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  52 -39: 2 ، لوقا 23-12: 2متي  :قسمت مورد مطالعه كالم

  .ن برتري و بزرگي خدا از شيطاننشان داد :هدف درس
براي غلبه بر شيطان بايد از خداوند طلب كمك كنند، زيرا عملكرد  :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

  .آنها هميشه هم درست نيست
  .همانطور كه مسيح مطيع بود ،اشتياق براي اطاعت از خدا :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
  .از خدا بخواهند تا آنها را كمك كند كه مطيع باشند :ام دهندانجآنچه شاگردان شما بايد 

  ):معلم و شاگردانجهت اطالع ( رئوس مطالب درسي

 )18 - 16، 12: 2متي ( .پسر خدا را نابود كند كند شيطان سعي مي .1

 )23 -19، 15 - 13: 2متي . (كند محافظت مي پسرشاز خدا  .2

 )49 -39: 2لوقا ( .كنند كاهنان از حكمت مسيح حيرت مي .3

  )52 -50: 2لوقا ( .مسيح از خدا و والدينش اطاعت كرد .4

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درس اول
  

  دشمن پادشاه جديد

  :قابل توجه معلم
در جلد اول ياد گرفتيم كه خدا بصورت انسان به زمين آمد، تولد مسيح و تمام حوادث مربوط به 

  .بدهيد كه حقيقاً مسيح پسر خدا استاكنون شهادت . آن را آموختيم
. مسيح را نابود كند كند تا عيسي سعي مي ،گيريم كه چطور شيطان، دشمن خدا در جلد دوم ياد مي

من مثل خدا خواهم « از همان روزي كه شيطان گفت. كند شيطان با ارادة خدا مخالفت كرده و مي
ولي اين آيه از . د را نشان دهدهميشه در پي آن بوده كه قدرت خو ،)14:14اشعيا ( »بود

خدا  اي فرزندان شما از«مقدس را كه در اين مدت حفظ خواهيم كرد حقيقت دارد كه  كتاب
اول ( »ايد زيرا او كه در شما است بزرگتر است از آنكه در جهان است هستيد و برايشان غلبه يافته

 .)4:4يوحنا 



  درس 
به مجوسيان گفت كه به  )وابدر خ(ا بياد داريد كه در درس گذشته آموختيم كه چطور خدا شم

در حاليكه هيروديس منتظر آنها بود تا زادگاه  ،اورشليم برنگردند و آنها به سرزمين خود برگشتند
  .را به او بگويندعيسي مسيح 

. خوب نبود و هيروديس آرامش خود را از دست داده بوداوضاع  ،بخاطر همين در قصر هيروديس
يند؟ بايد خيلي وقت پس كجا«: داد زد. توانيد حدس بزنيد كه هيروديس چقدر عصباني بود مي

. ا كردند، برگردندپادشاه نوزاد را پيد - ها دستور دادم كه هر وقت بچه  به آن مشرقي. آمدند پيش مي
  »  اطاعتي كردند؟ به چه جرعتي از فرمانم بي

  
  .پسر خدا را نابود كند كند شيطان سعي مي .1

  18-16، 12: 2متي 
اند، خيلي عصباني  زمانيكه هيروديس دريافت مجوسيان از مسير اورشليم به سرزمينشان بازگشته 

  »!مرا فريب دادند! مرا فريب دادند«: فرياد زد. شد
  را نشان دهيد 1شماره  تصوير

برويـد و همـة   «: دستوري صادر كرد و به سربازانش فرمـان داد  بالفاصله
   ».لحم بكشيد هاي نوزاد تا دوساله را در بيت پسربچه

حاال خواهيد ديـد  «: دزعام را در دست داشت فرياد  فرمان قتل در حاليكه
ز مـن هـيچ   من پادشاه يهود هستم و به غير ا. چه كسي پادشاه يهود است

  ».دتواند جاي مرا بگير هيچ كس ديگري نمي .پادشاه ديگري نيست

گشـتند و نـوزادان پسـر كمتـر از دو سـال را       لحم رفتند و خانـه بـه خانـه مـي     فوراً سربازان به بيت
ولي سـربازان بـه   . ردندك ها خود را پنهان مي بچه. كردند پدارن و مادران گريه و شيون مي. كشتند مي

  . كردند شوم هيروديس بطور كامل اطاعت ميرفتند و از فرمان  ها مي تك تك خانه
اين را بگـويم كـه هيـروديس خبـر     بگذاريد  اما. قشه خود بسيار مغرور شده بودهيروديس از اين ن

زمـاني  . شمن حقيقي اسـت شيطان د. داد داشت نقشه پليد شيطان را انجام ميدر حقيقت نداشت كه 
هاي آسمان بود، اما مغرور شد وخواست بزرگتر از خـدا   ه نگهبان دروازهك بود شيطان فرشتة زيبايي

از آنجايي كه غرور گناه است و گناه بايد جزا داشته باشد، خدا او را تنبيه كرد و مقـام بـاالي   . شود
پرستند گمراه كند كـه بـه    ي كه خدا را ميمردم از آن زمان شيطان سعي كرده. شيطان را از او گرفت

  .و را بپرستندجاي خدا ا



م لحـ  پسرهاي بيت حاال همة«. بود از اينكه دستور او اجرا شده بود حتماً هيروديس بسيار خوشحال
  ».تپادشاه يهود مرده اس! اند كشته شده

  

  . كند خدا از پسرش محافظت مي .2
  23-19،  15 -13: 2متي 

مالقات مجوسيان با مسـيح  ز بنابراين بعد ا. هيروديس باخبر بود اما خداي داناي مطلق، از اين نقشة
بلند شو و طفل و مادرش را به مصر ببر و آنجا بمانيـد تـا بـه    «: اي در خواب به يوسف گفت فرشته

  ».هيروديس در جستجوي پسر است تا او را بكشد. شما بگويم كي آنجا را ترك كنيد
  ا نشان دهيدر 2شماره تصوير 

حتماً پيغـام  . م را ترك كردندلح وسف مريم و طفل را برداشت و بيتشب هنگام ي
هيروديس در جستجوي طفل است تـا  شد كه  فرشته مرتب در ذهن آنها تكرار مي

به مصر برويد و آنجـا را  فرشته در فكرشان بود كه همينطور حرفهاي . او را بكشد
  . شما خبر دهمه ترك نكنيد تا ب

ود را انجـام  خـدا نقشـة خـ   . به سالمت به مصر رسيدندآنها را حفظ كرد و  و خدا
  .گر چه شيطان در پي نابودي آن بودا ،داد مي

را  3معلم عزيز، در اينجا عكس را برداريد تـا زمـاني كـه تصـوير شـمارة      : توجه(
  .)نشان دهيد

و بلند شو و طفل و مادرش را بردار « :بعد از اينكه هيروديس مرد، فرشته به يوسف در خواب گفت
دوباره يوسـف از خـدا    ».اند اند مرده ه قصد كشتن پسر را داشتهكساني ك. به سرزمين اسرائيل برگرد

