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  66 -51و  15 -1: 6، يوحنا 17 -10: 9، لوقا 44 -30: 6، مرقس 31 -21: 14متي  :قسمت مورد مطالعه كالم

درك اينكه عيسي مسيح، خالق جهان، قادر است تا همة نيازهاي روحاني و جسماني ما را برآورده  :هدف درس
  .كند

  
  .پسر اطاعت كرد و هر آنچه براي خوردن داشتند را به مسيح داد :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
  .تمايل به اطاعت :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
   :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  .مسيح ايمان آورند  به عيسي: گان نيافته نجات
  .خود را كامالً به خدا بسپارند: گان يافته نجات

  
  ):معلم و شاگردانجهت اطالع ( رئوس مطالب درسي

  )31 -30: 6، مرقس 10 :9لوقا . (عيسي به همراه شاگران به جاي خلوتي رفتند تا استراحت كنند. 1
: 6، يوحنا 11: 9، لوقا 34 - 32: 6، مرقس 14 -13: 14متي . (دهد تا از او پيروي كنند عيسي به مردم تعليم مي. 2
1 - 3(  
، يوحنا 16 - 12: 9، لوقا 41 - 35: 6، مرقس 19 -15: 14متي . (عيسي با پنج نان و دو ماهي به مردم غذا داد. 3
6 :4 - 11(  
، 17 -16: 9، لوقا 44 -41: 6، مرقس 21 -19: 14متي . (بخشد ات است كه حيات جاودان ميعيسي نان حي. 4

  )66 -51و  15 -11: 6يوحنا 
  :آية حفظي

مسيح، خداوند است براي تمجيد  به نام عيسي هر زانويي خم شود، و هر زباني اقرار كند كه عيسي«
  )11قسمت اول و  10: 2فيليپيان (» .خداي پدر

 درس اول
  

  !هزار نفر خوراك براي پنج



  

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درس 
. مسيح دهنده، برة خدا، خداوند، عيسي پسر انسان، نجات: براي نمونه. هاي بسياري دارد مسيح نام عيسي 

“ مسيح”) 21: 1متي . (دهد كسي كه ما را از گناهان نجات مييعني “ عيسي”براي مثال . هر اسمي معنايي دارد
  )46: 24، لوقا 3: 17، 25: 4، 11: 1يوحنا ( ].ماشيح[وعده داده شده يعني 

  :توجه معلمقابل 
نفر خوراك داد، ظاهراً يك سال و نيم از خدمتش بر زمين  5000وقتي عيسي به 

مقدس فقط يك نمونه وجود دارد كه در طول اين يك سال و نيم  اما در كتاب. گذشت مي
همين واقعه در . 25: 8متي . (اند كار برده مسيح به را براي عيسي“ خداوند”شاگردان عنوان 

، “خداوند”در مرقس و لوقا به جاي واژة . نيز آمده است 25 -22: 8و لوقا  41 -36: 4مرقس 
را “ خداوند”كامالً واضح نيست كه فردي كه كلمة  51: 13در متي .) استفاده شده“ استاد”از 
  .كار برد يكي از شاگردان باشد به

ي به احتمال زياد از اين واژه برا. كردند مسيح را خداوند خطاب مي ديگران عيسي
اما در عين حال، عنوان . دانستند  آنها او را استاد مي. اند نشان دادن احترام استفاده كرده

او . است) هاي خداوند از نام( يهوه شود به معناي مسيح استفاده مي وقتي براي عيسي“ خداوند”
  .خدا با ماست، “عمانوئيل”

در درس دوم، سه . مقدس استفاده نشده است در كتاب“ خداوند”در درس اول، عنوان 
: گويد ، بعد مي»...خداوندا، اگر «: زند ابتدا، پطرس صدا مي. بار اين عنوان استفاده شده

كند كه مسيح پسر خداي زنده است،  و سپس وقتي اعتراف مي» !خداوندا، مرا نجات بده«
  »خداوندا، نزد چه كسي برويم؟«: گويد مي

خطاب “ خداوند”تكرار مسيح را شاگردان به ) درس سوم(بعد از تبديل هيأت، 
  .مسيح، واقعاً خداوند است شوند كه عيسي تدريج متوجه مي آنها به. كنند مي

او آقا . او هميشه خداوند استاما فراموش نكنيد كه ديگران متوجه شده بودند يا نه، 
 .و استاد است، چون او خداوند است



پس در باالي صفحة دفترتان بنويسيد خداوندي . را ياد خواهيم گرفت“ خداوند”در اين درس معني نام 
  :يادداشت كنيد. را بنويسيد) 11قسمت اول و  10: 2فيليپيان (در زير آن آية حفظي . مسيح

  ).هاي خدا از نام( يهوهيعني “   خداوند”
  )23: 1متي . (خدا با ماستخداوند عيسي، 

  .ن عيسي خداوند است، پس اين حق را دارد كه سرور و استاد ما باشدچو
مسيح، شايستة اطاعت، هدايا، پرستش و  ها، ياد خواهيم گرفت كه خداي پسر، عيسي در طي اين سري درس

  .خدمت ماست
 6: 9براي مثال به وعدة آمدن عيسي در اشعيا . (اند ها مردم در انتظار آمدن پسر خدا به زمين بوده قرن
تثنيه . (دانستند كه فردي كه خواهد آمد نبي است آنهايي كه كالم خدا را مطالعه كرده بودند، مي.) مراجعه كنيد

حاال كسي آمده كه ). 9: 9، زكريا 5: 23ارميا . (دانستند كه او پادشاه است همچنين مي).  19 -18، 15: 18
  .كردند ديدند و به تعاليمش گوش مي يح را ميمردم از نزديك كارهاي مس. دهد معجزات بسياري انجام مي

  
  . عيسي به همراه شاگران به جاي خلوتي رفتند تا استراحت كنند. 1

  )31 -30: 6، مرقس 10: 9لوقا (
). 2 - 1: 9، لوقا 8 -5: 10متي . (كننده برگشته بودند روزي شاگردان از سفري بشارتي پرمشغله و خسته

اما جمعيت زيادي آنجا بود، صدها يا شايد . كه آنجا افتاده بود را به مسيح بگويندخواستند اتفاقاتي را  آنها مي
آوردند و شاگردان وقتي براي خوردن يا  آنها به طرف عيسي هجوم مي! هزاران نفر

  .استراحت نداشتند
  را نشان دهيد 1تصوير شمارة 

: گفتدانست كه شاگردان به چه چيزي نياز دارند، پس به آنها  عيسي مي  
  ».بياييد به جاي خلوتي برويم تا كمي استراحت كنيد«

جليل به طرف جاي ) درياچه(پس عيسي و دوازده شاگرد سوار قايقي شدند و در دريا 
  .خلوتي نزديك بيت صيدا به راه افتادند

  
  
  
  



  .دهد تا از او پيروي كنند عيسي به مردم تعليم مي .2
  )3 -1: 6، يوحنا 11: 9 ، لوقا34 -32: 6، مرقس 14 -13: 14متي (

اين خبر خيلي زود به شهرهاي اطراف . اما بسياري ديدند كه عيسي و شاگردان آنجا را ترك كردند  
مردان و زنان، پسران و دختران قدرت و را در شفاي » !رود عيسي دارد به آن طرف درياچه مي«: رسيد كه

  .ل عيسي بروند تا معجزات بيشتري ببينندخواستند كه همه جا به دنبا آنها مي. مريضان ديده بودند
و وقتي عيسي و شاگردان به آن طرف . جمعيت زيادي با پاي پياده ساحل درياچة جليل را دور زدند  

