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  39-17: 18اول پادشاهان   :مورد مطالعه كالم قسمت

  .خداي زنده و حقيقي را بشناسند يگانهبه شاگردان كمك شود تا  :هدف درس
  .همه را دوست داردخدا، خدايي زنده و حقيقي است كه  :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

  .اشتياق براي شناخت بيشتر خدا :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
خـدا كـه    ةكننـد، دربـار   درختان و حيوانات و مـردم نگـاه مـي   هنگامي كه به  :نجام دهنداآنچه شاگردان شما بايد 

  .تمامي اين موجودات است تفكر كنند ةآفرينند
  ):جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

  ). 35-17: 18اول پادشاهان  (توانند بشنوند و به دعاها جواب دهند  نميها بت .1
 ).37-36: 18اول پادشاهان (شنود  خداي زنده دعاها را مي .2

 ).39-38: 18اول پادشاهان  (دهد  خداي زنده به دعا جواب مي .3

؛ اول 44: 11؛ الويـان  2: 90؛ مزمـور  31-1: 1پيـدايش  (است  مهربانخداي خالق خدايي ابدي، قدوس و  .4
 ).16، 8: 4يوحنا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درس اول
  

 خدا

  :قابل توجه معلم
ارائه شده در اين كتـاب، اميـدواريم خـود شـما نيـز از ايـن        هنگام تدريس چهار درس

  .دروس لذت ببريد
مقـدس   را از روي كتـاب  39-17: 18دشاهان اول پا متن درس ذيل، لطفاً ةقبل از مطالع

براي كساني كه به آنها تعلـيم  ، و ملموس شودوقتي اين داستان براي شما زنده . خودتان بخوانيد
سعي كنيد تمامي آيات قيـد شـده در دروس را بـه    . و پويا خواهد بود دهيد نيز داستاني زنده مي

  .دقت بخوانيد
  :در هنگام تدريس هر چهار درس اين كتاب، بر اين آيه و مفهوم آن تاكيد كنيد

» ...حقيقي را بندگي نماييد به چه نوع شما از بتها به سوي خدا بازگشت كرديد تا خداي حي.«  
 .)9: 1اول تسالونيكيان (
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  درس

انـد؟   اينهـا از كجـا آمـده   «: سيدخودتان نگاه كنيد و بپر آيا براي شما پيش آمده است كه به چيزهاي اطراف
  »اند؟ آب، حيوانات و مردم به وجود آمدهچطور اين درختان، آسمان، 

او اسـم  . كسي آفريده شد كه صاحب تمامي قدرت است ةبوسيل همه چيز: اي دارد ئوال شما جواب سادهس
  .ستخدا

آيـا  . اش را كشيده و آن را ساخته است نقشهيم كه شخصي ياب كنيم، در مي وقتي كه ما به ساختماني نگاه مي
امكان دارد كه تمامي مصالح ساختماني به هم جفت و جور شوند و يك خانه به خودي خود ساخته شود؟ به هـيچ  

از آن خـدا بـراي هـر تكـه     . به همين ترتيب، امكان ندارد كه دنيا همينطوري درست شـده باشـد  ! امكان ندارد وجه
او ! دنيـا را از هـيچ چيـز خلـق كـرد      ةهمخدا همه چيز را ساخت و . د، و در ابتدا، همه چيز كامل بوداي كشي نقشه

  .زندگي بخشيده استاست كه به شما  او. مردم تمام نقاط دنيا را خلق كرد
    پس چه كسي خدا را خلق كرد؟ خدا كي به وجود آمد؟شگفت زده شويد، وال ئبا اين سشايد 

حتي اگر درك اين موضوع براي شـما  ). 2: 90مزمور ( و هميشه خواهد بود . هميشه بودخدا : جواب اين است
زماني كه به انتهاي اين دروس برسيد، خيلي بيشتر خداي زنده و حقيقي را خواهيـد  . ممكن نباشد، اما حقيقت دارد

زنـدگي كنيـد،    اود بـا  خواهـ  يعني همان جايي كه مي ،اش خانهو  كتابش، فرزندششما مطالبي را درباره . شناخت
و اگر بـه آنهـا ايمـان    . پذيريم ك كنيم، اما آنها را با ايمان ميهر چند شايد نتوانيم اين چيزها را در. خواهيد آموخت

  .پيدا كنيمداشته باشيم، خدا ما را ياري خواهد داد تا شناخت بيشتري از او 
  

  توانند بشنوند و يا  بت ها نمي .1
  .به دعاها جواب بدهند

  35-17: 18پادشاهان اول 
ها خـدا هسـتند    عقيده دارند كه ماه و ستارهگروهي ديگر . بعضي مردم اعتقاد دارند كه خورشيد يك خدا است

شود خدايي را از چـوب يـا سـنگ، نقـره و يـا طـال        معتقدند كه ميكه بعضي ديگر در حالي). 5: 23دوم پادشاهان (
  ).8-4: 115مزمور (ساخت 

ورشيد قادر به شنيدن دعاهاي شماست؟ آيـا مـاه يـا    نند خداي زنده و حقيقي باشند؟ آيا ختوا آيا اين چيزها مي
  !توانند شما را ببينند و كمكتان كنند؟ نه ستارگان مي

خدايان سـاخته شـده از طـال و    . توانند شما را ببينند نمياما آنها  ،شايد بتهاي چوبي و سنگي چشم داشته باشند
توانند حركـت كننـد و    دستهاي اين بتها نمي. توانند صداي شما را بشنوند ، اما آنها نمينقره شايد گوش داشته باشند

   .هستندبشر  ة دستچون اين خدايان ساخت. به شما كمك كنند
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شناسيد؟ كسي كه مي تواند بشنود و به شما كمك كند،  مي، كه قادر به ديدن شما استرا خدايي  يگانهآيا شما 
  .ها خدا را به ما معرفي خواهند كردلق كرده است؟ اين درستنها خدايي كه شما را خ
كـرد كـه خـداي خودشـان را      او در ميان مردمي زندگي مي. به نام ايليا بود ، مرديوقت پيشسالها پيش، خيلي 

ا بـه  اما ايلي. تواند به آنان كمك كند و اعتقاد داشتند كه بعل مي. يدندنام مي بعلآنان خداي خودشان را . پرستيدند مي
  .او به خداي زنده و حقيقي ايمان داشت. ل ايمان نداشتــبع

ي بسـازيم و قربـان   بحيو به آنها گفـت كـه مـذ   . بعل را كنار هم جمع كرد) انبيا(نفر از پيروان  450روزي ايليا 
. دگذاشـتن  شد و باالي آن چـوب مـي   گرفتند ساخته مي يك مذبح اغلب از سنگهايي كه روي هم قرار مي. (بگذرانيم

مجازات گناهكار مـرگ  . كرده است، مجازات شود] كار خطايي انجام داده باشد[هميشه بايد شخصي كه گناه  چون
جـان او بـه عـوض     بـود و قرباني  همانحيوان جانشين . كرد قبول ميرا  در زمان ايليا، خدا حيوان جايگزين. است

  .)جان شخص گناهكار گرفته مي شد
ما هـيچ آتشـي زيـر قربـاني روشـن      حرفهايش گفت،  ة، ايليا در ادامپيروان بعل هب ساختن مذبح بعد از پيشنهاد

بعد از آن، من خدا را . سپس شما بعل را صدا كنيد و از او بخواهيد تا براي سوزاندن قرباني، آتش بفرستد. كنيم نمي
  .هر كه آتش فرستاد خداي زنده و حقيقي است. صدا خواهم كرد تا آتش بفرستد

  
   را نشان دهيد 1ماره تصوير  ش

سپس به . آنها گاو نري را روي مذبح گذاشتند. مردم با اين آزمون موافقت كردند
اي «. خواستند كه آتـش بفرسـتد و قربـاني را بسـوزاند    او سوي خدايشان دعا كردند و از 

كردند و با گريـه   جست و خيز مي بر روي مذبح. آنها گريه كردند» !بعل، دعاي ما را بشنو
با چاقو خودشان را زخمي كردنـد بـه   . خواستند كه دعاي آنها را بشنود ك از بعل ميو اش

و آنهـا همچنـــان    ساعــت ها گذشـت. اين اميد كه خداي آنها به صدايشان گوش دهد
گرفته بـود كـه    آنقدر حدود عصر صدايشان. تمام روز فرياد زدند. كردند گريه و زاري مي

