
هستید  مسیحی شما: ۱۶ فصل  

۲۳:۱۶-۱ صدوقیان و فریسیان توسط عیسی کردن وسوسه   

واقعا  او  که دهد نشان که خواستند ای نشانه بهشت از و کردن وسوسه را عیسی  وصدوقیان فریسیان  

یکدیگر با  انها  اینکه بشوند،بخاطر همراه یکدیگر با گروه دو  آن  که بود معمول غیر این.است مسیح  

تا شدند  متحد یکدیگر با آنا متاسفانه.نبودند  قائل احترامی و ارزش هیچ هم برای و بودند  متفاوت  بسیار  

بسازند  اعتبار بی را مسیح کنند تالش  

از ای نشانه  تا بودند ردهک درخواست فریسیان همچنان.کرد خودداری معجزه دادن  دادن نشان از عیسی  

روز سه قبر در مسیح که بود پیامبر یونس پیشگویی نشانه این .بود داده  آنها به نشانه یک  او  و ببینند او  

شکم داخل از خدا توسط که یونس مثل خواست،درست خواهد بر قبر از وسپس بود خواهد شب سه و  

۴۰:۱۲-۳۸ متی .آمد  بیرون بزرگی ماهی  

 

۱۲:۱۶-۵ صدوقیان و فریسیان مایه خمیر  

کننده  شیرین  یا مخمر مقداری.هشداردهد صدوقیان و  فریسیان تعلیم مورد در تا گفت مثلی عیسی  

نادرست آموزش از کمی مقدار روش همان بگذارد،به تاثیر خمیر زیادی مقدار بر سرعت به تواند می  

دشو افراد از بسیاری بین در غلط درک به  منجر سرعت به میتواند   

کافی نا نداشتن بر بخاطر عیسی که کردند فکر آنها ابتد  در.فهمیدن اشتباه را مثل این شاگردان ابتدا در  

آنها به  را قبلی مورد دو سپس عیسی.داد خواهد قرار انتقاد مورد را آنها جلیل سرای به سفر برای  

داده غذا را جمعیت از زیادی مقدار کردند  پخش  جمعیت میان در را های نان آنها وقتی  کرد یادآوری  

مراقب که بفهمند آنها میخواست مسیح.بود  آمده اضافه که بود هایی نان از پر ها سبد که حالی در بود  

آن که حالی  در هستند خدا کالم آموزش دادن نشان حال در آنها.باشند صدوقیان  و فریسیان های آموزش  

گذاشتند می  مردم دوش بر را مسئولیت و میکردند تباه را  

۱ 
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صدوقیان و فریسیان پیشینه از اطالعاتی  

شدند می  شناخته سنیدرین نام به میکردند کنترل عیسی زمان در را یهودیان امور که افراد از گروه این  

از صدوقیان.بود بیشتر فریسیان به نسبت صدوقیان تعداد اما بودند فرقه دو صدوقیان  و فریسیان  

صدوقیان از کاهنان  بیشتر.شدندنمی  شامل را عادی افراد ترتیب همین به و بودند ثروتمند  هایخانواده   

و مردگان  از خواستن بر و داشتند قبول را مقدس  کتاب از اول کتاب  پنج  های آموزش فقط آنها و  بودند  

نداشتند  قبول را فرشتگان  از خدا استفاده  همچنین  

۲۰:۱۶-۱۳هستم؟ کی من  

فکر ها بعضی.کیست  او میکنند  فکر و میگویند  چه او راجب مردم پرسید  خود  نزدیک  پیروان از عیسی  

تنها پطرس.است  عتیق عهد پیامبران  از او  میکردند فکر است،دیگران دهنده  تعمید یحیی او  که میکردند  

این روی من و  هستی پطرس تو:گفت او به هستید،عیسی خدا زنده  پسر مسیح  شما: گفت که بود  کسی  

این مردم از بسیاری.کرد نخواهد غلبه آن  بر جهنم های  دروازه ساختو  خواهم را خود کلیسای صخره  

اورجینال بصورت که است کننده کمک یونانی  متون  به کردن نگاه بنابراین میدانند نادرست را آیه  

اند  شده نوشته  

شده اضافه یونای به ۱۸:۱۶ متی   

من سنگ این برروی و   )است کوچک سنگ یک  پطرس( هستی پطرس تو میگوییم تو به من و  

-قبر(کرد نخواهد  غلبه آن  بر جهنم های دروازه و )مومنان گروه-اککلیتا( کرد خواهم  بنا  را خود  کلیسای

