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   1درس 

  عيسي جذامي را شفا مي دهد
 

  16 -12: 5لوقا ؛   45-4 0 :1مرقس  ؛ 4- 1: 8متي  :قسمت مورد مطالعه كالم

را هم محبت مي كند و  انسانها خداوند حتي محتاجترين و فقيرترينِ عيسي مسيحِ : هدف درس

   .را پاك كرده و بيامرزدشگفت آورتر اين كه او قدرت دارد گناهان . آنها را دوست دارد

  .گناه است جذام يادآور زشتيِ :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

  براي آمرزش گناهان از سوي عيسياشتياق  :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

رد و او ايمان بياورند كه عيسي، پسر خدا، براي گناهان آنها م :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  .نوان نجات دهنده بپذيرندرا به ع

  ):معلم و شاگردان جهت اطالع ( رئوس مطالب درسي

  .)12: 5لوقا . (تنها محكوم به مرگ بود جذاميِ. 1

 .)40: 1 مرقس ؛ 2- 1: 8متي ( شفا دهدجذامي از عيسي مي خواهد كه او را . 2

 .)13: 5لوقا  ؛ 41:  1مرقس  ؛ 3:  8متي (خداوند جذامي را شفا مي دهد  عيسيِ. 3

 .)16 -14: 5لوقا  ؛ 45 -42: 1، مرقس 4:  8متي (جذامي به خانه بر مي گردد . 4

  :آيه حفظي

  )23: 6روميان . (مزد گناه موت است اما نعمت خدا حيات جاوداني در خداوند ما عيسي مسيح

  

  

 
 
 
 

  :قابل توجه معلم
 .به شما نشان دهدبگذاريد خدا حقايق اين درس را  ْدر حين مطالعة اين قسمت در سه انجيل



  

  درس

گذشته ياد گرفتيم كه پسر خدا بر زمين آمد تا مجازات گناهان را برخود هاي در درس

  .بگيرد

باره گناه زيادي دراز قبل اطالعات شايد . مي پردازداين سري از دروس به موضوع گناه 

حاال شما بايد تا آنجا كه مي توانيد . (مي خواهيد گناه را برايم شرح دهيدتصور كنيد كه  پس.داريد

در قسمت پايين .متوجه مي شويد كه درك شاگردان شما از گناه چيستسوال بپرسيد، به اين طريق 

  .)به اين فهرست اضافه كنيدشما هم مي توانيد سواالتي . فهرستي از سواالت را مشاهده مي كنيد

گناه ترجيح راه خود به جاي . گناه نافرماني از خداست(؟ از ديد خداوند گناه چيست. 1

  ،23: 3روميان  .ك.ر .گناه خطا رفتن و دور شدن از كامليت خداست.راه خداست

  ). 17: 5يوحنا اول  

 ).10: 2يعقوب . ك.ر! بله(آيا اگر ما فقط يك كار اشتباه انجام داده باشيم، گناهكاريم؟ . 2

 .)23:  3روميان . ك.ر. گناه كرده اند همه(گناهكارند؟ چند نفر  در دنيا. 3

 مي شود كه ما به حيات ابدي دست يابيم؟آن مانع  كدام گناه. 4

  ).18: 3يوحنا . ك.ر.ه عنوان نجات دهنده ايمان نياوردن به عيسي خداوند ب( 

و اين بدان معناست كه تا ابد از خدا و  ".موت است  مزد گناه"(مجازات گناه چيست؟ . 5

: 1و يعقوب  4: 18حزقيال  23: 6روميان . ك.ر. همه نيكوئيها و پاكي ها جدا مي مانيم

15(.  

ايمان به عيسي خداوند به عنوان پسر خداوند و پذيرفتن ( عالج يا چاره گناه چيست؟ .  .6

  ").جاوداني است در خدا ما عيسي مسيحنعمت خدا حيات ". او به عنوان نجات دهنده

از آن وجود  ي، هيچ راهي براي خالصاز ديدگاه انسانو ! گناه چيز بسيار وحشتناكي است

. حتي اگر تصميم بگيريم كه خوب باشيم ،خودمان را از شر گناه خالص كنيم ما نمي توانيم. ندارد

چگونه يك شخص مي تواند دروغ . بريدن دست يك دزد نمي تواند او را از دزدي كردن باز دارد



 ؛به هر كار اشتباهي كه مي خواهيد فكر كنيديا بد خلقي را كنار بگذارد؟  گفتن و تقلب كردن و

  .از آن وجود ندارد يهيچ راهي انساني براي خالص

تا هميشه به ) به تعداد انگشتان دست شماست(در اينجا پنج نكته اساسي در باره گناه مي گوئيم كه 

  .ن باشديادتا

 .گناه وجود نداردانساني براي )  عالج(هيچ راه حل 1 .1

 .گناهكار تنها است .2

 .معموال گناهكار دوستان خود را از دست مي دهد .3

 .حتي ممكن است دوستانش از او بترسند .4

اين به معني جدايي ابدي از  ".مزد گناه موت است“. گناه، گناهكار را از خدا جدا مي سازد .5

 .خداست

  

 
 
 
 
 
 

 .جذاميِ تنها محكوم به مرگ بود.1

  12:  5لوقا 

  

 دمردي ثبت شو كه وقايع مربوط به زندگي خوانيم كه خدا اجازه دادمقدس مي در كتاب 

چون پس از اتمام درس وقتي كه به آن مرد فكر  گوش كنيدبا دقت . بيمار بودكه مدتها 

  .حقيقت مربوط به گناه را كه ياد گرفته ايد را به خاطر خواهيد آورد 5كنيد 

  را نشان دهيد 1شماره  تصوير 

  :معلم
در دفتر يادداشت . اگر شاگردان شما كتاب مقدس دارند، مطمئن شويد كه آيات ذكر شده را پيدا كنند

اگر كتاب  يا. دنبراي پاسخگويي به سواالت را يادداشت كن كالم ارجاعات، بايد گناهخود، زير موضوع 
را براي  آياتتا بعضي از آيات را يادداشت كنند بدين ترتيب آنها به آنها زمان بدهيد  ،مقدس ندارند
 .خواهند داشتدر اختيارمراجعه بعدي 



