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🔷آموزش كتاب مقدس كريستادلفين🔷

انجيل متي باب  10ﺗا 12

درس ⃣ 4

🔺ﻓﺼل 🔺 : 10ماموريت دوازده رسول ⭕

) (10: 1-4دوازده رسول

بسياري از زنان و مردان در ابتداي خدمت عيسي از او پيروي كردند .از بين آنها  ،وي دوازده مرد را انتخاب كرد كه به ويژه نزديك او
باشند و كارهاي ويژه اي نيز انجام دهند .آنها ابتدا "شاگردان" خوانده مي شوند )متي  ( 5:1به مﻌناي "ياد گيرندگان" يا "دانش آموزان"
زيرا وقتي عيسي آنها را صدا كرد ﺗا از او پيروي كنند  ،آنها شاگردان او بودند .عيسي شاگردان زيادي داشت اما از بين آنها اين  12نفر را
.براي يك كار ويژه انتخاب كرد

.اين مردان اكنون "رسول" يا "پيامبر" يا "ﻓرستاده شده" خوانده مي شوند )متي (1:10

عيسي مردان را از پيشينه هاي مختلف انتخاب كرد .او آنها را به موعظه انجيل ﻓرستاد و به آنها قدرت انجام مﻌجزه داد .آنها حتي مي
.ﺗوانند مردگان را زنده كنند

ما از مستندات انجيل مي دانيم كه بﻌضي اوقات اختﻼﻓات و نزاع هايي بين آنها وجود داشته است .عيسي وقت گذاشت ﺗا به آنها بياموزد
كه اين اشتباه بوده است و آنها بايد ﺗوسﻂ پيام انجيل متحد شوند .اين امروز براي ما يك درس است  ،ﻓرقي نﻤي كند پوست ما چه رنگي
باشد  ،به چه قبيله اي ﺗﻌلق داريم  ،چه مرد و چه زن باشيم  ،هﻤه ما از طرف خدا يكسان هستيم و بايد با هﻤه يكسان رﻓتار كنيم

🔵🔵🔵

زيرا در مسيحْ عيسي ،شﻤا هﻤه به واسطة ايﻤان ،پسران خداييد .چرا كه هﻤگي شﻤا كه در مسيح ﺗﻌﻤيد ياﻓتيد ،مسيح را در بر كرديد“ .
”.ديگر نه يهودي مﻌني دارد نه يوناني ،نه غﻼم نه آزاد ،نه مرد نه زن ،زيرا شﻤا هﻤگي در مسيحْ عيسي يكي هستيد
).غﻼطيان (28-26:3

🔵🔵🔵

) (10: 5-13دستورالﻌﻤل براي موعظه
:هﻤانطور كه در اولين مأموريت موعظه خود دستورات عيسي به رسوﻻن روشن بود

.آنها بايد به يهوديان موعظه كنند )" گوسفندان گﻤشده اسرائيل " ،آيه 1 ⃣ (6
.آنها بايد پيام در مورد پادشاهي آينده خدا را موعظه كنند )آيه 2 ⃣ (7
.موعظه آنها با مﻌجزات شفا هﻤراه بود )آيه 3 ⃣ (8

•
•

•

آنها بايد آزادانه مي دادند .آنها مي ﺗوانند ميهﻤان نوازي را بپذيرند اما از موعظه و بهبودي درآمد كسب نﻤي ⃣ 4

•

.كنند
.آنها با مخالفت و آزار و اذيت روبرو مي شدند  ،اما خدا به آنها كﻤك مي كند ⃣ 5
.اگر وﻓادار ماندند  ،پاداش مي گرﻓتند ⃣ 6

•

•

پيام انجيل كه رسوﻻن بايد ﺗﻌليم دهند اين بود" :پادشاهي بهشت نزديك است" .ما مي دانيم كه هدف بزرگ خدا اين است كه دوباره
پادشاهي خود را بر روي اين زمين مستقر كند  ،اما اكنون حدود  2،000سال از زمان رسوﻻن است كه به آنها آموزش دادند كه پادشاهي
.نزديك است

در زمان عهد عتيق پادشاهي خدا بر روي زمين وجود داشت .اين پادشاهي اسرائيل بود و در مركز قدس قرار داشت .شهروندان اين
پادشاهي يهوديان  ،مردم خدا بودند  ،در سرزميني كه به آنها داده بود زندگي مي كردند .اما به دليل بي ايﻤاني قوم خود  ،خداوند
پادشاهي خود را بر روي زمين به پايان رساند .شش صد سال قبل از به دنيا آمدن مسيح  ،آخرين پادشاه اسرائيل ﺗوسﻂ ارﺗش مهاجم
برداشته شد .از آن زمان به بﻌد  ،مردم خدا هرگز پادشاهي نداشته اند كه بر آنها حكﻤراني كند .در زمان عيسي مسيح رومي ها بر يهود
حاكم بودند  ،پس چگونه پادشاهي بهشت در نزديكي آنها بود؟

كتاب مقدس به ما مي گويد كه چگونه عيسي اهداف پدر خود را به طور كامل انجام داد .او شخﺼيت خدا را به هﻤه اطراﻓيان خود با
.روشي كه زندگي و صحبت مي كرد نشان داد .او شيوه زندگي بسيار متفاوﺗي را از نﻤونه اي كه رهبران مذهبي آنها آورده اند نشان داد

بنابراين پادشاه آينده جهان در آنجا بود .عيسي با استفاده از قدرﺗهاي مﻌجزهآساي پادشاهي و با رﻓتار خود به مردم نشان داد كه در اين
پادشاهي چگونه خواهد بود .از اين نظر  ،پادشاهي بهشت در آن زمان نزديك يهوديان بود .با قبول موعظه رسوﻻن رسوﻻن  ،زن و مرد
مي ﺗوانستند عيسي را به عنوان پادشاه زندگي خود در آنجا پذيرﻓته و بﻌد از آن  ،حتي اگر چيزهاي زيادي قبل از سلطنت پادشاه بر
.جهان از اورشليم بايد اﺗفاق بيفتد

.ما نيز بايد اكنون خداوند عيسي را به عنوان پادشاه در زندگي خود بپذيريم ﺗا براي بازگشت او آماده باشيم

