دوره آموزشی کتاب مقدس کرستادلفین
انجیل متی

باب 31 -31

درس 5
باب  : 31تدریس با َمثَلها
در باب  31ما عیسی را به عنوان آموزگار استاد مشاهده می کنیم ،که ایده های ساده ای را برای ارائه دادن
حقیقت شگفت انگیز انجیل به کار می برد .داستان های او و یا تمثیل هایش بسیار شناخته شده اند اما ما
نیازمند این هستیم که در مورد آنها فکر کنیم تا آنها را به تمام و کمال بفهمیم .در برخی موارد عیسی شخصا
توضیحات را ارئه می دهد که این کمک بزرگی است.
چرا عیسی با َمثَلها تدریس می کرد ( باب :31آیات )31 -31؟
عیسی به وسیله َمثَلهای مانند تدریس می کرد که یادآوری آنها آسان بود اما فهمیدن آنها همواره آسان نبود .آنها
داستان های زمینی هستند با معانی آسمانی و روحانی.
جستجوی پیغام درست یک َمثَل نیازمند تالش است و عیسی می دانست که هرکسی آماده انجام دادن این
نیست .حکایات تمثیلی کسانی که فروتنانه در جستجوی حقیقت خداوند هستند را با کسانی که عالقه و اشتیاق
زیادی به آن ندارند وهمچنین از کسانی که در برابر پیغام خداوند به مخالفت می ایستند از هم تمیز می دهند.
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پیامبر عهد عتیق اشعیای نبی پیشگویی کرد که قوم اسرائیل نخواهند خواست که پیغام خداوند را بشنود و
آموزه های عیسی را رد خواهند کرد (اشعیاء باب  : 6آیات  .) 31 -9این موضوع همانطور که ایشان نوشت
اتفاق افتاد ،بسیاری از یهودیان دوره عیسی گوش ها و چشمانشان را بر پیغام عیسی بستند.
پیروان نزدیک عیسی میخواستند که آموزه های عیسی را بفهمند .آنها گرسنه و تنشه پرهیزکاری بودند .نحوه
ای که مردم به انجیل واکنش نشان دادند یکی از بزرگترین مضامین انجیل متی باب  31است.
َمثَل برزگر (باب  :31آیات )8 -3
عیسی به شاگردانش و ما کمک کرد که دو َمثَل اولی این باب را متوجه شویم .او کلید هایی برابر بازکردن
َمثَل برزگر ارائه داد .بذر در این حکایت " واژۀ پادشاهی" است ( آیات  .)39 -31عیسی نشان داد که چهار
نمونه زمین نشان دهنده  4نمونه از مردمان است که هرکدام واکنش و پاسخ متفاوتی به پیغام خداوند نشان می
دهند.
بذر در چهار نوع زمین می افتد.
 در مسیر کنار جاده – که به سرعت توسط پرندگان ربوده و بلعیده می شوند.
 زمین صخره مانند – به اندازه کافی دارای زمین نیست تا ریشه نگاه دارد.
 زمین خار مانند – بذر جوانه زده و محصول خوبی تولید کرده است.
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عیسی معنی َمثَل را توضیح می دهد ( باب  :31آیات )31 -38
 .3کسانی که پاسخی نمی دهند توسط زمین سخت نمایان شده اند .آنها مژده را می وشند اما در آنها ریشه
ای نمی دواند که این معنی هیچ برای آنها است.
 .2کسانی که حقیقت خداوند را می پذیرند اما بعدا آن را رها می کنند به خاطر مشکالت و سختی رها می
کنند که به عنوان زمینی که یا صخره ای است یا پر از علف هرز است توصیف شده اند.
 .1کسانی که به ندای انجیل با آغوش باز پاسخ می دهند و بعدها به واسطه ثروت و جاذبه های زندگی
حواسشان پرت می شود که مانند زمینی که با خار خفه شده است هستند.
 .4تنها کسانی که مورد نظر و رضایت خداوند هستند کسانی هستند که :
 کالم را می شنوند.
 آن را می فهمند.
 و یک حاصل از آن می سازند( آن را در کردار و نحوۀ زندگی نشان می دهند).
عیسی از مرد می خواست که از خودشان بپرسند چه نوع زمینی هستند .ما هم باید این سوال را از خود
بپرسیم .برخالف زمین داخل حکایت و تمثیل ما می تواند زمینی که در آن هستیم را توسط خالص شدن از
سنگ ها و علف های هرز در زندگی مان پرورش بدهیم( .چیزهایی مانند عادات و طرز فکر که مانع می
شوند انجیل محصول پادشاهی خداوند را برای ما بیاورد).
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َمثَل علفهای هرز( باب  :31آیات )21 -13 ،11 -32
این ممکن است که عیسی در مورد دارنل صحبت می کرد علف هرزی که در هنگام رشد کردن با گندم
تفاوتی ندارد .تنها در هنگام رسیدن محصول و درست در زمان درو می توان آن را از گندم تشخیص داد بعد
از آن این مشکل است که آنها را از هم جدا کرد .بنابراین گندم و دارل با هم برداشت شده و پس از آن از هم
سوا می شوند .این عمل ضروری است چراکه تخم دارنل تلخ مزه است و می تواند مردم را مریض کند .از
آن جایی که آنها رنگ متفاوتی با بذر گندم دارند می توان توسط دست پس از برداشت جدا شوند ،دارنل با
سوزاندن از بین برده می شود گندم برای خوردن ذخیره می وشد .عیسی قبال در مرد تشخیص گیاهان و
درختان بوسیله نوع میوه ای که تولید می کنند سخن گفته است ".بنابراین شما آنها را از طریق میوه هایشان
خواهید شناخت" ( متی باب :7آیه .)21
در این َمثَل عیسی گفت که عالف های هرز پس از کاشت گندم به عمدا توسط دشمن کاشته شده اند .آنها می
خواستند محصول را از بین ببرند.
شاگردان به طور خصوصی معنای این مثال را از عیسی پرسیدند و کلیدهایی که او برای بازگردن معنی
ارائه داد در جدول زیر خالصه شده اند:
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مورد موجود در حکایت
برزگر بذر خوب
دشت
بذر خوب
علف هرز
دشمنی که بذر بد را کاشت
محصول
برداشت کنندگان( کسانی که در گندم و علف رز جمه
آوری می کنند).
سوزاندن علف هرز

