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  درس يك

  شفاي پسر سرهنگ
  

  54 - 46: 4يوحنا  :قسمت مورد مطالعه كالم
  :تا به شاگردانتان بياموزيد كه ايمان يعني :هدف درس

  .اطاعت) 3و  بدون ديدن ايمان) 2يمان به عيسي مسيح خداوند و اعتماد به كالمش ا) 1
   .خداوند و پسر گرانمايه او كامالً قابل اعتمادند :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
  .صادقانه براي توكل به عيسي مسيح خداوند يتمايل :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
خدا و  ايمان آوردن به عيسي مسيح خداوند به عنوان پسر :انجام دهندايد آنچه شاگردان شما ب

   .دهنده پذيرفتن او به عنوان نجات
  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

  .)46: 4يوحنا (سرهنگ تعليم گرفت كه از عيسي كمك بخواهد . 1
  .)47: 4يوحنا (سرهنگ نزد عيسي رفت . 2
  .)50 -47: 4يوحنا (يسي گفت ايمان آورد سرهنگ به آنچه ع. 3
  .)54 -51: 4يوحنا (غالمان خبر دادند كه پسر شفا يافته است . 4
  .مرد ديد كه پسرش شفا يافته است. 5

   :آيه حفظي
از  اين از شما نيست بلكه بخشش خداست و نه ايد بوسيله ايمان و نجات يافتهزيرا كه محض فيض «

  .)9 - 8: 2افسيسان (» چكس فخر نكنداعمال تا هي
  

  درس 
اي  بياييد لحظه. »بخشش خداست« ايماني كه  -»ايم بوسيله ايمان نجات يافته«گويد كه ما  آيه حفظي مي

تصور  .)در اين باره بحث كنيد: معلم(اين كلمه چه معناي دارد؟  واقعاً. دربارة كلمه ايمان فكر كنيم
توانيد براي  ي توضيح دهيد، از چه موردي مييگرخواهيد ايمان را براي شخص د كنيد كه شما مي
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اين  دانش آموزان فرصت دهيد كه دربارة به(م معني ايمان به ديگري كمك بگيريد؟ كمك به تفهي
  .)مطلب فكر كنند و به نظرات آنان گوش دهيد

معني ايمان را توضيح  مقدس شما بگويم كه چگونه يك معلم كتابحاال اجازه دهيد به  
شما ممكن است ( .خواهم روي اين صندلي بنشينيم و استراحت كنم ام و مي خيلي خستهمن «. دهد مي
دانم كه آيا  اما نمي). كنند اسم ببريد ر چيزي كه در كالستان استفاده مييا ه» صندلي« يا » نيمكت« از 
كنم  فكر مي .ظاهري استوار دارد. درس صندلي خوبي به نظر مي. كنم يا نهتوانم به اين صندلي اعتماد  مي

؟ آيا شما را از شما روي اين صندلي نشسته است آيا كسي. اما هنوز كمي شك دارم. دارد مرا نگه مي
تا وقتي كه اعتمادي به صندلي نداشته  .دارد يا نه ميم كه مرا نگه اما هنوز شك دارنگه داشته است؟ 

  ).دهيدحاال اين كار را انجام (بنشينم  توانم با آرامش روي آن باشم نمي
 اعتماد به او معناي ايمان  .به عيسي خداوند اعتماد كنيد دباي بيابيدخواهيد از گناه رهايي  مي اگر
  .به اوست
سپس در طي . نحوة بكارگيري ايمان را ياد بگيريدبه دقت گوش دهيد كه تا از كالم خدا  

  .ايد يادداشت كنيد توانيد حقايقي را كه دربارة ايمان آموخته ميدرس 

  .سرهنگ تصميم مي گيرد از عيسي كمك بخواهد .1
  46: 4يوحنا 

  را نشان دهيد 1 ةشمار تصوير 
اين سرهنگ ثروت زياد، . كرد م سرهنگي، افسر پادشاه، زندگي ميناحودر شهر كفر

پسري داشت كه خيلي او را دوست او همچنين . داشت ياي زيبا و غالمان خانه
اينكه روزي او نيز افسر كرد به اميد  ت مياو به خوبي از پسرش مراقب. تداش مي

  .شود پادشاه 
تب باال به پسرش مريض شد و از . اما اتفاقي افتاد كه باعث شد سرهنگ بسيار غمگين شود

ه تب را كجا؟ چه كسي آن قدر دانا بود كه بداند چگوناز اما  .مرد شد مي اگر درمان نمي. پيچد خود مي
  .را شفا دهد شتوانست پسر مريض نميكنترل كند؟ هيچكس در كفرناحوم 

  سرهنگ نزد عيسي مي رود. 2
  47: 4يوحنا 
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گر بزرگ، عيسي مسيح خداوند،  يل شد، پدر تصميم گرفت نزد معجزهاميدها زا ةوقتي هم
كه عيسي پسر  دانست نمي) مثل شما(او . مرد شناخت درستي از ماهيت عيسي خداوند نداشت. برود

شنيده بود كه در  چيزهايي. تواند كمك كند كه عيسي كسي است كه مياحساس كرد اما او . خداست
 .كاري خودش در جليل، عيسي خداوند آب را به شراب تبديل كرده است ةيك عروسي در حيط

تواند  مي  مطمئناً ،معجزه اي انجام دهد اگر عيسي خداوند بتواند چنينسرهنگ به اين نتيجه رسيد كه 
 .دهدپسر مرا شفا 

كفرناحوم، خانه سرهنگ، بود ) كيلومتري 40(حدود بيست و پنج مايلي  -سي در قاناحاال عي
از محل اقامت شما فاصله داشته باشد را براي دانش آموزان  يمايل 25روستايي را كه شهر يا : معلم(

  ).قانا را تخمين بزنند زنيد تا بتوانند فاصله كفرناحوم تامثال ب
  را نشان دهيد 2 ةشمار تصوير 

، او از در حين رفتن. كشيد تا آن مرد به قانا برسد احتماالً بيشتر از دو روز طول مي
عيسي هنوز در قانا خواهد آيا رسم  آيا وقتي من به آنجا مي: كرد كه  خود سوال مي

گذارد؟ آيا او واقعاً قادر است پسر مرا  براي شنيدن سخنان من وقت ميبود؟ آيا او 
  رسم؟ آيا من خيلي دير مي! رسيدم آنجا ميدهد؟ كاش زودتر به شفا ب

 هاي عيسي ايمان آورد سرهنگ به گفته .3

  50 -47: 4يوحنا 
  .را نشان دهيد 3 ةشمار تصوير

لطفاً به كفرناحوم بيا « :كنان گفت وقتي عيسي را پيدا كرد التماس. باالخره به قانا رسيد
و از . تجسم كنيد را اين صحنه» .و پسر مرا شفا ده زيرا كه مشرف به موت است

  .انجام دهد كيلومتر راه برود تا براي پسر او كاري 40خواهد  عيسي خداوند مي
ت و معجزات نبينيد همانا ايمان اگر آيا«: مرد تعجب شد وقتي عيسي به او جواب داد

  .»اوريدني
كه او پسر خواست كه مرد باور داشته باشد  او مي. خواست كه به او اعتماد كنند عيسي خداوند مي

 دهنده، مهمترين چيز در زندگي است حتي ن به عيسي خداوند، به عنوان نجاتايمان آورد. خداست
  .بسيار مهمتر از شفا يافتن
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پدر بيچاره آنقدر نگران از دست دادن پسرش بود كه به نظر مي رسيد منظور عيسي خداوند را 
سي يع سرهنگ باور داشت كه. »بيا پسرم بميرد ، قبل از آنكهاي آقا«: بنابراين فرياد زد. نفهميده است