🔻 ••••••🔻

پادشاهي اسرائيل
هنگامي كه عيسي بازگردد  ،اين پادشاهي خواهد بود كه احيا مي شود و او آن را گسترش مي دهد  ،بنابراين در نهايت شامل ﺗﻤام زمين
:مي شود .رسوﻻن پس از رستاخيز عيسي مسيح اين را ﻓهﻤيدند و از او پرسيدند
پروردگار  ،آيا شﻤا در اين زمان پادشاهي را به اسرائيل بازگردانيد؟" )اعﻤال "(6 :1
.پادشاهي بهشت نام ديگري براي اين پادشاهي خدا است كه با بازگشت مسيح بر روي زمين ﺗأسيس مي شود

🔺••••••🔺

) (10: 16-28هشدار از آزار و اذيت

هنگامي كه عيسي رسوﻻن را براي موعظه ﻓرستاد  ،مي دانست كه براي آنها آسان نخواهد بود  ،بنابراين به آنها هشدار داد كه بهترين
رﻓتار آنها ﻻزم است )"مثل كبوﺗرها بي گناه باشيد"( .وي راه هايي را كه ﺗوسﻂ آنها مي ﺗوان مورد آزار و اذيت هﻤوطنان خود قرار داد ،
ليست كرد .بﻌداً در خدمت او نيز پيام مشابهي منتشر شد )لوك  (18-12 :21كه نشان مي دهد اين آزارها پس از مرگ وي ادامه خواهد
.ياﻓت
علي رغم شاهد قدرﺗﻤند مﻌجزاﺗي كه عيسي انجام داد و اقتدار آموزش او بود  ،بيشتر يهوديان پيام او را رد كردند .آنها او را )آيه (25
:متهم كردند كه صاحب خانه يك خداي بت پرست  ،بنزوبوب است و بنابراين عيسي به آنها هشدار داد .او گفت

🔵🔵🔵

از كساني كه جسم را ميكشند امّا قادر به كشتن روح نيستند ،مترسيد؛ از او بترسيد كه قادر است هم روح و هم جسم شﻤا را در “
”.جهنم هﻼك كند

”.امّا هر كه مرا نزد مردم انكار كند ،من نيز در حضور پدر خود كه در آسﻤان است ،او را انكار خواهم كرد“
)متي  28:10و (33

🔵🔵🔵

به رسوﻻن گفته شد كه از كساني كه مي خواستند آنها را بكشند نترسيد زيرا آينده آنها با خدا ايﻤن خواهد بود .اما آنها از خدا مي
مكان خارج از اورشليم بود كه زباله ها و حيوانات مرده كامﻼً ". Gehennaﺗرسيدند كه بتواند "روح و بدن را در جهنم )گنه( نابود كند
سوخته شده بودند .اين نشان دهنده ﺗخريب كامل است .مﻤكن است مردم ما را بكشند اما آنها نﻤي ﺗوانند اميد ما به زندگي ابدي را از
.بين ببرند .ﻓقﻂ خدا مي ﺗواند از طريق پسرش زندگي بيكران را ﺗأمين كند  ،و بنابراين ﻓقﻂ او مي ﺗواند آن را ﺗحقير كند

🔷كلﻤه "روح" به مﻌناي "زندگي" است🔷

وقتي شخﺼي مي ميرد زندگي وي از او گرﻓته مي شود و او متوقف مي شود .روح مي ميرد .با اين حال  ،اين زندگي را مي ﺗوان در
.رستاخيز مردگان به او داد

🔵🔵🔵

بنگر  ،هﻤه روح من هستند .روح پدر و هﻤچنين روح پسر مال من است :روح گناهكار مي ميرد) " .حزقيال "(4 :18
هر كاري را كه دست شﻤا پيدا مي كند انجام دهيد  ،آن را با ﺗوان خود انجام دهيد  ،زيرا هيچ كاري يا ﻓكر و دانش و دانش و حكﻤت "
در شول وجود ندارد كه به آن مي رويد) ".جامﻌه (9:10

🔵🔵🔵

🔻مراقبت از خدا🔻

اگرچه عيسي به كساني كه او را نپذيرﻓتند هشدار داد  ،اما به كساني كه قبول مي كردند از هر آنچه در زندگي آنها اﺗفاق اﻓتاد مراقبت
.مي كردند

🔵🔵🔵

.آيا دو گنجشك براي يك سكه ﻓروخته نﻤي شوند؟ و هيچ يك از آنها جدا از پدر شﻤا روي زمين نﻤي اﻓتد
.اما حتي موهاي سر شﻤا هﻤگي شﻤاره گذاري شده اند
.بنابراين نترسيد .شﻤا از بسياري از گنجشك ها ارزش بيشتري داريد
بنابراين  ،هر كس مرا قبل از مردان ﺗﺼديق كند  ،من نيز پيش از پدرم كه در بهشت است  ،ﺗﺼديق مي كنم) .متي (32-29 :10

🔵🔵🔵

) (10: 34-42ﺗﻌهد ما🔻

عيسي آموخت كه اگر ما ﺗﺼﻤيم بگيريم كه شاگردان او باشيم  ،ﺗﻌهد ما نسبت به او بايد كامل باشد .او به رسوﻻن خود هشدار داد كه
پيام انجيل خانواده ها را بين كساني كه دعوت انجيل را قبول دارند و آنهايي كه آن را رد مي كنند ﺗقسيم مي كند .شاگردي كه به خاطر
.انجيل زندگي خود را از دست مي دهد  ،زندگي در پادشاهي را به دست مي آورد

🔺ﻓﺼل 🔺 : 11عيسي و يحيي ﺗﻌﻤيد دهنده ⭕

) (11: 1-6پيامبران يحيي ﺗﻌﻤيد دهنده

پادشاه هيرود  ،يحيي ﺗﻌﻤيد دهنده را كه در ﻓﺼل  3با او مﻼقات كرديم  ،دستگير و زنداني كرد  ،سپس يحيي پيروان خود را ﻓرستاد ﺗا
از عيسي سؤال كنند كه آيا او واقﻌاً مسيح موعود است .عيسي به آنها گفت كه آنچه را كه ديده و شنيده بودند به يحيي بگويند .هيچ
.كس نﻤي ﺗوانست چنين مﻌجزاﺗي را انجام دهد يا مانند اين موعظه كند مگر اينكه واقﻌ ًا مسيح باشند

براي پاسخ به اين سؤال "آيا شﻤا كسي هستيد كه بايد بيايد؟" عيسي به آنها نشان داد كه كار او پيشگويي هاي عهد عتيق درباره مسيح
و پادشاهي آينده خدا را كه در اشﻌيا مي يابيم  ،انجام مي دهد .پاسخ عيسي را به شاگردان يحيي با اين سخنان اشﻌيا  35و  61مقايسه
.كنيد