مرد بيماري كه اين كلمات را فرياد مي زد مبتال به يكي  ”!نجس! نجس“

  او  –خيلي پيش از اين  -در آن روزگار. بود بدترين بيماريها يعني جذاماز 

او مي دانست كه لكه هاي . هيچكس نمي تواند او را شفا دهدمي دانست كه 

مبدل مي  زشتدر عوض، بدتر شده به زخمهايي . دنسفيد بدنش از بين نمي رو

اين بيماري دردناك سرانجام صورت و بدنش را از شكل انداخته و تغيير . شوند

او از همه . ن گونه كه ديگر هيچ شباهتي به خودش نخواهد داشتخواهد داد آ

  .اينها باخبر بود

جايي كه يهوديـان خـدا را پرسـتش مـي     (او اجازه نداشت كه به هيكل  .مرد بيمار تنها بود

 او). 6 -4:  13ويـان  ال.ك.ر. (خـود بمانـد   روسـتاي او اجـازه نداشـت كـه در    . وارد شـود ) كردند

آنها باور داشتند كـه هـيچكس   ! جرات نمي كرد او را لمس كندهيچكس . داددوستانش را از دست 

  .دوستانش از او مي ترسيدند. لمس كند چون خودش نيز مبتال مي شود جذامي را نبايد 

هر وقت كه در آن . دور از همه زندگي كند و تنهاييبه در نتيجه مرد بيمار مجبور بود 

اين هشداري بود به هر كسي كه ممكن بود سر راه  ”!جسن! نجس“مي زد فرياد مي زد  اطراف قدم

  .او باشد

با ناراحتي منتظر ! تنها خيليشد،  تر تنهابيمارتر و  مرد. گذشت يمبه كندي روزها و شبها  

  .بود مرگش روز

 جذامي از مسيح مي خواهد كه او را شفا دهد -2

  40:  1مرقس  ؛ 2 - 1:  8متي 

كوه را روي  :معلم. (جمعيت بزرگي را ديد كه از كوه پائين مي آيند روزي در حال قدم زدن بود كه

فهميد  چگونهاين كه مرد بيمار  .آنها به دنبال مردي راه افتاده بودند). نشان دهيد پشت جلد نقشه

ممكن است سخنان عيسي خداوند را وقتي . كه آن شخص عيسي مسيح خداوند است ما نمي دانيم

  .يا شايد او را در حال انجام معجزه اي ديده باشد. زد شنيده باشد كه داشت با مردم حرف مي

  



  را نشان دهيد 2شماره  تصوير 

تا آنجا كه مي توانست با  ”!نجس! نجس“مرد بيمار در حالي كه فرياد مي زد 

سپس در حالي كه به مهربانترين و . به پايش افتادعجله نزديك مسيح شتافته و 

:  حال ديده بود نگاه مي كرد نجوا كنان گفته كه تا ب چهره اي انگيزترين  شگفت

  ”.خداوندا ، اگر بخواهي مي تواني مرا، طاهر سازي“

  عيسي خداوند جذامي را شفا مي دهد -3

  13: 5؛ لوقا 41:  1مرقس  ؛ 3:  8متي 

  

  را نشان دهيد 3شماره  تصوير

خداوند چه كار كرد؟ او دست خود را دراز كرده و مرد بيمار را  مي دانيد عيسيِ

عيسي از جذامي ! او را لمس كرد. ا اين كار را كردتاو واقعا، حقيق. لمس كرد

  .عيسي پسر خدا است. نترسيد

  ”!البته كه مي خواهم، طاهر شو“: مهرباني گفت عيساي خداوند مثل هميشه با

  گرددمرد جذامي به خانه باز مي  .4

  16 – 14: 5لوقا ؛ 45 – 42: 1، مرقس 4:  8متي 

  را نشان دهيد 4شماره  تصوير 

حتي يك لكه  -هيچ زخمي باقي نمانده بود. او طاهر شد ؛مرد فورا شفا يافت

  !او ديگر جذام نداشت. كوچك سفيد

او مي . خود برگردد روستايحاال مي توانست به ! بود عجب مرد خوشبختي

ديگر سايرين . با خانواده اش زندگي كندمي توانست . دوستانش باشدبا توانست 

 - بود بختياو مرد خوش .ديگر تنها نبود. از او نمي ترسيدند و فرار نمي كردند

 عجيبي كه برايش خوشحال كه مي خواست همه از اتفاقخوشبخت و آنقدر 

 



براي او انجام  ي خداوندمعجزه اي كه عيس بسياري او به . افتاده بود خبردار شوند

به طوري كه هر جا كه پسر خدا مي رفت جمعيت بزرگي  داده بود را تعريف كرد

توانايي شفاي بيمار كه  را همه مي خواستند كسي. مي شدندجمع  به دور ش

  وحشتناك جذام را داشت ببينند

حيات جاودان او گفت كه آمده است ! نه تنها براي شفاي بيماران آمده بود؟خداوند  اياما آيا عيس

جدايي ابدي از ). 36و  18 – 15: 3يوحنا . ك.ر(داالباد ابزندگي با او و خداوند تا  يعني ببخشد

انسانها خدا را  زمين آمد تا همه خداوند بر ايعيس .حشتناكي بدتر استخدا از هر بيماري 

ما بتوانيم، با ايمان و رد تا او م.او جسم انساني پوشيده بود تا بار گناه را بر خود بگيرد. بشناسند

  .پذيرفتن او به عنوان شخصي كه گناهان ما را بر خود گرفته، براي هميشه با خدا زندگي كنيم

شما هم مي توانيد شادي » !طاهر شو«: خداوند به شما هم مثل آن مرد بيمار بگويد اياگر عيس

آمرزش گناه شگفت انگيزتر از . ترس شما از مرگ از بين خواهد رفت. آمرزش گناه را تجربه كنيد

  .خداوند مي تواند گناه را بيامرزد ا يافتن از بيماري است و فقط عيسايشف

خداوند پسر خداست؟ آيا شما ايمان داريد كه او به خاطر گناه شما  اي آيا شما ايمان داريد كه عيس

از او بخواهيد كه گناه شما را بيامرزد؟ آيا او را به عنوان نجات همين حاال كه  مي خواهيدرد؟ آيا م

  دهنده خود مي پذيريد؟

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  :قابل توجه معلم .
آيا دقيقا براي شما . حاال كه شما اين درس را مطالعه كرديد دوباره با دقت روي آن فكر كنيد

ي جذام در روزگار كتاب مقدس، براي بيمار(؟هيچ عالج انساني براي گناه وجود نداردواضح است كه 
بسياري  با اين حال .اين بيماري وحشتناك را درمان كردبا دارو مي توان امروزه اما . درماني نبوده است