معنی
پسر انسان -عیسی
جهان
فرزندان پادشاهی
فرزندان نمونه شر
شیطان)تهمت زن ،متهم کننده به دروغ)
پایان جهان
فرشتگان
از بین بردن همه هلل گناه و تمامی قانون شکنان

این برای ما چه معنایی دارد؟
َمثَل به ما پیغام انجیل را تدریس می کند ،بذر و یا کالم خداوند ،که در سراسر جهان کاشته شده است .بعضی
ها این را می پذیرند و شاگردان راستین عیسی می شوند که توسط گندم نشان داده شده اند .بقیه اینگونه به
نظر می رسد که مژده را می پذیرند اما به مرور اینگونه به نظر می سرد که مردمانی باشند که به ایده و
عقاید غلط در مورد کتاب مقدس گوش فرا می دهند و آنها را می پذیرند .در بازگشت عیسی او فرشتگان خود
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را می فرستند تا همه این مردمان را برای داوری حکع کند .به شاگردان راستن به پادشاهی خداوند خوش آمد
گفته شده و شاگردان غلط نابود می شوند .ما در مورد واکنش آنها در این باره صحبت کردیم.
متی باب  :31آیه  42می گوید:
" ...و آنها را در كورهء آتش بریزند و بسوزانند ،جایی كه گریه و فشار دندان بر دندان است".
گریه نشان دهند اندوه عظیمی است .این مردمان از نعمات شگفت انگیز پادشاهی صالح خداوند طرد شده اند.
آنها احتماال با دیدن آنچه از دست داده اند عصبانی هستند .این بخش از این ایده گه شریران برای همیشه به
درون کوره انداخته شده یا داغ شوند پشتیبانی نمی کند .این تصویری از نابودی کامل افراد ناصالح است.
شیطان در این حکایت :اطالعات زمینه
در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که این متن وجود شیطانی ماوراءالطبیعه را تایید می کند .با این حال
انجیل متی باب :31آیه  21می گوید:
" او(عیسی) به آنها گفت ،یک دشمن این کار را کرده است ".عهد جدید به یونانی نوشته شده است و کلمه
یونانی برای "دشمن" در این آیه به معنای "مردی است که دشمن است" .دشمن کسی بود که نفوذ و تاثیر بدی
داشت .بنابراین زبان اصلی عهد جدید کامال واضح است که دشمنی که عیسی او را شیطان می نامد انسان
است و این متن نمی تواند از ایدۀ یک موجود شیطانی جاودانه که مردم را به خطا وا می دارد حمایت کند.
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َمثَلهای بیشتر (باب :31آیات )51 -13
دانه خردل (آیات)13 -13
این یک دانه کوچگ و ناچیز است که به یک درخت بزرگ رشد و تبدیل می شود .پادشاهی خدواند به راه و
روشی کوچک آغاز شد ،توسط یک انسان ،سرور عیسی مسیح ،که مورد تحقیر و رد قرار گرفت .با این حال
هنگامی که او با این زمین بازگردد پادشاهی رشد می کند تا تمام زمین را پر کند.
َمثَل گنج پنهان در مزرعه ( آیه )22
"ملكوت آسمان مانند گنجی است كه مردی در یک مزرعه پیدا كرد و دوباره آن را زیر خاک پنهان نمود و از
ذوق آن ،رفت و هر چه داشت فروخت تا پول كافی بدست َآو َرد و آن مزرعه را بخرد و صاحب آن گنج
شود ".ما باید به دقت به کتاب مقدس نگاه کنیم تا برنامه خداوند را برای پادشاهی آسمان بر روی زمین درگ