! آيا عيسي از اينكه مردم به دنبالش رفته بودند عصباني بود؟ نه. درياچه رسيدند، مردم آنجا در انتظارشان بودند
پس عيسي آنها را . به كسي نياز داشتند كه آنها را رهبري كند و از آنها مراقبت كندآنها . دلش به حالشان سوخت

  .پذيرفت
توانستند طبق برنامه در خلوت با  كنيد شاگردان با ديدن اين صحنه چه احساس داشتند؟ نمي اما فكر مي  

اين شرايط غذا  توانستند در و چطور مي. شد استراحت كنند در كنار اين جمعيت نمي. مسيح صحبت كنند
 بخورند؟

 –مردم بيشتر و بيشتر شدند . داد و عيسي به آنها تعليم مي. اي كنار درياچه جمع شدند مردم روي تپه 
در آخر اين . نفر رسيد 3000، 2000، بعد 1000چيزي نگذشت كه تعداد جمعيت به . صدها مرد و زن و كودك

شايد . بعضي از آنها بيمار بودند. دادند اليم عيسي گوش ميآنها به تع! زن و مرد و كودك رسيد 5000تعداد به 
دانيد مسيح چه كرد؟ او آنها  و مي. آنها براي شفا آمده بودند، چون قبالً راجع به مسيح و كارهايش شنيده بودند

  !را همان روز شفا داد
كه وقت به نظر فراموش كرده بودند . كردند هاي عيسي گوش مي تمام بعدازظهر، مردم به حرف  

  .تا حاال كسي را به خوبي عيسي نديده بودند. غذاست
  را نشان دهيد 2تصوير شمارة 

باالخره خسته شدند . توانستند صبر كردند شاگردان تا جايي كه مي. غروب شد  
اين مردم را به روستاهاي اطراف . اينجا چيزي براي خوردن نيست«: و به عيسي گفتند

  »    .جايي براي خوابيدن پيدا كنندبفرست تا چيزي براي خوردن و 
  ».به آنها چيزي بدهيد كه بخورند. الزم نيست جايي بروند«: اما عيسي گفت  
مزد دويست روز هم براي خريدن نان براي «: گفت) يكي از شاگردان(فيليپس   

  »!اين جمعيت كافي نيست
  »ببينيد اينجا چقدر نان وجود دارد؟«: عيسي از شاگردان پرسيد  



  
  . عيسي با پنج نان و دو ماهي به مردم غذا داد. 3

  )11 -4: 6، يوحنا 16 -12: 9، لوقا 41 -35: 6، مرقس 19 -15: 14متي (
خبر  وقتي پيش عيسي برگشتند، فقط آندرياس خوش. شاگردان به ميان جمعيت رفتند تا غذا پيدا كنند  

اي  اما براي اين جمعيت فايده. ماهي دارد 2 نان و 5پسري هست كه «. رسيد اما او هم راضي به نظر نمي. بود
  ».ندارد

  ».آنها به من بدهيد«: عيسي گفت  
  را نشان دهيد 3تصوير شمارة 

او به ماهي چكار كند؟ 2نان و  5خواهد با  عيسي مي: پسرك با خودش گفت
مسيح به شاگردان گفت كه به مردم بگويند كه روي  عيسي. دقت به عيسي نگاه كرد

نان و دو ماهي را از  5عيسي . هاي پنجاه و صد نفره بنشينند صورت گروه چمن تپه به
و مطمئنا،ً او . (دست پسر گرفت، به آسمان نگاه كرد، و به خاطر آنها خدا را شكر كرد

  ) !براي آن پسر هم از خدا تشكر كرد
  

  .بخشد است كه حيات جاودان مي عيسي نان حيات. 4
  )66 -51و  15 -11: 6، يوحنا 17 -16: 9، لوقا 44 -41: 6، مرقس 21 -19: 14متي (

  
  را نشان دهيد 4تصوير شمارة 

كمي به فيليپس و آنرياس داد، و .سپس، عيسي نان و ماهي را تقسيم كرد
به نوبت شاگردان نيز آنها را به نفر بعدي دادند و پيش . همينطور به شاگردان ديگر

همينطور ادامه دادند تا اينكه همه . عيسي برگشتند تا دوباره به آنها نان و ماهي بدهد
  .خوردند و سير شدند حتي بيشتر از حد كافي، –به حد كافي 

اند را  عيسي به شاگردان گفت كه آنچه از نان و ماهي باقي مانده و نخورده  
شاگردان غداي اضافي را در سبدها . آوري كنند تا چيزي بيهوده هدر نرود جمع

 2ه دوازده سبد از ناهار آن پسر ك: شكر خدا. سبد با نان و ماهي اضافي پر شد 12...،5، 4، 3، 2، 1 - ريختند
  .نان بود و با اطاعت به مسيح داده بود، پر شد 5ماهي و 



ها  شك بعضي بي» !اين همان نبي است كه ما منتظرش بوديم«: وقتي مردم اين معجزه را ديدند، گفتند  
  )15: 132مزمور . (كسي كه بايد بيايد، فقيران را با نان سير خواهد كرد: اين وعده را به ياد آوردند كه

وقتي عيسي اين را فهميد، فوراً آنجا را . به وجد آمده بودند كه به زور عيسي را پادشاه كنند مردم آنقدر  
اما قبل از آن . بعدها روزي خواهد رسيد كه او پادشاه خواهد بود. ترك كرد و به باالي كوهي رفت تا تنها باشد

اگر . حيات هستم كه از آسمان آمده من نان«: اين موضوع را روز بعد اينطور به مردم گفت. مرد مسيح بايد مي
و ناني كه من خواهم داد جانم است كه براي مردم جهان . كسي از اين نان بخورد، حيات جاودان خواهد داشت

  ».خواهم داد
خواستند او را پادشاه خود كنند،  آنهايي را كه مي) ،مرديعني خواهد (اينكه مسيح جانش را خواهد داد   
آنها . و از آن روز به بعد بسياري از او روي برگرداندند. خواستند، نه مرده شاهي زنده ميآنها پاد. نااميد كرد

  .پس ديگر از او پيروي نكردند. مسيح، پسر خداست متوجه نشدند كه او خداوند عيسي
چون . مسيح، خداوند است؟ ظاهراً در آن لحظه درك نكردند شاگردان چطور؟ آيا درك كردند كه عيسي  
  )52: 6مرقس . (قدس چنين نوشته شدهم در كتب

دانستند كه قادر به دادن خوراك به هزاران نفر  مي. دانستند كه عيسي قادر به شفاي بيماران است آنها مي
 –خالق خداوند است ) 3: 1يوحنا . (گر، خالق است اما به نظر هنوز درك نكرده بودند كه اين معجزه. است

  . مسيح خداوند عيسي
اگر ... من نان حيات هستم «: ايد؟ او گفت دهنده پذيرفته مسيح را به عنوان نجات ا عيسيشما چطور؟ آي

  )48: 6يوحنا (» .كسي از اين نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند
اگر ايماندار هستيد، آيا حاضريد، مانند اين پسر،  هر چه داريد را به او بسپاريد؟ البته كه اين كار بايد 

  !  اوند استچون او خد. كرد
  
   

  
  

  
  

  
  



  1تصوير شمارة : 1درس



  2تصوير شمارة :   1درس 



  3تصوير شمارة :   1درس 



  
   

  4تصوير شمارة :   1درس 



  

  
و 64و 47و  29 -28و  21 -15: 6؛ يوحنـا  56 -45: 6؛ مـرقس  34 -22: 14متـي   :قسمت مورد مطالعه كـالم 

