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 ��آموزش كتاب مقدس كريستادلفين��

 

12تا  10باب  يمت يلانج   

 

 

4 ⃣ درس  

 

⭕  رسول دوازده ماموريت��:  10فصل  🔺 

 

 (4-1 :10) دوازده رسول

 

او  يكنزد يژهدوازده مرد را انتخاب كرد كه به و يآنها ، و ينكردند. از ب پيروي او ازخدمت عيسي  ياز زنان و مردان در ابتدا بسياري
 "دانش آموزان" يا "ياد گيرندگان" ي) به معنا 5:1شوند (متي  يخوانده م "شاگردان"انجام دهند. آنها ابتدا  يزن يا يژهو يباشند و كارها

نفر را  12 ينآنها ا ينداشت اما از ب ياديشاگردان ز يسيكنند ، آنها شاگردان او بودند. ع يرويآنها را صدا كرد تا از او پ يسيع يا وقتيرز
انتخاب كرد يژهكار و يك يبرا . 

 

)1:10شوند (متي  يخوانده م "فرستاده شده" يا "يامبرپ" يا "رسول"مردان اكنون  اين . 

 

 يم ينجام معجزه داد.  آنها حتفرستاد و به آنها قدرت ا يلمختلف انتخاب كرد.  او آنها را به موعظه انج يها يشينهمردان را از پ عيسي
 .توانند مردگان را زنده كنند

 

 

 ياموزدوقت گذاشت تا به آنها ب يسيآنها وجود داشته است.  ع ينب يياوقات اختالفات و نزاع ها يكه بعض يمدان يم يلاز مستندات انج ما
 يكند پوست ما چه رنگ ينم يدرس است ، فرق يكما  يامروز برا ينمتحد شوند.  ا يلانج يامتوسط پ يداشتباه بوده است و آنها با ينكه ا

يمرفتار كن يكسانبا همه  يدو با يمهست يكسان، همه ما از طرف خدا  يم، چه مرد و چه زن باش يمتعلق دار يا يلهباشد ، به چه قب  

 

 

🔵🔵🔵 



 

“ . يدرا در بر كرد يحمس يافتيد، يدتعم يحشما كه در مس ي. چرا كه همگييدپسران خدا يمان،ا ةشما همه به واسط يسي،ع يحْدر مس زيرا
يدهست يكي يسيع يحْدر مس يشما همگ يرانه غالم نه آزاد، نه مرد نه زن، ز يوناني،دارد نه  يمعن يهودينه  يگرد .” 

( 28-26:3غالطيان  ). 

 

🔵🔵🔵 

 

 

 (13-5 :10) دستورالعمل براي موعظه

به رسوالن روشن بود يسيموعظه خود دستورات ع يتمأمور ينهمانطور كه در اول  : 

 

)6 يه، آ" يلگوسفندان گمشده اسرائ "موعظه كنند ( يهوديانبه  يدآنها با ⃣ 1 •  . 

)7 يهخدا را موعظه كنند (آ يندهآ يدر مورد پادشاه يامپ يدآنها با ⃣ 2 •  . 

)8 يهموعظه آنها با معجزات شفا همراه بود (آ ⃣ 3 •  . 

 يدرآمد كسب نم ياما از موعظه و بهبود يرندرا بپذ ينواز يهمانتوانند م يدادند.  آنها م يآزادانه م يداآنها ب ⃣ 4 • 
 .كنند

كند يشدند ، اما خدا به آنها كمك م يروبرو م يتآنها با مخالفت و آزار و اذ ⃣ 5 •  . 

گرفتند ياگر وفادار ماندند ، پاداش م ⃣ 6 •  . 

 

 

است كه دوباره  ينكه هدف بزرگ خدا ا يمدان ي.  ما م"است نزديكبهشت  يپادشاه"بود:  يندهند ا يمتعل يدكه رسوالن با يلانج پيام
 يسال از زمان رسوالن است كه به آنها آموزش دادند كه پادشاه 2،000مستقر كند ، اما اكنون حدود  ينزم ينا يخود را بر رو يپادشاه

است يكنزد . 

 

 ينبود و در مركز قدس قرار داشت.  شهروندان ا يلاسرائ يپادشاه ينوجود داشت.  ا ينزم يا بر روخد يپادشاه يقزمان عهد عت در
قوم خود ، خداوند  يمانيا يب يلكردند.  اما به دل يم يكه به آنها داده بود زندگ يني، مردم خدا بودند ، در سرزم يهوديان يپادشاه
توسط ارتش مهاجم  يلپادشاه اسرائ ين، آخر يحآمدن مس يارساند.  شش صد سال قبل از به دن يانبه پا ينزم رويخود را بر  يپادشاه

 يهودها بر  يروم يحمس يسيكند.  در زمان ع ينداشته اند كه بر آنها حكمران يبرداشته شد.  از آن زمان به بعد ، مردم خدا هرگز پادشاه
نها بود؟آ نزديكي در هشتب يحاكم بودند ، پس چگونه پادشاه  

 



خود با  يانخدا را به همه اطراف يتاهداف پدر خود را به طور كامل انجام داد.  او شخص يسيكه چگونه ع يدگو يكتاب مقدس به ما م 
آنها آورده اند نشان داد يكه رهبران مذهب يرا از نمونه ا يمتفاوت ياربس يزندگ يوهكرد نشان داد.  او ش يو صحبت م يكه زندگ يروش . 

 

 ينو با رفتار خود به مردم نشان داد كه در ا يپادشاه يآسامعجزه يبا استفاده از قدرتها يسيجهان در آنجا بود.  ع يندهپادشاه آ براينبنا
بود.  با قبول موعظه رسوالن رسوالن ، زن و مرد  يهوديان نزديك زمان آن دربهشت  ينظر ، پادشاه ينچگونه خواهد بود.  از ا يپادشاه

قبل از سلطنت پادشاه بر  ياديز يزهاياگر چ يو بعد از آن ، حت يرفتهخود در آنجا پذ يرا به عنوان پادشاه زندگ يسيع توانستند يم
يفتداتفاق ب يدبا يمجهان از اورشل . 

 

يمبازگشت او آماده باش يتا برا يريمخود بپذ يرا به عنوان پادشاه در زندگ يسياكنون خداوند ع يدبا يزن ما . 

 

 

🔻•••••• 🔻 

 

يلاسرائ پادشاهي  

 ينشامل تمام زم يتدر نها يندهد ، بنابرا يشود و او آن را گسترش م يم ياخواهد بود كه اح يپادشاه ينبازگردد ، ا يسيكه ع يهنگام 
يدندو از او پرس يدندرا فهم ينا يحمس يسيع يزشود.  رسوالن پس از رستاخ يم : 

 " )6: 1(اعمال   "يد؟بازگردان يلرا به اسرائ يزمان پادشاه ينشما در ا ياپروردگار ، آ  

شود يم يستأس ينزم يبر رو يحخدا است كه با بازگشت مس يپادشاه ينا يبرا يگريپادشاهي بهشت نام د  . 