کنیم .عیسی قول داد" ،بخواهید تا به شما داده شود .بجویید تا بیابید .در بزنید تا به روی شما باز شود(".متی
باب :7آیه )7
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َمثَل تاجر مروارید (آیات )23 -25
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"پادشاهی آسمان مانند یک تاجر است که در جستجوی مرواریدهای مرغوب است ".هنگامی که مروارید با
ارزشی دست یافت ،رفت و هر چه داشت فروخت تا آن را بخرد .مروارید نقشه خداوند برای رهایی و نجات
ماست و باید بیشتر از هرچیزی در زندگی ما برای ما گرانبهاتر باشد.
تدریس عیسی از طریق این َمثَل ها
پیام انجیل در دسترس همه کسانی است که ندای عیسی را برای توبه و تعمید گوش فرا می دهند و از آن
اطاعت می کنند .برای یافتن و درک آموزش کتاب مقدس باید جستجو کنیم .خداوند گنجی سیار قیمتی به ما
عرضه می کند  ،اما برای همه نخواهد بود  ،زیرا در بازگشت عیسی مسیح زمانی برای قضاوت خواهد بود.
فقط کسانی که سعی کرده اند با وفاداری به خدا خدمت کنند  ،اجازه می یابند از پادشاهی او لذت ببرند.
باب  :32با دلسوزی منتقل شد
مرگ یحیی تعمید دهنده(باب  :32آیات)33 -3
بی رحمی هیرودیس والی در رفتار شرورانه او با یحیی تعمید دهنده که برای جلب رضایت مهمانان شام
هیرودیس به قتل رسید نشان داده شده است .یحیی تعمید دهنده علیه هیرودیس صحیت کرده بود که هرودیا را
به همسری خود در آورد زیرا او قبال همسر برادر ناتنی وی فیلیپ بود .وقتی خبر مرگ یحیی به عیسی
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رسید ،او به مکانی رفت که می توانست تنها باشد ،احتماال برای عزاداری و دعا کردن .با این حال جمعیت به
دنبال او می آمدند و با پای پیاده به اطراف دریای جلیل می رفتند و هنگامی که با قایق وارد می شد با عیسی
مالقات کردند .عیسی آنها را دور نکرد در عوض به آنها دلسوزی کرد ،بشارت می داد ،بیماران را شفا می
داد و گرسنگان را سیر می کرد.
سیر کردن پنج هزار نفر(باب :32آیه )33 -31
این تنها معجزه عیسی است که در هر چهار انجیل نوشته شده است ،و این یک نمونه مهم آن است ،زیرا نشان
می دهد:
 نگرانی عسیس برای نیازهای جسمانی مردم و همچنین برای نیازهای معنوی آنها.
 قدرت عظیم او که می توانست پنج هزار مرد و خانواده های آنها را با چند نان و ماهی سیر کند.
 چگونه عیسی نشان داد در سپاسگزاری از خداوند که همه خوبی ها از پدر ناشی می شوند.
انجیل یوحنا(یوحنا باب:6آیه  )9که این پنج نان و دو ماهی توسط به یک پسر داده شده است .عسیس
توانست نیازهای جسمانی همه گرسنگان را برآورده کند .درس مهم ما اینست که اگر ما گرسنه تعالیم او باشیم
عیسی می تواند نیازهای ابدی ما را برآورده نماید زیرا او " نان حیات" است.
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وسوسه (باب  :32آیات)31 -33
در اینجیل یوحنا به ما گفته شده است که وقتی جمعیت این معجزه شگفت انگیز را دیدند گفتند:
" حتما ً این همان پیامبری است كه ما چشم براهش بودهایم!" (یوحنا باب  :6آیه )34
