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 5درس 

 هاَمثَلتدریس با :  31باب 

ما عیسی را به عنوان آموزگار استاد مشاهده می کنیم، که ایده های ساده ای را برای ارائه دادن  31در باب 

اما ما  داستان های او و یا تمثیل هایش بسیار شناخته شده اند. حقیقت شگفت انگیز انجیل به کار می برد

در برخی موارد عیسی شخصا . د آنها فکر کنیم تا آنها را به تمام و کمال بفهمیمنیازمند این هستیم که در مور

 . توضیحات را ارئه می دهد که این کمک بزرگی است

 ؟(31 -31آیات : 31باب) تدریس می کرد ها َمثَلچرا عیسی با 

آنها . ها همواره آسان نبودمانند تدریس می کرد که یادآوری آنها آسان بود اما فهمیدن آن هایَمثَلعیسی به وسیله 

 . داستان های زمینی هستند با معانی آسمانی و روحانی

ین نیازمند تالش است و عیسی می دانست که هرکسی آماده انجام دادن ا َمثَل درست یک جستجوی پیغام

اشتیاق که فروتنانه در جستجوی حقیقت خداوند هستند را با کسانی که عالقه و حکایات تمثیلی کسانی . نیست

 . ن ندارند وهمچنین از کسانی که در برابر پیغام خداوند به مخالفت می ایستند از هم تمیز می دهندزیادی به آ
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پیامبر عهد عتیق اشعیای نبی پیشگویی کرد که قوم اسرائیل نخواهند خواست که پیغام خداوند را بشنود و 

این موضوع همانطور که ایشان نوشت (.  31 -9 آیات:  6اشعیاء باب )آموزه های عیسی را رد خواهند کرد 

 . اتفاق افتاد، بسیاری از یهودیان دوره عیسی گوش ها و چشمانشان را بر پیغام عیسی بستند

نحوه . آنها گرسنه و تنشه پرهیزکاری بودند. پیروان نزدیک عیسی میخواستند که آموزه های عیسی را بفهمند

 . است 31دند یکی از بزرگترین مضامین انجیل متی باب ای که مردم به انجیل واکنش نشان دا

 (8 -3آیات : 31باب )برزگر  َمثَل

او کلید هایی برابر بازکردن . اولی این باب را متوجه شویم َمثَلدو عیسی به شاگردانش و ما کمک کرد که 

یسی نشان داد که چهار ع(. 39 -31آیات ) است " واژۀ پادشاهی" بذر در این حکایت . برزگر ارائه داد َمثَل

نمونه از مردمان است که هرکدام واکنش و پاسخ متفاوتی به پیغام خداوند نشان می  4نمونه زمین نشان دهنده 

 . دهند

 . بذر در چهار نوع زمین می افتد

  که به سرعت توسط پرندگان ربوده و بلعیده می شوند –در مسیر کنار جاده . 

  افی دارای زمین نیست تا ریشه نگاه داردبه اندازه ک –زمین صخره مانند . 

  بذر جوانه زده و محصول خوبی تولید کرده است –زمین خار مانند . 
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 (31 -38آیات : 31باب ) را توضیح می دهد  َمثَلعیسی معنی 

آنها مژده را می وشند اما در آنها ریشه . کسانی که پاسخی نمی دهند توسط زمین سخت نمایان شده اند  .3

 . دواند که این معنی هیچ برای آنها استای نمی 

به خاطر مشکالت و سختی رها می کسانی که حقیقت خداوند را می پذیرند اما بعدا آن را رها می کنند    .2

 .کنند که به عنوان زمینی که یا صخره ای است یا پر از علف هرز است توصیف شده اند

و بعدها به واسطه ثروت و جاذبه های زندگی  کسانی که به ندای انجیل با آغوش باز پاسخ می دهند  .1

 . حواسشان پرت می شود که مانند زمینی که با خار خفه شده است هستند

 :تنها کسانی که مورد نظر و رضایت خداوند هستند کسانی هستند که   .4

 کالم را می شنوند . 

 آن را می فهمند . 