  .بازگشتند ،كردند ، دهي كه قبالً در آن زندگي مياطاعت كرد و با مريم و عيسي به ناصره
شد، ولي او فرق بزرگي با ديگران داشت و آن فـرق   هاي ديگر بزرگ مي در ناصره عيسي مثل بچه 

و هميشه از پدر و كرد  و هيچوقت همبازيهايش را اذيت نميا. دپسر خوبي بو هميشهاين بود كه او 
افكـار بـدي    شـد و  هرگز مرتكب خطا نمي. هيچوقت مغرور يا حسود نبود. كرد مادرش اطاعت مي

  !نداشت

ولـي او   ،مرتكـب گنـاه شـود   كه مسيح را به دام اندازد تـا   شيطان حتماً چندين بار سعي كرده بود 
نقـص و كامـل    هميشه بـي . مسيح هيچ گناهي نداشت عيسي) 15:  4ان عبراني(ناهي كرد هيچوقت گ

  !بود
  
  

  



  .كنند كاهنان از حكمت مسيح حيرت مي .3
  49 -39:  2لوقا 

حـاال آنقـدر   . ساله شد، قوي و حكيم بود و خداوند، پدرش، از او خشنود بود زمانيكه عيسي دوازده
زهـاي زيـادي   ايـن عيـد چي   ربـارة عيسي د. به جشن عيد فصح برودتوانست  بزرگ شده بود كه مي

  .بسياري از مردم همراه يوسف و مردم به اورشليم رفت شنيده بود و او هم مانند
سپس، به همراه بسياري از دوستانشان براي شـركت در  . مريم و يوسف وسايل سفر را آماده كردند

ه بـه اورشـليم   دانيم كه سفرشان چند روز طول كشـيد، امـا بـاالخر    نمي. اورشليم شدند جشن راهي
اگـر مـردم آنجـا    ! انگيزتر اينكه هيكل را ديدند، خانة خدا و شگفت. يعني پايتخت فلسطين رسيدند

   . دانستند اما آنها نمي. كردند كردند و او را پرستش مي دانستند كه عيسي پسر خداست، تعظيم مي مي
. عظيم چشم دوخته بودند هاي مرمري آن و ستونهاي مردم به پله. يكل بسيار قشنگ بودساختمان ه

  .ستدانست كه اين خانة پدر او عيسي مي. ح قرباني و شمعدانهاي طاليي، زيبايي خاصي داشتمذب
خـدا توسـط معلمـين شـريعت      كـالم . كـرد  اندند و كاهن قربانيان را ذبح ميخو در هيكل سرود مي

  . شد ن ترتيب جشن تا سال ديگر تمام ميشد و به اي قرائت مي
ديگران همـراه بـا دوستانشـان راهـي      يوسف و مردم هم مانند. گشتند هاي خود بر ميرمردم به شه

و همينطـور بـه سفرشـان ادامـه     . كردنـد  خانة خود شدند و در طول راه راجع به جشن صحبت مـي 
  .دادند مي

. عيسي همراه آنها نيست گذشت كه مريم متوجه شد يك روز از راهي شدندشان به خانه ميتقريباً  
  . توانست عيسي را پيدا كند مريم نمي. بودي همراه يوسف يا همساالن خود هم ناو حت

 توانستند او را پيدا كنند؟ وقتي به شهر رسيدند، كجا مي. به اورشليم برگشتندغمگين مردم يوسف و 
نـه،  «: شـنيدند  و هـر بـار ايـن جـواب را مـي     » ايـد؟  عيسي را نديـده «: گرفتند سراغ او را مياز همه 
  » .ايم نديده

  . گشتند و در آخر سري به هيكل زدند سه روز به دنبال او مي
  را نشان دهيد 3تصوير شماره 

عت نشسـته بـود و از آنهـا    او در ميـان معلمـين شـري   . و عيسي را آنجا پيدا كردند
  .ي او متعجب بودنديو آنها از حكمت و دانا. كرد سئوال مي

مـا چنـدين   . چرا با ما چنين كـردي اي فرزند «: مريم و يوسف به طرف او دويدند
  ».روز است ترا جستجو مي كنيم

بايـد در امـور   دانيد كـه   مگر نمي ؟شتيدگ چرا به دنبال من مي«: عيسي به آنها گفت
  ».پدر خود باشم



   
  .كردمسيح از خدا و والدينش اطاعت  .4

  52- 50:  2لوقا 
عيسـي  . دادند ود ادامه مياما بايد به سفر خ. يوسف و مريم درست متوجه جواب عيسي نشدند

  .است و با آنها به ناصره برگشتبر خ فوراً
  ا نشان دهيدر 4شماره تصوير 

روز بـه يوسـف در كـار    هـر  . كرد در منزل از مريم و يوسف اطاعت مياو هميشه 
پس عيسي . كرد ها از پدر آسمانيش اطاعت مي در همة زمينه .كرد نجاري كمك مي

  .كرد نزد خدا و مردم ترقي ميدر حكمت و قامت و رضامندي 
درس  ابتـداي در . كسـي نبـود جـز شـيطان    عيسي را دوست نداشت و او يك نفر 

در درس . موفـق نشـد   امـا  بكشـد، خواست عيسـي را   يم كه چطور شيطان ميديد
شيطان دوباره سعي دارد عيسـي را كـه مـرد جـواني     بعدي خواهيم ديد كه چطور 

پـدر آسـماني و پسـرش هرگـز     د داشته باشيد كه اما همواره به يا. شده از بين ببرد
  .شوند مغلوب نمي

  
كنند كه با مسـيح دقيقـاً    آنها درك مي. دانيد معلم عزيز، شما نياز شاگردانتان را مي(

هـا هـم    البته ما معلم. [دهند هميشه كار درست را انجام نمي. مانند پسر خدا نيستند
توانيم با طلب  ما ما و شاگردانمان ميا. شيطان نيرومند است!] كنيم گاهي اشتباه مي

دعاي ما اين باشد كـه مـا   . كمك از خداوند بر دشمن خدا يعني شيطان غلبه كنيم
باشد كـه بـا كمـك خـدا در     . ها مطيع خداوند باشيم نيز مانند عيسي در همة زمينه
  .) زندگي مسيحي پيروز باشيم

  
  
  

  
  

  



  
  

  1تصوير شمارة :   1درس 



  

  2تصوير شمارة  :  1درس 



  
  3تصوير شمارة :   1درس 



  

  
  4تصوير شمارة :   1درس 



  دومدرس 
  

  يحمس تعميد و وسوسه عيسي
  

، يوحنـا  18 -1:  3، لوقا 13 -1:  1، مرقس 11 -1:  4،  17 -1:  3متي  :قسمت مورد مطالعه كالم
1  :6- 8  ،1  :15- 34   

  .دادسيح هميشه ارادة پدر را انجام م عيسي :هدف درس
  .عيسي با استفاده از كالم خدا شيطان را مغلوب كرد :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

توانند هميشـه كارهـاي درسـت را     با قدرت خودشان نمي :احساس كنندما بايد آنچه شاگردان ش
  .انجام دهند