این زمانی برای وسوسه برای عیسی بود ،درست مانند وسوسه ای که قبل از شروع خدمتش در بیابان تجربه
کرده بود .او می دانست که برای پادشاهی یهودیان به دنیا آمده است اما ابتدا باید بمیرد .او فهمید که این زمان
وسوسه است بنابراین از مردم دور شد:
"وقتی عیسی دید كه مردم میخواهند او را به زور ببرند و پادشاه كنند ،از ایشان جدا شد و تنها باالی كوهی
رفت( ".یوحنا باب :6آیه )31
تصور کنید که دوازده رسوالن چقدر احساس مهم بودن می کنند که زیرا عیسی با تقاضای توضیع غذا آنها را
درگیر این معجزه بزرگ کرده بود! عیسی می دانست که این چقدر برای رشد معنوی آنها مفید است و اینکه
این بهتر بود آنها را به خاطر در امان ماندن از وسوسه آنها را از راه دریا منتقل نموده و از جمعیت دور کند.
در اینجا برای ما درسهایی وجود دارد! احتماالً بسیاری از ما می خواهیم مردم فکر کنند که ما مهم هستیم ،
اما خدا از کسانی که او را دوست دارند خدمت فروتنانه ای می خواهد .وقتی با وسوسه روبرو می شویم باید
سریع خود را از آن دور کنیم و برای غلبه بر وسوسه دعا کنیم.
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یک پیامبر عهد عتیق به نام الیشع از قدرت خداوند برای غذا دادن به صدها نفر در چنین موقعیتی استفاده
کرد(.دوم پادشاهان باب :2آیه  .)44 -42الیشع به نوعی عیسی وار بود،او به سرور عیسی اشاره کرد
همانطور که الیاس پیامبر ،پیامبری قبل از خودش ،به یحیی تعمید دهنده اشاره کرد او به خداوندگار عیسی
مسیح اشاره کرد ( .به درس فصل  33مراجعه نمایید).
هدایای روح القدس در عهد عتیق
الیاس و الیشع می توانستند معجزه کنند  ،اما تعداد بسیار کمی از افراد دیگر در زمان عهد عتیق بودند که به
قدرت خدا می توانستند معجزه کنند.
مردان بزرگ خدا مانند ابراهیم و داوود از مواهب روح القدس برای انجام معجزه برخوردار نبودند  ،اگرچه
آنها از خدا الهام گرفته كه كالم خود را به عنوان پیامبر بگویند .الیاس و الیشع در زمانی زندگی می کردند که
بیشتر مردم اسرائیل خدایان دروغین را می پرستیدند و خداوند با معجزه از طریق این دو پیامبر به مردم خود
نشان می داد که او بسیار بزرگتر است.
نشان دادن قدرت خدا از پیام تبلیغ شده پشتیبانی می کند  ،همانطور که به رسوالن هدایای روح القدس اعطا می
شد تا در تبلیغ خود به آنها کمک کنند (مرقس باب :36آیه .)21
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عیسی در نیایش (باب  :32آیه )31 -33
عیسی پس از غذا دادن به  1111نفر  ،شاگردان خود را با قایق به بیت صیدا فرستاد مرقس باب :6آیه  41را
بخوانید) در حالی كه او جمعیت را اخراج می كرد .او همچنان كه تاریكی شب را بسته بود  ،می خواست در
سكوت كوهها تنها باشد و از پدر آسمانی خود بخاطر كار و فداكاری كه پیش رویش بود  ،قدرت بخواهد.
وقتی با مشکلی روبرو می شویم باید مثال عیسی را بخاطر بسپاریم و از پدر خود بخواهیم که خود را متعهد
به مراقبت های لطیف او کند.
راه رفتن روی آب (باب :32آیات )13 -32