 (. نشان می دهند آن را در کردار و نحوۀ زندگی) و یک حاصل از آن می سازند 

ما هم باید این سوال را از خود . عیسی از مرد می خواست که از خودشان بپرسند چه نوع زمینی هستند

برخالف زمین داخل حکایت و تمثیل ما می تواند زمینی که در آن هستیم را توسط خالص شدن از . بپرسیم

مانند عادات و طرز فکر که مانع می چیزهایی . )علف های هرز در زندگی مان پرورش بدهیمسنگ ها و 

 (.شوند انجیل محصول پادشاهی خداوند را برای ما بیاورد



 کتاب مقدس کرستادلفین دوره آموزشی
 31 -31باب  انجیل متی

4 
 

 

 (21 -13، 11 -32آیات : 31باب ) علفهای هرز َمثَل

این ممکن است که عیسی در مورد دارنل صحبت می کرد علف هرزی که در هنگام رشد کردن با گندم 

ل و درست در زمان درو می توان آن را از گندم تشخیص داد بعد تنها در هنگام رسیدن محصو. تفاوتی ندارد

بنابراین گندم و دارل با هم برداشت شده و پس از آن از هم . از آن این مشکل است که آنها را از هم جدا کرد

از . این عمل ضروری است چراکه تخم دارنل تلخ مزه است و می تواند مردم را مریض کند. سوا می شوند

توسط دست پس از برداشت جدا شوند، دارنل با که آنها رنگ متفاوتی با بذر گندم دارند می توان آن جایی 

عیسی قبال در مرد تشخیص گیاهان و . سوزاندن از بین برده می شود  گندم برای خوردن ذخیره می وشد

از طریق میوه هایشان بنابراین شما آنها را ." درختان بوسیله نوع میوه ای که تولید می کنند سخن گفته است

 (. 21آیه : 7متی باب" ) خواهید شناخت

آنها می . عیسی گفت که عالف های هرز پس از کاشت گندم به عمدا توسط دشمن کاشته شده اند َمثَلدر این 

 . خواستند محصول را از بین ببرند

رای بازگردن معنی شاگردان به طور خصوصی معنای این مثال را از عیسی پرسیدند و کلیدهایی که او ب

 :ارائه داد در جدول زیر خالصه شده اند
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 معنی مورد موجود در حکایت
 عیسی -پسر انسان برزگر بذر خوب

 جهان دشت

 فرزندان پادشاهی  بذر خوب

 فرزندان نمونه شر علف هرز

 (تهمت زن، متهم کننده به دروغ(شیطان دشمنی که بذر بد را کاشت

 پایان جهان محصول

کسانی که در گندم و علف رز جمه ) شت کنندگانبردا
 (. آوری می کنند

 فرشتگان

 از بین بردن همه هلل گناه و تمامی قانون شکنان سوزاندن علف هرز

 

 این برای ما چه معنایی دارد؟ 

ضی بع. بذر و یا کالم خداوند، که در سراسر جهان کاشته شده استبه ما پیغام انجیل را تدریس می کند،  َمثَل

بقیه اینگونه به . ها این را می پذیرند و شاگردان راستین عیسی می شوند که توسط گندم نشان داده شده اند

نظر می رسد که مژده را می پذیرند اما به مرور اینگونه به نظر می سرد که مردمانی باشند که به ایده و 

در بازگشت عیسی او فرشتگان خود . یرندعقاید غلط در مورد کتاب مقدس گوش فرا می دهند و آنها را می پذ
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به شاگردان راستن به پادشاهی خداوند خوش آمد . را می فرستند تا همه این مردمان را برای داوری حکع کند

 . ما در مورد واکنش آنها در این باره صحبت کردیم. گفته شده و شاگردان غلط نابود می شوند

 :می گوید 42آیه : 31متی باب 

 ."گریه و فشار دندان بر دندان استكه  یء آتش بریزند و بسوزانند، جای ها را در كورهو آن "... 

