان مراقبت بھھدارد كھ فرشتگان برجست ی میرا خدا آنان را چنان گرامیز) ١٠  :١٢ان یروم(
  ).١۴  :١ان یعبران(

ن بسازند كھ فرزندان خدا را كھ گم یدھد كھ توجھ خود را معطوف بھ ا یم میشان تعلیاو بھ ا. سپارد ی میا فھیشان وظی بھ ایسی ع) ٣
  . تفاوت دارد١۵ن مثل كامًال با چارچوب ھمان مثل در لوقا یچارچوب ا. اند، باز گردانند گشتھ

  .شود یافت می ١٣-١٢  :١٨ ی مثل در متداستاِن  ) ب
ك گوسفنِد گمشده شادتر یافتن ید كھ چوپان از یفرما ی میسی عیوقت.   آمده است١۴-١٣  :١٨ ی در متن مثلیا كاربرِد ای حیتوض )  پ
سا ی كھ از كلیحیك فرد مسیافتن ی خدا از جستجو و ین امر است كھ شادیدش بر ایاند، تأك گر كھ گم نشدهیشود از نود و نھ گوسفند د یم

د دارد، یاش تأك تِك گوسفندان گمشده ن مثل بر عالقھ خاص خدا بھ تكیا.  انیحی مسیشتِن تمام او صرفًا از دایشتر است از شادی، ب دور شده
  . دا شدِن ھر گوسفند گمشدهیخاصھ شعف او از پ

  
   ات مربوط و نامربوط در َمَثلین جزئییتع  -٣
  

  باشد؟ یا مربوط می ین مثل واقعًا اساسیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
 اشاره یق متفاوتیز بھ حقاین مثل نیات ای، جزئ نیبنابرا.  تفاوت دارد١۵ن مثل در لوقا ین مثل كامًال با چارچوب ھمیب ا چارچو:مالحظات

ك ی یعنی،   از فرزندان خداستیكیگوسفند گمشده مظھر . باشد یان میحی مسیعنیكصد گوسفند ، مظھر فرزندان خدا، ینجا، یدر ا. كنند یم
شان یاما ا. اند باشند كھ گم نشده یسا میان در كلیحیر مسینود و نھ گوسفند مظھر سا. شود یمان خود دور میا و از اسی، كھ از كل یحیفرد مس

دارند تا  ی گمشده معطوف میحی دارد، و توجھ را بھ آن مسیا نھی زمیباشند و نقششان فقط حالت یات مربوط نمی، از جزئ ن مثلیدر ا
ش یچوپان ب. كند ی او مجستجویك گوسفند است كھ گم شده و بر چوپان كھ شروع بھ ی تمام توجھ بر آن ، ن مثلیدر ا. ده شودیتر د واضح

ك از یچیست كھ ھی گوسفندان است و حاضر نیاو مالك تمام. باشد یث اقدس می پدر اشاره دارد كھ مظھر تثلی بھ خدایگریز دیاز ھر چ
  !ن كوچكان گم شودیا

  
    َمَثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
   .دھد یم میتعل»  نگرش خدا نسبت بھ گمشدگان «ه در بار١۴-١٢  :١٨ یمثل گوسفند گمشده در مت :مالحظات
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شان ی ایز ھالك نگردد، بلكھ ھمگی از گوسفندانش نیكی ین است كھ حتی خدا اهشد  مكشوفهاراد«:  ن شرح استین مثل بھ ای ایام اصلیپ
شان را بھ گلھ باز یشان بگردد و ایشود كھ بدنبال ا یاش سبب م  خدا نسبت بھ فرزندان گمشدهھ، محبت مشتاقان نیبنابرا. ابندیًال نجات كام

 یھای پای ملكوت خدا قدم در جایشھروندان واقع.  ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی از ویكی»   نجات گمشدهیجستجو برا« ».گرداند
  .اند مان دور شدهیسا و ایروند كھ از كل ی میافتن آنانی یز در پیشان نی اگذارند و ی میسیع
  
    مشابھ و متضاد در كتابمقدسی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

 :١١، ٣٨-٣٧  :٩ ی؛ مت١١  :٣٣؛ ٢٣،٣٢  :١٨ال ی؛ حزق١٩-١٧  :۴٨؛ ٢٣-٢٢  :۴۵ا ی؛ اشع١٧۶  :١١٩؛ مزمور ٢٩ :۵ھ ی تثن:بخوانید
  .١٧  :٢٢؛ مكاشفھ ٩  :٣؛ دوم پطرس ٢٠-١٩  :۵عقوب ی؛ ٣٧: ٧یوحنا ؛ ٣٧  :٢٣؛ ٢٩-٢٨ 

  سھ كرد؟ین مثل مقایم ایتوان با تعل یمقدس را م  كتابین بخشھایك از ایم ھر ی چگونھ تعل:گفتگو کنیدكشف و 
. باشد یممقدس ھمسو  م كتابی با تعلگم شود،)  فرزندان خدایعنی ( ن كوچكانیك از ایچیست ھیل نیقت پرشكوه كھ خدا ماین حقی ا:مالحظات

  .  كھ گم شده استیكند تا بر شخص یشتر بر خداست كھ شخص گمشده را جستجو مید بیدھد كھ تأك یكاربرد مثل نشان م
  

   سكھ گمشده  -ب 
  .١٠-٨  :١۵ لوقا :بخوانید

  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

   كدامھا ھستند؟یات زندگی، عناصر منطبق با واقع ن داستانیدر ا :گفتگو کنید
آن زن !  بودیادین پول زی كارگر روزمزد، ایبرا.  ك روز داشتی برابر با دستمزد ی كھ گم شده بود، ارزشیدرھم كی ھ سك:مالحظات

.  كرده بود بھ لباس خود وصلیا سھیشتر، آن را در كیاحتمال ب ا بھیختھ بود، یك گردنبند بھ گردن خود آوید آن ده ِدْرَھم را بصورت یشا
  .ن افتاده و گم شده بودیھا بھ زم  از سكھیكیسھ ُشل شده و ی كها گریر پاره شده بود ید زنجیشا

از آنجا كھ خانھ او .   كوچكیا ا با پنجرهی و بدون پنجره ی خاكی بود با كفی متشكل از اتاق كوچكیسیر در روزگار عی مردمان فقھخان
گان ی، دوستان و ھمسا یآنگاه با شاد.  افتی گمشده را ھن را جارو كرد تا آنكھ سكیو تمام كف زم روشن كرد یار كوچك بود، او چراغیبس

  .شان بازگو كردی ایخود را فرا خواند و ماجرا را برا
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

  ؟ ستین مثل چیا كاربرد ایح ی، داستان و توض نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :ظاتمالح

  .باشد ی م٧-١  :١۵ مثل گوسفند گمشده در لوقا ھنی مثل ھمان زمھنیزم  ) الف
  .شود یافت می ٩-٨  :١۵ مثل در لوقا داستاِن )  ب
  .  آمده است١٠  :١۵ا كاربرِد مثل در لوقا ی حیتوض  )پ
  
   ات مربوط و نامربوط در َمَثلین جزئییتع  -٣
  

  باشد؟ یا مربوط می ی واقعًا اساسن مثلیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
  :مالحظات

  :اند ر را ارائھ دادهیر زی، تفس  از مفسرانی بعض.  دادنیلیحالت تمث )  الف
.   پدر استی، مظھر خدا پدر در مثِل پسر گمشده. اند دهی رسیا جھین نتیند حذف بھ چنیق فرایشان از طریا.  القدس است زن مظھر روح

 ید مظھر خدای، زن در مثل سكھ گمشده با جھیدر نت.   پسر استی، مظھر خدا كصد گوسفند داشتیگمشده  كھ در مثل گوسفند یمرد
 بھ آن اشاره یكھ حت(خوِد جارو .  ل استیچراغ معرف انج. شمارند یسا می، زن را مظھر كل  از مفسرانیگری دهعد. القدس باشد روح
  .دستنیرھا درست نین تفسیا.  عت استیمظھر شر!)  نشده