⬇پاسخ عيسي شامل اين سخنان است⬤

كوران بينا ميشوند ،لنگان راه ميروند ،جذاميان پاك ميگردند ،كران شنوا ميشوند ،مردگان زنده ميگردند و به ﻓقيران بشارت داده “
”».ميشود .خوشا به حال كسي كه به سبب من نلغزد
 11:5-6مَتّي

⬇سخنان عيسي از اين قسﻤت ها گرﻓته شده است ⬤

آنگاه چشﻤان نابينايان گشوده خواهد شد ،و گوشهاي ناشنوايان باز خواهد گشت .آنگاه لنگان چون غزال جست و خيز خواهند كرد ،و “
”.زبان گنگ شادمانه خواهد سراييد .آبها در بيابان سيﻼن خواهد كرد ،و نهرها در صحرا خواهد جوشيد
 35:5-6اِشﻌيا

روح خداوندگا ْر يهوه بر من است ،زيرا كه خداوند مرا مسح كرده است ﺗا ﻓقيران را بشارت دهم؛ او مرا ﻓرستاده ﺗا دلشكستگان را التيام “
”بخشم ،و آزادي را به اسيران و رهايي را به محبوسان اعﻼم كنم؛
 61:1اِشﻌيا

🔵

يحيي اعدام شد )متي  12-3 :14را بخوانيد( .وقتي عيسي به يحيي بازگردد  ،رستاخيز خواهد شد و به زندگي جاويدان مي رسد ،
اميدي كه هﻤه شاگردان در آن سهيم هستند .اشﻌيا  35و  61هر دو رهايي از گناه را كه عيسي آورده و حتي نﻌﻤتهاي بزرگتري كه با
.بازگشت او به هﻤراه خواهد آورد  ،به ما مي گويند

در پاسخ خود عيسي هﻤچنين اضاﻓه ميكند "ﻓقرا خبر خوب به آنها موعظه مي شوند"  .به لوقا  21-16 :4نگاه كنيد ﺗا ببينيد كه
.چگونه عيسي قبﻼً اين پيشگويي را براي خودش اعﻤال كرده بود

) (11: 7-15نقش يحيي ﺗﻌﻤيد دهنده 🔻

يحيي كار پيشگويي شده ﺗوسﻂ پيامبر را به پايان رسانده بود )اشﻌيا  3 :40را بخوانيد( .او "صداي كسي بود كه در بيابان گريه مي كرد
 ،راه خداوند را آماده كن" )متي  .(3 :3يحيي مي دانست كه كار او به پايان رسيده است و او مي خواست كه اكنون شاگردانش از عيسي
.پيروي كنند" .او بايد اﻓزايش يابد  ،اما من بايد كاهش يابم" )بخوانيد يوحنا (3:30

.بنابراين عيسي اداي احترام كرد به كار يحيي  ،آخرين و بزرگترين يك خﻂ از پيامبران

در آخرين ﻓﺼل از عهد عتيق )مﻼكي  (5 :4اين پيشگويي وجود دارد كه الياس )يكي از پيامبران اوايل عهد عتيق(  ،قبل از روز قيامت
خدا دوباره ظهور مي كند ﺗا يك پيامبر مانند يحيي ﺗﻌﻤيد دهنده باشد .يحيي راهي را براي آمدن عيسي آماده كرده بود  ،درست
.هﻤانطور كه الياس راهي را براي اليشا آماده كرده بود )پيغﻤبري كه بﻌد از الياس آمد و كار خود را ﺗﻤام كرد(

متأسفانه  ،بني اسرائيل پيام يوحنا يا خدمت عيسي را نپذيرﻓت  ،اما عيسي را به قتل رساند .و عدالت خداوند بر آنها نازل شد هنگامي
كه روميان در سال  70ميﻼدي و بﻌد از آن در سال  135ميﻼدي به اورشليم حﻤله كردند كه "به عنوان يك مزرعه شخم زده شد" ،
.پيشگويي ميكاه  3:12را انجام داد

‼ : MESSIAHاطﻼعات زمينه ‼

يك كلﻤه عبري به مﻌناي "مسح" يا "پادشاه" است .به يوناني هﻤين كلﻤه "مسيح" ﺗرجﻤه شده است .متي  1.21به ما MESSIAH
.مي گويد "عيسي" به مﻌناي "ناجي" است  ،بنابراين عيسي مسيح به مﻌني "ناجي  ،پادشاه )آينده(" است

) (11: 16-19يحيي و عيسي  -هر دو درستكار اما از نظر ظاهري متفاوت🔻

يهوديان يحيي را رد كردند و ادعا كردند كه "او ديو دارد" يا او ديوانه شده است .آنها علي رغم شيوه زندگي بسيار متفاوت او  ،عيسي را
نيز رد كردند .ﺗوجه كنيد كه مردم گفتند كه يحيي ديو داشت زيرا رﻓتار و ظاهر او بسيار غيرمﻌﻤول بود؛ او وقت خود را صرف مﻌاشرت
نكرد و مشروبات الكلي ننوشيد )نگاه كنيد به لوقا  .(1:15يحيي زندگي را جدا از اﻓراد ديگر به منظور ﺗﻤركز بر كارهايي كه خدا از او
.خواسته بود انجام دهد زندگي كرد

هﻤين مردم نيز عيسي را رد كردند و گفتند كه او نيز ديو داشته است )يوحنا  7:20؛  .(52-48 :8اما عيسي آمد ﺗا گوسفندان گﻤشده
اسرائيل را نجات دهد )به متي  (6 :10و به هﻤين ﺗرﺗيب با مردم آميخته و با آنها مﻌاشرت كرد ﺗا به آنها موعظه كند .با اين حال
متهﻤين وي از اين آشكارگي بﻌنوان ﻓرصتي براي متهم كردن وي به لجاجت  ،مستي و مﻌاشرت كردن با كساني كه مورد ﺗحقير جامﻌه
.قرار گرﻓته اند استفاده كردند )به متي  10 :9مراجﻌه كنيد(

‼اطﻼعات زمينه  :حكﻤت ‼

.حكﻤت خدادادي در عهد عتيق به عنوان يك زن صالح  ،كه مردم را به خانه خود دعوت مي كند  ،ﺗﺼوير مي شود )امثال (12-1 :9
ﺗوسﻂ زني احﻤق نشان داده مي شود كه مردم را به انجام كارهاي اشتباه ﺗشويق مي كند )امثال  .(18-13 :9اينها نﻤونه هايي از Folly
.شخﺼيت پردازي است  ،جايي كه چيزي بدون زندگي ﺗوصيف مي شود كه انگار يك ﻓرد است

