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آغاز زندگی جدید درعیسی مسیح

از

کریستی ا.براونر

*اگر برایتان مقدور است،اجازه دهید هر یک از افراد گروه که قادر به نوشF است 
برای این مطالعه یک برگ کاغذ و یک خودکار همراه خود بیاورد.

- درس اول "ظهور اول و دوم عیسی مسیح"

متی 1 و24

"پس آماده باشید،چون نمی دانید خداوند شما چه روزی باز می گردد.اگر صاحب 
خانه می دانست که دزد در چه ساعتی می آید،بیدار می ماند و نمی گذاشت دزد 
وارد خانه اش شود.به همان ترتیب،شما نیزبرای آمدن ناگهانی من،همیشه آماده 

باشید تا غافلگیرنشوید.  متی 24: 44-42                                                                                 
در زمانیکه رومیان برجهان شناخته شده حکمرانی می کردند،دختر باکره ای به نام 

مریم در سرزمین اسرائیل زندگی می کرد که نامزد مردی بود به نام 
یوسف.حاj،مریم قبل از اینکه ازدواج کند باردار می شود،وقتی یوسف از این 
موضوع با خبر می شود تصمیم می گیرد که این وصلت را برهم بزند.اما می 

خواست این کار را مخفیانه انجام دهد تا باعث بی آبرویی مریم نشود.

او غرق در اینگونه افکار بود که،فرشته خداوند بر او ظاهر شد وبه او گفت،از ازدواج 
با مریم نگران نباش زیرا او به تو خیانت نکرده است،بلکه کودکی که دررحم اوست 

از روح القدس است.فرشته به او گفت که مریم پسری را بدنیا خواهد آورد که 
پیامبران پیشین وعده آمدنش را داده بودند.کودکی که قرار بود بدنیا بیاید همان  
کسی است که اشعیای نبی قرنها قبل وعده آمدنش را داده بود،"بنگرید! دختری 

باکره آبسF خواهد شد و پسری بدنیا خواهد آورد،و او راعمانوئیل خواهند 
نامید".عمانوئیل به معنای "خدا با ماست".
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پس یوسف به فرشته اعتماد کرد و مریم را به زنی گرفت.اما با اوهمبستر نشد تا 
وقتی که او پسرش را بدنیا آورد.در نتیجه او از یک باکره بدنیا آمد.

     کتاب مقدس پیشگویی های بسیاری درمــورد ظهــورعیسی مسیح می کند.تولد او 

در عهدعتیق کتاب مقدس پیش بینی شده بود،همین طور اتفاقاتی که در نهایت باعث 
مرگ و قیام او از جهان مردگان شد.خود عیسی مسیح نیز وعده های بسیاری در 

مــورد اینکه چه کسی است وچه کارهایی انجام خواهد داد را میدهد.بعضی از 
پیشگویی های عیسی  و همینطــورعهدعتیق هنوز به انجام نرسیده اند.این پیشگویی 
ها به ما می گویند که عیسی مسیح باری دیگر به زمین باز خواهد گشت. ظهــوراول 

او همراه با فروتنی بود،زیرا به عنوان خدمتگذاری درد و رنج کش آمد.اما کتاب 
مقدس به ما می آموزد که ظهور دوم او بسیارمتفاوت خواهد بود.

     عیسی درمــورد بازگشت دوباره خود،در کوه زیتون با شاگردانش صحبت کرد. 
شاگردانش از او پرسیدند،این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد؟ما چگونه می توانیم 
بفهمیم که شما کِی به این جهان باز می گردید؟وکِی دنیا به آخر خواهد رسید؟

     عیسی به ایشان گفت:مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد.چون بسیاری 

آمده خواهند گفت که مسیح هستند و عّده زیادی را گمراه خواهند کرد.از دور و 
نزدیک خبر جنگها به گوشتان خواهد رسید.قومها وممالک جهان با یکدیگر به ستیز 
برخواهند خواست.در جاهای مختلف قحطی و زمین لرزه روی خواهد داد،اما این 

آخر زمان نیست.اینها پیش درآمد ب~های بعدی است.

    مردم به یکدیگرخیانت خواهند کرد؛یکدیگــررا خواهند کشت؛و آنها از یکدیگر 

بخاطر ایمانشان به مسیح متنفر خواهند شد.بسیاری برخاسته خود را نبی معرفی 
خواهند کرد و عده ای زیادی را گمراه خواهند کرد.گناه آنقدر گسترش پیدا خواهد 
کرد که محبت بسیاری سرد خواهد شد.وتنها کسانی نجات خواهند یافت که  تا به 

آخر طاقت بیاورند. سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید وهمه 
از آن با خبر شدند،آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید.



    در آنروزها مردم به چنان مصیبتی دچار خواهند شد که دنیا آنرا تا بحال ندیده 
است و هرگز نخواهد دید.در واقع،اگر خدا آن روزهای سخت را  کوتاه نکند،هیچ 

انسانی جان سالم بدرنخواهد برد،ولی خدا محض خاطربرگزیدگان خود آنروزها را 
کوتاه خواهدکرد.  
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   در آن روزها اگر کسی به شما بگوید که مسیح به ف~ن جا آمده است،یا او اینجا 
یا آنجاست،باور نکنید.چون ازاین مسیح ها وپیغمبران دروغین زیاد خواهند آمد 

وحتی معجزات حیرت انگیز نیز خواهند کرد،بطوری که اگر ممکن بود حتی 
برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند.

   آمدن من یعنی مسیح،مانند برق آسمان خواهد بود که دریک لحظه از شرق تا غرب 
را روشن می سازد.پس از آن مصیبتها،خــورشید تیره وتارشده،و ماه 

دیگرنــورنخواهد داشت. ستارگان فرو خواهند ریخت و نیروهایی که زمین را نگه 
داشته اند به لرزه خواهند آمد. وسرانجام نشانه آمدن من در آسمان ظاهر خواهد 

شد.آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت وتمام مردم دنیا مرا خواهند دید 
که در میان ابرهای آسمان،با قدرت و شکوهی خیره کننده می آیم.و من فرشتگان 

خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا از گوشه وکنار زمین 
و آسمان گرد آورند.

   اما هیچکس نمی داند این اتفاق دقیقـاً در چه زمانی رخ خواهد داد.حتی 
فرشتگان آسمان نیز نمی دانند مسیح چه زمانی باز خواهد گشت.به غیراز خداوند 
پدرهیچکس خبر ندارد که مسیح کِی به زمین باز می گردد.بنابراین، شما هم آماده 

باشید زیرا فرزند خدا  زمانی می آید که شما انتظارش را ندارید.

سواjت شفاهی

1.عیسی در چه سرزمینی بدنیا آمد؟

2.نام والدین خاکی عیسی مسیح چه بود؟



3.چه چیزمعجزه آسایی درمــورد ظهور اول مسیح به زمین وجود دارد؟

4.اشعیای نبی پیشگویی کرده بود که عیسی از مادری باکره بدنیا خواهد آمد و 
نامش عمانوئیل خواهد بود که بمعنای_______________می باشد.

5.وقتی که عیسی با شاگردانش درکوه زیتون بود،آنها چه سوالی از او کردند؟  

6.عیسی به آنها گفت مواظب باشید،تا از چه کسانی گول نخورید؟         
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7.او گفت بسیاری و ادعا خواهند کرد که چه کسی هستند؟ 

8.عیسی چهارگونه اتفاق وحشتناک را ذکرکرد که قبل ازآمدنش بوقوع می 

پیوندند.آنها چیستند؟ _____،______،______،______.

9.عیسی مسیح فرمود،پیروانش به خاطرایمان به او شکنجه دیده ورنج خواهند 

برد.بعضی از چیزهایی که عیسی گفت مردم در قبال هم انجام خواهند داد 
چیستند؟

1.عیسی گفت پیامبران دروغین قدرت انجام چه کارهایی را دارند که ممکن است  0

حتی پیروان او را نیز گمراه کنند؟

1.عیسی گفت آمدنش مانند کدامیک از پدیده های طبیعی است؟ 1

1.زمانیکه عیسی مسیح بیاید چه اتفاقی برای خــورشید،ماه،وستاره گان خواهد  2

افتاد؟

1.فرشتگان هنگام گرد آوردن پیروان عیسی مسیح چه سازی می نوازند؟ 3

1.مردمان خدا در کجا مـتّحد می شوند؟ 4

1.تنها کسی که می داند عیسی مسیح چه زمانی دوباره ظهور می کند کیست؟ 5



1.اگرکسی معجزاتی کند که در نام مسیح نیست، و یا اگرکسی ادعا کند که  6

مسیح است،   عکس العمل ما چگونه باید باشد؟

-درس اول حقایق روحانی

متی 24-1

1.همانگونه که عیسی مسیح برای تحقق پیشگویی های کتاب مقدس اولین بار 

ظهورکرد، بار دیگر با ج~ل و قدرت خواهد آمد.دینهای دروغین بسیاری وجود دارد، 
پیامبران دروغین بسیار،ومردم بسیاری که ادعا می کنند خدایانند.وقتی عیسی 

دوباره بیاید هیچ شکی وجود نخواهد داشت که او چه کسی است.کتاب مقدس می 
گوید تمام زانوها خم شده و تمام زبانها اقرار خواهند کرد که عیسی مسیح خداوند 

است.هر کسی که پیش ما بیاید و 
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ادعا کند پیامبری جدید،مسیحی جدید یا خداست،پیامبری دروغین و حّقه باز است.

2.او تمام پیروانش را از گوشه وکنار آسمان و زمین گرد خواهد 

.عیسی مسیح وعده داد که می آید،و آمد.او وعده داد که  آورد.                     
دوباره بیاید،و خواهد آمد.او وعده داد که تمام پیروانش را گرد هم آورد،و این کار 

را خواهد کرد.

.وقتی ما ازعیسی مسیح بخواهیم که وارد زندگی ما بشود،وقتی قلبمان را به او 
بدهیم،او نیز به ما قول داده که هرگز ما را تنها نخواهد گذاشت.این بدان معناست 
که،مهم نیست اگر ما گناه کنیم(که همه ما خواهیم کرد)خداوند درحفظ وعده هایش 

به ما پایدار است.مهم نیست چه اتفاقی برای ما بیافتد،یا ما چه کاری انجام 
دهیم،اگرما جانهایمان را به دست عیسی مسیح بسپاریم،او ما را همراه خود به 
بهشت خواهد برد،و در زمان آمدنش او را سوار بر ابرها م~قات خواهیم کرد.



3.برگزیدگان خدا بخاطر او رنج و عذاب خواهند دید. 

کتاب مقدس به ما می آموزد که همین طورکه دنیا به آخر می رسد،مردم بیشتر و 
بیشتر گناهکارمی  شوند.آنها بیشتر تنفر خواهند داشت،بیشتر خواهند کشت،و 

بیشتر به یکدیگر خیانت خواهند کرد.کتاب مقدس می گوید،مردمان کثیری از پیروان 
عیسی مسیح متنفر خواهند شد و با آنها  بد رفتاری خواهند کرد.شاید همین اjن 

هم رفتاری متفاوت از مردم را به خاطر انتخاب پیروی از عیسی مسیح را تجربه 
کرده باشید.از زمانیکه از عیسی مسیح درخواست کرده اید تا به قلب شما 

بیاید،نگرش مردم چگونه نسبت به شما تغییر کرده است؟شاید برخی از مردم،حتی 
دوستان نزدیک و خانواده تان به این دلیل که شما تصمیم گرفته اید تا از مسیح 

پیروی کنید،به دوستیتان خیانت کرده باشند.

       کتاب مقدس به ما می آموزد که ما باید اینگونه اشخاص را دوست داشته 

4 ).ما باید کسانی را که ازما متنفرند و باعث آزار ما شده  8 - 4 3  :5 باشیم (متی 
اند را دوست بداریم و برایشان دعا کنیم،و بعنوان پیروان عیسی مسیح باید از او 

سرمشق بگیریم. کتاب مقدس همچنین می گوید،نعمات ویژه ای برای آنانی که 
بخاطر پیروی از عیسی مسیح شکنجه یا آزار و اذیت می بینند اختصاص داده شده 

است.در حقیقت، کتاب مقدس به ما می گوید تمام اینها را به حساب لذت بردن 
بگذاریم،زیرا یک روز ارزش و قیمت سختیهای ما پرداخت خواهد شد.  
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.بیایید این جلسه را با دعا به پایان ببریم.اجازه دهید هر فرد جریانی را که 
بعد از پذیرفF مسیح در زندگیش تجربه کرده را برای دیگران بازگو 

کند.امیدواریم این یک داستان دوست داشتنی باشد،شاید هم اینطور 
نباشد.آیا کسی بخاطر پذیرفF عیسی مسیح متحمل اذیت وآزارشده است؟ 

بیایید دسته جمعی برای این شخص دعا کنیم.

.اما قبل ازاینکه دعا کنیم،اجازه دهید هرکس که همراه خود قلم،دفتر و یا 
برگ کاغذی آورده است،آن را بیرون بیاورد.اگر دفتر دارید،اسم هر یک از 

افراد گروه را باjی صفحه ای جداگانه بنویسید.زیرهر اسم،لیستی از 



دعاهای درخواستی را بنویسید.بیایید دعای درخواستی هر شخص را بیاد 
داشته باشیم.همچنین بیاید لیستی از افرادی را که می شناسیم و می 

خواهیم که به عیسی مسیح ایمان بیاورند را تهیه کنیم.این اسامی را با 
یکدیگر تقسیم کنید تا با هم یکی شده و برای عزیزانتان دعا کنید.

.همین طورکه جلسه این هفته را به پایان میبریم،بیایید قرار بگذاریم که هر 

روز برای یکدیگر دعا کنیم.این برگ کاغذ یا دفترچه را دراتاق خوابتان 
بگذارید،و قبل از اینکه برای خواب به رختخواب بروید برای یکدیگردعا کنید.

.بیایید با شکرگذاری از خداوند بخاطر وفادار بودن به نگه داشF وعده 
هایش به ما این جلسه را به پایان ببریم.بیایید ازاو بخاطر آمدن اولش به 

زمین برای نجات ما از گناهانمان،و برای وعده ظهور دوباره اش از او تشکر 
کنیم.بیایید تا از او بخواهیم تا به ما کمک کند در هفته ای که پیش رو 

داریم،در دعا کردن برای یکدیگر کوشا باشیم.
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آغاز زندگی جدید در عیسی مسیح



از

کریستی ا.براونر

- درس دوم کوچ کردن عیسی به مصر و غسل تعمید او

متی 3-2

"پس ازتعمید،درهمان لحظه که عیسی ازآب بیرون می آمد،آسمان باز شد و 
یحیی روح خدارا دید که به شکل کبوتری پایین آمد و برعیسی 

قرارگرفت.آنگاه ندایی از آسمان دررسید که،این فرزند عزیز من است که از 
او خشنودم".متی3: 17-16

مرور

1.نام مادر عیسی_______بود.

2.اشعیای نبی فرمود،عیسی مسیح "عمانوئیل"خوانده خواهد شد که بمعنای 
_______________می باشد.

3.زمانیکه عیسی و شاگردانش در کوه زیتون بودند،آنها از او درباره 
بازگشتش به زمین پرسیدند و عیسی در جواب به آنها گفت مواظب باشید که 

_______ و_______ دروغین شما را گمراه نکنند.

4.عیسی گفت بسیاری ادعا خواهند کرد که__________می باشند.

5.عیسی گفت اتفاقات وحشتناکی مثل ج ______ ،ق ______ ،ف 

_____ ، و ز_______ در سراسر دنیا رخ خواهد داد.

6.عیسی گفت پیروان مسیح نیز رنج خواهند برد،چرا؟



7.عیسی گفت آمدنش مثل کدام پدیده طبیعی است؟

8.فرشتگان پیروان عیسی را در کجا  گرد هم می آورند؟

9.تنها شخصی که ازآمدن عیسی مسیح با خبر است کیست؟

1.برخــورد ما دربرابرمعجزاتی که در نام عیسی مسیح انجام نمی گیرند و  0

اشخاصی که خود را مسیح معرفی می کنند چگونه باید باشد؟

1.من باید خودم را آدم ___________بدانم،اگر کسی بخواهد مرا بخاطر  1

عیسی مسیح مسخره کند.                                                                 
8______________________________________________

1.ما باید جواب کسانی را که به خاطر عیسی مسیح با ما بد رفتاری می  2

کنند را با________بدهیم. 

عیسی در بیت الحم بدنیا آمد و درآنجا بود که ستاره شناسان از مشرق به 
دیدن او رفتند.این مردان به دنبال یک ستاره درخشان به اسرائیل آمدند و 

وارد یهودیه شدند،آنان اول به اورشلیم رفتند،و در آنجا نزد هیرودیس پادشاه 
رفتند و از او پرسیدند که پادشاه جدید اسرائیل درکجا بدنیا آمده است چون 

ایشان ستاره او را دیده بودند.

    هیرودیس و تمام اورشلیم،وقتی این سخنان را شنیدند بسیار ناراحت 

شدند.به همین خاطر هیرودیس به همراه مشاورین مذهبی اش جلسه ای 
مخفیانه برگزار کردند.او از این دانشمندان پرسید که طبق اسناد این 

پادشاه موعود یهودیها دقیقـاً در کجا بدنیا خواهد آمد،و آنها به او گفتند بر 
اساس پیشگویی ها او می بایست در بیت الحم بدنیا بیاید.

     هیرودیس به ستاره شناسان گفت بروید و او را بیابید،اما قبل از 

بازگشتتان پیش من بازگردید ومحل دقیق او را به من اط~ع دهید.



