
  رس دوم              د

  4باب 

  شاگرد  12وسوسه عيسي و انتخاب 

  )11-1: 4وسوسه عيسي در بيابان(

روز وشب ماند،در اين زمان او در ميان  40رفت.او آنجا  بيابانزمان غسل تعميدش و بالفاصله او به  درروح خدا به عيسي داده شد 

شد.  بود و وحشي حيوانات خدا به او داده در سه راه مختلف  دربيابان او وسوسه شد تا از قدرتي كهتوسط فرشتگان محافظت مي 

  استفاده كند.

  وسوسه عيسي

سي به يادآورد كتاب تثنيه باب4آيه  سنه بود،عي سنگ ها به نان زمانيكه گر سه  3آيه 8: تبديل  سو و مقاومت كرد در مقابل اين و

  خودش استفاده كند.چون او مي دانست كه نبايد از معجزه براي كمك كردن به 

  د.كننپرتاب كردن خودش از باالي معبدي در اورشليم و اجازه دادن به فرشتگان تا او را از آسيب محافظت  7-5آيه

  را امتحان كند. خدا) كه او نبايد 16:6دانست از عهد عتيق (كتاب تثنيهمي عيسي 

و به او پادشاهي جهان را نشان دادو جالل شكوه  بردعيسي را باالي كوهستان بلندي  تا خودش را پادشاه كند,شيطان 10-8آيات 

ـــتش كند. ما ميدانيم كه همهميتواند گفت كه آن ها همه  و آن را ـــو اگر او را پرس نيا از باالي هيچ كوهي قابل دء  متعلق به او باش

  ديدن نيست.

  ا به تمايالتش خدمت كند.هر وسوسه اي كه عيسي با آن مواجه شد يك فرصتي بود ت

مثال عيسي يك مثال مهم براي ما هست، عيسي براي غلبه بر هر وسوسه اي به كتاب مقدس خود روي مي آورد و به خود يادآوري 

:براي غلبه به وسوسه مي توانيم كه با خواندن آن چه دربابيل نوشته شده است حمايت شويم مي كرد كه:اين نوشته شده است مانند

  سوسه هاي ما به عنوان يكي از سه مسئله اي كه ما در زندگي با آن رو به رو هستيم توصيف مي شودتمام و

  توجه كنيد كه اين ها همه درون ما آمده اند.

  16:2. اول يوحنا براي هر آنچه در دنياست،هواي نفس، هوس هاي چشم و غرور،مال و مقام،نه از پدر بلكه از دنياست

  

  ودفرا طبيعي وسوسه شد؟آيا عيسي توسط يك موج



) مي خوانيم: و شيطان به او گفت اين همه را به توخواهم 9:4در متي( مااينطور مي خواند جوريكه انگار شخصي حاضراست زمانيكه 

  پايم افتي و مرا عبادت كني. به بخشيد اگر تو

  غير از خدا نميتواند پادشاهي جهان را به عيسي بدهد. ،كسيجهان به خداوند تعلق دارد و هيچ گاه در مالكيت شر نبوده است

به خود عيسي به عنوان پسر خدا پادشاهي وعده داده شد اما در ابتدا او مي بايست در زندگي اش بر وسوسه غلبه مي كرد،همانند 

  ديگر وسوسه ها اين نيز در ذهن عيسي اتفاق افتاد

  نترل خدا و پادشاه ساختن خودشازكبا گرفتن جهان اگر عيسي تسليم مي شد،او خود را عبادت مي كرد 

سخنان تثنيه شتباه بود.  ست كه اين ا ست به  6:13او مي دان شد كه بي فايده بود و مي توان شه اي  بياندازد او را  گناهجايگزين اندي

  اگر اجازه رشدش رادر ذهنش مي داد.

  ديگري از عيسي سوال كند،وسوسه در ذهن خودش بود.وسوسه نشد. ديگر نيازي نبود شخص  قدرتيهيچ شخص يا توسط عيسي 

قدرت روح القدس را نداده  او شيطان در كتاب مقدس همان افكار بشري مخالف خواست خدا است.عيسي مي دانست كه پدرش به

  است تا تمايالت و نياز هاي خودش را براورده كند.