يحيي و عيسي "ﻓرزندان حكﻤت" هستند  -ﻓرزندان زن عادل .هر دو نفر از مردم دعوت كردند كه بيايند و به پيام آنها موعظه كنند.
خداوند  ،با حكﻤت خود  ،برنامه ريزي كرد كه يحيي در ظاهر و شيوه زندگي مانند پيامبر الياس باشد  ،اما او برنامه ريزي كرد كه پسرش
.متفاوت باشد

يهودياني كه عهد عتيق را مي دانستند مي ﻓهﻤيدند كه الياس به پيامبري بزرگتر  ،اليزه  ،كه مﻌجزات بسياري انجام مي داد  ،جاي داد ،
برخي از آنها به كار عيسي اشاره ميكردند .به عنوان مثال  ،اليزه يك جذامي را شفا داد و مردگان را زنده كرد ) 2پادشاه  .(5 ، 4اين به
.آنها كﻤك مي كند ﺗا دريابند كه عيسي پسر خدا است

) (11: 20-24اﻓرادي كه قدرت خدا را ناديده گرﻓتند🔻

بايد حيرت انگيز بود كه مﻌجزات شگفت انگيز عيسي را ديد و شاهد شادي كساني بود كه او شفا مي داد! ﻓقﻂ با روح القدس خدا چنين
مﻌجزاﺗي قابل انجام است  ،اما عده اي كه قدرت شگفت انگيز خدا را در عﻤل مي ديدند  ،از پذيرﻓتن عيسي خودداري كردند .مردم
خورزين  ،بيت صيدا و كفرناحوم  ،شاهد شهادت قدرت مﻌجزات انجام شده را رد كردند و نداي ﺗوبه و چشم انداز ورود به پادشاهي خدا را
.در بازگشت عيسي رد كردند

آيه  21به ما مي گويد كه مردم صور و صيدون  ،كه غير يهودي بودند  ،ﻓرصت يكساني براي ديدن كارهاي مﻌجزه آساي عيسي و
شنيدن ﺗﻌاليم او نداشتند .يهوديان مﻤتاز بودند كه منتخب خدا باشند .با پشت كردن به پيشنهاد نجات خداوند  ،آنها در روز داوري خدا
.بدون مجازات نخواهند ماند
خدا ما را از طريق كﻼم خود  ،كتاب مقدس ﻓرا مي خواند .در حالي كه ما اين ﻓرصت را داريم  ،نبايد از نداي ﺗوبه و پيشنهاد رستگاري
.از گناه و مرگ غاﻓل شويم

) (11: 25-30اﻓرادي كه عيسي را پذيرﻓتند🔻

بر خﻼف شرارت كساني كه ﺗﻌليم او را رد كردند  ،خداوند پدر خود را به دليل شاگردان نزديك خود و اﻓراد ديگري كه از پيام او نابينا
.نبودند ﺗشكر كرد

🔵🔵🔵

در آن وقت ،عيسي اظهار داشت» :اي پدر ،مالك آسﻤان و زمين ،ﺗو را ميستايم كه اين حقايق را از دانايان و خردمندان پنهان داشته و “
11:25بر كودكان آشكار كردهاي ”.مَتّي

🔵🔵🔵

.در اينجا عيسي از شاگردان خود به عنوان كودكان ﺗوصيف مي كند  ،به مﻌني كساني كه ما نند ﻓرزند به او اعتﻤاد دارند

خدا مردم را به نجات ﻓرا مي خواند  ،و هﻤزمان عيسي از ما ميخواهد يوغ او را بگيريم  .يوغ يك جفت گاو را قادر به ﺗحﻤل بار و
هﻤكاري با يكديگر مي كند .براي هﻤاهنگي با عيسي مسيح بايد شخﺼيت هايي با صداقت  ،مﻼيم و ﻓروﺗن ايجاد كنيم .عيسي قول مي
دهد  ،اگر ما با او كار كنيم  ،او بارهاي ما را ﺗقسيم مي كند  ،اكنون ما را از گناهانﻤان استراحت مي دهد و ادامه پادشاهي خود را در
.بازگشت او به زمين كامل ميكند

🔺ﻓﺼل 🔺 :12بنده برگزيده خدا ⭕

) (12: 1-14خوردن از زمين ذرت در روز سبت

ﻓﺼل  12با اختﻼف بين عيسي و ﻓريسيان آغاز مي شود .ﻓريسيان شاگردان را ديدند كه خوشه هاي ذرت را از يك مزرعه چيده و آنها
را مي خورد .اين دزدي نبود  ،قانون موسي به يهوديان اجازه مي داد كه از اين طريق ذرت مﺼرف كنند )ﺗثنيه  .(23:25با اين حال ،
ﻓريسيان ادعا كردند كه با انجام اين كار در روز سبت ،شاگردان در حال شكستن اين ﻓرمان بودند كه كار كردن در روز سبت را منع مي
كرد .آنها نكته اصلي را در مورد آن ناديده گرﻓته بودند .خدا قانون استراحت در روز سبت را داد ﺗا اسرائيل بتواند در آن وقت عبادت خدا
.را بپردازند و به ياد بياورند خداوند از چه راهي آنها را از برده داري در مﺼر رها كرده بود

🔵🔵🔵
اما روز هفتم سبت يهوه خداي ﺗوست؛ در آن روز هيچ كار مكن ،نه ﺗو ،نه پسر يا دخترت ،نه غﻼم يا كنيزت ،نه گاو يا اﻻغت يا هر
چارپايي كه از آنِ ﺗوست و نه غريبي كه درون دروازههاي ﺗوست ،ﺗا غﻼم و كنيزت نيز بتوانند چون ﺗو بياسايند .به ياد آر كه خود در
سرزمين مﺼر غﻼم بودي و يهوه خدايت ﺗو را با دست نيرومند و بازوي دراز از آنجا به در آورد .از اين روست كه يهوه خدايت به ﺗو ﻓرمان
5:14-15داده است كه روز سبت را نگاه داري ”.ﺗثنيه
🔵🔵🔵

عيسي به آنها گفت" :سبت براي انسان ساخته شد  ،نه انسان براي سبت") .مرقس  .(2:27كار عيسي در روز سبت ضبﻂ شده است ﺗا
.به ما ياد دهد كه كار خداوند بايد يك ﻓﻌاليت مداوم باشد  ،هفت روز هفته