عیسی همیشه از شاگردان خود مراقبت می کرد .او می دانست که آنها در قایقی که در دریای جلیل با
گردبادهای شدید روبرو است با مشکل روبرو هستند .در ساعت چهارم (یعنی ساعت  1صبح تا  6صبح)
عیسی آمد تا روی دریا قدم بزند تا آنها را از طوفان نجات دهد.
یوحنا  22 :6به ما می گوید که روز قبل  ،هنگامی که عیسی شاگردان خود را فرستاد  ،آنها از تنها قایق
موجود استفاده کرده بودند  ،بنابراین عیسی وسیله حمل و نقلی برای رسیدن به شاگردان خود نداشت .این
برای پسر خدا هیچ مشکلی نبود  ،حتی اگر دریا طوفانی بود! اما عیسی روی آب راه نرفت تا مردم را تحت
تأثیر قرار دهد .وقتی شاگردان دیدند كه عیسی روی آب قدم می زند  ،وحشت كرده بودند اما پطرس ایمان
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داشت كه از قایق پیاده شود و به مالقات استادش برود  ،هرچند وقتی چشم از عیسی برداشت او شروع به
غرق شدن كرد.
شاگردان پروردگار باید به اعتماد خود به استاد خود ادامه دهند تا وقتی در مورد همه مشکالت اطراف خود
فکر می کنند " ،غرق نشوند" .نویسنده مزمور  36:31می گوید" :او از باال فرستاد  ،مرا گرفت .او مرا از
آبهای زیادی بیرون کشید" .
هنگامی که عیسی پطرس را از غرق شدن نجات داد و هنگامی که هر دو سوار قایق شدند  ،بالفاصله باد
متوقف شد و آنها به سالمت آمدند تا در جنیسارت فرود آیند .سپس عیسی به شفای همه کسانی که از کل
منطقه به وی مراجعه می کردند پرداخت.
عیسی ملل آشفته را مانند "خروش دریا و امواج" توصیف می کند (بخوانید لوقا  )21:23هنگامی که او برای
راه اندازی "پادشاهی آسمان" بر روی زمین بازمیگردد  ،ملل را تسلیم و آرام خواهد کرد و پیروانش از همه
طوفان های زندگی در امان خواهند بود .چه آرامش و راحتی فوق العاده ای است که می دانیم عیسی از
کسانی که با اخالص و حقیقت او را دنبال می کنند مراقبت می کند.
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باب  :35پاک و ناپاک
سنت های انسان و یا قوانین خداوند؟(باب:35آیات)9 -3
فریسیان سنتهای خاص خود را به قوانین خدا اضافه کردند .آنها اصرار داشتند كه شستن دست ها باید طبق
یك رسم آیینی انجام شود" .زیرا فریسیان و همه یهودیان غذا نمی خورند مگر اینکه دستان خود را بشویند و
پیرو سنت بزرگان باشند" (مرقس .)1 :7
با این وجود فریسی ها منافق بودند و دائما ً به دنبال راه هایی برای فرار از قوانینی بودند که آنها را نمی
پسندیدند  ،حتی اگر به افراد دیگر می گفتند که آنها را حفظ کنند.
یک نمونه از این موارد را می توان در شریعتی یافت که خداوند در مورد تکریم پدر و مادر به موسی داد
(خروج  32:21را بخوانید) .سنت فریسیان به آنها این امکان را می داد که با تظاهر به تقدیم ثروت و پول
خود به خدا و در نتیجه فرار از وظیفه خود در مقابل مراقبت از والدین  ،فرار کنند .با این حال  ،کاهنان در
معبد به آنها اجازه دادند از پولی که به خدا پیشنهاد داده بودند استفاده کنند بنابراین زندگی آنها یکسان بود .این