هنم ج  

که کنید توجه   

باورهای بعضی از است،این  نشده ساخته )پطرس( مرد یک  روی  بر کلیسا.است کوچک سنگ پیتر اسم  

است  اشتباه  

تشخیص را آن گفتن هنگام در پطرس که است حقیقتی آن و )پطرس( محکم ایی سخره روی بر کلیسا  

به کنید نگاه(خدا پسر است مسیح عیسی  واقعی کلیسای اساس.خدا زنده پسر هستید مسیح شما.است داده  

قرنتیان  اول  
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و  است  برخواسته مردگان از مسیحخداوند، زیرا بگذارد کلیسا حقیقت بر تاثیری تواندنمی  مرگ حتی  

است کرده قلبه مرگ بر  

 

این با ۱۸:۱۸ و  متی ۱۹ آیه کلمات به توجه با.پطرس به جمله از شد داده رسوالن  سایر به صالحیت  

خدا بخششش مورد که بگویند  مردم به باید ترجیحا  راببخشند،اما گناهان  که نشد داده اجازه آنها به حال   

به  بخشش برای گفت  سیمون به پطرس :که میدهد  نشان   )۲۰:۸- ۲۳ اعمال ( یرخ یا اند گرفته قرار  

را گناهان بخشش قدرت بگوید  و بنامد کشیش را خود نباید کس هیچ  امروز.کنید دعا پروردگار  

است  ممکن مسیح عیسی طریق از و خداوند طریق از فقط دارد،این  

۲۸-۲۱ آیات عیسی مرگ و رنج بینی پیش  

اعدام ارشد کاهنان و  بزرگان دست به باید که خود  شاگردان به گفتن به کرد شروع  عیسی اکنون  

در باید که نکرد درک را موضوع کیست،امااین  مسیح که دانستمی  واقعا پطرس اینکه  با.شود  

امابگیرد، را اتفاق این جلوی میخواست ،او داشت عیسی به  که ای عالقه و عشق بخاطر.بمیرد اورشلیم  

او بنابراین کنند پیدا نجات  آن وسیله به مردم که ندارد وجود دیگری راه هیچ که دانستمی  مسیح  

کرد خطاب شیطان را او همچنان ،عیسی خدا خواست از ممانعت بخاطر کرد سرزنش را پطرس  

تا کرد وسوسه را عیسی زیرا بود خدا خواست مخالف  پطرس . است مخالف  یا دشمن معنی به  شیطان  

کند  داری خود شدن مصلوب از  

و بود ایستاده عمدا عیسی جلوی پطرس ،گویا شیطان  بیا من پشت  به :گفت پطرس  به عیسی وقتی  

عیسی افتاد،بنابراین راه عیسی دنبال به پطرس.نشود مصلوب تا اورشلیم به او  رفتن از میکرد ممانعت  

بگیرد  دست بر را خویش صلیب و کند انکار را خودش ،باید بیاید من دنبال کسی اگر:گفت  

راه در کنیم سعی باید ما.کنند پیروی خود رهبر های سرمشق از باید شاگردان  که است این  عیسی پیام   

قرار اولویت در را خود های خواسته نباید و داد انجام عیسی که همانطور بدهیم انجام  را کارهایی  خدا  

بکشیم  رنج بخاطرش اگر دهیم،حتی  

به مانع کلمه.الهی نه است انسانی تو افکار هستی،زیرا من برای مانعی تو :گفت پطرس به عیسی  

شدن تبدیل حال در شود بنا بنایی باید که یسنگ معنای به پطرس بنابراین .هست پا جلوی سنگ  معنای  

بود  سفر یک برای سنگ یک برای  
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خدا محبوب پسر:۱۷ فصل  

مفید  تواندمی  چقدر مقایسه میدهد نشان زیر نمودار و  است شده  ثبت مرقس و  لوقا متی  در مطلب این  

تر کامل درک یک  آوردن بدست برای مختلف  های  انجیل.باشد  

او پادشاهی در تا چشید نخواهد را مرگ مزه هابعضی  گفت عیسی  

۲۷:۹ لوقا )۱:۹مرقس( )۲۸:۱۶متی( بیایند  

۲۸:۹لوقا )۲:۹ مرقس( )۱:۱۷متی(زمان آن در بودن مسیح شاگردان تنها یعقوب و پطرس،یوحنا   