  .تواند كاري انجام دهد را پيش پسرش ببرد مي گر معجزه
  ».برو كه پسرت زنده است« :و گفتعيسي به ا. سف به آن مرد نگاه كردعيسي خداوند با تأ 

اقعيت داشته باشد؟ چگونه توانست و چگونه مي. توانست باور كند سرهنگ به سختي مي! زنده
خداوند . والي از عيسي نكردئتوانست پسرش را از راه دور شفا دهد؟ اما سرهنگ هيچ س يسي ميع

اگر با اين باور بود كه  در ابتدا او بر .و سرهنگ به او ايمان آورده بود. گفته است كه پسرش زنده است
را شفا  اوواند ت سپس او باور كرد كه عيسي مي. تواند پسرش را شفا دهد عيسي مي او نزد پسرش برود

  .حتي اگر پسر از او دور باشد ،دهد

  غالمان خبر دادند كه پسر شفا يافته است. 4
  54 - 51: 4يوحنا 

 روز. او تمام روز را راه رفت. يك مايل، دو مايل، سه مايل. سرهنگ خوشحال روانه خانه شد 
  .داشت بعد سريعتر از او پيش گام بر مي

  .را نشان دهيد 4 شمارة تصوير 
آنها فرياد . دوند غالمانش را ديد كه به طرف او مي وقتي كه به كفرناحوم نزديك شد

  ».پسرت زنده است«: زدند مي
  »؟ين اتفاق افتاد؟ كي حالش بهتر شدكي ا«: سرهنگ پرسيد 

  ».يك بعد از ظهر تب او برطرف شد ديروز در ساعت« 
  » .و پسر زنده استبر ان ساعتي است كه عيسي گفته بود كهاين هم«: سرهنگ گفت

  مرد ديد كه پسرش شفا يافته است .5
  را نشان دهيد 5 ةشمار تصوير 
كنيد  فكر ميآيا . او با سرعت به خانه رفت و پسرش را ديد كه كامالً شفا يافته است 

ه بود؟ حتماً گفته كه آن مرد به پسر، خانواده و غالمانش گفت كه چه اتفاقي افتاد
آنچه بين او و عيسي  او همة. گر به آنان گفته است عجزهاو دربارة عيسي م! است

  :او توضيح داده است كه. خداوند رد و بدل شده بود را به آنان گفته است
  . تواند پسرم را شفا دهد بودم كه اگر عيسي اينجا بيايد ميمن بر اين باور : اوالً 
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  .كردم وقتي كه به من گفت پسرت زنده است سخنان عيسي را باور: ثانياً
من او را به عنوان نجات دهنده خود . ايمان دارم كه او پسر خداست. حاال به عيسي ايمان دارم: ثالثاً
  .ام رفتهپذي

آناني كه در خانه  درست در همان زمان همة. او بودند سخنان سرهنگ را شنيدند افرادي كه در خانة
. آنها ايمان آوردند. ي، پسر خدا ايمان آوردندآنها به عيس: بودند مهمترين كار را در زندگي انجام دادند

  به او ايمان داري؟ تو آيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بل توجه معلمقا
بنابراين پيش از آنكه اين دروس را . درك كنيدبه درستي بشناسيد و قبل از آنكه تعليم بدهيد، بايد كامالً آن تعليم را 

ما از روي : كنيم همه ما مرتباً از ايمان در زندگي روزمره استفاده مي. مقدس مطالعه كنيد تدريس كنيد، لطفاً دربارة ايمان در كتاب
نوشيم چون باور داريم كه آب  دارد؛ ما يك ليوان آب را از ديگران گرفته و مي شويم چون باور داريم كه ما را نگه مي پل رد مي

اي آفريده است كه  او ما را به گونه. از جانب خداست - بريم حتي نوعي كه آن را در زندگي روزمره بكار مي –ايمان . است
چون وجدان ) 2به خاطر كار خدا و ) 1: داردوجود آورد دو دليل  خداوند ايمان ميوقتي شخصي به عيسي . ايمان داشته باشيم
  .كند شخص عمل مي

  :ايم در اينجا رئوس مطالب بسيار خوبي براي يادداشت برداري معلم عنوان آورده
  ايمان

و پنجاه دفعه مورد عهد جديد اين دو كلمه را تقريباً صد . است باورشود  لغت ديگري كه براي ايمان بكار برده مي 
  .يابد گفته شده كه گناهكار با بارور كردن يا ايمان آوردن است كه نجات مي: تقريباً معناي آنها يكي است. استفاده قرار داده است

  .دهد تنها خداوند جانها را نجات مي 
  .دهد خداوند تنها از طريق قرباني كردن فرزند خود نجات مي 
  .يابد ه پيام خداست كه نجات ميشخص تنها با ايمان آوردن ب  
  .باور داشتن نقطه مقابل عمل كردن است 

: 3، 16: 1و روميان  31: 16، و همچنين اعمال رسوالن 31: 20، 29: 6، 24: 5، 36، 16: 3، 12: 1يوحنا : اين آيات را مطالعه كنيد
  .22: 3، و غالطيان 4: 10، 1: 5، 24، 5: 4، 22
  :همة ابعاد نقش دارند ايمان راستين براي تمرين. ١

  ).را ببيند 17 -13: 10روميان . (امري ضروري است آگاهيدانش و . الف
  .باور كنيم چه چيز و چه كسيبه ما بايد بدانيم -1
  .كالم خدا استوار است ايمان بر پاية -2

  :بنابراين. با اين حال آگاهي به تنهايي كافي نيست
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  :قابل توجه معلمادامة 
  )28: 9متي . (الزم و ضروري است باور: ب

  .بپذيريم ما به دانش و آگاهي خود بايد ايمان داشته و آن را
  :بنابراين: آگاهي به حقايق و پذيرفتن ذهني آنها كافي نيست

  ).را ببيند 12: 1يوحنا (است ضروري امري  از آن خود كردن آنها :ج
  . دانم قبول كنم و آنرا براي خود بپذيرم بايد مالكيت چيزي را كه مي شخصاًمن 

  : شود بطه با موارد زير به كار برده ميمقدسي در را ايمان راستين كتاب. 2
  ).را مطالعه كنيد 6 -4: 15و پيدايش  21 -19: 4، روميان 25 -22: 27، اعمال 6: 11عبرانيان (خدا . الف

  .ني قاطعانه داشته باشيمبايد به وجود خدا ايما .1
  .گويد كامالً درست است ايمان باور دارد هر آنچه خدا مي .2
  عيسي مسيح خداوند. ب
  ).را مطالعه كنيد 11 -6: 2، فيلپيان 30: 10، يوحنا 38 -35: 9يوحنا .( باشيم بايد از ادعاهاي او آگاه .1
  ).را مطالعه كنيد 69 -68: 6و يوحنا  16: 16ي ، مت28: 20، 30: 16يوحنا .( بايد ادعاهاي او را بپذيريم. 2

به اين آگاهي باور بايد  ،بعد از اينكه ما به قدرت عيسي براي نجات دادن و اينكه او نجات دهنده جهان است آگاهي يافتيم
  .داشته باشيم

  )12: 1يوحنا ( بايد شخصاً مسيح را از آن خود بدانيم. 3
شدن به كسي، نه يك ايمان خشك  اين يعني تسليم. (لكه بايد خود را به او بسپاريمشيم بنه تنها بايد مسيح را باور داشته با