) بعـل (خدايي كه آنها سـاخته بودنـد   . اما هيچ اتفاقي نيفتاد .كنندگريه  توانستند نمي ديگر
  .شنيد نميصدايشان را 

او بـاالي مـذبح را بـه شـكل     . او دوازده سنگ برداشت و در نام خدا مذبحي سـاخت . بودحاال نوبت ايليا 
سپس بـا  . ادها قرار د روي چوبمقداري چوب گذاشت، حيوان قرباني را به چند تكه تقسيم كرد و . گودال درآورد

دسـتور او را  » .از آب پر كرده، آن را بر قرباني سوختني و هيزم بريزيـد  ]سطل بزرگ[ مچهار خُ«: اقتدار دستور داد
  .بجا آوردند

بـدين ترتيـب دوازده خـم پـر از آب     » .بار سوم بكنيـد «. و آنها بار ديگر كردند» .بار ديگر بكنيد«: او دستور داد
توانست قرباني خـيس شـده را    و ديگر هيچ آتش معمولي نمي. شدق نيز پر از آب گرداگرد مذبح جاري شد و خند

  !بسوزاند
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  .شنود خداي زنده دعا را مي .2

   37 – 36: 18اول پادشاهان 
  را نشان دهيد 2تصوير شماره 

امـروز معلـوم بشـود    ... اي يهوه خدا«: و دعا كرد. سپس ايليا به مذبح نزديك شد
مرا اجابت فرمـا تـا ايـن قـوم     ! ا اجابت فرما اي خداوندمر... خدا هستي... كه تو 

  » ...بدانند كه تو يهوه خدا هستي
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دهد خداي زنده به دعا جواب مي.3
  39-38: 18اول پادشاهان 

  

  را نشان دهيد 3تصوير شماره 
و تمامي قرباني و چوب و سنگها و هر چـه هسـت   . تداف ميآتشي از آسمان  فوراً

خداي زنده و حقيقي به دعـا  ! بلعد در خود ميسوزاند و همه آبهاي اطراف مذبح را  يرا م
  .جواب داد

  :قابل توجه معلم
تـا شـاگردان بهتـر     كه بهتر است درس را در دو قسـمت ارائـه كنيـد    اگر احساس كرديد

  .چنين كنيدبتوانند آن را درك كنند، 
خـدايي كـه بـه آن    كـه   متوجه خواهند شدشاگردان  ،تدريس كنيد ايمان و اطمينانبا اگر 

  .خداي زنده و حقيقي است ايمان داريد همان يگانه
چهـار  ) همراه داشتن دفترچه ضروري اسـت (هاي خود  ها در دفترچه بچه همةكه  كنيم ميشنهاد پي

تـا   4توان آنها را تشويق كـرد كـه تصـاويري مثـل      يا حتي مي. يادداشت كننداصلي درس را  ةنكت
 .را در دفترشان نقاشي كنند 4 بخش عكس شماره
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، با صورت بـه زمـين افتادنـد و    به چشم خود اين را ديدندپرستندگان بعل  وقتي
  »!يهوه، او خداست! يهوه، او خداست«: فرياد زدند) گريه كنان(

كنيد  مي) دعا(ي با او صحبت خداي زنده و حقيقي است؛ كسي كه وقت شك بياو 
و او شـما را دوسـت دارد   . اوست كه شما را خلق كرد. بيند كارهاي شما را ميشنود، و مي

  .كند و محبت مي
  

  خداي خالق، ابدي، قدوس و محبت است. 4
  ؛44: 11؛ الويان 2: 90؛ مزمور 31-1: 1پيدايش 

  16 ،8: 4يوحنا  1
  

درس امـروز، چهـار    از. او را بشناسيدتوانيد  ا نيز هرقدر كه ميدوست دارد، بهتر است شمچون او شما را 
اگر بدون غيبت سر كالس حاضر شـويد،  . نكات زياد ديگري هم وجود دارندالبته . (نكته را بايد به ياد داشته باشيم

را از آنجايي كه قرار نيست شـما ايـن چيزهـا    .) موضوعات بسياري در مورد خدا و چيزهاي ديگر خواهيد آموخت
بعـد  و . توانيد هر روز آنها را مرور كنيد بدين ترتيب مي. دفترتان بنويسيد فراموش نكنيد پس چه بهتر كه آنها را در

دهيد، مـي توانيـد بگوييـد     يخدا به ديگران توضيح ةبعدها اگر خواستيد دربار. ياد داريده كه همه آنها را ب بينيد مي
  ).مده استدر پايان اين بخش آ 4الي  1تصاوير ( :كه

  را نشان دهيد) 1( 4عكس شماره 
  )1پيدايش باب . (خدا آفريننده است. 1  

خداي زنده و حقيقي كسي است كه اين جهان، درختان، آسمان، آب و حيوانات را خلـق  
ـ  . او خورشيد و ماه و ستارگان را آفريد. نموده است ه خدا تمامـي اين چيزها را از هـيچ ب
  .ـه چيزها استهم ةاو آفرينند .شداو فرمود و . وجود آورد

  را نشان دهيد) 2( 4عكس شماره 
  ) 2: 90مزمور . (خدا ابدي است. 2 

شـروع و يـا    دايره درون اين شكل بـدون . (است ابدي به معني بدون شروع يا پايان بودن
.) معلم عزيز هنگـام گفـتن ايـن موضـوع بـا انگشـتتان ايـن را نشـان دهيـد         . پاياني است

قبـل از خلـق   . و براي هميشـه خواهد بود. و حقيقـي هميشه بـوده استخـــداي زنـده 
خداي آفريننـده خـداي   . براي هميشه و هميشه و هميشه خدا خواهد بود. جهان، خدا بود

   .ابدي است
  را نشان دهيد) 3( 4عكس شماره 

  )16: 1، اول پطرس 15: 57، 3: 6؛ اشعيا 44: 11الويان . (ستخدا قدوس ا. 3  
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كنيم، منظورمان كامـل بـودن    خدا به عنوان وجودي قدوس صحبت مي ةما درباروقتي كه 
ياد آوريـم كـه خـدا    ه كند تا ب ر مقابل زمينه سياه به ما كمك ميدايره سفيد د. (خدا است

او هرگز مرتكب . استدا كامل است، او بدون گناه ــچون خ.) قدوس، پاك و كامل است
ه جا مردم به خطايـا و گنـاه   با اين وجود، هم. است خدا از گناه متنفر. خطايي نشده است

اين نقشه خدا است كه اگر قرار است مردم گناهكار بخشيده شـوند،  . دهند كردن ادامه مي
ـ . بايد قرباني حاضر شود گناهـان مـا رنـج كشـيده، مجـازات       خـاطر ه چيزي و يا كسي ب

  . مجازات اين شخص مرگ است. شود مي
  هيدرا نشان د) 4( 4عكس شماره 

  )16،  8: 4اول يوحنا . (خدا محبت است. 4  
 شه بود و خواهد بود، خداي كامل ويد، كسي كه هميقي كه شما را آفريخداي زنده و حق

دانست  ياو م چون. او با تمامي وجود دوستتان دارد !دوست دارداست كه شما را  يقدوس
ـ  يلـي قبـل از ا  يخ ،يليخ(ب داد ياي ترت شما نقشهد افتاد، براي يشما در گناه خواه ه نكـه ب

 ةمـ ياش بود، فرستاد تـا جر  گانهيكنفر را كه پسر ياو . تا گناهتان بخشوده شود) دييايا بيدن
  .مرگ شما را پرداخت كند

هزاران هزاران حيوان مردنـد تـا جـاي شـخص     . پذيرفت ه عنوان قرباني مي، خدا حيواني را بياايل در دوران زندگي
اني را بـراي قربـاني شـدن قبـول     خـدا ديگـر حيـو   . اال ديگر به حيوان قرباني نيازي نيستاما ح. گناهكار را بگيرند

يكبار براي هميشه بـه جهـت تمـامي مـردم جـان      كه در درس بعدي با او آشنا خواهيم شد، پسر يگانه او، . كند نمي
 مجازات گناه مـا را  اواينكه پسر اگر ما تنها به خداي زنده و حقيقي ايمان داشته باشيم، اگر تنها به . خود را فدا كرد