۲۸:۹ لوقا )۲:۹مرقس( )۱:۱۷متی (رفتند باال  بلند کوه یک از آنها  

۲۸:۹ لوقا.کند دعا  تا رفت عیسی  

۲:۹مرقس )۱:۱۷متی(بودند تنها آنها  

۲:۱۷متی.درخشیدمی  عیسی صورت  

۲۹:۹لوقا)۳:۹مرقس()۲:۱۷متی(شد درخشان و سفید لباسهایش   

۳۰:۹ لوقا)۴:۹مرقس()۳:۱۷متی(کردند صحبت عیسی با والیاس موسی  

۳۱:۹لوقا.کردند صحبت اورشلیم در او مرگ درباره آنها  

۳۳:۹لوقا)۵:۹مرقس()۴:۱۷متی(بسازد پناهگاه سه  میخواست پطرس  

۳۴:۹لوقا)۷:۹مرقس()۸:۱۷متی (کرده احاطه را آنها ابر یک  

۳۵:۹لوقا)۷:۹مرقس()۵:۱۷متی (کنید گوش او به ستا من محبوب  پسر این:گفت و آمد ابر از صدای  

۵:۱۷متی.است راضی پسرش از او  که:گفت همچنان خدا  

۶:۱۷متی.داد راتسلی آنان عیسی اما بودند ترسیده  شاگردان  
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۹:۹مرقس)۹:۱۷متی (نگویند چیزی کسی به  مرگ زمان از برخواستن تا گفت آنها به عیسی  

یک جالل در عیسی دادن نشان .ببینند کوه در را عیسی تجلی که بودند مجاز شاگردان از نفر سه فقط  

داد  آینده پادشاهی  از تصویری آنها به  که بود بزرگی امتیاز  

میگوی م شما به ن،یآم .میدهد توضیح  است گفته ۱۶ فصل آخر آیه در خداوند که را روادیدانچه این ،  

نخواهند را مرگ ط،طعمامد خواهد پادشاهی در که نبینند را انسان پسر تا  نداایستاده  اینجا برخی  

  «.چشید

متی.نداشت وجود ابتدا در آیاتی  و فصل هیچ زیرا ندارد  وجود  متی در فصل تقسیم  در مشکلی :توجه  

الیاس و موسی  با میدرخشدو خدا جالل در عیسی که دیدند یعقوب و یوحنا پطرس که گویدمی  ما به  

زنده را والیاس موسی  خدا اینکه یا  بود رویا یک این که دانیمنمی  ما.میکند  صحبت خود مرگ درباره  

یا الیاس داشتند  انتظار یهودیان و بود مهم بسیار عتیق  عهد در دو این.کند صحبت  پسرش  با تا کرد  

شده داده وعده دهنده نجات آمدن از قبل شود  زنده  دوباره او مثل کسی  

که آنچه  هر او با و نشناختن را او  آنها و است  آمده قبالا  الیاس :گفت شاگرد سه این  به عیسی  

تعمید یحیی منظور که شدند متوجه شاگردان:که شد گفته ما به و  دادند انجام او با میکرد خوشنودشان  

است  بوده دهنده   

جلو کار این  از تا شد وسوسه  او  اما..است انتظارش در مرگی نوع چه  که دانستمی  بلق از عیسی  

باشد استوار خداوند خواسته برابر در تا شد  ایجاد  او سیمای  در حالتی تغییر.)۲۷:۱۲یوحنا(کند گیری  

ها تجربه  این تمام.کرد اشاره عیسی سیمای در حالت تغییر آن به دومش نامه در بعد ها سال پطرس  

به  جالل و افتخار خداوند  که است  گواهی  شک بدون که بوده انگیز چشم و انگیزشگفت  بسیار  

است  داده فرزندش  

که  کارهایی یپ از م،یکردی م اعالم شما  به را حیمس یسیع  خداوندمان پرقدرت   ظهور که آنگاه رایز  

جالل پدر، یخدا از رایز .می بود دهی د چشم  به را او ی ای کبر بلکه م،یبود  نرفته باشند شده ابداع رکانهیز  

خشنودم  او از که محبوبم  پسر است  نیا» که، دیرس در او به ییایکبر جالل از ی سروش و افتی اکرام و  
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20-14 :17صرع  یمار یب با پسر شفا  

مالقات را مردی آمدند  می  پایین کوه از سیما در حالت  تغییر از بعد  شاگرد سه و عیسی  که هنگامی  

دیگر بار عیسی اما نبودند  او شفای به قادر شد،شاگردان خود فرزند تنها  شفای  خواستار که کردند  