داشته باشـند  مقدس را حفظ كنند و به خدا ايمان  آيات كتاب :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
  .ها كمك خواهد كرد كه آنها را در وسوسه
  ):معلم و شاگردانجهت اطالع ( رئوس مطالب درسي

 -1: 3، لوقـا  11 -1: 1، مـرقس  17 -1: 3متـي  ( .كند كه عيسي پسر او است م ميخدا اعال .1
  ) 34 -15، 8 -6: 1، يوحنا 18

 )13 -12: 1، مرقس 4 -1: 4متي ( .زند عيسي از نافرماني پدر سر باز مي .2

 )7 -5: 4متي ( .كند نشان دادن عظمت خود، خودداري ميعيسي از  .3

 )11 -8: 4متي ( .كند مي ععيسي از پرستش شيطان امتنا .4

  : آية حفظي
ايد زيرا او كه در شماسـت، بزرگتـر اسـت از     اي فرزندان، شما از خدا هستيد و بر ايشان غلبه يافته

 )4: 4اول يوحنا . (آنكه در جهان است

  درس 
سـئواالت  . با طرح سئواالت متعدد به شاگردان كمك كنيد :معلم(چه بود؟  ةگذشته دربار سدر

  ).اند ورده شدهزير براي نمونه آ
شـيطان  ( خواست پسر خدا را وقتي كه تازه به دنيا آمده بـود نـابود كنـد؟    شيطان چطور مي .1

مولـودي را كـه مجوسـيان     هيروديس را آنقدر حسود كرده بود كه تالش كرد پادشـاه تـازه  
  .)اش خبر داده بودند را نابود كند درباره

او در هيكل چـه  هيكل پيدا كردند؟  عيسي مسيح چند ساله بود كه يوسف و مريم او را در .2
 .)او با حكميان در هيلكل اورشليم بود(كرد؟  مي



 .)كرد او هميشه از مريم و يوسف اطاعت مي( عيسي مسيح در خانه چطور پسري بود؟ .3

بله، او وسوسـه شـد ولـي    (عيسي خداوند هرگز وسوسه شد تا كار خطايي انجام دهد؟ آيا  .4
 .)گناه نكرد

  
  
  
  
  
  
  
 

  
دانيم، بـه جـز اينكـه او شـاگرد      سالگي تا وقتي كه مسيح بالغ شد نمي 12يادي از ما چيز ز

مقدس اطالعات زيادي در اختيار مـا قـرار داده    سالگي تا مرگ و قيام مسيح، كتاب 30از . نجار بود
  .آموزيم ميدر درس امروز، دربارة سعي و تالش دوبارة شيطان براي نابودي مسيح . است

امـا در ايـن روز   . بيابان معموالً محل سـاكتي بـود  . رفت مت بيابان ميجمعيت زيادي به س
كردنـد و بـه    هايشان را در اورشليم و روستاهاي اطراف يهوديـه تـرك مـي    خاص مردم زيادي خانه

رفتند؟ آنها براي ديـدن مـرد عجيبـي     چرا مردم به آنجا مي. رفتند سمت بياباني نزديك رود اردن مي
او مدتي بود كه . بست و لباسهايش از موي شتر بافته شده بود مي به كمر ميرفتند كه كمربند چر مي

  .كرد و غذايش ملخ و عسل بود در بيابان زندگي مي
آنهـا صـدايش را   . آمدنـد  مردم از همة نقاط براي شنيدن حرفهاي او مـي . او ديگر تنها نبود

ان را عوض كنيد و تعميد بگيريد ت روش زندگي«: كرد شنيدند كه پيغام خدا براي ايشان بازگو مي مي
از گناهان خود برگرديـد و بـه راسـتي زنـدگي كنيـد زيـرا كـه        . بخشد و خداوند گناهان شما را مي

  ».آيد ملكوت خداوند نزديك است و پادشاه به زودي مي
اين مـرد  گفتند كه   با خود مي. كنجكاو بودند. دادند مردم با اشتياق به اين حرفها گوش مي  
اش گفته بودند؟  آيا او همان ماشيحي است كه انبيا درباره ا همان مسيحي يا ماشيح است؟آي كيست؟

  .او يحيي تعميد دهنده بود. كرد مسيح موعود نبود مردي كه در بيابان زندگي مي
  

  :قابل توجه معلم
اي كه عيسي  اسلحه. اند مفيد است اين درس براي كساني كه ايمان آورده و وارد خانوادة الهي شده

طاعت گيريم و از آن ا وقتي كالم خدا را ياد مي. خداوند در برابر شيطان استفاده كرد كالم خدا بود
  .شود مي ما را در برابر شيطانبا عث پيروزي كنيم، كالم به ما كمك كرده و  مي

اناجيل از اين وقايع ما را . مقدس را مطالعه كنيد هنگام تهية اين درس، بايد قسمتهاي مختلف كتاب
 .بنابراين، با دقت قسمتهاي مختلف را با دقت  وهمراه با دعا مطالعه كنيد. كنند مطلع مي



دهـم   من شما را با آب تعميد مي«: كرد شدند، يحيي از مردم دعوت مي وقتي مردم دور او جمع مي 
و مـن حتـي اليـق بسـتن بنـد       از مـن بزرگتـر اسـت    آيد و ست كه بعد از او ميلي كس ديگري او

  .كفشهايش هم نيستم
آلـود   و تصميم گرفتند كه زندگي گنـاه بسياري اين سخنان را شنيدند، از گناهان خود پشيمان شدند 

خواستند خداي واقعي را خدمت و از او اطاعت كنند، همان كاري كـه   آنها مي. خود را عوض كنند
پس از او خواستند تـا آنهـا را در رود اردن بـه نشـانة بازگشـت از      . داد يحيي تعميددهنده انجام مي

  .گناهان و توبه از آنها تعميد دهد
  

  .ستوكند كه عيسي پسر ا خدا اعالم مي .1
  34-15، 8 -6:  1، يوحنا 18 - 1:  3، لوقا 11 -1:  1مرقس  ،17 – 1:  3متي 

  
او از ناصـره آمـده   . كه در بيابان جمع شده بودند ملحق شدبه جمعيتي  روزي شخص ناشناسي

او . مرد غريبه به يحيي نزديـك شـد   .كرد بود و به سخنان يحيي راجع به توبه از گناه گوش مي
  .كرد بود اش موعظه مي عيساي مسيح يعني هماني كه يحيي درباره

  ».ام كه تعميد بگيرم من آمده«: عيسي گفت
خـواهم تـا مـرا تعميـد      از تو مـي اي كه تعميد بگيري؟ بلكه من  نيامدهحتماً «: يحيي جواب داد

   »بدهي؟
  ».اين ارادة خداست. بايد چنين شود«: عيسي گفت

  
  ا نشان دهيدر 5شماره تصوير 

تعميـدهاي ديگـر فـرق     بـا ولي ايـن  . هدعيسي را تعميد دقبول كرد تا پس يحيي 
آسمان باز شد و يحيـي روح  ناگهان  آمدهمانوقت كه عيسي از آب بيرون . داشت