. شگفت انگیز پادشاهی صالح خداوند طرد شده اند نعماتاین مردمان از . عظیمی است اندوهگریه نشان دهند 

ریران برای همیشه به این بخش از این ایده گه ش. آنها احتماال با دیدن آنچه از دست داده اند عصبانی هستند

 . این تصویری از نابودی کامل افراد ناصالح است. درون کوره انداخته شده یا داغ شوند پشتیبانی نمی کند

 اطالعات زمینه: شیطان در این حکایت
با این حال . در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که این متن وجود شیطانی ماوراءالطبیعه را تایید می کند

 :می گوید 21آیه : 31تی بابانجیل م
عهد جدید به یونانی نوشته شده است و کلمه ." به آنها گفت، یک دشمن این کار را کرده است( عیسی)او" 

دشمن کسی بود که نفوذ و تاثیر بدی ". مردی است که دشمن است"در این آیه به معنای " دشمن"یونانی برای 
واضح است که دشمنی که عیسی او را شیطان می نامد انسان بنابراین زبان اصلی عهد جدید کامال . داشت
 . این متن نمی تواند از ایدۀ یک موجود شیطانی جاودانه که مردم را به خطا وا می دارد حمایت کندو  است
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 (51 -13آیات : 31باب)بیشتر  هایَمثَل

 (13 -13آیات)دانه خردل 

پادشاهی خدواند به راه و . رگ رشد و تبدیل می شوداین یک دانه کوچگ و ناچیز است که به یک درخت بز

با این حال . روشی کوچک آغاز شد، توسط یک انسان، سرور عیسی مسیح، که مورد تحقیر و رد قرار گرفت

 . هنگامی که او با این زمین بازگردد پادشاهی رشد می کند تا تمام زمین را پر کند

 (22آیه )  َمثَل گنج پنهان در مزرعه

در یک مزرعه پیدا كرد و دوباره آن را زیر خاک پنهان نمود و از  یاست كه مرد یآسمان مانند گنج ملكوت"

بدست آَوَرد و آن مزرعه را بخرد و صاحب آن گنج  یذوق آن، رفت و هر چه داشت فروخت تا پول كاف

سمان بر روی زمین درگ ما باید به دقت به کتاب مقدس نگاه کنیم تا برنامه خداوند را برای پادشاهی آ" .شود

متی ").شما باز شود یدر بزنید تا به رو. بجویید تا بیابید. بخواهید تا به شما داده شود"عیسی قول داد، . کنیم

 (7آیه : 7باب
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 (23 -25آیات ) َمثَل تاجر مروارید

رید با مروا هنگامی که ".استمرغوب  یمرواریدها یدر جستجو است که یک تاجرمانند  آسمان پادشاهی"

مروارید نقشه خداوند برای رهایی و نجات  .دست یافت، رفت و هر چه داشت فروخت تا آن را بخرد یارزش

 . ماست و باید بیشتر از هرچیزی در زندگی ما برای ما گرانبهاتر باشد

 تدریس عیسی از طریق این َمثَل ها

دهند و از آن  یگوش فرا م دیو تعمتوبه  یرا برا یسیع یاست که ندا یدر دسترس همه کسان لیانج امیپ

به ما سیار قیمتی  یخداوند گنج. میجستجو کن دیو درک آموزش کتاب مقدس با افتنی یبرا. کنند یاطاعت م

. بودخواهد  قضاوت زمانی برای حیمس یسیعدر بازگشت  رایهمه نخواهد بود ، ز یکند ، اما برا یعرضه م

  .او لذت ببرند یاز پادشاه اجازه می یابندبه خدا خدمت کنند ،  یکرده اند با وفادار یکه سع یفقط کسان

 با دلسوزی منتقل شد: 32باب 

 (33 -3آیات: 32باب )مرگ یحیی تعمید دهنده

بی رحمی هیرودیس والی در رفتار شرورانه او با یحیی تعمید دهنده که برای جلب رضایت مهمانان شام 

یحیی تعمید دهنده علیه هیرودیس صحیت کرده بود که هرودیا را  .هیرودیس به قتل رسید نشان داده شده است

وقتی خبر مرگ یحیی به عیسی . به همسری خود در آورد زیرا او قبال همسر برادر ناتنی وی فیلیپ بود
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با این حال جمعیت به . رسید، او به مکانی رفت که می توانست تنها باشد، احتماال برای عزاداری و دعا کردن

می آمدند و با پای پیاده به اطراف دریای جلیل می رفتند و هنگامی که با قایق وارد می شد با عیسی  دنبال او

عیسی آنها را دور نکرد در عوض به آنها دلسوزی کرد، بشارت می داد، بیماران را شفا می . مالقات کردند

 . داد و گرسنگان را سیر می کرد

 (33 -31آیه : 32باب)سیر کردن پنج هزار نفر

، و این یک نمونه مهم آن است، زیرا نشان این تنها معجزه عیسی است که در هر چهار انجیل نوشته شده است

 :می دهد

  نیازهای معنوی آنهانگرانی عسیس برای نیازهای جسمانی مردم و همچنین برای . 