ن مثل خدا را نشان یدھد كھ ا یح میاما توض. شود ی قائل نمی خاصین مثل معنایات مختلف ای جزئی برایسی ع. یسیح عیتوض )  ب
  .ز توبھ كندیك گناھكار نی ین كھ حتیكند از ا ی میان فرشتگانش شادیدھد كھ در م یم
  
    َمَثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  .دھد یم میتعل»  نگرش خدا نسبت بھ گمشدگان «ه در بار١٠-٨  :١۵ گمشده در لوقا ھ مثل سك:مالحظات

 از آنان كھ توبھ یكی ی براید و حتیجو ی، گناھكاران را م ان فرشتگان استیخدا كھ مسكنش در م«:  ن شرح استین مثل بھ ای ایام اصلیپ
 یشھروندان ملكوت خدا قدم در جا.   ملكوت خداستیھایژگی از ویكی»   نجات گمشدگانی براجستجو« ».دینما ی میا بازگشت كند، شادی

  .اند پردازند كھ گم شده ی می مردمانیگذارند و بھ جستجو ی میسی عیھایپا
  
    مشابھ و متضاد در كتابمقدسی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

  .دیبھ مثل پسر گمشده رجوع كن
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  ۴ضمیمھ 
   دو بدھكاروید بازگشت روح پل

  
 در بدون تبعیضمحبت « ه ھستند در بارییھا ، مثل۵٠-۴٠  :٧ و مثل دو بدھكار در لوقا ۴۵-۴٣  :١٢ ید در متیمََثل بازگشت روح پل

  .»ملكوت خدا
  

  دیبازگشت روح پل  -الف 
  
  .۴۵-۴٣  :١٢ ی مت:بخوانید 
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

   كدامھا ھستند؟یات زندگیعناصر منطبق با واقع،  ن داستانی در ا:گفتگو کنید
ا یطان ین است كھ باور ندارند كھ شیعلت آن ا.  ستی منطبق نیت زندگین داستان با واقعی افراد، عناصر ای برخھ در تجرب:مالحظات
  .اند د مواجھ نشدهی با ارواح پلیا ھرگز بطور واقعید وجود دارند یارواح پل

شدند، و  یرشده در جامعھ خودشان مواجھ مید اعتقاد داشتند، و با مردِم تسخی، مردم عمومًا بھ وجود ارواح پل یسی، در روزگار ع ھر حال بھ
در . ب نبودین مثل مطلقًا غری، داستان ا  آنانیبرا! كند ید را از اشخاص اخراج می ارواح پلیسیدند كھ چطور عید ی می حتیاریبس
  .  استیسین مانند زمان ع، وضع كماكا ی از جوامع امروزیاریبس
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

  ؟ ستین مثل چیا كاربرد ایح ی، داستان و توض نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  :ر استین داستان شامل موارد زیا. شود یافت می ۴٢-٢٢  :١٢ ی داستان در متھنیزم  ) الف
 و یسرور(ت ی است بر حاكمیلیا دلیح نشانھ یا معجزات مسیپردازد كھ آ ین سؤال می بھ ا٣٧-٢٢  :١٢ ی مت. طانی شی نابودھنشان  )١

. باشد ی و خدمت او میسیھود با عیھان یان و فقیسیانگر مخالف روزافزون فری داستان بھنی او؟ زمیا بر نابودی،  طانیش) اقتدار و كنترِل
  :١٢ یمت( قتل او بودند ی براینیچ كردند و در فكر توطئھ یرمجاز بود انتقاد می روز سبت غ كھ دریی بخاطر انجام كارھایسیشان از عیا

ان ھنوز ھمراه او بودند یسی و قدرت تكلم خود را از دست داده بود شفا داد، فریینای را كھ بیا وزدهی مرد دی وقتیسیع). ١۴، ١٠، ٧، ٢
ا یزبول  د را با قدرت بعلی پلیھا كارا بھ او كفر گفتند و ادعا كردند كھ او روحھان آشیان و فقیسینجا، فریدر ا). ٢٣-٢٢  :١٢ یمت(

ن نشان یكند، ا ی روح خدا اخراج مھواسط د را بھی او ارواح پلی در پاسخ فرمود كھ وقتیسیاما ع. كند یرون میطان بی شیعنی،  زبوب بعل
 سلطھ و قدرت ھآورد، نشان یعمل م ھ معجزات شفا و اخراج ارواح كھ او بھم داد كی تعلیسیع.  شان آمده استیدھد كھ ملكوت خدا بر ا یم
 یسیع!  ت ملكوت خدا و حضور آنی بر واقعی بود مبنیلیھا و دال نھا نشانھیا!  طانی شی است بر نابودیلی، بلكھ نشانھ و دل ستیطان نیش

  ! ن آمده استی زمن است كھ ملكوت خدا بریش نشانھ ایوھایطان و اخراج دیفرمود كھ بستن ش
 یسینكھ عیبا ا. كند یآسا سرزنش م معجزه)  یا نشانھ (یتی آه مشاھدیشان را برای عطش ایسی، ع۴٢-٣٨  :١٢ ی در مت. یونس نبیت یآ ) ٢

كردند و  ید م، ر  قلمداد كردهینی زمییھا شان آنھا را صرفًا نشانھیداد، ا یار انجام می بسیھان معجزات شفایان و فقیسیدر مقابل چشمان فر
ا از یلی كھ ایر آتشیشان نشان دھد، نظی بھ ای آسمانیتی آیسیشان خواستار آن بودند كھ عیا. اند طان انجام گرفتھیگفتند كھ آنھا با قدرت ش یم

،  روانشانی با پل ھمراهی اسرائین رھبران مذھبی، ا نسانیبد). ١  :١۶ یمت( موعود است یحایب ثابت كند كھ مسین ترتیآسمان آورد، تا بھ ا
داد، نشانھ  یشان می بھ ایسی كھ عیا گانھ نشانھی. ز بودندیانگ رتی حی بھ شفا و نجات مردم نداشتند، بلكھ فقط خواستار كارھایا واقعًا عالقھ

 در واقع یسیع.  ح از مردگانی مسیسیام عیدر خصوص ق)  یحی بود تشریدادی رویعنی( بود یا ونس نمونھیت یآ.  بودیونس نبیت یا آی
  . نشانھ خواھد دادھن نسِل تشنی است كھ او بھ ایا گانھ نشانھیامش از مردگان یگفت كھ ق یم
شان بر یا. بود) ھا یا نھیات یُمنھ (یھان مدافعش بودند، مؤكدًا مذھب امور منفیان و فقیسی كھ فری آن نوع مذھب.گرا ی منفی مذھبھنشان ) ٣

با «: گفتند ی، م م دادهیشان بھ مردم تعلیا.   آنهكنند ی نفیھا گذاشتند، بلكھ بر جنبھ ید نمیتأك)  روفامر بھ مع(ق ی مثبت عھدعتیھا جنبھ
اد ی را كھ بھ خدا ید؛ سوگندیماران نقض نكنی بیا شفای گندم یھا د؛ قانون روز سبت را با َكندن خوشھیران و گناھكاران معاشرت نكنیباجگ
 ٣۶۵،  شانیدر مذھب ا! ست از آنھا اطاعت كنندیبا یروانشان می داشتند، و تمام پی نھ٣۶۵ از ین فھرستشایا.  رهیو غ» د ید، نشكنیا كرده

  .ان كردید را بی َمَثل بازگشت روح پلیسی بود كھ عییگرا ین مذھب منفیدر چارچوب چن!  وجود داشت» دینكن«
  

  .شود یافت می ۴۵-۴٣  :١٢ ی مثل در متداستاِن )  ب
  

 ھ خانهآنچھ كھ او در بار» .ر خواھد شدین فرقھ شرین بھ ایھمچن«:  فرمودیسیع.   آمده است۴۵  :١٢ یكاربرِد مثل در متا ی حیتوض  ) پ
 یحایق نكردند و باور نداشتند كھ او ھمان مسیل كھ تصدی بھ ملت اسرائیعنیشد،  یكرد، بھ آن نسل بدكار مربوط م یان می بیز اما خالیتم