  )مذهبي
  ).را ببيند 15 -14: 5اول يوحنا ( دعا كردن. ج
  .هاي داده شده آگاهي داشته باشيم تا بر پايه آنها دعا كنيم ما بايد از وعده -1
  ).را ببيند 20: 4روميان (از آن ماست ها  كه اين وعده) پذيرش ذهني(ما بايد باور كنيم  -2
  ).را ببيند 7 - 5: 1يعقوب ( ها را تصاحب كنيم ما بايد وعده -3

، حتي قبل از )اگر مطابق اراده خدا باشد(كند  از او درخواست كرده است تشكر مي ايمان راستين از خدا براي چيزهايي كه
  ).را ببيند 24: 11مرقس . (دريافت آن

  منبع ايمان  .3
  آيد؟ يمان از كجا ميا

  آيد از جانب خدا مي. الف
  ).را ببيند 3: 12روميان (خداي پدر . 1
  ).را ببيند 2: 12عبرانيان (خداي پسر. 2
 ).را ببيند5:22غالطيان(خداي روح .3
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  ).17: 10روميان . (ايمان بعد انساني نيز دارد: ب
  .شود ز كالم خدا و خداي كالم حاصل مياايمان از آگاهي 

  ).را ببيند 6 -5: 17لوقا ( كند مان رشد مي ايمان ما از طريق بكارگيري ايمان قبلي
  ).اين يعني تسليم شدن به كسي نه يك ايمان خشك مذهبي( ما نه تنها بايد مسيح را باور كنيم بلكه بايد خود را به او بسپاريم

  ).را ببيند 15 - 14: 5اول يوحنا (دعا . ج
  .هاي داده شده آگاهي داشته باشيم تا بر پايه آنها دعا كنيم بايد از وعده.  1
  ).را ببيند 20: 4روميان . (ها از آن ماست كه اين وعده) ذهني پذيرش(بايد باور كنيم .  2
  )7 -5: 1يعقوب ( ها را تصاحب كنيم  بايد وعده.  3

، حتي قبل از دريافت )اگر مطابق اراده خدا باشد. (كند ز او درخواست كرده است تشكر ميا ايمان راستين از خدا براي چيزهايي كه
  )را ببيند 24: 11مرقس . ( آن
  نتايج ايمان  .4

  ).را مطالعه كنيد 5: 1، اول پطرس 18: 26، اعمال 26: 3، غالطيان 1: 5، روميان 12: 1يوحنا ( يابيم ما با ايمان نجات مي. الف
  ).را ببيند 8: 1، اول پطرس 1: 14، يوحنا 1: 5، روميان 3: 26اشعيا . (آرامش و اطمينان و خوشي داريمن ما در ايما. ب

  .54 -46: 4يوحنا  :، با دقت مطالعه كنيدايمان اول را دربارةحاال متن درس 
  :كنيد و آنرا توضيح مي دهيد س يك شما موضوع ايمان را مطرح ميدر در 
  .ح خداوند و پذيرفتن كالمش استمسيايمان باور كردن عيسي .1
  .ايمان باور كردن بدون ديدن است. 2
  .شود ايمان شامل اطاعت مي. 3

  .كالمش كامالً قابل اعتماد هستندخدا، پسرش و 
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  1تصوير شمارة :  1درس   



 10

  
  

  2تصوير شمارة :  1درس 



 11

  

  
  
  

  3تصوير شمارة: 1درس



 12

  

  
  

 4تصوير شمارة: 1درس



 13

  2درس 
  دختر يايرس

  .56 - 40: 8، لوقا 43 - 21: 5، مرقس 26 -18: 9متي  :قسمت مورد مطالعه كالم
  .به شاگردانتان بياموزيد كه ايمان چگونه عمل مي كند :درس هدف

  .ايمان از جانب خداست :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
  .بر خدا چالش براي توكل كامل: احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
  .كامالً بر او توكل كنندو كه عيسي پسر خداست  باور كنند :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  ):معلم و شاگردانجهت اطالع ( رئوس مطالب درسي
: 8، لوقا 24 - 21: 5، مرقس 19 -18: 9متي (تواند دخترش را شفا دهد  پدري باور دارد كه عيسي مي. 1

40- 42(  
  )46 - 43: 8، لوقا 32 - 25: 5، مرقس 22 -20: 9متي (تواند شفا يابد  كه ميزني باور دارد . 2
  )48 - 47: 8، لوقا 34 - 33: 5، مرقس 22: 9متي (فت ايمان زن اجر خود را يا. 3
  )53 -49: 8، لوقا 40 -35: 5، مرقس 24 -23: 9متي (عيسي به پدر غمگين گفت كه ايمان بياورد . 4
: 8، لوقا 43 - 40: 5، مرقس 26 -25: 9متي (د، عيسي معجزه كرد پدر به عيسي ايمان آورآن چون . 5

54- 56.(  
  :آيه حفظي

اند، به وسيله ايمان و اين از شما نيست بلكه بخشش خداست و نه  ض فيض نجات يافتهزيرا كه مح« 
  ).9 - 8: 2افسيان (» از اعمال تا هيچكس فخر نكند

  درس
ن به شاگردا(؟ گويد كه ايمان چيست جلسه ياد گرفتيم كه ايمان چيست؟ كسي به من مي در آخرين

خود را به كار بسته و از كجا  ذشته ايمانچه كسي در درس گ) فرصت دهيد تا آنرا توضيح دهند
امروز ياد خواهيم گرفت  .)فرصت بحث بدهيد دوباره به شاگردان(اشته است؟ دانيم كه او ايمان د مي

  !با دقت گوش كنيد .گيرند ود را به كار ميكه چگونه دو شخص ديگر ايمان خ
  پدري باور دارد كه عيسي مي تواند دخترش را شفا دهد.1

  42-40: 8، لوقا 24 -21: 5، مرقس 19 -18: 9متي 
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دم منتظر ايستاده دورتر از شهر كفرناحوم جمعيت كثيري از مركمي ليل نزديك درياي ج 
  .خواستند عيسي را سوار بر قايق در درياچه ببيند آنها مي. بودند

مردم با شادي او را . پياده شدند قتي كه قايق به ساحل رسيد عيسي و شاگردانش از آنو
  .گفت گوش مي كردند كردند و به سخناني كه به آنان ميستقبال ا

بود كه قوم يهود خدا را ه جايي سكني( ه يهود بودسريس نام از رهبران مهم كنييايمردي 
  .ه به عيسي به عنوان پسر خدا ايمان نداشتندسبا اين حال بيشتر رهبران كني) كرد پرستش مي

  را نشان دهيد 6 شمارة تصوير
. اه خود را از ميان جمعيت به سوي مسيح باز كرد و بر پاهاي عيسي افتادس رياير

 !ميرد يمدارد  دخترم« :كنان گفت كرد زاري يايريس در حاليكه به چهرة  او نگاه مي
  ».دست خود را بر او بگذار تا معالجه شود بيا وكنم  خواهش مي

ه ب .بود؟ شايد چنين باشدآيا او شنيده بود كه عيسي خداوند پسر سرهنگ را شفا داده 
: 1يوحنا (سي خداوند پسر خداست عده كمي از يهوديان ايمان داشتند كه عي ،هر حال

كرد تا بتواند تنها دخترش  او بايد كسي را پيدا مي. س درمانده بوداما ياير) را ببيند 11
  .دهد ارا شف

. م مصمم شدند كه با او بروندس به راه افتاد مردت ديد كه عيسي خداوند در پي يايروقتي كه جمعي
انگيزي كه  آنها دربارة كارهاي شگفت. را در حين انجام معجزه براي يايرس ببينندشايد آنها عيسي 