سترش پيدا كردن شاه در همان زمان با به يكباره گ شد تا براي خدمت كردن  .يا حكومت كردن به عنوان پاد روح القدس به او داده 

  به خدا مورد استفاده قرار بگيرد.

سمت از آيه كلمه اه سر اين ق سر تا  ست كلمه  10ريمن در  شده ا ستفاده  شيطان ا ست جاييكه  شده ا ستفاده  معناي  شيطان بها

  يا مخالف مي باشد.دشمن،

  عيسي تشخيص داد كه تفكراتش مخالف با خواسته هاي خدا هست افكار خودمان اغلب به خدمت كردن به خدا كمكي نميكند.

  ما بايد تشخيص بدهيم كه آن ها مفيد نيستند و به آن ها اجازه ندهيم كه مانند شيطان(مخالف)ما را از راه و روش خدا باز دارند.

  سرمان و به اين افكارمان ادامه مي دهيم و سر انجام مرتكب خطا مي شويم.ما اغلب تمايالت اشتباه داريم در 

سي  شد كالم خدا را در عهد عتيق به خاطر آوردپس با افكار  ميعي سه  سو ست خطا كند اما نكرد. او هرگز گناه نكرد زمانيكه و توان

  وسوسه كننده اش مبارزه كرد و اجازه رشد به آن ها نداد.

ارج كرد قبل از اينكه به افكار يا اعمال گناه آلود رشــد پيدا كنند و تبديل بشــوند,اين عملكرد او بود در مقابل و آن هارا از ذهنش خ

  هر وسوسه در سرتا سر زندگي اش.

شنود كند به همين دليل  ضي و خ شتن را را ست كه مي خواهد خوي شي از طبيعت ما ستاين بخ درذهنمان نامفيد كه تمايالت  ه

  خطور مي كند.



اه ما گناه شــوند آنگ فايدهگناه نيســت با اين حال اگر ما اجازه دهيم تا اين تمايالت رشــد كنند و تبديل به گفتار يا عملكرد بي  اين

  تمام تالش خود را بكنيم تا بر خواسته هايمان كه منجر به گناه مي شوند غلبه كنيم. بايدكرده ايم ما 

  انجام كار درست،اين به ما كمك مي كند.اگر به كالم خدا عشق داريم و اراده اي براي 

  اطالعات كلي از اهريمن:

ت.يونانی"دكلمه اهريمن در اين باب از كلمه  ده اس ت و  38يابلوس"ترجمه ش ده اس بار به  35بار در عهد جديد اين تکرار ش

ت که به معنای " ده اس اگردش يهودای "يادروغين متهميناهريمن ترجمه ش ی ش ت. به عنوان مثال عيس  "دروغگو" اس
  اسخريوطی را شيطان يا اهريمن خطاب می کند.

  ا انتخاب نکردم؟رنفر  دوازدهعيسی به آن هاپاسخ داد:آيا من شما، 

حبت کرد ،زيرا او يکی از آن  خريوطی ص معون اس ر ش تی ,او از يهودا پس يطان هس و به ا تا بود که  12و با اين حال تو ش
  خيانت کرد.

  70-71: 6يوحنا باب 

  )4: 12-17عيسی روشنايی و نور جهان (

  )20-19: 3 الوقبه زندان افتاد( هيرودزمانيکه يحيی تعميد دهنده توسط 

هزار سال قبل از اينکه عيسی روشنايی و نور 700اشيای نبی . وم رفت در سواحل دريای جليلکفرناحعيسی از ناصريه به 
  ون و نفتالی بياورد اين را پيشبينی کرده است.را به سرزمين زبول

اهی خدا در تاريکی از لحاظ معنويات  مردم د تا آن ها را با اين کلمات بخواند "توبه برای پادش تاده ش ی فرس بودند و عيس
  همچون دست است."

