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 7درس 

 : ورود به پادشاهی19باب 

 (12-1: 19)یک پرسش در مورد طالق

به شفا دادن کسانی که جنوب دنبال کردند و او  در هیهودیدر شمال تا  لیرا از جل یسیاز مردم ع یمیعظ لیخ

 .به سمت او می آمدند ادامه داد

برادر خود  همسر ، هرود دیداشته باش ادیکردند. به و از عیسی در مورد طالق سوال ا شیآزما یبرا انیسیفر

 دیخود را از دست داده بودند. توجه کن یموضوع زندگ نیدر اعتراض به او یحیی تعمید دهنده  را گرفته بود

 یروبرو م یدشوار یاخالقما هم با سواالت  یوقت برای راهنمایی رجوع کرد. قیچگونه به عهد عت یسیکه ع

( 24:2 شیدایکرد )پ میآنچه خدا در ابتدا تنظ کهنشان داد یسی. عمیمراجعه کن زیبه کتاب مقدس ن دی، با میشو

 :او کند یازدواج م مرد یوقت رایز ابدیقرار بود تا آخر عمر ادامه 

  .والدینش را ترک می کند 

  .همسرش را محکم نگه می دارد 

  .با او یک تن می شود 
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  .توسط خدا به همرسش پیوسته است 

  .نباید اجازه بدهد کسی آنها را از هم جدا کند 

 نیا ریوفا باشد ، در غ یبود که زن ب نیتواند همسر خود را طالق دهد ا یکه مرد م یلیگفت که تنها دل یسیع

 .ند مرتکب زنا شده استازدواج ک یگریو با د هکه همسرش را طالق داد یمردصورت 

دوست داشته و از  را گریکدی شهیمرد و همسرش هم کیتا  بدایقصد داشت ازدواج تا آخر عمر ادامه  خدا

برای تربیت آل را  دهیا طیشرا داریرابطه پا نیکنند. اباهم در خدمت به خالق خود کار  ،همدیگر مراقبت کنند

 .فرزندان فراهم می کند

قادر  ینظر جسم ازمجرد می مانند زیرا از مردان  یدانست که بعض یم یسیال شاگردان ، عوپاسخ به س در

تا  می کنندنکردن را انتخاب  ازدواج وجود دارند زین یحال ، برخ نینبودند. با ا ییبه داشتن رابطه زناشو

ازدواج  لیدل نیبه هم خودش یسیخداوند صرف کنند. ع یارکار ب یخود را برا یبتوانند تمام وقت و انرژ

 نکرد.

 (26-16: 19داشته باشم؟" ) یابد یانجام دهم تا زندگ دیبا یری"چه کار خ

 دیبا یچه کار یابد یبه دست آوردن زندگ یکرد که برا سوال یسیعآمد. او از یسیجوان ثروتمند نزد ع کی

 درک نمی کرد که ما نمی توانیم زندگی ابدی را با کارهایی که انجام می دهیم بدست بیاوریم.دهد. او  انجام
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 .نمایند یکنند تا او را راض یتالش خود را م تمامکنند ، یم یزندگ مانیاست که با ا یخدا به کسان هیهد نیا

 دیمرد جوان حاکم بوده است )بخوان نیکه ا میشو یحادثه متوجه م نیدر مورد ا لیانج اتیروا ریسا سهیمقا با

احکام  دیبه او گفت که با یسیع ی(. وقتدیرا بخوان 21:10او را دوست داشت )مرقس  یسی( و ع18:18 لوقا

د جوان جواب داد که همه کرد و مر ستیآنها را ل یسیع از آنها. کیکدام  دیپرس ، او به جای آوردرا 

 نیدانست ا یبرخورد کرد که م یبا کس یسیسپس ع نگاه داشته است. ی را که عیسی ذکر کرده بوداحکام

 ته باشی که از آن دیگری است(.) تمایل به چیزی داش"نباید طمع کنی" -نکرده است  ینگهداراحکام را مرد 

بفروش و  ی: برو هر چه داریتو فقط یک چیز كم دار»گرم و پرمحبت به او كرد و فرمود:  ینگاه یعیس"

 (21:10" )لوقا «كن. ییافت. آنگاه بیا و مرا پیرو یخواه یپولش را به فقرا بده كه در آسمان گنج

به ان شد و نتوانست تعهد گرد یرو اندوهبا  نیاز حد دوست داشت ، بنابرا شیمرد جوان ثروت خود را ب

که از همه  شده استفراخوانده  یسیکه هر شاگرد ع ستیمعنا ن نیاو به ا داستانپیروی از عیسی بدهد. 