 ی سیر کندقدرت عظیم او که می توانست پنج هزار مرد و خانواده های آنها را با چند نان و ماه . 

 چگونه عیسی نشان داد در سپاسگزاری از خداوند که همه خوبی ها از پدر ناشی می شوند . 

عسیس . که این پنج نان و دو ماهی توسط به یک پسر داده شده است( 9آیه :6یوحنا باب)انجیل یوحنا   

ر ما گرسنه تعالیم او باشیم درس مهم ما اینست که اگ. توانست نیازهای جسمانی همه گرسنگان را برآورده کند

 . است" نان حیات" عیسی می تواند نیازهای ابدی ما را برآورده نماید زیرا او 
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 (31 -33آیات: 32باب )وسوسه 

 :گفتند در اینجیل یوحنا به ما گفته شده است که وقتی جمعیت این معجزه شگفت انگیز را دیدند

 (34آیه : 6یوحنا باب " )!ایم هش بودهاست كه ما چشم برا یحتماً این همان پیامبر "

این زمانی برای وسوسه برای عیسی بود، درست مانند وسوسه ای که قبل از شروع خدمتش در بیابان تجربه 

او فهمید که این زمان . او می دانست که برای پادشاهی یهودیان به دنیا آمده است اما ابتدا باید بمیرد. کرده بود

 :مردم دور شد ازوسوسه است بنابراین 

 یكوه یاو را به زور ببرند و پادشاه كنند، از ایشان جدا شد و تنها باال خواهند یدید كه مردم م یعیس یوقت"

 (31آیه : 6یوحنا باب" ).رفت

تصور کنید که دوازده رسوالن چقدر احساس مهم بودن می کنند که زیرا عیسی با تقاضای توضیع غذا آنها را 

عیسی می دانست که این چقدر برای رشد معنوی آنها مفید است و اینکه ! رگ کرده بوددرگیر این معجزه بز

 . این بهتر بود آنها را به خاطر در امان ماندن از وسوسه آنها را از راه دریا منتقل نموده و از جمعیت دور کند

،  میر کنند که ما مهم هستمردم فک میخواه یاز ما م یاریاحتماالً بس! وجود دارد ییما درسها یبرا نجایدر ا

 دیبا میشو یبا وسوسه روبرو م یوقت. خواهد یم یکه او را دوست دارند خدمت فروتنانه ا یکسان ازاما خدا 

 .میغلبه بر وسوسه دعا کن یو برا میخود را از آن دور کن عیسر
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فر در چنین موقعیتی استفاده یک پیامبر عهد عتیق به نام الیشع از قدرت خداوند برای غذا دادن به صدها ن

 به سرور عیسی اشاره کرد بود،او وارالیشع به نوعی عیسی (. 44 -42آیه : 2دوم پادشاهان باب.)کرد

به خداوندگار عیسی  او به یحیی تعمید دهنده اشاره کرد ، پیامبری قبل از خودش،همانطور که الیاس پیامبر

 .(ییدمراجعه نما 33به درس فصل . ) مسیح اشاره کرد

 

 هدایای روح القدس در عهد عتیق

بودند که به  قیدر زمان عهد عت گریاز افراد د یکم اریتوانستند معجزه کنند ، اما تعداد بس یم شعیو ال اسیال

 .توانستند معجزه کنند یقدرت خدا م

ند ، اگرچه انجام معجزه برخوردار نبود یو داوود از مواهب روح القدس برا میخدا مانند ابراه بزرگمردان 

کردند که  یم یزندگ یدر زمان شعیو ال اسیال. ندیبگو امبریآنها از خدا الهام گرفته كه كالم خود را به عنوان پ