 . موعود است
  
   ات مربوط و نامربوط در َمَثلین جزئییتع  -٣
  

  باشد؟ یا مربوط می ین مثل واقعًا اساسیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
  :مالحظات
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لھ یوزده را كھ آزاد شده بود و باز بوسیط آن آدم دیاو فقط شرا.  قائل نشدی خاصین مثل معنایات ایك از جزئیچی ھی برایسیع.   آدم ) الف
  .ر كردید در پرتو چارچوبش تفسی كل مثل را بایمعنا). ۴۵  :١٢ یمت(كند  یسھ میر مقاین فرقھ شریر شده بود، با ایگر تسخیو دیھشت د

  
شتر ید، بی پلیھا  فكر كردن بھ روحیخواھد كھ ما بجا یاو م.  بھ ما بدھدیوشناسی ده در بارین نبود كھ درسی ایسی قصد ع.دیروح پل  ) ب

 یگریز دید معرف چی، ارواح پل نیبنابرا. د داردی است كھ ھشت روح پلیھ بھ مردیكھ شب) ۴۵، ٣٩  :١٢ یمت(م یر فكر كنی شرھن فرقیبھ ا
  .باشد ین مثل نمی در ای اساسیست و جزئین

  
د یپلا ارواح یر یباشند، فرشتگان شر یات مرتبط می حیی و شكوفاییبایك بھ نظم و زی درست ھمانطور كھ فرشتگان ن. آب ی بیھایجا )  پ

  .باشد ی ندارد و فقط باعث استحكام داستان می خاصیچ معنایا صحراھا ھیآب  ی بیھاین جایا. ، و مرگ مرتبطند یرانی، و ینظم یز با بین
  

ر را ی شرنسلن یط ایرا شرای، ز ی است مربوط و اساسی جزئدی، بلكھ با ھشت روح پل كیر مجدد نھ با ی، و تسخ ، آزاد شدن یوزدگید ) ت
   .ن معنا را بدست دھدیتواند ا ی میل متی فقط چارچوب انج.كند یف میتوص

 در مورد ضرورت ییحی. د آزاد شده بودی بود كھ از اسارت روح پلیل ھمچون مردی در اسرائیسیددھنده و عی تعمیایحیھ یخدمات اول
ز مردم را بھ توبھ دعوت كرد، یح نی مسیسیع). ۵  :٣ یمت(افت ی یاریروان بسیكرد و پ ی مناسب با توبھ موعظھ میتوبھ و آوردن ثمرات

ل اتفاق یآنچھ در اسرائ). ٢۵-٢٣  :۴ یمت(دا كرد ی پیاریروان بسیز پیو او ن) ١٧  :۴ یمت(ك شده است یگفت كھ ملكوت خدا نزد یرا میز
  .ِل آن زمان بودیكھ مظھر ملت اسرائ»  یآدم«شود،  ی خارج مید از آدمی بود كھ انگار روح پلیا گونھ افتاد بھ یم

شتر بھ مخالفت ی بیسیان و فقھا روز بھ روز با عیسیروان فریپ: شد یعًا دگرگون میل سریط اسرائیان و فقھا، شرایسیرات فریاما تحت تأث
 یحت. )٢۴، ١۴، ١٠، ٧، ٢  :١٢ یمت(دادند  یح را آشكارا مورد انتقاد و اتھام و اھانت قرار می مسیسی عیرھبران مذھب. خاستند یبر م

آنچھ ). ۴١، ٢٠، ١  :٢٧؛ ۵٩  :٢۶ یمت(» ! مصلوبش كن«: اد زنندیرفتند تا فر یروانشان میشان و پی، ا سرانجام. دندی قتل او توطئھ چیبرا
مظھر ملت »  یآدم«.  گشت ید مین آن روح پلیگزید در آن شخص جاینطور بود كھ ھشت روح پلی اییداد گو یل رخ میكھ اكنون در اسرائ

  !خواَند یر می شرھن فرقی آن را ایسیل بود كھ عیاسرائ
  
    َمَثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  .دھد یم می تعل» در ملكوت خدابدون تبعیضمحبت  «هبار در ۴۵-۴٣  :١٢ ید، در متیمثل بازگشت روح پل :مالحظات

 یمشخصھ آن محبت.  انھیگرا ی منفی مثبت است تا مذھبیھا  با جنبھیلكوت خدا مذھب مھمشخص«:  ن شرح استین مثل بھ ای ایام اصلیپ
 داشتند تا بھ ییاز بھ شفا و رھای كھ نی نسبت بھ مردمیسی عبدون تبعیضمحبت » . عت و مقرراتی شریھا یفداكارانھ است نھ نھ

  .  ملكوت خداستھ، مشخص انیسی فرھمداران عتی شرییگرا یمنف
 مداوم بھ انجام عمل درست است نھ ی سرسپردگبدون تبعیضمحبت !   ملكوت خداستھ برجستیھایژگی از ویكی » بعیضبدون تمحبت «

اند، و نھ مانند   مثبتیھا تیباشند كھ مشغول فعال ی شلوغ میا  ملكوت خدا مانند خانھی شھروندان واقع.  از انجام كار نادرستیترس دائم
 فعال یاند و سپاس خود را بھ خدا با محبت و تقدس افتھیمان نجات ی اھواسط ض بھی ھستند كھ توسط فیمشان مردیا. زی و تمی خالیا خانھ

  .  منفعلیضرر یدھند، نھ با ب ینشان م
  
    مشابھ و متضاد در كتابمقدسی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

  .۴۶-۴١  :٢۵؛ ٢٨-٢۶، ١٨  :٢۵؛ ١٩  :٢١؛ ١٣  :١۵ ی مت:بخوانید
  سھ كرد؟ین مثل مقایم ایتوان با تعل یمقدس را چگونھ م  كتابین بخشھایك از ایم ھر ی تعل: کنیدگفتگوكشف و 
ل از ی طویت فھرستیضرر كھ با رعا یگرا و منفعل و ب ی منفی از مذھبیعنی،  ستی خشنود نیز و خالی تمھ صرفًا از خانیسی ع:مالحظات

) ابدی یت میم و تربی تعلیعنی(ابد ی ی كاشتھ شده و رشد می كھ صرفًا با دست انسانین خدا از شخصیھمچن. ابدی یمقررات و قواعد تحقق م
آورد، در خطر لعنت  ی نمیا وهیچ میاد دارد اما ھی كھ برگ زیریدھد كھ درخت انج ی نشان میسیعمل ع). ١٣  :١۵ یمت(ست یخشنود ن

سازد، در خطر طرد شدن قرار  ی خود را پنھان می خدادادیھا تی كھ استعدادھا و مسؤولیدھد كھ شخص یم می تعلیسیو ع. قرار دارد
تمام . ن خطر قرار دارد كھ وارث ملكوت خدا نشودی، در ا ستیازمند نیان نیحی، اما بھ فكر مس  استیحیكند مس ی كھ فكر میشخص. دارد

ھا قرار دارد محكوم »دینكن«تشكل از  می مذھب منفعل را كھ تحت كنترل احكام و مقررات انسانیسیدھد كھ ع یم مین بخشھا تعلیا
د داشتند ین تأكیان دائمًا بر ایسیر فری نظیاشخاص.  فعال ارائھ دھندی بر محبتی مبتنیكند تا خدمت یب میق و ترغیسازد، و مردم را تشو یم

 ھرگز بر آن یسیع» !دید و آن كار را بكنین كار را بكنیا«د دارد كھ ین تأكی دائمًا بر ایسیاما ع» !دید و آن كار را نكنین كار را نكنیا«كھ 
  .دی خود را محبت نمایھسازد تا خدا و ھمسا یست كھ انسان را توسط ترس از تجاوز از مقررات كنترل كند، بلكھ او را آزاد مین

  
  .دی مثل را خالصھ كنیم اصلیتعل  -۶
  

ا چھ یم یخواھد كھ ما چھ باش یم ؛ او میاوریمان بیا بھ آن ایم یدان را بیزیخواھد چھ چ ی میسی؟ ع ستین مثل چی در ای اصلیامھایا پیم یتعال
  م ؟یبكن