مردم . اي ببينند خواستند با چشمان خود معجزه حاال مي. عيسي براي سايرين انجام داده بود شنيده بودند
كرد كه  يايرس فكر مي. به او نزديكتر باشد ندخواست ه ميهم. دادند تا به عيسي برسند يكديگر را هل مي

  .عيسي هرگز به دختر كوچكش نخواهد رسيد
  

  تواند شفا يابد زني باور دارد كه مي. 2
  46 -43: 8، لوقا 32 -25: 5، مرقس 22 -20: 9متي 

  را نشان دهيد 7 ةشمار تصوير
  »د؟كيست كه مرا لمس نمو« :درست در همان موقع عيسي سوال كرد

  »من هم نبودم« ديگري گفت » من نبودم« 
مردم هجوم آورده بر تو ازدحام  ،اي استاد« :ساير رسوالن مسيح گفتند پطرس و

  »گويي كيست كه مرا لمس نمود؟ كنند و مي مي
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تواند از او  هيچ چيز نمي. نموده بود نگاه كردعيسي برگشت و به صورت زني كه او را لمس  
از باقي  اما چگونه فهميد كه لمس آن زن. تانست چه كسي او را لمس كرده اسد او مي. مخفي بماند

دانست كه تنها يك  داند، مي ز را ميمردمي كه بر او هجوم مي آوردند متفاوت بود؟ چون او كه همه چي
  .نفر نيازي خاص دارد و به منظوري خاص او را لمس كرده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قابل توجه معلم
 .وال كنند كه چرا آن زن پنهاني رداي عيسي خداوند را لمس نمودئدان شما ممكن است سشاگر

  :جواب اين است
اهيت شرم و حيايي طبيعي كه حاصل م. كاري زن چه بود ت اين پنهانتوانيم بفهميم عل حاال مي«

به  نزديك شدن آشكارااز باعث شد كه او  آبرويي حضور در جمع بيماري او بود، خجالت از بي
برد نجس محسوب  ني كه از بيماري مشابه او رنج ميطبق سنت الويان ز. خداوند خودداري كند

). 27 -25: 15الويان .( نجس بود كرد نيز از لحاظ عرف تا شب كه او لمس ميو نيز كسي . شد مي
 فوراً به اما عيسي. خواست طوري عمل كند كه عيسي خداوند متوجه نشود تعجبي ندارد كه زن مي

ايمان او را توانيم مطمئن باشيم كه او از شرمگين ساختن زن خشنود نبود بلكه  مي. اطراف نگاه كرد
خواست كه زن شادي اطمينان از نجات را دريابد و همه اين اتفاقات  و او از ته دل مي. حسين كردت

  .گواهي بر قدرت او باشد
ه با ترس و لرز در مقابل پايهاي او به همين خاطر بود كه او در در ميان جمعيت جست و وقتي ك

ايمانت تو را ) است جديد اي از رابطهكه نشان ( دختر« :افتاد و حقيقت را به او گفت، او را بركت داد
 .»برو و از بالي خويش رستگار باش) ز لحاظ ادبي به معناي در سالمتيا(شفا داده است به سالمتي 

نه تنها جسم او شفا . ور نبود بركت خود را قايم كنداو ديگر مجب! چقدر زندگي زن فرق كرده بود
او با روحي . اي شخصي با خدا شده بود او وارد رابطه .يافته بود بلكه روح او نيز پاكيزه شده بود

  ؟رفت مي» در سالمتي«بل پاهاي او افتاده بود و حاال مشكل دار مقا
و قدرت نجات بخش  شفا ي وبا پاك سالهاي رنج او. لحظه سنگين شرمساري او حاال ارزشمند بود 

ايمانش او را نجات . با اعترافش در مقابل او شاهدي بر ذات و كار او بود. پسر خدا، خنثي شده بود
. ايمانش راهي بود براي اثر كردن قدرت عيسي مسيح. اما ايمانش قدرت رهايي او نبود .داده بود

ن بر او كه قدرت نجات و است كه اين ايما خداوند بزرگي ايمان مطرح نيست، بلكه مهم اين براي
  .دارد متمركز شود بركت

 .Studies in the Gospel of Mark by E. Schuyler Englishبرگرفته از 
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  ود را يافتايمان زن اجر خ. 3
  48 -47: 8، لوقا 34 -33: 5، مرقس 22: 9متي 
  را نشان دهيد  8 شمارة تصوير

به مرض  من دوازده سال« :لرزيد روي پاهاي عيسي افتاد و گفت آن زن در حاليكه مي
مبتال بودم و نزد دكترهاي زيادي رفتم و پول زيادي هم صرف عالج  خونريزي داخلي

شنيدم كه تو مريضان را شفا . مبدتر شد بهتر شوم د كردم اما به جاي اينكهخو
. يابيم قط لباسهاي تو را لمس كنم شفا ميايمان داشتم كه اگر بتوانم ف. بخشي مي

  .»بنابراين از ميان جمعيت گذشتم تا گوشه رداي تو را لمس كنم
او از آن زن . تاي كه آن زن او را لمس نمود، عيسي فهميد كه قدرتي از او وارد بدن زن شده اس لحظه

اي دختر ايمانت تو را « :به خاطر ايمانش او را دختر خود خطاب كرد و گفت ،عكسبر. عصباني نبود
  .»به سالمتي برو و از بالي خويش رستگار باش. شفا داده است

آرامش  و عيسي چون او به عيسي خداوند ايمان آورد! آنروز چه روز خوبي براي آن زن بود 
او با ترس جلو پاهاي عيسي افتاد، اما در آرامش  .گناهش پاك ساختاو زن را از . يدخود را به او بخش

  !كامالً خوب –ايمان او به عيسي خداوند او را نجات داد و او خوب شد . از او دور شد
  

  عيسي به پدر غمگين گفت كه ايمان بياورد. 4
  53 -49: 8، لوقا 40 -35: 5، مرقس 24 -23: 9متي 

  را نشان دهيد  9 شمارة تصوير
ش كرده است؟ او جمعيت را كنار آيا عيسي خداوند او را فرامو .تاب بود يايرس بي

  .و يادآوري كندازد تا به نزد عيسي برسد و دختر مريضش را به  مي
ديگر استاد را زحمت  .دخترت مرد«: ، پيكي نزد يايرس دويد و گفتدرهمان لحظه

  ».نده
شد؟ چرا عيسي خداوند ايستاد تا با او سخن  چرا آن زن باعث تاخير”فكر كرد  او! يايريس بيچاره

حاال تنها . بچه من صبر كند توانست تا خوب شدن ن زن مدتهاي طوالني مريض بود، ميگويد؟ آب
  “!مرده است دخترم

  .»ترسان مباش، ايمان آور و بس كه شفا خواهد يافت« :اما عيسي خداوند گفت
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  !ت، حاال وقت ايمان استس حاال وقت ترسيدن نيسياير
را ) پطرس، يعقوب و يوحنا(او فقط سه تا از شاگردان . عيسي به جميت فرمان داد تا در پي او نروند
  .با خود برد و به همراه يايريس به خانه او رفت

  را نشان دهيد 10 شمارة تصوير
يه و زاري كه كارشان گر - خانواده، دوستان و ديگران! ردندك چه گريه و زاري آنجا مي

  .كردند همه با صداي بلند ناله و زاري مي -براي مرده بود
 »!كنيد؟ دختر نمرده بلكه در خواب است چرا غوغا و گريه مي« :عيسي خداوند پرسيد