به مردم خود  امبریدو پ نیا قیو خداوند با معجزه از طر دندیپرست یرا م نیدروغ انیخدا لیمردم اسرائ شتریب

 .بزرگتر است بسیارداد که او  ینشان م

 یروح القدس اعطا م یایکند ، همانطور که به رسوالن هدا یم یبانیشده پشت غیتبل امیدادن قدرت خدا از پنشان 

 (.21آیه : 36باب مرقس)کمک کنند به آنها خود  غیشد تا در تبل
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 (31 -33آیه : 32باب ) نیایشعیسی در 

را  41آیه : 6مرقس بابفرستاد  داییت صبه ب قینفر ، شاگردان خود را با قا 1111پس از غذا دادن به  یسیع

خواست در  یشب را بسته بود ، م یكیاو همچنان كه تار. كرد یرا اخراج م تیكه او جمع یدر حال( دیبخوان

. ، قدرت بخواهد بود شیرو شیكه پ یخود بخاطر كار و فداكار یسكوت كوهها تنها باشد و از پدر آسمان

که خود را متعهد  میو از پدر خود بخواه میرا بخاطر بسپار یسیع مثال دیبا میشو یروبرو م یبا مشکل یوقت

 .کند او فیلط یبه مراقبت ها

 (13 -32آیات : 32باب)راه رفتن روی آب 

با  لیجل یایکه در در یقیدانست که آنها در قا یاو م. کرد یاز شاگردان خود مراقبت م شهیهم یسیع

( صبح 6صبح تا  1ساعت  یعنی)در ساعت چهارم . ندروبرو است با مشکل روبرو هست دیشد یگردبادها

 .قدم بزند تا آنها را از طوفان نجات دهد ایدر یآمد تا رو یسیع

 قیشاگردان خود را فرستاد ، آنها از تنها قا یسیکه ع یکه روز قبل ، هنگام دیگو یبه ما م 22: 6 وحنای

 نیا. به شاگردان خود نداشت دنیرس یبرا لیوسیله حمل و نق یسیع نیموجود استفاده کرده بودند ، بنابرا

تا مردم را تحت  فتآب راه نر یرو یسیاما ع! بود یطوفاندریا اگر  ینبود ، حت یمشکل چیپسر خدا ه یبرا

 مانیا طرسزند ، وحشت كرده بودند اما پ یآب قدم م یرو یسیكه ع دندیشاگردان د یوقت. قرار دهد ریتأث
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برداشت او شروع به  یسیچشم از ع یبه مالقات استادش برود ، هرچند وقت شود و ادهیپ قیداشت كه از قا

 .غرق شدن كرد

در مورد همه مشکالت اطراف خود  یبه اعتماد خود به استاد خود ادامه دهند تا وقت دیشاگردان پروردگار با

او مرا از . گرفتا او از باال فرستاد ، مر: "دیگو یم  36:31مزمور  سندهینو". غرق نشوند"کنند ،  یفکر م

 . "دیکش رونیب یادیز یآبها

شدند ، بالفاصله باد  قیکه هر دو سوار قا یرا از غرق شدن نجات داد و هنگام طرسپ یسیکه ع یهنگام

که از کل  یهمه کسان یبه شفا یسیسپس ع. ندیمتوقف شد و آنها به سالمت آمدند تا در جنیسارت فرود آ

 .رداختکردند پ یمراجعه م یمنطقه به و

 یکه او برا یهنگام( 21:23 لوقا دیبخوان)کند  یم فیتوص" و امواج ایخروش در"ملل آشفته را مانند  یسیع

از همه  روانشیو آرام خواهد کرد و پ می، ملل را تسل میگرددباز نیزم یبر رو" آسمان یپادشاه" یراه انداز

از  یسیع میدان یاست که م یق العاده افو یراحتآرامش و چه . خواهند بوددر امان  یزندگ یطوفان ها

 .کند یکنند مراقبت م یاو را دنبال م قتیکه با اخالص و حق یکسان
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 پاک و ناپاک: 35باب 

 (9 -3آیات:35باب)سنت های انسان و یا قوانین خداوند؟

طبق  دیاآنها اصرار داشتند كه شستن دست ها ب. اضافه کردند ن خدایخاص خود را به قوان یسنتها انیسیفر