 

🔺••••••🔺 

 

 

يتاز آزار و اذ هشدار  (10: 16-28) 

 

 ينبه آنها هشدار داد كه بهتر ينآنها آسان نخواهد بود ، بنابرا يادانست كه بر يموعظه فرستاد ، م يرسوالن را برا يسيكه ع يهنگام 
هموطنان خود قرار داد ،  يتتوان مورد آزار و اذ يرا كه توسط آنها م ييراه ها ي).  و"يدگناه باش يمثل كبوترها ب"رفتار آنها الزم است (

ادامه خواهد  يآزارها پس از مرگ و يندهد ا ي) كه نشان م18-12: 21منتشر شد (لوك  يمشابه يامپ يز.  بعداً در خدمت او نكرد يستل
 .يافت

) 25 يهاو را رد كردند.  آنها او را (آ يامپ يهوديان يشترانجام داد و اقتدار آموزش او بود ، ب يسيكه ع يرغم شاهد قدرتمند معجزات يعل 
به آنها هشدار داد.  او گفت يسيع ينوبوب است و بنابرابت پرست ، بنز يخدا يكمتهم كردند كه صاحب خانه  : 

 



 

🔵🔵🔵 

 

 “ كه قادر است هم روح و هم جسم شما را در  يداز او بترس يد؛مترس يستند،امّا قادر به كشتن روح ن كشنديكه جسم را م ياز كسان
 ”.جهنم هالك كند

 

“ كه در آسمان است، او را انكار خواهم كرد در حضور پدر خود يزهر كه مرا نزد مردم انكار كند، من ن امّا .” 

( 33و  28:10 يمت ) 

 

🔵🔵🔵 

 

 

 يخواهد بود.  اما آنها از خدا م يمنآنها با خدا ا يندهآ يراز يدخواستند آنها را بكشند نترس يكه م يرسوالن گفته شد كه از كسان به
روح و بدن را در جهنم (گنه) نابود كند"كه بتواند  يدندترس ".  Gehenna مرده كامالً  يواناتبود كه زباله ها و ح يممكان خارج از اورشل

را از  يابد يما به زندگ يدتوانند ام يكامل است.  ممكن است مردم ما را بكشند اما آنها نم يبنشان دهنده تخر ينبودند.  ا شدهسوخته 
كند يرتواند آن را تحق يفقط او م ينكند ، و بنابرا ينرا تأم يكرانب يپسرش زندگ يقتواند از طر يببرند.  فقط خدا م ينب . 

 

     🔷 است "يزندگ" يبه معنا "روح"كلمه  🔷 

 

توان در  يرا م يزندگ ينحال ، ا ين.  با ايردم يشود.  روح م يشود و او متوقف م ياز او گرفته م يو يزندگ يردم يم يشخص يوقت 
مردگان به او داد يزرستاخ . 

 

🔵🔵🔵 

 

 " )4: 18 يال(حزق  ". يردم يروح پسر مال من است: روح گناهكار م ين، همه روح من هستند.  روح پدر و همچنبنگر   

 " فكر و دانش و دانش و حكمت  يا يكار يچه يرا، ز يد، آن را با توان خود انجام ده يدكند انجام ده يم يدارا كه دست شما پ يهر كار
)9:10(جامعه   ".يدرو يدر شول وجود ندارد كه به آن م  

 

🔵🔵🔵 

 

 



 ��مراقبت از خدا��

 

آنها اتفاق افتاد مراقبت  يكردند از هر آنچه در زندگ يكه قبول م يهشدار داد ، اما به كسان يرفتندكه او را نپذ يبه كسان يسياگرچه ع 
كردند يم . 

 

 

🔵🔵🔵 

 

افتد ينم ينزم ياز آنها جدا از پدر شما رو يك يچشوند؟  و ه يسكه فروخته نم يك يدو گنجشك برا ياآ  . 

شده اند يشماره گذار يسر شما همگ يموها ياما حت  . 

يددار يشترياز گنجشك ها ارزش ب ياري.  شما از بسيدنترس ينبنابرا  . 

)32-29: 10 يتكنم. (م يم تصديق ، استاز پدرم كه در بهشت  يشپ يزكند ، من ن يق، هر كس مرا قبل از مردان تصد ينبنابرا   

 

🔵🔵🔵 

 

 

 (42-34 :10) تعهد ما�� 

 

كامل باشد.  او به رسوالن خود هشدار داد كه  يد، تعهد ما نسبت به او با يمكه شاگردان او باش يريمبگ يمآموخت كه اگر ما تصم يسيع 
كه به خاطر  يكند.  شاگرد يم يمكنند تقس يكه آن را رد م ييرا قبول دارند و آنها يلكه دعوت انج يكسان ينخانواده ها را ب يلانج يامپ

آورد يرا به دست م يدر پادشاه يدهد ، زندگ يخود را از دست م دگيزن يلانج . 

 

 

⭕  دهنده تعميد يحيي و عيسي��:  11فصل  🔺  

 

 (6-1 :11) پيامبران يحيي تعميد دهنده

 

خود را فرستاد تا  يروانكرد ، سپس يحيي پ يو زندان ير، دستگ يمبا او مالقات كرد 3، يحيي تعميد دهنده را كه در فصل  يرودپادشاه ه 
 يچ. هيندبودند به يحيي بگو يدهو شن يدهبه آنها گفت كه آنچه را كه د يسيموعود است.  ع يحاو واقعاً مس ياسؤال كنند كه آ يسياز ع

باشند يحواقعًا مس ينكهموعظه كند مگر ا ينمانند ا يارا انجام دهد  يمعجزات ينچن نستتوا يكس نم . 



 

 يحدرباره مس يقعهد عت يها يشگوييبه آنها نشان داد كه كار او پ يسيع  "يايد؟ب يدكه با يدهست يشما كس ياآ"سؤال  ينپاسخ به ا براي
 يسهمقا 61و  35 ياسخنان اشع ينرا به شاگردان يحيي با ا يسيدهد.  پاسخ ع ي، انجام م يابيم يم ياخدا را كه در اشع يندهآ يو پادشاه

يدكن . 

 

 

⬤ سخنان است ينشامل ا يسيپاسخ ع ⬇  

 

“ بشارت داده  يرانو به فق گردنديمردگان زنده م شوند،يكران شنوا م گردند،يپاك م يانجذام روند،يلنگان راه م شوند،يم يناب كوران
كه به سبب من نلغزد ي. خوشا به حال كسشوديم .»” 