  )25-18: 4شاگرد انتخاب شده اند( 12

  از ميان ماهيگيران محلی صدا کرد. در حوالی درياچه جليل بود که عيسی اولين شاگردان خودرا

ی  1ما از يوحنا باب  دند تا به عيس ی مالقات کرده بودند و اکنون فرا خوانده ش می دانيم که پطرس وآندرياس قبال با عيس
  .شوندملحق  بزرگشتماما به عيسی در کار  اينکه بپيوندند برای

  )18-16: 1 مرقسوارد عمل شدند و زندگی های گذشته شان را پشت سر گذاشته اند.( آن هافورا

  برای ما درسی است تا وقتی بايد در خدمت خداوند باشيم تاخير نکنيم و يا به دنبال کارهای ديگری نباشيم. اين

  رده شده است.آو 4-2: 10عيسی دوازده شاگرد را برگزيد که بعدا رسول خوانده شدند نام آن ها در متی 

ته آن ها ئول جمع آوری ماليات بود وپطرس و  گذش تند متی مس ينه های مختلفی داش ر و آندرياس ماهيگي يوحناو  يعقوبپيش
ت حتی اگر بعض ت داش ی آن ها را دوس ی اوقات تعاليم او را نميفهميدند يا داليل او رابرای معجزاتی که انجام               بودند عيس

  نمی شدند.می داد متوجه 



صعود نزد پدرش سال هايی که با عيسی گذراندند آن ها را برای زمانی آماده کرد که او می خواست آن ها را ترک کند برای 
  در آسمان ها. 

يح بودن و آموزش  ی مس اگردی عيس ئول دعوت مردم به ش دند،مس ا می ش پس رهبران کليس ها در مورد  آنآن ها س
تگاری به نام تاخيز و رس يح زمانيکه گذراندند در دوران  وزارت او،آن ها را برای اين نقش آماده  مرگ،رس ی مس عيس

  ساخت.

ی مردانی مانند کاتبان و  انی را انتخاب کرد فريعيس يان را که فکر می کردند همه چيز را می دانند انتخاب نکرد بلکه کس س
)پولس رسول به ما می گويد که بيشتر شاگردان 27-26: 1 ) (قرنتيان25:11که فروتن بودند و می خواستند ياد بگيرند.(متی 

  مانند اين هستند.

  آن ها با تماس آن ها با کتاب مقدس و پيام نجات آن از طريق عيسی تغيير کرده است.  زنان و مردان معمولی که زندگی

بوديد از روی معيار های اين  ای برادران من به خاطر داشته باشيد درآن هنگام که خدا شما را دعوت کرد.چه نوع اشخاصی
ما حکيم،با نفوذ يا نجيب زاده نبوديد بلکه خدا عمداآنچه را که جهانيان مارند برگزيد تا  جهان اکثرش پوچ و بی معنی می ش

مان را خجل ازد.                      حکي نده س رم ندان را ش تا نيروم ندارد انتخاب کرد  عيف می پ يان ض که جهان ازد و آن چه را                                                                                                      س
               27-26: 1اول قرنتيان

  : آموزش عيسی مسيح5فصل 

  خطبه در کوهستان 

ل  ني 7-5فص ی ش ياری از مردم در مورد عيس ود بس دند و از مناطق انجيل متی اغلب"موعظه در کوه " خوانده می ش
  جليل،يهودا ،سوريه و فراتر از رود اردن آمدند.

  آن ها شنيده بودند که او شفا دهنده معجزه گر است آن ها به او مراجعه کردند تا از بيماری هايشان شفا پيدا کنند.

ا حبت کند. در انجيل آن ها " ش با يارانش ص ند  ودتا بتوا تا از جمعيت دور ش ی از کوه باال رفت  نده گرد"عيس خوا
ود( اگردان واقعی چگونه بايد رفتار کنند تا مورد  )5:1متیميش حبت می کرد آموزش می داد که ش همانطورکه او با آن ها ص

  قبول خداوند قرار بگيرند.