   ستاره شناسان به راه خود به سوی بیت الحم ادامه دادند،و ستاره آنان را 

به مکانی که عیسی در آنجا متولد شده بود هدایت کرد.ایشان وارد خانه ای 
شدند که کودک در آن بود و او را پرستش کردند.سپس هدایای خود را 

گشودند و ط~ و عطر و مواد خوشبو به او تقدیم کردند.اما در راه بازگشت به 
وطن،از راه اورشلیم مراجعت نکردند تا به هیرودیس گزارش دهند،زیرا 
خداوند در خواب به آنها فرموده بود که از راه دیگری به وطن بازگردند.

     پس از رفF ستاره شناسان،فرشته خداوند درخواب بر یوسف ظاهر 
گشت و گفت،برخیز و کودک و مادرش را برداشته به مصر فرارکن،همانجا 

بمان تا تو را خبر دهم،زیرا هیرودیس پادشاه می خواهد کودک را به قتل 
برساند.یکی ازانبیا قرنها پیش در این باره پیشگویی کرده و گفته 

بود:پسرخود را ازمصر فرا خواندم.      اما هیرودیس واقعـاً قصد داشت که 
پادشاه موعود را بکشد،برای همین تمام کودکان دو سال و زیر آن را در بیت 

الحم و اطرافش به قتل عام کشید.

    بعد از مرگ هیرودیس،در مصر فرشته خداوند بر یوسف ظاهر شد و به او 
گفت:برخیز و کودک و مادرش را بردار و ب سرزمین اسرائیل بازگرد،چون 

کسی که قصد قتل کودک را داشت،خودش مرده است.یوسف بیدرنگ با 
کودک
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و مادرش به اسرائیل بازگشت،و بعد به ایالت جلیل رفتند و در ناصره ساکن 
شدند.

   درآن زمان، یحیای تعمید دهنده در بیابانهای یهودیه رسالت خود را آغاز 
کرد. او موعظه کرده،به مردم می گفت از گناهان خود توبه کنید،زیرا ملکوت 
خداوند بزودی فرا خواهد رسید.یحیی لباسی از پشم شتر بر تن می کرد و 
کمربندی چرمی به کمر می بست.خــوراکش نیز ملخ وعسل صحرایی بود.

مردم ازاورشلیم واز سراسرکرانه رود اردن،ودر واقع از تمامی سرزمین 
یهودیه به بیابان می آمدند تا به موعظه اوگوش فرا دهند.ایشان به گناهان 



خود اعتراف کرده،بدست یحیی در رود اردن غسل تعمید می یافتند.اما وقتی 
یحیی دید که عده زیادی ازروحانیون متظاهر و رهبران قوم نزد او می آیند تا 

تعمید گیرند به ایشان گفت:ای افعی زادگان،زیرا اینان به سنتها و میراث 
مذهبی خود اعتماد کرده بودند تا آنها را نجات دهد،و نمی خواستند از 

گناهانشان توب کنند تا نجات یابند.

    و یحیای پیامبر از شخص دیگری صحبت کرد که قرار بود بیاید و مردم را 
با روح القدس و آتش الهی تعمید دهد.و گفت او کسانی را که به او ایمان 

آورند واز او پیروی کنند را گرد آورده ودیگران را در آتشی خاموش نشدنی 
خواهد سوزاند.      در آن زمان،عیسی از ایالت جلیل بسوی رود اردن به راه 
افتاد ت در آنجا از یحیی تعمید گیرد.ولی یحیی سعی کرد جلوی او را بگیرد 
و گفت این کار شایسته نیست،این منم که باید از تو تعمید بگیرم.اما عیسی 
گفت،مرا تعمید بده زیرا اینچنین،حکم خدا را به جا می آوریم.پس یحیی او 

را تعمید داد.

پس ازتعمید،درهمان لحظه که عیسی ازآب بیرون می آمد،آسمان بازشد و 
روح القدس به شکل کبوتری پایین آمد و بر عیسی قرار گرفت.آنگاه ندایی از 

آسمان در رسید که این فرزند عزیز من است که از او خشنودم.

سواjت شفاهی

1.چه گونه مردانی به دیدارعیسی آمدند و چه چیزهایی به او اهدا کردند؟

2.این مردان اول در چه شهری توقف کردند،آنها درآنجا با چه کسی صحبت 
کردند؟

3.چرا خدا به یوسف هشدارداد که به مصر بگریزد؟

4.بعد ازمرگ هیرودیس یوسف به کجا رفت؟
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5.یحیای تعمید دهنده در کجا موعظه می کرد؟  

6.ظاهر او چگونه بود؟  

7.پیغام او برای مردم چه بود؟

8.چه اتفاقی برای مردمی که ازگناهانشان توبه می کردند می افتاد؟

9.چرا یحیای پیامبر فریسیها و صدوقی ها را افعی زادگان خطاب می کرد؟

1.یحیا گفت،شخصی خواهد آمد که مقامش بسیارباjترازمن است،او  0

چگونه مردمان دنیا را از یکدیگرجدا خواهد کرد؟

1.چه کسی ازجلیل آمد تا توسط یحیی غسل تعمید بگیرد؟ 1

1.گرچه یحیی احساس کرد شایستگی تعمید عیسی را ندارد اما عیسی  2

اصرار کرد تا این کار انجام شود،عیسی چه دلیلی برای او آورد؟

1.بعد از بیرون آمدن عیسی از آب چه اتفاقی افتاد؟ 3

-درس دوم حقایق روحانی

متی 3-2

1.ما فقط زمانی می توانیم بهترین های خدا را در زندگی تجربه کنیم که 

کام~ً از او اطاعت کنیم.خداوند ازیوسف خواست کارهای متعددی انجام دهد 
واومیتوانست انجام ندهد.او از خداوند اطاعت کرد وبا مریم که در آن زمان 

حامله بود ازدواج کرد.او به خداوند اعتماد کرد،گر چه دررک حاملگی او 
چیزی غیرممکن برای او بود.دوباره وقتی آنها دربیت الحم زندگی می 



کرند،خداوند به آنها گفت که به مصر نقل مکان کنند.مصرکشوری خارجی با 
زبانی بیگانه وسبک زندگی کام~ً متفاوت بود که حتی خدایان دروغین را 

ستایش میکردند.این تغییرمکان دادن کاری راحت برای یک مرد و زن 
وکودکی کوچک نبود.به هرحال،انتخاب او اطاعت بود،و نتیجه اش هم زندگی 

بخشیدن به عیسی بود.

    

     همانطورکه خداوند برای زندگی یوسف برنامه خاصی داشت،برای هر 

یک از ما نیز برنامه خاصی در زندگی دارد.کتاب مقدس میفرماید،حتی از 
زمانیکه ما در رحم مادر خود بودیم،او ما را می شناخت و برنامه خاصی 

برای ما در نظر داشت.اگر ما بخواهیم چیزهای خوب خدا را در زندگی خود 
و فرزندانمان تجربه
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کنیم،باید با دقت ازدستــورالعمل های اودر زندگی اطاعت کنیم.کتاب مقدس 
میگوید خدا می خواهد زمانی که ما دعا می کنیم یا ک~م او را می خوانیم در 
قلب ما با ما صحبت کند.او می خواهد ما را به سمت زندگی کامل بهمراه او 

هدایت کند.در بسیاری ازاوقات زمانیکه دعا می کنیم یا ک~م او را می خوانیم 
خدا با ما مستقیمـاً صحبت می کند.او ما را در شرایط خاص،نگرش های 

خاص،و درمــورد گرفF تصمیمهای خاص،همراهی میکند.ما نیز همانند 
یوسف باید تصمیم بگیریم که در اینگونه موقعیت ها از او اطاعت کنیم،حتی 

در سخت ترین شرایط.

*آیا خدا با شما در مــورد چیز خاصی در زندگیتان صحبت می کند؟آیا او از 
شما خواسته است چیزی را در زندگیتان تغییر دهید که انجامش برایتان 

مشکل  باشد؟ اگر اینچنین است و احساس راحتی می کنید،این مسئله را با 
افراد گروه خود در میان بگذارید.jزم است هر شخص این احتیاجات را 

دردفتر خود زیر اسم شما بنویسد و به یاد داشته باشد که در طول هفته بعد 



برای احتیاجات شما دعا کند.خدا می خواهد و به شما قدرت اطاعت از 
برنامه او برای زندگیتان را به شما خواهد داد.

2. عیسی مسیح بعد از رستاخیزش، قبل ازاینکه به آسمان بازگردد به تمام 

ما پیروانش یک دستــورداد.بیایید با هم آخرین حرفهای او را قبل از 
بازگشتش به آسمان مرور کنیم:پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید 

و ایشان را به اسم پدر،پسر و روح القدس غسل تعمید دهید؛و به ایشان تعلیم 
دهید که تمام دستــوراتی را که به شما داده ام را اطاعت کنند.مطمئن باشید 
هر جا که بروید،حتی دورترین نقطه دنیا باشد،من همیشه همراه شما هستم!

بعداً در این مطالعه خواهیم آموخت که چگونه برویم و با دیگران در مــورد 
عیسی مسیح صحبت کنیم.ولی یک دستور هست که همه ما باید در اطاعت از 

او انجامش دهیم.ما باید در نام پدر،پسر و روح القدس غسل تعمید بگیریم.

.غسل تعمید یک عمل ساده در اطاعت از مثالی است که عیسی مسیح برای 

ما بجا گذاشت.در این عمل شما همراه شخصی خداشناس داخل آب رفته و 
در آب غوطه می خورید،سپس از آب بیرون می آیید.
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.عیسی مسیح در کودکی غسل تعمید نگرفت.در انجیل لوقا،ما می خوانیم که 

او در کودکی به خانه خدا برده شد.در آنجا کشیش او و والدینش را برکت 
داد.ولی این غسل تعمید نبود.

.غسل تعمید گرفF او چیزی بود که خودش در مــورد آن تصمیم گرفت.این 

چیزی نبود که والدینش برای او انجام داده باشند.پیرو مثال عیسی 
مسیح،همه ما باید خودمان برویم دنبال اینکه توسط فردی خداشناس غسل 

تعمید بگیریم.



.این یک مراسم مذهبی نیست که شما را مختص به فرقه ای خاص یا 

مذهبی کند.این یک تجربه روحانی نیست که جان شما را از گناهانتان پاک 
کند.این یک نماد است،یک نمایش عمومی از تعهد ما به پیروی از مسیح ، 

کتاب مقدس به   می آموزد که غسل تعمید تصویری است از بخاک سپاری و 
قیام عیسی مسیح از مرگ.وقتی ما غسل تعمید می گیریم،این بدان معناست 

که ما خودمان را با تدفین و قیام مسیح از مرگ یکی می کنیم.

 Fنظر شما درمــورد غسل تعمید چیست؟آیا فکر می کنید که غسل تعمید گرف*
از روی مثال عیسی مسیح مشکل است؟ آیا احتیاج دارید که غسل تعمید 

بگیرید؟ آیا  می خواهید که غسل تعمید بگیرید؟  

    

   

آغاز زندگی جدید در عیسی مسیح

از

کریستی ا.براونر

-درس سوم آزمایش مسیح

متی 4



"نان نمی تواند روح انسان را سیرکند،بلکه فقط ک~م خداست که می تواند نیاز 
درونی او را برآورده سازد." متی 4:4

مرور

1.اشعیای نبی گفت عیسی را عمانوئیل خواهند نامید،که ترجمه آن 
خدا__________ میباشد.

2.عیسی فرمود:آمدن من یعنی مسیح مانند___________خواهد بود.

3.عیسی مسیح فرمود،وقتی او به زمین بازگردد،هیچکس در مــورد او دچار اشتباه 

نخواهد شد،زیرا همه او را خواهند دید که سوار بر___________،با قدرت و 
شکوهی خیره کننده می آید.

4.عیسی مسیح فرمود پیش از آمدنش بسیاری آمده خواهند گفت که مسیح هستند 

و با کارهای خود عده زیادی را گمراه خواهند کرد.پس ما باید مواظب باشیم تا 
توسط پیامبران دروغین_________نشویم.

5.عیسی مسیح فرمود،ما باید خود را_______بدانیم وقتی مردم ما را 

بخاطراواذیت و آزار می کنند،زیرا پاداشمان را از دست نخواهیم داد.او میفرماید 
با اینگونه افراد با________برخــورد کنیم.

6.عیسی مسیح فرمود،تنها کسی که میداند او کِی به زمین بازمی 

گردد_______است.
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7.مردی که در بیابان پیغام توبه را موعظه میکرد_______ _______بود،لباس او 

از پشم شتر وغذایش ملخ بود.



8.بسیاری برای غسل تعمید پیش یحیی می آمدند و به__________اعتراف 
میکردند.

9. یحیای نبی فرمود ، شخصی خواهد آمد که پیروانش راجداکرده ، کسانی  که 
او را نپذیرفF را در                        خواهد سوزاند . 

10.عیسی آمد وازیحیی خواست تا او را                      دهد . 

1.هنگام غسل تعمید عیسی مسیح                          به شکل کبوتر براو  1

فرود آمد ، و                   از آسمان دررسید.

1.آخرین ک~م عیسی مسیح به شاگردانش قبل از اینکه به آسمان باز گردد ، این  2

بود که تمام کسانی را که به او ایمان می آورند را                   دهید.

1. ما باید                     بگیریم، نه برای                گناهانمان،بلکه  3

بخاطر اینکه این نمادیست که در                 با آن شناسایی می شویم .

1.غسل تعمید نمادی است از               ،              و               عیسی  4

مسیح .

بعد ازغسل تعمید گرفF او،روح خدا عیسی را به بیایان برد تا در آنجا شیطان او 
را وسوسه وآزمایش کند. عیسی در آن زمان ، برای مدت چهل شبانه روز روزه 

گرفت . پس در آخر بسیارگرسنه شد.دراین حال شیطان به سراغ اوآمد واو را 
وسوسه کرد وگفت: اگراین سنگها را تبدیل به نان کنی ثابت خواهی کرد که فرزند 

خدا هستی.عیسی به او فرمود:نه،من چنین نخواهم کرد،زیرا کتاب آسمانی می 
فرماید نان نمی تواند روح انسان را سیرکند؛بلکه فقط ک~م خداست که می تواند 

نیاز درونی اورا برآورده سازد.

سپس شیطان او را به شهراورشلیم برد و بر روی بام خانه قرارداد، و به او گفت: 
خود راازاینجا بیندازوثابت کن که فرزند خداهستی؛چون کتاب مقدس می 

فرماید:خدا فرشتگان خود راخواهد فرستاد تا تو را ازخطرحفظ کنند.



آنها نخواهند گذاشت که حتی پایت به سنگ بخــورد.عیسی جواب داد ،بلی،ولی 
همان کتاب نیز می فرماید که خداوند را بی جهت آزمایش مکن.
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سپس شیطان اورا به قلًه کوه بسیاربلندی برد وتمام ممالک جهان، وشکوه وج~ل 
آنها را به او نشان داد،وگفت:اگر زانو بزنی ومراسجده کنی،همه اینها را به تومی 
بخشم .عیسی به او گفت: دورشو ای شیطان!کتاب مقدس می فرماید:فقط خداوند 

را بپرست وتنها ازاواطاعت کن. آنگاه شیطان ازاو دور شد و فرشتگان آمدند و 
عیسی راخدمت کردند.

سوjت شفاهی

- روح القدوس عیسی را به کجا برد تا وسوسه و آزمایش شود ؟ 1

2-عیسی برای مدت چهل شبانه روز و قبل ازاینکه شیطان برای وسوسه او 
بیاید چه کار کرد ؟

- در دو آزمایش اول،شیطان عیسی را به چالش کشید تا ثابت کند که او چه  3

کسی است؟ 

-در آزمایش اول شیطان سعی کرد عیسی را وادار کند که چیزی را به نان  4

تبدیل کند؟

-در آزمایش اول عیسی چگونه بر شیطان غلبه کرد ؟ 5

6- در آزمایش دوم وقتی شیطان عیسی را بربام خانه خدا قرارداد،سعی کرد 
او را وادار به چه کاری می کند؟

-درآزمایش دوم چگونه عیسی برشیطان غلبه کرد ؟  7

-درآزمایش سوم،شیطان به عیسی وعده داد تمام ممالک جهان وشکوه و ج~ل  8

آنها رابه او بدهد.درمقابل شیطان ازاوخواست چه کاری انجام دهد ؟



-عیسی چگونه در آزمایش سوم برشیطان غلبه کرد ؟ 9

-بعد از رفF شیطان،چه کسانی برای خدمت کردن به عیسی مسیح آمدند؟ 1 0
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حقایق روحانی — درس سوم

متی 4

1.حتی بعد از سپردن زندگیمان به عیسی مسیح ، بازهم آزمایش خواهیم شد .

برخ~ف عیسی مسیح ، احتیاج نیست که ما به بیابان برویم تا آزمایش و وسوسه 
شویم . کتاب مقدس به ما می آموزد که ما نه تنها توسط شیطان بلکه امیال و افکار 

1 ) . کتاب مقدس به ما می آموزد که  :1 4 خود نیز وسوسه می شویم . ( یعقوب 
در قلب همه ما برای تمایل به انجام کار خوب و کار بد کشمکش ثابتی وجود دارد . 