67- 69  
  .عيسي بر همة امور تسلط دارد :هدف درس

  .داشتن هدف واقعي و قلبي براي اطاعت كامل از خداوند :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
  .فرزندان خدا بايد از او كامالً اطاعت كنند، چون عيسي مسيح خداوند است :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
   :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  .مسيح، پسر خدا، ايمان آورند  به عيسي: گان نيافته نجات
  .بگذارند كه عيسي مسيح بر همة امور زندگي آنها تسلط داشته باشد: گان يافته نجات

  
  ):معلم و شاگردانجهت اطالع ( رئوس مطالب درسي

  ).16 - 15: 6؛ يوحنا 46 -45: 6؛ مرقس 23 -22: 14متي (شاگردان از درياچة جليل عبور كردند . 1
  ).19 -17: 6؛ يوحنا 48 - 47: 6؛ مرقس 24: 14متي (طوفاني شاگردان را به خطر انداخت . 2
؛ 50 -48: 6؛ مرقس 27 -25: 14متي (شود  رود، به شاگردان نزديك مي عيسي در حاليكه روي آب راه مي. 3

  ).20 -19: 6يوحنا 
، 29 -28، 21: 6؛ يوحنا 56 -51: 6؛ مرقس 34 -28: 14متي (يابند كه عيسي پسر خداست  شاگردان درمي. 4

47 ،64 ،67 - 69.(  

  :آية حفظي
مسيح، خداوند است براي تمجيد  به نام عيسي هر زانويي خم شود، و هر زباني اقرار كند كه عيسي«
  )11قسمت اول و  10: 2فيليپيان (» .خداي پدر

  
  

 دومدرس
  

  راه رفتن بر روي آب



  درس 
هاي غريبه؟ از حيوان؟ مطمئنم كه حتماً براتون پيش  ايد؟ از تاريكي؟ طوفان؟ از آدم آيا تاحاال ترسيده

  ! ها گوش كنيد بچه. حتي روزي شاگردان عيسي مسيح هم ترسيدند. دانيم همة ما معني ترس را مي. آمده
  شاگردان از درياچة جليل عبور كردند.1

  )16 -15: 6يوحنا  ؛46 -45: 6رقس ؛ م23 -22: 14متي (
  .را نشان دهيد 5تصوير شمارة 

صيدا را ترك كردند، دريا آرام و  وقتي كه شاگردان سوار قايق شدند و بيت
گاهي عيسي نيز همراه . آنها به دفعات از درياچه عبور كرده بودند. آسمان صاف بود

شاگردان گفته بود عيسي به . اين بار عيسي تنها در كوه ماند. گاهي هم نبود. آنها بود
  .بگذرند و به كفرناحوم بروند) در ايالت جليل(صيدا  تا از درياچه عبور كنند، از بيت

وقتي در قايق بودند و عيسي را در دعا تنها گذاشتند، شاگردان چيزهاي   
با خواستند جايي پيدا كنند تا  پيشتر همان روز، آنها مي. اش صحبت و فكر كنند زيادي داشتند كه درباره

كردند، براي ديدن او پيش عيسي آمده  اما مردمي كه در روستاهاي اطراف زندگي مي. عيسي تنها باشند
مرد به همراه زنان و كودكان دور عيسي جمع شده بودند تا به حرفهاي عيسي گوش  5000. بودند
  ! چه روز طوالني بود! آنها مدت زيادي در آنجا ماندند. بدهند

اما عيسي اين . يسي گفته بودند كه اين مردم را بفرست تا بروند و چيزي بخورندباالخره شاگردان به ع
او نهار يك پسر بچه را برداشته و بركت داده و چندبرابر كرد و . اي كرد در عوض، معجزه. كار را نكرد

اما . توانست اين عمل بزرگ را انجام دهد هيچ كس ديگري نمي. هزاران مردم گرسنه را خوراك داد
  ! پسر خداست - او خداوند. سي مسيح با ديگران فرق داردعي

آنها معجزات بزرگ . مطمئناً شاگردان از اينكه دوستي مانند عيسي داشتند خوشحال بودند  
اي  و حتي مرده. بيماران را شفا داده بود. روزي او آب را به شراب تبديل كرد. بسياري از او ديده بودند

تا حاال شاگردان بايد متوجه شده بودند كه . آمد سي مسيح هر كار بر مياز دست عي! را زنده كرده بود
او با نهار يك پسر توانسته بود، به هزاران نفر . توانستند به عيسي توكل كنند براي همة نيازهايشان مي
  !شاگرد را نيز برآورده كند 12توانست نيازهاي  غذا دهد، پس مطمئنا مي

  
  
  



  ر انداختطوفاني شاگردان را به خط.2
  ).19 -17: 6؛ يوحنا 48 -47: 6؛ مرقس 24: 14متي (
   

صيدا  آنها بايد به بندر بيت. اما حاال آنها در قايق بودند و عيسي همراهشان نبود
رفتند، جايي كه اميدوار بودند عيسي به آنها ملحق شود و با هم از درياچة عبور  مي

  .كنند و به كفرناحوم بروند
  .نشان دهيدرا  6تصوير شمارة 

اي كه آرام و ساكت بود، حاال ديگر ناآرام  درياچه. شاگردان بادبانها را آماده كردند
شاگردان پاروها را محكم نگه داشتند اما باد . هاي بزرگي به قايق خورد باد شديدي وزيد و موج. شده بود

كه طوفان داشت شديدتر همانطور . موجها بزرگتر شدند. و امواج كنترل قايق را از دستشان خارج كرد
  .شد، موجها به داخل قايق آمدند مي
شد و شاگردان احساس تنهايي عجيبي داشتند و قايقشان در آبهاي خروشان به  هوا داشت تاريك مي  

كردند،  هر چقدر هم كه تالش مي. باالخره به وسط درياچه رسيدند. شد عقب و جلو پرتاب مي
اي كاش عيسي . حتماً شاگردان نگران جانشان بودند. صيدا برسانند به بيتتوانستند با پارو زدن قايق را  نمي

  .اش تنها بماند خواست با پدر آسماني اي بود و عيسي مي اما آن روز پرمشغله! آنجا بود
  . آنها ساعتها پارو زدند و همة تالششان را براي غلبه بر باد و موجها به كار گرفتند  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قابل توجه معلم
از . درس پيش رو يكي از آنهاست. ، درسهايي را راجع به معجزات عيسي مسيح خداوند داشتيمدر گذشته

ما بايد . تواند كارهايي انجام دهد كه به نظر معجزه برسند آنجائيكه شيطان تقليد كنندة ماهري است، پس مي
ر به شما و شاگردانتان واقعيت زي 4شايد . هميشه قادر باشيم كه دست خدا را در معجزات واقعي تشخيص دهيم

  :مقدسي كمك كند در تشخيص معجزات كتاب
  .كند معجزه نياز انساني را از طريق نيروي فراانساني برآورده مي. 1
  .معجزه بز نيروهاي حاكم بر طبيعت تسلط دارد. 2
  .سازد معجزه بخشي از قدرت و جالل خدا را مكشوف مي. 3
  .اه داردمعجزه آموزنده است و درسي با خود همر. 4

همچنانكه او به . اي كرد، اين امر مطابق با شخصيت الهي او بود بايد توجه كرد كه هر زمان عيسي مسيح معجزه
در طي فرآيندي زماني به  او گندم را آفريد كه. همراه خداي پدر، آسمانها و زمين و آنچه در آن بود را آفريد

 مرد به همراه زنان و كودكان  5000دادن آن به اما براي او درست كردن نان و . شود نان تبديل مي



  
  
  
  
  
  
  

  
  شود رود، به شاگردان نزديك مي عيسي در حاليكه روي آب راه مي.3

  ).20 -19: 6؛ يوحنا 50 -48: 6؛ مرقس 27 -25: 14متي (
  

  .را نشان دهيد 7تصوير شمارة 
 -همه. ، شاگردان چيز عجيبي ديدند)صبح 6و  3تقريباً ساعتي بين  (مدتي بعد 