  ) .زندگي كنند خود  بايد دور از خانواده و دوستان مبتاليان به جذام از 
. معموال مردم از گناهكاران مي ترسند .گناهكاران نيز پذيرفته نيستند،جذاميان به مبتال همانند

ابد گناهكار را از خدا گناه تا  و. گناهكار نيز مي تواند تنهاترين افراد جهان باشند ،همانند جذاميان تنها
  .جدا مي سازد

  "!وداني در خداوند عيسي مسيح استاما نعمت خدا حيات جا... مزد گناه موت است "اگر چه 
 

 



 
 

 1تصوير شمارة : 1درس 



 
 

 2تصوير شمارة : 1درس 

 
 



 
 
 

 3تصوير شمارة : 1درس 

 



 

 
 4تصوير شمارة : 1درس 

  



  درس دوم

  و عيسي-چهار دوست  -مرد بيمار

  26 – 17:  5لوقا ، 12 -1: 2، مرقس  8 -2:  9متي  : كالم مورد مطالعه قسمت

  .شان را نشان مي دهد به شاگردان شما ضرورت آمرزش گناهان :هدف درس

خداوند پسر  ي مسيحِاايمان به اينكه عيس :دفقط يك راه دار گناه :بدانندآنچه شاگردان شما بايد 

   .خداست و پذيرفتن او به عنوان نجات دهنده

  شان  اشتياق براي آمرزش گناهان: احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

ي مسيح پسر خدا است و از او بخواهند اايمان بياورند كه عيس :آنان كه نجات نيافته اند

  .كه گناهانشان را بيامرزد

 .عيسي را به دوستانشان بشناسانند :آنان كه نجات يافته اند

  :)جهت اطالع معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي

  .)18 -17: 5، لوقا 3 -1:  2مرقس . (شان را نزد عيسي مي برندوستچهار مرد د. 1

 ).19: 5لوقا ، 4:  2مرقس ( عيسي پيدا مي كنند  آنها راهي براي رسيدن به. 2

 - 2:  9، متي 24:  5، لوقا 11 – 5: 2مرقس (عيسي گناه مرد را مي آمرزد و او را شفا مي دهد . 3

6.( 

  )8 - 7: 9، متي 26 -25:  5، لوقا  12: 2مرقس  . (بخشوده شده خدا را مي پرستد گناهكارِ. 4

  

  

  

  

  

  :معلم
سالمت جسمي، يا شايد پول داشته احتماال كساني كه مخاطب شما هستند نيازهاي مختلفي از قبيل غذا، پوشاك، 

تواند دل  تنها عيساي مسيح مي. ترين نياز هر كس پيش از همه پاك شدن از آلودگي هر گونه گناهي است اما مهم. باشند
  .گناهكار را پاك وتطهير كند

  :بر كنند شان كنيد تا آيه را از لطفا معني آيه اين سري از دروس را براي شاگردان كامال توضيح دهيد و تشويق
  )23: 6روميان . (مزد گناه موت است اما نعمت خدا حيات جاوداني در خداوند ما عيسي مسيح



  درس

ناحوم را روي نقشه نشان كفر: معلم .(  ” !او به كفرناحوم برگشته است! عيسي اينجاست“

  خيلي ها. خبر آمدن عيسي خداوند در شهر كوچك و در حوالي آن پخش شده است.)دهيد

بعضي ها مي خواستند چيزهاي . گشت او بودندشايد آنها منتظر باز. را ببينند مي خواستند او 

چيزهايي در مورد خدا، در مورد انسان، در مورد آينده، : شگفت انگيزي كه مي گويد بشنوند

  .ندآنها مي خواستند قدرت عظيم او را ببين. ديگران مي خواستند او را در حين انجام معجزات ببينند

ن شريعت بودند و يكاتبان معلم. كاتبان و فريسيان نيز مي خواستند عيسي را ببينند اما به دليلي ديگر

فريسيان وانمود مي كردند كه انسانهاي خوبي هستند و خدماتي كه . به عيسي حسادت مي كردند

كاتبان و هم هم . گر چه باطنا خيلي مغرور بودندا.براي خدا مي كردند را به نمايش مي گذاشتند

آنها از او متنفر . فريسيان مي خواستند عيسي را ببينند اما نه به خاطر اين كه او را دوست داشتند

آنها مي خواستند در سخنان او يا اعمالش گناهي بيابند تا بتوانند مردم را از پسر خدا دور ! بودند

  .كنند

  

  .چهار مرد دوستشان را نزد عيسي مي برند -1

  18 – 17:  5ولوقا  3 - 1:  2مرقس 

 –كه عيسي آنجا بود  –در خانه اي  - ناحومدر كفر) فكر مي كنم بچه ها نيز( مردان و زنان

آنها كه نمي توانستند داخل شوند سعي مي كردند به در و پنجره ها نزديك شوند به . جمع شده اند

  .هاي عيسي را بشنوند حرف اين اميد كه بتوانند

  را نشان دهيد 5شماره  تصوير 

دادند چهار مرد سعي مي كردند از ميان  همچنانكه آنها گوش مي

مردي را كه نمي ) شايد يك حصير(آنها بر بستري . جمعيت رد شوند

چون خودش نمي توانست . او فلج بود. توانست راه برود حمل مي كردند

  .آوردنداي خداوند هيچوقت به آنجا برود دوستانش او را نزد عيس



وقتي كه آن چهار .يك نفر هم حاضر نبود كه پايش را بيرون بگذارد، حتي به خاطر يك مرد بيمار

مردان و دوست  وبهجمعيت متراكم تر شدند،نفر سعي كردند راهشان را به طرف مسيح باز كنند

مي تنها كسي كه آنها چه كار مي توانستند بكنند؟ آنها بايد دوستشان را به نزد . بيمارشان راه ندادند

  .توانست او را شفا دهد مي رساندند

 .آنها راهي براي رسيدن به عيسي پيدا مي كنند -2

  5:19، لوقا  4:  2مرقس 

آنها فقط مي توانستند از طريق پله ها به پشت بام برسند، اما اين كار چه فايده اي داشت؟  

هاي باريك  را در آن بستر پيچيدند و از پله آن چهار مرد دوستشان. بنابراين فكري به نظرشان رسيد

  .به باالي خانه رساندند

  .را نشان دهيد 6شماره  تصوير

به پائين كه نگاه . آنجا آنها چند تا از سفالهاي سقف را برداشتند

مي كردند مي توانستند عيسي خدواند را درون خانه در حال صحبت با 

  ..مردم ببينند

  