  . خدا را ديد كه همچون كبوتري بر سر عيسي نشست
. اين است پسر محبوب من كه از او خشنودم : گوش رسيده و صدايي از آسمان ب

فهميـد كـه او عيسـي پسـر      فوراً يحيي. اين صدا از آسمان بود، صداي خداي پدر
خداي تثليث در رود . است القدس بر او نازل شده و روح. ا را تعميد داده استخد

يحيي متوجه شد كه اين نشانة نهايي از خداوند است برا ي اعالم اينكـه  . اردن بود
پيـامبران سـالها پـيش دربـارة او      كـه   او همان كسـي اسـت   . مسيح پسر خداست

  . گوئي كرده بودندپيش

 



  .آمده بود چرا خداي پدر از پسر خشنود بود؟ چون پسر از پدر اطاعت كرده بود و به زمين
  

  .زند سرباز ميعيسي از نافرماني پدر  .2
  13-12:  1، مرقس 4 -1:  4متي 

ده بـود  سال بر روي زمين بدون هيچ گناهي زندگي كـر  30ولي شيطان از اينكه عيسي مسيح مدت 
خواست كه عيسي از پدرش اطاعت كند پس تصـميم گرفـت كـه بـراي      او نمي. بسيار ناراحت بود

  . ا گناه كندبيندازد تمسيح دامي 
شيطان خيلي خوشـحال  . ، شيطان او را زير نظر داشت و منتظر زمان مناسب بودبعد از تعميد عيسي

! كردنـد  در بيابان فقط حيوانان وحشي زنـدگي مـي  . ديد در بيابان ميشده بود از اينكه عيسي را تنها 
  .بودخداي پدر مواظب او  ولي 

  ا نشان دهيدر 6 ةشمارتصوير 
حتمـاً عيسـي   . داشـت ني بـراي خـوردن   يعيسي غذا . دو روز گذشت... يك روز

  !خيلي گرسنه بود
تواند او را گول بزند تا از  عيسي گرسنه است و حاال مي: با خوش فكر كردشيطان 

   .اطاعت خداي پدر سرپيچي كند
و » .ا برايت نان بشـوند اگر تو پسر خدا هستي بگو تا اين سنگه«: گفت پس به او 

  . خت و زبر بيابان اشاره كردبه سنگهاي س
جهان و همة چيزهاي در آن را آفريـده  او . شتعيسي قدرت انجام هر كاري را دا

آن سـنگها   به آساني توانست مي). 10: 1، عبرانيان 16: 1، كولسيان 3: 1يوحنا (بود 
 مكتـوب «: جـواب داد و گفـت    .از شيطان اطاعت نكـرد  را به نان تبديل كند ولي

هر كلمه كـه او دهـان خـدا صـادر      كند بلكه به بهر نان زيست نمي است كه انسان
  » .شود مي

پـدرش   ةبراي مسيح مهم نبود كه چقدر گرسنه است ولي بيشتر از آن اطاعت اراد 
ة پـدر خـود   كـرد از اراد  ه آنچه كه شـيطان گفتـه بـود عمـل مـي     اگر او ب. مهم بود

  . كرد سرپيچي مي
  .يم نبودشيطان شكست خورد ولي حاضر به تسل

  
  .كند ، خودداري ميخود عظمتعيسي از نشان دادن  .3



  7 -5:  4متي 
  ا نشان دهيدر 7 ةشمارتصوير 

» پايين بينـداز  باالي هيكلخدا هستي، خود را از  راگر پس«: شيطان به عيسي گفت
كالم  در «: شيطان در ادامه گفت). ناميدند هيكل مي رأسيهوديان باالي هيكل را (

بـاز هـم   . هايش را براي محافظت تو خواهـد فرسـتاد   كه او فرشته خدا نوشته شده
دارند و حتي پاهايـت هـم زخمـي     ها تو را در دستهايشان نگه مي نوشته كه فرشته

  »شوند نمي
  ».ست كه هيچ گاه خداي خود را تجربه نكنمكتوب ا«: عيسي جواب داد

خـورد، ولـي    بار ديگر مسيح كاري را كه درست بود انجام داد و شيطان شكست 
  .تسليم نشدباز 

  .كند امتناع ميعيسي از پرستش شيطان  .4
  11 -8:  4متي 

  ا نشان دهيدر 8 ةشمارتصوير 
 زيبـايي بار شيطان عيسي را برداشت و او را به باالي قله كوهي برد و از آنجـا   اين

  . ها را نشان داد او ثروت، قدرت، و عظمت سرزمين. نشان دادبه او و شكوه دنيا را 
  ».دهم اين ها را به تو مياگر مرا پرستش كني تمامي «: شيطان به او گفت

  آيا بايد به شيطان تعظيم كنيم و همة دنيا را به دست بياوريم؟ آيا ارزشش را دارد؟
فقط خـداي  كه  گويد دور شو اي شيطان، كالم خدا مي« : فرمان داد و گفتعيسي 

  ».ود را پرستش كنيدخ
عيسي بار ديگر  .خدا اطاعت كرد و دور شد بار از او پسر اين. ورده بودشيطان بار ديگر شكست خ
  .اطاعت كرده بودچون او در هر چيز از خداي پدر . تر است ثابت كرد كه از شيطان قوي

روز و  40بعـد از آن  . هـاي خـدا آمـده از عيسـي مراقبـت كردنـد       بعد از اينكه شيطان رفت، فرشته
  . كرد شد، حاال عيسي چقدر احساس راحتي ميروزهايي كه توسط شيطان وسوسه 

كند كه ما را به طرق  اكنون او سعي مي. مسيح توسط شيطان وسوسه شد تا گناه كند اما او گناه نكرد
بـه ايـن    بدانيم كه با قدرت خودمان و به تنهايي قـادر . ز خدا سرپيچي كنيممختلف وسوسه كند تا ا

  .درست مثل كاري كه مسيح انجام داد -بكار ببريمرابر شيطان در بكار نيستيم بلكه بايد كالم خدا را 
: گويـد  مـي  11:  119نويس در كنيد؟ مزمور خوانيد يا آنرا حفظ مي آيا شما كالم خدا را مي

فقط از طريق يـادگرفتن كـالم خـدا     ».كالم او را در دل خود مخفي داشتم تا مبادا به تو گناه ورزم«
. كنـد  به مـا كمـك مـي    4: 4آية حفظي اول درس در اول يوحنا . متوانيم شيطان را شكست بدهي مي



اگـر شـما    .خدا از شيطان بزرگتر اسـت » .جهان استكه در  ]شيطان[آنكه است از  بزرگتر ]خدا[«
كند تا در  اگر از او بخواهيد به شما كمك مي. كند فرزند خدا هستيد، روح خدا در قلبتان زندگي مي

  . باشيد هاي شيطان پيروز همة وسوسه
وقتـي بـه مالقـات شـاگردانتان     . معلم عزيز، شما بايد نيازهاي شاگردانتان را برآورده كنيد(