" "Corbanنامیده می شد .این عمل و مانند آن کامالً مخالف روح تعالیم خدا بود.
عیسی (آیات  )9-1دوباره از اشعیای نبی نقل می کند .کاتبان و فریسیان منافق بودند" .و خداوند فرمود ":زیرا
این قوم با دهان خود نزدیک می شوند و مرا با لبهای خود ارج می نهند  ،در حالی که قلب آنها از من دور
است و ترس آنها از من حکمی است که توسط مردم تعلیم داده شده است "(اشعیا .)31 :29
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عیسی به کاتبان و فریسیان نشان داد که این رفتار از ذهن هایی ناشی می شود که خدا آنها را ناپاک می داند
و این بسیار بدتر از دستان آلوده مریدان است.
افکار شیطانی ()31-31 :35
کلماتی که بیانگر افکار بی خدا هستند که در ذهن یک شخص وجود دارد  ،شخص را آلوده می کند (نشان می
دهد او شرور است) .برخی از مردم به نادرستی معتقدند که چنین تفکری از شیطان ناشی می شود  ،اما
خداوند عیسی تصریح کرد که ما مسئول افکار شرورانه خود هستیم.
"اما آنچه از دهان خارج می شود از قلب ناشی می شود  ،و این شخص را نجس می کند .زیرا از دل افکار
شیطانی  ،قتل  ،زنا  ،فساد جنسی  ،سرقت  ،شاهد دروغ  ،تهمت بیرون می آید( " .متی )39-31 :31
این همان چیزی است که در نامه یعقوب  31-31 :3به ما گفته شده است:
"هیچ کس وقتی وسوسه می شود نگوید  "،من توسط خدا وسوسه می شوم " ،زیرا خدا نمی تواند با شر
وسوسه شود  ،و او خودش هیچ کس را وسوسه نمی کند .اما هر شخصی وقتی وسوسه می شود که فریب
خواسته خود را گردد .سپس آرزو وقتی باردار شد گناه به وجود می آورد و گناه وقتی کامال رشد کند مرگ
را به بار می آورد" .
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کتاب مقدس دائما ً به ما می آموزد که نمی توانیم کسی یا چیز دیگری را بخاطر افکار شیطانی خود مقصر
بدانیم! ما باید آگاه باشیم که تفکر غلط خودمان مورد پسند خدا نیست و باید سعی در پیشرفت داشته باشیم.
دختر زن کنعانی ()38-33 :35
عیسی و شاگردانش به صور و صیدا رفتند .یهودیان در زمان عیسی به طور معمول از این مکانها دیدن نمی
کنند زیرا در سرزمین اسرائیل نیستند و متعلق به غیر یهودیان (غیر یهودی) به نام کنعانیان بودند .در زمان
های عهد عتیق  ،هنگامی که پادشاه آهاب با یزبل از صیدون  ،که پرستشکننده خدای کنعانیان  ،بعل بود ،
ازدواج کرد  ،نفوذ شریر کنعانی به اسرائیل گسترش یافت( .اول پادشاهان .)13 ، 36:11
مارک  7:24پیشنهاد می کند که عیسی برای فرار از جمعیت به این منطقه رفته است:
"و از آنجا او (عیسی) برخاست و به منطقه صور و صیدون رفت .و او وارد خانه ای شد و نمی خواست
کسی بداند  ،اما نمی توان او را پنهان کرد" .
شاید او می خواست وقت بگذارد تا بی سر و صدا دوازده شاگرد را بیاموزد.
اما عیسی در ابتدا به زن كمك نكرد .منتظر ماند تا او بتواند ایمان خود را نشان دهد .او می دانست که او یک
غیر یهودی است و عیسی آمده است تا "گوسفندان گمشده اسرائیل" را تبلیغ کند .عیسی ایمان خود را هنگامی