ی در ابتدای موعظه اش  ی آن ها را نعمت عالی مينامند) 9عيس تند که  همانآن .برکت و نعمت داد (که بعض نعمت هايی هس

  )12-3: 5شد که هم از سخنان و هم از مثال های او درس ميگيرند .               متی( خواهندحاصل  شاگردانیمه آن برای ه

  : خوشا بحال فقيران در روح،زيرا پادشاهی آسمان ازآن ايشان است.3آيه 

  : خوشا بحال ماتميان زيرا آن ها تسلی خواهند يافت4آيه

  آن ها زمين را به ارث خواهند برد. خوشا بحال حليمان،زير:5آيه 

  : خوشا بحال گرسنگان و تشنگان عدالت،زيرا آن ها سيرخواهند شد.6آيه 

  : خوشا بحال رحيمان،زيرا برآن ها رحم خواهد شد7آيه 

  ديد:خوشا بحال پاک دالن،زيراآنان خدارا خواهند 8آيه



  خواهندشد.ال صلح جويان ،زيرا آنان فرزندان خدا خوانده : خوشا بح9آيه

  :خوشا به حال آنان که در راه پارسايی آزار می بينند،زيرا پادشاهی آسمان از آن ايشان است.10آيه 

خن بدی به دروغ عليه تان 11آيه انند و هر س نام دهند و آزار رس ما را دش ما آنگاه که مردم بخاطر من ،ش ا به حال ش :خوش

  )16-5:2(                     رفتار های مسيحيان و پاداششان             گويند

  ) آنانی هستند که به توانايی های خودشان اعتماد ندارند اما پی بردند که به کمک خداوند نياز دارند 3فقيران در روح(آيه

ه تفروتنان ،انسان هايی هستند کم توقع که خود را مهم نمی پندارند.آن ها می بينند که وقايع زندگی شان توسط خدا ناديده گرف
  شد

  برکت خداوند برای فقير در روح (حضور در پادشاهی خداوند)است

عيف و بی روح پاداش های  5اماآيه ان ض ت که انس می گويد: فروتنان زمين را به ارث می برد هر چند اين بدان معنا نيس
  مختلفی دارند.

ا 10در آيه  اگردانش ياد داد که دعا کنند برای آمدن پادش ی به ش ی همچنين اين خوانديم که عيس هی خداوند به زمين,عيس
  پادشاهی را پادشاهی آسمان ناميد.

ی  ت به زمين زيرا زمانيکه عيس ط خداوند برگش دزمين توس مان را اکنون  به همان  حکمرانی خواهد ش  و عالیطريق که آس
  بی نقص کنترل می کند.

بهشت نخواهيم رفت  صالح به کدام از ما ،هرچند کهآسمان بعضی اوقات گفته می شود هيچ پادشاهی از اين رو پادشاهی خدا،
  عيسی مسيح به زمين باز خواهد گشت تا همراه شاگردان وفادارش باشد و زمين را با جالل خدا پر کند.

وند که فرزندان خدا  ر خدا به دنيا آمد ،مومنان تعميد يافته می توانند از اين امتياز بزرگ برخوردار ش ی تنها پس زمانيکه عيس
  ميده شوند.نا

اما آن ها بايد به دنبال زندگی در صلح و يکسان با ديگران باشند اين شامل نشان دادن رحم و شفقت به ديگران و وفاداری در 
  خدمتشان به خدا تالش نکردن برای خوشايند خودشان بيشتر از خداست،آن ها نياز دارند که قلبشان خالص و پاک باشد.

ی به پير 16تا 13درآيات  تند نمک برای عيس فيه کردن  تميزوانش می گويد که مانند نمک زمين هس کردن،نگهداری و تص
  استفاده می شود.