و  ندیدستان خود را بشو نکهیخورند مگر ا یغذا نم انیهودیو همه  انیسیفر رایز. "انجام شود ینییرسم آ كی

 (.1: 7مرقس " )سنت بزرگان باشند رویپ

 ینم را بودند که آنها ینیفرار از قوان یبرا ییها منافق بودند و دائماً به دنبال راه ها یسیوجود فر نیا با

 .گفتند که آنها را حفظ کنند یم گریاگر به افراد د یتند ، حیدپسند

داد  یبه موس پدر و مادر میکه خداوند در مورد تکر افتی یعتیتوان در شر یموارد را م نینمونه از ا کی

ثروت و پول  میداد که با تظاهر به تقد یامکان را م نیبه آنها ا انیسیسنت فر(. دیرا بخوان 32:21خروج )

حال ، کاهنان در  نیبا ا. ، فرار کنند نیلدخود در مقابل مراقبت از وا فهیفرار از وظ جهیدر نتخود به خدا و 

 نیا. بود کسانیآنها  یزندگ نیداده بودند استفاده کنند بنابرا شنهادیکه به خدا پ یمعبد به آنها اجازه دادند از پول

"Corban "خدا بود میح تعالعمل و مانند آن کامالً مخالف رو نیا. شد یم دهینام. 

 رایز:" و خداوند فرمود. "منافق بودند انیسیکاتبان و فر. کند ینقل م ینب یایدوباره از اشع( 9-1 اتیآ) یسیع

که قلب آنها از من دور  ینهند ، در حال یخود ارج م یشوند و مرا با لبها یم کیقوم با دهان خود نزد نیا

 (.31: 29 ایاشع")داده شده است  میردم تعلاست که توسط م یاست و ترس آنها از من حکم



 کتاب مقدس کرستادلفین دوره آموزشی
 31 -31باب  انجیل متی

31 
 

داند  یشود که خدا آنها را ناپاک م یم یناش ییرفتار از ذهن ها نینشان داد که ا انیسیبه کاتبان و فر یسیع

 .است دانیبدتر از دستان آلوده مر اریبس نیو ا

 (31-31: 35) یطانیافکار ش

 ینشان م)کند  یشخص وجود دارد ، شخص را آلوده م کیخدا هستند که در ذهن  یافکار ب انگریکه ب یکلمات

شود ، اما  یم یناش طانیاز ش یتفکر نیمعتقدند که چن یاز مردم به نادرست یبرخ(. دهد او شرور است

 .میکرد که ما مسئول افکار شرورانه خود هست حیصرت یسیخداوند ع

از دل افکار  رایز. کند یص را نجس مشخ نیشود ، و ا یم یناش از قلبشود  یاما آنچه از دهان خارج م"

 (39-31: 31 متی. " )دیآ یم رونی، سرقت ، شاهد دروغ ، تهمت ب ی، قتل ، زنا ، فساد جنس یطانیش

 :به ما گفته شده است 31-31: 3 نامه یعقوباست که در  یزیهمان چ نیا

تواند با شر  یدا نمخ رای، ز"شوم  یمن توسط خدا وسوسه م" ، دیشود نگو یوسوسه م یکس وقت چیه"

 بیفر کهشود  می وسوسه یوقت یاما هر شخص. کند یکس را وسوسه نم چیوسوسه شود ، و او خودش ه

کامال رشد کند مرگ  یآورد و گناه وقت یباردار شد گناه به وجود م یسپس آرزو وقت. دردگخواسته خود را 

 . "آورد یرا به بار م
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خود مقصر  یطانیرا بخاطر افکار ش یگرید زیچ ای یکس میتوان یمآموزد که ن یمقدس دائماً به ما م کتاب

 .میداشته باش شرفتیدر پ یسع دیو با ستیکه تفکر غلط خودمان مورد پسند خدا ن میآگاه باش دیما با! میبدان

 (38-33: 35) یدختر زن کنعان

 ینم دنیمکانها د نیز ابه طور معمول ا یسیدر زمان ع انیهودی. رفتند دایو شاگردانش به صور و ص یسیع