تشويقشـان كنيـد تـا    . ، خواهيد ديد كه چطور اين درس در زندگي به آنها كمك كرده استرويد مي
الم در به همين دليل توانست از آيات كـ . دانست عيسي كالم را مي. مقدس را حفظ كنند آيات كتاب

بايد براي شاگردان توضيح دهيد كه ما به تنهايي قادر به انجام كار درسـت  . برابر شيطان استفاده كند
توانيم در برابر شيطان  با اين كار مي. بايد از خدا كمك بخواهيم و به او اعتماد و توكل كنيم. نيستيم

  .)پيروز شويم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :معلم يي برايدعا
اي پدر آسماني، كمكم كن تا حقيقت بزرگ اين ”زمان تهيه اين درس بايد دعايتان اين باشد كه 

كمكم كن تا با يقين صحبت كنم و اجازه بده كه آيات كالم چنان گويا باشند . درس را نشان دهم
شاگردانم كمكم كن تا به . كه همة شاگردان درك كنند كه عيسي مسيح به راستي پسر خداست

باشد كه همة آنها خوشي بخشش از گناهانشان . نشان دهم كه چگونه اطمينان نجات را كسب كنند
  “.را تجربه كنند

 “.كند عيسي مسيح برايتان دعا مي”به ياد داشته باشيد كه 



  
  1تصوير شمارة :   2درس   



  
  2تصوير شمارة :   2درس   
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  4تصوير شمارة :  2درس   



  سومدرس 
  

  صرهعيسي در نا
  

  30 -14:  4لوقا  :قسمت مورد مطالعه كالم 
  .اش را كنترل و زير نظر بگيرد عيسي مسيح اجازه داد تا قدرت خدا زندگي :هدف درس

به آنها  اگر آنها عيسي را به عنوان نجات دهندة خود قبول كنند، او :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
   .برسانندقوت خواهد داد كه تا خواست خدا را به انجام 

اشتياق به اينكه اجازه بدهند كه عيسي مسيح زنـدگي آنهـا    :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
  .را كنترل كند

به عيسي مسيح ايمان بياورند و او را به عنوان نجـات دهنـدة    :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
  .خود را در زندگي قبول كنند

  ):م و شاگردانمعلجهت اطالع ( رئوس مطالب درسي

  )19 -14: 4لوقا ( .خواند ي مسيح عهد عتيق را ميعيس .1
 ) 21 -20: 4لوقا . (رساند عيسي مسيح كالم خدا را به كمال مي .2

 )28 -22: 4لوقا ( .كنند مردم پسر خدا را رد مي .3

 )30 -29: 4لوقا ( .شيطان در پي نابودي عيسي مسيح است .4

  يآيه حفظ
ايد زيرا او كه در شماسـت، بزرگتـر اسـت از     اي فرزندان، شما از خدا هستيد و بر ايشان غلبه يافته

 )4: 4اول يوحنا . (آنكه در جهان است

  
  
  
  
  
  
  
  

  :قابل توجه معلم
دو درس گذشته، اين نيز  همانند. اهميت داردبه اندازة مطالب ديگر شود، ولي  ت بيشتر مواقع فراموش مياين قسم

معموالً براي انجام كارش از فرد با اشخاص ديگر شيطان  .تالش ديگر شيطان براي نابودي عيسي مسيح است
عيسي  هاي همشهرياين درس او از در . به خاطر داريد كه يك بار از هيروديس استفاده كرد. كند استفاده مي

 !است قادر مطلقولي خدا اما به ياد داشته باشيد كه شيطان نيرومند است . استفاده مي كند تا عيسي را نابود كند
قسمت مورد مطالعه را چند بار بخوانيد و . را بخوانيد، از قدرت خداوند حيرت خواهيد كرد 30 - 14: 4وقتي لوقا 

 . شود براي شما معلوم مي 4:  4نا يوحدر آخر حقيقت اول 



  
  مرور

  .خواست عيسي را نابود كند رس گذشته ديديم كه چطور شيطان ميدر دو د
  )زمان تولدش در(اولين بار چه موقع شيطان خواست عيسي را نابود كند؟  .1
 )كه او را اطاعت كند(وقتي مسيح بزرگ شد، شيطان چه چيزي از او خواست؟  .2

 )خير(كرديم؟  پسر خدا را پرستش مييا امروز ما آ ،كرد اگر مسيح از شيطان اطاعت مي .3

سـتفاده  كـرد، مسـيح در جـواب او از چـه چيـزي ا      هر بار كه شيطان مسيح را وسوسه مـي  .4
 )كالم خدا(كرد؟  مي

مـا را او گنـاه   (كنـد؟   ، ما را در چه چيزي كمك ميم خدا را در دل خود حفظ كنيماگر كال .5
 )11: 119حفظ مي كند؛ مزمور 

 

 درس

شيطان چندين بـار سـعي    .اي شده بود ولي هيچ وقت گناهي نكرده بود ساله 30مسيح اگر چه مرد 
يد شـيطان بـراي هميشـه تسـليم     كن ا فكر ميآي .بيندازد و او را نابود كند گناهرا در  كرد كه پسر خدا

  .اي دارد بياييد ببينيم در درس امروز شيطان چه نقشه! البته كه نهشد؟ 
ه بودند كـه مسـيح كارهـاي    آنها شنيد. مسيح شنيده بودند شهر ناصره، چيزهاي عجيبي دربارة مردم

د، كـوران  شفا دهفوراً توانست بيماران را  او مي. دارد كه مردم عادي ندارندكند و قدرتي  عجيبي مي
ردنـد؟ آيـا   ك مـي ايـن داسـتانها را بـاور     آيا آنها بايد. را بينا كند، كران را شنوا و افليجان را شفا دهد

اكنون معلم و نبي بزرگي  گفتند، ، آنطور كه مردم ميتوانستند باور كنند كه نجار ساده شهر ناصره مي
اگـر  ... ند معجزات بزرگ او را دوبـاره ببيننـد  توانست اگر آنها تنها مي. آنها مطمئن نبودند شده است؟

  .كردند باور مي آن وقتديدند، شايد  قدرت مسيح را به چشم خود مي
  

  .خواند عيسي مسيح عهد عتيق را مي .1
  19 -14:  4لوقا 

  ا نشان دهيدر 9 ةشمارتصوير 
روز سـبت بـه كنيسـه     طبق معمـول . عيسي به شهر خودش ناصره برگشتروزي 

ـ   ).شدند يهوديان براي پرستش خدا جمع مي مكاني كه(رفت  ن بـود كـه   در كنيسه رسـم اي
 بلند شد و پس عيسي !  نشست بعد مي.  يستادا خواند سر پا مي شخصي كه از كالم خدا مي

. طومار را باز كرد و شروع به خواندن كالم كـرد . را به او دادند اشعيا طومار. كالم را خواند