چرا خداي ابدي و قدوس باعث شد كه پسـرش بميـرد؟   . شود بر خود گرفت، ايمان بياوريم، گناهان ما بخشيده مي
  !خدا محبت استاو . چون خدا شما را دوست دارد

ي، ايـن  اما تا كالس بعـد . هنوز حقايق بسيار زيادي در مورد شناخت خداي زنده و حقيقي بجا مانده است
خـدا  « :كنيد، خورشيد، ستارگان و ماه، به خودتـان بگوييـد   ر وقت كه به گل يا درختي نگاه ميه: كار را انجام دهيد

خـدا  . خدا هميشـه خواهـد بـود   . درياچه و يا حتي انساني وجود داشت، خدا بودقبل از اينكه . آفريده استاينها را 
و خـدا از گنـاه   . ين بدين معني است كه من يك گناهكـار هسـتم  ا. ام من مرتكب كارهاي اشتباهي شده. ستكامل ا

  ».جاي من بميرده او پسر خود را داد تا ب. خدا مرا دوست دارد. اما خدا محبت است. متنفر است
جـاي مـا   ه پسر خدا كسي كه ب ةسپس، در درس بعدي، ما در بار. اين جمالت را بارها و بارها تكرار كنيد

  .رفت، چيزهايي خواهيم آموختمجازات مرگ را بر خود گ
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  .تمامي آيات اشاره شده در متن درس :قسمت مورد مطالعه كالم

  .خاطر محبت عظيمش، مجازات گناهان ما را بر خود گرفته ي مسيح پسر خدا، باعيس :هدف درس
  .خاطر گناهان آنان مرده آنها را دوست دارد و بي مسيح اعيس :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

  .خاطر محبت اوه قلبي سپاسگزار ب :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
خداونـد عيسـي، پسـر خـدا، مـرا      «: در طول هفته براي خودشان تكرار كننـد  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  ».به او ايمان بياورم و او را بپذيرم خواهد كه و از من مي. ه خاطر من مرداو ب. دوست دارد
  

  ):جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

  ).12-1: 2لوقا (پسر خدا مثل يك طفل به زمين آمد  .1
 ).24: 2اول پطرس (پسر خدا مرد، او تمام گناهان ما را بر خود گرفت  .2

 ).4-3: 15ل قرنتيان او(خود از ميان مردگان، ثابت كرد كه فرزند خدا است  قياممسيح با  .3

 ).11-9: 1اعمال (مسيح به آسمان صعود كرد تا با خداي پدر باشد  .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درس دوم
  

  پسر خدا

 :قابل توجه معلم
  :ين استيكي از مهمترين اصول تعليم ا

  ، مرور، مرورمرور
شايد اهميت . ضروري است شوند بسيار به خصوص وقتي حقايق كالم خدا تعليم داده مياين قانون 

شما شـنيدن ايـن حقـايق تـازگي      شاگردانخصوص در اين دروس كه براي ه دروس و ب ةدر همآن 
گردان بايـد آنچـه را كـه    شا. و اين كافي نيست كه دروس را به سادگي براي آنها تعريف كنيد. دارند

. دهيـد  يد؛ بلكه به مردم تعليم ميده يد كه شما درس نميفراموش نكن. درك كنند دهيد، شما تعليم مي
اگر به وقت بيشـتري نيـاز بـود،    . مطرح كنندواالتشان را ئبه آنها فرصت بدهيد تا در هنگام درس، س

آن شما را نيز  كه كتاب و پيغام پرجاللاجازه بدهيد  معلم عزيز،. تقسيم كنيد قسمترا به دو  درس 
  .ماند بدين ترتبيب اثر آن بر شاگردان نيز به جاي مي! در بر بگيرد

  :بنويسيدتخته قبل از شروع كالس، اين آيه را بر روي 
  ».به چه نوع شما از بتها به سوي خدا بازگشت كرديد تا خداي حي حقيقي را بندگي نماييد... «
 )9: 1اول تسالونيكيان (
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  درس
يـاد او  او  به كنيد،  ات نگاه ميــان و حيوانـــبه درخت وقتي. خدا فكر كرديد ةدر درس گذشته، شما دربار

  :فكرهاي شما اين گونه بود .بوديد و به او فكر كرديد
  .او آفريينده است. ين چيزها را خلق كرده استا ةخدا هم

  .او هميشه خواهد بود. او هميشه بود. خدا ابدي است
  .متنفر است) خطايا و اشتباهات انسانها(او از گناه . شود در او هيچ گناهي يافت نمي. خدا قدوس است

  !خدا مرا دوست دارد. خدا محبت است
  

شبيه چيست؟ خدا كجاست؟  خدا با خود گفته باشيد كه، شايد فكر كرديدهمانطور كه در مورد اين چيزها 
  .واالت را بيابيدئدرس امروز ما به شما كمك خواهد كرد تا جواب اين س توانم بيشتر در مورد او بدانم؟ چگونه مي
  

  پسر خدا مثل يك طفل به زمين آمد .1
   12- 1: 2لوقا  

  
  را نشان دهيد 5تصوير شماره

او مـي دانسـت كـه     .از خود سئواالتي خواهيـد پرسـيد  اره او خدا مي دانست كه شما درب
بـيش  ( روزي). 18: 1يوحنـا  ( ايمان به كسي كه او را نديده باشيد برايتان كار دشواري خواهد بود

 .اسم او خداوند عيسـاي مسـيح اسـت    .خدا فرزندش را به اين جهان فرستاد) سال پيش 2000از 
» را ديـده اسـت  ) خـدا (كسي كه مرا ديد، پدر «: ند فرمودبر روي زمين بود، عيساي خداو وقتي او

، )سـال  33(از آنجايي كه پسر خدا سالهاي زيادي را بر روي زمـين زنـدگي كـرد    ). 9: 14يوحنا (
اين  .مقدس نوشته و حفظ بشوند خدا خواست كه اين اتفاقات در كتاب. مردم بسياري او را ديدند

مـا در درس بعـد   . (گوينـد  سـخن مـي   ،خداوند عيسي مسـيح خدا و پسر او،  ةبه ما دربارها  نوشته
  .)دربارة اين كتاب چيزهاي بيشتري ياد خواهيم كرد

آن . ايـد  يـاد گرفتـه  حقيقت را در مورد پسر خدا  4از آنجايي كه پسر خدا شبيه خداي پدر است، شما قبال 
  چهار اصل را نام ببريد؟

او  ةهمـه چيـز بـه واسـط    «: به ما گفته شده است. ا استهمه چيزه ةپسر خدا نيز آفرييندمانند خداي پدر، 
   ).1:3يوحنا (» آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات وجود نيافت) پسر خدا(
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تو اي خداوند، در ابتدا زمين را بنا كردي و افالك مصـنوع دسـت   «: خداي پدر در مورد پسرش گفته است
  ). 10: 1عبرانيان (» هاي تو است

همه چيز آفريده ) پسر خدا(زيرا كه در او ... و او صورت خداي ناديده است«ه شده كه پسر خدا، ما گفتبه 
» ...و او قبـل از همـه اسـت   . او و بـراي او آفريـده شـد    ةهمه بوسـيل ... شد،  آنچه در آسمان و آنچه در زمين است

او هميشـه   .پسر خدا نيز ابدي استپدر، كنند تا بدانيم، مانند خداي  اين آيات به ما كمك مي). 17-15: 1كولسيان (
بـا هـم    خلق شده باشد يجهان ي مسيح، قبل از اينكه اصالًاخدا و پسرش، خداوند عيس. بود؛ او هميشه خواهد بود

   .بودند
ي مسيح آفريينده است، نه تنها او ابدي است، بلكه او در يك چيز ديگر هم مانند خدا انه تنها خداوند عيس

اي خداوند كار و يـا حـرف و يـا    هرگز و هرگز عيس.) را بخوانيد 4: 1؛ روميان 35: 1لوقا . ( تاو قدوس اس: است
بنابراين او نيز ماننـد پـدرش،   . او كامل است.) را بخوانيد 22: 2؛ اول پطرس 21: 5دوم قرنتيان . (اشتباهي نكرد فكر