 گناه مرد را مي آمرزد و او را شفا مي دهد يعيس -3

  6-9:2، متي 24-5:20،لوقا 11-5: 2مرقس 

  را نشان دهيد 7شماره  تصوير 

آن چهار مرد دوستشان را بر بستر از سوراخ سقف با دقت بسيار به  سسپ

او پايين، پائين، و پائين تر رفت، درست جلوي پاي .پائين فرستادند

اما هيچكس . بايد يكه خورده باشند. آنهايي كه در اطاق بودند! مسيح

بلكه او در كنار . »تو نمي تواني اينجا بيايي جائي براي تو نيست«: نگفت

  !پسر خدا بود و او هم جايي داشت



چون او خداي . به مرد بيمار نگاه كرد عيسي . به عيسي نگاه كرد .مرد بيمار سر بلند كرد

  .دانست دقيقا مشكل آن مرد چيست مي است ،وپسر 

كند و  چه كار ميعيسي چه كار خواهد كرد؟ آيا آنها معجزه اي خواهند ديد؟ او .همه ساكت بودند

  .مي توانستند منتظر بمانند تا ببينند چه اتفاقي خواهد افتادچه خواهد گفت؟آنها ن

. يد كه مرد بيمار به او ايمان دارد، به پسر خداد مي. ديد مي فراتر از مردم اما عيسي خداوند 

مي ديد كه آنها با چه ايمان  او. او همچنين ايمان چهار مردي كه مرد بيمار را آورده بودند مي ديد

قلب مرد عيسي خداوند ديگر چه مي ديد؟ او . ،باور داشتند كه به آن مرد كمك خواهد كردقوي

او، كسي كه همه چيز را مي داند، مي دانست كه گناهي كه در قلب شخص بيمار . بيمار را مي ديد

از درون  دهد بعدها خود او گفت كه همه بديهايي كه انسان انجام مي. است بدتر از بيماري اوست

:  7مرقس .ك.ر(و چيزهاي ديگر ...، دزدي، غرور، جهالت خياالت بد، قتل: دل او صادر مي شود

2 - 23.(  

از اما بسياري . اين گناه مرد بود كه موجب بيماري او شده بود همه بيماريها حاصل گناه نيستند

براي مثال بعضي ها بخاطر كشيدن سيگار مبتال به (.شان بيمار هستند آلوده مردم به خاطر زندگي گناه

ما نمي . ه گناه بيمار شده استشايد اين مرد هم يكي از آنهايي باشد كه بواسط). سرطان مي شوند

عيسي خداوند .ديد را مي اما مثل مردم همه دنيا، مرد قلبي گناه آلود داشت و عيسي خداوند آن. دانيم

اي فرزند گناهان تو آمرزيده شد فريسيان و كاتباني كه در آن «: به جاي شفاي مرد بيمار گفت

عيسي چه حرفهاي شرارت آميزي مي   كه آنها فكر كردند. نزديكي نشسته بودند عصباني شدند

چه كسي جز خدا مي تواند گناهان را بيامرزد؟ از آن رو كه پسر خدا همه چيز را مي دانست ! زند

چرا بايد به : بنابراين در جواب كاتبان و فريسيان گفت. فهميد كه چه چيزي از ذهن آنها مي گذرد

  كند؟ مي كار شما را ناراحتچرا اين ! چنين چيزهايي بينديشيد

  است؟ برخيز و راه برو آسانتر است يا گفتن» گناهانت آمرزيده شد«آيا گفتن 



حاال ثابت خواهم كرد كه پسر انسان «: سپس عيسي ادامه داد. كاتبان و فريسيان جواب ندادند

بستر خود را بردار و به خانه : برروي زمين حق آمرزيدن گناهان را دارد، سپس به آن مفلوج گفت

  !ات برو

  

  

  

  

  

  

 
 

 گناهكار آمرزيده شده خدا را ستايش مي كند .4

  8 - 7: 9و متي  26 - 25: 5ولوقا  12:  2مرقس 

  را نشان دهيد 8شماره  تصوير

آن مرد برخاست بستر خود را برداشت و ستايش كنان راه خود را از ميان 

  .جمعيت به سمت خانه باز كرد

. مردم به سختي مي توانستند اتفاق شگفت انگيزي را كه ديده بودند باور كنند

ش از اين پيما  «: آنها گفتند. بعضي ها، مثل شخص شفا يافته، شروع به پرستش خدا كردند

  .»چنين چيزي نديده بوديم

معجزه ديده  آنها عيسي خداوند را در حال انجام. آنها آن روز را فراموش نخواهند كرد

اگر او فقط شفا يافته . شنيده بودند كه عيسي خداوند گناهان مرد را آمرزيده بود بودند، باالتر از آن 

براي هميشه ، مرگبدان معناست كه پس از اين . مي رسيد - مرگ –بود، روزي به مجازات گناهش 

  .ها دور خواهد ماند تاز خدا و همة پاكيها و خوبيها و قدوسي

  :قابل توجه معلم
به آنها كمك اگر كساني هستند كه مي خواهند عيسي خداوند را به عنوان نجات دهنده بپذيرند، 

  .كرده و هدايتشان كنيد
اگر همه دانش آموزان شما از بدو تولد در خانواده اي الهي هستند، بايد بر اين نكته كه اگر 

 آورند او هرگز گناهانش آمرزيده نمي شد و هرگز شفا دوستان مرد بيمار او را نزد نجات دهنده نمي 
نمي يافت، تاكيد كنيد به شاگردان خود كمك كنيد كه بفهمند وظيفة ماست كه ديگران را نزد پسر خدا 

 .ببريم



از همه بيماري به خاطر گناه به هر نوع بيماري چيز ناراحت كننده اي است و بدتر ابتال 

ن و هما. گناهي كه در قلب هر زن و مرد، هر پسر و دختري است از هر نوع بيماري بدتر است.