من اختیار عمل خود را ندارم ، زیرا هر چه می کوشم کار درست را انجام دهم 
نمی توانم ، بلکه کاری را انجام می دهم که از آن متنفرم ! من بخوبی میدانم که 

آنچه می کنم ، اشتباه است و وجدان ناراحت من نیز نشان می دهد که خوب بودن 
شریعت را تصدیق می کنم . اما کاری از دستم بر نمی آید ، زیرا کننده این کارها 
من نیستم . این گناه درون من است که مرا وادار می کند مرتکب این اعمال زشت 

گردم ، زیرا او از من قویتر است . رومیان 7: 17-15 

2. شما وسوسه را تجربه خواهید نمود زیرا حاj شما دو سرشت در خود دارید . 

یکی روح جسم و دیگری روح خدا ( روح القدس ) در شما.غ~طیان 5: 17-16 
می گوید : از اینرو ، به شما توصیه می کنم که از اوامر روح خدا پیروی کنید ؛ او 
به شما خواهد آموخت که چه بکنید و کجا بروید .در این صــورت دیگر برده امیال 

نفس سرکش خود نخواهید بود . زیرا ما انسانها ، بطور طبیعی دوست داریم 
امیال نفسانی خود را به جا آوریم ، امیالی که مخالف اراده و خواست روح 



خداست . بر عکس ، هرگاه می خواهیم از اوامر روح خدا پیروی کنیم و خواست او 
را بجا بیاوریم ،امیال طبیعی ما به مخالفت با آنها می پردازند. این دو نیرو،مدام 

درما درحال کشمکش هستند ومی کوشند بر اراده ما مسلط شوند . 

3.ما نیز همانند عیسی مسیح ، با استفاده از قدرت ک~م خداوند می توانیم بر 

4 می فرماید،ک~م خدا زنده و با نفوذ است و  :1 2 وسوسه ها غلبه کنیم . عبرانیان 
بّرنده تر از هر شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا می کند ،زیرا 
افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را می شکافد تا ما را آنچنانکه هستیم ، به 

خود ما نشان دهد. این آیه را بیشتر از یک بار بخوانید .از اعضای گروه بپرسید 
که در مــورد معنای این آیه چگونه فکر می کنند . 
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ک~م خدا تنها یک کتاب پند و اندرز نیست.این ک~م زنده خداوند است که با آن با 
قلبهای تک تک ما، به روشهای فردی صحبت می کند.و به عمق بخشهایی از روح ما 

نفوذ می کند که تنها خدا از آنها آگاه است .

تنها مهم ترین کاری که هر یک از پیروان مسیح باید انجام دهند این است که هر 
روز زمانی را به تنهایی با پدر صرف کنند.شیطان هر کاری انجام خواهد داد تا ما 

را از ک~م خدا دور سازد،زیرا او می داند که ک~م خدا سرچشمه استحکام 
ماست.او به ما خواهد گفت که بیش از حد سرمان شلوغ است؛ما قب~ً کتاب مقدس 

را مطالعه کرده ایم؛ما بسیار خواب آلودیم،درک کتاب مقدس بسیار دشوار 
است،ومیلیونها بهانه دیگر.اما ما باید در نظر داشته باشیم که تمام اینها دروغ 

هستند.ما باید هر روز وقت صرف  دعا کردن و خواندن ک~م خدا را در اولیت قرار 
دهیم.

می توانید از این برنامه ساده پیروی کنید.



1.خلوت خود را با خداوند با گفF اینکه چقدر او را دوست دارید آغاز کنید و او را 

برای همه چیزهای شگفت انگیز او ستایش کنید.

2.ازاو برای چیزهایی که درزندگی برایمان انجام داده یا بخاطرجواب دادن به 
دعاهایتان تشکر کنید.

* این ایده خوبی است که یک بخش یا یک صفحه از دفتر دعایتان را جدا کرده و آن 
را " با تشکر از شما " بنامید و کارهایی را که خدا در زندگیتان انجام داده را در 

آن ثبت کنید.شاید بهتر باشد که همیشه تاریخ ها را نیز در آن بنویسید.به این طریق 
می توانید کارهایی را که خدا در زندگیتان انجام داده را ثبت نمائید.

3.دعا کردن برای دیگران:اشخاصی که درمطالعه کتاب مقدس حضور 
دارند،خانواده تان ،دوستانتان،مخصوصـاً آنانی که هنوز مسیح را نمی شناسند،و 

نیازهای خاص.اگراشخاص زیادی را برای دعا کردن دارید،شاید jزم باشد که یک 
بخش یا یک صفحه را برای هر روز هفته  در نظر بگیرید و خانواده و دوستانتان را 

جدا کرده و برای آنها یکبار در هفته دعا کنید.

18

          برای مثال :

دوشنبه                                           سه شنبه

خاله پَم                                         مادر بزرگ 

عمو دیوید                                       مامان

 ِری چِل                                          بابا

جان دیوید                                     کشیش مارسلو



* شاید مفید باشد اکنون اینکار را با هم انجام دهیم.که هر کس بتواند ساعات 

دعای خود را بدون احتیاج به انجام این کار در آینده شروع کند .

4.ک~م خدا را بخوانید و در آن تفکر کنید.کتاب مقدس به ما می آموزد که نباید 

کتاب مقدس را همانند چیزهایی دیگر بخوانیم،بلکه باید در گفتار آن تفکر کنیم.این 
بدان معناست که باید:

• آن را آهسته بخوانید .

• یک آیه را چند دفعه بخوانید و عمیقـاً درباره معنای ک~م آن تفکر و تعمق 
کنید.شاید jزم باشد قبل از تمرکز به حقایق چند بار آن را بخوانید تا بتوانید 
متوجه معنای واقعی ای که خداوند می خواهد به ما بدهد بشویم.

• نام خود را هر گونه که صدق می کند بجای حقیقت ک~م بگذارید.برای 
مثال:اگر آیه چنین گفت،" به پدر و مادر خود احترام بگذار ".جنبه شخصی 
آن چنین می شود،کریستی،شما باید به پدر و مادر خود احترام بگذاری.

• این آیه را به سوی خدا دعا کنید و از او بخاطر برکت هایش تشکر کرده و از 
او بخواهید نیازهایتان را برآورده سازد.برای مثال:خدا یا از تو بخاطر پدر و 
مادرم تشکر می کنم.خداوندا،من تو را پدر آسمانی خود می پندارم که تمام 
نیازهایم را برآورده می کنی،و وقتی پدر زمینی من نیست تو با منی.
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کتاب مقدس دارای حقایق معنوی بسیاری است که خداوند می خواهد توسط آنها در 
زندگی ما در حال حاضر با ما ارتباط بر قرار کند.در این جا نمونه ای از اینکه 
چگونه در ک~م خدا تفکر و تعمق کنید وجود دارد .



*بیایید از یک فصل بعد از فصلی که امروز در مــورد آن بحث کردیم شروع 
کنیم،متی5  

.اجازه دهید که هر شخص وقت کافی داشته باشد تا سه یا چهار آیه اول را 
بخواند.اگر کسی قادربه خواندن نیست رهبر باید آیات را بدون هیچ توضیحی چند 
بار برایش بخواند.

*حاj اجازه دهید که هر کس سعی کند تا معنای آیات را درک کند،و اگر توانستیم 

اسمهایمان را در آیات بگذاریم.از اینکه به روح خدا اجازه دهید با شما صحبت کند 
واهمه نداشته باشید.در اینجا یک نمونه موجود میباشد،اما قطعـاً این تنها راهی 
نیست که می توان آن را در زندگی فردی به کار برد . این کلماتی است که خداوند 
زمانیکه این آیات را می خواندم با من صحبت کرد.

3:خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می کنند،زیرا ملکوت آسمان  آیه
3:خوشابحال من اگر نیاز  از آن ایشان است.(نمونه حقیقت روحانی نویسنده)آیه
خود را به خدا احساس کنم، زیرا ملکوت آسمان از آن من است.خدایا؛کمکم کن تا 
نیاز به تو را احساس کنم.من نمی خواهم که مغرور باشم و مملو از روح 
خود.خداوندا شکرت،برای کارهایی که در زندگی من انجام دادی.خدایا شکرت زیرا 
می دانم که ملکوت آسمان از آن من است،به راستی که من یک فرد پراز برکت 
هستم.

آیه4:خوشابحال ماتم زدگان،زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

4:برای من تصور اینکه درماتم پراز برکت باشم  (نمونه حقیقت روحانی نویسنده)آیه
دشوار است.زیرا عزادار بودن لحظات غمگینی است.اما بعنوان پیرو عیسی 
مسیح،من شکرگذارم زیرا واقعـاً برکت داده شده ام.زیرا برای ما که به عیسی 
مسیح ایمان داریم امیدی وجود دارد.خدا به ما امید داد و این آرامش واقعی 
است.خدایا،از تو متشکرم که در زمان فوت مادرم،وقتی که عزادار بودم،باعث 
آرامش من بودی.تو را سپاسگزارم که مردمان خداشناسی را در زندگی من 
گذاردی تا در زمان غم و اندوه به من آرامش بدهند.بخاطر آرامشی که از روح 
القدس به جان من میرسد ازتو متشکرم.بله خداوندا ، بعنوان یک ایماندارمی توانم 



ببینم که درزمان حزن واندوه هم برکت گرفته ام .خداوندا دوستت دارم،برای اینکه 
ازمن مراقبت می کنی.

__________________________________________________20      

        هیچ فرمول خاص،کلمه مخصوص،و یا روش ومتد بخصوصی وجود 

ندارد.تنها چیزی که مهم است اینست که در ک~م خداوند تفکروتعمق کنیم.به 
آنها اجازه دهیم که در اعماق جان ما نفوذ کنند.زمانیکه آنها در زندگی شما 

نفوذ کنند،خداوند با عمیق ترین اعضای بدنتان صحبت خواهد کرد.

        با انجام این کار به طــورمستمر،ما ازهرجهت بیشتر شبیه به عیسی 
مسیح می شویم.و نه تنها قادر می شویم در مقابل وسوسه ها مقاومت 

کنیم،بلکه محبت بیشتری نیزازخود نشان خواهیم داد،ودرهر حوزه از 
زندگیمان بیشتر خداشناسانه  عمل می کنیم.شناخت خدا از راه شخصی 

کلید یک زندگی مسیحی موفق و پیروز است.

*از شما می خواهم تا در مقابل خودتان و گروهتان برای یک هفته متعهد 
شوید، که هر روز حداقل پانزده دقیقه از وقتتان را صرف گذراندن با خدا با 

خداوند کنید.اگرامکان پذیراست،هر روز یک چیز را که خداوند با شما در آن 
مــورد صحبت می کند را بنویسید.اگر قادر به خواندن نیستید،ببینید می 

توانید کسی را پیدا کنید که حداقل روزی یک آیه را در هفته آینده برایتان 
بخواند،و ببینید وقتی ک~م خدا به قلبتان نفوذ میکند روزانه چه اتفاقی می 

افتد.

*اجازه دهید خواندن این فصل را که شروع کرده ایم ادامه دهیم.هیچ عجله 
ای برای به پایان بردن یک فصل در یک روز نمی باشد.وقتی که یک فصل را 
به پایان بردید فصل دیگری را آغاز کنید و به همین منوال.هفته آینده بیایید 
بازگردیم وهرتجربه ای را که ممکن است شما در حال تفکر و تعمق در ک~م 

خدا داشته اید را با دیگران تقسیم کنیم.
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آغاز زندگی جدید در عیسی مسیح

از

کریستی ا.براونر

-درس چهارم دور کردن هراس از صیادان مردم

متی 8-4

"عیسی جواب داد ای کم ایمانان!چرا می ترسید.سپس برخاست و فرمان داد تا 

باد و طوفان آرام گیرند؛آنگاه آرامش کامل برقرار شد. متی 8:26

  *به عنوان رهبر،به یاد داشته باشید که از اعضای گروهتان بپرسید،آیا هر روز 

قادر      به  خواندن کتاب مقدس و دعا کردن بوده اند یا نه.به هر شخص فرصت 
دهید تا          تجربه اش را با دیگران تقسیم کند.آنها را تشویق به ت~ش کنید.

*همچنین به خاطر ماهیت مطالعه این هفته،مهم است که گروه وقت دعا و شفاعت را 

در آغاز جلسه داشته باشند نه در آخر.

مرور



1.اشعیای نبی گفته بود که عیسی را عمانوئیل خواهند نامید،که ترجمه آن خدا 
_________ میباشد.

2.وقتی که عیسی مسیح در کوه به شاگردانش در مــورد ظهور دومش تعلیم می داد، 
او به آنها گفت تا مراقب باشند که پیامبران و کسانی که خود را مسیح معرفی می 

کنند و حتی معجزات شگفت انگیزی نیز خواهند کرد آنها را________ ندهند.

3.عیسی مسیح فرمود،زمانیکه او به زمین بازگردد همه او را خواهند دید که سوار 

بر_____________با قدرت وج~ل می آید.

4.یحیای تعمید دهنده بسیاری را که به بیابان آمده و از_________توبه می کردند 
را غسل تعمید می داد.

5.عیسی مسیح فرمود تنها کسی که از زمان بازگشتش با خبر 

است________است.
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6.قبل از اینکه عیسی به آسمان بازگردد به شاگردانش دستور داد تا تمام پیروانش 
___________بگیرند.

7.یحیای نبی فرمود کسی خواهد آمد که مردم زمین را از هم جدا خواهد کرد،و 
کسانی را که او را نپذیرفتند را در_______خاموش نشدنی خواهد سوزاند.

8.در دوآزمایش اول عیسی،شیطان سعی کرد او را وادارکند تا ثابت کند 
او_______ است.

9.در آزمایش سوم،شیطان از عیسی خواست تا زانو زده و او را________کند.

10.عیسی جواب شیطان را سه بار با استفاده از____________داد.

1.اگر ما بخواهیم خدا را بهتر بشناسیم،ضروری است هر روز ________را در  1

خلوت با اوبگذرانیم.



1.دو طبیعتی که در شما وجود دارند و در تضاد با یکدیگر هستند، چیستند؟ 2

1.اگر ما بخواهیم که بر وسوسه ها غلبه کنیم،ضروری است که هر روز زمانی را  3

برای ________در تنهایی با خداوند داشته باشیم.

1.اگر ما بخواهیم که بیشتر شبیه به عیسی مسیح شویم،باید ساعاتی را در  4

تنهایی با خداوند صرف_______کنیم.

    

    عیسی خدمات خود را بعد ازبازگشتش از بیابان آغاز کرد.او به ایالت جلیل 

بازگشت، و پس از مدتی از آنجا به بندر کفرناحوم رفت که در کرانه دریاچه جلیل 
واقع بود.او در این ناحیه همان پیام یحیای نبی را که توبه کنید،زیرا ملکوت خداوند 

نزدیک است را موعظه کرد.

     دو شاگرد اولی را که عیسی انتخاب کرد شمعون پطرس و اندریاس بودند.این 
دو برادر سوار بر قایق بودند و تور ماهیگیری را به دریا انداخته بودند تا ماهی 

صید کنند. عیسی ایشان را خوانده گفت:بدنبال من بیایید و من به شما نشان می 
دهم که چگونه مردم را برای خدا صید کنید.
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     عیسی از آنجا جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب ویوحنا را دید که با 

پدرشان ِزِبدی در قایق نشسته بودند و تــورهای خود را تعمیر می کردند.او از آنها 
نیز خواست تا او را پیروی کنند.

     عیسی در سراسر جلیل می گشت و در عبادتگاه یهودیان تعلیم می داد،و به هر 

کجا میرسید مژده ملکوت خدا را اع~م می کرد وهرنوع مرض وبیماری را شفا می 
بخشید. شهرت معجزات او از مرزهای جلیل نیز گذشت،به طوری که حتی بیماران 

از سوریه می آمدند تا شفا یابند.

    وقتی عیسی دید جمعیت انبوهی بدنبال آنان می آیند،شاگردانش را باjی کوهی 
برد و در آنجا در مــورد ملکوت خداوند به آنها تعلیم داد.



    جماعتی که به سخنان او گوش می دادند ،از موعظه عالی او مات و مبهوت شدند، 

زیرا او با قدرت به ایشان تعلیم می داد،نه مانند علمای دین یهود.

     هنگامی که عیسی از فراز تپه به زیر می آمد،بسیاری به دنبال او براه 

افتادند.ناگهان یک مرد جذامی خود را به عیسی رساند و به او گفت،ای آقا،اگر 
بخواهی،می توانی مرا شفا ببخشی.فــوراً جذام او از بین رفت: یک مرد دیگر یک 

افسر رومی،از عیسی در خواست کرد تا خدمتکار او را که فلج بود و در خانه 
خوابیده بود را شفا دهد.عیسی خدمتکار را شفا داد.

هنگامی که عیسی به خانه پطرس رسید،مادر زن پطرس تب کرد،و در رختخواب 
بود.اما وقتی عیسی دست او را گرفت،تب او قطع شد و برخاست و به پذیرایی 

پرداخت.

همان شب،عدۀ زیادی ازدیوانگان را نزد عیسی آوردند،و او با گفF یک کلمه،تمام 
ارواح نا پاک را از وجود آنان بیرون کرد و تمام بیماران را شفا بخشید.و وقتی 

عیسی متوجه شد که جمعیت بزرگی نزد او جمع شده اند به شاگردانش فرمود تا 
آماده شوند و به کناره دیگر دریاچه بروند.

آنگاه عیسی و شاگردانش وارد قایق شدند و به سمت دیگر دریاچه بــرراه 
افتادند.ناگهان دریاچه طوفانی شد بطوری که ارتفاع امواج از قایق نیز می گذشت 
و آب به داخل آن می ریخت.اما عیسی در خواب بود.شاگردانش به او نزدیک شدند 

و بیدارش کرده.فریاد زدند استاد به داد ما برسید؛غرق میشویم.عیسی جواب 
داد،ای کم ایمانان چرامی ترسید؟ 
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سپس برخاست و فرمان داد تا باد و طوفان آرام گیرند؛آنگاه آرامش کامل پدید آمد. 