چيزي يا شخصي داشت به . آن را ديدند -پطرس، يعقوب، يوحنا، فيليپس و ديگران
شاگردان فرياد ! رفت ها راه مي آن شخص يا چيز بر روي موج - آمد طرف آنها مي

  » !روحه«: زدند
  »!من هستم، نترسيد«: صدا جواب داد

. صداي مسيح بود. زد فقط يك نفر بود كه اينطور حرف مي. ان اين صدا را قبالً هم شنيده بودندشاگرد
درياي ) رويم درست مثل من و شما كه روي زمين خشك راه مي! (فت او داشت روي موجها راه مي

هيچكدام از اينها مانع نشد كه عيسي مسيح در  -عميق، طوفان شديد، موجهاي بلند، تاريكي شب
  .شاگردان هرگز اين معجزة عيسي را نديده بودند. انيكه شاگردان به او نياز داشتند پيش آنها نيايدزم
   

  
  
  
  
  

  :قابل توجه معلمادامة 
  .توانست به آساني و در يك چشم به هم زدن شراب درست كند او انگور را آفريد اما مي. به همان اندازه آسان بود

او . نام گذاشت“ درياها”او آبها را در روز سوم خلقت جمع كرد و آنها را . سالمتي داد. او زندگي بخشيد  
و زمانيكه خداي پسر روي زمين، .) 9 -6: 104مزمور . (براي درياها حدودي قرار داد تا همة زمين را نپوشانند
  .همچنانكه در اين درس خواهيم ديد، آبها را كنترل كرد

تواند  واهد مييا اگر بخ. تواند از مردم در طوفانها محافظت كند به همين طريق، خداوند عيساي مسيح مي  
شناسد نبايد از هيچ چيز  كسي كه خداوند عيسي مسيح را مي. او بر همة شرايط حاكم است. طوفانها را متوقف كند

  . به شاگردان خود كمك كنيد تا اين مطلب را درك كنند. بترسد



  يابند كه عيسي پسر خداست شاگردان درمي.4
  ).69 -67، 64، 47، 29 -28، 21: 6؛ يوحنا 56 -51: 6؛ مرقس 34 -28: 14متي (

  
  ».گذار كه من هم روي آب پيش تو بيايمخداوندا، اگر واقعاً تو هستي ب«: پطرس به او گفت

  »بيا«: عيسي گفت
. او به سمت عيسي رفت. او آب تيره رنگ را ديد و در زير پاهايش احساس كرد. پطرس از قايق خارج شد

موجهاي بلند را . اما نگاهش را از عيسي برگرداند و به طوفان نگاه كرد! رفت پطرس داشت روي آب راه مي
  .او به موجهاي در حال حركت نگاه كرد .ناگهان ترسيد. ديد

  »!خداوندا، نجاتم بده«: فرياد زد! اشكالي در كار بود. كم در آب فرو رفت بعد كم
  .را نشان دهيد 8تصوير شمارة 

  
چقدرت «: عيسي گفت. فوراً عيسي مسيح دستش را دراز كرد و پطرس را گرفت

  »چرا شك كردي؟. ايمانت كم است
حتماً پطرس را شرمنده كرد چون به جاي اينكه به عيسي نگاه حرفهاي عيسي مسيح 

  .كند و به او اعتماد كند، به طوفان نگاه كرد و ترسيد
. وقتي عيسي و پطرس با هم داخل قايق شدند، باد و طوفان يكدفعه متوقف شد

آنها فوراَ ! عيسي با آنها بود و حاال همه چيز امن شده بود. شاگردان خوشحال شدند
گر، عيسي،  باالخره متوجه شدند كه اين معجزه» !تو حقيقتاً پسر خدا هستي« : ا پرستش كردند و گفتندخدا ر

  .واقعاً پسر خداست
يكي از . كمي ديرتر در همان روز، جمعيتي كه عيسي به آنها خوراك داده بود به دنبال او به كفرناحوم آمدند

  ؟ )28: 6يوحنا (» ما بايد چه كنيم تا ارادة خدا را به انجام برسانيم«: سئواالتي كه از او پرسيدند اين بود
  »ايمان بياوريددة خدا  اين ارادة خداست كه شما به فرستا«: عيسي جواب داد

  .خدا چه كسي را فرستاده بود؟ خداوند عيسي مسيح را
سپس او كه از همة قلبها خبر دارد با » .كسي كه به من ايمان بياورد، حيات جاودان يابد«: او ادامه داد و گفت

  ). 36: 6يوحنا (» شما مرا ديديد اما ايمان نياورديد«: ناراحتي گفت
خواستند او را پادشاه خود  فقط همان ديروز بود كه مي. هايشان برگشتند دم به خانهچند دقيقه بعد، بسياري از مر

  »خواهيد برگرديد؟ آيا شما هم مي«: عيسي به شاگردان گفت. كردند كنند اما حاال از پيروي او اجتناب مي



طمئنيم كه تو و ما ايمان داريم و م. خداوندا پيش كه برويم؟ تو كالم زندگي ابدي را داري«: پطرس پرسيد
  ».مسيح، پسر خداي زنده، هستي

يك بار وقتي كه عيسي بر . خطاب كرد“ خداوند”در طول چند ساعت، پطرس عيسي را سه بار ! آفرين پطرس
خداوندا پيش كه «: و بار سوم، وقتي گفت. شد بار دوم وقتي كه داشت در طوفان غرق مي. رفت روي آب راه مي

  . است“ پسر خداي زنده”كه خداوند عيسي مسيح حاال او فهميده بود » برويم؟
عبرانيان . (داد، امروز نيز به تو توجه دارد به همان اندازه كه عيسي مسيح به پطرس و ديگر شاگردان اهميت مي

او به زمين آمد تا . خواهد اين است كه حيات جاودان را بيابي بيشترين چيزي كه خداوند براي تو مي.) 8: 13
  .واني در بهشت زندگي كنيبميرد و تو بت

آيا به اين . خواهد كه بداني كه خداوند عيسي مسيح پسر اوست شنوي چون خدا مي امروز اين درس را مي
  اي؟ ايمان داري؟ آيا با زبان خود به خداوندي عيسي مسيح اعتراف كرده
هميشه شد كه ات اين با اگر هدفت قلبي. چون عيسي مسيح خداوند است پس شايسته اطاعت كامل توست

  .او هميشه تو را هدايت خواهد كرد :، مطمئن باش كهكامالً از او اطاعت كني
  .در دفتر خود دقيقاً يادداشت كنيد كه چطور در اين هفته از او اطاعت خواهيد كرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1تصوير شمارة :   2درس



  2تصوير شمارة :   2درس 



  3تصوير شمارة :   2درس 



  
  

  4تصوير شمارة :   2درس 



  

  
  19 -16: 1پطرس  2؛ 36 -18: 9؛ لوقا 13: 9 -27: 8؛ مرقس 13: 17 -13: 16متي  :قسمت مورد مطالعه كالم

  .با تبديل هيأت عيسي مسيح جالل آيندة خود را مكشوف كرد :هدف درس
  .جالل است و بايد كامالً از او اطاعت كنيمعيسي مسيح خداوند  :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
  .تمايلي واقعي براي اينكه خداوند عيسي زندگي آنها را در دست بگيرد :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
زندگي خود را در دستان خداونـد عيسـي قـرار دهنـد و بـا اشـتياق از او        :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  .عت كننداطا
  ):معلم و شاگردانجهت اطالع ( رئوس مطالب درسي