  .دهند، متنفر است كه مردم انجام مي) گناهان(شتباه از چيزهاي ا
خداونـد عيسـي   . ايد كه خداوند عيسي مانند خدا است ه ياد آوردهچهارمين ويژگي را ب ينجا، شما حتماًتا ا

او به طريقي عجيـب، محبـت   .) را بخوانيد 5: 1؛ مكاشفه 19: 4؛ اول يوحنا 14: 5دوم قرنتيان . (شما را دوست دارد
  .و را با تمام قلبتان دوست خواهيد داشتوقتي كه بدانيد او چه كاري انجام داد، ا. خود را به ما ثابت كرد

. اش را ترك كرد،  مثل يـك كـودك بـه زمـين آمـد      مسيح خداوند، خانه و پدر آسماني ياهنگامي كه عيس
بـراي اينكـه   .) اين موضوع در دروس بعدي بيشتر ياد خواهيم گرفـت  ةما دربار. (اينكه چگونه آمد يك معجزه بود

كـه خـادمين   (و فرشتگان  باز كردها را آسمانعمولي است كه به دنيا آمده، خدا مردم فكر نكنند كه اين يك كودك م
  .اعالم كردند كه پسر خدا به دنيا آمد) خدا در آسمان ها هستند

و خدا خودش به فرزنـدش  . بعدها، وقتي كه عيساي خداوند بزرگتر شد، خدا بار ديگر آسمان ها را گشود
زمان ديگري خدا از ميان يك ابر صحبت كـرد و  ). 17: 3متي (» خشنودم اين است پسر حبيب من كه از او« : گفت
  ). 5: 17متي (» !او را بشنويد. اين است پسر حبيب من كه از وي خشنودم«: فرمود

آوري كه بـر زبـان    عيسي با سخنان شگفت). 30: 10حنا يو(» من و پدر يك هستيم«: خداوند عيسي فرمود
ة آنها او كارهاي بسياري انجام داد، اگر هم. هستند يداد، ثابت كرد كه او و پدر يك آورد و معجزاتي كه انجام مي مي

مـا در ايـن   ). 25: 21يوحنـا  ! (ندرا نداشـت  همـة كارهـاي او  جهان هم گنجايش همة كتابهاي شدند، حتي  نوشته مي
ه باد، طوفاني را متوقف دادن بعيسي با دستور ما خواهيم آموخت كه چگونه . آموزيم ميدربارة عيسي بيشتر دروس 

 مردگان باراز يك  تربيش. و بيماران بسياري را شفا بخشيد. را تنها با گفتن يك جمله شفا داد نابينايياو مرد . كند مي
داد؟ او به سادگي سـخن گفـت و    ميچگونه اين كارها را انجام او ! را زنده كرد و آنها را دوباره به زندگي برگرداند

  .شد كالم او انجام مي
  .خود را به ما بشناساند خواست كرد؟ زيرا خدا مياش را ترك  عيساي خداوند خانه و پدر آسماني چرا
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 پسر خدا مرد،  .2

  .و گناهان همه ما را بر خود گرفت
    24: 2اول پطرس  

  
  .اما در اينجا دليل ديگري هم وجود دارد كه فرزند خدا بر روي زمين آمد

خواست بـا محبـت بـه     مي داــن شدند، خـخدا خلق شدند و بر روي زمين ساك ةاولين مرد و زن بوسيل وقتي
، اما انگار براي مدتي طوالني از ابتدا چنين بودهر چند كه اين روشي . و اطاعت و محبت آنها به خدا شاد شودآنها 

فرمـان خـدا سـرپيچي     زاآنها از اطاعت . اه خودشان بروندخيلي زود مرد و زن تصميم گرفتند كه به ر. دوام نياورد
هـر شخصـي   و  درست مثـل آدم و حـوا   ،شويد مرتكب گناه ميراه خدا به راه خودتان برويد، وقتي به جاي  .كردند

  .ترسيم خاطر اين گناه، ما از خدا ميه ب. ندنك اين گناه ما را از خدا جدا مي. رفته استبه راه خودش كه ديگري 
، ولـي  )19-16: 6امثال سليمان (تي با اينكه از گناهان ما متنفر است ح. اما اين خداي قدوس ما را دوست دارد

عيـب و نقصـش،    او تنهـا فرزنـد بـي   . ماده كرد تا گناهش  بخشيده شـود پس براي انسان راهي آ. ما را دوست دارد
مـا   بـه روش زنـدگي را  پسر خدا . چگونه استي مسيح را به زمين فرستاد تا به ما نشان دهد كه خدا اخداوند عيس

  .نشان داد
  

  را نشان دهيد 6شماره  تصوير
از ايـن  ياد داريـد كـه قبـل    ه شما ب. اما مرگ او متفاوت بود. و سپس عيساي خداوند مرد
. خواست كه حيواني بياورد تا مجازات گناهـانش را بپـردازد   اتفاق، خدا از هر شخصي مي

شخصي كه مرتكـب گنـاه   جاي ه خدا اجازه داده بود تا حيواني ب. مجازات گناه مرگ بود
پـذيرفت،   يان بسيار، قرباني حيوانات را مـي اگر چه خدا براي سال. شده بود، مجازات شود

كه شـخص گنـاه    بارهر . نبودند براي هميشه گناهان را پاك كنند هرگز قادر آن قربانياما 
  . شد كرد، حيوان ديگري بايد قرباني مي مي

؛ عبرانيـان  16: 3يوحنـا  (اي هميشه گناه تمام جهان را بر خود گرفـت  هنگامي كه پسر خدا مرد، يك مرتبه و بر
او ). 24: 2اول پطرس (ود گرفت تمام گناهان تو را بر خ). 36، 29: 1يوحنا (خدا بود ) قرباني(او بره ). 12، 11: 10
چگونـه  دهد كه خـدا   او نه تنها براي اين به زمين آمد تا نشان. توانست اين كار را انجام دهد چون پسر خدا بود مي

او مجـازاتي  . و براي هر كسي كه بعدها به دنيا خواهد آمد... براي من ... بلكه براي اين آمد تا براي تو بميرد  است
  .را كه ما سزاوار آن بوديم بر خود گرفت
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  از ميان مردگان  قياممسيح با  .3

  .اثبات كرد كه پسر خدا است
  4-3: 15اول قرنتيان 

  
  را نشان دهيد 7شماره  تصوير

ره او دوبـا . توانيم بدانيم كه عيسي پسر خدا است؟ چون او براي هميشه نمـرد  چگونه مي
او  ةشناختند دستور داد تا دربار و به كساني كه او را مي). 4، 3: 15اول قرنتيان (! برخاست

اسـت كـه مـا ايـن دروس را تهيـه      و به ايـن دليـل   ). 20-18: 28متي (به ديگران بگويند 
او تـو را دوسـت   . خواهم بداني كه خداوند عيسي مسيح پسر خدا اسـت  من مي. ايم هكرد

كه خداي پدر زيباييهاي آسمان را ترك كرد و به زمين  دارد دارد و به قدري تو را دوست
از آنجايي كه پسر خدا است، مـرگ  . سپس او مرد؛ براي تو مرد. زندگي كرد در آنآمد و 

   .و از مردگان قيام كرد او برخاست. گه داردنتوانست او را براي هميشه ن
  
  

  مسيح در ميان ابرها به آسمان رفت .4
  تا با خداي پدر باشد

  11-9: 1اعمال 
  

  را نشان دهيد 8شماره  تصوير
او در آنجا با خداي . ي خداوند در ميان ابرها به آسمان صعود كردابعد از قيام او، عيس

  .تا به او ايمان بياوري در همين لحظه، او منتظر توست. پدر است
. ي مسيح خداوند، فرزند خدا اسـت ابه چه چيزي بايد ايمان بياوري؟ ايمان بياور كه عيس

آن كـه بـه پسـر ايمـان     «. گناهان تو را پرداخـت كـرد   ةايمان بياور وقتي كه او مرد، جريم
د بلكـه  خواهد ديآورده باشد حيات جاوداني دارد و آن كه به پسر ايمان نياورد حيات را ن

  ).36: 3يوحنا (» ماند غضب خدا بر او مي
آيا تو ايمان داري كه عيساي خداوند، پسر خدا است؟ آيا ايمان داري كه تو را دوست دارد؟ او محبـت خـود را بـا    