عيسي خداوندي كه گناه شخص بيمار را آمرزيده منتظر است تا معجزه اي در زندگي شما انجام 

 آن را باكه (وقتي شما ايمان پيدا مي كنيد كه او واقعا پسر خداست . گناهان شما را بيامرزد: دهد

ن شما ، وقتي شما از او مي خواهيد كه گناها)بزرگترين معجزات يعني برخاستن از مرگ ثابت كرد

را بيامرزد، وقتي كه شما از او دعوت مي كنيد كه در قلب شما زندگي كند، او به شما نوعي حيات 

اما به همان » مزد گناه موت است«درست است كه . مي بخشد -حيات جاودان - كه خاص اوست

  .نيز واقعيت دارد اندازه نعمت خدا حيات جاوداني در خداوند ما عيسي مسيح

اوداني عطا جهمين لحظه منتظر است كه به شما حيات . گناهان شما را بيامرزد خداوند مي خواهد

آيا باور داريد كه عيسي مسيح خداوند پسر خداست؟ آيا باور داريد كه او براي گناهان شما . كند

مرد؟ آيا مايليد از او بخواهيد كه گناهان شما را بيامرزد و از او دعوت كنيد كه در قلب و زندگي 

  رد شود؟ آيا مايليد همين حاال اين كار بكنيد؟شما وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

 5تصوير شمارة : 2درس 

 



 
 
 

 6تصوير شمارة : 2درس 



 
 

 7تصوير شمارة : 2درس 

 



 

 
 

 8تصوير شمارة : 2درس 

  



  

  درس سوم

  عيسي در حوض بت صيدا
  

  5يوحنا  : كالم قسمت مورد مطالعه

  .كنند كه گناهكارنددرك به شاگردان كمك كند تا  :هدف درس

ايمان نياوردن به عيسي خداوند به  -بي ايماني است بزرگترين گناه :بدانندبايد  شما آنچه شاگردان

  عنوان پسر خدا و نپذيرفتن او به عنوان نجات دهنده،

خدا، حيات ) هديه(اشتياق براي رسيدن به نعمت  :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

  .نيجاودا

به عنوان نجات  ايمان بياورند كه عيسي پسر خداست و او را :دهند انجامن شما بايد آنچه شاگردا

  .دهنده خود بپذيرند

  :)شاگردانمعلم و  جهت اطالع( رئوسي مطالب درسي

  ).7 -1: 5يوحنا (نزد  بيمار مي آيد ي  عيس. 1

 ).9 -8: 5يوحنا (عيسي بيمار را شفا مي دهد . 2

 ).13 -10: 5يوحنا (خواست مي كنند  رهبران مسيحي مرد را باز. 3

 ). 47 -14: 5يوحنا (عيسي گناه مرد را مي آمرزد . 4

  



  

  

  

  

  

  

  

  درس

ري ديديم كه هيچ عالج بشري درس از اين س در اولين. ما در مورد گناه چيزهايي آموختيم

بعدا ياد گرفتيم كه بعضي وقتها . را از خدا جدا مي سازدگناه، گناهكار . براي گناه وجود ندارد

وقتي كه . اما خدا مي تواند گناه را بيامرزد و اين كار را هم مي كند. بيماري ناشي از گناه است

شخص واقعا ايمان مي آورد كه عيسي مسيح خداوند پسر خداست و بر مسيح توكل مي كند، 

ي ايمان نياورند چه اهيم ديد كه اگر مردم به خداوند عيسامروز خو. خداوند گناه او را مي آمرزد

  .اتفاقي خواهد افتاد

  :نكات مهم

در حالي كه باب پنجم يوحنا را براي آماده سازي اين درس مطالعه مي كنيد متوجه خواهيد 

  .شد كه عيسي خداوند چقدر صبور، مهربان و دلسوز است

را  14:  5يوحنا (ود ظاهرا به خاطر گناه مريض بود وض بت صيدا بحمردي كه در كنار 

  .مهيا شده بود چون عيساي مسيح را مالقات كرده بودچاره اي براي او  - )ببينيد

اگر  .ديدند مي باالتر از ديگراندي نداشتند زيرا خود را بهتر واما براي رهبران يهودي امي

 شدند و ديگر مغرور نمي. بردند د پي ميبه گناهكار بودن خوچقدر قدوس است فهميدند كه خدا  مي

  .شد آوردند گناهانشان بخشوده مي اگر به عيسي ايمان مي.و اعتراف مي كردند كه گناهكارند

زد گناه يعني مرگ وقتي زندگي شخصي كه نجات دهنده را نپذيرفته به پايان مي رسد او م

  .را دريافت خواهد كرد

  .شاگردان  شما جا افتاده باشدبايد در زندگي  حفظي  تا به حال اين آيات

 )23:  6روميان (مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حيات جاويدان در خداوند ما عيسي مسيح 



آنها آمده بودند تا عيد مخصوص يهوديان را جشن . شهر اورشليم مملو از جمعيت بود

  .بگيرند و خداوند را در هيكل بپرستند

ت صيدا آنها كنار حوض ب. با اين حال خيلي ها بودند كه نمي توانستند وارد هيكل شوند

بعضي ها كور بودند، بعضي ها لنگ، عده اي ديگر مفلوج بودند و نمي توانستند حركت . بودند

كه :  آنها فقط يك چيز مي خواستند. اين بيماران در ايوان كنار حوض دراز كشيده بودند. كنند

خيره  در عوض آنها به حوض. اما نمي توانستند. بتوانند در اين عيد مهم و به هيكل داخل شوند

  .شده بودند، سعي مي كردند از آن چشم برندارند، حتي براي يك لحظه

چرا آنها به حوض خيره مانده بودند؟ چون در چنين موقعيت خاصي فرشته اي مي آمد و 

كسي كه به محض تكان خوردن آب در آن  ناولي. آب حوض بت صيدا را به حركت در مي آورد

روزها پشت سرهم بيماران منتظر بودند كه فرشته آب را به . مي پريد از بيماري اش شفا مي يافت

  هر يك مي خواستند اولين كسي باشند كه به داخل حوض مي پرد. حركت در آورد

  

  .بيمار مي آيدعيسي نزد  .1

  7 - 1:  5يوحنا 

  !چه مدت طوالني اي. يكي از اين مردان سي و هشت سال در بستر بيماري بود

. دلسرد شده بود ه محض تكان خوردن آب به حوض بپردباشد كه باو از اين كه اولين نفري 

  .او هنوز منتظر بود. هميشه كسي بيش از او اين كار را مي كرد

  .را نشان دهيد 9شماره  تصوير 

در چنين روز خاصي وقتي كه مرد بيمار غريبه اي را ديد بي ترديد از 

  اينجاست؟او كيست؟اسم او چيست؟ چرا خود پرسيده است 

مي خواهي شفا يابي؟ «: به سمت او آمد و پرسيد غريبه مستقيماً

اين سوال غير عادي به نظر مي آيد اما كسي كه براي مدت : معلم. (»