داشت  مرد آن که ایمانی  واسطه به داد نشان را خدا قدرت  

تشنج اوقات  یبعض  .بود  دیشد  چقدر صرع کند یم ف یتوص  و  داشت صرع پسر که دی گو یم 15 هیآ   

زمان آن  در مردم.بود  گنگ و شنوا تا واقع در افتاد،پسر می آب  ای آتش در پسر که بود بد  آنقدر  

پسر آن های رفتار آنها زیرا.کرد کنترل را آن دارو با میتوان و است  بیماری یک صرع که دانستندنمی  

هیچ .میشود کنترل اوست بدن در که دیو  یک توسط که میکردند  تصور کنترل قابل غیر و  عجیب را  

شود  صرع بیماری یا گنگی و ناشنوای باعث که ندارد وجود انسان  در شیطانی ارواح  

این  به را انها  توجه پسر آن شفای  از قبل عیسی و بود اسراییل مردم ایمانی بی  نمایانگر پسر شرایط  

داد  شفا را پسر آن کرد،عیسی صحبت بودند آنجا در  که جمعیتی و پدر با  عیسی .کرد جلب موضوع  

من نزد را او کنم؟ تحملتان  و باشم شما با یک   به تا منحرف، و مانیای ب نسل یا» :گفت پاسخ در یسیع  

دیآور .» 

آلود گناه بخاطر مردم ذهن.شد  تشنج دچار و کرد خوردن پیچ به شروع بیماریش بخاطر پسر بدن  

نیازمند شدت به آنها  معنویشان روح  بودن آلود گناه  دلیل به.کردنمی  درک را مسائل این بودنشان  

بودند  درمان  

میدهد  هشدار شاگردان به خود مرگ درباره عیسی  

گفت  انها  به.دهد هشدار اورشلیم در خود مرگ آینده راجب شاگردان به تا داد ادامه عیسی  

« شد خواهد می تسل مردم  دست به انسان  پسر :دیبسپار گوش دقّتبه  میگو ب شما به خواهمی م  آنچه به .» 

بودند مضطرب اریبس آنها که م یخواند ما  و دندی نفهم را او شاگردان اما  . 
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مالیات  پرداخت  

عیسی  بعداا  :که داد پاسخ چنین او  است کرده پرداخت را معبد مالیات استادش که شد سوال پطرس از  

همین به و کنند  دریافت  مالیات فرزندانشان از که نداشتند انتظار پادشاهان که داد  پاسخ چنین  پطرس به  

یکسان از دی با که داد صیتشخ  یس یع ، حال نیا با .دهد او  به مالیت فرزندش که ندارد انتظار خدا دلیل  

زی ن را پطرس یبرا بلکه خودش  یبرا فقط نه ، کرد پرداخت را اتیمال  . کند اطاعت هستند حاکم که  

بخشش و عشق:۱۸ فصل  

با د یبا چگونه خدا فرزندان که دی گو یم  ما به نی ا  .است ماندارانیا ن یب روابط مورد در فصل نیا  

خود فرزندان از یک  هیچ  خدا.میدهد رخ جرائمی یا اختالفات  که هنگامی ویژه به کنند  رفتار گریکدی  

دست از نیز را کرده آماده آنها برای او که را پادشاهی و  باشند گمشده گوسفندان مانند  که نمیخواهد را  

 دهند 

ست؟ ی ک نیبزرگتر   

خدا پادشاهی  در باشند نیبزرگتر د یبا آنها از ك ی كدام مورد  در شاگردان كه میدان  می : لوقا تیروا از    

راه كه آموخت آنها به  او ، کردند مطرح 1 :18 یمت  در حیمس از را سؤال نیا  یوقت.کردند یم بحث  

و فروتنانه هیروح با  که   هست ی کس به شدن  لیتبد  بلكه ، ستین  یبزرگ یجستجو ، یپادشاه  به  ورود  

به 2 درس در که است یو خدمت یابتدا همان در س یتدر مانند نیا .شوند یم ک ینزد خدا به کودکانه  

م ی کرد نگاه آن  

« است شان یا آن از آسمان یپادشاه  رایز روح، در ران  یفق  حال به خوشا . 

خدا نظر به که است وقت آن هستیم کوچک چقدر که میکنیم  احساس ما میکنیم،وقتی افتخار ما وقتی  

با یدنبا  و نکنیم ناراحت را دیگران که باشیم  خود رفتار مراقب باید  ما گفت  و داد ادامه عیسی.آییم می  

کنیم  ترغیب  درست تا کارهای به را مردم شاگرد عنوان به  خود ضعیف  رفتار . 