  .)27 -18: 9؛ لوقا 1: 9 - 27: 8؛ مرقس 28 -13: 16متي ( گويد كه بايد رنج بكشد عيسي به شاگردان مي. 1
  ).28: 9؛ لوقا 2: 9؛ مرقس 1: 17متي ( كند عيسي نزد پدرش دعا مي. 2
  ).33 - 29: 9؛ لوقا 6 -3: 9؛ مرقس 4 - 2: 17متي (تابد  ميخداوند از عيسي ) جالل(روشنايي درخشش . 3
 -34: 9؛ لوقا 13 -7: 9؛ مرقس 13 -5: 17متي (دهد كه به پسرش گوش دهند  خداوند به شاگردان فرمان مي. 4

36.(  

  :آية حفظي
مسيح، خداوند است براي تمجيد  به نام عيسي هر زانويي خم شود، و هر زباني اقرار كند كه عيسي«

  )11قسمت اول و  10: 2فيليپيان (» .اي پدرخد
  
  

  
  
  
  

  درس سوم
 

  درس سوم
  تبديل هيأت

  :قابل توجه معلم
كنند،  دهنده اعتماد مي آناني كه به عيسي مسيح به عنوان خداوند و نجات) 1: (در دو درس گذشته ياد گرفتيد كه 

عيسي مسيح همة خداوند ) 2(؛ كند او همة نيازهاي آنها را به روش خود برآورده ميتوانند يقين داشته باشند كه  مي
. بينيم آيندة خداوند عيسي مسيح را مي از پرجالل يتصويردر اين درس .كائنات را در دست و تسلط خود دارد

در آن زمان هر زانويي . روزي خواهد آمد كه او به عنوان پادشاه پادشاهان و خداي خدايان تاجگذاري خواهد شد
  .ح را اقرار خواهد كرد تا خداي پدر جالل يابددر مقابل او خم شده و هر زباني خداوند عيسي مسي

اش را نمايان و  هدف اين درس اين است كه به شاگردان كمك كند تا بدانند با تبديل هيأت عيسي، او جالل آينده
 .ما بايد كامالً از او اطاعت كنيم زيرا كه او خداي پرجالل است. سازد آشكار مي



  درس 
آيا فكر . غيرممكن است! توانيد چنين كاري بكنيد؟ خير د كه روي آب راه برويد؟ مياي آيا تا به حال سعي كرده

  !توانيد جلوي وزش باد را بگيريد؟ خير كنيد مي مي
ديدند كه او روي . اما پطرس، يعقوب، يوحنا و ديگر شاگردان ديدند كه عيسي اين كارها را انجام داد  

  .طوفان و وزش باد را متوقف كرد آنها ديدند كه او. رود درياچة جليل راه مي
  

  گويد كه بايد رنج بكشد عيسي به شاگردان مي. 1
  .)27 -18: 9؛ لوقا 1: 9 -27: 8؛ مرقس 28 -13: 16متي (

  
  »كنند؟ به من بگوييد مردم دربارة من چه فكر مي«: روزي عيسي از شاگردانش پرسيد

گويند تو ارميا  گويند تو ايليا هستي و بقيه مي اي مي گويند تو يحيي تعميد دهنده و عده بعضي مي«: جواب دادند
  ».يا نبي ديگري هستي

  .را نشان دهيد 9تصوير شمارة 
  »كنيد؟ شما دربارة من چه فكر مي«: سپس عيسي سئوال مهمتري پرسيد

فقط يكي از . فيليپس و اندرياس چيزي نگفتند. يعقوب هم همينطور. يوحنا ساكت بود
. او هماني بود كه سعي كرد روي آب در درياچة جليل راه برود. شاگردان جواب داد

  ).پطرس(اسمش چيست؟ 
تو مسيح خداوند هستي، پسر «: كرد؟ او جواب داد پطرس دربارة عيسي چه فكر مي

او خداوند . دانست كه برخالف ظاهر انساني عيسي، او بيشتر و فراتر از يك انسان بود پطرس مي. »خداي زنده
كند،  او همان كسي است كه هر نيازي را برآورده مي. دهنده داده شده، نجات ت، آن وعدهعيسي مسيح اس

  .او خداي درياي طوفاني و خداي بادهاست. گرسنگي، بيماري، يا مرگ
اينكه : خواستند حرف او را باور كنند بعد از اين شهادت پطرس بود كه عيسي چيزي به شاگردان گفت كه نمي

او همچنين به آنها گفت كه بعد از سه روز دوباره . و طرد خواهد شد؛ او كشته خواهد شداو بايد رنج بكشد؛ ا
! اما نه. خواستند كه او بر روي زمين پادشاه آنها باشد مي. خواستند عيسي بميرد شاگردان نمي. قيام خواهد كرد

  .براي همين خيلي ناراحت و مضطرب شدند. عيسي به آنها گفت كه بايد رنج بكشد



. اين حرف پطرس اشتباه بود» .افتد خداوندا، هرگز چنين چيزي اتفاق نمي«: رس عيسي را كنار كشيد و گفتپط
اما حاال در اشتباه بود و عيسي او را . او حرف درست را كمي قبل، وقتي به خداوندي عيسي اقرار كرد زده بود

  .  مدنش بر روي زمين مرگش بوددانست كه هدف آ او مي. داند عيسي مسيح همه چيز را مي. مالمت كرد
  

  كند عيسي نزد پدرش دعا مي. 2
  )28: 9؛ لوقا 2: 9؛ مرقس 1: 17متي (

  .را نشان دهيد 10تصوير شمارة 
او فقط ) احتماالً باالي كوه هرمون. (چند روز بعد، عيسي به باالي كوه بلندي رفت

  .پطرس، يعقوب و يوحنا -سه شاگردش را با خود برد
چرا ما كردند،  رفتند حتماً با خود فكر مي وقتي آنها به همراه عيسي به باالي كوه مي

رود و در  دانستند كه او معموالً تنها به باالي كوهي مي آنها مي برد؟ را به آنجا مي
برد؟ آنها به دور از  اما حاال چرا بايد آنها را هم با خودش مي. كند خلوت دعا مي

باالخره به جايي رسيدند كه عيسي . به باالي كوه رفتند مردم و ديگر شاگردان
هم دعا  پطرس، يعقوب و يوحناحتماً . بعد عيسي شروع به دعا كرد. خواست مي

اما خستگي مانع . شايد عيسي هم خسته بود. اما آنها خسته شدند و خوابيدند. شايد براي مدت كوتاهي. كردند
او، پسر . دعا كند خواست ميكرد بلكه به اين دليل كه  دعا مي بايدطر كه او دعا كرد، نه به اين خا. دعاي او نشد

خواست با او  اش را دوست داشت و مي اما او دعا كرد چون پدر آسماني. خدا، هيچ گناهي براي اعتراف نداشت
چنين او هم. كرد صحبت مي -كساني كه به او ايمان آورده بودند -او معموالً دربارة مردم زمين. صحبت كند

  . براي كساني كه از او رو برگردانده بودند و از ايمان آوردن خودداري كرده بودند دعا كرد
  

  تابد خداوند از عيسي مي) جالل(روشنايي درخشش . 3
  )33 - 29: 9؛ لوقا 6 -3: 9؛ مرقس 4 -2: 17متي (

وقتي عيسي مسيح دعا . اما ناگهان چيز عجيبي اتفاق افتاد. دانيم كه عيسي چند ساعت روي كوه دعا كرد ما نمي
به درخشش نور،  -درخشيد لباسهايش مي. تابيد صورت او مانند خورشيد مي. كرد، تغييري در او بوجود آمد مي

در آن روزها پادشاهان . (خشش او پيدا كندتواند لباسهايي به سفيدي و در كس نمي هيچ. به سفيدي برف كوهها
اما حاال لباسهاي عيسي درخشانتر و . پوشيدند تا مقام باالي خود را نشان دهند و كاهنان سفيدترين لباسها را مي