لوقا آشنا شد ) زّکیبه نام  یگریبا فرد ثروتمند د یسیحادثه ع نیپس از ا یاندک خود دست بکشد. مثال، ییدارا

خود را به فقرا داد.  ییاز دارا یمیخود را بفروشد ، اگرچه ن ییتمام دارا از زّکی خواسته نشد که(. 1-9: 19

، که  گرانید یعالمانه استفاده کنند. برا یسیاز ع یرویمال خود در هنگام پ از افراد قادر هستند یبعض

 که از آن خالص شوند.  است نیدوره ا نیخواهند ، امن تر یم شتریب شهیهم



 کتاب مقدس کرستادلفین دوره آموزشی
 انجیل متی

 21 -19باب  
 

شاگردان این آموزه عیسی را بسیار دشوار دیدند، آنها شگفت زده شدند و سپس پرسیدند "چه کسی می تواند 

نجات یابد." عیسی پاسخ داد: " توسط انسان این غیر ممکن است اما توسط خداوند همه چیز ممکن 

 (26:19است.")متی 

رستگاری به جا  است که ارادۀ خداوند را کامل برای بدست آوردنما میدانیم که این برای ما غیر ممکن 

بیاوریم. این کار خداوند است که این موضوع را با فرستادن پسرش که برای ما زندگی کرده و مرد ممکن 

 ساخته است. 

 ییسكه با خدا داریم، شادیم! اینها همه از بركت وجود خداوند ما ع یو جدید یء عالحال، چقدر از رابطه"

 (11:5" )رومیان مسیح است كه در راه گناهكاران، جان خود را فدا كرد تا ما را دوستان خدا سازد.

  (29-27: 19برکت بر مومنان )

که آنها برای پیروی از  کردند و پطرس آنچه را یدست و پنجه نرم م میتعل نیحال ، رسوالن هنوز با ا نیبا ا

خود را پشت سر گذاشته بودند ، پس  ی. آنها خانواده ها و خانه هاعیسی کنار گذاشته بودند به او یادآوری کرد

خواهند داشت  یافتخارپر اریبس یبه آنها گفت که آنها مکانها یسیع خواهند داشت؟ یدر پادشاه ییزهایچه چ

کنار  کند یمنصرف م یسیاز ع یرویکه او را از پ یموارد یهرکسکنند.  یحکومت م لیاسرائ لی، و بر قبا

 د.کن یم افتیدر یسیعبازگشت ، هنگام  یابد یاز جمله زندگ یشتریب یزهای، چ بگذارد
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را  ییزهایکه چ میشو مانیممکن است پش یهمه شاگردان است. گاه یبرا و آسایش بزرگی یراحت نیا وزهامر

به خود  دیبا باشیم، شاگرد اینکه یک یبراست خدا میتعال خالفکه بر میرها کرده ا یم شته که کنار گذا

تصور  از آنچه شتریب یو افتخارات ایبه ما هدا که یحال در است یاندک مدت یفقط برا نیکه ا میکن یادآوری

در  یسیبا ع یراههم یما برا دیام نیا برای همیشه باقی خواهند ماند. اعطا می شود کهخدا  یدر پادشاه کنیم

 .دارد یخود محکم نگه م وعدهو  مانیاو است که ما را در ا یپادشاه

 (28:19اطالعات زمینه: "پسر انسان")
بوجود آنده از خداوند است که توسط قدرت روح القدس از مریم به دنیا آمده ما میدانیم که عیسی تنها پسر 