يتّمَ  6-5:11   

 

 

قسمت ها گرفته شده است يناز ا يسيسخنان ع ⬤ ⬇  

 

“ خواهند كرد، و  يزباز خواهد گشت. آنگاه لنگان چون غزال جست و خ يانناشنوا يگشوده خواهد شد، و گوشها ينايانچشمان ناب آنگاه
يدخواهد كرد، و نهرها در صحرا خواهد جوش يالنس يابان. آبها در بييدزبان گنگ شادمانه خواهد سرا .” 

ايعشاِ  6-5:53  

 

“  يامرا بشارت دهم؛ او مرا فرستاده تا دلشكستگان را الت يرانكه خداوند مرا مسح كرده است تا فق يرابر من است، ز يهوهخداوندگاْر  روح
را به محبوسان اعالم كنم؛ ييو رها يرانرا به اس يبخشم، و آزاد ” 

ايعشاِ  1:16  

 

 

🔵 

 

 

رسد ،  يم يدانجاو يخواهد شد و به زندگ يزبه يحيي بازگردد ، رستاخ يسيع ي).  وقتيدرا بخوان 12-3: 14 ياعدام شد (مت يحيي
كه با  يبزرگتر ينعمتها يآورده و حت يسياز گناه را كه ع ييهر دو رها 61و  35 ياهستند.  اشع يمكه همه شاگردان در آن سه يديام

يندگو يآورد ، به ما م هدبازگشت او به همراه خوا . 



كه  ينيدتا بب يدنگاه كن 21-16: 4.  به لوقا  "شوند يفقرا خبر خوب به آنها موعظه م"اضافه ميكند  ينهمچن يسيدر پاسخ خود ع 
خودش اعمال كرده بود يرا برا يشگوييپ ينقبالً ا يسيچگونه ع . 

 

 

 (15-7 :11) نقش يحيي تعميد دهنده ��

 

كرد  يم يهگر يابانبود كه در ب يكس يصدا").  او يدرا بخوان 3: 40 يارسانده بود (اشع يانرا به پا يامبرده توسط پش يشگوييكار پ يحيي 
 يسيخواست كه اكنون شاگردانش از ع ياست و او م يدهرس ياندانست كه كار او به پا ي).  يحيي م3: 3 ي(مت "، راه خداوند را آماده كن

)3:30يوحنا  يد(بخوان "يابمكاهش  يد، اما من با يابد يشافزا يداو با".  ندكن يرويپ . 

 

يامبرانخط از پ يك ينو بزرگتر يناحترام كرد به كار يحيي ، آخر يادا يسيع ينبنابرا  . 

 

 امتي) ، قبل از روز قيقعهد عت يلاوا يامبراناز پ يكي( ياسوجود دارد كه ال يشگوييپ ين) ا5: 4(مالكي  يقفصل از عهد عت يندر آخر 
آماده كرده بود ، درست  يسيآمدن ع يرا برا يمانند يحيي تعميد دهنده باشد.  يحيي راه يامبرپ يككند تا  يخدا دوباره ظهور م

آمد و كار خود را تمام كرد) ياسكه بعد از ال يغمبريآماده كرده بود (پ يشاال يرا برا اهير ياسهمانطور كه ال . 

 

 يرا به قتل رساند. و عدالت خداوند بر آنها نازل شد هنگام يسي، اما ع يرفترا نپذ يسيخدمت ع يا حنايو يامپ يلاسرائ يمتأسفانه ، بن 
،  "مزرعه شخم زده شد يكبه عنوان "ميالدي به اورشليم حمله كردند كه  135ميالدي و بعد از آن در سال  70در سال  يانكه روم

را انجام داد 3:12 يكاهم يشگوييپ . 

 

 

‼  زمينهاطالعات   : MESSIAH‼  

 

 MESSIAH به ما  1.21 يترجمه شده است.  مت "يحمس"كلمه  ينهم يونانياست.  به  "پادشاه" يا "مسح" يبه معنا يكلمه عبر يك
است ")ينده، پادشاه (آ يناج" يبه معن يحمس يسيع يناست ، بنابرا "يناج" يبه معنا "يسيع" يدگو يم . 

 

 

 

🔻 متفاوت ير اما از نظر ظاهرهر دو درستكا - يسييحيي و ع  (11: 16-19) 

 



را  يسيمتفاوت او ، ع ياربس يزندگ يوهرغم ش يشده است.  آنها عل يوانهاو د يا "دارد يواو د"يحيي را رد كردند و ادعا كردند كه  يهوديان 
بود؛  او وقت خود را صرف معاشرت  يرمعمولغ ياررفتار و ظاهر او بس يراداشت ز يوكه مردم گفتند كه يحيي د يدرد كردند.  توجه كن يزن

كه خدا از او  ييبه منظور تمركز بر كارها يگررا جدا از افراد د ي).  يحيي زندگ1:15به لوقا  يد(نگاه كن يدننوش ينكرد و مشروبات الكل
كرد يخواسته بود انجام دهد زندگ . 

 

آمد تا گوسفندان گمشده  يسي).  اما ع52-48: 8؛  7:20 يوحناه است (داشت يود يزرا رد كردند و گفتند كه او ن يسيع يزمردم ن ينهم 
حال  ينو با آنها معاشرت كرد تا به آنها موعظه كند.  با ا يختهبا مردم آم يبترت ين) و به هم6: 10 يرا نجات دهد (به مت يلاسرائ
جامعه  يركه مورد تحق يو معاشرت كردن با كسان يبه لجاجت ، مست يمتهم كردن و يبرا يبعنوان فرصت يآشكارگ يناز ا يو ينمتهم

)يدمراجعه كن 10: 9 يقرار گرفته اند استفاده كردند (به مت . 

 

 

  ‼اطالعات زمينه : حكمت ‼  

 

)12-1: 9شود (امثال  يم يركند ، تصو يزن صالح ، كه مردم را به خانه خود دعوت م يكبه عنوان  يقدر عهد عت يحكمت خداداد  .  

Folly از  يينمونه ها ينها).  ا18-13: 9كند (امثال  يم يقاشتباه تشو يشود كه مردم را به انجام كارها ياحمق نشان داده م يزن توسط
فرد است يكشود كه انگار  يم يفتوص يبدون زندگ يزيكه چ ييجا ،است  يپرداز يتشخص . 