دانستند دختر مرده است عيسي چنين حرفي زد؟ او اين را گفت  مه ميچرا وقتي كه ه
د كه مرگ براي مسيحيان مثل دان او مي. ي استچون او آگاهتر از هر كس ديگر

  )را ببيند 26، 13، 11: 11يوحنا .( است خواب
  .او را مسخره كردند پس. دانستند منظور عيسي چه بود كردند نمي چون مردمي كه آنجا گريه مي

  چون پدر به عيسي ايمان آورد عيسي معجزه كرد. 5
  56 -54: 8، لوقا 43 -40: 5، مرقس 26 -25: 9متي 

ت را بيرون كرد سپس عيسي خداوند به همراه پدر و مادر او و سه شاگردش به اتاقي عيسي آن جمعي
كرد، يعني  حركت نمي. كشيد او نفس نمي. ه در آن خوابيده بودرفت كه آن دختر دوازده سال

  .توانست بكند نمي
  را نشان دهيد11شماره  تصوير

  »!اي دختر برخيز« :پس دست دختر را گرفته به وي گفت
  !پدر ومادر او حيران شدند. او زنده شده بود. عت دختر برخاسته، راحت رفتدر سا

او زنده شده بود . او به دارويي احتياج نداشت» !او را خوراك دهيد« :عيسي گفت 
پيروان او حاال فهميده . اي انجام داده بود عيسي، پسر خدا، معجزه. خوب بود كامالً

او همچنين قدرت . تواند انجام دهد ان مياو كاري بيشتر از شفاي مريضبودند كه 
  . او باز ثابت كرد كه پسر خداست .داشت كه مردگان را زنده كند

  .شتركندمسه نقطه در س و زن بيمار ياير
  .داشتند آگاهي عيسي خداوند هر دو دربارة. 1
  .تواند به آنها كمك كند كه او مي در ذهن خود ايمان داشتندهر دو . 2
  .ي دل بر او توكل كردندبه تمامهر دو .3
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  . خداوند به هر دوي آنها ايمان داده بود. دست آورده بودند؟ از خداآنها ايمانشان را از كجا ب 
يك مرده معركه است اما براي خدا چيزي كه مهمتر است اين است كه همه در همه جا  زنده شدن
خاطر گناهان ما ه ر روي صليب ب، داد تا باو پسر عزيزش را، عيسي خداوند براي همين. نجات يابند

  .بميرد
 باور داشتن. درباره عيسي خداوند كافي نيست فكر كردن. خداوند كافي نيست عيسي دربارة آگاهي 

  .كافي نيست تواند كارهاي خوب انجام دهد او مياينكه 
  .ما بايد باور كنيم كه عيسي پسر خداست 

  .اهان ما مرده استما بايد بر او توكل كنيم، باور كنيم كه براي گن
  .ما بايد او را بپذيريم و از گناهان خود برگرديم

  ).را ببيند 9 -8: 2افسيسيان ( فقط در اين صورت هديه نجات او را دريافت خواهيم كرد
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  1تصوير شمارة :   2درس 
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  2تصوير شمارة :   2درس   
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  3تصوير شمارة: 2درس
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  4تصوير شمارة :   2درس   
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  3درس 
  شفاي مرد نابينا

  38 -1: 9يوحنا : قسمت مورد مطالعه كالم
  .شاگردانتان نتيجه ايمان حقيقي را بياموزيدبه  :هدف درس

  .اطمينان از حيات جاودان است نتيجه ايمان به مسيح آمرزش گناه و :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
  .اطمينان از حيات جاودانتمايل به آمرزش گناه و  :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
 را سيح خداوند توكل كنند و اطمينان و آمرزش گناهبر عيسي م :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  .بيابند
  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

  .)5-1: 9يوحنا ( خاطر نشان دادن قدرت خداه ب نابينا- 1
  ).7 -6: 9يوحنا (ايمان آورد و از او اطاعت كرد  به عيسي مرد نابينا - 2
  ).13 - 7: 9يوحنا ( مرد نابينا، بينا شد چون ايمان آورد - 3
  ).34 -14: 9يوحنا ( كردندز ايمان آوردن به مسيح امتناع سيان ايفر - 4
  ).38 - 35: 9يوحنا ( آن مرد كامالً به عيسي توكل كرد - 5

  :حفظي آية
د بوسيله ايمان و اين از شما نيست بلكه بخشش خداست و نه از اي زيرا كه محض فيض نجات يافته« 

  ).9 -8: 2فسسيان ا( »نكنداعمال تا هيچ كس فخر 
  درس 
چگونه يك شخص ايمان . ايمان باور كردن بدون ديدن است .خداستبه ايمان باور چيست؟  ايمان
: 10روميان (» لهذا ايمان از شنيدن است و شنيدن از كالم خدا«: گويد مقدس به ما مي آورد؟ كتاب مي
  .آموختما درباره نتايج ايمان خواهيم  ،امروز در اين درس) 17

  خاطر نشان دادن قدرت خداه ب نابينا .1
  5 -1: 9يوحنا 

  را نشان دهيد 12 شمارة تصوير
ردانش در حين عيسي خداوند و شاگ. ، روز عبادت يهود بود)شنبه(آنروز روز سبت 

آن مرد هرگز صورت پدر . ل در اورشليم گداي كوري را ديدندقدم زدن در كنار هيك
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رنده پرواز يك پ. گز طلوع و غروب آفتاب را نديده بوداو هر. و مادرش را نديده بود
ت مثل توانس ازآنجا كه كور بود نمي. ديده بوداش را ن او هرگز خانه. را نديده بود

  .كرد و غذا گدايي مي نشست و پول در عوض مي. سايرين كار كند
ن مرد چرا كور است؟ آيا اي« :با ديدن او، شاگردان رو به عيسي خداوند كردند و نجواكنان ازاو پرسيدند

نتيجه گاهي كه بيماري  ايم و به ياد داريد ما ياد گرفته(» اند؟ گناه كرده؟ آيا او يا والدينش گناهي كرده
  ).گناه است

اند بلكه او نابينا به دنيا آمد تا  ي نكردهگناهنه خود اين شخص و نه والدينش « :عيسي توضيح داد كه
  ».قدرت خدا را نشان دهد

را ) اعمال خدا(دهد قدرت خدا  شفا مي ديدند كه عيسي خداوند شخصي را ت شاگردان ميهر وق
 را) اعمال خدا(باز قدرت خدا آيا كردند كه  كردند و با خود فكر مي آنها به مرد كور نگاه مي. ديدند مي

  خواهيم ديد؟
  به عيسي ايمان آورد و از او اطاعت كرد نابينامرد . 2

  7 -6: 9يوحنا 
   .را نشان دهيد 13 شمارة رتصوي

سپس شاگردان عيسي را ديدند كه آب دهان بر زمين انداخته از آب گل ساخت و گل 
  .»برودر حوض سيلوها بشور« :بدو گفت را به چشمان كور ماليد و

ن به حوض شفا دتوانست آن مرد را بدون فرستا آيا عيسي مي! چه دستور عجيبي
او . كند اطاعت مرد به او ايمان آورد و از او خواست كه آن اما او مي. دهد؟ بله

  .خواست كه مرد ايمان خود را به كار گيرد مي
وقتي به حوض رسيد خم شده زانو . راه افتاده گداي كور مطيعانه برخاست و به طرف حوض سيلوها ب