سواjت شفاهی

1.پیغامی که عیسی برای مردم موعظه می کرد چه بود؟



2.نام دو شاگرد اول عیسی مسیح چه بود؟

3.شغل این اولین شاگردان چه بود؟

4.چرا مردم آنچنان مشتاق دیدار  عیسی مسیح بودند؟

5.چرا همراهان عیسی از روش تدریس او در کوه تحت تاثیر فراوان قرار گرفتند؟

6.وقتی عیسی از کوه پایین آمد مردی را که مریضی سختی داشت را شفا 
داد،مریضی آن مرد چه بود؟

7.سپس او خدمتکار افسر رومی را شفا داد،مشکل خدمتکار چه بود؟

8.عیسی یکی از بستگان پطرس را شفا داد،آن زن چه نسبتی با او داشت؟

9.چرا عیسی می خواست که به سمت دیگر رودخانه برود؟

1.عیسی در قایق چه کرد؟ 0

1.چرا شاگردان عیسی ترسیده بودند؟ 1

1.چرا عیسی آنان را سرزنش کرد؟ 2

1.عکس العمل شاگردان در قبال قدرت او در ساکت کردن طوفان چگونه بود؟  3
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-درس چهارم حقایق روحانی

متی 8-4

1.عیسی از همه ما می خواهد که صیاد انسانها باشیم.آزادی ای که ما درعیسی 

مسیح داریم چیزی است که او به ما دستور داده  تا با همه  کشــورها،شهرها،و 



همسایگانمان در دنیا تقسیم کنیم.اینها آخرین سخنان او به شاگردانش قبل از 
بازگشتش به آسمان بود.در هفته آخِر این مطالعه ما یاد می گیریم که چگونه 

ایمانمان به عیسی مسیح را با دیگران تقسیم کنیم.به هر حال،بسیاری از ما از 
صحبت کردن درمــورد عیسی مسیح با دیگران بیم داریم.ما به چیزهایی از این قبیل 
فکر می کنیم،من که هستم،باتمام محدودیتهایم،من چگونه می توانم کسی را متقاعد 

کنم تا از عیسی مسیح پیروی کند؟ وحتی اگر هم بتوانم،من در یک گوشه کوچک دنیا 
زندگی می کنم،عیسی مسیح چگونه از ما انتظار دارد که در نقاط دیگر دنیا 

تغییراتی ایجاد کنیم؟

کتاب مقدس به ما می آموزد که حتی اگر ما رویایی ترین و خوش صحبت ترین 
کسی که تا بحال زیسته هم بودیم،بازهم نمی توانستیم کسی را متقاعد کنیم تا 
ازعیسی مسیح پیروی کند.وقتی ما قلبمان را به عیسی مسیح می سپاریم،این 

شخص نیست که ما را �س می کند، بلکه این حضور روح مقدس خداست که ما را 
8 می فرماید،وقتی او بیاید،جهان را طبق  :1 6 به سوی توبه هدایت می کند . یوحنا

شواهد درارتباط با گناه،باعدالت وقضاوت محکوم خواهد ساخت.

نقش ما به عنوان صیادان مردم این است که تــورهای زندگیمان را پهن کنیم وتمام 
مردمی را که روح القدس به سمت ما می آورد را به منزل برسانیم.

یکی از اولین قدمهای قسمت کردن ایمانمان به عیسی مسیح با دیگران این است که 
قادر باشیم کارهایی را که عیسی مسیح در زندگی برای ما انجام داده را با دیگران 
در میان بگذاریم.این نوع ازارائه را"شهادت"مینامند.کلمه"شهادت"کلمه ای است که 
در دادگاههای قانون استفاده می شود.شاهد به چیزهایی که می داند حقیقت است 

شهادت میدهد،چیزهایی که آنها شاهد دست اول آن بوده اند.مردم می توانند 
بگویند شما دیوانه اید،یا شاهد غیر 
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قابل اطمینانی هستید،ولی هرگز نمی تواند چیزهایی را که شاهد دست اول آن بوده 
اید را 

تکذیب کنند.در اینجا یک تمیرین هست که می توانیم با هم انجام دهیم.

 بـــیایـــید بـــه گـــذشـــته فـــکر کنیم و بـــبینیم قـــبل از ایـــنکه عیسی را بـــشناســـیم چـــگونـــه 
زندگی ای داشتیم.

 سپس فکر کنید که چگونه مسیح برای نخستین بار به شما معرفی شد.

 به لحظه ای فـکر کـنید کـه روح الـقدس به قـلب شـما وارد شـد،و شـما فـهمیدیـد کـه 
عیسی مسیح خداوند است و شما به او در زندگیتان احتیاج دارید.

 در مــورد تصمیمتان در سپردن زندگیتان به مسیح فکر کنید.

 در نــهایــت،درمــــورد تــفاوتــهایی کــه عیسی مسیح در زنــدگــیتان بـوجـود آورده فــکر 
کنید.

 پــــس از انــــجام ایــــن فــــرایــــند در ذهــــنتان،بــــیایــــید هــــر شــــخص شــــهادت خــود را بــــا 
دیگران در گروه تقسیم کند.

مهم است که این امر بیشتر از سه دقیقه طول نکشد.

* و هـمچنین،ایـن زمـانیست که بـه عـنوان یـک گـروه بـایـد شـروع بـه پشـتیبانی از یـکدیـگر 
کـنیم و بـرای مـردمی کـه خـدا بـه مـا نـشان داده کـه jزم است بـه او ایـمان بـیاورنـد زمـان 
خـلوت و دعـا داشـته بـاشـیم،شـاید اشـخاصی از محـل کـارمـان یـا مـدرسـه.شـایـد کسی 
از افـــراد خـــانـواده مـــان کـــه هـــنوز مـــحبت وعـــشق مسیح را نـــپذیـــرفـــته بـــاشـــد.بـــا هـــمدیـــگر 
برای ایــن اشــخاص دعــا کــنید.اجــازه دهــید هــر کــس اســامی ذکــر شــده در گــروه را در 
دفتر دعایش بنویسد.این ت~ش گروهی است برای آوردن همگان به سوی مسیح.

ه در نــــقاط دور از مــــا زنــــدگی می کــــنند را هــــم فــــرامــوش  *امــــا بــــیائــــید تــــا مــــردمی را ک
نکنیم.این مسئولیت ماست که برای این افراد نیز دعا کنیم.



- شـــایـــد شـــما و یـــا کـــشیش شـــما ُمبلغی را می شـــناســـید کـــه در  *ایـــده ای بـــرای رهـــبر
کـــــــــــشوری دیـــــــــــگر یـــــــــــا درنـــــــــــقطه دیـــــــــــگری از کـــــــــــشور زنـــــــــــدگی می کـــــــــــند.چـــــــــــرا بـــــــــــرای آن 
شــخص،خــانواده اش و مــردمی که به آنها خدمت می کــنند شــروع بــه دعــا نــکنیم.ایــن 
کــار را در زمــان دعــای گــروه مــطالــعه کــتاب مــقدس انــجام دهــید.از یکی از افــراد گــروه 
بـخواهـید به ُمبلغ نـامـه بـنویسـد و از او بـپرسد در چـه مواردی می خواهـد تـا بـرایـشان 
دعــا کــنید.بــبینید از چــه راهــهایی می تـوانــید مــژده عیسی مسیح را بــا نــقاط دور دنــیا 
تـــقسیم کـــنید و بـــرای انـــجام ایـــنکار دعـــا کـــنید.قـــبل از ایـــنکه بـــه حقیقت روحـــانی بـــعدی 
بروید در این مــورد با هم بحث و گفتگو کنید.
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2.عیسی شـاگـردانـش را سرزنش کـرد،نه بخاطر ایـنکه او را از خواب بـیدار کـردنـد تـا 

طـوفـــان را آرام کـــند،بـــلکه بـــخاطـــر ایـــنکه ســـراســـر وجـودشـــان را تـــرس فـــرا گـــرفـــته بـود. 
شـاگـردان به طوفـان نـگاه کـردنـد.آنـها با طوفـان آشـنایی داشـتند ولی ایـن طوفـان خیلی 
شــدید بود.امــا چــیزی کــه هــنوز آنــها بــا آن آشــنا نــبودنــد قــدرت خــداونــد در زنــدگی آنــها 
بـود.آنـــها هـــنوز نمی فـــهمیدنـــد خـــداونـــد بـــزرگـــترازهـــرطـوفـــانی در زنـــدگـــیشان اســـت،و او 
درقایق با آنها نشسته بود.

      مـن دخـتری یـکسال و نـیمه دارم کـه شـروع کـرده به کـاوش در دنـیای اطـرافـش.در 

اطـــراف خـــانـــه مـــیَدود،کـــشوهـــا را بـــازمی کـــند،ظـــرفـــها وبـــشقابـــها وهـــمه چـــیزهـــایی را کـــه 
یرون می ریـــزد.یــــک روز،وقتی مــــا در خــــانــــه یکی از  دردســــت کــــوچــــکش جــــا بــــشود را ب
دوســـتان مـــشغول شـــام خــــوردن بـودیـــم،دخـــترم روی زمـــین داشـــت بـــازی می کـــرد کـــه در 
آن حــال ســگ بــزرگ و ســیاه آنــها وارد خــانــه،جــایی کــه مــا مــشغول شــام خـــوردن بودیــم 
شــــــد.دخــــــترم بــــــه ســــــرعــــــت هــــــر چــــــه تــــــمام تــــــر فــــــرار کــــــرده و خــــود را بــــــه مــــــن رســــــانــــــد و 
گـفت،مـامـان!مـن بـلندش کـردم و مـاهـیچه هـایـش فــوراً در بـغل من آرام گـرفـت.چـرا؟زیـرا 
او مـــیدانـــد کـــه مـــن عـــاشـــق او هســـتم، و او اطـــمینان دارد کـــه مـــن از او مـــراقـــبت خـواهـــم 
کرد.بعد از چند دقیقه او آرام گرفت و حتی با دستش سگ را هم �س کرد.



     مـــــا نـــــیز از زمـــــانی کـــــه کـــــنترل زنـــــدگـــــیمان را بـــــدســـــت خـــــداونـــــد می ســـــپاریـــــم فـــــرزنـــــد 
اویــــیم.او حــــامی مــــاســــت.او امــــنیت مــــا و فــــرزنــــدان مــــاست.او مــــا را دوســــت دارد و در 
زمــــــان تــــــرس بــــــایــــــد فـــــــوراً بــــــه ســــــمت او بــــــرویــــــم.در آغــــوش او تــــــرســــــمان از مــــــا دور می 
شــود.وقتی مــــا در زیــــر بــــال مسیح زنــــدگی کــــنیم و مطیع او بــــاشــــیم،دیــــگرهیچ هــــراسی 
نخواهیم داشت.

    در عهــد عــتیق کــتاب مــقدس مــردی بود بــه نــام داود.او دوران ســخت و تــرســناکی را 

گــذرانــید،زیــرا مــردی بــه نــام پــادشــاه شــاول سعی داشــت تــا او را بکشــد.هــمانــطور کــه 
داود حــقایق زیــادی را دربــاره خدا می آموخــت بــه خــدا نـزدیــکتر می شــد،او شــعرهــای 
زیـادی سـرود بـه نـام "مزامـیر".ایـنها شـعرهایی هستند الـهام گـرفته شـده از خـدا بـرای 
تـعلیم دربـاره خـدا.تـعداد یـکصدوپـنجاه عـدد از این شـعرهـا در کـتاب عهـد عـتیق موجود 
می بــاشــد،الــبته هــمه آنــها از داود نیســتند.او چــند مـزامیر در مــــورد تــرس نـوشــت،امــا  
مـن فـقط یکی از آنـها را بـرای مـطالـعه ایـن هـفته انـتخاب کـرده ام تا با هم در مــورد آن 
2.آن را هـــــنگام دعـــــای ایـــــن هـــــفته بـــــخوانـــــید.از خـــــداونـــــد  7 تـــــفکر و تـــــعمق کـــــنیم.مـــزامـــــیر
بــخواهــید تــا بــه  شــما یــاد  بــدهــد تــا تــمام تــرســتان را دور ریــخته و بــه آغـوش پــر مهــر و 
امنیت او بروید. 
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 جـــلسه ایـــن هـــفته را بـــا دعـــا پـــایـــان بـــبریـــد.امـــا بـــگذاریـــد ایـــنبار هـــر شـــخص یـــک نـــفر را 

تـرجـیحاً هـم سـن پـیدا کـند.بـا یـکدیـگردرباره چـیزهـایی کـه درزنـدگـیتان ازهـمه بیشـتراز 
آنــها می تــرســید صــحبت کــنید.ســپس بــا هــم در مـــورد تــرســهای یــکدیــگر دعــا کــنید،آنــها 
را بـــه طـــور مـــشخص بـــرای خـــداونـــد ذکـــر کـــنید.از خـــدا بـــخواهـــید تـــا تـــرســـهایـــتان را از 
شــما دور کــرده و بجای آنــها بــه خــداونــد ایــمان داشــته بــاشــید.بــه خــدا بــگویــید کــه می 
خـــواهـــــید تـــــمام ایـــــمانـــــتان را بـــــر او قـــــرار دهـــــید،حتی در مــــــورد چـــــیزهـــــایی کـــــه از آنـــــها 
وحشت دارید. 
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خداوند نورو نجات من است،از که بترسم؟خداوند حافظ جان من است از که 
هراسان شوم؟

هنگامیکه بدکاران بر من هجوم آوردند تا مرا نابود کنند،لغزیدند و افتادند.حتی اگر 
لشکری برضد من برخیزد،ترسی به دل راه نخواهم داد!اگر علیه من جنگ بر پا 
کنند، به خدا توکل خواهم کرد و نخواهم ترسید!

تنها خواهش من از خدا این است که اجازه دهد تمام روزهای عمرم را در حضور 
او زیست کنم و در خانه او به او تفکر نمایم و جمال او را مشاهده کنم.در روزهای 
سخت زندگی،او مرا در خانه خود پناه خواهد داد،مرا حفظ خواهد کرد و بر صخره 
ای بلند و مطمئن استوار خواهد ساخت.آنگاه بر دشمنانی که مرا احاطه کرده اند 
پیروز خواهم شد؛با فریاد شادی در خیمه او قربانی ها تقدیم خواهم نمود و برای 
خداوند سرود شکر گذاری  خواهم خواند.

ای خداوند،فریاد مرا بشنو و رحمت فرموده،دعایم را اجابت کن.تو گفته ای که تو 
را بطلبیم،من نیز از ته دل می گویم که ای خداوند تو را خواهم طلبید.

خود را از من پنهان مکن،بر من خشمگین مشو و مرا از حضــورت مران.تو مدد کار 
من بوده ای،مرا طرد نکن؛ای خدای نجات دهنده من،مرا ترک مگو!حتی اگر پدر و 
مادرم مرا از خود برانند،خداوند مرا نزد خود خواهد پذیرفت.

ای خداوند،مرا به راه راست خود هدایت کن تا از گزند دشمن در امان باشم.مرا به 
دست بد خواهانم نسپار،زیرا این ظا�ان می خواهند با شهادت دروغ خود بر علیه 
من قیام کنند.

اگر مطمئن نبودم که نیکویی خداوند را بار دیگر در این دنیا می بینم،تا بحال از 
بین رفته بودم.به خداوند امیدوار باش و بر او توکل کن.ایمان داشته باش و نا امید 
مشو.
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آغاز زندگی جدید در عیسی مسیح

از 

کریستی ا.براونر

- معنای خدمات زمینی عیسی مسیح"درس پنجم "محـبّت

متی 10-8

دل او به شدت برای مردم می سوخت،زیرا مشک~ت فراوان داشتند و نمی دانستند 
به کجا بروند و از چه کسی کمک بخواهند.آنها مانند گوسفندانی بی چوپان 
بودند.متی9:36  

*قبل از اینکه این درس را آغاز کنید،لطفـاً برسی کنید ببینید چند نفر از شرکت 
کنندگان ساعاتی را در خلوت با عیسی  مسیح گذرانده اند.ولی سعی کنید که 
اینکار را منتقدانه انجام ندهید.بلکه با محبت،همدیگر را تشویق کنید تا هر روز را 
با ک~م خدا سپری کنید. از آنها دعوت نمایید تا به خواندن انجیل متی تا به آخر 
ادامه دهند و بپرسید آیا برای مردمی که به عیسی مسیح محتاجند دعا کرده اند. 
ببینید آیا کسی موقعیت برای تقسیم شهادتش با دیگران را در طول هفته داشته 
است.

مرور

1.اشعیای نبی فرمود،عیسی را عمانوئیل خواهند نامید که ترجمه آن 
خدا_________ می باشد.



2.عیسی فرمود،وقتی او در آخر زمان به زمین بازگردد،همگان او را خواهند دید که 

سوار بر____________با ج~ل و قدرت می آید.

3.عیسی فرمود هیچکس از زمان بازگشت او باخبر نیست،مگر_______.

4.یحیای نبی بسیاری را که از__________توبه می کردند را غسل تعمید می 
داد.

5.یحیای نبی فرمود،کسی خواهد آمد که مقامش بسیارباjتر از من است،او 
پیروانش را جدا کرده و کسانی را که او را نپذیرفتند را در ________ خاموش 
نشدنی خواهد سوزاند.