يان نی بخورد (کولس بايد مثل نمک  داران) کالم خدا در زندگی ايمان 6:4پولس به ما می گويد که گفتار ما بايد با نمک چاش
  کننده باشد. تطهير

تياق خود را در زندگی بيه نمکی می  اگر شاگردان اش تند پس آن ها ش يح هس شان کم نشان بدهند که آن ها پيروان عيسی مس
  ،اثرش را از دست داده است. زندگيشانشوند که خاصيت تطهير خود را از دست داده اند کالم خدا در 

ان ميدهد که16-14آيات انيکه با  به ما نش عی فروتنیکس يار با ميکنند  س ند,بس بهترين توانايی های خود در خدمت خدا باش
متفاوت تراز مردم جهان خواهند بود .آن ها به عنوان چراغ هايی در دنيای شيطانی پر ازتاريکی خواهند بود.رفتار های خدا 

  گونه شان ديگران را تشويق خواهد کرد.



شان می دهد به ما که او نيامده تا حکمی که خدا به عيسی ن 19-17) از آيات48-17: 5عيسی و حکمی که خدا به موسی داد.(
  موسی داده بود را نابود کند.

  نمايش معنای کامل آنو زندگی اش اطاعت و کار بود برای تحقق رساندن حکم خدا 

سرپيچی نکرد او در هر شرايطی مطيع بود حکمی که خدا به موسی داد اشاره مستقيمی کرده  عيسی هيچ وقت از حکم خدا 
يان انتقاد کرد زيرا مغرور بودند و  ی از فريس ليب،در مقابل عيس دنش بر روی ص ی و قربانی ش ت به زندگی کامل عيس اس

فانه تر به جزئيات بيرونی حکم توجه ميکردند متاس ت  بيش ش را از دس فقت و بخش ی و مهم تری مانند ش اس ول اس آن ها اص
  )"13:20دادند اين است جان حکم خدا که واقعا مهم است.به عنوان مثال " شما نبايد قتل کنيد(خروج

  

تنها نبايد مرتکب قتل شويم ،ما بايد همچنين  نهفرمانی است که خدا به موسی داد به عنوان يک بخش از حکمش  10يکی از 

ود. همچنين آيات ( ونت و قتل ش بانيت مان را کنترل کنيم زيرا می تواندمنجر به خش )به ما می گويد خداوند 24-21عص
  کنيمعبادت مارا نميپزيرد مگر اينکه با کسيکه عصبانی هستيم صلح برقرار 

  

غيير ندارد و اين ت زندگی ابدیل می گويد هر کسيکه از برادرش متنفر باشد قاتل است و شما می دانيد که قات 15:3اول يوحنا 
  ناپذير است 

  

-31با توجه به اين حکم که مرتکب زنا شويد عيسی به ما هشدار می دهد که حتی انديشه های زناکارانه هم اشتباه است آيات 

ی درباره طالق را   32 در  .هيچ جايی برای طالق وجود ندارد مگر عدم وفاداری  و خيانت. می دهد ارائهتعليمات عيس
ت  ی متفاوت اس ت اين کامال با آموزش عيس ان و مجاز اس يار آس ور های جهان امروزه،طالق به داليل بس ياری از کش بس

  پيروان مسيح بايد عشق و بخشش را نشان دهند خصوصياتی که به رفع بسياری از مشکالت ازدواج کمک می کند

  

  به ما گفته می شود که سوگند نخوريد

  

مان را برای انجام دادن آنچه گفته ايم به کار گيريم. بله ما بايد  وقتی که ما می گوييم کاری را انجام می دهيم بايد بهترين تالش
  به معنای نه.ما به معنای بله باشد و نه 

  

  ما نبايد سوگند بخوريم به يک قدرت برتر برای اهميت به تصميماتمان

  

  . کنند میمسيحی قبول افرادی باشد که با ما بد رفتار  های يکشايد يکی از دشوار ترين چالش 

  



ق به  ان دادن عش انيکه ازو نش ده  43خوار می کنند در آيه  ماراو  متنفرندما  کس نيده ايد که گفته ش ما ش ی می گويند"ش عيس
  است شما بايد همسايه خود را دوست داشته باشيد و از دشمن تان نفرت داشته باشيد.