  .زد و چشمان خود را شست

  بينا شد چون ايمان آورد مرد نابينا،. 3
  13 -7: 9يوحنا 

   .را نشان دهيد14شمارة  تصوير
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او حوض را  .را زد او نور چشم. مان خود را به هم زدرا باال آورد چش وقتي سر خود
 . او مردم را ديد .درختان و گلها و ساختمانها را ديد .كه آبي درخشان داشت ديد

  !چه دنياي زيبايي .زرد و گلهاي  قرمز و ،چمن سبز، آسمان آبي. رنگها را ديد
  رهبران يهود چه خواهد گفت؟ پدرو مادر چه خواهند گفت؟. به سمت خانه رفت او با عجله

بله «: بعضي گفتند» كرد؟  نشست و گدايي مي آيا اين آن است كه مي« :همسايگان با ديدن او گفتند
  »همان است

  »داردبه او شباهت  نه،« :ديگران گفتند
  »من همانم« :سپس آن مرد خودگفت

  »؟نه چشمان تو باز شدپس چگو« :آنها پرسيدند
.  من گفت به حوض سيلوها برو و بشور ، گل ساخت و بر چشمان من ماليد و بهسيعي به نام يشخص«

  »!رفتم و شستم و بينا شدم
  »آن شخص كجاست؟« :مردم پرسيدند

  »دانم نمي« :آن مرد جواب داد
را نزد  پس او .داشته باشند او اطالع بايد دربارة) رهبران مذهبي يهود( مردم فكر كردند كه فريسيان

  .فريسيان بردند

  كردند از ايمان آوردن به مسيح امتناعفريسيان . 4
  34 -14: 9يوحنا 

  را نشان دهيد15 شمارة تصوير
شريعت ما را «: بعضي گفتند. روع به بحث كردندش ،وقتي فريسيان اين خبر را شنيدند

او اين  .ت منع كرده استاز كارهايي مثل گل ساختن و شستن در حوض در روز سب
دانيم كه آن شخص از جانب خدا  پس مي. روز سبت انجام داده است معجزه را در

  ».نيست
  »بكند؟ يمعجزات تواند چنين مي نيستچگونه شخصي كه از جانب خدا « :ديگران گفتند

  »كيست؟...رد كه چشمان تو را باز كرداين م« :پرسيدند و آنها رو به آن مرد كرده
  .جواب او درست بود عيسي نبي از جانب خدا است» نبي است« :ب داداو جوا

  .با اين حال فريسيان اين را باور نكردند. او پسر خداست. اما او بيشتر از يك نبي است
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گويد كور متولد شده؟ پس  ست كه ميپسر شما آيا اين« :آنها رو به پدر ومادر آن مرد كرده پرسيدند
  »چگونه حاال بينا شده است؟

نستند كه اگر بگويند عيسي مسيح دا آنها مي. دند كه حقيقت را بگويندترسي و مادر او مي پدر
مادر محتاطانه  وپدر . كنند سه بيرون مياست، از كني) دهنده فرستاده شده از جانب خداوند نجات(

دانيم  را  نمي بيند حاال چطور مي اما اينكه. است و كور متولد شده دانيم كه اين پسر ما مي« :جواب دادند
  ».كنيد تا خودش بگويدوال ئس از او. او بالغ است. هدانيم كه چطور چشمانش باز شد و نمي

قسم بخور كه حقيقت  در مقابل خدا« :گفتند و به اوخوانده  شخص را كه كور بود باز رهبران يهود آن
  ».دانيم كه اين شخص، عيسي گناهكار است مي. را بگويي

  ».ام انم كه كور بودم و االن بينا شدهد يك چيز مي. دانم اگر گناهكار است نمي« :دآن مرد جواب دا
  »تورا باز كرد؟ نتو چه كرد و چگونه چشما با« :آنها پرسيدند

  »خواهيد شاگرد او بشويد؟ ميبشنويد؟ آيا  دوباره خواهيد چه مي نشنيديد؟ براي .االن به شما گفتم«
 ما. تو شاگرد او هستي« :گفتند به او فحش دادند وپس . كرد اين حرف رهبران يهود را خشمگين

 دانيم از كجا را نمي) عيسي(اما اين شخص  دانيم كه خدا با موسي حرف زد مي. شاگرد موسي هستيم
  .دانستند كه آنها نمي دانند اما اين چيزي بود كردند همه چيز را مي ان فكر ميفريسي »آمده؟

حال آنكه چشماي مرا باز كرد و است كه شما نمي دانيد از كجاست و اين عجب « :آن مرد جواب داد
رد او ورا بجا آ او ارادة پرست باشد واما اگر كسي خدا. شنود يم كه خدا دعاي گناهكاران را نميدان مي
اگر اين . زاد را باز كرده باشدنشده است كه كسي چشمان كور مادر از ابتداي عالم شنيده. شنود مي را

  ».آمد جانب خدا نبود، هيچ كاري از دستش برنميشخص از 
يم ما را تعل اي، تو كه با گناه متولد شده« :آنها با خشم فرياد زدند. كافي شنيده بودند فريسيان به قدر

  .سه بيرون راندند تا نتواند خدا را در آنجا عبادت كنددهي؟ پس او را از كني مي
  

  ردكامالً به عيسي توكل ك آن مرد نابينا. 5
  38 - 35: 9يوحنا 

  را نشان دهيد 16 شمارة تصوير
به پسر  آيا تو« :او را پيدا كرده از او پرسيد ،اند كه او را بيرون كرده عيسي چون شنيد
  »؟خدا ايمان داري

  »م؟، او كيست تا به او ايمان آوراي آقا« :جواب دادمرد 
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  ».زني ا او حرف مياو همان كسي كه داري باي و  تو نيز او را ديده« :عيسي گفت
  .سپس زانو زده عيسي را پرستش كرد ».، اي خداوند ايمان دارمبله« :فت آن مرد گ

او عيسي خداوند را رو  ».ايمان دارم«: ي، آن مرد گفتكورو ي يپس از عمري گدا !تصورش را بكنيد
  .محبت پسرخدا انداخته شدسه به آغوش پركني از او! را پرستش كرد در رو ديد و او

اوند، پسر بدون ايمان به عيسي خد زندگي را اين! ي باشدكورو ي يتواند بدتر از گدا ه چيزي ميچ
از اين اينكه هرگز از آمرزش گناه اطمينان نداشته باشي اين بدتر . خدا، به اتمام رساندن و گذراندن

  .كور باشي است كه
گويد  اما خدا مي. آنها را انجام دهيد د،نبر را به بهشت مينيكو شما  ممكن است با اين فكر كه كارهاي 

و اين  ايد، بوسيله ايمان نجات يافتهزيرا كه محض فيض « :فقط يك راه براي رفتن به بهشت وجود دارد
  .)9 - 8: 2افسيسيان (» نه از اعمال تا هيچكس فخر نكند از شما نيست بلكه بخشش خداست و

  .ايمان چيست؟ ايمان باور كردن خداست
شود كه من درك كنم كه عيسي مسيح خداوند پسر  كند؟ ايمان باعث مي عمل مي ايمان چگونه

  .مردگان قيام كند از خداست، كه او به جاي من بر صليب مرد، تا گناهان بسيار مرا بر خود گيرد و باز
دهنده جهان، من از گناه آمرزيده شده و با  توكل كامل به عيسي خداوند، نجات ايمان چيست؟ با نتيجة

  .و در آسمان حيات جاودان دارما
  ايد؟ ايمان آورده شماآيا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قابل توجه معلم
از معلم . كنيم كه كامل هستند وس راحت و آسان باشد اما ادعا نميشده كه اين دربا اينكه تالش «