6.عیسی با استفاده از___________جواب شیطان را داد.                                        

__________________________________________________30

7.اگر ما بخواهیم به خداوند نزدیک شویم،باید ساعاتی را در خلوت به_______ با 
او بگذرانیم.

8.عیسی از همه می خواهد که________خداوند باشیم.

9.هنگام طوفان عیسی در قایق چه کار می کرد؟

1.چرا شاگردان هراسان بودند؟ 0

1.عیسی شاگردانش را سرزنش کرد،زیرا آنها___________بودند و به او  1

اطمینان نکرده بودند.

1.کتاب مقدس به ما می آموزد اگر در زیر بال مسیح و مراقبت او زندگی کنیم  2

دیگر    

_________نخواهیم داشت.



      بعد از گذشF از دریاچه در میان طوفان خوفناک،عیسی و شاگردانش به سمت 
دیگر دریاچه رسیدند.در آنجا به دو دیوانه زنجیری برخــوردند.این دو دیوانه در 
قبرستان زندگی می کردند و آنقدر خطرناک بودند که کسی جرأت نداشت از آن 
منطقه عبور کند.این دو تا چشمشان به عیسی افتاد به او گفتند،ای فرزند خدا،با 
ما چه کار داری؟ آیا آمده ای تا قبل از وقت ما را عذاب دهی؟

      از قضا در آن حوالی گله خوکی می چریدند.پس ارواح نا پاک از عیسی 
خواهش کرده گفتند،اگر می خواهی ما را بیرون کنی،ما را به درون جسم این 
خوکها بفرست. عیسی به آنها گفت،بسیار خوب،بروید.ارواح ناپاک از وجود آن دو 
نفر بیرون آمدند و داخل خوکها شدند.ناگهان تمام گله دیوانه وار بطرف پرتگاه 
دویدند و خود را به دریاچه انداختند و خفه شدند.

    خوک چرانها با دیدن این صحنه،وحشتزده به شهر فرار کردند و تمام ماجرا را 

برای مردم نقل کردند.در نتیجه،تمام اهالی شهر بیرون ریختند تا عیسی را 
ببینند،وقتی به او رسیدند از او خواهش کردند که از آنجا برود و ایشان را بحال 
خودشان بگذارد.

      پس عیسی سوار قایق شد و به شهر خود کفرناحوم بازگشت،ناگهان عده ای 
پسر افلیجی را نزدعیسی آوردند.عیسی،هم بیماررا شفا داد وهم گناهانش را 
بخشید. حاضرین شگفت زده شده و خداوند را ج~ل گفتند،اما فریسیان او را 
کفرگو خواندند.

      عیسی بر سر راه خود به یک باجگیر به نام متی برخــورد.عیسی به او 

فرمود،بیا و مرا پیروی کن!متی فــوراً برخاست و همراه او رفت.یک روز عیسی و 
شاگردانش در خانه متی با عده ای از باجگیران و اشخاص بدنام سر سفره غذا 
نشسته بودند.
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   وقتی روحانیون این را دیدند،اعتراض کنان به شاگردان عیسی گفتند،چرا 
استاد شما با این قبیل افراد نشست و برخاست می کند؟عیسی در جواب گفت،من 
از شما هدیه و قربانی نمی خواهم،بلکه دلسوزی و ترحم می خواهم.

   عیسی از آنجا رفت و به همه مردم از تمام قشرها کمک کرد.مرد دیگری بود که 

سرپرست عبادتگاه بود.این مرد دختری داشت که مرده بود.عیسی به عزاداری 
دختر رفت و دست او را گرفت و او را زنده کرد.

    او چشم دو نابینا را که دنبالش می رفتند وازاودرخواست کردند که آنها را شفا 
دهد را بینا کرد. او با مردی روبرو شد که بخاطر روح ناپاکی که در او بود،نمی 
 ً توانست حرف بزند.پس عیسی آن روح ناپاک را از او اخراج کرد،و زبان او فــورا
باز شد.

   عیسی دلش بشدت برای مردم می سوخت،زیرا مشک~ت فراوانی داشتند و 

نمیدانستند به کجا بروند واز چه کسی کمک بگیرند.آنها مانند گوسفندانی بی 
چوپان بودند.عیسی به شاگردانش گفت،محصول زیاد است،اما کارگر کم.پس از 
صاحب محصول تقاضا کنید تا برای جمع آوری محصول،کارگران بیشتری بکار 
گیرد.

    سپس او شاگردانش را فرستاد در تمام سرزمین اسرائیل.او به آنها قدرت 

بخشید تا بتوانند احتیاجات مردم را برآورده سازند؛ماموریت آنها رساندن مژده و 
نشان دادن محبت او بود.او به آنها گفت که نگران نیازهای جسمی خود 
نباشند.زیرا خدایی که حتی از تعداد موهای سر ما باخبر است،برهمه چیز تسلط 
دارد و برای آنها ارزش زیادی قائل است.او سخنش را قبل از اینکه آنها را 
بفرستد با این جمله به پایان برد،اگر کسی به یکی از کوچکترین شاگردان من،به 
خاطر اینکه شاگرد من است،حتی یک لیوان آب خنک بدهد،او برای این کارش 
پاداش خواهد گرفت.

سواjت شفاهی



1.پس از طوفان و رسیدن به آنسوی دریاچه جلیل،عیسی و شاگردانش به چه 
کسانی برخــورد کردند؟

2.مشکل این دو مرد چه بود؟

3.عیسی برای آنان چه کار کرد؟

4.چرا خوکها خود را به دریاچه ریختند؟

5.چرا مردم آن دیار از عیسی خواستند تا آنجا را ترک کند؟

6.عیسی چه کاری برای پسر افلیج انجام داد؟
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7.چرا فریسیان عیسی را کفرگو خواندند؟

8.نام فرد باجگیر که عیسی او را م~قات کرد وازاوخواست تا او را پیروی کند چه 
بود؟

9.چرا فریسیان از عیسی وهمراهانش برای خــوردن غذا دراین مکان خاص انتقاد 

کردند؟

1.جواب عیسی در مقابل این افراد چه بود؟ 0

1.عیسی چه کاری برای دختر سرپرست عبادتگاه انجام داد؟ 1

1.عیسی چه کاری برای مرد نابینا انجام داد؟ 2

1.عیسی چگونه فردی را قادر به سخن گفF نبود را شفا داد؟مشکل او چه بود؟ 3

1.عیسی شاگردانش را برای انجام چه ماموریتی فرستاد؟ 4

1.عیسی به شاگردانش گفت،مثل______هوشیار باشید و مثل______ بی  5

آزار.



1.او به آنها گفت نگران چه چیزهایی نباشند؟ 6

17.او به آنها گفت که خداوند حتی از تعداد_______سر ما نیز باخبر است.

1.او به آنها گفت اگر کسی به یکی از کوچکترین شاگردان من،بخاطر اینکه  8

شاگرد من است،حتی یک لیوان آب خنک بدهد،او برای اینکارش پاداش خواهد 
گرفت.او در مــورد چه گروهی از مردم صحبت می کرد؟

-درس پنجم حقایق روحانی

متی 10-8         

1.عیسی از همه مراقبت می کند. او مراقب افرادی که اسیر ارواح ناپاک 

اند،بیماران، فقیران،ثروتمندان و مخصوصـاً کودکان است.در ملکوت خداوند همه 
شایسته و باارزش می باشند.

2.انسانها همیشه،به دیگران توجه نمی کنند. در برخــورد با مردانی که گرفتار 
ارواح ناپاک بودند،مردم شهر آنچنان درباره خوکها ناراحت بودند که از عیسی 
خواهش کردند تا آن منطقه را ترک کند.برای آنها مهم نبود که عیسی از راه های 
مختلف به انسانها چه کمکهایی کرده بود.نگرانی آنها بخاطر ضرر و زیان مالی بود 
که به آنها وارد شده بود. این بسیار ساده است که  پول را بر مردم ارجحیت 
داد.متأسفانه،بسیاری از ما در این دام سقوط می کنیم.
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6 می فرماید،عشق به ثروت،نخستین قدم بسوی گناهان  :1 0 اول تیموطائوس 
است. بعضی حتی برای پول،از خدا رویگردان شده و خود را گرفتار انواع دردها 
کرده اند. 

2 به یاد داشته باشید که  1 - 1 9 : 6 همچنین سخنان عیسی را در متی 
میفرماید،ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن 
آسیب رساند و یا دزد آنرا ِبُرباید.ثروتتان را درآسمان بیندوزید،درجایی که از بید 



و زنگ و دزد خبری نیست. اگر ثروت شما در آسمان باشد،فکر و دلتان نیز آنجا 
خواهد بود.پول و ثروت قدرتمند است.پول می تواند ما را کنترل کند،یا ما می توانیم 
آنرا به خداوند بدهیم تا او ما را کنترل کند.

• فکر کنید،من پولم را هرهفته چگونه خرج می کنم؟شاید بهتر باشد تا این 
را بنویسید.

• ازخودتان بپرسید،آیا من با طرزخرج کردن پول خود به عیسی مسیح 
احترام می گذارم؟

• آیا من چیزهایی میخرم یا کارهایی میکنم که باعث بی احترامی به 
خداوند شود؟آیا من با طرز خرج کردن پولم دیگران را آزرده میکنم؟آیا با 
طرز خرج کردن پولم به دیگران کمک میکنم؟ 

در عهد عتیق،خداوند هر شخص را ملزم به پرداخت ده درصد از آنچه که برای 
خدا بود کرده بود.درعهد جدید،ازما خواسته شده است تا زندگی و هر چیزی را 
که داریم به خدا بدهیم.اما بطور سنتی،ما از قانون عهد قدیم پیروی کرده و ده 
درصد از درآمد مالیمان را به خدا یا کلیسا میدهیم.این را در اصط~ح یک دهم 
می نامند . حاj دعا کنید،و از خدا بپرسید که چقدر از پول شما را برای انجام 
کارش از شما طلب می کند.کتاب مقدس به ما می آموزد، که خداوند کسانی را 
که به رشد ملکوت او کمک می کنند را برکت میدهد.همچنین کتاب مقدس به ما 
می آموزد که عیسی مسیح تمام احتیاجات ما را برآورده می سازد.شاید 
بگویید،اما خدا نمیداند که من چقدر فقیرم. خدا نمیداند که من چه بدهی بزرگی 
برای خودم درست کرده ام.عیسی مسیح نیز در خانواده زمینی فقیری بدنیا 
آمد.عیسی مشک~ت فقر را درک میکند،ولی او از ما می خواهد تا هرآنچه را که 
از ما می خواهد، با وفاداری در اطاعت از اوانجام بدهیم.از خداوند 
بپرسید،چگونه می خواهد تا شما از نظر مالی در پشتیبانی از خدمات او سهیم 
باشید.
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3.برای اینکه پیرو مسیح باشیم باید از الگوی او پیروی کنیم و دیگران را 
همانطور که او محبت می کرد،محبت کنیم.این واقعیت است که ما نمی توانیم 
همانطور که او مردم را شفا میداد این کار را انجام دهیم،اما عیسی مسیح 
هنوز هم مردم را شفا میدهد و التیام می بخشد.ما باید در دعا برای بیماران 
پایدار باشیم.ما باید هنگام درد در کنار آنها باشیم و دستان آنها را در دست 
خود بگیریم.ما می بایست به آنها بگوییم که عیسی مسیح آنها را دوست می 
دارد.ما باید برای کسانی که گرفتار ارواح ناپاک هستند دعا کنیم.عیسی 
مسیح هنوز هم در تمام نقاط دنیا توسط دعای پیروانش ارواح ناپاک را بیرون 
می کند.ما باید برای مردمی که نیازمندند دعا کنیم و به آنها کمک کنیم.ما باید 
هر کاری می توانیم انجام دهیم تا نیازهای جسمی آنها را فراهم کنیم.ولی باید 
مخصوصـاً در مــورد عشق و محبت مسیح که می تواند زندگی آنها را دگرگون 
کند با آنها صحبت کنیم.ما باید بخصوص به کودکان کمک کنیم.عیسی مسیح به 
شاگردانش دستور داد تا تمام این کارها را انجام بدهند،ولی او وعده پاداشی 
خاص را به کسانی که به کودکان کمک میکنند را داده است.

4.محبت کردن به بعضی اشخاص راحت نیست،ولی خدا از ما می خواهد تا 

ترحم داشته باشیم.باجگیران در آن دوران به دلیل موجهی مــورد تنفر بودند.آنها 
برای دولتی فاسد کار میکردند و باج و خراج از مردم میگرفتند،و اغلب آنها 
بیش از حد مقرر از مردم پول میگرفتند و اضافه آنرا برای خود بر 
میداشتند.ابراز ع~قه به کسی که چیزی از شما دزدیده است کاری ساده 
نیست،بخصوص اگر این شخص از کاری که کرده توبه هم نکرده باشد.اما 
عیسی به ما می گوید بعنوان پیروان او ما هیچگونه حقی برای قضاوت و محکوم 
کردن این افراد برای کاری که انجام داده اند را نداریم.وظیفه ما در مــورد این 
اشخاص دعا کردن،محبت کردن،و نشان دادن این حقیقت است که خداوند 
بخشنده است.اگر آنها نیز توبه کنند از بخشش کامل خداوند برخــوردار خواهند 
شد.کتاب مقدس می گوید که همه ما گناهکاریم و مستحق تنبیه و مجازات. 
کتاب مقدس می فرماید همانطور که ما از بخشش و رحمت برخــوردار شدیم ، 
ما نیز باید از خود بخشش و شفقت نشان دهیم،با اینکه اینکار بدون قدرت 
خداوند در زندگیمان غیر ممکن می باشد.



5.نیازهای جهان بسیار بزرگ است،ما نمی توانیم به تنهایی این کار را انجام 
دهیم. میلیونها انسان وجود دارند که هرگز محبت مسیح را تجربه نکرده اند.

________________________________________________35

میلیونها انسان وجود دارند که محبت هیچکس را تجربه نکرده اند.میلیونها 
انسان وجود دارند که اگر کسی محبت مسیح را به آنها نشان دهد،زندگیشان 
را به مسیح داده و محبت او را تجربه خواهند کرد.ما بایدهرچه در توانمان 
هست را انجام دهیم، و همچنین باید دعا کنیم تا خداوند دیگران را نیز به کمک 
ما بفرستد تا مردم بیشتری را بسوی محبت خداوند هدایت کنیم.

6.شما می توانید محبتتان را به دیگران و به خداوند با دادن یک دهم برای 

کمک به کار خداوند به کلیسای محلیتان بدهید.خداوند از کلیساهای محلی برای 
خدمت و کمک به مشک~ت معنوی،احساسی و جسمی مردم استفاده می 
کند.خداوند با استفاده از عشریه (یک دهم) شما به کلیسا کمک می کند تا 
وظیفه اش را به انجام برساند.

  پرسشهای کفتگو 

1.با شرایط من و در دنیای من چه راه هایی برای نشان دادن محبت خداوند به 
دیگران وجود دارد؟                                         

2.بزرگترین احتیاجات مردم اطراف من چیست؟در جایی که من زندگی می کنم 
افراد چگونه بیشتر صدمه می بینند؟

3.چگونه می توانم به افراد صدمه دیده کمک کنم؟

4.چگونه می توانم محبت خدا را بویژه به کودکان نشان بدهم؟

5.در چه راه هایی می توانم اجازه دهم گول قبل از مردم در زندگی من بیاید؟

6.آیا من با پولم به خداوند احترام می گذارم؟

7.چگونه می توانم رحمت خداوند را به اطرافیانم نشان بدهم؟



*این یکی دیگر از زمانهای مناسب برای بحث در مــورد حمایت از یک ُمبلغ در 
یک جای دیگر دنیا، و همچنین دعا برای مردم کشوری دیگر که تاکنون در مــورد 
محبت خداوند چیزی نشنیده اند می باشد.

________________________________________________36

آغاز زندگی جدید در عیسی مسیح

از 

کریستی ا.براونر

-درس ششم خیانت و بخشش

متی 10 :27-21

اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم،می توانیم اطمینانم داشته باشیم که او 
ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. اول یوحنا 1 :9

مرور 

1.اشعیای نبی فرمود،عیسی را عمانوئیل خواهند نامید،که ترجمه آن 
خدا_______ می باشد.

2.عیسی مسیح فرمود،هیچ کس جز______ خبر ندارد که او چه زمانی به 

زمین باز خواهد گشت.

3.یحیی بسیاری را که از ________ خود توبه کردند را در بیابان غسل تعمید 
داد.

4.عیسی سه مرتبه جواب شیطان را با استفاده از _______ خدا داد.



5.اگر ما بخواهیم بیشتر به خدا نزدیک شویم باید ساعاتی را در خلوت به 
_____ با خدا سپرده کنیم .

6.عیسی مسیح از همه ما می خواهد تا ______ خدا باشیم.

7.عیسی مسیح محبت و ع~قه خود را با ________ دادن امراض آنها نشان 

داد.
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8.عیسی مسیح برای مردم دلسوزی می کرد زیرا از _______ زیاد آنها با 

خبر بود.

9.عیسی مسیح شاگردانش را فرستاد تا پیامش را به همه مردم برسانند،و به 

آنها گفت که مثل _______ هوشیار و مثل ________ بی آزار باشید.

1.عیسی مسیح فرمود که او حتی ازتعداد _______ سر شما نیز با خبر  0

است.

1.اوگفت اگر کسی به یکی از کوچکترین شاگردانش حتی یک لیوان آب  1

بدهد،او برای این کارش _______ خواهد گرفت.