  

منانبا اين حال حکمی  ی داد و چيزی در مورد نفرت دش فانه مردم معتقد بودند که اين  که خدا به عيس ت متاس ده اس گفته نش
  قابل قبول بود متنفر بودن از دشمنانمان تا زمانيکه آن ها همسايگانشان را دوست دارند

  

رفتار شد او برای دفاع از خويش با عادالنه نا اوعيسی موعظه کرد که ما بايد دشمنان خود را دوست داشته باشيم زمانيکه با 
بانی  ش میدر حاليکه طلب  کردجنگيد.در عوض او خودش را به خدا متعهد نلحنی عص انيکه با او بی  بخش کرد برای کس

  فروتنی حقيقی را نشان می داد. سرورمانکردند.در اينجا عيسی  مصلوبرحمانه رفتار می کردند و او را 

  

ته می خواهيم که پيرو عيس اگرما ی مسيح باشيم پس ما بايد تالش کنيم در صلح با همه زندگی کنيم حتی آنانی را دوست داش
  باشيم که به ما آسيب می زنند و يا برای ما مفيد نيستند اين آسان نيست. اما کاری هست که بايد انجام دهيم.

  

  )30,29,22: 5جهنم(

  

منظور عيسی مسيح چه بود وقتی از به جهنم افتادن سخن می گفت پس اگر چشم راستت تورا می لغزاند,آن  را به درآورد و 
  )29:5نابود گردد تاآن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود.(متی اعضايتدور افکن زيرا تو را بهتر آن است که عضوی از 

  

  معنای يک مکان خارج از زمين برای مجازات نيست جاييکه روح افراد آنجا خواهد سوخت تا ابد بعد از مرگشانبه اين 

  

هنوم"  نا) است. که نام مکانی هست خارج از شهر اورشليم به نام "درهِگهِ کلمه دوزخ استفاده شده در اينجا همان کلمه جهنم (
  مکانی که زباله ها سوزانده می شدند.

  

  به آنجا برده می شدند تا در آتش سوزانده شوند. شده بودندکه اعدام  مجرمیب مقدس بار ها و گاهی اجساد افراد در کتا

  

د.به همان  ی اميال و تمايالتش را کنترل نکند کامالنابود خواهد ش خص ازی  کرد برای اينکه اگر ش وير س يح تص ی مس عيس
  نده می شدند.های تخليه شده در گهنا در آتش سوزازباله شکلی که 

  



ط خدا  ی به زمين بازگردد و آن ها توس ديد زمانی اتفاق خواهد افتاد که عيس د و هيچ رد نابودی نهائی ش  جايی درخواهند ش
  پادشاهی آينده خدا در زمين نخواهد داشت.

  

 ) درس را ببينيد 40 از23(درس آن ها خواهند مرد و در قبر خواهند ماند تا ابد. و کامال نابود می شوند با مرگ جاودانه.

  هدف واال

  

ما بی نقص و کامل  مانی ش يد همانگونه که خدای آس ما بايد کامل ،بی نقص باش اين باب پايان می پذيرد با جمله : بنابراين ش
  است.

  

نه کامل بودن به معنای صميما. در بی نقص بودن به دليل سرشت انسانی مان ناتوانيمفقط خداوند است که قطعا کامل است ما 
  باشيم . مصممبرگناه در زندگيمان  فائق آمدننيز است . پس اين آيه نشان می دهد که ما بايد برای هدفمان در پيکار 

  

يح از  ی مس ت که چگونه بايد رفتار کند اين پيام از آموزش ها ی عيس ول پولس زمانيکه به ايمان دادن در رم مينوش رس
  موعظه در کوهستان  را قرار داد.