  :مالحظات
 ھ برجستیھایژگی از ویكی از انجام كار نادرست ی مداوم بھ انجام عمل درست و نھ ترس دائمیا سرسپردگی بدون تبعیضمحبت   ) الف

 یخود ن بھیاما ا.  د آزاد شده استی بود كھ از روح پلیھمانند شخصددھنده ی تعمیایحیل در دوره خدمت یط اسرائی شرا! ملكوت خداست
تواند و نخواھد  ی ھرگز نمیتین وضعیاما چن. ز و مرتب بودی، تم ، جارو شده نشده ، اشغال ی خالییل گویروح اسرائ!  نبودیخود كاف

  .ز انتظارات خدا را برآورده سازدی قلب انسان و نیازھاین نیتر قیتوانست عم
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 خود ی در زندگیدی جدھمردم اغلب صفح!  ستی نیكی بدون تبعیضبا محبت انھ یگرا عتی انفعال شر! ستی نیكی با تقدس یضرر یب )  ب
 ی خالھ فراتر از خانیزیح چی مسیسیاما ع. ز كنندی خود را تمی زندگیھا ینظم یا بی خود را بھتر سازند، یكوشند زندگ یا میند، یگشا یم

 یتی تربیا كنفرانسھایھا  ا دورهینارھا یبخشند، در سم ی خود را اعتال میات اخالقیت و خصوصیمردم اغلب شخص! دھد یز ارائھ میو تم
 یسیاما ع.  شوندیدھند تا شخص بھتر ی انجام میگری خود را شكوفا سازند، و ھر كار خوب دیھا ت و مھارتیكنند تا شخص یشركت م

 باشد كھ خدا ید نھالیرون از نظر رفتار، شخص بایت و در بی در درون از نظر شخصی واقعیرییتغ بھ یابیمنظور دست دھد كھ بھ یم میتعل
 و رفتار یر آداب معاشرِت ظاھریمردم اغلب تحت تأث!  خدا از نو مولود شود و دگرگون گرددید از سوی، با)١٣  :١۵ یمت(كاشتھ باشد 

ان یحیمس.  دارندی پاك اما خالیا یستند كھ قلب و زندگی نی آنانیان واقعیحیدھد كھ مس یم می تعلیسیاما ع. رندیگ یخوب شخص قرار م
،  یسی عیاما برا.  تر است  از ھمھ مھمیش ظاھریھا نما ی بعضیبرا.  القدس شده توسط روح شده دارند، اشغال  پاك اما اشغالی قلبیواقع

 ھستند ی؛ كسان  فداكارانھی ھستند با محبتی، اشخاص شان ی درونیونخاطر دگرگ ان بھیحیمس.   استیرونی بیاد دگرگونی بنی درونیدگرگون
ثارگرانھ یگران را ای ھستند كھ دی خودجوش سپاسگزارند؛ و افرادیا گونھ  ھستند كھ بھیند؛ مردمانی خداه، وقف و سرسپرد كھ با تمام قلب

  .كنند یخدمت م
  

دھد كھ  یم میثمر تعل یر بی مثل درخت انج.دھند یم می را تعلیت درونی واقعی بجایرونیش بیز خطر نمایھا ن گر از مثلی دیبعض)  پ
دھد كھ  یم میو مثل قنطارھا تعل! ده ندھدی پوسهوی اگر میرد، حتیگ یآورد، مورد لعنت قرار م ی جز برگ نمیزی كھ چیریدرخت انج

كنند،  یره نمی گرسنگان و تشنگان و غی برایر كاین زندگی كھ در ایكسان. سازد، رد خواھد شد ی می كھ استعداد خود را مخفیشخص
شان یظاھر ا. باشند ی می پاك اما خالیا ن گونھ اشخاص مانند خانھی ایتمام). ۴۶-٣۴  :٢۵ یمت( نخواھند شد یات جاودانیھرگز وارد ح

القدس اشغال شده و  د، بلكھ توسط روحز باشید تمی كھ نھ فقط باینگرد، قلب ی بھ قلب میسیاما ع.   استی واقعیرییانگر تغیرسد ب ینظر م بھ
  . باشدبدون تبعیضمحبت پر از 
انھ كھ دائمًا انسان را از یگرا عتیدر مذھب شر.   بزرگ نھفتھ استی، خطر یز منفعل از بدی و پرھی و مذھب تظاھریش ظاھریدر نما

شان یا» !د در روز سبت شفا دادیمردم را نبا«فتند كھ گ یان میسی، فر  مثالیبرا!   بزرگ نھفتھ استیكند، خطر ین كار و آن كار منع میا
 ی خدا ضروری خشنودیات براین ُمنھیز از ایگفتند كھ پرھ یشان تجاوز كنند؛ آنھا می ای نھ٣۶۵ترساندند كھ مبادا از  ین میمردم را از ا

  .آوردند یشان مردم را تحت كنترل خود در می، ا بین ترتی؛ بھ ا است
  

 را ییدادند كھ چھ كارھا یم میان تعلیسی فر. انیسی فریگرا یح است و نھ مذھب منفی مسیسی عیگرا ا مذھب مثبت ملكوت خدھمشخص) ت
ھ یھمسا«و » دیخدا را دوست بدار«گفت كھ  یداد و م یم میاو تعل. د انجام دادی را باییم داد كھ چھ كارھایح تعلی مسیسید انجام داد، اما عینبا

بدون محبت ،   آنانھنظران ھ تنگی، فكر باز او با روح افتی یان اصطكاك میسی فری با سردیسی و لطف عیبانمھر! »دیخود را محبت كن
ح و تعصب یقلب بزرگ مس.  عتید آنان بر حفظ ظاھر شریعت با تأكیتر شر قی عمید او بر معنای، تأك شانی ای او با خودخواھتبعیض

  .توانست در كنار ھم باشد یچگاه نمیان ھیسیفر
  

  دو بدھكار  -ب 
  
  .۵٠-۴٠  :٧ لوقا  :بخوانید 
  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

   كدامھا ھستند؟یات زندگی، عناصر منطبق با واقع ن داستانی در ا:گفتگو کنید
پانصد روز كار نار معادل مزد یپانصد د.   ھمھ آشناستی است كھ برایتیدھنده بدھكار بودند، واقع ك وامی داستان دو مرد كھ بھ :مالحظات

.  خود نبودندیك از آن دو قادر بھ پرداخت بدھیچیھ.  قابل توجھ بودینھا مبالغیا. نار معادل مزد پنجاه روز كار اویك كارگر بود و پنجاه دی
  .دیشان را بپردازند، بزرگوارانھ قرضشان را بخش ی بدھیندازد تا تمامیشان را بھ زندان بی آنكھ ایدھنده بجا وام
ك از آن دو یكدام«: دیاو پرس. شندیندی آن بیام اصلی پهان رساند تا شنوندگان خود را بر آن دارد تا در باریپا ك سؤال بھین مثل را با ی ایسیع

  ).۴٣-۴٢  :٧لوقا (» دیادتر بخشیكنم آنكھ او را ز یگمان م«:  پاسخ دادیشمعون بدرست» ادتر محبت خواھد نمود؟یاو را ز
 شام دعوت كرده بود، ی كھ او را برایسین كرده بود با آن فری او را تدھیھایان داشت و آن زن را كھ پایل را ب كاربرد مثیسیآنگاه ع

كن آنكھ یل.  ار نموده استیرا كھ محبت بسیده شد، زیار است آمرزیم گناھان او كھ بسیگو ین جھت بھ تو میاز ا«: سھ نمود و فرمودیمقا
  ).۴٧  :٧لوقا (» دینما ی، محبت كمتر م افتیآمرزش كمتر 

  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

  ؟ ستین مثل چیا كاربرد ایح ی، داستان و توض نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  .شود یافت می ٣٩-٣۶  :٧ مََثل در لوقا ھنیزم  ) الف
 یسیده بود كھ عید شنیشا.  چھ بودیسیست قصد او از دعوت عی نروشن.  را دعوت كرد تا با او غذا بخوردیسی عیسیك فری.  یسیفر ) ١
 بدست آورد و یخواست فرصت یز ھست كھ او مین امكان نیا). ١۶  :٧لوقا ( بود ی است و قصدش از دعوت او، كنجكاوی بزرگینب