 

آنها موعظه كنند.   يامو به پ يايندز مردم دعوت كردند كه بفرزندان زن عادل.  هر دو نفر ا -هستند  "فرزندان حكمت" يسييحيي و ع 
كرد كه پسرش  يزيباشد ، اما او برنامه ر ياسال يامبرمانند پ يزندگ يوهكرد كه يحيي در ظاهر و ش يزيخداوند ، با حكمت خود ، برنامه ر

 .متفاوت باشد

 

داد ،  يداد ، جا يانجام م ياري، كه معجزات بس يزهبزرگتر ، ال يامبريبه پ ياسكه ال يدندفهم يدانستند م يرا م يقكه عهد عت يهودياني 
به  ين).  ا5،  4پادشاه  2را شفا داد و مردگان را زنده كرد ( يجذام يك يزهاشاره ميكردند.  به عنوان مثال ، ال يسياز آنها به كار ع يبرخ
پسر خدا است يسيكه ع يابندكند تا در يكمك م آنها . 

 

 

 

  🔻 گرفتند يدهكه قدرت خدا را ناد يافراد  (11: 20-24) 

 

 ينداد!  فقط با روح القدس خدا چن يبود كه او شفا م يكسان يرا ديد و شاهد شاد يسيع يزبود كه معجزات شگفت انگ يزانگ يرتح يدبا 
كردند.  مردم  يخوددار يسيع يرفتن، از پذ يدندد يخدا را در عمل م يزكه قدرت شگفت انگ يقابل انجام است ، اما عده ا يمعجزات

خدا را  يتوبه و چشم انداز ورود به پادشاه يكفرناحوم ، شاهد شهادت قدرت معجزات انجام شده را رد كردند و ندا وخورزين ، بيت صيدا 
رد كردند يسيدر بازگشت ع . 



 

و  يسيع يمعجزه آسا يكارها يدند يبرا يكسانيبودند ، فرصت  يهودي ير، كه غ يدونكه مردم صور و ص يدگو يبه ما م 21 يهآ 
خدا  ينجات خداوند ، آنها در روز داور يشنهادممتاز بودند كه منتخب خدا باشند.  با پشت كردن به پ يهودياناو نداشتند.   يمتعال يدنشن

 .بدون مجازات نخواهند ماند

 يرستگار يشنهادتوبه و پ ياز ندا يد، نبا يمفرصت را دار ينكه ما ا يخواند.  در حال يكالم خود ، كتاب مقدس فرا م يقخدا ما را از طر 
يماز گناه و مرگ غافل شو . 

 

 

 

 🔻 يرفتندرا پذ يسيكه ع يافراد  (11: 25-30) 

 

او نابينا  يامكه از پ يگريخود و افراد د يكشاگردان نزد يلاو را رد كردند ، خداوند پدر خود را به دل يمكه تعل يبر خالف شرارت كسان 
 .نبودند تشكر كرد

 

 

🔵🔵🔵 

 

 “ و خردمندان پنهان داشته و  يانرا از دانا يقحقا ينكه ا ستايميتو را م ين،پدر، مالك آسمان و زم يا«اظهار داشت:  يسيدر آن وقت، ع
52:11 يمَتّ.” يابر كودكان آشكار كرده   

 

🔵🔵🔵 

 

 

كه ما نند فرزند به او اعتماد دارند يكسان يكند ، به معن يم يفاز شاگردان خود به عنوان كودكان توص يسيع ينجاا در . 

 

جفت گاو را قادر به تحمل بار و  يك يوغاو را بگيريم .   يوغاز ما ميخواهد  يسيخواند ، و همزمان ع يخدا مردم را به نجات فرا م 
 يقول م يسي.  عيمكن يجادو فروتن ا يمبا صداقت ، مال ييها يتشخص يدبا يحمس يسيبا ع يهماهنگ يكند.  برا يم يكديگربا  يهمكار

خود را در  يدهد و ادامه پادشاه يكند ، اكنون ما را از گناهانمان استراحت م يم يمما را تقس ي، او بارها يمكار كن ودهد ، اگر ما با ا
كامل ميكند ينبازگشت او به زم . 

 

 

 



 

⭕  خدا برگزيده دهبن��: 12فصل  🔺 

 

 

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

 

مزرعه چيده و آنها  يككه خوشه هاي ذرت را از  يدندشاگردان را د يسيانشود.  فر يآغاز م يسيانو فر يسيع ينبا اختالف ب 12فصل  
حال ،  ين).  با ا23:25 يهذرت مصرف كنند (تثن يقطر ينداد كه از ا ياجازه م يهوديانبه  ينبود ، قانون موس يدزد ينخورد.  ا يرا م
 يفرمان بودند كه كار كردن در روز سبت را منع م ينكار در روز سبت، شاگردان در حال شكستن ا ينكه با انجام ا دندادعا كر يسيانفر

بتواند در آن وقت عبادت خدا  يلاد تا اسرائكرد.  آنها نكته اصلي را در مورد آن ناديده گرفته بودند.  خدا قانون استراحت در روز سبت را د
در مصر رها كرده بود يآنها را از برده دار يرا بپردازند و به ياد بياورند خداوند از چه راه . 

 

 

🔵🔵🔵 

هر  يااالغت  يانه گاو  يزت،كن يادخترت، نه غالم  ياكار مكن، نه تو، نه پسر  يچتوست؛ در آن روز ه يخدا يهوهروز هفتم سبت  اما
آر كه خود در  ياد. به ياسايندبتوانند چون تو ب يزن يزتتوست، تا غالم و كن يهاكه درون دروازه يبيكه از آنِ توست و نه غر ييچارپا
به تو فرمان  يتخدا يهوهروست كه  يندراز از آنجا به در آورد. از ا يو بازو يرومندتو را با دست ن يتخدا يهوهو  يبود الممصر غ ينسرزم

41:5-51 يهتثن.” يداده است كه روز سبت را نگاه دار   

🔵🔵🔵 

 

در روز سبت ضبط شده است تا  يسي). كار ع2:27.  (مرقس "سبت يانسان ساخته شد ، نه انسان برا يسبت برا"به آنها گفت:  يسيع 
ز هفتهمداوم باشد ، هفت رو يتفعال يك يددهد كه كار خداوند با يادبه ما  . 

 

 

 🎁 ما يبرا ييدرسها 🎁 

 

مگر شما نخوانده " يدگو يكشد.  او به آنها م يرا در مورد درك آنها از هدف خدا به چالش م يسيانفر يسيفصل ، ع يندو بار در ا 
در  يداست كه با يكند كه برخالف خودشان ، پادشاه داوود و بعدًا كاهنان ، درك كردند كه خدمت به خدا كار يخاطرنشان م يو  "... يدا

 .هر روز از هفته انجام شود ، نه فقط در روز سبت

 

نجات ما  يرا كه او برا يفداكار يشههم يد.  ما بايكشنبه يبرا يزيروزمره ما باشد ، نه فقط چ ياز زندگ يبخش يدتعهد ما به خداوند با 
يد) را بخوان30-26: 26 ي(مت يمانجام داد ، به خاطر بسپار . 