گويد بايد  بلكه مي. ه اين چيزها را درك كنيخواهد كه هم ي مسيح از تو نمياعيس. كند خاطر تو ثابت ميه مرگش ب
  .ها به سوي خداي زنده و حقيقي برگرديبتخواهد كه از  او از تو مي. يزها ايمان بياوريدچبه اين 

  



 ١٧

ايـن چيزهـا در    ةاز كجا بدانيم كه همه اين حرف ها حقيقت دارد؟ زيرا خداي جاوداني كاري كرد كه همـ 
كنـد، كسـي    عرفي مـي پسر او را به ما م. كيست دهد كه خدا توضيح مي) مقدس كتاب(اين كتاب . تابي نوشته شوندك

در درس بعدي، ما چيزهـايي  . كند س در اين مورد خيلي خيلي صحبت ميمقد كتاب. كه از طرف خدا به جهان آمد
قبل از اينكه به درس بعدي برسيم، با خودتان ايـن حقيقـت عـالي را تكـرار     . در مورد اين كتاب ياد خواهيم گرفت

  ».خواهد كه به او ايمان بياورم و از من مي. خاطر من مرده او ب. عيساي خداوند، پسر خدا، مرا دوست دارد«: كنيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :معلمقابل توجه 
 . به زبان عبري است 6: 53مقدس چاپ شده بر روي جلد اين كتاب، آيه اشعيا  طومار كتاب
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 1شمارة تصوير  :2درس   
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 2شمارة تصوير: 2درس 
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 3شمارة تصوير : 2درس   
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  4شمارة تصوير: 2درس 
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  .تمامي آيات اشاره شده در متن درس :قسمت مورد مطالعه كالم

  .خدا ةبه عنوان كالم حقيقي و زند مقدس معرفي كتاب: هدف درس
مقدس نوشته شده است تا ايمان بياوريم كه عيسي، مسيح و پسر خدا اسـت،   كتاب :بدانند شاگردان شما بايدآنچه 

  ). 31: 20يوحنا (اين ايمان، ما در نام او حيات داريم  او ب
  .گويد ميمقدس به ما  اشتياق شديد براي يادگيري آنچه كتاب: احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

؛ 8: 4؛ اول يوحنا 16: 1؛ اول پطرس 1:1پيدايش : شاره شده را بخوانندآيات ا :انجام دهندا بايد آنچه شاگردان شم
  ).شان بنويسيداي  اگر كسي كتاب مقدس ندارد، لطفا آيات را براي(  16: 3يوحنا 

  
  ):جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

  .)21 :1دوم پطرس ( ما كتاب خداست؟چگونه كتاب مقدس . 1
  .)7-1: 34دوم تواريخ (شود  كتاب خدا فراموش مي. 2
  .)15-8: 34دوم تواريخ (شود  كتاب خدا پيدا مي. 3
  .)32-16: 34دوم تواريخ ( كرداطاعت بايد از كتاب خدا . 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درس سوم
  

  كتاب خدا

  :معلمقابل توجه 
برداري كنند، حتي اگر اين يادداشت بسيار  در صورت امكان، همة شاگردان بايد يادداشت

چه حاضـر و   -شود شاگردان توصيه مي. ندهمة نكات اصلي هر درس بايد نوشته شو. ساده باشند
بهتر است براي درك بهتر دروس با تصاوير درس را به خاطر بسپارند تا بتوانند درس  -چه غايب

  .را به ديگران نيز بازگو كنند
شـنويم همـراه بـا مشـاهده پـنج برابـر        آنچه ميشود يادآوري و به خاطرسپاري  گفته مي

. دهيم ده برابر بيش از صرف شـنيدن و مشـاهده اسـت    جام ميو يادآوري آنچه ان. شود تقويت مي
  .برداري امري بسيار مهم است بنابراين، يادداشت

: 1اول تسالونيكيان . قبل از تدريس، به طور كامل آية حفظي را به طور كامل تشريح كنيد
9  
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  درس
با خودتان ايـن جمـالت را   احتماالً هر روز . ايد ؟ مطمئنم كه اين كار را كردهايد قبل فكر كرده آيا در مورد دو درس

  :تكرار كرده باشيد
  .چيزهاست ةپسر خدا آفريينده هم... چيزهاست ةخدا آفريينده هم) 1(
  .پسر خدا جاوداني است... هميشه خواهد بود . او هميشه بود. خدا جاوداني است) 2(
  .استه متنفر و از گنا پسر خدا قدوس است... او هيچ گناهي نيست  در. دا قدوس استــخ) 3(
خاطر گناه من ايـن را ثابـت   ه او با مرگش ب. دوست داردپسر خدا مرا ... او مرا دوست دارد. خدا محبت است) 4(

  .كند مي
  

آيا دو تا خـدا وجـود دارنـد، خـداي پـدر و      : سئوالي در ذهن شما بوجود بياوردممكن است  اين جمالت
  خداي پسر؟

، خداي پـدر و خـداي پسـر يـك     )تواند آن را درك كند يا بفهمد ها خدا ميكه تن(سيار شگفت انگيز به طريقي ب! نه
خواهد بـه ايمـان    خدا از ما مي. ت كه آن را بفهميماما الزم نيس. درك اين موضوع براي ما سخت است. خدا هستند

  .بپذيريم
  
  
  

   ما كتاب خداست؟مقدس  چگونه كتاب. 1
  21: 1پطرس  2

  
  اين چيزها حقيقت دارند؟بدانيم كه فكر كنيد و بگوييد از كجا شايد 

ايـن كتـاب    ةو حـاال مـا دربـار   . خدا اين چيزها را در كتابش به ما گفتـه اسـت  : وال اين است كهئپاسخ س
  .خواهيم بيشتر بدانيم مي

امكـان  . شـود  اغلب به آن كالم خدا هم گفته مـي  .مقدس است تاب، كتابنام اين ك. من در دستم كتاب خدا را دارم
پس اگر خدا اين حرفهـا را زده اسـت، امكـان فرامـوش     . شنويم بعد از مدتي فراموش كنيم را كه مي هاييحرفدارد 

خواهـد آنهـا را    ند، و چيزهاي زيـادي اسـت كـه او مـي    اما سخنان خدا بسيار اهميت دار .وجود داردكردن آنها هم 
  .بدانيم، به همين خاطر او كاري كرد كه كالم او نوشته شود
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  را نشان دهيد 9ه شمار تصوير
درت را داشـت كـه خورشـيد و درختـان و حيوانـات و مـردم را       ــــ دا ايـن ق ــــ اگر خ
در عـوض، او بـا   . اما او اين كار را نكـرد . توانست يك كتاب هم خلق كند د، ميــبيافرين

مردمي معمولي كه به او ايمان داشتند، سخن گفت، و از آنهـا خواسـت كـه سـخنان او را     
نوشـته بـااليي   (هاي سنگي به رشته تحرير درآمد  يك دوره، كالم خدا بر لوحدر . ندبنويس

  ). 4-1: 10؛ تثنيه 29-27، 1: 34؛ 18: 31؛ 18-12: 24خروج ) (را نشان دهيد
امروزه، آن سخنان در كتابهايي ). وسط را نشان دهيد تصوير. (بعدها، كالم خدا بر روي طومارها نوشته شد

  ). عكس پاييني را نشان دهيد( در دست من استي از آنها كه يك ه استجمع آوري شد
توسـط  كتـاب   66ايـن  . هـر كـدام نـام متفـاوتي دارد    . انـد  كنار هم گذاشـته شـده  كتاب  66در اين كتاب، 

از اين افـراد  بعضي . سال طول كشيد تا همه اين كتابها نوشته شدند 1500حدود . اند نويسندگان مختلفي نوشته شده
ها پيغام خـدا   با اين حال، اين نوشته. ا نوشتنداين نويسندگان به سه زبان اين كتابها ر. شناختند ا نميهرگز يكديگر ر

كتاب اول، قبل از آمدن مسـيح بـه ايـن جهـان، نوشـته شـده        39. خطاب به تمامي مردم در همه عصرها بوده است
. د از به دنيا آمدن مسيح به رشته تحرير درآمدندكتاب باقيمانده بع 27. گويند ميكتابهاي عهد عتيق آنها بودند كه به 

  .كه به عهد جديد معروف هستند
اي ديگـر شغلشـان    و عـده ! ديگر افراد بسيار معمولي بعضي از نويسندگان اين كتابها، پادشاه بودند، بعضي