از میشود باعث ما  زندگی در که آنچه هر باید  ما گفت و  داد ادامه رسایی و قدرتمند صدای با او سپس  

کنیم خودداری شویم غافل خدا راه در کردن خدمت  
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 « که است آن بهتر را تو رایز انداز، دور و کن قطع را آن لغزاند،ی م را تو تی پا ای دستت اگر پس   

تو  چشمت اگر و .یشو افکنده یابد آتش در پا دو ا ی دست دو با آنکه تا ی ابی  راه اتی ح به َشل ا ی لنگ  

یاب ی راه اتیح به چشم کی با که است آن بهتر را تو رایز انداز، دور و آر در به را آن لغزاند،یم را  

یشو افکنده دوزخ آتش در چشم دو با آنکه تا . 

دربیاوریم  را خود چشمان یا و کنیم قطع را خود خود،پای دست نباید ما که بود  این عیسی  منظور  

پاهایمان با ما که میدهیم،جاهایی انجام دستمان با ما که  برویم؟کارهایی خدا پادشاهی به  میتوانیم چطور  

را چیزها این باید  ما و  باشد اشتباه  میتواند  میکنیم نگاه را آنها چشمان با  که چیزهایی  و میرویم  آنجا به  

ببریم  بین از زندگیمان از  

استفاده  "آتش جهنم" و "جاودانه  آتش" عنوان به که یاصطالحات از دادند ی م گوش حیمس به که یافراد  

کردند  یم تصور را می اورشل در ، نومیه  دره بالفاصله   کردیم . 

دره نیا  یمحل نام  "Gehenna" همه  که بود  ییجا  نی ا  .کرد استفاده آن از ی سیع که است یا کلمه  

و داشت  ادامه مداوم  طور به  ها یسوز آتش  .فرستادن  یم  انجا به  سوختن یبرا را می اورشل یها زباله  

ا  یسیع كرند  یم استفاده آن از غالبا  

از یریتصو   Gehenna ا یدق - کامل ینابود دهیا  دادن نشان یبرا ید نابو  یبرا که یی ها آشغال مثل قا  

دور خدا از را ما  که میکن  یرویپ  ییها خواسته از اگر که دهد یم نشان ما  به یس یع خداوند بنابراین  

اجازه ما به  .مرد میخواه  شهیهم یبرا و شد  میخواه رد ما  کند یداور جهان بر که یزمان ، کنند یم  

توجه .شد م یخوا محروم نی زم یرو بر خدا یپادشاه از و  می شو مند بهره آن ی نعمتها از که داد نخواهد  

شود  سوزانده ابد  تا ید با ریشر که نگفت یس یع که دیباش  داشته  

به  باال از ف یضع ای  جوان افراد به  دی نبا ما که است نیا باشند «ی عال» میخواه  یم که یگرید مشکل  

ا یعم  او  .دارد یمتفاوت  اریبس  نظر خدا كه داد نشان یس یع 14-10 و 6-5 اتیآ در میکن  نگاه انها به قا  

انها به خدا رایز  .هستند  تی اهم یب رسد یم نظر به که هرچند  کودکان  و زنان ،به دهد  یم تیاهم انها  

کنیم  چنین باید نیز ما و دهد یم تیاهم  
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میشوند  ما برابر در گناه مرتکب مومنان سایر که زمانی  

آن و میکن  تالش تا م یبگذار انی م در یو با را موضوع و میکن مراجعه نظر مورد شخص به دی با ابتدا   

م یکن  یم فکر که می کن یم  صحبت ی شخص با ،وقتی کند  اهانت ما به یکس گرا.یگاه.میکن برطرف  را  

است نبوده مشکلی واقعا و ایم دهیفهم اشتباه را او که می فهم یم است کرده گناه  ما هیعل   

گوش که میبخواه  گرید  نفر سه ای  دو از دیبا  ، میست ین آن حل به قادر ما و است یجد مشکل اگر اما  

مومنان ن یب یاجتماع جامعه یمعنا به اجتماع " ا ی "سایکل  می اوریب  سایکل کل به  را آن نکهیا از قبل دهند   

باشد  گریکدی با یآشت یبرا یراه افتنی و  تالش دیبا  هدف  مرحله هر در است  

برطرف  خدا راه در را مشکالت م یتوانیم م،ی ببر شی پ را مسائل ی ا کودکانه و فروتنانه  هیروح با اگر  

یم  انجام ما که را آنچه همه فرشتگانش  قیطر از خداوند رایز است مهم او راه در کارها انجام   .میکن  

ند ی ب یم را م یگو یم و م یده  

دیگران بخشش  

کی  گناهان دیبا  بار چند دی پرس یس یع از پطرس  .ابدی یم ادامه مضمون نی هم با فصل نیا آخر قسمت  

ببخشد را او بار هفت که است سخاوتمندانه کرد فکر او  .ببخشد  را میکند بدی برادرش به که را برادر . 