 رفتارش با هن را از نحویاد نبود و ایزا احترام ی محبت ی از رویسیدعوت او از ع). ٧  :۶لوقا ( را متھم سازد یسیابد تا عی بیا بھانھ
ك یران و گناھكاران بر سر ی نھ فقط با باجگیسیع.  رفتی دعوت او را پذیسی، ع نحالیباا). ۴۶-۴۴  :٧لوقا (توان استنباط كرد  ی میسیع

  ).١  :١۴؛ ٣٧  :١١؛ ٣۶  :٧لوقا (ز یان نیسی، بلكھ با فر)٣٠-٢٩  :۵لوقا (نشست  یسفره م
شان معموًال در كنار یا.  بودیھمانی شوند كھ در آن میا نشده وارد خانھ  نبود كھ اشخاص دعوتیرعادی غی، امر لیدر اسرائ . آن زن ) ٢
، بھ   شھرت داشتیز كھ بھ بدكاری نیزن. شدند یھمانان وارد گفتگو می از می با بعضیشدند و حت ینشستند و مشغول تماشا م یوار مید

توانست  یك زن میم چرا كھ ی بخوانیرمنصفانھ خواھد بود كھ او را روسپیغ. ستادی ایسی عیھایدر كنار پا داخل شد و یسی آن فرھخان



 ٨٩                صفحھ           کتاب دوم                                                                               -موعظھ ملکوت خدا  

ش از آن یپ. كرد ی نمیگر مثل سابق زندگی روشن است كھ او دیف كنونی، از توص عالوه بھ.  كندیگرینكھ روسپیگناھكار باشد بدون ا
اش از  ی از قدردانی رفتار او حاكیرا تمامیمان آورده باشد، زی، و بھ آن ا  فرا دادهل گوشی بھ انجیسی عھست بھ موعظیبا یروز، او م

 گرانبھا آورد تا از یا ھیل بود كھ او ھدین دلیبھ ھم!  ده استینده وجود داشت كھ خدا گناھانش را بخشین احساس فزایدر دل او ا.  بودیسیع
  .دی نمایر بود سپاسگزایاش عامل اصل ی زندگی كھ در دگرگونیكس
 یھایش بر پایخت و اشكھایر یكرد، اشك م ی مینیگینش بر دلش سنیشیآلود پ  گناهی زندگی زن كھ بار اندوه برا. ز زنیعمل تشكرآم ) ٣
ن ی تمام ایسیشمعوِن فر.  ختیر ید و بر آنھا عطر میبوس یكرد و آنھا را م ی خود خشك می را با موھایسی عیھایاو پا. دیچك ی میسیع

ك یبرد كھ بھ  ی می، پ نصورتیرای باشد چرا كھ در غیتواند نب ی نمیسیجھ گرفت كھ عیپنداشت و در دل خود نت یز میآم ا را اھانتكارھ
  .ان فرمودین َمَثل را بی ایسی بود كھ عیسین فریدر واكنش بھ نگرش ا. زن گناھكار اجازه داده است تا لمسش كند

  
  .  آمده است۴٢-۴١  :٧ مثل در لوقا داستاِن  ) ب
  

  .شود یافت می ۵٠-۴٣  :٧ا كاربرِد مثل در لوقا ی حیتوض )  پ
او آداب .  زبان با او كرده بود، افشاء ساختی میسی را كھ فریزیآم  كھ در آن خانھ بودند، رفتار اھانتی در مقابل ھمھ كسانیسیع
موده یاده پی كھ آن ھمھ راه را پیسی عیھای شستن پایآب برااو . اورده بودی بجا نیسین را در حق عیزم  متداول در مشرقینواز ھمانیم

 :٢٩ش یدایپ( از محبت بود ی كھ حاكیده بود، كاری خوشامد نبوسھنشان  را بھیسیاو ع). ٢١  :١٩؛ داوران ۴  :١٨ش یدایپ(اورد یبود، ن
توِن ی با روغن زین نكرده بود، حتیھمان خود را با روغن تدھیاو سر م). ١۴  :۵؛ اول پطرس ١۶  :١۶ان ی؛ روم١۵  :۴۵؛ ١٣ 

  .ادبانھ بود ی، سرد و ب یسی با عیسی، رفتار فر بطور خالصھ). ۵  :١۴١؛ ٧  :۴۵؛ ۵  :٢٣مزمور ( بود ی، كھ مظھر شاد متیق ارزان
 یسی عیھای شستن پای خود برای، از اشكھا  آبیآن زن بجا.  افت كرده استی معكوس را از زن درین فرمود كھ رفتاری ھمچنیسیع

 ی او مظھر سپاسگزاریھا بوسھ.  او را غرق بوسھ كردیھای، آن زن پا دن صورتشی بوسیبجا. اش بود  توبھھن نشانیا. استفاده كرد
  ! ختیش ریھایحھ بر پایرا  گرانبھا و خوشی، آن زن عطر یسی سر عیتوِن ارزان برای روغن زیبجا. اش بود فروتنانھ
، محبت كمتر  افتیكن آنكھ آمرزش كمتر یل.  ار نموده استیرا كھ محبت بسیده شد، زیار است آمرزیاو كھ بسگناھان  « : فرمودیسیآنگاه ع

؛ بھ  او قبول نداشت كھ گناھكار است.  مان نداشتیل ای بھ انجیسیفر:   استین معانی شامل ایسیح عین توضیا). ۴٧  :٧لوقا (» دینما یم
.  نشان دادیسیاش بھ ع یمھر ی خود را با بیمانیا یاو ب!  ابراز ننمودیچ سپاسگزارینرو ھیو از اد؛ ید ی بھ آمرزش نمیازی، ن ن جھتیھم

ده شده ی كھ اكنون آمرزیت شرمنده بود، گناھانینھا یاو از گناھاِن فراواِن خود ب). ۵٠  :٧لوقا (مان آورده بود یل ای، آن زن بھ انج برعكس
ش گناھان ی، نشان داد كھ بھ بخشا یسیاد بھ عیعالوه او با ابراز محبت ز بھ. ل بودیمانش بھ انجی اھجیش گناھانش نتی او از بخشایآگاھ! بود
گناھان «: آمد یان می بھ بیسی عیدانست و در قلب خود تجربھ كرده بود، اكنون از سو یآنچھ كھ او قبًال طبق اصول م. مان داردیش ایخو

مان یپس چونكھ بھ ا«: دیفرما ی م١  :۵ان یروم). ۵٠ و ۴٨  :٧لوقا (»  روانھ شویسالمت بھ.   استمانت تو را نجات دادهیا...  ده شدیتو آمرز
، با خدا در صلح و  ن جھتیمان داشت و بھ ھمین زن ایا» . حی مسیسیوساطت خداوند ما ع م بھی داری، نزد خدا سالمت میعادل شمرده شد

  ).دیھ كنیس مقا٢١-٢٠  :۵٧ا یھ را با اشعین آیا (!ح نشان دادی مسیسی بود و محبت خود را بھ عیآشت
  
   ات مربوط و نامربوط در َمَثلین جزئییتع  -٣
  

  .  قائل نشده استی خاصین مثل معنایات ایك از جزئیچی بھ ھیسی ع:گفتگو کنید
  
    َمَثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  :مالحظات

  .دھد یم میتعل»  ملكوت خدا دربدون تبعیضمحبت  «ه در بار۵٠-۴٠  :٧ لوقا مََثل دو بدھكار در
مان بھ ی از ایده شدن ناشی از بخشی، و آگاھ ده شدن استی از احساس بخشیجوشش محبت ناش«:  ن شرح استین مثل بھ ای ایام اصلیپ

  .دھد ی، كم محبت نشان م ده شدهی كھ كم بخشیدھد و شخص یشتر محبت نشان می، ب ده شدهیاد بخشی كھ زیشخص» .باشد یل میانج
 ملكوت خدا كھ گناھانشان صرفنظر از یشھروندان واقع!   در ملكوت خداستی اصلیھایژگی از ویكی»  یسیجوشش محبت در حق ع«