 

آن مرد را  يسيكه ع ي، هنگام ينحرام است!  بنابرا ينكار است و بنابرا يدر روز سبت نوع يكردند كه شفابخش يتصور م يتح يسيانفر 
توانند او را بكشند  ياينكه چگونه م ياقتدار آنها است و برا يبرا يخطر يسي) ، آنها فكر كردند كه ع14-9 ياتبا دست پژمرده شفا داد (آ

 .نقشه كشيدند

 

 

 

  ‼اطالعات زمينه : فريسيان  ‼    

 

داده است عمل كنند.  آنها به  يموس يقكه خدا از طر يبه قانون يكردند به طور جد يم يبودند كه سع يزگارپره يهوديان يسيانفر 
 ينتاكيد داشتند .  با انجام ا ياردست بشر بس ينقوان يناز ا يروياضافه كردند و از پ -خود  يسنت ها - ياضاف يناز قوان ياريبس ينقوان

افتخار  ياريخود قانون بودند.  بس ياز رسوم آنها كامًال مخالف هدف اصل يبرخ يقتقانون خدا را از دست دادند.  در حق واقعيكار آنها روح 
كردند با تكبر و از نگاه باال به پايين نگاه ميكردند يكه سنت خود را حفظ نم يهوديانيكردند و به  يم  

 

كردند بندگان وفادار خدا هستند ، آنها واقعاً از خدا اطاعت نكردند.  آنها در  يكه ادعا م يدر حال -نفاق آنها را محكوم كرد  يسيع 
مراقبت  يسيكه پس از مرگ از بدن ع يكودموسو ن يوسفوجود دارد ، مانند  يبرخورد با مردم فروتن ، دلسوز و مهربان نبودند.  استثنائات

 .كردند

 

 

  🔻 يسيدر مورد ع يشگوييپ  (12: 15-21) 

 

)21-15: 42 يادهد (اشع يرا به عنوان بنده منتخب خدا نشان م يسيكند كه ع يرا نقل م ياسخنان اشع يمت  . 

 

يردگ يخواهد بود و در معرض رنج و رفتار ناعادالنه قرار م يببنده نج ��  . 

 

🔅 خدا بودند ، مهربان بود يراه ها يادگيريكه به دنبال  يكرد بلكه با همه كسان ياو تالش نم . 

 

🔅 كند يرا از جانب خدا كسب م يروزيشود و پ يم يروزبر گناه پ يناو همچن . 

 

🔅  يندهاز كار آ يبخش ينكنند.  ا يو به او اعتماد م يرندگ يم يادخدا را  ينو عدل مي آورد.  آنها قوان ياو به همه ملل جهان داور
)21: 12 ياست (مت ينزم هنگام بازگشت او به يسيع . 



 

 

همه  يبرا يبه عنوان چراغ يسياست كه از ع 49 يابنده شامل اشع يها يشگوييپ يراست.  سا يادر نبوت اشع يبنده نكته مهم موضوع
است يسيع ياز رنجها يزشگفت انگ يشگوييپ يك،  12-1: 53 - 52:13 ياكند ، و اشع يصحبت م يهوديانملل و نه فقط  . 

 

 

 

 🔻 خدا و بهزبول قدرت  (12: 22-30) 

 

 

 ياصل يطانشد كه بعلزبول ش يطلسم شده است شفا داد.  تصور م يود يكمعتقد بودند با  يهوديانمرد نابينا و گنگ را كه  يك يسيع 
تفاده كرده است تا را متهم كردند كه از قدرت بعلزبول اس يسينه ، آنها ع ياواقعاً به بعلزبول اعتقاد داشتند  يسيانفر ياكه آ يناست.  ا

كرده بود ،  يجادانسان را ا يناگر بعلزبول مشكالت ا يراچقدر احمقانه است ز يننشان داد كه ا يسياعتقاد او متوقف كند.  ع بهرا  يگراند
(قدرت شرور  يدر پادشاه يا يدهفا يچخاطرنشان كرد كه ه يسيكند تا مرد را شفا دهد.  ع يتوانست با بعلزبول همكار ينم يسيع يگرد

شود يروزتواند پ يخود نبرد كند ، نم يه، اگر دشمن عل يبترت ينشود.  به هم ينم يمخود تقس يهبعلزبول) بر عل يها يتو فعال . 

 

 يسيتوسط ع ينجادشمن است ، و در ا يامخالف  يبه معنا "يطانش"درس نشان داده شده است ، كلمه  40از  29همانطور كه درس  
جنگد شر است يم يطانكه در واقع با ش يكنند كه او وقت يتا نشان دهد كه چقدر اشتباه استدالل م يردگ يار ممورد استفاده قر . 

 

 

 

  ‼اطالعات زمينه: بعلزبول ‼

 

كاذب اشاره دارد يخدا يكبه  ينكه ا ينيمبب يمتوان يكه م 2: 1پادشاهان  2در  يقدر عهد عت بعلزبول : 

 

 " را فرستاد  يامبراناو پ يلدل ينشد.  به هم يمارو ب يختر ياخود در سامار يرا در اتاق فوقان ي) شبكه ايهوديپادشاه  يك( يااكنون آخاز
يابم يبهبود م يماريب ينمن از ا يااكرون سؤال كن ، كه آ يبرو ، از بعلزبوب، خدا"و به آنها گفت:  ." 

 

 يخدا ينا ينام اصل يلاسرائ ياحتمال وجود دارد كه بن ينبود.  ا "خانه ارباب" يا "خداي خانه" يدر واقع بعلزبول به معن يخدا يننام ا 
 "زبل" يراترجمه شود ، ز "پروردگار مگس ها"تواند به عنوان  يكرده كه م يدنام را تول ينداده و ا ييررا گرفته ، نامه آخر را تغ ينيفلسط

كثافت است يا يبرا يعبور يبه معن . 

 



 

  🔻 روح القدس يهكفر عل  ( 12:31  ،32 ) 

 

او از قدرت بعلزبول استفاده كرده  ييماشتباه بود كه بگو ينكرد ، ا يمردم استفاده م يشفابخش ياز روح القدس خدا برا يسياز آنجا كه ع 
   .است

از  يهودان رهبر ينبخشنده و مهربان است ، اما ا يار.  خدا بسيستندكردند و قابل بخشش ن يروح القدس كفر م يهگفت كه آنها عل عيسي
آنها عمداً  يبترت ينكرد از منبع شر بود.  به ا يمنافع مردم كار م يقدرت فوق العاده او كه برا يندمتنفر بودند و آماده بودند كه بگو يسيع

بود يفراموش نشدن ينروح القدس ، قدرت خدا سخن گفتند.  ا راز ش  

 

 

يونسنشانه حضرت  ��  (12: 38-41) 

 

 يسيع يزرستاخ -نشانه از همه  ينخواستند!  بزرگتر يزيادي انجام داده بود ، اما هنوز از او نشانه م يزمعجزات شگفت انگ يسيگرچه ع 
كنند ياو را رد م يهودپسر خدا است ، اما رهبران  يسيدهد كه واقعًا ع يبه ما نشان م - . 