  

ريانندبگرييد انند،شادی کنيد و با کسانيکه گشادمنکنيد !با کسانيکه   لعنمی رسانند برکت بطلبيد و  آزاربرای کسانيکه به شما 
يدبرای يکديگر ارزش برابر قائل  رت کنيد . خود را برتر از باش انيکه از طبقات محرومند,معاش يد ,بلکه با کس !مغرور نباش

زایبديگران مپنداريد. به هيچ کس  ت،به جای آوريد .  که آنبدی، بدی نکنيد دقت کنيد  ه س نديده اس چه را در نظر همگان پس
فا زندگی کنيد ای عزيزان انتقام نگيريد بلکه آن  لح و ص ود با همه در ص ما مربوط می ش اگر امکان دارد، تا آن جاييکه به ش

  واگذاريد. را به غضب خدا 

  

انتقام از آن من است ،من هستم که سزا خواهم داد)برعکس اگر دشمنت گرسنه است زيرا نوشته شده که "خداوند می گويد"(
به او خوراک بده و اگر تشنه است به اوآب بنوشان اگر چنين کنی،اخگر های سوزان بر سرش خواهی انباشت .مغلوب بدی 

  را با نيکی مغلوب ساز. بدینشوبلکه 

  

  چگونه عبادت کنيم؟ 6باب

  

ی  ور می کردند آن ها در زمان عيس يارياز يهوديان آئين خود را در مکان های عمومی اجرا می گکردند که ديگران تص بس
مردمانی بوند.خدا انسان رياکار نمی خواهد. کلمه يونانی رياکار به معنی بازيگر است. يک بازيگر يک بازی وانمود می کند 

  که شخصی است که نيست.



  

مذهبی يک نمايش ظاهری برگزار کردند تا نشان دهند که نيکوکاران را تحت تاثير قرار در زمان عيسی بسياری از رهبران 
دهند اين برای خداوند خوشايند نيست ما بايد به خاطر داشته باشيم که خدا به قلبمان نگاه می کند و از افکار و انگيزه های ما 

  . نکننديهوديان رفتار  که ماننداطالع دادن عيسی به شاگردانش گفت 

  

تخداوند از همه اعمال و رفتار ما و افکار  نود حتی  پش ت عبادات مارا بش در خفا و پنهانی  زمانيکهآن خبر دارد او قادر اس
  انجام دهيم به آن برکت می دهد شاگردان  از عيسی پرسيدند چگونه بايد عبادت کنيم.

  

وند . اين ساده prayer lord’s داده شده که اغلب  13تا  9کننده در آيه های  عبادتپاسخ عيسی در  ح  و خوانده می ش واض
  است.

  

  . ببرندايمان دادن به عيسی بايد : ابتدا به عظمت و بزرگی خدا پی 

  

  زمين دعا کنند.بر برای برقراری پادشاهی خدا  زمينبازگشت عيسی به  برای

  

  انجام می شود همانطور که اکنون در آسمان ها انجام شده است  وقتی اين رخ بدهد مقصود خدا برزمين

  

ش برای ای بخش ه ابليس بخواهيم برابرگناهانمان کنيم و محافظت در  پس از خداوند غذای روزانه بخواهيم ،تقاض وس  .وس
ه ديمف ميتواند اگرچه ت  هماين  یول. ميببر کار به رو کلمات همان و  ميکن دعا یطور نيهم قايدق که باش هيهم کهخوب اس  ش

تفاده الگو يک بعنوان دعاها از  تفادهاس يیزهايچ جور چه و افکار جور چه از الگو و نمونه یدعاها نيادر  مينيبب تا ميکن اس
  .ميکن دعا الگوها آن به هيشب بتوانيم هم ما که شده

  

ه خدا که ميخواهيم را ب هايیما نبايد ليستی از چيز  اين مهم که قدرت خداوند را بياد بياوريم و ستايش کنيم آن را بردعاهايمان
  ارائه بدهيم تا برای ما انجام دهد.اگر ميخواهيم خدا گناهان مارا ببخشد بايد کسانی را که مارا ناراحت می کنند را ببخشيم.