زيرا خداوند مرا مسح كرده است تـا مسـكينان را بشـارت    روح خداوند يهوه بر من است «
دهم و مرا فرستاد تا شكسته دالن را التيام بخشم و اسيران را به رستگاري و محبوسان را به 

  )1: 61اشعيا ( ».آزادي ندا دهم
  .رساند به كمال ميعيسي مسيح كالم خدا را  .2

  21 – 20:  4لوقا 
  ا نشان دهيدر 10 ةشمارصوير ت  ت

  . همه به او خيره شده بودند. طومار را پس داد و نشست مسيح
  ».امروز اين كالم حقيقت پيدا كرده است«: عيسي گفت
ي اشعيا نبي چند صـد سـال پـيش پيشـگوي     كرد كه آنچه او ادعا مي! مردم بسيار تعجب كرده بودند

فقيـران دارد،   اشعيا گفته بود كه كسي خواهد آمد كـه خبـر خوشـي بـراي    . به انجام رسيدكرده بود 
عيسـي بـه   . تعليم خواهد داد، كوران را شفا خواهد داد و مردم را از گناهانشان نجـات خواهـد داد  

  .است صحبت كردهاش  او همان كسي است كه اشعيا دربارهگفت كه  مردم ناصره  مي
  

  .كنند مردم پسر خدا را رد مي .3
  28 -22:  4لوقا 

توانستند ايـن را   آنها نمي» نيست؟ همان عيسي پسر يوسف اين«:گفتند در بين خود ميمردم احتماالً 
همـان مسـيح    كـرد، احتمـاالَ   ، عيساي نجار كه قبالً در شهرشان زندگي مـي باور كنند كه اين عيسي
  . شد كه او پسر خداست آنها باورشان نمي. موعود و پسر خداست

به آنها يادآور شد كـه  ). اليشع ايليا و(شناختند  سپس عيسي راجع به انبيايي صحبت كرد كه آنها مي
اما به مردم خودشان كمكي نكرده بودنـد  . آن مردان بزرگ براي كمك به مردم معجزاتي انجام دادند

  .چون احتماالًَ آنها باور نداشتند كه اين پيامبران فرستادگان خدا هستند
اني بود كه كـوران را  اگر طبق كالم، او هم. خواستند عيسي معجزه كند آنها مي. مردم عصباني شدند

  . اي شبيه به آن انجام دهد خواستند كه فوراً معجزه كرد، از او مي بينا مي
  ا نشان دهيدر 11 ةشمارتصوير 

و او را از كنيسـه   ردم غضـبناك شـدند  مـ اي نكـرد،   چون عيسي مسيح در آنجا معجزه
  .بيرون انداختند

  
  

  

  



  .شيطان در پي نابودي عيسي مسيح است .4
  30- 29:  4لوقا 

  ا نشان دهيدر12 ةشمارتصوير 
اي بردند تا او را از آنجا به پايين پرت كننـد   كشان به باالي صخره را كشانمردم او 

  !و براي هميشه از دست او خالص شوند
توانست مـانع او   هيچ كس نمي. عيسي از ميان مردم ناپديد شد. اتفاق عجيبي افتاد

  .را نجات داداين خداي پدر بود كه او  !معجزه شد. شود
او آنجـا هـيچ   . خواسـتند  ن رفت چون مردم آن شهر او را نميعيسي از ناصره بيرو

 6:  6مـرقس  (  ا ايمان نداشتند كه او پسر خداستنكرد چون مردم آنج اي معجزه
  )58:  13و متي 

 .)11:  1يوحنـا  (او را قبول نكردنـد  ولي قوم خودش  كه خود آفريده بود آمده بود يجهان عيسي به
آنهـا بايـد   . آوردند كه وقتي عيسي پسر كوچكي بود، چه زنـدگي كـاملي داشـت    به ياد ميآنها بايد 

  .بايد از طرف خدا بوده باشداش باشد،  اش مطابق موعظه دانستند كه كسي كه زندگي مي
او شيطان بود كـه چنـدين بـار در    . حال نبودكسي ديگري هم بود كه از بودن مسيح در ناصره خوش

كه مـردم ناصـره بـه او گـوش بدهنـد و بـه او ايمـان        خواست  او نمي. ودي مسيح تالش كردپي ناب
كشـان بـه    كه مردم را ديد كـه عيسـي را كشـان    وقتي. پس كاري كه در برابر عيسي بايستند .بياورند

زيـرا كـه   . رود ولي باز موفق نشد ميبار عيسي از بين  حتماً فكر كرد كه اين ،بردند سوي پرتگاه مي
   . است ا باالتر از قدرت شيطانرت خدقد
در عـوض بـه شـيطان اجـازه دادنـد تـا از نيـرويش عليـه         . از خدا كمـك نخواسـتند   مردم ناصره 

  !انگيز چه غم .دهندة جهان استفاده كند نجات
قدرت خدا يا قدرت شيطان؟ اگر شما عيسـي مسـيح را    ...كند؟ را كنترل مي شمازندگي  قدرتيچه 

رت خدا در شما كار خواهد كرد و زندگي شـما را كنتـرل   نده خود قبول كنيد قدبه عنوان نجات ده
  .خواهد كرد تا خواست او را به جا بياوريد

  
ايد؟ واضح اسـت كـه    آيا هدف خود را از آموختن اين درس به شاگردانتان تعيين كرده :معلم عزيز(

بـه او اجـازه دهـيم، خداونـد     اگـر  . اش را كنتـرل كنـد   عيسي مسيح اجازه داد تا قدرت خدا زندگي
دهد كه از طريق ايمان به مسيح به  اما او قدرتش را به كساني مي. خواهد زندگي ما را كنترل كند مي

دهنـده   و به عنـوان نجـات   شاگردان خود را تشويق كنيد كه به پسر خدا اعتماد كرده. او تعلق دارند
  .)بپذيرند
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  4تصوير شمارة : 3درس 



  چهارمدرس 
  

  شيطان
  

   15 -12: 14، اشعيا 19 -11: 28حزقيال  :مورد مطالعه كالم  قسمت
  شيطان واقعاً كيست؟ :هدف درس

بـه عيسـي مسـيح     كند كه مردم را از ايمان شيطان هميشه سعي مي :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
  .روز شدتوان بر شيطان پي زد ولي فقط با قوت خدا است كه ميمنع كند و ايمانداران را در گناه بيندا

  به او  خت عيسي مسيح و توكلبه شنا نياز :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  .دهندة خود ايمان آورند به عيسي پسر خدا به عنوان نجات: گان نيافته نجات
  .دبه گناهان خود اعتراف كنن. به خدا گوش دهند و او را اطاعت كنند: ايمانداران

  ):معلم و شاگردانجهت اطالع ( رئوس مطالب درسي

  ).15 -12: 14، اشعيا 19 -11: 28حزقيال ( شود لوسيفر، فرشته نور، شيطان مي .1
 ).24 -1: 3پيدايش ( كنند و گناه ميآدم و حوا توسط شيطان فريب خورده  .2