  !دھند یح نشان می مسیسیق جوشش محبت در حق عی خود را بھ خدا از طری، سپاسگزار ده شدهیتعدادشان بخش
 یازیچ نیكرد كھ عادل است و ھ ی احساس میسیآن فر. كند یش در آن زن مقابلھ می را با حس بخشایسیش در فریحس بخشا فقدان یسیع

افت نداشتھ ی دریشیچ بخشایاز آنجا كھ ھ. كرد یش احساس نمی بھ بخشایازیجتًا نیاو قبول نداشت كھ گناھكار است و نت. ش نداردیبھ بخشا
، آن زن  برعكس. كرد یز نمیافت نكرده بود، او را محبت نیح دری مسیسی از عیچ آمرزشیاز آنجا كھ ھ. داد یز نشان نمی نیچ محبتیبود، ھ

ده شده بود، محبت یار آمرزیاز آنجا كھ بس.   داشتیز آگاھیش كامل خود نین حال از بخشایآلود خود آگاه بود، و در ع عت گناهیقًا از طبیعم
  . داشت یار دوست میز بسیافت داشتھ بود، او را نیح آمرزش دری مسیسی گناھان فراوانش از عیكھ برااز آنجا . داد یار نشان میز بسین

! ده شده بودیگر كھ ھمھ گناھانش بخشی دیافت نداشتھ بود، و شخصی دریشیچ بخشای است كھ ھیان شخصیسھ و تقابل می، مقا ن مثلیدر ا
ح ی مسیسی كھ از گناھان خود توبھ كرده و بھ عیانیحی مسھھم. اد وجود نداردیا زیش كم یان بخشای میسھ و تقابلیچ مقایان ھیحیان مسیدر م

عت ی از طبی رشد كنند، ممكن است در وقوف و آگاھیشتر از لحاظ روحانیان ھر چھ بیحیاما مس! اند ده شدهیاند، كامًال بخش مان آوردهیا
. ز رشد كنندیح نیتوانند در محبتشان نسبت بھ مس یجتًا مینت. ، رشد كنند ن كرده آنایح برای مسیسی كھ عیآلود خود و در وقوف بر كار گناه

آلود خود آگاھتر  عت گناهیشخص ھر چقدر از طب.  آلود خود آگاه است عت گناهید از طبی جدیحیك مسیش از یتر معموًال ب یمی قدیحیك مسی
، جوشش  ده شدهیح بطور كامل بخشی مسیسی عیشتر آگاه باشد كھ از سویو ھر چقدر ب.  داردیش آگاھیاز خود بھ بخشایشتر بھ نیباشد، ب

 است كھ شخص یده شدِن كامل بھ ھمان معنیبخش!  شتر ابراز خواھد داشتی از او، بی قدردانیح برای مسیسیمحبت خود را در حق ع
  ).٨-۴  :۴ان یروم(عادل شمرده شده است % ١٠٠
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   متضاد در كتابمقدس مشابھ و ی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

  .٢۶-١٧  :۵ لوقا  :بخوانید
  سھ كرد؟ین مثل مقایم ایتوان با تعل یمقدس را م الذكر از كتاب م بخش فوقی تعل:گفتگو کنیدكشف و 
 برد كھ مشكل ی پیسیع.  آورده شده بودیسی را شفا داد كھ توسط چھار دوست خود نزد عیجی افلیسی، ع٢۶-١٧  :۵ در لوقا :مالحظات

ند و بداند كھ او چقدر بھ گناھان یج را ببیتوانست قلب آن افل ی میسیع.  ش در نظر خداستی، خطا یگریز دیش از ھر چیج بی آن افلیقعوا
مان آن ی ایسی عیوقت. شان را بھ خودش مشاھده كندیمان ایند و ایتوانست قلب آن چھار دوست را بب ی میسین عیھمچن.  خودش واقف است

ھان بھ یان و فقیسینجا فریباز در ا» .ده شدی مرد، گناھان تو آمرزیا«: ر قرار گرفت و فرمودید، تحت تأثیچھار دوستش را دمان یج و ایافل
تواند انجام دھد، و آن  یكند كھ خدا فقط م ی را مینكھ كاریشان او را متھم كردند بھ ایا. حساب آوردند  را كفرگو بھیسیخشم آمدند چرا كھ ع

؛ اما ش حرف بزندی بخشاه كھ فقط در بارتر است  راحتیسی عیكردند كھ برا ین فكر را میشان در دل خود ایا. باشد ی مدن گناھانیبخش
است كھ »  پسر انسان« خود را ثابت كرد كھ یج ادعای و كامل آن افلی آنی با شفایسی؟ عج انجام دھدی آن افلی ھم برایكارتواند  یا میآ

از آنجا كھ او در راه . آمرزد ی گناھان بشر، آنھا را میب برای صلی خودش بر روه بر اساس كفاریسیع. قدرت آمرزش گناھان را دارد
ان سرگرم یسیدر ھمان زمان كھ فر! امرزد و آمرزش گناھان را اعالم داردین حق را دارد كھ گناھان شخص را بیگناھان بشر كفاره شد، ا

ن یازمند ای مثبت بود و بھ مردم نی مشغول كارھایسی، ع»دیدر روز سبت شفا ندھ«ر ی نظ بودند،اریبسممنوعیات  بر یمبتن ی منفیمذھب
  .رساند ی میاریجھان 
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  ۵ضمیمھ 
  مدعی

  
  .» در ملكوت خدابخشیدن «ه است در باری، مثل٢۶-٢۵  :۵ ی در متمدعیمثل 

  
  .٢۶-٢۵  :۵ ی مت:بخوانید

  
    َمَثلیعیدرك داستان طب  -١
  

   كدامھا ھستند؟یات زندگی، عناصر منطبق با واقع  داستاننی در ا:گفتگو کنید
 استفاده ی دادگاھیك روش عادیآن از .  ی آسمانیی است با معناینی زمیك داستانین یاما ا.  ستیك َمَثل نین ی معتقدند كھ ای بعض:مالحظات

  . ان شده استیك اندرز بی بصورت یھ دادگاهند شناختھ شدیك فرای از ییماجرا. دیح نمای را تشری روحانیامیكند تا پ یم
  
   ن عناصر آنیی َمثَل و تعی چارچوب آنیبررس  -٢
  

  ؟ ستین مثل چیا كاربرد ایح ی، داستان و توض نھی زم:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  :  دو بخش استینھ داراین زمیا. شود یافت می ٢۴-٢١  :۵ ی داستان در متھنیزم  ) الف
  .پردازد یر فرمان ششم از ده فرمان میفس بھ ت٢٢-٢١  :۵ یمت ) ١
ن گفتھ شده یاول"  بھ"«: كنند ین ترجمھ می چنیبرخ.  اختالف نظر دارند٢١  :۵ ی مفعول با واسطھ در متھن در خصوص ترجمیمفسر  -

 بر ی بر برتریمبتن ی با حالتیسینك عی، و ا ل گفتھ استی بھ پدران قوم اسرائیزی، چ عتی در شرین بدان معناست كھ موسیا. » است
عت ی شریمین معنا كھ مفسراِن قدی، بد» ن گفتھ شده استیاول"  توسط"«: كنند ین ترجمھ میگر چنی دیبرخ. دیگو ی سخن میعت موسیشر

 امكان.  ل درست استیل ذیترجمھ دوم بھ دال. پندارد یورزد و آن را خطرناك و ناقص م ی اكنون با آن مخالفت میسیاند و ع  گفتھیزیچ
 در ی بود كھ موسی حكمیسیاگر منظور ع.  آن را نقض كند٢١  :۵ ید كند و بعد در متیعت را تأئی شر١٧  :۵ ی در متیسیندارد كھ ع