از دست داده  بهبوديطوالني مريض باشد ممكن است اميد خود را براي 



يي وانمود مي كردند كه بيمارند تا گدا به ما گفته شده كه ديگران . اشدب

  ).كنند

نمي توانم شفا يابم كسي را ندارم كه به من كمك كند به محض تكان خوردن آب «مرد بيمار گفت 

  ».سعي مي كنم كه به آب بپرم اما هميشه كسي پيش از من اين كار را مي كند. مرا در آن بيندازد

  بيمار را شفا مي دهدي عيس .2

  9 - 8: 5يوحنا 

  ».برداشته به خانه بروبستر خود را ! برخيز«: غريبه گفت

اما مرد غريبه آن . در تمام سي و هشت سالي كه او بيمار بود هرگز چنين چيزي نشنيده بود

  .يعني برخيزدچنان با قدرت سخن گفت كه او فقط يك كار مي توانست بكند

  .را نشان دهيد 10شماره  تصوير 

حتي در آب ! او شفا يافته بود. همان كاري بود كه او انجام داد اين دقيقاً

او بستر خود را بر شانه گذاشته در حالي كه راست و ! حوض هم نرفته بود

  .مستقيم ايستاده براه افتاده بود گويي هرگز بيمار نبوده است

  .رهبران مذهبي مرد را باز خواست مي كنند .3

  13 - 10:  5يوحنا 

  .را نشان دهيد 11شماره  تصوير 

آيا فكر مي كنيد كه رهبران مذهبي يهود وقتي كه آن مرد را در حال راه 

نه تنها اين كار را نكردند بلكه او را متوقف كرده ! رفتن ديدند خوشحال شدند؟ نه

با برداشتن  تو). روز استراحت يهوديان(امروز روز سبت است «: به او گفتند

  .»ب گناه مي شويسبت مرتكبسترت در روز 

  »چه كسي چنين چيزي گفته است؟«: مرد پاسخ داد

مرد نتوانست به آنها بگويد چون نمي دانست چه كسي او را شفا داده است و آن مرد غريبه ناپديد 

  .آن مرد نمي دانست كه او كجا رفته يا كه بود. شده بود



را بپرستد و روز عيد را جشن مدتها او توانست خداوند  وبعد. او با سرعت وارد هيكل مي شود

  .بگيرد

  عيسي گناه آن مرد را مي آمرزد .4

  47 - 14: 5يوحنا  

  .را نشان دهيد 12شماره  تصوير

او . و دوباره غريبه با او حرف زد. آنجا كسي كه او را شفا داده بود را ديد

  .»حاال كه كوب شده اي ديگر گناه نكن چون از اين بدتر خواهي شد«: گفت

  .اينجا بود كه مرد فهميد آن مرد غريبه عيس مسيح پسر خداست

آن روز دو . بيمار بود و چون گناه كرده بود: باالخره فهميد كه دليل اين همه سال بيماري او چه بود

  .گناهانش آمرزيده شده بود) . 2(، (از بيماري اش شفا يافته بود  –) 1: (معجزه براي او روي داد

حاال ديگر الزم نبود از عيسي شده . انگيز بود اما آمرزش گناه او شگفت انگيزترراه رفتن او شگفت 

  !بود چقدر خوشحال بود

. او به طرف يهوديان دويد تا به آنها بگويد اين عيسي خداوند بود كه او را شفا داده بود

ر روز چرا؟ چون او مرد مريضي را د. وقتي يهوديان اين را شنيدند سعي كردند عيسي را بكشند

سي و هشت سال تمام مرد به ! او گناهان مرد را در روز سبت آمرزيده بود! سبت شفا داده بود

خاطر گناه كردن مريض بود و عيسي خداوند روز سبت را براي رستگاري مرد از تاثير گناهش، 

ماني تا ز: به همين خاطر آنها سعي كردند او را بكشند عيسي به آنها جواب داد. انتخاب كرده بود

  .».كه پدرم كار مي كند من هم كار مي كنم

برحسب شريعتي كه آنها (عيسي خداوند نه تنها روز سبت را ! اين امر يهوديان را واقعا عصباني كرد

يهوديان معجزه عيسي . شكسته بود بلكه گفته بود كه خدا پدر اوست) خودشان ساخته بودند

شايد آنها معجزات ديگري هم از او ديده . ديده بودندخداوند را كه براي شفاي مرد انجام داده بود 

  .را ببينند 14، 3، 2يوحنا با بهاي . (بودند



چرا يهوديان ايمان نياوردند؟ چون آنها . ديگران ايمان آورده بودند كه عيسي خداوند پسر خداست

يد آنها مردان شا. و آنها از ايمان آوردن به مسيح سرباز مي زدند. به خود و شريعتشان مي باليدند

  .شايد مرداني مذهبي بودند اما انسانهايي گناهكار بودند. خوبي بودند

عيسي مسيح خداوند با دقت به آنها توضيح داد كه او قادر است معجزه كند چون با خداي پدر 

. او توضيح داد كه همان قدرت خدا را دارد حتي قدرت دارد كه مردگان را زنده كند. يكي است

  ).22آبه (گناهكاران داوري كند سپس او به آنها گفت كه خداي پدر او را برگزيده تا ). 21آيه (

هر كس كه به « : عيسي مسيح در حالي كه به صورت مذهبيون يهود نگاه مي كرد گفت

پيغام من گوش كند و به كسي كه مرا فرستاد ايمان بياورد، حيات جاودان  دارد و هرگز در داوري 

  ).24آيه . ( وت تا حيات منتقل مي شودنمي آيد بلكه از م

اگر آنها به پسر خدا ايمان مي آوردند، از اين كه به خود و به مذهب ساختگي شان فخر 

، آنها پسر او را قبول )42آيه (چون آنها خدا را دوست نداشتند . مي كردند پشيمان مي شدند

  .بودند - مگر ابدي - گاز آنجا به خدا يا پسرش ايمان نباوردند محكوم به مر. نكردند

  ).18: 3ببينيد يوحنا (

او . بتوانند حيات ابدي داشته باشند) همة مردم در هر جاي دنيا(عيسي خداوند آمد تا آنها 

اگر آنها به او ايمان آورده . معجزات زيادي كرد تا به آنها كمك كند كه بفهمند او پسر خداست

از گناه مي پذيرفتند، آنها را گناه آلود خود را انتخاب  بودند، اگر آنها او را به عنوان نجات دهندشان

  .كردند و فرد گناه موت است

مهم نيست شما چقدر بد يا چقدر خوب هستيد، خدا شما را به عنوان يك گناهكار 

. اما عيسي خداوند در همين لحظه منتظر است تا شما را بيامرزد. محكوم به مرگ ابدي، مي شناسد