 ).15: 3پيدايش (مسيح براي گناهكاران مرد  .3

 ).10: 20مكاشفه (شيطان مغلوب شد  .4

  : آية حفظي
ايد زيرا او كه در شماسـت، بزرگتـر اسـت از     اي فرزندان، شما از خدا هستيد و بر ايشان غلبه يافته

 )4: 4اول يوحنا . (آنكه در جهان است

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قابل توجه معلم
از  گذراييامروز مرور . خواست مسيح را از بين ببرد ديديم كه چطور شيطان مي در سه درس اول

در دروس آينده، . آموزيم سپس چند نكتة جديد دربارة شيطان مي .تاين سه درس خواهيد داش
   .بيشتر از او خواهيم آموخت

  .دانيد را از بر مي 4:  4يوحنا اول  تانشاگردان مطمئناً شما و



  
  درس 

  .شود ، شيطان ميفرشته نورلوسيفر،  .1
  15-12:  14، اشعيا  19 -11:  28حزقيال 

  
  ا نشان دهيدر 13 ةشمارتصوير 

او . بود ساكن خدا بود كه در بهشت منتخب يكي از فرشتگان ،صبح يفر، ستارةلوس
سـنگهاي   .صبح بسيار زيبـا بـود   ستارة. ا آفريده شده بودقبل از آفرينش آدم و حو

چه  . قيمتي، مثل الماس و ياقوت، روي لباسي از طال براي لوسيفر دوخته شده بود
ل بـود و  كامـ  در زيبايي و حكمت گويد كه او مقدس مي كتاب! رنگارنگ و قشنگ

  .كرد ت مياطاع از او و در حضور خدا زندگي
گويد كه او از هر نظر  مقدس مي كتاب. زيبا به رهبري فرشتگان بسياري انتخاب شده بود ةاين فرشت

او خداي متعال را به عنوان سـرور   .زد هيچ كار خطايي از او سر نمي. كامل بود و گناهي در او نبود
  . كرد ترين و قدرتمندترين پرستش مي جاللخود، پر

اما فكر . خواست كه خداوند عالي است ديگر نمي. اما لوسيفر براي اولين بار، فكر بدي به سرش زد
. خواهم ماننـد خـدا بـاالترين باشـم     مي«: فكر اشتباهي به سرش زد. كرد كه خودش چقدر زيباست

او ديگر ! فكر كنيد. جاي خداي متعال را بگيردخواست  لوسيفر مي» .خواهم قدرت و جالل او را مي
او  پرسـتند  همانطور كه خدا را مـي ها  خواست فرشته او مي. از رهبري فرشتگان ديگر خوشحال نبود

  . را پرستش كنند
من بـه بـاالترين جـا در بهشـت      «: كشيداي  نقشه ،پروراند او همانطوري كه اين افكار را در سر مي

 ر خواهم داد و بر همه چيـز فرمـانروايي خـواهم   باالي تخت خدا قرا رفت و تخت خود را خواهم
ايـن خواسـتة   . خواست به مقـام خـدايي برسـد    او مي .شد ميل او به قدرت بيشتر و بيشتر مي» .كرد

  .نور اولين گناه بود فرشتة
، خـدا  اينبنابر. آسمان باشددر  حتي ي، غرور،اجازه بدهد كه گناه توانست خداي قدوس است نمي

ديگر نام او، لوسيفر يا ستارة صبج نبود و اسم او به شيطان . با گرفتن مقامش تنبيه كرد نور را فرشتة
  .تبديل شد) ابليس(

حـاال خـودش بـه    . ديگر هرگز از خدا اطاعت و به او خدمت نكرد !چقدر از خدا متنفر شدشيطان 
هـا   همة نقشهتصميم گرفت كه خدا متنفر بود و هاي خوب  او از همة نقشه. كرد تنهايي حكومت مي

  



هـاي خـودش را داشـت،     شـيطان نقشـه  . را با قدرتي كه خدا در اختيارش گذاشته بود خراب كنـد 
  .كرد ميبر ضد خدا كار اي كه  هاي شريرانه نقشه

  
  .كنند و گناه ميآدم و حوا توسط شيطان فريب خورده  .2

  24 -1:  3پيدايش 
  ا نشان دهيدر 14 شمارةتصوير 

، همانطور كـه از  ولين مرد و زن را آفريد شيطان خواست كه او را پرستش كنندوقتي خدا ا
هـيچ حيـوان    .همه چيز در باغ عدن زيبا و كامـل بـود   .خواست او را بپرستند فرشتگان مي

در چيـزي   .خطر و زيبا بودنـد  حتي مارها هم بي. ، هم رام و مهربان بودندوحشي آنجا نبود
پس شيطان به صـورت مـاري درآمـد و بـه      .حوا از آن بترسندآدم و  آن مكان زيبا نبود كه

را وسوسه كرد تا از خـدا سـرپيچي    اوداشتني شيطان  ح در آن باغ دوست .سوي حوا رفت
اين كـار   .دتصميم گرفت تا از خدا سرپيچي كن و كنيد؟ باور مي. حوا به مار گوش داد. كند

همـه بـا گنـاه و بـه      آن وقـت بـود كـه   از . از خدا سرپيچي كردآدم هم همينطور  .گناه بود
ايـن بـه خـاطر شـيطان يعنـي همـان       ). به جز عيسي مسيح(آيند صورت گناهكار به دنيا مي

  .دشمن خدا بود
  .مردمسيح براي گناهكاران  .3

  15:  3پيدايش 
خدا قـول داد  . نجام رساند و آنها را نقش بر آب كردخود را به ا ةولي خدا نگذاشت كه شيطان نقش

  .)15:  3پيدايش (ستاد و شيطان را نابود خواهد كردخواهد فر اي هندهكه نجات د
دانست  او مي. وعده خدا جلوگيري كندكرد كه از عملي شدن  شيطان بسيار عصباني بود و سعي مي 

ا از بـين  پس او چندين بار سعي كرد كـه قـوم يهـود ر    .خواهد آمد كه نجات دهنده از قوم اسرائيل
   .شودگذاشت كه قوم خاص او نابود  ولي خدا نميآمد  برگزيدة خدا بدش مياو از اين قوم  .ببرد

موعـود  مسيح  او نتوانست از آمدن  .هرقدر كه شيطان تالش كرد، نتوانست نقشة خدا را خراب كند
شـيطان  . شيطان تسـليم نشـد   .لحم به دنيا آمد دهنده بود و شبي در بيت عيسي نجات. جلوگيري كند

هيروديس دستور داده بود كـه اطفـال پسـر    . را نابود كند ت كه عيسي نوزادتوسط هيروديس خواس
از  ) بـه مصـر  (لحـم   با بردن مريم و يوسـف بـه خـارج از بيـت     بكشند ولي خدا دو سال را كمتر از

  .عيسي محافظت كرد

  



گر توانست عيسي را نافرماني از خدا وادارد دي اگر مي. شيطان سعي كرد كه عيسي را به گناه بيندازد
تـر از   امـا خـدا قـوي   . توانست مردم را از گناه نجات دهد بود و نمي او كامل نمي. عيسي كامل نبود