12.عیسی به شاگردانش در داخل قایق و هنگام طوفان فرمود نباید 
.________

      عیسی در ایالت جلیل تعلیم داد،موعظه کرد،و مردم بسیاری را شفا داد،با 

اینحال بسیاری ک~م او را رد کردند.عیسی برای شاگردانش توضیح داد که 
این نیز مطابق طرح خداوند است تا حقایقش را از آنانی که خیال می کنند عالم 
و دانایند مخفی کند و آنرا بر کسانی که مانند کودکان فروتن و ساده هستند 
فاش کند.



    زمان آن رسید که عیسی شاگردانش را با اط~ع کند.زمان رفF او به 
اورشلیم رسیده بود،او می بایست از سوی رئیس کاهنان محکوم شده،وشکنجه 
شود،کشته شود و از مرگ قیام کند.ورود او به اورشلیم،امر بزرگی بود،از میان 
مردم،عده ای رداهای خود را در مقابل او ، روی جاده پهن می کردند و عده ای 
هم شاخه های درختان را بریده،جلوی او روی زمین می انداختند.همانطور که 
او سوار براjغ از میان مردم عبور می کرد،مردم فریاد می زدند:خوش 
آمدی،ای پسر داود پادشاه! متبارک باد کسی که به نام خداوند می آید.خدای 
بزرگ او را متبارک سازد.

    عیسی چند روز را در اورشلیم صرف تعلیم مردم در معبد،ومشاجره با 

علمای مذهبی و فریسیان و صدوقی ها کرد.

      آنگاه یهودا اسخریوطی که یکی از دوازده شاگردان عیسی بود،نزد 
کاهنان اعظم رفت و به خاطر پول به عیسی خیانت کرد.آنها سی سکه نقره به 
او دادند و او آنرا قبول کرد.
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     شب اول عید پَِسح،مهمترین عید یهودیها در سال،عیسی همراه شاگردانش برای    
آخرین غذا کنار هم سر میز نشستند،در این هنگام عیسی یک تکه نان برداشت و 
شکر نمود و آن را تکه کرد و به شاگردانش داد و فرمود،بگیرید بخورید،این بدن من 
است.پس از آن جام را برداشت و به آنها داده ،گفت،هر یک از شما از این جام 
بنوشید.چون این خون من است که با آن،این پیمان جدید را مهر می کنم.خون من 
ریخته می شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود.

بعد از شام تمام شاگردان به کوه زیتون رفتند.در اینجا عیسی به آنها گفت 
امشب همه شما مرا تنها خواهید گذاشت.اما پطرس سرسختانه اعتقاد داشت 
که او به عیسی خیانت نخواهد کرده عیسی به او فرمود باور کن که همین 



امشب،پیش از آنکه خروس بخواند،تو سه بار مرا انکار کرده،خواهی گفت که 
مرا نمی شناسی.

    از آنجا عیسی ایشان را به ِجتسیمانی برد.او تمام شب را به دعا 
گذراند.اواز شدت حزن و غم،بخاطر تمام چیزهایی که قرار بود اتفاق بیافتد در 
آستانه مرگ بود.او از شاگردانش خواست تا با او دعا کنند،ولی آنها به خواب 
رفتند.آنها زمانی بیدار شدند که یهودا همراه مردمی که از سوی سران قوم 
یهود برای دستگیری او فرستاده شده بودند وارد باغ شدند.

     یهودا بسوی عیسی رفت و او را به نشان خیانت بوسید.پس آن گروه،عیسی 
را به خانه قیافا،کاهن اعظم بردند.تمام شاگردان او را تنها گذاشته و فرار 
کردند.

    هنگامیکه عیسی درمنزل قیافا بود وتوسط او و دیگر رهبران یهودا باز 

خواست میشد، پطرس هم در حیاط خانه نشسته بود.در این هنگام یکی از 
کنیزان کاهن اعظم نزد او آمد و گفت،به گمانم تو نیز همراه عیسای جلیلی 
بودی ،پطرس منکر شد . اندکی بعد،در کنار درب،کنیز دیگری به او برخــورد و 
به آنانی که در آنجا بودند گفت، این مرد نیز با عیسای ناصری بود.پطرس 
دوباره انکار کرد و حتی قسم خــورد که او را نمی شناسد.کمی بعد،کسانی که 
آنجا ایستاده بودند پیش پطرس آمده،به او گفتند،تو حتمـاً یکی از شاگردان او 
هستی.پطرس اینبار شروع کرد به لعنت کردن و قسم خــوردن و گفت،من اص~ً 
این مرد را نمی شناسم!درست در همین زمان خروس بانگ زد،و پطرس گفته 
عیسی را بخاطر آورد. پس بیرون رفت و زار زار گریست.
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    چون صبح شدکاهنان اعظم و سران قوم،عیسی را پیش پی~طوس بردند تا 

کشته شود.یهودای خائن،وقتی دید که عیسی به مرگ محکوم شده است،از کار 
خود پشیمان شد و سعی کرد تا سی سکه نقره را به کاهنان اعظم باز 
گرداند.او به آنان گفت،من گناه کرده ام چون باعث محکومیت مرد بیگناهی شده 



ام.آنان جواب دادند، به ما چه؟ خودت خواستی!پس او سکه ها را در خانه خدا 
ریخت و بیرون رفت و خود را با طناب خفه کرد.

سواjت شفاهی

1.نـــقشه خـــدا پـــنهان کـــردن حـــقیقت ازعـــاقـــ~ن ومـــحتاطـــان وآشـــکارکـــردن آن بـــرچـــه 
کسانی است؟

2.هنگام ورود عیسی به اورشلیم چگونه از او استقبال شد؟

3.چــرا یــهودا اسخــریوطی پــیش کاهن اعــظم رفــت،چــرا آنها سی ســکه نــقره بــه او 

دادند؟

4.عیسی هـنگام آخرین شـام هـمراه شـاگـردانـش،بـه آنها گفت نـان و شـراب سـمبل 

چیست؟

5.عیسی به آنها گفت باید خونش ریخته شود،چرا؟

6.در کـوه زیـــتون عیسی بـــه شـــاگـــردانـــش گـــفت آنـــها او را تـــنها خـواهـــند گـــذاشـــت،و 
پـطرس انـگار کرد.سـپس عیسی پـیشگویی ای در مـــورد پـطرس کـرد،آن پـیشگویی 
چه بود؟

7.یهودا با انجام چه حرکتی به عیسی مسیح خیانت کرد؟

8.هنگامی که عیسی توسط رهبران مذهبی مــورد بازجویی بود پطرس کجا بود؟

9.دو کـــــــــنیز در دو زمـــــــــان مـــــــــختلف پـــــــــیش پـــــــــطرس آمـــــــــده و او را بـــــــــه چـــــــــیزی مـــــــــتهم 
کردند،آنها چه بود؟

_______________________________________________
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1.سه مرتبه و در ســه موقــعیت مــختلف افــرادی پــطرس را مــتهم کــردنــد بــه ایــنکه  0

او همراه عیسی بوده.پاسخ پطرس به این اشخاص چگونه بود؟

1.چه زمانی یهودا از خیانت عیسی احساس گناه کرد؟ 1

1.چرا او دوباره پیش کاهنان اعظم رفت؟ 2

1.وقتی کاهنان اعظم از پس گرفF پول خیانت سرباز زدند،یهودا چه کرد؟ 3

- درس ششم حقایق روحانی

متی 10 :27-11

1.عیسی هنگام خــوردن آخرین غذا با شاگردانش،سنتی را پایه گذاشت که 

توسط پیروانش در سراسر دنیا تا به امروز اجرا می شود.ما به این سنت 
عشانی ربانی (شام خداوند)می گوئیم.شام خداوند رویداد خارق العاده ای 
نیست که گناهان ما را پاک کند یا باعث افتادن اتفاق خاصی در بدن ما 
بشود.این لحظه ای نیست که نان و آبمیوه معمولی به شکل جادویی به گوشت و 
خون عیسی مسیح تبدیل شود.این زمانی است برای اینکه پیروان مسیح گردهم 
جمع شوند و با خــوردن نان و شراب،قربانی شدن مسیح بر صلیب را به یاد 
بیاورند.این زمانی است که بیاد بیاوریم عیسی بهای گناهان زندگی ما را 
پرداخت.این زمان شادی و شکر گذاری ما با هم بخاطربخششی است که او 
3 به ما می آموزد که این یک  3 -  1 1 :2 برای ما به ارمغان آورد.دوم قرنتیان3
موقعیت جدی است؛این چیزی نیست که به آسانی انجام شود.این زمان تفکر و 
تعمق در فدا کاری و ایثار او برای ما،و بــررسی زندگیمان در زیر نور کاری 
است که او بر روی صلیب برای ما انجام داد.
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2.خـداونـد قـبل از این کـه مـا کـاری را انـجام دهـیم از شکسـت مـا بـا خـبر اسـت،و او 

د از مــــا در مــــلکوت خــود اســــتفاده کــــند.از  ا را می پــــذیــــرد و می خــواه م م نوز ه ه
ها را صـــید کـــند،او می  ه اولـــین بـــار عیسی از پطرس خـواســـت کـــه انـــسان زمـــانی ک
دانســت کــه در چــنین شــبی پــطرس بــه او خــیانــت خواهــد کــرد.ولی هــمین طـور کــه بــه 
خوانــدن کــتاب مــقدس ادامه می دهــیم ،در کــتاب اعــمال،درمی یــابــیم کــه خــداونــد از 
پــطرس بــرای آوردن هـزاران انــسان بــه ســوی مسیح اســتفاده می بــرد.در حــقیقت 
دو کـــتاب در عهـــد جـــدیـــد کـــتاب مـــقدس وجـود دارد کـــه تـوســـط پـــطرس نـــگاشـــته شـــده 
2 آمـــده اســـت،درســـت بـــعد از بـــازگشـــت عیسی بـــه آســـمان،می  انـــد.درکـــتاب اعـــمال 
بـینیم کـه پـطرس در اورشـلیم و در مـقابـل مـردمی که در شـب خـیانـت بـسیار از آنـها 
می ترسید خطبه ای را موعظه میکند.

به همان شـکل،نـاتوانی مـا بـاعـث تـعجب خـداونـد نیسـت.حتی بـعد از قـبول مسیح،در 
زنـدگـیمان قـصوری خواهـیم داشـت.گناه خواهیم کـرد؛بـه او خـیانـت خواهـیم کـرد؛و 
تمام کارهایی را که از آنها متنفریم را انجام خواهیم داد.

3.پس وقتی در قبال خداوند کوتاهی می کنیم چه کاری باید انجام دهیم؟       

     در آن شــــــب دو مــــــرد بــــــه عیسی مسیح خــــــیانــــــت کــــــردنــــــد.یکی از آنــــــها پــــــطرس 

بود،کسی کــه بــه مسیح خــیانــت کــرد،امــا در نــهایــت تــا حــد زیــادی توســط خــدا مـــورد 
اســــتفاده قــــرار گــــرفــــت.یــــهودا هــــمچنین شــــخص دیــــگری بـــود کــــه بــــه مسیح خــــیانــــت 
کـــــرد،ولی بـــــعداً خـــودکشی کـــــرد.بـــــسیاری از مـــــردم بـــــه اشـــــتباه بـــــر ایـــــن بـــــاورنـــــد کـــــه 
پـــطرس مـوفـــق بـود و یـــهودا شکســـت خـــــورد،چـــون خـــیانـــت یـــهودا بـــزرگـــتر از خـــیانـــت 
پـــــــطرس بــــــود.ایـــــــن درســـــــت نیســـــــت.کـــــــتاب مـــــــقدس بـــــــه مـــــــا می آمـــــــوزد کـــــــه هـــــــمه مـــــــا 
گـــناهـــکاریـــم.هـــمه مـــا بـــه خـــداونـــد خـــیانـــت کـــرده ایـــم و بـــخاطـــر ایـــن خـــیانـــت مســـتحق 



مــجازات و عــذاب ابدی می بــاشــیم.امــا اگــر ایــن حقیقت نباشد، اشــتباه غــم انــگیز 
یهودا چه بود؟

                *یهودا از گناهان خود توبه نکرد و از خداوند طلب بخشش ننمود.
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بــسیاری از مردم می دانــند کــه چــه زمــانی  کــاری نــاشــایســت انجام داده انــد.بــسیاری 
از مــردم بــه خــاطــر اعــمال و کــارهــای نــاشــایســتشان بــه طــور وحشــتناک احــساس گــناه 
می کــنند.بــعضیها کــارهــایی بــسیار نــاپــسند انــجام داده انــد کــه حتی خـودشــان نــیز بــر 
ایـن عـقیده انـد کـه بـخشیدن گـناهـانـشان از سـوی خـداونـد غـیرمـمکن اسـت.کـتاب مـقدس 
به ما می آموزد که این واقعیت ندارد.

9 مـیفرمـایـد،اگـر گـناهـان خود را بـه او اعـتراف کـنیم،می توانـیم اطـمینان  : 1 اول یوحـنا 
داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد.

این بدان معناست که اگر شخص:

• پیش خدا بیاید

• به خدا بگوید چه کاری انجام داده

• توبه کند

• از خداوند بخواهد گناه او را ببخشد

• خــــداونــــد در بــــخشیدن گــــناهــــان ایــــن شــــخص بــــرقــــول خــود پــــا بــــرجــــاســــت،گــــذشــــته 
ازایـنکه ایـن گـناهـان هـر مـقدار کـه می خواهـند بـزرگ و وحشـتناک بـاشـد،قـربـانی 
شدن عیسی مسیح بـــر روی صـــلیب بـــرای پـــاک کـــردن گـــناهـــان بـــه انـــدازه کـــافی 
ارزنده می باشد.



هــمچنین ایــن بــدان مــعناســت کــه بــعنوان کسی کــه پــیرو مسیح اســت،مــا هــرگــز نــبایــد بــا 
یـاد گـناهـان گـذشـته که از قـبل توسـط خـداونـد بـخشیده شـده انـد،شکسـت خــورده زنـدگی 
کـــنیم.احـــتیاج نیســـت کـــه مـــا بـــخاطـــر چـــیزهـــایی کـــه قـــب~ً از ســـوی مسیح فـــرامـوش شـــده 
انــد،با احــساس گــناه زنــدگی کــنیم.پــطرس از گــناهــانــش تــوبــه کرد و قــادر بود تــا توســط 
خـــداونـــد اســـتفاده شـود.مـــا نـــیز هـــمچنین مـــمکن اســـت از گـــناهان خـود تـــوبـــه کـــرده و بـــه 
شدت از سوی خداوند مــورد استفاده قرار گیریم.

یـــــهودا واقـــــعـاً در قـــــلبش شـــــرارت داشـــــت.خـــــیانـــــت بـــــه یـــــک دوســـــت نــــزدیـــــک چـــــیزی اســـــت 
وحشـــتناک، و ایـــنکه بـــاعـــث ایـــن شـــد کـــه ایـــن شـــخص مـــرگی بـــا عـــذاب وحشـــتناک داشـــته 
باشد در حـالی که عـاری از هـرگونـه گـناه بـاشـد.بهـرحـال،حـقیقت ایـن اسـت کـه خـداونـد 
هـنوز هـم بـرای یـهودا بـرنـامـه داشـت.حتی یـهودا نیز ارزش بـخشیده شـدن از سـوی خـدا 
را داشـــت.اگـــر او بـــسوی مسیح بـــاز می گشـــت،فـــداکـــاری مسیح بـــر روی صـــلیب بـــرای 
بخشش یهودا نیز کافی بود.
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دگیش را دردســــت بــــگیرد،و ایــــن از حــــد  ولی در عــوض او اجــــازه داد تــــا گــــناه کــــنترل زن
گذشت و او زندگی خود را به پایان برد.

4.عیسی بـه شـاگردانش گـفت که بواسـطه پـیمان جـدیـد مـا بـا خـداونـد،و بـه خـاطـر ریـخته 

شـدن خـون او،  بـخشیده شـدن گـناهـان بـرای بـسیاری میسـر می شود.مـا کـاری نـکرده 
ایــم کــه بــخشش خــداونــد در زنــدگــیمان را بــخاطــر آن بــدســت آورده بــاشیم.وقتی کــه مــا 
عیسی مسیح را در قــــلبمان بــــپذیــــریــــم،کــــاری نمی تــوانــــیم بــــکنیم کــــه ایــــن بــــخشش را از 
1 می فـرمـایـد،بـه سـبب ایـمانـتان بـه مسیح،بوسـیله  4 - 1 3 :  1 دسـت بـدهـیم.افسسیان 
روح الـقدس ُمهر شدید تـا مـشخص شود که مـتعلق به مسیح هسـتید.ُمهـر روح خـدا بـر 
مـا،نـمایـانـگر اینست که خـداونـد مـا را بـاز خـریـد کـرده و ضـمانـت نـموده است کـه مـا را 
بــه حــضور خـود بــبرد.ایــن نــیز دلــیل دیــگری اســت کــه خــدای شــکوهــمند خـود را ســپاس 
3 مـیگویـد،شـما زنـدگی ابـدی و جـاویـد دارید.از زمـانـیکه مسیح وارد  :1 6 گـویـیم.یوحـنا 
قـلب شما می شود،دیـگر هـرگز شما را ترک نـخواهد کـرد،و شـما از هـمان لحـظه نـجات 



یـافـته ایـد.کـتاب مـقدس بـه ما می گوید که فـداکـاری مسیح را بـه یـاد داشـته بـاشـیم و از 
گـناه دسـت بـرداریم.ما بـایـد نـهایـت سعی خود را بـکنیم تـا در زنـدگی،هر روز بـا اطـاعـت 
2 بـه یـاد ما می آورد کـه، اگـر گـناه کـنیم،بـایـد بـه  :1 کـامـل از او زنـدگی کـنیم.اول یوحـنا 
خــاطــر داشــته بــاشــیم کــه چــه کسی در ما زنــدگی می کــند.مــا بــایــد بــه یــاد داشــته بــاشــیم 
کـــــه عیسی مسیح در زنـــــدگی مـــــا بـــــه عـــــنوان شفیع مـــــا در بـــــرابـــــر خـــــداونـــــد می بـــــاشـــــد.او 
جایگزین پرداخت گناهان ماست.