 

 يازشد و سه شبانه روز قبل از نجات خدا ، در آن ماند.  پس از آن ، او رفت و ن يدهبلع يبزرگ ياييتوسط موجود در يقنبي عهد عت يونس 
دادند اما سپس از خدا دور شد و نابود شد موعظه كرد يكه در ابتدا گوش م ينواندامت را به ن . 

 

قبل از آنكه خدا او را پس از سه شبانه روز  يسياشاره داشت.  ع يسيخداوند ع يزامر به مرگ و رستاخ يننوع بود؛  ا يك يدادرو ينا 
خود در سال  ينها به سرزم ياو شدند و با حمله روم يهاما عل يرفتنداو را پذ يدر ابتدا آموزه ها يهوديانمرگ زنده كند ، در آرامگاه بود.  

نابود شدند يباًتقر الديمي 70 . 

 

 

 🔻 يسيبستگان ع  (12: 46-50) 

 

 يم، اگرچه مر ياوردندن يماندر طول خدمت عيسي به او ا - يوسفو  يمفرزندان مر - يسيناتني عكه برادران  يمدان يم 5: 7ما از يوحنا  
 ين).  با ا21: 3ديوانه شده باشد (مرقس  يدكردند كه او با يفكر م يسيع يشاوندانكه خو يمخوان ي، مادرش ، وفادار ماند.  متاسفانه م

به  يلداده و آنها تبد ييردهد كه اين واقعه نظر آنها را تغ ي، به ما نشان م يسيع يز، نوشته شده پس از رستاخ 1:14 مالحال ، اع
شدند يسيشاگردان وفادار ع . 

 

 

 



⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤ 

 

 

❗  يافتاز كتاب مقدس آورده شده  ييبخش ها ياتوان در دروس  يسواالت را م يشترپاسخ به ب .   

 

⚠  يدو آنها را در پاكت نامه ارائه شده برگردان يسيدل بنوبرگه سؤا ينخود را در ا يلطفاً پاسخها : 

 

 ❓ 10سؤاالت مربوط به فصل  ❓ 

 

 

انجام ميدادند؟ ييرا پيروي كنند چه كارها يسيع ينكهشمعون پطرس ، آندرياس ، يعقوب و يحيي همه قبل از ا ⃣ 1    (4: 18-22) 

 

 

است؟ يبه چه معن "روح"كلمه  ⃣ 2   

 

 

دهد؟ يخود ادامه م يروح هستند كه پس از مرگ آنها به زندگ يك يمردم دارا ياآ ⃣ 3   

 

 

ببرد؟ ينتواند آن را از ب يم ي.  چه كسيستدهد كه روح جاودانه ن ينشان م 28 يهآ ⃣ 4   

 

 

يست؟چ "بدن در جهنم (ژنه)"بردن  ينمنظور از ب ⃣ 5   

 

 

 

❓ 11سؤاالت مربوط به فصل  ❓ 

 

 



است كه از طرف خدا وعده داده شده  ياو شخص يافرستاد كه از او سؤال كنند كه آ يسيبه ع را يبران يغامدهنده پ يدتعم يحيي ⃣ 1 
در مورد معجزات انجام شده صحبت كرد.  چرا؟ يسياست.  در پاسخ او ع  

   

 

داشته است يود يكگفتند كه او  ي، مردم م يستن يحشد كه قابل توض يبيعج يماريدچار ب يشخص يوقت يسيدر زمان ع ⃣ 2   

 

 2a داشت؟ يوچرا مردم گفتند كه يحيي تعميد دهنده د  

 

 2b كنند؟ ينف يزرا ن يسيداشتند كه ع يليچه دل  

 

 

 

)يدمراجعه كن 19فصل  يدايشمردم سدوم به ارمغان آورد؟  (به پ يرا خداوند برا يچه مجازات ⃣ 3   

 

 

 

خود را به ما نشان  يقتخدا حق يمخواه يكنند خردمند و باهوش هستند پنهان است.  اگر م يكه فكر م يخدا از كسان يقتحق ⃣ 4 
يم؟باش يددهد ، چه نوع فردي با  

 

 

 

 ❓ 12سؤاالت مربوط به فصل  ❓ 

 

 

موظف بودند روز سبت را حفظ كنند؟ يهوديانچرا  ⃣ 1   

 

 

 چرا كاهنان از حفظ روز سبت معاف بودند؟ ⃣ 2 

 

 



يريم؟بگ ياد يمتوان يم ييچه درسها يستندكاهنان موظف به حفظ روز سبت ناز مثال  ⃣ 3   

 

 

)؟36 يه(آ يمقبل از صحبت كردن با دقت فكر كن يدچرا با ⃣ 4   

 

 

يست؟چ يونس يامبرمنظور از نشانه پ ⃣ 5   

 

 

 

[7:26 AM, 5/17/2020] Saeed Boyrati Castleford St OL1 2PS: انسان ساخته شد ، نه  يسبت برا"به آنها گفت:  يسيع
مداوم باشد  يتفعال يك يددهد كه كار خداوند با ياددر روز سبت ضبط شده است تا به ما  يسي). كار ع2:27.  (مرقس "سبت يانسان برا

 .، هفت روز هفته

 

 

 🎁 ما يبرا ييدرسها 🎁 

 

مگر شما نخوانده " يدگو يكشد.  او به آنها م يرا در مورد درك آنها از هدف خدا به چالش م يسيانفر يسيفصل ، ع يندو بار در ا 
در  يداست كه با يكند كه برخالف خودشان ، پادشاه داوود و بعدًا كاهنان ، درك كردند كه خدمت به خدا كار يخاطرنشان م يو  "... يدا

 .هر روز از هفته انجام شود ، نه فقط در روز سبت

 

نجات ما  يرا كه او برا يفداكار يشههم يد.  ما بايكشنبه يبرا يزيه ما باشد ، نه فقط چروزمر ياز زندگ يبخش يدتعهد ما به خداوند با 
يد) را بخوان30-26: 26 ي(مت يمانجام داد ، به خاطر بسپار . 