در آثار ). ١٠، ٧، ۴  :۴ یمت(»  مكتوب است«ا ی»   حكم كرده استیموس«ر یبرد، نظ یكار م  بھیگریعت اعطا كرده بود، عبارات دیشر
، عبارت  عالوه بھ. كنند یاستفاده م»  پدران كھن«، از عبارت  ی َشّمایلل و ربی ھیر َرّبی، نظ نیشی پی اشاره بھ علمای برایھودیمتأخرتِر 

 است یا  اشاره) ُقَدمایعنی(»  نیاول«جھ آن كھ اصطالح ینت.  قیاست تا كالم مكتوب عھدعت»  یسنت شفاھ «یشتر حاكیب»  گفتھ شده است«
گفتند  یعت میآنچھ آنان بر اساس صورت ظاھر شر. ر كرده بودندی تفسیق را بصورت شفاھی مكتوب عھدعتعتی كھ شری بھ آنانیعال

ھان یان و فقیسی كھ فریگذاردند، ھمان كار ی نادرست میا د را بر نقطھی كھن تأكین علمایدھد كھ ا ی نشان میسیم عینادرست نبود، اما تعل
  .دادند ی انجام میسیدر روزگار ع

 ین عبارتیھمچن). ١٣  :٢٠خروج (»  قتل مكن«گفتند كھ  یكردند و م ی، صورت ظاھر فرمان ششم را درست نقل قول م ن كھنمفسرا  -
،  یاما در چارچوب كنون). ۶  :٩ش یدایپ(شود  یافت میق یز در عھدعتین» ھر كھ قتل كند سزاوار حكم شود «یعنیكھ اضافھ كرده بودند، 

رش یا تفسیگذاشتند  ینمد ی كھ بر آن تأكیزیا چیگذاشتند  ی بود كھ مسكوت میزیگفتند، بلكھ آن چ ید كھ م نبویزیاشكال كار آنان آن چ
عت یشان فقط صورت ظاھر شریا. كردند ی كامل از فرمان ششم ارائھ نمیری تصویسیز مفسران روزگار عیمفسران كھن و ن! كردند ینم

ا چاقو یر یت  ھفتیوقت « :ن بودیھ ای شبیزیگفتند، چ یشان میآنچھ ا! گرفتند یده میعت را نادیرتر ش قیبستند، اما معنا و روح عم یكار م را بھ
ن مفسران بر صورت ظاھر ید ای، تأك یسیم عیطبق تعل» . ی را بكشی، مواظب باش چون ممكن است كس یدار یا مواد مخدر بر می

.  تنزل كندی انسانیی در سطح احكام جزایعت الھیگردد كھ شر یب مشود، سب ی كھ موجب قتل میده گرفتن علل روحانیعت ، و نادیشر
، بھ علل   خوِد خطا فراتر رفتھیده فرمان از عمل ظاھر.   استیی بس فراتر از احكام جزایزیدھد كھ ده فرماِن خدا چ یم می تعلیسیع
 كھ یزیآم كلمات تلخ و اھانت! شود ین اعمال خطا میآلود دل انسان كھ مسبب ا  بھ حالت گناهیعنیپردازد،  ی می ظاھرین خطای ایا شھیر

. شود یآلود قلب آغاز م شھ با حالت گناهی قتل ھمیعمل ظاھر!   دلینھ و تلخیست جز بروز خشم و كی نیزید، چیآ یرون میاز دھان انسان ب
  !كند ی نگاه میا شھیشھ بھ علت ریخدا ھم. كند یانسان معموًال بھ ظاھر مسألھ نگاه م

 یا راقا كلمھ(دھد  ید، عمًال نفرت خود را نسبت بھ آن شخص نشان میبگو» راقا «یگرید كھ ھر كھ بھ دیفرما ی، م  ھشدار دادهیسیع  -
چ ی ھیسیع. دارد ی دل خود را بھ او اظھار مید، خشم و نفرت و تلخیبگو»  احمق «یگریھر كھ بھ د").  پوك كلھ "یمعن  بھیاست آرام

گر، خشم و نفرت ی دیھر كھ در قلب خود نسبت بھ كس. دارد یان میك مقصود را بیدھد، بلكھ فقط  یگناھان بدست نمن ی از ایا یبند درجھ
م ی تعلیسی كھ عیدرس. باشد یم»  مستحق آتش جھنم «یعنی،   خداستی را نگاه دارد، مستحق مجازاِت مرگ از سویا نشده  حلیو تلخ

 است كھ در ین قتلیا! باشد یگردد، در نفس خود، قتل م یان كلمات تلخ میآلود كھ منجر بھ ب ناه گین است كھ خشم و نفرت و تلخیدھد، ا یم
 ھشیدھد كھ ر یم می تعلیسیع.   در جھنم روبرو استی، اگر توبھ نكند، با مجازات ابد ین حالتی با چنین كسیچن! ردیگ یقلب صورت م

 با ی و خودخواھیاكارین شود، و ریگزید با محبت جای بایتفاوت یھ نفرت و بدر قلب انسان است ك.  شرارت در قلب انسان نھفتھ است
  . یصداقت و درستكار

  .پردازد ی بھ كاربرد فرمان ششم م٢۴-٢٣  :۵ یمت ) ٢
د، فرمان آلود را در قالب كلماِت تلخ بروز ندھن  گناهین حاالت قلبیخرج دھند و ا  بھیشتنداریكردند كھ اگر خو ی از مردم فكر مید بعضیشا

ا ی كھ شخص با برادر یتا زمان.   از فرمان ششم استی، تخط یا  گسستھھدھد كھ ھرگونھ رابط یم می تعلیسیاما ع. اند ششم را نگاه داشتھ
 اگر آن شخص در ظاھر خدا یحت. تواند خدا را عبادت كند یشكند و نم ی نكند، فرمان ششم را می زندگی و ھمدلیخواھر خود در ھماھنگ

وحنا یاول ! گردد ی پرتنش با خدا میا  باعث رابطھی پرتنش با ھر انسانیا رابطھ!  برقرار نخواھد كردیبادت كند، خدا با او ارتباطرا ع
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ده ی را كھ دی كھ برادریرا كسی، ز م و از برادر خود نفرت كند، دروغگوستینما ید كھ خدا را محبت می گویاگر كس«: دیفرما ی م٢٠  :۴
  »د؟ی، محبت نما ده استی را كھ ندیید، چگونھ ممكن است خدایما، محبت نن است

 است كھ باعث شده طرف مقابل یا ، منظورش مسألھ» داردید كھ برادرت بر تو حقیبھ خاطرت آ...   ھرگاه«: دیفرما ی میسی عیپس وقت
او . كند ین نمیی نوع مسألھ را تعیاو حت.  ا نھی باشد د بجاید كھ آن مسألھ بایگو یكند و نم ین نمیی نوع مسألھ را تعیسیع. از ما آزرده شود

كند كھ حق دارد از شما  ید كھ برادرتان فقط فكر میھرگاه بدان. گذارد ی در صلح و صفا با برادر خود میاز بھ زندگید را بر نیتمام تأئ
  !دید كھ با او صلح كنید بكوشی باشد، بایآزرده و ناراض
م یاو تعل.  ید در ھمھ اوقات پر از محبت باشد، نھ پر از خشم و نفرت و تلخین است كھ دل انسان بایششم ا از فرمان یسیكاربرد مثبِت ع

  . ا خواھرمانینشده با برادر   اصالحیا تواند ھمراه باشد با رابطھ یدھد كھ عبادت خدا ھرگز نم یم
  .دارد یان می را بمدعی مََثل یسین چارچوب است كھ عیدر ا

  
  .شود یافت می ٢۶-٢۵  :۵ یك اندرز، در متی َمَثل بھ شكل داستاِن )  ب
  

 زود یلی خود خید اختالف خود را با مدعیشخص با.   آمده است٢۶-٢۵  :۵ ی، خوِد آن اندرز است كھ در مت ا كاربرِد مثلی حیتوض )  پ
ن كار ید ایاو با. ، مصالحھ كند  قرار گرفتھ استكند كھ مورد اھانت یا احساس میكند  ی كھ فكر میعًا بكوشد تا با شخصید سریبا. حل كند