بحث وگفتگو

1.در مــورد یهودا و پطرس چگونه فکر می کنید؟

2.کلمه"بخشش"چه معنایی برای شما دارد؟

3.آیا تاکنون احساس گناهی داشته اید که بتوانید آنرا با گناه یهودا یکی بدانید؟

4.با صدای بلند چیزی نگویید،اما آیا امکان که شما کاری وحشتناک در زندگیتان 
انجام داده باشید که به نظرتان بخشیدن آن از سوی مسیح سخت باشد؟

1 را  :9 5.حرف عیسی مسیح برای شما در این موقعیت چیست؟همگی اول یوحنا 

بخوانید
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همگی باید سرها را پایین آورده و در مــورد هر آنچه در قلبتان وجود دارد با خداوند 
صحبت کنید.اگر گناهی دارید،اعتراف کنید.از خداوند بخواهید تا گناه را از شما 
دور کند.از خداوند بخواهید با رحمت خود به هر قیمتی است شما را از این گناه 
دور سازد. اعتراف کنید که فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب برای بخشیدن 
گناهان شما کافی می باشد.مدعی این حقیقت باشید.

*ممکن است که بعداً،شیطان سعی کند به افکار شما حمله کرده و شما را بر طبق 

شواهد متهم به گناه کند.این افکار متعلق به خداوند نیست.این افکار جرم واقعی 



نیست بلکه جرم دروغین است.اگر شما نیز در مــورد گناهی که از سوی خدا 
بخشیده شده احساس گناه کردید،فــوراً بایستید و دعا کرده بگویید:

"عیسی مسیح تو را به خاطر بخشیدن گناهم شکر می گویم.خدایا،شکرت که 

فداکاری تو حتی ارزش بخشیدن گناه مرا نیز دارد.من به خون تو ایمان دارم،و از 
تو خواستارم تا این افکار گناهکار بودن را از من دور کنی."

خداوند وفادار است،واین کار را انجام خواهد داد.اگر هر موقع که شیطان به شما 
حمله کرد،به خداوند دعا کنید،زیاد طول نخواهد کشید که او از حمله به شما دست 
برداشته و شما از دست این افکار مجرم بودن آزاد خواهید شد.در مسیح ، پیروزی 
کاملی در همه زمینه های زندگی خواهیم داشت.
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آغاز زندگی جدید در عیسی مسیح

از 

کریستی ا.براونر

-درس هفتم مصلوب کردن مسیح



متی27-26

برای آنانیکه به سوی ه~کت میروند،چقدر احمقانه بنظر میرسد وقتی می شنوند که 
عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد.اما 

برای ما که در راه نجات پیش میرویم،این پیغام نشانه قدرت خداست.اول قرنتیان 
1:18

1.اشعیای نبی فرمود،عیسی را عمانوئیل خواهند نامید که 
معنایش،خدا__________ میباشد.

2.عیسی مسیح فرمود،هیچکس جز______از زمان بازگشتش با خبر نیست.

3.یحیی بسیاری را که از گناهانشان توبه می کردند را در 
بیابان__________میداد.

4.عیسی جواب شیطان را سه مرتبه با استفاده از___________داد.

5.اگر ما  بخواهیم بیشتر به خدا نزدیک شویم ودر مقابل وسوسه ها ایستادگی 
کنیم،می بایست ساعاتی را در_______با خدا به________بگذرانیم.

6.عیسی از شاگردانش خواست _________ _______باشند.

7.عیسی به شاگردانش گفت_________نباشند،زیرا او آنجا بود.

8.عیسی هنگام حضــورش بر روی زمین وقت خود را صرف________در عبادتگاه 

یهود،و اع~م________ملکوت خدا،و_________امراض مردم می کرد.

9.عیسی به شاگردانش گفت تا بروند ومژده ملکوت خداوند را به مردم برسانند،اما 

مانند مار________و مانند کبوتر_________باشند.
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1.عیسی مسیح فرمود که او حتب از تعداد________ ________ما نیز  باخبر  0

است.



1.عیسی در کوه زیتون پیش بینی کرد که________تا صبح و قبل از اینکه  1

خروس سه بار بخواند به او خیانت خواهد کرد.

1.__________شاگردی بود که بخاطر سی سکه نقره به عیسی مسیح خیانت  2

کرد.

1.__________از خیانت خود توبه کرد و بعداً از سوی خداوند تا حد زیادی  3

مــورد استفاده قرار گرفت.

1.___________به خاطر کاری که کرده بود دچار عذاب وجدان شد و رفت و  4

خود را با طناب خفه کرد.

1.کتاب مقدس به ما می آموزد که اگرما ازگناهانمان________کنیم اونیزبرقول  5

خود پابرجاست و گناهان ما را________و ما را از______ناپاکی ها پاک 
میسازد.

    در حالی که پطرس بیرون خانه قیافا بود،عیسی داخل خانه توسط شهادتهای 
دروغین مــورد اتهام قرار می گرفت.ولی هیچ کدام از این شهادتها برای محکوم 

کردن او کافی نبود.عیسی حتی بدون اینکه از خود دفاع کند به آنها اجازه داد تا به 
حمله به او ادامه دهند.وقتی قیافا دید از این طریق نمی تواند چیزی را ثابت کند 

ازعیسی پرسید،آیا تو مسیح فرزند خدا هستی؟

در نهایت عیسی جواب داد،بلی،هستم،و یک روز مرا خواهید دید که در دست راست 
خدا نشسته ام و بر ابرهای آسمان به زمین باز می گردم.

این برای قیافا به عنوان مدرک کافی بود،او لباس خود را درید وعیسی را کفرگو 
خطاب کرد.آنها عیسی را گرفته،به صــورتش آب دهان انداختند،او را مسخره 

کردند و سیلی بر صــورتش زدند.

چون صبح شد،کاهنان اعظم و سران قوم،عیسی را بدست پی~طوس فرماندار رومی 
ایالت جلیل سپردند.فرماندار از او پرسید،آیا تو پادشاه یهود هستی؟جواب او ساده 
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بود،همانطور است که گفتی.آنگاه کاهنان اعظم و سران قوم یهود اتهامات متعددی 
براو وارد ساختند،اما عیسی هیچ جوابی نداد.فرماندار رومی از سکوت او متعجب 

شد.او نتوانست عیسی را محکوم کند و بدنبال راه حلی دوستانه بود تا او را آزاد 
کند.

رسم فرماندار این بود که هر سال درعید پَِسح،یک زندانی را به خواست مردم آزاد 
کند.او دو مرد را پیش مردم آورد. یکی باراباس زندانی مشهور و دیگری عیسی.او 
از مردم پرسید کدامیک را می خواهند که او آزاد کند.مردم که توسط کاهنان اعظم 

و سران قوم یهود تحت تاثیر بودند از او آزادی باراباس و اعدام عیسی را 
خواستند.پی~طوس از آنان پرسید،چرا،مگر چه گناهی کرده است؟جواب آنان این 

بود،مصلوبش کن!        وقتی پی~طوس دید که دیگری فایده ای ندارد،وحتی ممکن 
است شــورشی به پا شود،با خواسته آنها موافقت کرد و گفت،من از خون این مرد 

بری هستم،هر اتفاقی بیافتد شما مسئولید! مردم جواب دادند،خونش برگردن ما و 
فرزندان ما باشد!پس پی~طوس،باراباس را برای ایشان آزاد کرد.سپس به سربازان 

دستور داد عیسی را ش~ق بزنند و بعد او را بر روی صلیب اعدام کنند.

در حیاط کاخ فرماندار،لباس او را در آوردند و شنل ارغوانی رنگی بردوش او 
انداختند،و تاجی از خارهای بلند درست کردند و بر سرش گذاشتند، و یک چوب، به 

نشان عصای سلطنت، بدست او دادند و پیش او تعظیم کردند و او را مسخره می 
کردند.پس از آن،به صــورتش آب دهان انداختند و چوب را از دستش گرفته ،بر 

سرش زدند.

پس از اینکه از مسخره کردن او خسته شدند،شنل او را از دوشش برداشته،لباس 
خودش را به او پوشانیدند و او به ُجل ُجـتّا (جمجمه سر)که محل مصلوب کردن بود 

بردند تا او را اعدام کنند.در راه به مردی که اسمش شمعون بود برخــوردند و او را 
وادار کردند تا صلیب عیسی را دنبال او ببرد.



سربازان،پس از مصلوب کردن او،بر سر تقسیم لباسهایش قرعه انداختند.سپس 
همانجا در اطراف صلیب به تماشای جان دادن او نشستند.کاهنان اعظم وسران 
قوم نیزاو را مسخره  کرده،می گفتند،دیگران را نجات می داد ولی نمی تواند خود 
را نجات دهد ! اگر پادشاه یهودا هستی،چرا ازصلیب پایین نمی آیی.هر کس از 

آنجا رد می شد سرش را تکان میداد و حرفهای رکیک به او می زد.حتی آن دو دزد 
به او دشنام می دادند.
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آن روز،از ظهر تا سه بعد از ظهر،تمام دنیا تاریک شد.عیسی فریاد زده گفت، 
ایلی،ایلی �ا َسـبَقتنی!یعنی خدای من،خدای من چرا مرا تنها گذاشته ای؟یکی از 

مردم دوید  و ظرفی از شراب ترشیده را بر سر یک چوب گذاشت و نزدیک دهان او 
برد تا بنوشد. ولی دیگران گفتند،کاری نداشته باش!بگذار ببینیم آیا الیاس می آید 

او را نجات دهد یا نه. آنگاه عیسی فریاد بلندی بر آورد و جان سپرد.

در آن لحظه،ناگهان پرد خانه خدا که در مقابل مقدس ترین جایگاه قرارداشت،از 
سر تا پا دو پاره شد وچنان زمین لرزه ای رخ داد که سنگها شکافته،وقبرها باز 

شدند و بسیاری از مقدسین خدا که مرده بودند،زنده شدند؛و پس از زنده شدن به 
اورشلیم رفتند.

هنگام غروب،مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه بود به حضور پی~طوس رفت و 
از او جسد عیسی را خواست.پی~طوس دستور داد جسد را در اختیار او قرار 

دهند. یوسف جسد را گرفت و در کتان پاکی پیچید،ودر مقبره ای که به تازگی برای 
خود از سنگ تراشیده بود،جای داد.سپس سنگی بزرگ در مقابل مقبره قرار داد و 

رفت.مریم مجدلیه و آن مریم دیگر آنجا بودند و نگاه می کردند.

سواjت شفاهی



1.سران قوم یهودا نهایتـاً چگونه عیسی را در خانه قیافا محکوم کردند؟

2.پاسخ عیسی  در مقابل تمام اتهامات  نسبت به او چه بود؟

3.عکس العمل پی~طوس نسبت به سکوت عیسی در مقابل اتهامات چگونه بود؟

4.باراباس که بود؟

5.سربازان رومی با عیسی چگونه برخــوردی داشتند؟

6.برخــورد سران قوم یهود و مردم رهگذر زمانی که عیسی هنوز بر روی صلیب بود 
چگونه بود؟

__________________________________________________
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7.آن روز از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر چه اتفاقی در تمام دنیا افتاد؟

8.قبل از اینکه عیسی روح خود را به خدا تسلیم کند،فریاد زده چه گفت؟

9.هنگام مرگ عیسی چه اتفاقات عجیبی رخ داد؟

1.یوسف اهل رامه با جسد عیسی چه کار کرد؟ 0

-درس هفتم حقایق روحانی

متی27-26

راه و روش خدا راه و روش انسان نیست.بیایید همگی باهم بخشی ازاول قرنتیان 
2 راه بخوانیم.این قطعه را دو یا سه باربخوانید،تا همه وقت  7 ،2 1  - 1 8  : 1

داشته باشند فکر کنند به اینکه کتاب مقدس چه چیزی را میخواهد به ما بگوید.



"برای کسانی که بسوی ه~کت می روند پیغام صلیب احمقانه بنظر می رسد،ولی 
برای ما که درراه نجات پیش می رویم،این پیغام نشانه قدرت خداست".زیرا خدا 

فرموده است :

       تمام نقشه هایی را که انسان برای رسیدن به خدا طرح می کند،هر قدر که 
حکیمانه باشد، با طل خواهم ساخت و فکر و نبوغ خردمندان را نابود خواهم کرد.

پس کجایند این خردمندان و علمای دین و ف~سفه که دربارۀ مسایل عمیق دنیا به 
بحث می  پردازند؟خدا ایشان را جاهل ساخته و نشان داده است که عقل وحکمت 

آنان پوچ و باطل است.زیرا خدای حکیم ص~ح ندانست که انسان با منطق و حکمت 
خود او را بشناسد. بلکه او خود به میان ما آمد و همه آنانی را که به پیام او ایمان 
آوردند نجات بخشید.... در عوض،خدا عمداً اشخاصی را برگزیده،که مانند شما 

در نظر مردم دنیا،نادان و ضعیف هستند،تا از این راه  آنانی را که دانا و قدرتمند 
به حساب می آیند را شرمگین سازد.
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همانطور که ما به زندگی مسیح نگاه می کنیم،مشاهده می کنیم که راه و روش 

خداوند راه و روش انسان نیست.

 وقتی یک پادشاه زمینی به دنیا می آید،او در کاخ بدنیا می آید.اما خدا 
عیسی را

که پادشاه پادشاهان است را فرستاد،تا در فقر بدنیا بیاد.

 وقتی کسی خبری مهم یا ورود شخصی را اع~م می کند،این پیغام رسان 
توانگر است،لباسهای زیبا می پوشد و سوار بر یک ماشین مهم رانندگی می 
کند. خداوند یحیای تعمید دهنده را فرستاد که لباسی از پشم شتر بر تن 
داشت تا پیغام ورود عیسی را به مردم در بیابان برساند .



 وقتی یک پادشاه دشمنی دارد که به راحتی می تواند او را از قدرت 
بیندازد،او فــوراً آن دشمن را نابود می سازد.عیسی از روی عمد به بیابان 
رفت تا توسط شیطان وسوسه و آزمایش شود،او شیطان را نابود نساخت.

 وقتی یک پادشاه همراهان خود را انتخاب می کند، او مردانی را بر می 
گزیند که از بهترین مدرسه ها فارغ التحصیل شده اند،از نجیب 
زادگان،وکسانی که بسیار غنی و پولدار هستند.عیسی همراهان خود را از 
میان مشاغل رایج برگزید، ماهیگیر و مامور مالیات.

 یک پادشاه زمینی مردمش رابه زور مجبور می کند تا از او اطاعت کنند و 
کسانی را که با او ضّدیت دارند را مجازات می کند.عیسی به ما دوست 
داشF و محبت را آموخت.او به مردم اجازه می دهد تا خودشان انتخاب کنند 
که او را پیروی کنند یا او را رد کنند.

 یک پادشاه دیگران را مجبور می کند تا برای او کار کنند،مالیات بپردازند و 
بعضی حتی آنانی را که به حکومتشان خیانت می کنند را می کشند.عیسی 
عمداً بر روی صلیب کشته شد تا بهای گناهان ما را بپردازد.او می خواهد ما 
آزاد شویم تا در کنار او زندگی جاوید داشته باشیم.

 وقتی یک پادشاه زمینی می میرد،او را دفن میکنند وفرزندش جانشین او می 
شود. وقتی عیسی کشته شد،او دوباره زنده شد تا تا ابد حکمرانی کند.
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عیسی مسیح یک انسان نیست.اوخداست.اوست که باید پرستش،عبادت،واطاعت 
شود.او عاشق ماست و بهترین ها را برای ما می خواهد. زندگی او بر روی زمین 

کام~ً غیر قابل درک است.راه های خدا بسیار بزرگتر از آن است که ذهن های 
کوچک ما آنها را درک کند و آنها از نظر انسانها غیر معقول هستند.



* کتاب مقدس به ما می آموزد که یکی از چیزهایی که خداوند عاشق شنیدنش می 

باشد نیایش مردمانش است.ستایش به سادگی به این معناست که به مسیح بگوییم 
چقدر او را دوست داریم و از او بخاطر تمام چیزهایی که در اوست قدردانی 

کنیم .خدا دوست دارد بشنود قلبهای ما او را دوست دارد.او چنین چیزهایی را 
دوست دارد بشنود: خداوندا دوستت دارم زیرا تو مرا دوست داریی؛"یا" خدایا تو 

را می پرستم زیرا توخدای بزرگ و قدرتمندی.اینها کلماتی است که به خدا می 
گوید که او برای من چه کسی است. هدف از به صلیب کشیده شدن او،قربانی 
شدن بخاطر گناهان ما بود.او بخاطرگناهانی که ما مرتکب شده ایم و خواهیم 

شد،قضاوت،محکوم،ومجازات شد.ما باید هر روز او را برای اینکه خداوند و نجات 
دهنده ماست ستایش کنیم.