که به او گفت ماموریت خود را آزمایش کرد " ،من فقط نزد گوسفندان گمشده خانه اسرائیل فرستاده شدم".
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(آیه  .)24عیسی ایمان خود را بیشتر آزمایش کرد  ،وقتی گفت" :درست نیست که نان بچه ها را بردارید و
برای سگها بیندازید".
زمانی بود که یک پادشاه شکست خورده کنعانی تکه های مواد غذایی دور ریخته شده را زیر میز رهبران
پیروز قبایل یهودا و سیمئون می خورد (داوران  7-1 :3را بخوانید) .زنان کنعانی این واقعه را می دانستند و
پاسخ دادند" :بله  ،پروردگار  ،با این حال حتی سگها نیز خرده هایی را که از سفره ارباب آنها می ریزد می
خورند( ".آیه  .)27او معتقد بود که عیسی "پسر داوود" است که توسط انبیا صحبت از او صحبت می شد .او
خود را به رحمت پروردگار انداخت .منظور او این است که" :آیا شما هیچ ته مانده ای برای من دارید  ،یک
غیر یهودی" .عیسی ایمان بزرگ او را تشخیص داد و دختر بیمار او بالفاصله شفا یافت.
یک بار دیگر عیسی به ما می آموزد که این ایمان است که واقعا ً مهم است و او برای نجات افراد مومن از
هر ملتی آمده است.
تغذیه چهار هزار نفر ()19-39 :35
عیسی به سمت دریای جلیل حرکت کرد ،احتماال به سمت غیر یهودیان .مردمی که شفای معجزه آسای الل ،
معلول  ،لنگ و نابینا را دیدند شکی نداشتند که این کار خدای اسرائیل بود .توجه کنید که عیسی جالل را به
خودش نگرفت.
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عیسی به این جمعیت غیر یهودی دلسوزی کرد که احتماالً قبالً هرگز مالقات نکرده بود .او نگران بود که آنها
سه روز غذا نخورده باشند  ،با این وجود خودش چهل روز روزه گرفته بود تا آماده کار بزرگ خود شود.
این نشان می دهد که عیسی واقعا ً به مردم اهمیت می داد .او چنان مراقب بود که در تمام طول زندگی خود
در برابر وسوسه گناه مقاومت کرد تا فداکاری کامل برای نجات ما باشد.
معجزه تغذیه چهار هزار نفر مانند تغذیه پنج هزار نفر در باب  34است .در هر دو مورد  ،تعداد داده شده
فقط به تعداد مردان اشاره دارد  -همچنین زنان و فرزندان نیز بوده اند که تغذیه می شدند.
معجزه تغذیه پنج هزار نفر در نزدیکی بتسیدا انجام شده بود (لوقا  37-31 :9را بخوانید) .بسیاری از افرادی
که در آنجا تغذیه می شدند عمدتا ً یهودی بودند.
با این حال  ،هنگامی که این جمعیت شاهد قدرتهای شفابخشی عیسی بودند " ،خداوند اسرائیل را تسبیح گفتند".
این نشان می دهد که آنها احتماالً غیر یهودی بوده اند .به ما گفته نشده است مکانی که عیسی چهار هزار نفر
را تغذیه کرده است  ،تنها به سادگی عیسی نسبت به مردم دلسوزی کرده و آنها را تغذیه کرده است.
بنابراین ما دیدیم که چگونه عیسی هر دو یهودی و غیر یهودی را تغذیه می کرد و از همه کسانی که نزد او
می آمدند مراقبت می کرد.
"عیسی به آنها گفت ":من نان زندگی هستم .هر كه به سوی من بیاید گرسنه نخواهد شد و هر كه به من ایمان
بیاورد هرگز تشنگی نخواهد داشت "(یوحنا )11:6
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درس  -1برگه سوال