چرا؟ زيرا عيسي . تابيد بلكه از درون او بود اين نور درخشان از بيرون به او نمي.) سفيدتر از همة پادشاهان بود



يوحنا . (اين جاللي بود كه او قبل از آمدنش به زمين با پدر داشت. است و جالل خداوند در او بود خداي پسر
17 :5.(  

  .را نشان دهيد 11تصوير شمارة 
زد، دو نفر ديگر را ديدند كه پيش  آلودشان را مي شاگردان كه درخشش نور چشمان خواب

سال پيش مرده  900كه (و ايليا ) دسال پيش مرده بو 1500كه تقريباً (موسي : عيسي آمدند
خداوند از موسي براي دادن شريعت به قومش استفاده كرده بود و بعد از سالها ). بود

هشدار ) و پادشاهان آنها(ايليا نبي بزرگي بود، كسي كه به مردم . خدمت به خدا مرده بود
ن اينكه بميرد به وقتي كارش روي زمين تمام شد، ايليا بدو. داده بود كه بايد توبه كنند

ها سال، اين دو نفر با شكوه آسماني روي كوه با عيسي 100حاال، بعد از . آسمان برده شد
افتاد  در آن دقايق پرجالل، دربارة وقايعي كه بايد اتفاق مي! كردند و هر سه با هم صحبت مي -ظاهر شدند
: 9لوقا . (مرد كرد و در اورشليم مي مياينكه چطور عيسي بايد به زودي نقشة خدا را كامل  -كردند صحبت مي

31.(  
او آنقدر از . كنند، پطرس از آنها خواست كه بمانند رسيد موسي و ايليا دارند آنجا را ترك مي وقتي كه به نظر مي

خداوندا، چه خوبه «: به جاي اينكه ساكت بماند گفت. توانست حرفي بزند اين صحنه وحشت زده بود كه نمي
  ».يكي براي شما، يكي براي موسي، و يكي براي ايليا -بگذاريد كه سه چادر بزنيم. يمكه ما اينجا هست

  
  دهد كه به پسرش گوش دهند خداوند به شاگردان فرمان مي. 4

  )36 -34: 9؛ لوقا 13 -7: 9مرقس  ؛13 -5: 17متي (
از آن ابر . آسماني جالل بوداين ابر معمولي نبود بلكه ابر . وقتي پطرس اين را گفت، ابري نوراني ظاهر شد

به . اين پسر عزيز من است، محبوب من، كسي كه از او راضي هستم«: گفت صداي خداوند كه مي -صدايي آمد
  !به حرفهاي او گوش كن! گفت ساكت باش خدا داشت به پطرس مي» !او گوش كنيد
  .را نشان دهيد 12تصوير شمارة 

سه شاگرد آنقدر ترسيده بودند كه با صورت بر  وقتي آنها صداي خداي پدر را شنيدند، هر
  ».نترسيد. بايستيد«: اما عيسي آنها را لمس كرد و گفت. روي زمين افتادند

موسي و ايليا . به اطراف نگاهي انداختند. پطرس، يعقوب، و يوحنا سرهاي خود را بلند كردند
موسي و . عيسي انسان بود ديگر آن نور پرجالل نبود بلكه -عيسي را تنها ديدند! رفته بودند

او كسي است كه بايد . او پسر خداست. اما عيسي خداوند است. ايليا مثل شاگردان انسان بودند



  ».به حرفهاي او گوش كنيد«: صداي خداوند گفت. از او اطاعت كنيم
  
  
  
  
  
  

از آن . آنها جالل عيسي خداوند را ديده بودند. كردند چيزي ديده بودند كه هرگز فراموش نمي اين سه شاگرد
سپس . دانستند كه عيسي در عمل بايد رنج بكشد و كشته شود چون اين خواست خدا بود زمان به بعد، حتماً مي
به عنوان پادشاه  كه عيسي مسيح با همة جاللش) كه هنوز هم به آن زمان نرسيديم(روزي خواهد رسيد 

در آن روز هر زانويي خم شده و هر زباني نام خداوند عيسي مسيح را اقرار . پادشاهان سلطنت خواهد كرد
  . خواهد كرد

تا زمانيكه او از مردگان  وقتي آنها از كوه پايين آمدند، عيسي به شاگردان گفت تا به كسي از آنچه كه ديده بودند
  !رازي عجبي. چيزي نگويند برنخاسته،

اما همانطوريكه عجيب . گفتند كردند و به هم مي چيزهاي زيادي بود كه آن سه شاگرد بايد راجع به آن فكر مي
رسيد، منظور عيسي را از گفتن قيامش از مردگان درك نكرده بودند و مدام راجع به اين موضوع با  به نظر مي

ز آنكه جاللي كه درهنگام تبديل هيأت ديده بودند آنها درك نكرده بودند كه عيسي قبل ا. كردند هم صحبت مي
  . را دريافت كند، بايد رنج بكشد و كشته شود

دانست  عيسي مي شايد. دانيم اينكه عيسي آن سه شاگرد را از گفتن آنچه كه ديده بودند منع كرد را نمي دليل
  .  حتي اگر آنها دربارة تبديل هيأت به ديگران بگويند، هيچ كس تا وقتي كه معجزة قيام را نبيند باور نخواهد كرد

. شد گفتن اين موضوع باعث به خطر افتادن جان يا حتي مرگ اين يعقوب، پطرس ويوحنا مييا ممكن است 
  !او خداوند است. اتفاق منع كرد دانيم چرا عيسي آنها را از تعريف كردن اين نمي

. سالها بعد، وقتي شاگردان مرگ و قيام مسيح را حقيقتاً درك كردند، اين راز را فاش كردند و به همه گفتند
و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد، پر از فيض و راستي؛ و جالل او را ديديم، جاللي «: يوحنا نوشت

زيرا از خداي پدر اكرام . بلكة كبريايي او را ديده بوديم«: و پطرس گفت). 14: 1يوحنا (» شايستة پسر يگانة پدر
“ اين است پسر حبيب من كه از وي خشنودم”وجالل يافت هنگامي كه آوازي از جالل كبريايي به او رسيد كه 

  :قابل توجه معلم
كنيد در زندگي  آيا شما، معلم عزيز، آنچه را كه تدريس مي .دهيد، بايد با وجداني بيدار قلبهاي خود را بيازماييد هر بار كه درس مي

شاگردانتان شما را زير نظر دارند و » كنم؟ آيا حقيقتاً من از عيسي مسيح اطاعت مي«: كنيد؟ همين حاال از خود سئوال كنيد عملي مي
د شما اراده و زندگي خود را به دستان خداوند اي خوبي از مسيحي مطيع باشيد، آنها نيز از مانن اگر شما نمونه. كنند به شما نگاه مي

 .عيسي تسليم خواهند كرد



 -16: 1دوم پطرس  »و اين آواز را ما زماني كه با وي در كوه مقدس بوديم، شنيديم كه از آسمان آورده شد
18 .(  

بزرگترين خواستة شما . ايد، او در شما ساكن است دهنده ايمان آورده اگر شما به عيسي مسيح به عنوان نجات
به . به عنوان خدا، او شايستة اطاعت كامل شماست. بايد اين باشد كه زندگي خود را كامالً به او تسليم كنيد

او هرگز شما . كيه كنيد و از با رضايت كامل از او اطاعت كنيدبر او ت جاي اينكه راه خود را پيش بگيريد، بايد
اما اگر كامالً بر او تكيه كنيد، هميشه رهبري او را در زندگي خواهيد . كند را مجبور به اطاعت نمي