ما کاری را انجام خواهیم داد که به  آن "دعای جمله ای " می گویند.دعای جمله ای 
به این صــورت است که هر کس در هر زمان که چیزی به ذهنش می رسد، آنرا برای 

خدا بازگو می کند.بیایید همگی سرها را به پایین برده و  به خدا فکر کنیم،عیسی 
مسیح،که چه کارهایی در زمان خدمت روی زمین انجام داد، که بر روی صلیب چه 
کاری انجام داد،هنگام بازگشتش،و اینکه در حال حاظر چه کارهایی در زندگی ما 

انجام می دهد. سپس بیایید به نوبت احساسات خود نسبت به خدا را با کلمات بیان 
کنیم.برای مثال،خدای عزیز،تو را دوست می دارم چون مرا نجات دادی.سپس 

شخص دیگری جمله دیگری را بگوید،خدای پدر،تو پدرمهربان منی.هر فرد میتواند و 
باید به کّرات هر زمان که احساس کرد روح القدس او را رهبری می کند دعا 
کند.این زمانیست که باید چیزی را که در قلبمان وجود دارد را در جمع بازگو 

کنیم.تا هر زمان که jزم باشد اینکار را ادامه دهید. سپس به دعای درخواستی 
بپردازید و برای یکدیگر دعا کنید.

*رهبر،به اعضای گروه یادآوری کنید تا روزانه درخلوت خود با خدا زمانی را برای 
ستایش او در نظر بگیرند.از اعضای گروه بپرسید ساعات خلوت را در طول هفته 

چگونه گذرانیده اند.به آنانی که مشک~ت دارند دلگرمی دهید،اجازه دهید مردم 
کارهایی را که خدا برایشان انجام داده را با دیگران تقسیم کنند و آنها را با یگران 

در میان گذارند. 
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آغاز زندگی جدید در عیسی مسیح

از

کریستی ا.براونر

- درس هشتم قیام عیسی مسیح از مرگ

متی 27

خواست و اراده من،سعادتمندی شماست و نه بدبختی تان،و کسی بجز من از آن 
آگاه نیست.من می خواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. اِرمیا 11:29 

مرور

1.اشعیای نبی فرمود عیسی را عمانوئیل خواهند نامید که معنای   

آن،خدا_________ می باشد.

2.عیسی مسیح فرمود هیچکس جز________از زمان بازگشتش باخبر نیست.

3.یحیی بسیاری را که از_________توبه می کردند را در بیابان غسل تعمید 
میداد.

4.عیسی جواب شیطان را سه مرتبه با استفاده از ___________داد.

5.اگر ما بخواهیم به خدا نزدیکترشویم و قادر به ایستادگی در مقابل وسوسه ها 
باشیم، باید ساعاتی را در_________به_________ با او صرف کنیم. 

6.عیسی از پیروانش خواست تا صیاد__________باشند.

7.عیسی در قایق به پیروانش گفت که_________.

8.عیسی با دلسوزی به همه جا می رفت،زیرا از_________بسیار مردم باخبر 

بود.



9.عیسی پیروانش را بیرون فرستاد و به آنها گفت مانند_______زیرک ومثل 

__________بی آزار باشند.
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1.پطرس با________کردن عیسی مسیح،سه بار به او در حیاط خانه قیافا  0

خیانت کرد.

1.یهودا در مقابل دریافت_______سکه نقره به عیسی خیانت کرد و او را به  1

کاهنان اعظم تسلیم کرد.

12.عیسی تمام گناهان ما را خواهد__________،اگر به او اعتراف کنیم.

1.سربازان رومی با عیسی چگونه برخــوردی داشتند؟ 3

14.کاهنان اعظم به پای صلیب آمدند تا هنگام مرگ عیسی را__________کنند.

1.وقتی عیسی کشته شد اتفاقاتی عجیب دراورشلیم بوقوع  5

پیوست،ازجمله________ شدن بسیاری از مقدسین که مرده بودند.

16.یوسف اهل رامه جسد عیسی را گرفت تا آنرا در یک_________جای دهد.

     روز بعد از مصلوب شدن عیسی،کاهنان اعظم و فریسیان نزد پی~طوس 
رفتند.آنها به پی~طوس گفتند عیسی قب~ً گفته بود که درروز سوم ازمرگ برخواهد 

خواست.آنها از او خواستند تا نگهبانانی بگمارد تا کسی نتواند جسد را 
بدزدد.پی~طوس با این کار موافقت کرد،پس رفتند و در قبر را مهر کردند و 

نگهبانانی گماشتند تا کسی به قبر نزدیک نشود.

     روز بعد از َسـبَت،روز اول هفته،مریم مجدلیه و آن مریم دیگر بر سر قبر رفتند. 
ناگهان زمین لرزه شدیدی رخ داد،زیرا یکی از فرشتگان خداوند از آسمان پایین 

آمده، بسوی قبر رفت و آنرا به کناری افکند و بر آن نشست.صــورت فرشته 
میدرخشید و لباسش مثل برف سفید بود.نگهبانان با دیدن او بشدت ترسیده،لرزان 

شدند و همچون مرده،بی حرکت بر زمین افتادند.



    فرشته به زنان گفت،نترسید!میدانم به دنبال عیسی مصلوب میگردید؛او اینجا 
نیست! همانطور که خودش گفته بود،زنده شده است.جلو بیایید و جایی را که جسد 
او را گذاشته بودند را به چشم خود ببینید.حاj زود رفته به شاگردانش بگویید که او 
زنده شده است و به جلیل میرود تا آنان را در آنجا ببیند.فراموش نکنید،این پیغام را 

به آنان برسانید.
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     زنان با عجله از قبر خارج شدند و در حالیکه هم می ترسیدند و هم بسیار 
خوشحال بودند فوری به سراغ شاگردان رفتند.در همان حال که می دویدند،ناگهان 

عیسی را در مقابل خود دیدند.او گفت،س~م،زنها به پاهای او افتادند و او را 
پرستش کردند.عیسی به آنها متذکر شد تا به شاگردانش بگویند که او را در جلیل 
م~قات کنند.زنان هنوز به شهر نرسیده بودند، که چند نگهبان از سر قبر،خود را به 
شهر رساندند و به کاهنان اعظم جریان را گفتند.تمام سران قوم یهود جمع شدند و 

تصمیم گرفتند به نگهبانان پول زیادی بدهند تا بگویند وقتی در خواب 
بودند،شاگردان عیسی شبانه جسد او را دزدیدند.درر ضمن به نگهبانان گفتند،اگر 

این موضوع به به گوش فرماندار برسد ما جوابش را خواهیم داد تا مشکلی برای 
شما ایجاد نشود.نگهبانان رشوه را گرفتند و خبر دروغ را شایع کردند،بطوری که 

هنوز هم که هنوز است یهودیان این قصه را باور میکنند.

     پس شاگردان عیسی به جلیل رفتند و بر کوهی که عیسی گفته بود 
گردآمدند.وقتی عیسی را در آنجا دیدند،او را پرستش کردند،ولی بعضی از آنها 

شک داشتند که این همان عیسی باشد.آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود،تمام 
اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است.پس بروید و تمام قومها را شاگرد 

من سازید وایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید؛و به ایشان 
تعلیم دهید که تمام دستــوراتی را که به شما داده ام را اطاعت کنند.مطمئن باشید 
هر جا که بروید،حتی دورترین نقطه دنیا باشد،من همیشه همراه شما هستم! آمین

سواjت شفاهی



1.چرا فریسیان می خواستند نگهبان برای قبر بگذارند؟

2.آن دو زن برای بازدید از چه چیزی به مقبره آمدند؟

3.وقتی این دو زن به مقبره رسیدند چه دیدند؟

4.فرشته به آنها چه گفت؟

5.چه بر سر نگهبانان آمد؟

6.بعد از رفF فرشته نگهبانان به کجا رفتند؟

7.کاهنان اعظم چه پیشنهادی به آنها دادند؟
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8.آن دو زن در حال رفF پیش شاگردان به چه کسی  برخــوردند؟  

9.عیسی به شاگردانش گفت در کجا او را م~قات کنند؟

1.عیسی مسیح قبل از بازگشتش به آسمان چه دستــوراتی به شاگردانش داد؟ 0

1.عیسی مسیح وعده داد با چه کسانی تا انتهای دنیا همراه باشد؟ 1

-درس هشتم حقایق روحانی

متی 28

1.پیام عیسی را باید برای همه مردم بازگو کرد.ممکن است خداوند در قلب شما 
کار کرده و به شما قدرت و تمایل برای رساندن پیام او به دیگران را داده باشد.راه 

های زیادی برای رساندن محبت مسیح به دیگراان وجود دارد.یکی از بهترین راه ها 
راهنمایی و رهبری شخص یا گروهی از مردم،بوسیله شرح داستان زندگی 
اوست.شما می توانید اینکار را با استفاده از این کتاب در هفت هفته انجام 

دهید.از درس چهارم، ما شروع کردیم به دعا  بخصوص برای کسانی که خداوند 



آنها را در قلب شما جای داده. امیدواریم که شما توانسته باشید تا حدودی در مــورد 
تغییراتی که در زندگیتان بوجود آمده را با این اشخاص در میان گذاشته باشید.اگر 

نه،مطمئن شوید که اینکار را در این هفته انجام دهید.

 پیش این اشخاص تا به آنها بگویید چه انسانهای وحشتناکی هستند و 
اگر توبه نکنند خداوند آنها را در آتشی خواهد انداخت که هیچ وقت 
خاموش نمی شود.

 از آنها دعوت کنید تا مطالعه کتاب مقدس کوتاهی درمنزلشان داشته 
باشند. به آنها بگویید که در مــورد کتابمقدس تعلیم می بینید و اینکه 
آیا ع~قه دارند تا برای مدت هفت هفته با شما مطالعه کتاب مقدس در 
مــورد زندگی مسیح داشته باشند.     
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 وقتی به خانه آنها میروید،همکاری را با خود ببرید.شاید کسی از گروه 
مطالعه کتاب مقدستان،یا کسی که در کلیسا با او آشنا شده اید.شاید رهبر 
مطالعه کتاب مقدس شما نیز بخواهد با شما بیاید.

 وقتی میروید،وقت بگذارید برای صحبت در مــورد چیزهایی که در زندگیشان   
می گذرد.با افراد خانواده شان م~قات کنید؛به احتیاجاتشان گوش 
دهید.برای آنان، کارشان،خانواه شان دعا کنید واز خداوند بخواهید آرامش 
را به خانه شان بیاورد.

 با داستان اول در مــورد تولد عیسی شروع کنید.اجازه دهید سوال 
بپرسند.اشکال ندارد اگر جواب سواjت را نمی دانید.به آنها بگویید که از 
رهبر مطالعات کتاب مقدس جواب را می پرسید و هفته بعد به آنها می گویید.



 بیشتر از یک ساعت در خانه آنها نمانید.بخاطر داشته باشید این یک مطالعه 
کوتاه می باشد.

 هر روز هفته و هفته های  بعد را برای این شخص و خانواده اش دعا کنید.از 
اعضای گروهتان بخواهید شما را در دعا کردن برای این اشخاص همراهی 
کنند. 

    بیاد داشته باشید:همانطور که ما قدرت شفا دادن یا اخراج شیاطین را 
نداریم،به همان شکل قدرتی برای متقاعد کردن مردم به نیاز آنها به مسیح را هم 

نداریم.تنها کسی که این قدرت را دارد روح القدس می باشد که درون ما زندگی می 
کند.او قدرت درمان مردم از بیماریهایشان را دارد؛او قدرت اخراج شیاطین را 

دارد،او کسی است که زنجیرهای گناه را در زندگی افرد می شکند و آنها را برای 
توبه پیش مسیح می آورد. مسئولیت ما رساندن پیغام مسیح و دعا کردن است.

ممکن است که شما در وضعیتی باشید که فرصت برای انجام هفت هفته مطالعه 
کتاب مقدس با یک فرد را نداشته باشید،اما بخواهید تا با آنها در مــورد مسیح 

صحبت کنید.

چه باید بکنید:

• داستان مسیح را به بهترین وجهی که بیاد می آورید،برای آنها بازگو 
کنید. برای آنها ازتولد او،غسل تعمید او،زندگی او، معجزاتش ، 
محـبّتش ، پیغام توبه اش،از خیانت شدن به او، مرگ او و قیامش 
ازمردگان را بازگو کنید.              
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• به آنها بگویید همه ما همانند مردمان زمان عیسی،در مقابل خداوند 
اشتباهاتی انجام داده ایم،حتی اگرانسانهای بسیار خوبی باشیم.این 
بدان معناست که که همه ما گناهکاریم.چند نمونه از گناهان را برای 
آنان نام ببرید:دروغ،دزدی،تنفر،حسادت،زنا، و غیره 



• به آنها بگویید همانطور که خداوند گناه مردم را در کتاب مقدس 
بخشید، شما را نیز وقتی از گناهانتان توبه کنید خواهد بخشید.

• در مــورد زندگیتان قبل از دریافت عیسی مسیح با آنها صحبت کنید،از 
لحظه ای که تصمیم گرفتید از مسیح پیروی کنید،و از زندگیتان بعد از 
پذیرفF مسیح(شهادتتان)

• 3 را برایشان  :1 6 یکی از مهمترین آیات کتاب مقدس یوحنا 
بخوانید:زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند 
خود را فرستاده است،تا هر که به او ایمان آورد،ه~ک نشود بلکه 
زندگی جاوید بیابد.

• از این شخص بپرسید آیا مایل است از گناهانش توبه کند،و به عیسی 
مسیح ایمان بیاورد وبخششی را که او به ما میدهد را بپذیرد.

• توضیح دهید ایمان داشF به این معناست که مسیر زندگی تان را 
بسوی مسیح برگردانید.این اعتماد  به او و سپردن زندگی بدست 
اوست.

• اگر جواب "بله"بود،کمک کنید تا دعای ساده ای کنند و زندگیشان را به 
خداوند بسپارند.اگر جواب"نه"بود،از آنها بپرسید آیا مایلند اجازه 
دهند     تا برایشان دعا کنید که خداوند به آنها کمک کند تا حقیقت 
وجودش را دریابند.

*بصــورت گروهی زمانی را در نظر بگیرید برای تمرین اینکه چگونه مسیح را به 
دیگران ارائه دهید.به دو دسته تقسیم شوید و اجازه دهید تا هر نفر کل مراحل 
معرفی را انجام دهد.

ممکن است بعد از اینکه تمرین کردید فکر کنید که این غیر ممکن است،من هیچ وقت 
نمی توانم در مــورد  مسیح با کسی صحبت کنم.در مــورد این آخرین حقیقت در این 
درس فکر کنید:



2.مطمئن  باشید هر جا که بروید،حتی دورترین نقطه دنیا باشد،من همیشه همراه 

شما هستم.کتاب مقدس به ما می آموزد که از لحظه ای که ما مسیح را می 
پذیریم،روح القدس
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خداوند می آید و در زندگی ما سکنی می گزیند.شاید شما متوجه این نشده 
باشید،اما او از قبل در زندگی شما مشغول به کار شده است(یوحنا 14:7).

 او کسی است که در زمان تنهایی ما با خدا هرروز به ما چیز می آموزد 
(یوحنا14:26 ).

 او کسی است که وقتی ما از خداوند سرپیچی می کنیم به ما احساس گناه 
می دهد. او کسی است که به ما کمک می کند تا برای اولین بار متوجه شویم 
که گناهکاریم و به بخشش مسیح در زندگیمان محتاجیم(یوحنا 16: 
.(11-8

 او کسی است که به ما حکمت میدهد و ما را در جهت اراده خداوند هدایت 
می کند(یوحنا 16:13).

 او در زمانی که غمگین هستیم به ما دلداری میدهد.

 او با دادن هدایای ویژه به ما قدرت انجام کارهایی را میدهد که حتی در 
 Fخواب هم نمی دیدیم بتوانیم آنها را انجام دهیم.او به ما کلمات را برای گف
در مــورد مسیح می دهد(اول قرنتیان 12)

 ممکن است فکرکنیم که هرگز نمی توانیم به نحوی که شایسته است به پیرو مسیح 

تبدیل شویم.ممکن است فکر کنیم اطاعت از خدا غیر ممکن است.حقیقت اینست که 
این در می باشد.ما هرگز نمیتوانیم کاری انجام دهیم که از مسیح پیروی کنیم،اما 
خدا توسط روح القدس که درزندگی ما ساکن است می تواند اینکار را انجام دهد.

این رازی است که در مور مسیح باید به دیگران بگوییم؛این راز زندگی بدون ترس 
است؛این راز گرفF تصمیم های صحیح در هر روز از زندگیست.وقتی ما به خالق 
جهان اجازه میدهیم تا به زندگی ما وارد شود،او به ما هدیه حضور مداوم خود را 



میدهد.حضور روح القدس ریشه قدرت و استحکام ماست.این اتفاق هیجان انگیزی 
است

چرا که کتاب مقدس به ما می آموزد که خدا برنامه های عالی،ایده های 
باورنکردنی،و اهدافی زیبا برای هر یک از زندگی های ما دارد.بیاید این مطالعه را 
با وعده ای بسیار مهم که در ارمیا 29: 11-13 آمده است به پایان ببریم.

خواست واراده من،سعادتمندی شماست و نه بدبختی تان،وکسی بجزمن از آن آگاه 
نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم.درآن زمان،مرا خواهید 
خواند و نزد من دعا خواهید کرد و من به دعای شما پاسخ خواهم داد؛و اگر با تمام 
وجود مرا بطلبید مرا خواهید یافت.
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باشد که خداوند شما را همچنان که بدنبال او می گردید تا او را 
بشناسید برکت دهد.

 

             

  



__________________________________________________60