در هـر   خـود را خدا فكرهـاي  . نويسنده مرتكب اشتباه شوند 40اما خدا اجازه نداد كه اين . خيمه دوزي بوده است
زي را بنويسـند كـه   آن توانستند درست آن چيـ  ةاو به آنها قدرت خاصي بخشيد كه بوسيل. يك از اين افراد قرار داد

خواسـت آنهـا را بـدانيم،     دگان تمـامي چيزهـايي كـه خـدا مـي     او باعث شد كه اين نويسن. خواست خدا از آنان مي
كتاب خدا تنهـا كتـاب كامـل    . كه به چنين طرزي شكل گرفته باشد شود ر تمامي دنيا هيچ كتابي پيدا نميد. بنويسند

  . جهان است
  

  .شود كتاب خدا فراموش مي. 2
  7-1: 34تواريخ  2

  
تنها . اما در گذشته چنين امكاني نبود. مقدس را تهيه كند تواند يك نسخه از كتاب مي كسيهر  امروز تقريباً
نگهـداري  ) خدا ةخان(از آن كتاب در مكاني مطمئن  و شد شته ميدا بر روي سنگ يا طومار نويك نسخه از كالم خ

، مردم كتاب خـدا را  )كتاب موسي 5(مقدس نوشته شده بودند  كتاب اول كتاب 5ر، زماني كه فقط يك با. كردند مي
  .از ياد بردند

گشتند و به سوي از او برپرستيدند  داني كه خداي زنده و حقيقي را مياتفاقي كه افتاد اين بود كه زنان و مر
ا ـــو خطاب به آنها دع ساختند و در برابر آنها سجده  آنان بتهايي از چوب، سنگ و طال و نقره. ها رفتندپرستش بت
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و چـون  ! توانستند اهايشان را بشنوند؟ نه، آنها نميتوانستند اين مردم را ببينند و يا دع ان ميــآيا اين خداي. كردند مي
راين، طـولي نكشـيد   بناب. رفتند تا او را بپرستند ا برگشتند، ديگر به خانه خدا نميو بت ه مردم به طرف اين خدايان

  .نابودي كردحقيقي بود شروع به خدا كه تنها مكان پرستش خداي زنده و  ةكه ساختمان خان
كـار  پدر او ايـن  . است ياشتباهكار دانست كه پرستيدن بتها  ه پادشاه آن سرزمين شده بود ميمرد جواني ك

بتها را تصميم گرفت در اولين فرصت ممكن همه ) يوشيا(اما او . پدر بزرگ او هم اين كار را كرده بود. را كرده بود
  .خواست كه مردم سرزمينش بتها را ترك كنند و خداي زنده و حقيقي را بپرستند او مي. خراب و نابود كند

  
  .را نشان دهيد 10شماره  تصوير

 دستور داد تمامي بتها و مكـان يا انجام داد اين بود كه به افرادش پس اولين كاري كه يوش
  !حتي يكي هم سالم باقي نماند. خراب كنندپرستش آنها را 

 
 
 
 

  كتاب خدا پيدا شد. 3
  15-8: 34دوم تواريخ 

  
يقي به ستش خداي زنده و حقاز اين كارها، يوشياي پادشاه، دستور بازسازي هيكل را داد ساختماني كه براي پر بعد

  .كارگران با تمامي وجود آنجا را تعمير، تمييز و آماده كردند. رفت كار مي
  .را نشان دهيد 11شماره  تصوير

ناگهان يكي از آنان چيزي را پيدا كرد كه براي مدت مديدي گم شده بود و مردم آن را 
كتب (اي از كالم خدا بود  چيزي كه پيدا شده بود نسخه. به كلي فراموش كرده بودند

  )!يقانون
  
  

  
  
  
  
  
  

  :معلم گرامي
، )خود داريدقومي مقدسي به زبان  ا كتابو اگر شم(هاي كالستان قادر به خواندن هستند  اگر بچه

حدي است  و اگر تعداد بچه ها زيادتر از. ات اين قسمت را خودشان بخواننداز آنها بخواهيد تا آي
مقدس را برايشان تهيه كنيد،  از كتاب مقدس شما بخوانند، قسمت مورد نظر كه همه بتوانند از كتاب

بگذاريد كه اين كتاب ! وم، بر روي زمين بنويسيدبنويسيد و حتي در صورت لز تختهيا بر روي 
 !زنده خودش صحبت كند

  

  



 ٢۶

  
  .كرداطاعت  بايد از كتاب خدا. 4

  23- 16: 34دوم تواريخ 
  

  .را نشان دهيد 12شماره  تصوير
: دانيـد، شـنيد   نچه را كه حاال شـما مـي  آ ،او. آنها با عجله كالم خدا را به نزد پادشاه بردند

نـاه متنفـر   قـدوس اسـت و از گ  و دانست كه خداي ابـدي  ا. همه چيز است ةخدا آفرينند
و فهميد كه با كارهايي كـه انجـام    او با چشمهاي خودش همان چيزهايي را خواند. است

و دعا به سوي بتها رفته و مرتكب گنـاه  خدايي زنده و حقيقي داده است به جاي ايمان به 
  .خدا، خداي محبت است فهميد كه وا. شده است

و . ايشان خواندو كالم خدا را بر. پادشاه همه را، از كوچك و بزرگ به نزد خود فراخواند
قول داد كه خداي زنـده و حقيقـي را خـدمت كنـد و كلمـات ايـن كتـاب را         در حضور همه آنان

و چون مردم از بتها به طرف خداي زنـده  . و آن روز، همه مردم همين قول را دادند. اطاعت نمايد
همه ايـن مطالـب را   : معلم. (دو حقيقي برگشتند، خداي قدوس و با محبت گناهان ايشان را آمرزي

اگر شما هم مثل ايـن پادشـاه   ). توانيد بخوانيد مي 34و دوم تواريخ  3-1: 23و  22پادشاهان  2در 
جوان، درباره محبت خدا بدانيد و از كالم او اطاعت كنيد، بسياري به شما نگاه كرده همان كـار را  

  .خواهند كرد
  :قي خدا است؟بگذاريد تا به شما بگويمكالم حقيكه كتاب خدا ايمان دارم  چرا من

ها و زمـين را  در ابتدا خدا آسمان«: خوانم كنم و اولين آيه را مي مقدس را باز مي كتاب .گويند چشمانم به من مي) 1(
دانم كه همينطوري  مي. كنم يد و درختان و مردم را مشاهده ميكنم و خورش به اطرافم نگاه مي). 1:1پيدايش (» آفريد
  .اند قدرت را در اختيار دارد خلق شده كسي كه همه ةآنها بوسيل. اند بوجود نيامدهودي خود و به خ

و كوههـا را بوجـود    قبل از آنكه دنيا را بيـافريني «: خوانم كنم و مي را باز ميوسط كتاب  .گويد عقلم به من مي) 2(
اسـتنباط عقالنـي بـه ايـن نتيجـه       با). تفسيري ؛ ترجمه2: 90مزمور (» تو را ابتدا و انتهايي نيست. اي آوري، تو بوده

بايد قبل از آفرينش  و ا. موجودي جاوداني است اًشگفت انگيز را خلق كرده است حتم رسم كسي كه اين دنياي مي
  . جهان وجود داشته باشد

ه مـن  مقدس باشيد چـون كـ  «: فرمايد خوانم كه خدا مي در آخرين صفحات اين كتاب مي .گويد قلبم به من مي) 3(
خـدايي كـه مـرا خلـق كـرد      . گناه نيستم يدانم كه ب و با شناختي كه از خودم دارم مي). 16: 1اول پطرس (» قدوسم

قلـبم ايـن را بـه مـن     . متنفـر اسـت  خدا از گناهان من . ام كارهاي اشتباهي شدهمرتكب دانم كه  مي. ستبدون گناه ا
  . گويد مي
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خـدا  ... «و ). 8: 4اول يوحنـا  (» خـدا محبـت اسـت   «خوانم،  ن كتاب ميدوباره از اي .گويد م به من ميا زندگي) 4(
جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه به او ايمان آورد هالك نگردد بلكه حيات جـاوداني  