كنم كه بدنهاي خود را قرباني زندة   هاي خدا استدعا مي لهذا اي برادران شما را به رحمت”) 8: 32مزمور .(داشت
و همشكل اين جهان نشويد بلكه به تازگي ذهن . دس پسنديدة خدا بگذرانيد كه عبادت معقول شما استمق

: 12روميان ( “خود صورت خود را تبديل دهيد تا شما دريافت كنيد كه ارادة نيكوي پسنديدة كامل خدا چيست
1 - 2 .(  
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  24: 3؛ كولسيان 20و 15: 16؛ مرقس 36: 10؛ اعمال 36: 2اعمال رسوالن  :قسمت مورد مطالعه كالم

  .عيسي مسيح خداوند، حاكم، و سرور است :هدف درس
روزي خواهد رسيد كه همه در برابر عيسي زانـو زده و او را خداونـد خواهنـد     :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

  .خواند
  .بخشي عيسي تمايل به اعتراف به خداوندي و نجات :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
   :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  .مسيح، پسر خدا، ايمان آورند  به عيسي: گان نيافته نجات
  .بگذارند كه عيسي مسيح بر همة امور زندگي آنها تسلط داشته باشد: انگ يافته نجات

  
  ):معلم و شاگردانجهت اطالع ( رئوس مطالب درسي

  ).1: 12روميان( خواهد خود را به او تسليم كنيم عيسي مي. 1
  ).2 - 1: 1عبرانيان ( عيسي يگانه فرزند خدا وخالق همه چيز است .2
  ).4: 2عبرانيان (خداوندي خود را ثابت كرد عيسي با انجام معجزات . 3
  ).3: 1عبرانيان (عيسي قدرت خود را بر گناه و مرگ ثابت كرد . 4

  :آية حفظي
مسيح، خداوند است براي تمجيد  به نام عيسي هر زانويي خم شود، و هر زباني اقرار كند كه عيسي«
  )11قسمت اول و  10: 2فيليپيان (» .خداي پدر

  
  درس

تصور كنيد كه هيچ كدام از ما . اسمها مهمند). گذاريد همة شاگردان اسم خود را بگويندب(چيست؟ اسم شما 
ممكنه پسري كه «: توانستم بگويم خواستم يكي از شما را صدا بزنم كه پيش من بياييد، مي اگر مي. اسمي نداشتيم

 چهارمدرس
  

  خداوندي مسيح



ز راه راه پوشيده باشد؟ يا همة شما يكجور اما فكر كنيد كه سه نفر از شما بلو» بلوز راه راه پوشيده بياد اينجا؟
  .اينكه همة ما اسمي داريم، خيلي خوب است. شود لباس پوشيده باشيد؟ خيلي مشكل مي

صبر كنيد تا پاسخ (توانيد اسم چند نفر از افراد مهم كشورمان را بگوييد؟  آيا مي. بعضي اسمها خيلي مهم هستند
  .)دهند

  
  خواهد خود را به او تسليم كنيم  عيسي مي. 1

  )1: 12روميان(
را براي شاگردان  10 - 9: 2فيليپيان . (دهد كه اسمي هست كه باالتر از همة نامهاست مقدس به ما ياد مي كتاب

و چون او باالتر از هر كس ديگري است، او . اسم اين شخص چيست؟ بله، اسم او عيسي مسيح است.) بخوانيد
  .خوانيم وند عيسي مسيح ميرا خدا

چون خداوند عيسي مسيح پسر . است يهوهچيست؟ اين نام يكي از نامهاي خداوند “ خداوند”معني اسم 
منظور كسي است كه ديگري به او ) سرور(آقا و ارباب زميني. خداست، پس او سرور و حاكم بر همه چيز است

  . شايد كسي شبيه اين در ذهن شما بيايد. اقتدار داردآقا يا سرور بر همه كس . تعلق دارد و تحت تسلط اوست
اي رئيسي  هر قبيله. كند جمهور، شاه، ملكه و يا ديكتاتوري هست كه بر مردم حكومت مي در هر كشوري رئيس
ها  سرپرست و ناظم بچهدر خانه، والدين . در مدرسه، معلم مدير كالس و شاگردان است. دارد كه حاكم است

اما خداوند . رهبران اين كشور مهمند. معلم هم مهم است. والدين شما هم مهمند. هم هستندحاكمان م. هستند
  . تر، و باالتر از همه است او بزرگتر، حكيم. عيسي مسيح از همة اينها مهمتر است
اما . خواهد كه او خداوندش باشد داشتني و بزرگ است كه هر كسي مي عيسي مسيح آنقدر مهربان، دوست

خواهند كه او خداوند و حاكم بر زندگي  نمي!) حتي آنهايي كه تولد تازه در او دارند( بسياري از مردم  متأسفانه
  .خواهند زندگي خود را خودشان اداره و هدايت كنند بلكه مي. آنها باشد

ه دانستن اينكه او گناهانتان را بخشيده و روزي شما را ب. دهنده بسيار عالي است داشتن عيسي مسيح نجات
خواهد به كالمش  مي. خواهد كه پادشاه زندگي شما باشد اما عيسي مي. بهشت خواهد برد بسيار عالي و زيباست

شايد فكر كنيد كه چون عيسي مسيح بزرگ و . ما مسيحيان متعلق به او هستيم. گوش كرده و از او اطاعت كنيد
او . كند ين كار را انجام دهد اما اين كار نميتواند ا او مي. قدرتمند است، شما را وادار به اطاعت خواهد كرد

  .خواهد تا از روي ميل و اراده دوستش داشته باشيد و از او اطاعت كنيد مي
اي  رفت و برده فردي به بازار مي. بر اين بود كه برده داشته باشند) اسرائيليها(صدها سال پيش، رسم قوم خدا 

گفت  قانون مي. خود مهربان باشد دار بايد نسبت به غالم يا بردة ردهمطابق شريعت ب. خريد تا براي او كار كند مي



سال، چون برده آقايش را  6اگرچه گاهي پس از تمام شدن . سال كار، صاحب برده بايد او را آزاد كند 6پس از 
  ».خواهم آزاد شوم آقايم را دوست دارم و نمي«: گفت خواست از پيش او برود و مي دوست داشت نمي

   .را نشان دهيد 13شمارة  تصوير
برده مقابل در . آورد افتاد، صاحب برده او را نزد داور مي هر وقت چنين اتفاقي مي

اين سوراخ به . داد آقايش با جسم تيزي گوشش را سوراخ كند ايستاد و اجازه مي مي
از آن به بعد، همه . خواسته از پيش آقايش برود داد كه اين برده نمي مردم نشان مي

 - 12: 15، تثنيه 6 -1: 21خروج . (خواهد صاحبش را غالمي كند دانستند كه او مي مي
17.(  

آورد كه خداوند عيسي  مسيح بهاي زيادي براي  تجربة اين برده، اين را به ياد ما مي
همة ما از زمان تولد بردة گناه و . خريدن هر يك از  ما از بازار گناه پرداخت كرده است

بهايي . خواهد ما را آزاد كند مي. خواهد كه مال او باشيم ازات گناه مرگ است اما عيسي ميمج. شيطان هستيم
او . او به جاي ما مرد. كه عيسي براي آزادي ما از مرگ و گناه پرداخت كرد، مالي و پولي نبود بلكه جاني بود

م با او در خانة ابدي زندگي او اين بهاي گران را پرداخت كرد تا روزي بتواني. مجازات ما را بر خود گرفت
  .كنيم

 - فكر كنيد. آقا و خداوند ما باشدخواهد كه سرور و  مي. خواهد به او خدمت كنيم چون او ما را خريده، پس مي
خواهد تا همة  او مي. خواهد تا مال او باشيد جمهوري روي زمين است مي كسي كه باالتر از هر پادشاه و رئيس