🎁درسهايي براي ما🎁

دو بار در اين ﻓﺼل  ،عيسي ﻓريسيان را در مورد درك آنها از هدف خدا به چالش مي كشد .او به آنها مي گويد "مگر شﻤا نخوانده
ايد  "...وي خاطرنشان مي كند كه برخﻼف خودشان  ،پادشاه داوود و بﻌد ًا كاهنان  ،درك كردند كه خدمت به خدا كاري است كه بايد در
.هر روز از هفته انجام شود  ،نه ﻓقﻂ در روز سبت

ﺗﻌهد ما به خداوند بايد بخشي از زندگي روزمره ما باشد  ،نه ﻓقﻂ چيزي براي يكشنبه .ما بايد هﻤيشه ﻓداكاري را كه او براي نجات ما
.انجام داد  ،به خاطر بسپاريم )متي  (30-26 :26را بخوانيد

ﻓريسيان حتي ﺗﺼور مي كردند كه شفابخشي در روز سبت نوعي كار است و بنابراين حرام است! بنابراين  ،هنگامي كه عيسي آن مرد را
با دست پژمرده شفا داد )آيات  ، (14-9آنها ﻓكر كردند كه عيسي خطري براي اقتدار آنها است و براي اينكه چگونه مي ﺗوانند او را بكشند
.نقشه كشيدند

‼اطﻼعات زمينه  :ﻓريسيان

‼

ﻓريسيان يهوديان پرهيزگار بودند كه سﻌي مي كردند به طور جدي به قانوني كه خدا از طريق موسي داده است عﻤل كنند .آنها به
قوانين بسياري از قوانين اضاﻓي  -سنت هاي خود  -اضاﻓه كردند و از پيروي از اين قوانين دست بشر بسيار ﺗاكيد داشتند  .با انجام اين
ﻼ مخالف هدف اصلي خود قانون بودند .بسياري اﻓتخار
كار آنها روح واقﻌي قانون خدا را از دست دادند .در حقيقت برخي از رسوم آنها كام ً
مي كردند و به يهودياني كه سنت خود را حفظ نﻤي كردند با ﺗكبر و از نگاه باﻻ به پايين نگاه ميكردند

عيسي نفاق آنها را محكوم كرد  -در حالي كه ادعا مي كردند بندگان وﻓادار خدا هستند  ،آنها واقﻌاً از خدا اطاعت نكردند .آنها در
برخورد با مردم ﻓروﺗن  ،دلسوز و مهربان نبودند .استثنائاﺗي وجود دارد  ،مانند يوسف و نيكودموس كه پس از مرگ از بدن عيسي مراقبت
.كردند

) (12: 15-21پيشگويي در مورد عيسي🔻

.متي سخنان اشﻌيا را نقل مي كند كه عيسي را به عنوان بنده منتخب خدا نشان مي دهد )اشﻌيا (21-15 :42

.بنده نجيب خواهد بود و در مﻌرض رنج و رﻓتار ناعادﻻنه قرار مي گيرد 🔅

.او ﺗﻼش نﻤي كرد بلكه با هﻤه كساني كه به دنبال يادگيري راه هاي خدا بودند  ،مهربان بود🔅

.او هﻤچنين بر گناه پيروز مي شود و پيروزي را از جانب خدا كسب مي كند🔅

او به هﻤه ملل جهان داوري و عدل مي آورد .آنها قوانين خدا را ياد مي گيرند و به او اعتﻤاد مي كنند .اين بخشي از كار آينده 🔅
.عيسي هنگام بازگشت او به زمين است )متي (21 :12

موضوع بنده نكته مهﻤي در نبوت اشﻌيا است .ساير پيشگويي هاي بنده شامل اشﻌيا  49است كه از عيسي به عنوان چراغي براي هﻤه
.ملل و نه ﻓقﻂ يهوديان صحبت مي كند  ،و اشﻌيا  ، 12-1 :53 - 52:13يك پيشگويي شگفت انگيز از رنجهاي عيسي است

) (12: 22-30قدرت خدا و بهزبول🔻

عيسي يك مرد نابينا و گنگ را كه يهوديان مﻌتقد بودند با يك ديو طلسم شده است شفا داد .ﺗﺼور مي شد كه بﻌلزبول شيطان اصلي
است .اين كه آيا ﻓريسيان واقﻌاً به بﻌلزبول اعتقاد داشتند يا نه  ،آنها عيسي را متهم كردند كه از قدرت بﻌلزبول استفاده كرده است ﺗا
ديگران را به اعتقاد او متوقف كند .عيسي نشان داد كه اين چقدر احﻤقانه است زيرا اگر بﻌلزبول مشكﻼت اين انسان را ايجاد كرده بود ،
ديگر عيسي نﻤي ﺗوانست با بﻌلزبول هﻤكاري كند ﺗا مرد را شفا دهد .عيسي خاطرنشان كرد كه هيچ ﻓايده اي در پادشاهي )قدرت شرور
.و ﻓﻌاليت هاي بﻌلزبول( بر عليه خود ﺗقسيم نﻤي شود .به هﻤين ﺗرﺗيب  ،اگر دشﻤن عليه خود نبرد كند  ،نﻤي ﺗواند پيروز شود

هﻤانطور كه درس  29از  40درس نشان داده شده است  ،كلﻤه "شيطان" به مﻌناي مخالف يا دشﻤن است  ،و در اينجا ﺗوسﻂ عيسي
.مورد استفاده قرار مي گيرد ﺗا نشان دهد كه چقدر اشتباه استدﻻل مي كنند كه او وقتي كه در واقع با شيطان مي جنگد شر است

‼اطﻼعات زمينه :بﻌلزبول ‼

:بﻌلزبول در عهد عتيق در  2پادشاهان  2 :1كه مي ﺗوانيم ببينيم كه اين به يك خداي كاذب اشاره دارد

اكنون آخازيا )يك پادشاه يهودي( شبكه اي را در اﺗاق ﻓوقاني خود در ساماريا ريخت و بيﻤار شد .به هﻤين دليل او پيامبران را ﻓرستاد "
".و به آنها گفت" :برو  ،از بﻌلزبوب ،خداي اكرون سؤال كن  ،كه آيا من از اين بيﻤاري بهبود مي يابم

نام اين خداي در واقع بﻌلزبول به مﻌني "خداي خانه" يا "ارباب خانه" بود .اين احتﻤال وجود دارد كه بني اسرائيل نام اصلي اين خداي
ﻓلسطيني را گرﻓته  ،نامه آخر را ﺗغيير داده و اين نام را ﺗوليد كرده كه مي ﺗواند به عنوان "پروردگار مگس ها" ﺗرجﻤه شود  ،زيرا "زبل"
.به مﻌني عبوري براي يا كثاﻓت است