 اين صفحات آمده را در قلب و فكر خود پرورش داده و آنها را در كه در يكالم خواهيم كه دانة مي
د درس از آن معلم بوده و پيغام، پيغام خدا خواه ،سالقد كند به اين طريق با هدايت روحكالس مطرح 

 وي بايد گرم و با ظاهري دلپذير سروهمانطور كه غذاهاي كنسر. شود د كه به بهترين وجه ارائه ميبو
  ».مطالب دروس نيز بايد در قلب معلم گرم شده و با آمادگي كافي دركالس سرو شوند ،شوند

 مندرج شده با 1974. مودي پرس، شيكاگو انتشارات Easy-to-Give Object Lessons بر گرفته از
  .مجوز سب ك
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  1تصوير شمارة  : 3درس 
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  2تصوير شمارة  : 3درس   
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  3تصوير شمارة  : 3درس 
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  4تصوير شمارة  : 3درس 
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  4درس 
  ايمان

  .شود و پسرش مي ،به خدا، كالم اوايمان شامل باور : هدف درس
  .مهمترين نوع ايمان، ايمان به خدا و پسرش است: بدانند آنچه شاگردان شما بايد
  .تمايل به باور عيسي مسيح خداوند :كننداحساس آنچه شاگردان شما بايد 
  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

ه باور كنند كه عيسي پسر خداست كه مجازات گناهان آنها را بر خود گرفته و او را ب :نيافتگان نجات
  .دهنده بپذيرند عنوان نجات

  .بخششان بپرستند ه خاطر ايمان نجاتخدا را ب: يافتگان نجات
  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( درسي رئوس مطالب

  )1: 11عبرانيان (بدون ديدن  ايمان به معني باور.1
  )25 - 18: 9، متي 7 - 1: 9، 53 -5 4:0يوحنا( يابد يماني كه باور داشته باشد اجر ميا. 2
  )9 - 8: 2افسيسيان ( تواند گناه را بيامرزد بخش يعني باور به اينكه عيسي مي ايمان نجات. 3
  :ظيحف ةآي
شما نيست بكله بخشش خداست  نه از  ازاين  ايد بوسيله ايمان و زيرا كه محض فيض نجات يافته«

  )9 - 8: 2سيان ساف( »اعمال تا هيچكس فخر نكند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :معلم قابل توجه
  :براي آنكه موضوع ايمان دركالس شما معني يافته و عملي شود، سه درس گذشته را يادآوري كنيد

  معني ايمان - 1
  كار ايمان - 2
  نتيجه ايمان  - 3

ايمان چنان ساده گردد كه نتايج آن در زندگي  د كه به شما كمك كند تا فهم آموزةبخواهي از خدا
 .شاگردان شما ديده شود
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  درس 
  ايمان يعني باور بدون ديدن- 1

  1: 11عبرانيان 
  ).د آنرا ببينندكالس باال بگيريد تا بتوانن مقدس خود را در اين كتاب يا كتاب :معلم(

نتان به شاگردا(گم؟  دانيد كه راست مي گم يا نه؟ از كجا مي راست مي. درست دارم امروز من كتابي در
توانيد ببينيد كه من  گم چون مي دانيد كه من راست مي مي.) هنددفرصت دهيد تا هر كدام جواب ب

  . يدبين است و شما آن را مي اين كتاب در دست من .كتابي در دست دارم
در .(خواهم كسي زير چشمي نگاه كند نمي  .م باز نكنيدد را ببنديد و تا وقتي كه نگفتحاال چشمان خو

يا هر چيز  يكوچك اي يا سنگ سكه كتاب را كنار گذاشته و ،اند را بسته كه آنها چشمان خودحالي
  .)دست بگيريد در دست قايم كرد، در ي را كه بتوان ديگر

ن خود را بسته ايد؟ چشما آماده. خواهم چيزي به شما بگويم بسته است ميشما  كه چشمانحاال در حالي
دست من است؟  اي در گم؟ آيا واقعاً سكه ، باور كنيد راست مياي در دست دارم من سكه! نگه داريد

  ).منفي ، ممكن است جواب مثبت بدهند و بعضاًن فرصت دهيد تا جواب دهندبه شاگردا(
اي در دست دارم؟ آيا  اديد، چه چيزي باعث شد كه بگوييد كه من سكهت دبعضي از شما جواب مثب

ي در دست خود ا سكه( .را باز كنيد توانيد با چشمان بسته ببينيد؟ البته كه نه، حاال چشمان خود مي
  .؟ نهتوانيد سكه را ببينيد آيا مي) پنهان كنيد

اي در دست  كنند كه من سكه ما باور ميچند نفر از ش گويم؟ كنيد كه من راست مي آيا هنوز باور مي
كه  اي واقعاً باور دارند عده. از شما كامالً مطمئن نيستيدبعضي  .)به آنها اجازه دهيد جواب دهند(دارم؟ 

را  ايمان ةآيا شما كلم. شما ايمان داريد ،ببينيد ، با اينكه چيزي نميشما باور كنيداگر . اي دارم من سكه
ايمان به معني باور . ايمان كلمه مهمي است. ايمان حرف زديم ش دربارةرس پيياد داريد؟ ما سه ده ب

بينيد،  را نمي حتي اگر آن ،اي در دست دارم كنيد كه من سكه اگر شما باور مي. است بدون ديدنكردن 
  .شما ايمان داريد

بود؟ آيا آن ايمان  .»بله«: جواب داديد ،وال كردم كه آيا كتابي در دست دارمئاز شما س تروقتي كه پيش
در نتيجه، ايمان يعني باور كردن  .شما باور كرديد چون ديديد. توانستيد كتاب را ببينيد نه، چون شما مي

  .بدون ديدن
  ).سكه را به حالت مخفي در درست خود بگيريد(
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 .دخواهم كه بيايد و آنرا بگير ، مياي در دست من است كند كه سكه حاال از يكي از شما كه باور مي
را گرفت؟ و  بيند كه او آمد و آن مي.) س سكه را از دست شما بگيردهاي كال يكي از بچهاجازه دهيد (

و خواهم داد، آيا را به ا باور كرد كه من آن. را دارم كرد كه من آن با اين حال باور مي. ديد سكه را نمي
  .ايمان بود ،اين ايمان بود؟ بله

مقدس  دانيد چرا؟ چون كتاب مي. كند چگونه عمل مي مان چيست وايياد گرفتيم اين است كه ما مهم 
مهمترين نوع ) 6: 11عبرانيان (» .ليكن بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است« :گويد به ما مي

  .نه ايمان به يك شخص يا چيزي بر روي زمين - ايمان، ايمان به خداست
يمان يعني باور كردن عيسي مسيح خدا، پسر خدا، ا. خدا حتي اگر او را نبينم باور كردنيعني  ايمان

چگونه مطمئن . گويد درست است اينكه بارو كنيم كه آنچه خدا مي ايمان يعني. حتي اگر او را نبينم
 :گويد مي 18: 6را باور كنيم؟ عبرانيان توانيم او  گويد؟ چگونه بدانيم كه مي شويم كه خدا راست مي مي

اگر خدا » .تواند گفت خدايي كه دروغ نمي« :گويد مي 1:2تيطس  .»ممكن نيست خدا دروغ بگويد«
گويد  توانيم كسي را كه هميشه راست مي آيا ما مي. گويد ، پس هميشه راست ميتواند دروغ بگويد نمي

گويد  ي خداوند پسر خدا، هرگز دروغ نميعيس! توانيم گويد باور كنيم؟ البته كه مي و هرگز دروغ نمي
هر آنچه  .تواند هيچ كار اشتباهي انجام دهد او نمي) را ببيند 30: 10حنا يو. (ر استچون او خداي پس