  

ت  خطايی که آن  ارها یو بخاطر بياوريم ک" و بدهی ها (يا گناهان) مارا ببخش"کنيم در زمان گفتن  که مکثاين مفيد اس
تی که به ذهنمان خطور کرده بودند  پس از آن ايمان داران  ش می  با التماسروز انجام داده ايم و افکار نادرس از خدا  بخش

  خواهند و می خواهند تا خدا کمکشان کند که دوباره همين خطاها را انجام ندهند.

  



  اين مومنان مرتبا اين اعمال را تکرار ميکنند.توجه داشته باشيد که اين يک دعای روزانه است و بنابر

  

  )24-19 :6کدام ارباب را خدمت کنيم(

  

ود و آن  ان می ش ت آوردن آن تا جاييکه می توانند تالش می  هابرخی از مردم گمان می کنند که زندگی با پول آس برای بدس
  .) ما نبايد به پول بلکه به خدا بايد اعتماد  کنيم در سکوتکنند ( گاهی 

  

ی به ما  د عيس ت. " نگران  اطميناناو بايد ارباب ما باش انيکه به او اعتماد دارند اس می دهد مراقبت و توجه خدا برای کس
  نباشيد" خداوند مراقب کسانی است که به او اعتماد کنند.

  

  ها و عالقمندی ها می خواهد که کامال به او عالقمند و وفادار باشيم باالتر از همه وفاداری ما خدااز

  

ند؟( يحيان نبايد نگران باش ) خدا از نياز ها در 29-25: 6) مظطرب بودن هيچ چيز مفيدی به ما نميدهد (34-25:6چرا مس

  )33-6:30زندگی اطالع دارد و اينکه چه چيزی بهترين است برای پيشرفت معنوی ما .(

  

اک مان کار و  اگر خدا می تواند از پرندگان مراقبت کند پس می تواند از ماهم مراقبت کند اما بايد برای تهيه خوراک و پوش
  تالش کنيم.

  

  نگرانی می تواند ناشی از عدم ايمان باشد.

  

ورت با خد کالتمان را بدون مش ان می دهيم که فکر ميکنيم بايد مش ويم به ديگران نش ل ا و اعتماد به او حوقتی نگران می ش
  کنيم .نگرانی به حل مشکالمان کمکی نميکند .

  

ان دهنده زيبايی فوق  د ميکنند و همچنان نش تان  العادهنيلوفر ها بدون رنج و زحمت رش تند. رنج های اين  خالقدس خدا هس
  زندگی مارا به خدا نزديکتر نميکند ما بايد شاهد برنامه زيبای خداوند برای بشريت باشيم

  

يحی گونه و از کالم خدا تغذيه  با لح آميز مس مت او  کنيمزندگی آرام و ص خدا می خواهد که مومنان برای عبادت به س
  )7-5: 4انفيليپيبيايند.(



  

يد ،بلکه بگذاريد ت برای هيچ چيز نگران نباش د خداوند نزديک اس کار باش ما برهمگان آش هر چيز با دعا و  در مالمت ش
  زاری ،در خواست های خود را به خدا ابراز کنيد.استغاثه همراه با شکرگ

  

  را در مسيح عيسی محفوظ نگاه خواهد داشت. ذهنهايتانبدين گونه ،آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است ،دلها و 

  

  خداوند بايد ملکوت اورا بيش از هر چيز جست و جو کنيم و مانند او درستکار باشيم.های نعمت  برای تأمين

  

  33:6متی: 

  

  ليکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبيد که اين همه برای شما مزيد خواهد شد.

  

شدن رو به رو  مصلوبدر مورد چگونگی کنار امدن با استرس به ما داد هنگامی که او با  عملی سرورمان عيسی يک درس
) و او  خواست که خواست پدرش را 27-26: 19يوحنا   31-27: 23بود با تمام درد و شرم خود ،او به ديگران انديشيد.(لوقا

  دهند. انجام 

  

يد و در يک پاکت  ش نامه بنويس خ های خود را در اين پرس خ دهيد لطفا پاس والت که ممکنه در اين درس پيش بيايد پاس به س
  نامه برگردانيد.
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