) (32 ، 12:31كفر عليه روح القدس🔻

از آنجا كه عيسي از روح القدس خدا براي شفابخشي مردم استفاده مي كرد  ،اين اشتباه بود كه بگوييم او از قدرت بﻌلزبول استفاده كرده
.است
عيسي گفت كه آنها عليه روح القدس كفر مي كردند و قابل بخشش نيستند .خدا بسيار بخشنده و مهربان است  ،اما اين رهبران يهود از
عيسي متنفر بودند و آماده بودند كه بگويند قدرت ﻓوق الﻌاده او كه براي مناﻓع مردم كار مي كرد از منبع شر بود .به اين ﺗرﺗيب آنها عﻤداً
از شر روح القدس  ،قدرت خدا سخن گفتند .اين ﻓراموش نشدني بود

) (12: 38-41نشانه حضرت يونس 🔻

گرچه عيسي مﻌجزات شگفت انگيز زيادي انجام داده بود  ،اما هنوز از او نشانه مي خواستند! بزرگترين نشانه از هﻤه  -رستاخيز عيسي
 -.به ما نشان مي دهد كه واقﻌ ًا عيسي پسر خدا است  ،اما رهبران يهود او را رد مي كنند

يونس نبي عهد عتيق ﺗوسﻂ موجود دريايي بزرگي بلﻌيده شد و سه شبانه روز قبل از نجات خدا  ،در آن ماند .پس از آن  ،او رﻓت و نياز
.ندامت را به نينوا كه در ابتدا گوش مي دادند اما سپس از خدا دور شد و نابود شد موعظه كرد

اين رويداد يك نوع بود؛ اين امر به مرگ و رستاخيز خداوند عيسي اشاره داشت .عيسي سه شبانه روز قبل از آنكه خدا او را پس از
مرگ زنده كند  ،در آرامگاه بود .يهوديان در ابتدا آموزه هاي او را پذيرﻓتند اما عليه او شدند و با حﻤله رومي ها به سرزمين خود در سال
 70.ميﻼدي ﺗقريباً نابود شدند

) (12: 46-50بستگان عيسي🔻

ما از يوحنا  5 :7مي دانيم كه برادران ناﺗني عيسي  -ﻓرزندان مريم و يوسف  -در طول خدمت عيسي به او ايﻤان نياوردند  ،اگرچه مريم
 ،مادرش  ،وﻓادار ماند .متاسفانه مي خوانيم كه خويشاوندان عيسي ﻓكر مي كردند كه او بايد ديوانه شده باشد )مرقس  .(21 :3با اين
حال  ،اعﻤال  ، 1:14نوشته شده پس از رستاخيز عيسي  ،به ما نشان مي دهد كه اين واقﻌه نظر آنها را ﺗغيير داده و آنها ﺗبديل به
.شاگردان وﻓادار عيسي شدند

⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤

.پاسخ به بيشتر سواﻻت را مي ﺗوان در دروس يا بخش هايي از كتاب مقدس آورده شده ياﻓت ❗

:لطفاً پاسخهاي خود را در اين برگه سؤال بنويسيد و آنها را در پاكت نامه ارائه شده برگردانيد ⚠

❓سؤاﻻت مربوط به ﻓﺼل ❓10

) (4: 18-22شﻤﻌون پطرس  ،آندرياس  ،يﻌقوب و يحيي هﻤه قبل از اينكه عيسي را پيروي كنند چه كارهايي انجام ميدادند؟ ⃣ 1

كلﻤه "روح" به چه مﻌني است؟ ⃣ 2

آيا مردم داراي يك روح هستند كه پس از مرگ آنها به زندگي خود ادامه مي دهد؟ ⃣ 3

آيه  28نشان مي دهد كه روح جاودانه نيست .چه كسي مي ﺗواند آن را از بين ببرد؟ ⃣ 4

منظور از بين بردن "بدن در جهنم )ژنه(" چيست؟ ⃣ 5

❓سؤاﻻت مربوط به ﻓﺼل ❓11

يحيي ﺗﻌﻤيد دهنده پيغام براني را به عيسي ﻓرستاد كه از او سؤال كنند كه آيا او شخﺼي است كه از طرف خدا وعده داده شده ⃣ 1
است .در پاسخ او عيسي در مورد مﻌجزات انجام شده صحبت كرد .چرا؟

در زمان عيسي وقتي شخﺼي دچار بيﻤاري عجيبي شد كه قابل ﺗوضيح نيست  ،مردم مي گفتند كه او يك ديو داشته است ⃣ 2

چرا مردم گفتند كه يحيي ﺗﻌﻤيد دهنده ديو داشت؟ 2a

چه دليلي داشتند كه عيسي را نيز نفي كنند؟ 2b

چه مجازاﺗي را خداوند براي مردم سدوم به ارمغان آورد؟ )به پيدايش ﻓﺼل  19مراجﻌه كنيد( ⃣ 3

حقيقت خدا از كساني كه ﻓكر مي كنند خردمند و باهوش هستند پنهان است .اگر مي خواهيم خدا حقيقت خود را به ما نشان ⃣ 4
دهد  ،چه نوع ﻓردي بايد باشيم؟

❓سؤاﻻت مربوط به ﻓﺼل ❓12

چرا يهوديان موظف بودند روز سبت را حفظ كنند؟ ⃣ 1

چرا كاهنان از حفظ روز سبت مﻌاف بودند؟ ⃣ 2

از مثال كاهنان موظف به حفظ روز سبت نيستند چه درسهايي مي ﺗوانيم ياد بگيريم؟ ⃣ 3

چرا بايد قبل از صحبت كردن با دقت ﻓكر كنيم )آيه (36؟ ⃣ 4

منظور از نشانه پيامبر يونس چيست؟ ⃣ 5

عيسي به آنها گفت" :سبت براي انسان ساخته شد  ،نه [7:26 AM, 5/17/2020] Saeed Boyrati Castleford St OL1 2PS:
انسان براي سبت") .مرقس  .(2:27كار عيسي در روز سبت ضبﻂ شده است ﺗا به ما ياد دهد كه كار خداوند بايد يك ﻓﻌاليت مداوم باشد
 ،.هفت روز هفته

🎁درسهايي براي ما🎁

دو بار در اين ﻓﺼل  ،عيسي ﻓريسيان را در مورد درك آنها از هدف خدا به چالش مي كشد .او به آنها مي گويد "مگر شﻤا نخوانده
ايد  "...وي خاطرنشان مي كند كه برخﻼف خودشان  ،پادشاه داوود و بﻌد ًا كاهنان  ،درك كردند كه خدمت به خدا كاري است كه بايد در
.هر روز از هفته انجام شود  ،نه ﻓقﻂ در روز سبت