در زمان . بودند انیبه نام کنعان( یهودی ریغ) انیهودی ریو متعلق به غ ستندین لیاسرائ نیدر سرزم رایکنند ز

، بعل بود ،  انیکنعان یخدا ستشکننده، که پر دونیاز ص زبلیکه پادشاه آهاب با  ی، هنگام قیعهد عت یها

 (.13،  36:11اول پادشاهان . )افتیگسترش  لیئبه اسرا یکنعان ریازدواج کرد ، نفوذ شر

 :منطقه رفته است نیبه ا تیفرار از جمع یبرا یسیکند که ع یم شنهادیپ 7:24 مارک

خواست  یشد و نم یو او وارد خانه ا. رفت دونیبرخاست و به منطقه صور و ص( یسیع)و از آنجا او "

 . "توان او را پنهان کرد یبداند ، اما نم یکس

 .اموزدیسر و صدا دوازده شاگرد را ب یخواست وقت بگذارد تا ب یاو م دیشا

 کیدانست که او  یاو م. خود را نشان دهد مانیمنتظر ماند تا او بتواند ا. در ابتدا به زن كمك نكرد یسیع اما

 ینگامخود را ه مانیا یسیع. کند غیرا تبل" لیگوسفندان گمشده اسرائ"آمده است تا  یسیاست و ع یهودی ریغ

". فرستاده شدم لیگمشده خانه اسرائ ندانمن فقط نزد گوسف"کرد ،  شیخود را آزما تیکه به او گفت مامور
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و  دیکه نان بچه ها را بردار ستیدرست ن: "گفت یکرد ، وقت شیآزما شتریخود را ب مانیا یسیع(. 24 هیآ)

 ."دیندازیسگها ب یبرا

رهبران  زیم ریشده را ز ختهیدور ر ییمواد غذا یتکه ها یپادشاه شکست خورده کنعان کیبود که  یزمان

دانستند و  یواقعه را م نیا یزنان کنعان(. دیرا بخوان 7-1: 3داوران )خورد  یم مئونیو س هودای لیقبا روزیپ

 یم زدیر یرا که از سفره ارباب آنها م ییخرده ها زیسگها ن یحال حت نیبله ، پروردگار ، با ا: "پاسخ دادند

او . از او صحبت می شدصحبت  ایاست که توسط انب" پسر داوود" یسیاو معتقد بود که ع(. 27 هیآ." )رندخو

 کی،  داریدمن  یبرا یا ته مانده چیشما ه ایآ: "است که نیمنظور او ا. خود را به رحمت پروردگار انداخت

 .افتیله شفا او بالفاص ماریو دختر ب تشخیص داد رابزرگ او  مانیا یسیع". یهودی ریغ

نجات افراد مومن از  یاست که واقعاً مهم است و او برا مانیا نیآموزد که ا یبه ما م یسیع گریبار د کی

 .آمده است یهر ملت

 (19-39: 35) نفر چهار هزار هیغذت

الل ،  یمعجزه آسا یکه شفا یمردم. ، احتماال به سمت غیر یهودیانحرکت کرد لیجل یایبه سمت در یسیع

به  را جالل یسیکه ع دیتوجه کن. بود لیاسرائ یکار خدا نیا شکی نداشتند که دندیرا د نای، لنگ و ناب معلول

 .نگرفت خودش
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او نگران بود که آنها . کرد که احتماالً قبالً هرگز مالقات نکرده بود یدلسوز یهودی ریغ تیجمع نیبه ا یسیع

. وز روزه گرفته بود تا آماده کار بزرگ خود شودوجود خودش چهل ر نیسه روز غذا نخورده باشند ، با ا

خود  یبود که در تمام طول زندگ راقباو چنان م. داد یم تیواقعاً به مردم اهم یسیدهد که ع ینشان م نیا

 .نجات ما باشد یکامل برا یدر برابر وسوسه گناه مقاومت کرد تا فداکار

در هر دو مورد ، تعداد داده شده . است 34 بابر در پنج هزار نف هیچهار هزار نفر مانند تغذ هیتغذ معجزه

 .شدند یم هیتغذ نیز بوده اند که زنان و فرزندان نیهمچن -فقط به تعداد مردان اشاره دارد 