 برداشتھ ینھ قدمین زمید ھم در ایا شای باشد، ی قانونی ممكن است در فكر اقدامیا مدعیخاطر  را برادِر آزردهیرا بالفاصلھ انجام دھد، ز
 در یكند، گرچھ ممكن است مشكل یذكر نمز ی را نیت آزردگی، ماھ درضمن.  ا نھی حق دارد یا آن مدعید كھ آیگو ی نمیسیباز ع. باشد

مسألھ عدالت ! گذارد ی، بلكھ بر مصالحھ كردن م د را نھ بر عدالت و انصافیاو تأك). ٢۶  :۵ یمت( مطرح بوده باشد ی مالیخصوص بدھ
  . ھد گرفت قرار خوایدگی مورد رسیی نھایتًا در داورین مسألھ نھای، گرچھ ا ن بخش مورد بحث قرار نگرفتھیو انصاف در ا

د بكوشد تا با یبا. ن كار را داردی كھ ھنوز فرصت ایحل كند، تا زمان»  رون از دادگاهیب«د تمام تالش خود را بكند تا مسألھ را یشخص با
ن نكند، بھ زندان یاگر چن. ده شودیان كشیم ا دادگاه بھی ی قاضینكھ پایا دوست شود، بدون ای مصالحھ كند ی خود بطور خصوصیمدع
  . خود را تا بھ آخر بپردازدی كھ بدھینده خواھد شد تا زمانافك
  
   ات مربوط و نامربوط در َمَثلین جزئییتع  -٣
  

  باشد؟ یا مربوط می ین مثل واقعًا اساسیات ایك از جزئی كدام:گفتگو کنید
،  یی نھایلیدھد كھ در تحل یماما چارچوب آن نشان . شود ی قائل نمی خاصین مثل معنایات ایك از جزئیچی ھی برایسی ع:مالحظات

د، بلكھ در یگو ی سخن نمییایاو در باره زندان دن). ١۵  :۶ یمت (ی آسمانی قاضهد، بلكھ در باریگو ی سخن نمییای دنی در باره قاضیسیع
دھد كھ اگر  یم ھشدار یسیع. گران پر از محبت باشدید نسبت بھ دین قلب انسان است كھ بایا). ٣٠،٣۵ :١٨؛ ٢٢  :۵ یمت(باره جھنم 

 ی در داورین حالت قلبینصورت ای مانده باشد، در ایگر باقی دی نسبت بھ كسیكھ در قلبش خشم و نفرت و تلخیرد در حالی بمیشخص
 ملكوت خدا ین است كھ شھروندان واقعی ایسیمنظور ع. زدیھ او شھادت خواھد داد و او نخواھد توانست از زندان جھنم بگری علیینھا
  .دھند ی نمیگران در قلب خود جای را نسبت بھ دین حالتیچن
  
    َمَثلیام اصلیص پیتشخ  -۴
  

  ؟ ستین مثل چی ایام اصلی پ:گفتگو کنید
  .باشد یم» بخشش در ملكوت خدا «ه در بار٢۶-٢۵  :۵ یمثل متھم در مت :مالحظات

  »! شھ االن استیزمان مصالحھ ھم«:  ن استین مثل ای ایام اصلیپ
شان یا خواھر خود كھ از ای مصالحھ با برادر ی ملكوت خدا برایشھروندان واقع.  ن ملكوت خداستیادی بنیھایژگی و ازیكی»  بخشش«

 كھ از یكس! ر باشدی دیلیرا فردا ممكن است خیاندازند، ز یق نمیمانند و آن را بھ تعو یاند، منتظر نم شان از او آزردهیا ایاند  آزرده شده
  . خود را بپردازدیزند، ھرگز قادر نخواھد بود بدھ ی م مصالحھ سر بازیتالش برا

  
    مشابھ و متضاد در كتابمقدسی َمَثل با قسمتھاھسیمقا  -۵
  

   نوشتھ شریعت و روح شریعت  ) الف
  .٢  :۵وب ی؛ ا٢۵-٢۴  :٢٢؛ ١٧  :١۴؛ امثال ١٨  :١٩ان ی؛ الو۵  :۶ھ ی؛ تثن٧-۶  :۴ش یدای پ:بخوانید

  دھد؟ یم می چھ تعلیشھ شرارت و بدیمقدس در باره ر كتاب :گفتگو کنیدكشف و 
عت است نھ یسازد، روح شر یآلود انسان را آشكار م عت و حاالت گناهیآنچھ طب.   و شرارت در قلب انسان استی بدھشی ر:مالحظات

 یكنند فقط بھ عمِل ظاھر، محدود  ر خود را از فرمان ششمی ندارند تا تفسیچ عذری ھیھودی یمفسران كھن و امروز.  صورت ظاھر آن
،  یكرد ی مییكوی؟ اگر ن یر افكندی؟ و چرا سر خود را بز یچرا خشمناك شد«: ، خدا بھ قائن فرمود ین نزاِع خانوادگیھنگام نخست بھ.  قتل

خدا بھ حالت » . یشو مسلط ی بر ودیا باق تو دارد، اما توین است و اشتی، گناه بر در، در كم ی نكردییكوی؟ و اگر ن یشد یا مقبول نمیآ
ھ یھمسا«و » خدا را دوست بدار«:  كرده بودیبند ن صورت جمعی، خدا ده فرمان را بھ ا قیدر عھدعت. كرد ی قائن در قلبش اشاره میدرون

د كھ دھ یم میمقدس تعل  كتابیر بخشھایسا. باشد ی میز رفتار ظاھری قلب و نیكننده حالت درون نیین محبت تعیا. »خود را دوست بدار
  .گردد یشود كھ شخص دست بھ اعمال احمقانھ بزند، و نفرت سبب قتل م ی، سبب م ر خشمی، نظ یحاالت قلب

  
  غیرقابل قبول و قربانیھای مقبولقربانیھای   ) ب

  :١٢ مرقس ؛٨-۶  :۶كاه ی؛ م٢۴-٢٢  :۵؛ عاموس ٢٠-١٩  :۶ا ی؛ ارم١٧-١٠  :١ا ی؛ اشع٢٣-٢٢  :١۵ل ی؛ اول سموئ۵  :۴ش یدای پ:بخوانید
  .۴  :١١ان ی؛ عبران۴۴-۴١

  دھد؟ یم می، چھ تعل ستی كھ مورد قبول خدا نییایھا و ھدایمقدس در باره قربان  كتاب:گفتگو کنیدكشف و 



 ٩٣                صفحھ           کتاب دوم                                                                               -موعظھ ملکوت خدا  

ھا ین قربانیخدا چن.  ارزش است ی، در نظر خدا كامًال ب  استیانصاف یوستھ آكنده از گناه و بی كھ قلبش پی كسیایھا و ھدای قربان:مالحظات
  .كند ی را رد مییایو ھدا

  
  .اکنون زمان مصالحھ و آشتی است )  پ

  .سھ كردین مثل مقایم ایتوان با تعل ی فوق را چگونھ میك از بخشھایم ھر ی تعل:گفتگو کنیدكشف و 
  :مالحظات

  ١٨  :١٢ رومیان :بخوانید ) ١
ا در صورت یت عدالت و انصاف نباشد، یل بھ رعایما او ھنوز ماد، ایتان انجام داده باش ی مصالحھ با مدعیھرگاه تمام تالش خود را برا

  .تان خواھد بود ی بھ گردن مدعییتنھا دن نباشد، گناه تمامًا و بھیل بھ بخشیلزوم ما
  .٢  :۶؛ دوم قرنتیان ٢  :۶١ را مقایسھ كنید با اشعیا ١٩-١٨  :۴؛ لوقا ١  :٢٧ امثال :بخوانید ) ٢

ر ی دیلیرا فردا ممكن است خید، زی را بھ فردا موكول نكنیم مھمیچ تصمیھ! دھد یق انداختن ھشدار میھ تعوخدا بارھا و بارھا در مورد ب
  ! شھ االن استیا خواھر، ھمیو مصالحھ با برادر بھ خداوند مان ی، ا ر بازگشتی، نظ مات مھمی تصمیزمان برا! باشد

  
  