ﺗﻌهد ما به خداوند بايد بخشي از زندگي روزمره ما باشد  ،نه ﻓقﻂ چيزي براي يكشنبه .ما بايد هﻤيشه ﻓداكاري را كه او براي نجات ما
.انجام داد  ،به خاطر بسپاريم )متي  (30-26 :26را بخوانيد

ﻓريسيان حتي ﺗﺼور مي كردند كه شفابخشي در روز سبت نوعي كار است و بنابراين حرام است! بنابراين  ،هنگامي كه عيسي آن مرد را
با دست پژمرده شفا داد )آيات  ، (14-9آنها ﻓكر كردند كه عيسي خطري براي اقتدار آنها است و براي اينكه چگونه مي ﺗوانند او را بكشند
.نقشه كشيدند

‼اطﻼعات زمينه  :ﻓريسيان

‼

ﻓريسيان يهوديان پرهيزگار بودند كه سﻌي مي كردند به طور جدي به قانوني كه خدا از طريق موسي داده است عﻤل كنند .آنها به
قوانين بسياري از قوانين اضاﻓي  -سنت هاي خود  -اضاﻓه كردند و از پيروي از اين قوانين دست بشر بسيار ﺗاكيد داشتند  .با انجام اين
ﻼ مخالف هدف اصلي خود قانون بودند .بسياري اﻓتخار
كار آنها روح واقﻌي قانون خدا را از دست دادند .در حقيقت برخي از رسوم آنها كام ً
مي كردند و به يهودياني كه سنت خود را حفظ نﻤي كردند با ﺗكبر و از نگاه باﻻ به پايين نگاه ميكردند

عيسي نفاق آنها را محكوم كرد  -در حالي كه ادعا مي كردند بندگان وﻓادار خدا هستند  ،آنها واقﻌاً از خدا اطاعت نكردند .آنها در
برخورد با مردم ﻓروﺗن  ،دلسوز و مهربان نبودند .استثنائاﺗي وجود دارد  ،مانند يوسف و نيكودموس كه پس از مرگ از بدن عيسي مراقبت
.كردند

) (12: 15-21پيشگويي در مورد عيسي🔻

.متي سخنان اشﻌيا را نقل مي كند كه عيسي را به عنوان بنده منتخب خدا نشان مي دهد )اشﻌيا (21-15 :42

.بنده نجيب خواهد بود و در مﻌرض رنج و رﻓتار ناعادﻻنه قرار مي گيرد 🔅

.او ﺗﻼش نﻤي كرد بلكه با هﻤه كساني كه به دنبال يادگيري راه هاي خدا بودند  ،مهربان بود🔅

.او هﻤچنين بر گناه پيروز مي شود و پيروزي را از جانب خدا كسب مي كند🔅

او به هﻤه ملل جهان داوري و عدل مي آورد .آنها قوانين خدا را ياد مي گيرند و به او اعتﻤاد مي كنند .اين بخشي از كار آينده 🔅
.عيسي هنگام بازگشت او به زمين است )متي (21 :12

موضوع بنده نكته مهﻤي در نبوت اشﻌيا است .ساير پيشگويي هاي بنده شامل اشﻌيا  49است كه از عيسي به عنوان چراغي براي هﻤه
.ملل و نه ﻓقﻂ يهوديان صحبت مي كند  ،و اشﻌيا  ، 12-1 :53 - 52:13يك پيشگويي شگفت انگيز از رنجهاي عيسي است

) (12: 22-30قدرت خدا و بهزبول🔻

عيسي يك مرد نابينا و گنگ را كه يهوديان مﻌتقد بودند با يك ديو طلسم شده است شفا داد .ﺗﺼور مي شد كه بﻌلزبول شيطان اصلي
است .اين كه آيا ﻓريسيان واقﻌاً به بﻌلزبول اعتقاد داشتند يا نه  ،آنها عيسي را متهم كردند كه از قدرت بﻌلزبول استفاده كرده است ﺗا
ديگران را به اعتقاد او متوقف كند .عيسي نشان داد كه اين چقدر احﻤقانه است زيرا اگر بﻌلزبول مشكﻼت اين انسان را ايجاد كرده بود ،
ديگر عيسي نﻤي ﺗوانست با بﻌلزبول هﻤكاري كند ﺗا مرد را شفا دهد .عيسي خاطرنشان كرد كه هيچ ﻓايده اي در پادشاهي )قدرت شرور
.و ﻓﻌاليت هاي بﻌلزبول( بر عليه خود ﺗقسيم نﻤي شود .به هﻤين ﺗرﺗيب  ،اگر دشﻤن عليه خود نبرد كند  ،نﻤي ﺗواند پيروز شود

هﻤانطور كه درس  29از  40درس نشان داده شده است  ،كلﻤه "شيطان" به مﻌناي مخالف يا دشﻤن است  ،و در اينجا ﺗوسﻂ عيسي
.مورد استفاده قرار مي گيرد ﺗا نشان دهد كه چقدر اشتباه استدﻻل مي كنند كه او وقتي كه در واقع با شيطان مي جنگد شر است

‼اطﻼعات زمينه :بﻌلزبول ‼

:بﻌلزبول در عهد عتيق در  2پادشاهان  2 :1كه مي ﺗوانيم ببينيم كه اين به يك خداي كاذب اشاره دارد

اكنون آخازيا )يك پادشاه يهودي( شبكه اي را در اﺗاق ﻓوقاني خود در ساماريا ريخت و بيﻤار شد .به هﻤين دليل او پيامبران را ﻓرستاد "
".و به آنها گفت" :برو  ،از بﻌلزبوب ،خداي اكرون سؤال كن  ،كه آيا من از اين بيﻤاري بهبود مي يابم

نام اين خداي در واقع بﻌلزبول به مﻌني "خداي خانه" يا "ارباب خانه" بود .اين احتﻤال وجود دارد كه بني اسرائيل نام اصلي اين خداي
ﻓلسطيني را گرﻓته  ،نامه آخر را ﺗغيير داده و اين نام را ﺗوليد كرده كه مي ﺗواند به عنوان "پروردگار مگس ها" ﺗرجﻤه شود  ،زيرا "زبل"
.به مﻌني عبوري براي يا كثاﻓت است