خواهد اگر شما او را به عنوان نجات دهنده بپذيريد او نعمت خود، حيات جاوداني، را به شما عطا 

آيا شما ايمان داريد كه . او مرد تا الزم نباشد كه شما بميرد و براي هميشه از خدا جدا باشيد. كرد

  عيسي پسر خداست؟ آيا شما همين حاال او را به عنوان نجات دهندتان از گناه مي پذيريد؟

  :قابل توجه معلم  
ايماني يعني همان نپذيرفتن عيسي  با تمام وجود دعا كنيد كه شاگردان شما بزرگترين گناه بي

 .شما صحبت كندالقدس با قلب شاگردان  مسيح به عنوان نجات دهنده پي ببرند و دعا كنيد روح
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  در س چهارم

  گناه و مجازات آن

  

  .دهد به آن جزا خواهد داد را نشان مينتايج گناه و اين كه خدا از گناه متنفر است و  :هدف درس

  .جانش را فدا كردعيسي خداوند آنها را دوست دارد و براي آنها  :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

  به عيسي مسيح به عنوان نجات دهنده نياز :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

به عيسي مسيح ايمان بياورند و او را به عنوان نجات دهنده  :آنان كه نجات نيافته اند

  .بپذيرند

به دوستان نجات نيافته شان توضيح بدهند كه آنها هم مي توانند با  :آنان كه نجات يافته اند

 .توكل به عيسي خداوند حيات جاويدان داشته باشند

  

  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

  .)23: 3روميان (ست شليك تير خطا گناه. 1

 )10 - 9: 17ارميا (آلود دارند  همه قلبي گناه. 2

 ).23: 6روميان ، 4: 18حزقيال (گناه ما را از خدا جدا مي سازد . 3

  )4 -3: 15يان تاول قرن(عيسي براي گناهان ما مرد . 4

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  درس

، هر پسر و دختري هر همه.باشد اشتباه بي نمي توانيد كسي را پيدا كنيد كههر جاي دنيا كه برويد 

و از آنجا كه همه ما . شوند گناهكارند مرتكب اشتباه مي افرادي كه. شده اند گناه مرد و زني مرتكب 

  !شويم، همه ما گناهكاريمشتباه مي مرتكب ا

  

 شليك تير خطاست گناه .1

  23:  3روميان 

مثل يهوه قدوسي  «خداوند قدوس و عاري از هر نوع اشتباه است، . خداوند بي گناه است

يهوه در همه اعمال خود عادل و مقدس « . او باالتر از همه است) . 2: 2اول سموئيل (» نيست

  )17: 145مور مز. (»است

  :راهنماي معلم

شاگردان ما بايد . اين سري در مورد حقيقت گناه، معني گناه و اثرات گناه بحث كرده ايمدر 

خدا از گناه متنفر . همچنين بايد به نتايج گناه پي برده باشنداما آنها . ياد گرفته باشند كه گناه چيست

  .پاسخ نخواهد گذاشت است و گناه را بي

از آنجا كه هيچكس دوست ندارد كه او را گناهكار خطاب كنند بهتر است كه شما اشتباهاتي 

، )تان راشايد اشتباهات دوران كودكي(كه خود مرتكب شده ايد را با شاگردانتان در ميان بگذاريد 

شاگردان شما بفهمند معملشان نيز دچار خطا و اشتباه وقتي  .چيزي كه ثابت كند كه شما گناهكاريد

  .شده كمتر خجالت زده خواهند شد

در جستجوي فرصت مناسبي باشيد تا شاگردان خود را نزد عيسي خداوند كه منتظر است هر 

  .قلبي را از گناه پاك كند، هدايت كنيد

 .آيات ذكر شده در درس را مطالعه كنيد همه لطفاً



هرگز . هرگز كار اشتباهي انجام نداده استوخداوند هرگز فكري گناه آلود نكرده است 

. خدا پاك و كامل است و از گناه روي برمي گرداند. او هرگز تقلب نكرده است. دورغ نگفته است

او از گناه . خداوند از كارهاي اشتباهي كه مردم انجام مي دهند متنفر است).13: 1حبقوق  .ك.ر(

  .است متنفر

  را نشان دهيد 13شماره  تصوير

گناه نرسيدن به كامليت . گناه شكستن شريعت خداوند استگناه چيست؟

تواند پل بين زمين و  نمي كه در عكس نشان داده شده و چوبيخداست مثل 

همه گناه كرده اند و از جالل « .برسيمنمي توانيم به خدا « ما هم  آسمان باشد،

به كليسا برويم، شايد به وشايد ما خوب باشيم ). 23:  3روميان (» خدا قاصرند

  .اما هنوز از رسيدن به كمال خدا قاصريم) 6: 64اشعيا (كليسا اعانه بدهيم 

خوبي انجام دهيم ، ما نمي توانيم چه كارهاي چقدر خوب باشيم، و مهم نيست كه  مهم نيست 

هيچكس غير از  .دهيم مهمتر است درون و نيت ما از انچه انجام مي. گناه رها شويمتنهايي از  به

  .ذردگ در قلب ما چه ميكه واقعا  داند  خدا نمي

  

  .آلود دارند ي گناههمه قلب .2

  10 - 9: 17روميان 

  را نشان دهيد 14شماره  تصوير

اين بدان ).10 - 9: 17ارميا (خداوند مي گويد كه همه قلبي گناهكار دارند 

قلب تيره اي .معناست كه من قلبي گناه آلود دارم، يعني شما قلب گناه آلود داريد

كه در عكس آمده است به ما يادآوري مي كند كه همه كارهاي اشتباهي انجام مي 

آنها ). 20و  19: 3يوحنا (آنها اغلب وقتي قلبشان تيره است گناه مي كنند . دهند

  .كنند چون گناهكارندگناه مي 

  گناه ما را از خدا جدا مي كند .3



  23: 6و روميان  4:  18قيال حز

ه ياد داريد؟حتي اگر آن مرد آيا كسي را كه نزد عيسي خداوند آمد تا جذامش را شفا دهد ب

به همين ترتيب، هر كس كه يك گناه انجام داده .آمد يك لكه روي بدنش داشت جذامي به شمار مي

گناهكار است و به اندازة كسي كه مرتكب گناهان بسياري شده از خدا دور و جدا افتاده  باشد نيز