نام
آدرس
شماره مرجع
آموزگار

پاسخ بیشتر سواالت را می توان در درسها یا بخشهای کتاب مقدس یافت .لطفا ً پاسخهای خود را بر
روی این برگه سوال بنویسید و آنها را در پاکت ارائه شده برگردانید:
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پرسش های باب 31
3الف .در مورد َمثَل برزگر جاهای خالی را پر کنید.
مکان دوم
مکان اول
مکانهایی را که بذر جاده(کنار راه)
می افتد را توصیف
کنید.

بذر توسط خار خفه شده
است.

چه اتفاقی برای بذر
در هر مکان می
افتد؟
معنای هر قسمت
تمثیل چیست؟
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مکان سوم

مکانهای سنگالخی نمایانگر
افرادی است که حقایق خدا
را باور می کنند  ،اما به
محض آزار و اذیت و یا به
دلیل آن در دردسر آن را رد
می کنند.

مکان چهارم
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3ب .بذر نمایانگر چه چیزی است؟

 2الف .در مثل گندم و خرمن (علف های هرز) در آیات  11-24و :41-16
محصول بیانگر چه چیزی است؟

 2ب .سوزاندن علف ها چه معناست؟
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 .1کدام َمثَل دیگر نشان می دهد که در پایان عصر خوبان و بدکاران قضاوت می شوند؟

 .1درس اصلی آیات  46-44چیست؟

پرسش های باب 32
 .3عیسی قبل دادن غذا به شاگردانش برای دادن به جمعیت برای خوردن چه کاری انجام داد؟

 .2فکر میکنید چرا به ما گفته شده که مقدار زیادی غذا بعد از اینکه همه غذا خوردند باقی مانده است؟
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 .1چه درس هایی برای زندگی خود از راه رفتن عیسی روی آب و آرام کردن طوفان یاد میگیریم؟

 .4دوازده شاگرد پس از اینکه عیسی طوفان را آرام کرد چه گفتند؟
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پرسش های باب 35
 .3چه دستوراتی را فریسیان با سنت هایشان شکستند؟

 .2چرا عیسی فریسیان را منافق نامید؟

 .1چه درس عملی ما میتوانیم از آیات  9 -1برای زندگی خود بیاموزیم؟
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