ای  به  ما بخشش  دیبا  ای آ  ست؟یچ او  منظور  .ببخشد  را  نفر هفت مرتبه هفتاد د یبا که گفت او به ی سیع    

؟ م یکن متوقف  را آمرزش ان از پس و برسد   بار ۷۰×۷۰ ۴۹۰ یا و  

کردند گناه ما هیعل آنها بارها اگر ، میشو متوقف  گرانید بخشش در دی نبا ما  که داد نشان  یسیع . 

استاد  که یاخالق داستان   !م یکن گم را شمارش د یبا می ببخش را نفر هفت مرتبه هفتاد نکهیا از قبل   

بخشد  یم را ما  گناهان خداوند رایز میببخش  را گریکدی  خود اریاخت با  د یبا که آموزد ی م ما به ادامه در   

ما یبرادرها از شتریب یلیخ د یشا  . 

است آورده ادامه در که یمثال  در را خود لیدل یس ی ع  م؟ یباش  سخاوتمند  گرانید  با نگونهیا  دیبا چرا  

دهد یم  حیتوض .  
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هرگز را بود بدهکار که را ی کالن مبلغ ، بود بدهکار خود استاد به استعداد  هزار ده که ، اول خدمتکار  

به دوم خدمتکار.بخشید  را او بود، سخاوتمند که او  اوستاد بنابراین . نداشت  را بازپرداختش توان  

اربابش به بدهکاریش  به  نسبت بود  کمتری بسیار مبلغ  بود،این بدهکار دینار صد  مبلغ اول خدمتکار ، 

خدا توسط و شده  جادیا ما گناهان توسط که میدار یاد ی ز اریبس یبده ما  هستیم، اول خدمتکار مثل ما  

آن که  یدرحال میکن  دایپ  پرداختش یبرا یراه میتوان ینم  هرگز ما که ی بده ، است شده دهیبخش  یبده  آن  

ی گناهان با سهیقام در,میا شده  مرتکب ما که یگناهان بخاطر شده  دهی بخش حیمس سرورمان توسط ی بده  

چطور ما باشه یادمان باید شه یهم م،ویببخش  را آنها بالفاصله دیبا  ما دکنن ما بر است ممکن گرانید که  

میا گرفته قرار بخشش  مورد   

شانزدهم  فصل به مربوط سؤاالت  

کیست  عیسی گفت پطرس  

مسیح  عیسی یا است،پطرس کلیسا اساس کسی چه  

برمیگردد  دوباره خداوند فرشتگان با جالل با که گفت عیسی  آیه کدام در  

ومتی  ۱ فصل یونس میتوانید  سوال به  پاسخ بود،برای شده  بلعیده بزرگ ماهی یک توسط یونس  چرا  

بخوانید  را ۱۲:۳۹-۴۰  

بود  چه پیامبر یونس نشانه  از منظور میکنید فکر  

 

هفدهم فصل به مربوط سؤاالت  

داد  رخ او سیمای در دگرگونی  که زمانی  افتاد عیسی برای اتفاقی چه  

بود  الیاس شبیه جدید عهد در کسی چه  

بود  کرده اشتباهی چه پسر امد،ان بیرون پسر آن از دیو میگوید ۱۸ آیه  
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شود  زنده  مردگان از دوباره و بمیرد باید که دانست می  عیسی که است این  راجب آیه کدام  

که داشت  لزومی میداد،چه مالیات  ونباید ست،ا چیز همه صاحب که بود،کسی خدا پسر عیسی که آنجا از  

کرد  پرداخت مالیات  

 

هجدهم فصل به مربوط سؤاالت  

کس با آنکه بجای  کنیم  صحبت مستقیم  شده اشتباه  مرتکب که شخصی با باید که گویدمی  ما به آیات  کدام  

کنیم  صحبت راجبش  دیگری  

ببخشیم  خود  قلب صمیم از را مردم باید  که گویدمی  ما به آیه کدام  
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