 است و خداوند از او به عنوان پسرش ذکر میکند. 
 (17:3" )متی این فرزند عزیز من است كه از او خشنودم.»از آسمان در رسید كه  یآنگاه ندای"

هرچند عیسی مسیح به ندرت به خودش به عنوان پسر خداوند اشاره می کند.( ما فقط این عنوان را در انجیل 
دش به عنوان پسر یوحنا می یابیم.( در عوض هنگامی که این باب را مطالعه می کنیم او به کرار از خو

 انسان نام میبرد. 
جدید بر تخت سلطنتم بنشینم، شما شاگردان من نیز بر  یمن در آن دنیا یوقت"به راستی به شما می گویم، 

 "خواهید نمود. یء اسرائیل را داوردوازده تخت نشسته، دوازده قبیله
به ما می گوید که عیسی هیچگاه از  این عبارت نمونه ای است که چندین بار در کتاب مقدس میبینیم، و این
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 موقعیت خود به عنوان پسر خدا سوءاستفاده نکرد اما همیشه خودش را برای انجاک اراده خدا فروتن مینمود.
بلكه قدرت و جالل  خود استفاده كند؛ یداشت، اما نخواست از اختیار و حق خدای یاو با اینكه ماهیت خدای"

بیش از این نیز خود را فروتن  یو حت بنده درآمد، و شبیه انسانها شد؛ خود را كنار گذاشت و به شكل یک
 (8-6: 2 انیپیلیف" )صلیب اعدام شود. یكه حاضر شد مانند یک تبهكار، بر رو یساخت، تا جای

 

 : نزدیک شدن به بیت المقدس. 20باب 

 .(16-1: 20)َمثَل کارگران در تاکستان 

مثل گاهی اوقات غیر منصفانه به نظر می رسد، امروز هیچ کارفرمایی نمی تواند حقوق کارگران خود را این 

اینگونه بپردازد، حقوق یکسان بدون در نظر اینکه چند ساعت کار کرده اند. هرچند عیسی این َمثَل را به کار 

در برای آنها کار کرده اند پاداش نمی می برد که به شاگردانش درسی بدهد. خداوند به مردم بسته به اینکه چق

 دهد بلکه پاداش یکسان است برای کسانیکه پیشنهاد کار کردن برای او را پذیرفته اند. 

که  -وقتی ما به َمثَل با جزئیات نگاه می کنیم ما بینیم که آیات قبل و بعد از آن همچنان پیغامی را می دهند

ولین" دسته ای کارگران بودند که با صاحبکار در مورد حقوق اولی آخر می شود و آخرین اول می شود. "ا

قرارداد بستند اما سایرین همه به سر کار رفتند درحالیکه به صاحب کار اعتماد داشتند که او بعدا "آنچه را که 

درست است" به آنها می دهد. صاحبکار سخاوتمندانه به آنهایی که فقط برای مدت زمان کوتاهی کار می 
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ه همان میزانی پرداخت که به بقیه که تمام طول روز در گرما مشغول به کار بودند، بیشتر از آنچه که بکردند 

 حقشان بود. 

با  آنها را مانیعهد و پ ای توافق بودند. ما هودیکار در تاکستان خدا دعوت شدند ، ملت  یکه برا یگروه نیاول

 نعمت كردند یم تیداده بود ، رعا یرا كه خداوند به موس یعتی. اگر آنها شرمی خوانیم خدا در کتاب خروج

 .نسبت به آنها بخشنده بوده استوند هنوز هم کنند آنها شکست خوردند ، اما خدا یم افتیخدا را در

گسترش  میثاق جدید( تحت یهودی ری)غ انیهودی ریخداوند به غ یدعوت به کار برا دیعهد جد یزمان ها در

 . نداشتاز جانب خداوند نعمت  افتیدر یبرا یکامل قانون موس تیبه رعا یازیامر ن نیا، افتی

بوده است، همانطور که َمثَل می  یسیع قیبه وعده نجات خود که از طر مانیاخواهان  در عوض خداوند