 

را آن مرد  يسيكه ع ي، هنگام ينحرام است!  بنابرا ينكار است و بنابرا يدر روز سبت نوع يكردند كه شفابخش يتصور م يحت يسيانفر 
توانند او را بكشند  ياينكه چگونه م ياقتدار آنها است و برا يبرا يخطر يسي) ، آنها فكر كردند كه ع14-9 ياتبا دست پژمرده شفا داد (آ

 .نقشه كشيدند

 

 

 

  ‼اطالعات زمينه : فريسيان  ‼    



 

داده است عمل كنند.  آنها به  يموس يقكه خدا از طر يبه قانون يكردند به طور جد يم يبودند كه سع يزگارپره يهوديان يسيانفر 
 ينتاكيد داشتند .  با انجام ا ياردست بشر بس ينقوان يناز ا يروياضافه كردند و از پ -خود  يسنت ها - ياضاف يناز قوان ياريبس ينقوان

افتخار  ياريخود قانون بودند.  بس يمخالف هدف اصلاز رسوم آنها كامًال  يبرخ يقتقانون خدا را از دست دادند.  در حق واقعيكار آنها روح 
كردند با تكبر و از نگاه باال به پايين نگاه ميكردند يكه سنت خود را حفظ نم يهوديانيكردند و به  يم  

 

كردند بندگان وفادار خدا هستند ، آنها واقعاً از خدا اطاعت نكردند.  آنها در  يكه ادعا م يدر حال -نفاق آنها را محكوم كرد  يسيع 
مراقبت  يسيكه پس از مرگ از بدن ع يكودموسو ن يوسفوجود دارد ، مانند  يبرخورد با مردم فروتن ، دلسوز و مهربان نبودند.  استثنائات

 .كردند

 

 

  🔻 يسيدر مورد ع يشگوييپ  (12: 15-21) 

 

)21-15: 42 يادهد (اشع يرا به عنوان بنده منتخب خدا نشان م يسيكند كه ع يرا نقل م يااشع سخنان يمت  . 

 

يردگ يخواهد بود و در معرض رنج و رفتار ناعادالنه قرار م يببنده نج ��  . 

 

🔅 خدا بودند ، مهربان بود يراه ها يادگيريكه به دنبال  يكرد بلكه با همه كسان ياو تالش نم . 

 

🔅 كند يرا از جانب خدا كسب م يروزيشود و پ يم يروزبر گناه پ ينهمچناو  . 

 

🔅  يندهاز كار آ يبخش ينكنند.  ا يو به او اعتماد م يرندگ يم يادخدا را  ينو عدل مي آورد.  آنها قوان ياو به همه ملل جهان داور
)21: 12 ياست (مت ينهنگام بازگشت او به زم يسيع . 

 

 

همه  يبرا يبه عنوان چراغ يسياست كه از ع 49 يابنده شامل اشع يها يشگوييپ يراست.  سا يادر نبوت اشع يبنده نكته مهم موضوع
است يسيع ياز رنجها يزشگفت انگ يشگوييپ يك،  12-1: 53 - 52:13 ياكند ، و اشع يصحبت م يهوديانملل و نه فقط  . 

 

 

 

 (30-22 :12) قدرت خدا و بهزبول�� 



 

 

 ياصل يطانشد كه بعلزبول ش يطلسم شده است شفا داد.  تصور م يود يكمعتقد بودند با  يهوديانا و گنگ را كه مرد نابين يك يسيع 
را متهم كردند كه از قدرت بعلزبول استفاده كرده است تا  يسينه ، آنها ع ياواقعاً به بعلزبول اعتقاد داشتند  يسيانفر ياكه آ يناست.  ا

كرده بود ،  يجادانسان را ا يناگر بعلزبول مشكالت ا يراچقدر احمقانه است ز يننشان داد كه ا يسياعتقاد او متوقف كند.  ع بهرا  يگراند
(قدرت شرور  يدر پادشاه يا يدهفا يچخاطرنشان كرد كه ه يسيكند تا مرد را شفا دهد.  ع يتوانست با بعلزبول همكار ينم يسيع يگرد

شود يروزتواند پ يخود نبرد كند ، نم يه، اگر دشمن عل يبترت ينشود.  به هم ينم يمخود تقس يهبر علبعلزبول)  يها يتو فعال . 

 

 يسيتوسط ع ينجادشمن است ، و در ا يامخالف  يبه معنا "يطانش"درس نشان داده شده است ، كلمه  40از  29همانطور كه درس  
جنگد شر است يم يطانكه در واقع با ش يكنند كه او وقت يباه استدالل متا نشان دهد كه چقدر اشت يردگ يمورد استفاده قرار م . 

 

 

 

  ‼اطالعات زمينه: بعلزبول ‼

 

كاذب اشاره دارد يخدا يكبه  ينكه ا ينيمبب يمتوان يكه م 2: 1پادشاهان  2در  يقدر عهد عت بعلزبول : 

 

 " را فرستاد  يامبراناو پ يلدل ينشد.  به هم يمارو ب يختر ياخود در سامار يرا در اتاق فوقان ي) شبكه ايهوديپادشاه  يك( يااكنون آخاز
يابم يبهبود م يماريب ينمن از ا يااكرون سؤال كن ، كه آ يبرو ، از بعلزبوب، خدا"و به آنها گفت:  ." 

 

 يخدا ينا ينام اصل يلاسرائ يد كه بناحتمال وجود دار ينبود.  ا "ارباب خانه" يا "خداي خانه" يدر واقع بعلزبول به معن يخدا يننام ا 
 "زبل" يراترجمه شود ، ز "پروردگار مگس ها"تواند به عنوان  يكرده كه م يدنام را تول ينداده و ا ييررا گرفته ، نامه آخر را تغ ينيفلسط

كثافت است يا يبرا يعبور يبه معن . 

 

 

  🔻 روح القدس يهكفر عل  ( 12:31  ،32 ) 

 

او از قدرت بعلزبول استفاده كرده  ييماشتباه بود كه بگو ينكرد ، ا يمردم استفاده م يشفابخش ياز روح القدس خدا برا يسياز آنجا كه ع 
   .است

از  يهودرهبران  ينبخشنده و مهربان است ، اما ا يار.  خدا بسيستندكردند و قابل بخشش ن يروح القدس كفر م يهگفت كه آنها عل عيسي
آنها عمداً  يبترت ينكرد از منبع شر بود.  به ا يمنافع مردم كار م يقدرت فوق العاده او كه برا يندآماده بودند كه بگو متنفر بودند و يسيع

بود يفراموش نشدن ينروح القدس ، قدرت خدا سخن گفتند.  ا راز ش  



 

 

يونسنشانه حضرت  ��  (12: 38-41) 

 

 يسيع يزرستاخ -نشانه از همه  ينخواستند!  بزرگتر يزيادي انجام داده بود ، اما هنوز از او نشانه م يزمعجزات شگفت انگ يسيگرچه ع 
كنند ياو را رد م يهودپسر خدا است ، اما رهبران  يسيدهد كه واقعًا ع يبه ما نشان م - . 