  .چون مسيح، پسر خداست پس گناه نكرد. شيطان است
بار ديگر سعي كرد با دام انداختن مردم شهر ناصره  !خير از جنگ با خدا دست برداشت؟آيا شيطان 

خواسـتند او را از پرتگـاه بـه     دم ناصره به مسيح هجـوم آورده مـي  رم. به ضد مسيح او را نابود كنند
مردم نتوانستند عيسـي را بكشـند چـون وقـت آن      .خدا از پسرش محافظت كرد پائين بيندازند ولي

تـر از شـيطان اسـت و وعدهـدهايش هميشـه عملـي        خدا ثابت كرد كه قـوي . نبود كه عيسي بميرد
  .شوند مي

  ا نشان دهيدر 15 ةشمارتصوير 
گي كـاملي بـر روي   او زنـد . داد مسيح هميشه مطيع پدر بود و ارادة او را انجـام مـي   عيسي

با مـرگ مسـيح، بـه نظـر     . د كه بر صليب جان داداو قرباني پسنديده خدا بوزمين داشت و 
  !اما شيطان غافلگير شد .ولي اين پايان ماجرا نبود هرسيد كه شيطان پيروز شد مي
  

  .شيطان مغلوب شد .4
  10:  20ه مكاشف

  ا نشان دهيدر 16 ةشمارتصوير 
عيسي مسيح با مرگ و قيامش بر شـيطان  . روز عيسي مسيح از مردگان قيام كردپس از سه 

شيطان بايد به خاطر گناه و نافرماني مجازات شود  روزي كه. پيروز شد و اكنون زنده است
، )10:  20شـفه  مكا(نـده خواهـد شـد   آتـش افك  ةاو بـراي ابـد در درياچـ   . شود نزديك مي

  .همانگونه كه خداوند وعده داده است
سـيار  كند؟ اگر چه او را بـا چشـمان خـود نمـي بينـيم لـيكن او ب       امروز شيطان چه كار مي

قرنتيـان   2(كند كه مردم را از ايمان به مسيح منحرف كند  او هميشه سعي مي. مشغول است
:  53اشعيا (ايم  خدا را انتخاب كرده همة ما راهي به جز راه. ما همه گناهكاريم. )4و  3:  4
دستها، پاها و همة اعضاي بدن ما با طناب گنـاه بسـته    .گناه ما را اسير خود كرده است. )6

دستها و پاهاي ولي  .تواند كمك كند مه ما دربنديم هيچكس به ديگري نميچون ه. اند شده
توانـد   است، كسي كه ميگناه خد او پسر بي! او هرگز گناه نكرد.  شخص ديگري آزاد است

وقتي ما به او ايمان آوريم و قبول كنيم كـه او بـه    .از گناهي كه ما را اسير كرده نجات دهد
گي بپـذيريم او  خـود در زنـد   دهنـدة  صليب مرد و او را به عنوان نجات خاطر گناهان ما بر
  .شويم ة خدا ميكند و ما عضو خانواد آمرزد و ما را آزاد مي گناهان ما را مي

  

  



، و سـعي مـي كنـد كـه مـا     . ايم ولي شيطان دست بردار نيسـت  با وجود اينكه ما فرزندان خود شده
دروغ بگوييم، دزدي و تقلب كنـيم، بيـزاري كنـيم، دعـوا     : سوسه كند تا گناه كنيمرا و فرزندان خدا،

  .) 8:  5و اول پطرس  3:  5اعمال (كنيم، مغرور شويم و از خدا سرپيچي كنيم 
توانيم بر كسي  چگونه مي. او قويتر از ماست. م با قدرت خودمان بر شيطان پيروز شويمتواني نميما 

گويد كه خود را به دستان خدا بسـپاريم و از او   كالم خدا به ما مي. كه از ما قويتر است پيروز شويم
 متـوانيم از دسـتش رهـايي پيـدا كنـي      اگر شيطان در برابر ما بايستد با كمك خـدا مـي  . اطاعت كنيم

اگـر  . )44:  8يوحنـا  (شـود   غگوها است تسـليم نمـي  ولي شيطان كه پدر همه درو ).7:  4يعقوب (
او . گويـد كـه شـما بـد هسـتيد      رود و بـه او مـي   شيطان بتواند شما را در گناه بيندازد، پيش خدا مي

   .خواهد كه شما را به دردسر بيندازد مي
و بـه سـوي خـدا     بايـد گنـاهش را اعتـراف كنـد     كند؟، چه بايد گناه كند يكي از فرزندان خدااگر 

  .)9:  1اول يوحنا (بخشد  خداوند از كساني كه از كارشان پشيمان هستند مي. بازگردد
دهند تا به صداي خـدا، ولـي يـك روزي     مردم بيشتر به صداي شيطان گوش ميبينيم كه  امروزه مي

شـيطان و  . )11- 9:  2و فيليپيـان  11 : 14روميان (د زد نهمه مردم در برابر عيسي مسيح زانو خواه
  .آتش افكنده خواهند شد براي هميشه در درياچة همه كساني كه او را پيروي كردند

هميشـه  بدانيـد كـه پيـروان خـدا      هستيد يا پيرو شيطان؟چه كساني هستيد؟ آيا پيرو خدا  شما جزو
خوشـحال  . س بـه مـن بگوييـد   وريد، لطفاً بعد از كالبه مسيح ايمان آخواهيد  مياگر شما  !پيروزند

  .شوم كه راجع به اين موضوع با شما صحبت كنم مي
  

ايـن مطالـب را    پيش از اينكه به كتاب بعد برويم، مطمئن شويد كه شاگردان شـما همـة  : معلم عزيز
  .چند سئوال از آنها بپرسيدتوانيد  ، ميشويدبراي اينكه مطمئن . اند كامالً درست فهميده

  )بهشت(آدم و حوا را بيافريند، شيطان كجا بود؟ قبل از اينكه خدا  .1
 )زيبا(ظاهر شيطان در بهشت چگونه بود؟  .2

 ) خدا او را پسر نور خواند(شيطان چه مقام بزرگي در بهشت داشت؟  .3

 )خواست باالتر از خدا قرار بگيرد او مي(شيطان چه كاري كرد كه باعث شد از مقام خود بركنار شود؟  .4

 )دشمن(من خداست؟ حاال شيطان دوست يا دش .5

 )خدا(چه كسي بزرگتر است؟ شيطان يا خدا؟  .6

 !)بله(خواهد كه مردم نسبت به خدا گناه كنند؟  آيا شيطان مي .7

او مرد و قيام . ايمان بياوريم كه عيسي پسر خداست(ما بايد چه كاري انجام بدهيم تا فرزندان خدا شويم؟  .8
 )دهندة خود بپذيريم كرد و او را به عنوان نجات

 )اعتراف(گر بعد از ايمان آوردن به مسيح گناه كرديم چكار بايد بكنيم؟ ا .9

 )4: 4اول يوحنا (آيه حفظي اين دروس چيست؟  .10
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