ايمـان دارم  . دكـر  ا ايمان دارم كه خدا مرا محبت مـي فهميدم، ام يروزي، حتي آن موقعي كه نم). 16: 3يوحنا (» يابد
. از او خواستم كه گناه مـرا ببخشـد  . ي مسيح فرزند خدا است و او مرد و مجازات گناهان مرا پرداخت كرداكه عيس

كتاب كالم خدا است، و از  مطمئنم كه اين من كامالً. م عوض شدا و زندگي ام پذيرفتم دهنده را به عنوان نجات و او
  .ه و حقيقي اين كتاب را بشناسيدخواهم كه اين كتاب و خداي زند شما مي

ولي همـين مقـدار نوشـته شـد تـا ايمـان       ... «: گويد مقدس به ما مي كتاب چرا اين كتاب نوشته شده است؟   
؛ ترجمـه   31: 20يوحنـا  (» آوريد كه عيسي، همان مسيح و فرزند خداست و با ايمان بـه او زنـدگي جاويـد بيابيـد    

  ). تفسيري
كنيم؟ همـان نـوع زنـدگي كـه او      دريافت مي» زندگي«آوريم، چه نوع  يمان ميوقتي كه به خداوند عيسي ا

انگيـزش، آسـمان زنـدگي     شـگفت خانـة  شه با او در اين بدين معناست كه ما براي همي! دارد يعني زندگي جاوداني
  .ابدي خواهيد آموخت ة اين خانةبعدي، شما بيشتر دربار در درس. خواهيم كرد
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  25، 4-1: 21؛ 13-11: 5؛ 6-1: 4؛ 18- 9: 1مكاشفه  :قسمت مورد مطالعه كالم

  .بهشت به راه رسيدنتوضيح  :هدف درس
بـه   مـان آوردن بـه او،  عيسي مسيح اين امكان را فراهم نموده است كه افـراد بـا اي   :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

  .بروندبهشت 
  .خود ةدهند ول كردن عيسي به عنوان نجاتاشتياق براي قب :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
  .تان بپذيريد دهنده ن بياوريد و او را به عنوان نجاتايما ،فرزند خدا ،به عيسي :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  ):جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

  ).9: 1اعمال (گردد  عيسي به آسمان، نزد خدا بر مي. 1
  ).13- 11: 5؛ 6-1: 4مكاشفه (مكاني زيباست  بهشت. 2
  ).12-9: 7مكاشفه (مردم از هر نژادي در آسمان حضور خواهند داشت . 3
  ).25؛ 4-1: 21مكاشفه (در آسمان كامل است  همه چيز. 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درس چهارم
 خداةخان

  :معلم گرامي
تصور كنيد كـه بـراي هميشـه و هميشـه و هميشـه در آنجـا       ! چه مكان زيبايي بايد باشد بهشت

 عنوان پسـر خـدا ايمـان آورده و    مسيح به  بركت براي كساني است كه به عيسياين ! زندگي كنيد
  . كنندتوكل به او كه گناهانشان را بر خود گرفت،  به عنوان كسي

ينـد تـا   بخواهيد كه مفهوم آيه را نيز بگو رپرسيد، از چند نف حفظي را مي ةآي وقتي از شاگردانتان،
  . اند درك كردهبدانيد چقدر آن را 

» .به چه نوع شما از بتها به سوي خدا بازگشت كرديد تا خداي حي حقيقي را بندگي نماييـد ... «
  )9: 1اول تسالونيكيان (

 دانند ميمطمئن شويد كه آنها  اند؟ شاگردان سوال كنيد كه آيا زندگي خود را به مسيح سپردهاز 
مسيح، پسر خدا است كه مرد و مجازات  او بوسيله ايمان آوردن به عيسي رسيدن بهكه تنها راه 

ورند و اگر بخشش گناهانشان را آنها به اين حقيقت ايمان بيااگر . گناه ايشان را بر خود گرفت
 .توانند مطمئن باشند كه حيات جاوداني دارند طلبند، ميب
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  مرور

  . هيچ كتاب ديگري نظير كالم خدا نيست. ما بخشيده است به خداي زنده كالمش را
  :بياييد ببينيم كه چقدر درسهاي گذشته را بياد داريم

  )40(خدا چند نفر را انتخاب نمود تا كالمش را بنويسند؟ . 1
  ).كرد ان الهام ميــار خود را به ايشــدا افكـــخ(يافتند كه چه بنويسند؟  چگونه اين افراد در مي. 2
  !)خير(اند؟  نوشتن كتابمقدس مرتكب اشتباه شدهآيا نويسندگان هنگام  .3
ولي همين مقدار نوشته شد تا ايمـان آوريـد كـه عيسـي، همـان مسـيح و فرزنـد        (... چرا كالم خدا نوشته شد؟ . 4

  ).؛ ترجمه تفسيري 31: 20يوحنا (» خداست و با ايمان به او زندگي جاويد بيابيد
  

  درس
  .ن، نزد خدا بر مي گرددعيسي به آسما. 1

  9: 1اعمال 
  

مان مكـان زيبـايي اسـت، بسـيار     آسـ . كنـد  با ما صحبت مي اش هخانيعني و آسمان  خدا، پسرش ةكتابمقدس دربار
اش  خواهد ما بـا او در خانـه   نكه خدا مياما بخاطر اي. توانيم تصور كنيم گيزتر از هر مكان ديگري كه ما ميان شگفت

  .اين درس به همين منظور آماده شده است. آسمان بدانيم ةدربار هر چه بيشترتا  يمشتاقمپس زندگي كنيم، 
 ديدنـد كـه او   آنهـا مـي  . كردنـد  كرد، دوازده شاگرد داشت كه با او همكاري مي زمين زندگي مي درزماني كه عيسي 

  !دكر زنده ميمردگان را  داد و حتي كرد، بيماران را شفا مي چگونه نابينايان را بينا مي
كننـد، امـا بعـد     هر چند آنها در ابتدا نتوانستند اين موضـوع را درك . عيسي بر روي صليب مرد آنها ديده بودند كه
خدا بود و به اين خاطر مجازات انسانها و حتي آنهايي كه هنوز به دنيا نيامده بودنـد را بـر خـود     ةفهميدند كه او بر

و شاگردانش با چشـمان خودشـان او   . او دوباره برخاست. نكرد متوقفبود، مرگ او را  چون او فرزند خدا. گرفت
  ).28: 20يوحنا (شناختند  را به عنوان خداوند و خدايشان مياز آن به بعد او . را زنده ديدند

ولـد او  كه كالم خدا با اينكه صدها سال قبـل از ت  دگان برخاست، برايشان توضيح دادعيسي از ميان مراز اينكه بعد 
نوشـته  ، خيلي قبل از ايـن،  هبل: او فرمود). 45، 44، 27: 24ا لوق(است  پيشگويي كردهاو  ةبود، اما دربارنوشته شده 
امي است كه به همـه ملتهـا   اين پيغ. بايد رنج بكشم و بميرم و روز سوم دوباره از ميان مردگان برخيزمشده بود كه 

  ).48-46: 24لوقا (» باز گرددبخشش گناهان براي هر كسي است كه به سوي من «: شود گفته مي
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  .را نشان دهيد 13 ةشمار تصوير
عيسي در حال گفتگـو  خداوند ميان مردگان، در حالي كه  چهل روز پس از برخاستنش از

باال و بـاالتر رفـت تـا زمـاني كـه      . با شاگردانش بود، ناگهان به سوي آسمان باال برده شد
عيسـاي  . وري كه ديگر نتوانستند او را ببينندابري او را از چشمان شاگردان مخفي نمود ط

خداوند اين جهان را تـرك كـرد و بـه سـوي پـدر خـويش و منـزل پـرجاللش، آسـمان          
  .بازگشت

  
  .مكان زيبايي است بهشت. 2

  13-11: 5؛ 6-1: 4مكاشفه 
  

  .را نشان دهيد 14 ةشمار تصوير
ش بـاالي سرشـان   همينطوري كه شاگردان به آسمان خيره شده بودنـد، دو مـرد سـفيدپو   

روم تا آنجا را  من مي. نزد پدر من، خدا، جا بسيار است«: و از شاگردان پرسيدند. ايستادند
وقتي همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تـا  . آماده كنمبراي شما 