 یاز افراد یاریبس(. دیرا بخوان 37-31: 9لوقا )انجام شده بود  دایبتس یکیپنج هزار نفر در نزد هیتغذ معجزه

 .بودند یهودیعمدتاً  شدند یم هیکه در آنجا تغذ

". گفتند حیرا تسب لیخداوند اسرائ"بودند ،  یسیع یشفابخش یشاهد قدرتها تیجمع نیکه ا یحال ، هنگام نیا با

چهار هزار نفر  یسیکه ع یمکان گفته نشده استبه ما . بوده اند یهودیغیر دهد که آنها احتماالً  ینشان م نیا

 .کرده است هیآنها را تغذ وکرده  ینسبت به مردم دلسوز یسیع یدگبه ساتنها کرده است ،  هیرا تغذ

که نزد او  یکرد و از همه کسان یم هیرا تغذ یهودی ریو غ یهودیهر دو  یسیکه چگونه ع میدیما د نیبنابرا

 .کرد یآمدند مراقبت م یم

 مانید و هر كه به من اگرسنه نخواهد ش سوی من بیایدهر كه به . هستم یمن نان زندگ:" به آنها گفت یسیع"

 (11:6 وحنای")نخواهد داشت  یهرگز تشنگ اوردیب
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 برگه سوال -1درس 

 

  نام

  آدرس

  شماره مرجع

  آموزگار

 

خود را بر  یلطفاً پاسخها. افتیکتاب مقدس  یبخشها ایتوان در درسها  یسواالت را م شتریپاسخ ب

 :دیارائه شده برگردان و آنها را در پاکت دیسیبنو برگه سوال نیا یرو
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 31باب  یاه شسرپ

 .در مورد َمثَل برزگر جاهای خالی را پر کنید .الف3

 مکان چهارم مکان سوم دوم مکان مکان اول 

را که بذر  مکانهایی
می افتد را توصیف 

  .کنید
 
 
 

    (کنار راه)جاده

چه اتفاقی برای بذر 
در هر مکان می 

 ؟افتد
 
 

ه بذر توسط خار خفه شد  
 .است

 

معنای هر قسمت 
 تمثیل چیست؟

 
 

 انگرینما یسنگالخ یمکانها 
خدا  قیاست که حقا یافراد

کنند ، اما به  یرا باور م
به  ایو  تیمحض آزار و اذ

آن در دردسر آن را رد  لیدل
 .کنند یم
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 بذر نمایانگر چه چیزی است؟. ب3

 

 

 

 :41-16و  11-24 اتیدر آ( هرز یعلف ها)در مثل گندم و خرمن . الف 2

 ؟تسا یزیچ هچ رگنایب لوصحم

 

 

 

 ؟تسانعم هچ اه فلع ندنازوس .ب 2
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 شوند؟ یو بدکاران قضاوت م ناعصر خوب انیدهد که در پا ینشان م گرید لثَ مَ کدام  .1

 

 

 ؟تسیچ 46-44 تایآ یلصا سرد  .1

 

 

 23 باب یاه شسرپ

 ؟داد ماجنا یراک هچ ندروخ یارب تیعمج هب نداد یارب شنادرگاش هب اذغ نداد لبق یسیع  .3

 

 

    

 ؟تسا هدنام یقاب دندروخ اذغ همه هکنیا زا دعب اذغ یدایز رادقم هک هدش هتفگ ام هب ارچ دینکیم رکف .2
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 ؟میریگیم دای نافوط ندرک مارآ و بآ یور یسیع نتفر هار زا دوخ یگدنز یارب ییاه سرد هچ  .1

 

 

 

 ؟دنتفگ هچ درک مارآ ار نافوط یسیع هکنیا زا سپ درگاش هدزاود  .4
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 53 باب یاه شسرپ

 ؟دنتسکش ناشیاه تنس اب نایسیرف ار یتاروتسد هچ  .3

 

 

 

 ؟دیمان قفانم ار نایسیرف یسیع ارچ  .2

 

 

 

 ؟میزومایب دوخ یگدنز یارب 9 -1 تایآ زا میناوتیم ام یلمع سرد هچ  .1

 