مند شويم، اول بايد او را  اما براي اينكه از همة چيزهاي خوب بهره. ا ما قسمت كندچيزهاي خوبي را كه دارد ب
  .توانيد او را به عنوان آقايتان بپذيريد امروز مي. به عنوان سرور زندگي خود بپذيريم

نكات  شايد به ياد داريد كه بعضي از اين. (بياييد راجع به چند دليل براي سپردن زندگي ما به خداوند فكر كنيم
  .)را در دروس گذشته ذكر كرديم
  عيسي يگانه فرزند خدا وخالق همه چيز است . 2

  )2 -1: 1عبرانيان (
  .را نشان دهيد 14تصوير شمارة 

  .)8و  2 -1: 1عبرانيان . (عيسي خداوند، پسر خداست. 1
  را نشان دهيد) قسمت اول( 14تصوير شمارة 

، 8: 1عبرانيان . (درست مانند خداي پدر. استاو ابدي، بدون هيچ شروع و پاياني . الف
  .)دايرة درون تصوير هيچ آغاز و پاياني ندارد) (2: 5ميكا 



  .را نشان دهيد) بخش دوم( 14تصوير شمارة 
 2: 1عبرانيان . (آسمان، زمين، ستارگان، خورشيد، ماه و سيارات: جهان است) به همراه خداي پدر(او خالق . ب
خداوند عيسي مسيح  همه چيز را در سر جاي . را آفريد و از هيچ همه چيز را خلق كرد او به همه چيز.) 10و 

نگاه . (فرستد او باد و باران و برف را مي. خورشيد را در جاي خود را درخشش بر زمين قرار داد. خود آفريد
  )6: 8و اول قرنتيان  3: 1كنيد به عبرانيان 

كرد، آزمايش شد ولي گناه  وقتي عيسي بر زمين زندگي مي) 21: 5 دوم قرنتيان. (خداوند عيسي كامل است. 2
. كند تا از وسوسه دور شويم كند و كمك مي و به همين خاطر در آزمايشات زندگي ما را درك مي. نكرد

و به همين خاطر . كرد، آزمايش شد ولي گناه نكرد و اول قرني وقتي عيسي بر زمين زندگي مي 18: 2عبرانيان (
و اول قرنتيان  18: 2عبرانيان . (كند تا از وسوسه دور شويم كند و كمك مي يشات زندگي ما را درك ميدر آزما

10 :13(  
  عيسي با انجام معجزات خداوندي خود را ثابت كرد. 3

  )4: 2عبرانيان ( 
  .را نشان دهيد 15تصوير شمارة 

ين ثابت كرد ها و كارهاي عجيبش روي زم عيسي مسيح با معجزات زياد و نشانه. 3
  )4: 2عبرانيان ( .كه خداوند است
  .را نشان دهيد) قسمت اول( 15تصوير شمارة 

نان و  5او با . كند او ثابت كرد كه خداوندي است كه همة نيازها را برآورده مي. الف
عيسي قادر است كه همة نيازهاي . نفر خوراك داد 5000دو ماهي به بيش از 

  .و دردمندان در حال مرگ را برآورده كندگرسنگان و تشنگان و بيماران 
  .را نشان دهيد) قسمت دوم( 15تصوير شمارة 

  . او بر روي آب راه رفت و طوفان را آرام كرد. او ثابت كرد كه سرور همة كائنات است. ب
  .را نشان دهيد) قسمت سوم( 15تصوير شمارة 

در هنگام صحبت با موسي و ايليا روي كوه درخشندگي و نوري از او . او ثابت كرد كه خداي جالل است. ج
  .تابيد، اين نور تصويري از جالل آيندة او بود دركنار سه نفر از شاگردانش 

ها و شعبده نبودند بلكه از قدرت واقعي  اش روي زمين انجام داد، حقه  معجزاتي كه عيسي مسيح در زمان زندگي
با قدرت كاملش قادر است هر . داند ازهاي طبيعت را ميچون او و خداي پدر خالق هستند پس همة ر. او بودند



معجزات و كارهاي عجيبش نيازهاي انساني را از طريق روشهاي غير .) 3 - 1: 1يوحنا . (كاري را انجام دهد
  !چه خداي بزرگي. او بر نيروهاي طبيعت حاكم است و قدرت و تقدسش را نشان داد. انساني برآورده كردند

  
  را بر گناه و مرگ ثابت كرد عيسي قدرت خود. 4

  )3: 1عبرانيان ( 
  .را نشان دهيد 16تصوير شماره 

، اول قرني 3: 1عبرانيان . (ثابت كرد كه بر مرگ و گناه قدرت دارد عيسي مسيح. 4
  )28 -20: 15، اول قرنتيان 3: 1عبرانيان . (ثابت كرد كه بر مرگ و گناه قدرت دارد

. و تا ابد زنده است. قيامش از مردگان ثابت كرداو اين را با مرگ روي صليب و 
  )18: 1مكاشفه (

  او خداي است كه بر مرگ غالب است چون 
  .را نشان دهيد) قسمت اول( 16تصوير شماره 

اعمال . (شود نجات به همة آنهايي كه او را خداوند خطاب كنند داده مي. الف
، اول 6: 53اشعيا . (رد، گناهان ما را بر خود گرفتوقتي او بر روي صليب م) 13: 10، روميان 21: 2رسوالن 
  )23: 6روميان . (او مجازات مرگ ما را پرداخت كرد.) 24: 2پطرس 

  .را نشان دهيد) قسمت دوم( 16تصوير شماره  
.) 15: 2عبرانيان (و ما را از ترس از مرگ آزاد كند  -)24: 5يوحنا . (تواند از مرگ رهايي ببخشد عيسي مي. ب

خاطر كه خداوند عيسي مسيح از مردگان برخاست، پس هر كس در او تولد تازه داشته باشد دوباره زنده  به اين
  .خواهد شد

  .را نشان دهيد) قسمت سوم( 16تصوير شماره 
. آيد كه خداوند عيسي مسيح پادشاهي خواهد كرد و پادشاه پادشاهان و سرور سروران خواهد بود روزي مي. ج
  .)كند تاجي كه در تصوير است اين نكته را به ما يادآوري مي. 16: 19و  14: 17، مكاشفه 15: 6اول تيمؤتاوس (

 شاگردان. گويد كه او خداوند است مي خدا كالم. گويد اين را مي خداوند. عيسي مسيح به راستي خداست
  .پذيرفتولي بسياري از مردم زمين او را به عنوان خداوند نخواهند . عيسي او را خداوند خواندند

رسد، وقتي همه در آسمان، بر زمين، و زير زمين در مقابل عيسي به زانو درآمده و با زبان خود  اما روزي مي
دهد كه همة مردم زمين نجات پيدا  اين نشان نمي.) 11 - 10: 2فيليپيان . (اقرار به خداوندي او خواهند كرد

پس از مرگ، اين كار . دهنده خواهيد يافت وان نجاتشما زندگي جاودان را تنها با پذيرش او به عن. كنند مي



توانيد او را به  در آن زمان، خواهيد دانست كه او به راستي خداي پرجالل است، اما ديگر نمي. پذير نيست امكان
  .دهنده بپذيريد عنوان نجات
ا ايمان داريد كه او به دهندة شما باشد؟ آيا ايمان داريد كه او پسر خداست؟ آي دهيد كه او نجات آيا اجازه مي

  پذيريد؟ دهنده مي خاطر گناهان شما مرد؟ آيا او را به عنوان نجات
او . خواهيد كه بر زندگي شما مسلط شود ايد، آنقدر او را دوست خواهيد داشت كه از مي اگر او را پذيرفته

  !، مسيح و خداوند است)دهنده نجات(عيسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1تصوير شمارة: 4درس
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