» گفـتم  اگر غير از اين بود، به طور واضح بـه شـما مـي   . جايي كه من هستم شما نيز باشيد
  )3، 2: 14يوحنا (

ردگان، ثابت كرد كه و با برخاستنش از ميان م. گناه خدا، بخاطر گناه جهان مرد او، پسر بي
روزي او . زيبايش بازگشـته اسـت   ون او به نزد پدر آسمانيش در خانةاكن. فرزند خداست
آسـمان  گردد تا تمامي كساني را كه از آن او هستند برداشته به نزد خـود بـه    دوباره بر مي

  .ببرد
اسي داريـد؟ كتـاب خـدا در    آيا شما هم چنين احس. زده بودند شبيه چيست؟ شاگردانش دربارة آن حيرت... بهشت 

مجازات  گفت، بخاطر اينكه براي مردم از مسيح مي) وحناي(يكي از شاگردان مسيح . كند مورد خانة خدا صحبت مي
اگر چه او تنهـا در پطمـس   . اي به نام پطمس تبعيد كردند جزيره ازات كردند، وي را تنها بهافرادي كه او را مج. شد

  ).10، 9: 1مكاشفه . (بود، اما خدا با وي بود
خدا به او نشـان داد كـه   . داداي براي او انجام  العاده س سكونت داشت، خدا چيز بسيار فوقزماني كه يوحنا در پطم

و اين قسمت از كتـاب  . ا هر چه را كه ديده بود نوشتچون خدا به او الهام كرد، يوحن. جايي است بهشت چه طور
  . ، آخرين كتاب كتابمقدس است)مكاشفه(خدا 

عيسي . ديده بود از وقتي ديد كه بر روي زمينتر  خداوند را بسيار پر جالل. عيساي خداوند را در آسمان ديديوحنا 
  ).18: 1مكاشفه (» هستم. ر دست دارمام، و كليدهاي مرگ و عالم مردگان را د زندهو حال تا به ابد «: گفت
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فرشتگان . شته قرار داشتكمان زيبايي به همراه هزاران فر در اطراف تخت، رنگين. خدا را ديديوحنا همچنين تخت 
  :گفتند با صداي بلند مي

در مقابـل آن تخـت، هفـت چـراغ نيـز      . افكن بـود  خاست و غرش رعد طنين از آن تخت بزرگ، رعد و برق برمي«
در برابـر تخـت، دريـاي از بلـور درخشـان بـه چشـم        . اين هفت چراغ همان روح هفتگانة خدا هستند. بودروشن 

... چهار موجود زنده نيز در چهارگوشة تخت ايستاده بودند كه در جلو و پشت سر خـود، چشـم داشـتند   . خورد مي
بـران روحـاني جمـع شـده، و بـا      سپس در رويا، ميليونها فرشته را ديدند كه گرداگرد تخت و موجودات زنده و ره

برة خدا كه جانش را در راه نجات مردم قرباني كرد لياقت دارد كه صاحب قدرت و ”: خوانند صداي بلند اين را مي
  ).13-11: 5؛ 6-5: 4مكاشفه (» “!دولت، حكمت و قوت، حرمت و جالل و بركت باشد

  مردم از هر نژادي در آسمان .3
  .حاضر خواهند بود

   12- 9: 7مكاشفه 
  

  .نشان دهيد را 15 ةشمار تصوير
آنها از هر نژاد و . كه قابل شمارش نبودندبه حدي يوحنا جمعيت بزرگي از مردم را ديد، 

مـردم  . طايفه و زبان روي زمين بودند، كه در كنار تخت و در حضور بره ايسـتاده بودنـد  
ـ   هـاي زيتـ   آنهـا شـاخه  . ي سفيدي بر تن داشـتند ردا ه همـديگر  ون در دسـت داشـتند و ب
» .نجات ما از جانب خدا است كسي كه بر تخت نشته اسـت و از جانـب بـره   «: گفتند مي

. سپس فرشتگان و مردم با همديگر خـداي پـدر و عيسـي مسـيح، پسـرش را پرسـتيدند      
ست، كسـي كـه بـراي    اد آوريم اين است كه پسر خدا، برة خدامهمترين چيزي كه بايد بي

  .گناه اين جهان مرد
  
  

  .در آسمان كامل استهمه چيز  .4
   12- 9: 7مكاشفه 

  
شهري بـه زيبـايي   ...آمد پايين مي... شهر مقدس اورشليم را ديدم كه از آسمان «: يوحنا فريادي از طرف تخت شنيد

  ).25؛ 4-1: 21مكاشفه (» ...عروسي بود
  

  .نشان دهيد را) 1( 16 ةشمار تصوير
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  .داشت درد نخواهيد در آسمان هرگز دندان! تصور كنيد فقط
  
  
  

  
  .نشان دهيد را) 2( 16 ةشمار تصوير

  .در آسمان هرگز قحطي نخواهد بود
  

  .نشان دهيد را) 3( 16 ةشمار تصوير
. خدا نه بريدگي خواهد بود و نـه كبـودي   في رخ نخواهد داد، در خانةدر آنجا هيچ تصاد

  .خواهد زدنهيچ كسي نه به خودش و نه به كس ديگري صدمه 
  

  .نشان دهيد را) 4( 16 ةشمار تصوير
  .نخواهد بود در آسمان گريه

 
  .نشان دهيد را) 5( 16 ةشمار تصوير

ـ   ةشده است؟ در خان آيا تا بحال پايتان زخم ن اتفـاق نخواهـد   خدا هرگز چيزي شـبيه اي
هاي خدا هستند كه يوحنـا آنهـا را در    اينها وعده. نخواهد بود در آنجا بيماري و درد. افتاد

  . كتاب خدا نوشت
، نـه دزدي، نـه   نـه دروغ . خدا هيچ گناهي نخواهد بـود  تر از همه اين است كه در خانةبه

ام آن كساني خواهند او، تم در خانة. ديده نخواهد شد عصبانيت، و نه هيچ چيز شبيه اينها
اين كتابي در آسمان است كـه در آن  . (نوشته شده است در دفتر حيات بره بود كه نامشان

  .) اند دهنده پذيرفته را به عنوان نجات سي مسيح خداوندكساني كه عي اسم همة
ر او حـاال مشـغول آمـاده كـردن     پسـ ). 5: 96مزمور . (خداي آفريننده آن را خلق كرده است. آسمان خانه خدا است

  ). 3-1: 14يوحنا  (اند  هايي براي كساني است كه به او ايمان آورده مكان
بـه   چون(اند  زندگي جاودانه را دريافت كرده آناني كه. د خواهد داشتآسمان براي هميشه و هميشه و هميشه وجو

  . تا ابد در آسمان زندگي خواهند كرد) پسر خدا ايمان دارند
  . و نه اشكي در آنجا خواهد بود نه رنجي. در آنجا هيچ گناهي نيست. آسمان مكان مقدسي است

عيساي خداوند، كسي كه مجازات مرگي را كه ما  .خداي محبت است مكان محبت است، بخاطر اينكه خانة آسمان
  . ، در آنجا در آسمان استت به ما ثابت كردمحبت خود را نسب رش بوديم، بر خود گرفت وسزاوا
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اگر ايمان بياوري كـه عيسـاي خداونـد پسـر     . خواهند كه تو هم با آنها در آسمان باشي خداي پدر و خداي پسر مي
ي كه او بخاطر گناه تو مرد و اگر عيسي مسيح خداوند را بپذيري، آنگاه نام تـو در  خدا است و اگر ايمان داشته باش

  .بعدي تو خواهد بود يعني آسمان خانة. نوشته خواهد شد دفتر حيات بره
 آنگاه تو هم بـا همـة  . را انجام بدهاي، حاال اين كار  ات نپذيرفته دهنده ي خداوند را به عنوان نجاتاگر تا بحال عيسا

  ».از بتها بسوي خدا بازگشت كردند تا خداي زنده و حقيقي را خدمت كنند«اني خواهي بود كه آن كس
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                               
  

  
  
  
  
  
  

  :معلم گرامي
بهتـر اسـت كـه    . انـد  فترهايشان نوشته و يا نقاشي كردهتا بحال شاگردان شما مطالب زيادي را در د

ن بطور دائمـي  ن حقايق در قلبهايشابه اين اميد كه روزي اي ،دفترهايشان به خودشان پس داده شوند
  .نقش ببندند
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