) (32 ، 12:31كفر عليه روح القدس🔻

از آنجا كه عيسي از روح القدس خدا براي شفابخشي مردم استفاده مي كرد  ،اين اشتباه بود كه بگوييم او از قدرت بﻌلزبول استفاده كرده
.است
عيسي گفت كه آنها عليه روح القدس كفر مي كردند و قابل بخشش نيستند .خدا بسيار بخشنده و مهربان است  ،اما اين رهبران يهود از
عيسي متنفر بودند و آماده بودند كه بگويند قدرت ﻓوق الﻌاده او كه براي مناﻓع مردم كار مي كرد از منبع شر بود .به اين ﺗرﺗيب آنها عﻤداً
از شر روح القدس  ،قدرت خدا سخن گفتند .اين ﻓراموش نشدني بود

) (12: 38-41نشانه حضرت يونس 🔻

گرچه عيسي مﻌجزات شگفت انگيز زيادي انجام داده بود  ،اما هنوز از او نشانه مي خواستند! بزرگترين نشانه از هﻤه  -رستاخيز عيسي
 -.به ما نشان مي دهد كه واقﻌ ًا عيسي پسر خدا است  ،اما رهبران يهود او را رد مي كنند

يونس نبي عهد عتيق ﺗوسﻂ موجود دريايي بزرگي بلﻌيده شد و سه شبانه روز قبل از نجات خدا  ،در آن ماند .پس از آن  ،او رﻓت و نياز
.ندامت را به نينوا كه در ابتدا گوش مي دادند اما سپس از خدا دور شد و نابود شد موعظه كرد

اين رويداد يك نوع بود؛ اين امر به مرگ و رستاخيز خداوند عيسي اشاره داشت .عيسي سه شبانه روز قبل از آنكه خدا او را پس از
مرگ زنده كند  ،در آرامگاه بود .يهوديان در ابتدا آموزه هاي او را پذيرﻓتند اما عليه او شدند و با حﻤله رومي ها به سرزمين خود در سال
 70.ميﻼدي ﺗقريباً نابود شدند

) (12: 46-50بستگان عيسي🔻

ما از يوحنا  5 :7مي دانيم كه برادران ناﺗني عيسي  -ﻓرزندان مريم و يوسف  -در طول خدمت عيسي به او ايﻤان نياوردند  ،اگرچه مريم
 ،مادرش  ،وﻓادار ماند .متاسفانه مي خوانيم كه خويشاوندان عيسي ﻓكر مي كردند كه او بايد ديوانه شده باشد )مرقس  .(21 :3با اين
حال  ،اعﻤال  ، 1:14نوشته شده پس از رستاخيز عيسي  ،به ما نشان مي دهد كه اين واقﻌه نظر آنها را ﺗغيير داده و آنها ﺗبديل به
.شاگردان وﻓادار عيسي شدند

⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤

.پاسخ به بيشتر سواﻻت را مي ﺗوان در دروس يا بخش هايي از كتاب مقدس آورده شده ياﻓت ❗

:لطفاً پاسخهاي خود را در اين برگه سؤال بنويسيد و آنها را در پاكت نامه ارائه شده برگردانيد ⚠

❓سؤاﻻت مربوط به ﻓﺼل ❓10
يونس نبي عهد عتيق ﺗوسﻂ موجود دريايي بزرگي [7:28 AM, 5/17/2020] Saeed Boyrati Castleford St OL1 2PS:
بلﻌيده شد و سه شبانه روز قبل از نجات خدا  ،در آن ماند .پس از آن  ،او رﻓت و نياز ندامت را به نينوا كه در ابتدا گوش مي دادند اما
.سپس از خدا دور شد و نابود شد موعظه كرد

اين رويداد يك نوع بود؛ اين امر به مرگ و رستاخيز خداوند عيسي اشاره داشت .عيسي سه شبانه روز قبل از آنكه خدا او را پس از
مرگ زنده كند  ،در آرامگاه بود .يهوديان در ابتدا آموزه هاي او را پذيرﻓتند اما عليه او شدند و با حﻤله رومي ها به سرزمين خود در سال
 70.ميﻼدي ﺗقريباً نابود شدند

) (12: 46-50بستگان عيسي🔻

ما از يوحنا  5 :7مي دانيم كه برادران ناﺗني عيسي  -ﻓرزندان مريم و يوسف  -در طول خدمت عيسي به او ايﻤان نياوردند  ،اگرچه مريم
 ،مادرش  ،وﻓادار ماند .متاسفانه مي خوانيم كه خويشاوندان عيسي ﻓكر مي كردند كه او بايد ديوانه شده باشد )مرقس  .(21 :3با اين
حال  ،اعﻤال  ، 1:14نوشته شده پس از رستاخيز عيسي  ،به ما نشان مي دهد كه اين واقﻌه نظر آنها را ﺗغيير داده و آنها ﺗبديل به
.شاگردان وﻓادار عيسي شدند

⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
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:لطفاً پاسخهاي خود را در اين برگه سؤال بنويسيد و آنها را در پاكت نامه ارائه شده برگردانيد ⚠

❓سؤاﻻت مربوط به ﻓﺼل ❓10

) (4: 18-22شﻤﻌون پطرس  ،آندرياس  ،يﻌقوب و يحيي هﻤه قبل از اينكه عيسي را پيروي كنند چه كارهايي انجام ميدادند؟ ⃣ 1
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يحيي ﺗﻌﻤيد دهنده پيغام براني را به عيسي ﻓرستاد كه از او سؤال كنند كه آيا او شخﺼي است كه از طرف خدا وعده داده شده ⃣ 1
است .در پاسخ او عيسي در مورد مﻌجزات انجام شده صحبت كرد .چرا؟

در زمان عيسي وقتي شخﺼي دچار بيﻤاري عجيبي شد كه قابل ﺗوضيح نيست  ،مردم مي گفتند كه او يك ديو داشته است ⃣ 2

چرا مردم گفتند كه يحيي ﺗﻌﻤيد دهنده ديو داشت؟ 2 a
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چه مجازاﺗي را خداوند براي مردم سدوم به ارمغان آورد؟ )به پيدايش ﻓﺼل  19مراجﻌه كنيد( ⃣ 3

حقيقت خدا از كساني كه ﻓكر مي كنند خردمند و باهوش هستند پنهان است .اگر مي خواهيم خدا حقيقت خود را به ما نشان ⃣ 4
دهد  ،چه نوع ﻓردي بايد باشيم؟
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چرا يهوديان موظف بودند روز سبت را حفظ كنند؟ ⃣ 1

چرا كاهنان از حفظ روز سبت مﻌاف بودند؟ ⃣ 2

از مثال كاهنان موظف به حفظ روز سبت نيستند چه درسهايي مي ﺗوانيم ياد بگيريم؟ ⃣ 3
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