. اشتباه است و بي مقدس، كالم خدا، درست كتاب. گفته شود درست است) پدر و پسر(كه توسط خدا 
  .كنيد، در حال تمرين ايمان هستيد باور مي) فهميد حتي اگر معني آنرا نمي(وقتي شما كالم خدا را 

  ايماني كه باور داشته باشد اجرا مي يابد. 2
  25 -18: 9، متي 7 -1: 9، 53-50: 4يوحنا 

به كالس فرصت دهيد تا چند تن را نام ( مقدس نام ببريد كه ايمان داشتند؟ توانيد چند نفر از كتاب مي
ايمان آيا سرهنگ . ياد داريد كه يك سرهنگ از عيسي خواست كه پسرش را شفا دهده شما ب .)ببرند

خدا  .آن سرهنگ عيسي را باور كرد» .استپسرت زنده  ،به خانه برو«: عيسي به او گفت. داشت؟ بله
  .ايمان او را ديد و ايمانش را اجر داد

  را نشان دهيد  5 ةشمار تصوير
. انواده سرهنگ نيز باور كردندپس خ. سرهنگ به خانه رفت و پسرش را زنده يافت

  .گر چه نتوانستند او را ببينند ،ن داشتندآنها به پسر خدا ايما همة
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  را نشان دهيد  8 ةشمار تصوير
او باور كرد كه . وكل كرددوازده سال بيمار بود و به عيسي مسيح خداوند ت زني كه

رداي او را لمس  پس به سادگي نزد او رفت و گوشة. تواند او را شفا دهد عيسي مي
  .او اجر داده شدايمان  .خونريزي او فوراً قطع شد. كرد
 با اين. تواند پسرش را شفا بخشد او باور كرد كه عيسي مي. ان داشتس نيز ايمياير

س باورش را از دست اما ياير. حال، قبل از اينكه عيسي بتواند نزد دختر برود او مرد
ه به نظر مي رسيد حتي وقتي ك .عيسي به او كمك كرد تا باورش را حفظ كند. نداد

  .س را اجر داده بودخدا ايمان ياير. ده استاميدش زايل ش
  را نشان دهيد11 شمارة تصوير

  .دخترش زنده شده بود
  

  را نشان دهيد14 ةشمار تصوير
ياد داريد چه اتفاقي براي آن مرد كور افتاد؟ عيسي خداوند گل بر چشمان او ه آيا ب

اطاعت  .بله آيا او اطاعت كرد؟ .درا بشور ماليد و به او گفت در حوض سيلوها آن
خدا ايمان داشت و چشمانش  او به پسر. گويد كه عيسي راست مياو باور كرد . كرد

  .اش را به دست آورد باز شد و بينايي
  

  ايمان نجات بخش يعني باور كردن اينكه عيسي مي تواند گناه را بيامرزد. 3
  9 -8: 2سيان افس

آنها به قدرت خدا ايمان  .به آنها كمك كندتواند  د باور داشتند كه عيسي خداوند مياين افرا ةهم
، تواند بيماران را شفا بخشد مهمتر از باور اينكه عيسي مي اام. كردند گفت را باور مي مي آنچه او. داشتند

اين همان ايماني است  .اين يعني ايمان نجات بخش. تواند گناه را بيامرزد اين است كه باور كنيم او مي
  .كند بهشت مطمئن ساخته و آماده ميبه  كه شما را از رفتن

خاطر ه آيا شما باور داريد كه عيسي خداوند پسر خداست؟ آيا شما باور داريد كه او بر روي صليب ب
ه عنوان بگناهان شما مرد؟ آيا باور داريد كه از مردگان برخاسته است؟ آيا عيسي مسيح خداوند را 

اگر چنين باشد، شما ايمان داريد كه رضامندي خدا را ). ندرا ببي 12: 1يوحنا (ايد؟  دهنده پذيرفته نجات
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كساني كه به پسرش عيسي مسيح ايمان راستين داشته  او به همة. آورد و به دست مي كند يتحصيل م
  .حيات جاودان داده است ، وعدةدنباش

مي كه گوش كردن به مرد. يستدعا كردن نزد خدا ايمان ن. عيسي ايمان نيست فقط فكر كردن دربارة
ن كارها خوب اي انجام همة. مقدس ايمان نيست خواندن كتاب. زنند ايمان نيست دربارة خدا حرف مي
  .كند اين ايمان و باور ماست كه او را راضي مي. تواند خدا را خشنود كند است اما هيچكدام نمي

اهان شما را باور كنيد كه او مجازات گن) 2( ،باور كنيد كه عيسي خداوند پسر خداست )1( وقتي
ر آن وقت است كه خدا شما را د -كنيددهندتان توكل  به او به عنوان نجات) 3(و برخود گرفته، 

شويد  در حضور خدا عادل مي شما دارد و عيسي خداوند گناه شما را بر مي. پذيرد خانوادة خود مي
خاطر ه ب كه خواهد بود يااودان و مكاني در آسمان براي شما مهحيات ج ).را ببيند 21: 5دوم قرنتيان (

  ).را ببيند 5: 3تيطس (ت خداست عدال و كارهاي خوب شما نيست بلكه از نيكويي
سي مسيح خداوند را به عنوان وقتي كه عي. اين بدان معنا نيست كه ما نبايد كارهاي خوب بكنيم

د خدا را با كارهاي باي توانيم و از آن پس مي. شود قلبهاي ما ساكن مي پذيريم، او در دهنده مي نجات
به همراه اين  .زندگي الهي -ايم هاي يافت ما زندگي تازه. تغيير يافته است ما زندگي. خوب خشنود كنيم

گذرد و همه چيز  چيزهاي كهنه در مي. ندشو يزهاي نيكو نيز وارد زندگي ما ميزندگي تازه خيلي از چ
  ).يندرا بب 17: 2و يعقوب  17: 5دوم قرنتيان . (شود تازه مي

آنچه خدا براي ما مهيا كرده است  توانيم از همة ما نمي. ن ايمان را اجر داده استخدا مردان و زنا و
  .باخبر شويم مگر آنكه به بهشت برويم

  )مقدس خود را باال نگه داريد كتاب :معلم(
اور كنيم چون خدا آن نوشته را ب توانيم هر چه در مي. را ببينيم توانيم آن ما مي. اين كتاب كالم خداست 

ايد، به وسيله ايمان و اين  زيرا كه محض فيض نجات يافته« :گويد اين كتاب مي. تواند دروغ بگويد نمي
  )9 - 8: 2سيان افس.( ز اعمال تا هيچكس فخر نكنداز شما نيست بلكه بخشش خداست و نه ا

توانيد خدا را ببينيد؟ نه،  مي. بنديدب كار را كرديد، چشمان خود را حاال همانطور كه در اول درس اين
باور  را گفته است ،مقدس ، كتابتوانيد هر چه در كالمش مي! را باور كنيد؟ بله توانيد او مي. توانيد نمي

عليرغم  خواهيد به او اعتماد كنيد؟ مي ايد، بر عيسي مسيح خداوند توكل نكرده حاله اگر تا ب! كنيد؟ بله
پذيريد؟ اگر قبالً او را  دهنده شخصي خود مي ا او را به عنوان نجات؟ آياو را ببيندتوانيد  نمياينكه 
  كنيد؟ ايمان نجات بخشتان تشكر مي ايد، آيا از عيسي خداوند به خاطر پذيرفته
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