 

 يازات خدا ، در آن ماند.  پس از آن ، او رفت و نشد و سه شبانه روز قبل از نج يدهبلع يبزرگ ياييتوسط موجود در يقنبي عهد عت يونس 
دادند اما سپس از خدا دور شد و نابود شد موعظه كرد يكه در ابتدا گوش م ينواندامت را به ن . 

 

سه شبانه روز قبل از آنكه خدا او را پس از  يسياشاره داشت.  ع يسيخداوند ع يزامر به مرگ و رستاخ يننوع بود؛  ا يك يدادرو ينا 
خود در سال  ينها به سرزم ياو شدند و با حمله روم يهاما عل يرفتنداو را پذ يدر ابتدا آموزه ها يهوديانمرگ زنده كند ، در آرامگاه بود.  

نابود شدند يباًتقر الديمي 70 . 

 

 

 🔻 يسيبستگان ع  (12: 46-50) 

 

 يم، اگرچه مر ياوردندن يماندر طول خدمت عيسي به او ا - يوسفو  يمفرزندان مر - يسيكه برادران ناتني ع يمدان يم 5: 7ما از يوحنا  
 ين).  با ا21: 3ديوانه شده باشد (مرقس  يدكردند كه او با يفكر م يسيع يشاوندانكه خو يمخوان ي، مادرش ، وفادار ماند.  متاسفانه م

به  يلداده و آنها تبد ييرواقعه نظر آنها را تغ دهد كه اين ي، به ما نشان م يسيع يز، نوشته شده پس از رستاخ 1:14 مالحال ، اع
شدند يسيشاگردان وفادار ع . 

 

 

 

⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤ 

 

 

❗  يافتاز كتاب مقدس آورده شده  ييبخش ها ياتوان در دروس  يسواالت را م يشترپاسخ به ب .   

 

⚠  يدمه ارائه شده برگردانو آنها را در پاكت نا يسيدبرگه سؤال بنو ينخود را در ا يلطفاً پاسخها : 

 



 ❓ 10سؤاالت مربوط به فصل  ❓ 

[7:28 AM, 5/17/2020] Saeed Boyrati Castleford St OL1 2PS: يبزرگ ياييتوسط موجود در يقنبي عهد عت يونس 
دادند اما  يكه در ابتدا گوش م ينواندامت را به ن يازشد و سه شبانه روز قبل از نجات خدا ، در آن ماند.  پس از آن ، او رفت و ن يدهبلع

 .سپس از خدا دور شد و نابود شد موعظه كرد

 

سه شبانه روز قبل از آنكه خدا او را پس از  يسياشاره داشت.  ع يسيخداوند ع يزامر به مرگ و رستاخ يننوع بود؛  ا يك يدادرو ينا 
خود در سال  ينها به سرزم ياو شدند و با حمله روم يهاما عل يرفتندپذ او را يدر ابتدا آموزه ها يهوديانمرگ زنده كند ، در آرامگاه بود.  

نابود شدند يباًتقر الديمي 70 . 

 

 

 🔻 يسيبستگان ع  (12: 46-50) 

 

 يم، اگرچه مر ياوردندن يماندر طول خدمت عيسي به او ا - يوسفو  يمفرزندان مر - يسيكه برادران ناتني ع يمدان يم 5: 7ما از يوحنا  
 ين).  با ا21: 3ديوانه شده باشد (مرقس  يدكردند كه او با يفكر م يسيع يشاوندانكه خو يمخوان يش ، وفادار ماند.  متاسفانه م، مادر

به  يلداده و آنها تبد ييردهد كه اين واقعه نظر آنها را تغ ي، به ما نشان م يسيع يز، نوشته شده پس از رستاخ 1:14 مالحال ، اع
شدند يسيشاگردان وفادار ع . 

 

 

 

⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤ 

 

 

❗  يافتاز كتاب مقدس آورده شده  ييبخش ها ياتوان در دروس  يسواالت را م يشترپاسخ به ب .   

 

⚠  يدو آنها را در پاكت نامه ارائه شده برگردان يسيدبرگه سؤال بنو ينخود را در ا يلطفاً پاسخها : 

 

 ❓ 10سؤاالت مربوط به فصل  ❓ 

 

 

انجام ميدادند؟ ييرا پيروي كنند چه كارها يسيع ينكهن پطرس ، آندرياس ، يعقوب و يحيي همه قبل از اشمعو ⃣ 1    (4: 18-22) 

 



 

است؟ يبه چه معن "روح"كلمه  ⃣ 2   

 

 

دهد؟ يخود ادامه م يروح هستند كه پس از مرگ آنها به زندگ يك يمردم دارا ياآ ⃣ 3   

 

 

ببرد؟ ينتواند آن را از ب يم ي.  چه كسيستدهد كه روح جاودانه ن ينشان م 28 يهآ ⃣ 4   

 

 

يست؟چ "بدن در جهنم (ژنه)"بردن  ينمنظور از ب ⃣ 5   

 

 

 

❓ 11سؤاالت مربوط به فصل  ❓ 

 

 

شده  است كه از طرف خدا وعده داده ياو شخص يافرستاد كه از او سؤال كنند كه آ يسيرا به ع يبران يغامدهنده پ يدتعم يحيي ⃣ 1 
در مورد معجزات انجام شده صحبت كرد.  چرا؟ يسياست.  در پاسخ او ع  

   

 

داشته است يود يكگفتند كه او  ي، مردم م يستن يحشد كه قابل توض يبيعج يماريدچار ب يشخص يوقت يسيدر زمان ع ⃣ 2   

 

 2 a داشت؟ يوچرا مردم گفتند كه يحيي تعميد دهنده د  

 

 2 b كنند؟ ينف يزرا ن يسيداشتند كه ع يليچه دل  

 

 

 

)يدمراجعه كن 19فصل  يدايشمردم سدوم به ارمغان آورد؟  (به پ يرا خداوند برا يچه مجازات ⃣ 3   



 

 

 

خود را به ما نشان  يقتخدا حق يمخواه يكنند خردمند و باهوش هستند پنهان است.  اگر م يكه فكر م يخدا از كسان يقتحق ⃣ 4 
يم؟باش يددهد ، چه نوع فردي با  

 

 

 

 ❓ 12سؤاالت مربوط به فصل  ❓ 

 

 

موظف بودند روز سبت را حفظ كنند؟ يهوديانچرا  ⃣ 1   

 

 

 چرا كاهنان از حفظ روز سبت معاف بودند؟ ⃣ 2 

 

 

يريم؟بگ ياد يمتوان يم ييچه درسها يستنداز مثال كاهنان موظف به حفظ روز سبت ن ⃣ 3   

 

 

)؟36 يه(آ يمقبل از صحبت كردن با دقت فكر كن يدچرا با ⃣ 4   

 

 

يست؟چ يونس يامبرمنظور از نشانه پ ⃣ 5   

 

 

 

 

 

 



 