  .است

  .را نشان دهيد 15شماره  تصوير 

را از خدا به همين ترتيب گناه ما . جذاميان از دوستان و خانواده شان جدا هستند

   .جدا مي سازد

پوشاندن لكه هايش هم . از شر لكه ها رها شودجذامي به خودي خود نمي تواند 

به همين .دست به هر كاري هم كه بزند او همان جذامي است. كند نمي تواند كمكي به او 

ترتيب يك گناهكار با تالش براي پوشاندن گناهان و خوب بودن نمي تواند از شر 

هيچ عالج بشري  .آيد كاري از دست ما براي رهايي از گناه بر نمي .گناهانش رها شود

  .گناهان ما، ما را از خدا جدا مي كند. براي گناه وجود ندارد

اما عيسي . در درس دوم و سوم ياد گرفتيم كه گاهي بيماري ممكن است نتيجه گناه باشد

اگر او شخصي را از بيماريش . خداوند به قلب گناه آلود بيشتر از يك جسم مريض توجه مي كند

مرگ، جدايي از خدا و همه  -ا نمي آمرزيد، آن شخص به مجازات گناه خودشفا مي داد و گناه او ر

  .خوبيها، پاكيها و قدوسيها مي رسيد

شما بياد داريد كه لوسيفر، زيباترين فرشتگان خداوند كامل  گناه چگونه شروع مي شود؟

اوند و ، به جاي فكر كردن به خداو اما يك روز). عهد جديد، جلد دوم، درس چهارم(آفريده شد 

سپس تصميم ،او مغرورانه به قدرت خود انديشيد .فكر كردبه خودش قدوسيت او و پرستش او 

لوسيفر بخاطر گناهش قسمت اعظم . غرور بود اولين گناه. و اين گناه بود .گرفت كه شبيه خدا شود

. ه شدشناخت) اهريمن(او نام نيك خود را از دست داد و به عنوان شيطان . قدرتش را از دست داد

  ).يدنرا بخوا 15 – 12:  14و اشعيا  15 -12: 38حزقيال (



وقتي خداوند جهان را آفريد همه چيز، خوب، درست و  گناه چگونه وارد جهان شد؟

آنها فقط كارهايي . اولين زن و مرد، آدم و حوا، بدون گناه بودند). را ببنييد 31: 1پيدايش (كامل بود 

اما يك روز شيطان، در ظاهر يك مار افعي، به آن باغ زيبا . ندرا مي كردند كه درست و خوب بود

همه . هيچكس از مار افعي نمي ترسيد چون در آن ايام چيزي وجود نداشت كه از آن بترسند. آمد

حوا . او به حوا پيشنهاد كرد كه از خدا نافرماني كند. اما شيطان حوا را وسوسه كرد. چيز كامل بود

بعد . او اطاعت كرده او از ميوه درختي كه خدا آنرا ممنوع كرده بود خورد به شيطان گوش داد و از

هر دوي آنها راه خود را به جاي راه  ). 6 -1: 3 پيدايش(كمي از آن ميوه را به آدم داد تا بخورد 

  .آنها از خدا نافرماني كردند. خدا برگزيدند

ادي كه خدا در ابتدا آفريده ديگر آنها انسانهاي ش. در آن لحظه آدم وحوا گناهكار شدند

  .وغمگين شدند گناه وارد قلبهاي آنها شده بود. بود نبودند

چون اولين انسانها با گناه زندگي كردند، همه آنهايي كه از آدم و حوا متولد مي شوند 

ا ام. بهمين دليل است كه گناه مي كنيم. همه ما با قلبهايي گناه آلود به دنيا مي آييم. گناهكار هستند

  .زنيم دست به گناه هم ميشويم بلكه در زندگي  ما نه تنها گناهكار متولد مي

بلندش ولي لوسيفر گناه كرد مقام . گناهكاران را تنبيه كند و بايدخداوند از گناه متنفر است 

  .در حقيقت، گناه لوسيفر او را از خدا جدا كرد. را از دست داد 

  آنها از باغ زيبايي كه خدا در آن قدم . نبيه شدندوقتي آدم و حوا گناه كردند آنها نيز ت

به خاطر گناه . گناه آنها، آنها را از خدا جدا كرد. مي زد و با آنها سخن مي گفت بيرون رانده شدند

آنها در همان زمان نمردند بلكه جسم آنها بجاي اين كه تا .مرگ جسماني :آنها اتفاق ديگري افتاد

زرد كه گناه و هر كس :خداوند هشدار داده است. جسمي فنا پذير شدابد زنده باشد، تبديل به 

  ).23: 6روميان (و مزد گناه موت است ) 4:  18حزقيال (خواهد مرد 

  .عيسي براي گناهان ما مرد .4

  4 -3:  15اول قرنتيان 

  .را نشان دهيد 16شماره  تصوير



 –جدايي از خدا تا ابد  –اما بدتر از مرگ جسماني مجازات نهايي گناه 

شيطان و نيز همه كساني كه از ايمان آوردن به عيسي خداوند و پذيرفتن او  .است

همه گناهكاراني . به عنوان نجات دهنده سرباز مي زنند به اين مجازات مي رسند

  ).24:  8يوحنا . (عذاب خواهند بودپراند در جايي  كه بخشيده نشده

. رد، او براي گناهان ما مرد تا ما ديگر از خدا جدا نباشيموقتي عيسي خداوند بر صليب م

اك شده كه با ايمان آوردن به عيسي خداوند و پذيرفتن او به عنوان نجات دهنده قلبهايشان پ انيآن

  .تا ابد با خدا در خانه زيباي او آسمان خواهند بود است حيات جاودان مي يابند و

يا نعمت خدا را؟ عيسي خداوند شما را دوست دارد  آيا شما مزد گناه را انتخاب مي كنيد

  .منتظر است تا شما او را بپذيريدواو براي شما مرده 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معلم

از او بخواهيد كه شخص نجات نيافته به . ملزم كند شاگردانتان رادعا كنيد روح القدس  لطفاً 
همچنين دعا كنيد كه شاگردان . ايمان به عيسي مسيح و پذيرش او بعنوان نجات دهنده اش سوق دهد

ت ابدي در عيسي خداوند مسيحي تان تالش كنند تا به دوستان نجات نيافته شان شهادت دهند تا به حيا
 .دست يابند



 
 
 
 

 13تصوير شمارة : 4درس 



 
 

 14تصوير شمارة : 4درس 

 



 

 
 

 15تصوير شمارة : 4درس 



 
 

 
 

  16تصوير شمارة : 4درس 