 باشد ، من به تو خواهم داد". حی، "هرچه صحگوید

 یکنند ، زندگ یقبول م نجات دهنده خودعنوان  که حرف او را باور دارند و پسر او را به یبه همه کسان خدا

 ."( را وعده داده استپرداخت)همان " یابد

 لیدل به ، داده شدهستند یممتاز تیموقع یکردند در هدف خدا دارا یکه هنوز فکر م یانیهودیل به ثَ مَ  نیا

 . ستیقابل قبول نیان، هودی ریو غ میتولد آنها به عنوان فرزندان ابراهخدا  یبرا اینکه
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 (19-17: 20رسوالن ) یهشدارها برا

 بار نیاول یدوباره در مورد رنج ، مرگ و زنده شدن خود به رسوالن گفت. برا یسیع 19-17 اتیآ در

 اریخود بس در مورد مرگ در نحوه آموزش به شاگردان یسیبه آنها فاش كرد كه مصلوب خواهد شد. ع او

به مرگ خود  یآنها خواهد بود و اصالً اشاره ا یشوک وحشتناک برا کی نیدانست که ا یاو م .محتاط بود

 .بیفتدشش ماه قبل از آن اتفاق  نکرد

از است که شاگردان  دهیفاصله دارد و زمان آن فرا رس بی، او فقط چند هفته با صل 20، در فصل  نجایا در

 .باخبر شوند است سرورشاندر انتظار  میکه در اورشل یمرگ وحشتناک اتیجزئ

تحقق  یحوادث وحشتناک برا نیا -کند  یم انیرا ب یشتریب اتیجزئ 33-31: 18در لوقا  مستندات موازی 

 متونی مراقب  دیکه با میداشته باش ادیبه  دیبا میخوان یرا م قیعهد عت یآنها بود وقت پیامبران عهد عتیق سخنان

 یم مودیپ یرا که م یبود. او راه روانشیپ رایاو ب یشگیهم یدارند. نگران یسیعسرورکه اشاره به  میباش

 روانیکند. پروردگار برخاسته همان مراقبت را از پ تیهنوز وقت داشت که از شاگردانش حما اما دانست

 دارد.  خود
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 (28-20: 20پاداش )

 ، یوحناو  یعقوب. دو نفر از آنها ، دیگو یبه آنها چه م یسیکه ع دندیفهم یحال ، شاگردان هنوز نم نیبا ا

عمه بودند و مادر آنها ،  یسیع ی. آنها پسر عموهاندخواست یرا م یپادشاه یمکانها نیبهتر خودخواهانه

 دهد. و امتیاز حیخود ترج ی، که آمد و از او خواست که پسرانش را در پادشاهدبو یسیع

 ایشغل  کی یکه دارا یاوقات مرد ی. گاهمیشو ینوع موارد روبرو م نیخود با ا یامروز در زندگ ما

اگر آنها  یرود که از بستگان خود مراقبت کند و به آنها شغل بدهد ، حت یم انتظار مناسب است تیموقع

ً یدق نیآورد و ا یبه همراه م یتیحسادت و نارضا نینباشند. ا نقش ینامزدها برا نیمناسب تر  یهمان اتفاق قا

 تهایموقع نیبهتر ستهیگفتند که شا یسیها به ع پسرخاله دو نی. اپیوستبه وقوع است که در مورد شاگردان 

 دندیرا شن نیا گریده رسول د یبرند. وقت یاو رنج م باچراکه آنها اماده بودند بروند و  او بودند یدر پادشاه

 بودند. یناراض اریاز آنها بس

، جا ادامه داشت نیباشد تا هم یپادشاهدر  نیبزرگتر دیبا یچه کس نکهیکه بحث در مورد ا میخواندمی  بعداً 

 دقیقا تا قبل از شب مرگ عیسی. 

 گاها ممکن است مواردی را بیان کنیم که عواقب جدی برای ما و سایر عبادت کنندگان داشته باشد. 
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کنند فکر  جادیکه ممکن است ا یبه دقت در مورد کلمات خود و هر گونه مشکل شهیاست که ما هم نیمهم ا و

  .میکن

 مانند پروردگار خود باشند و دیبا یسیخداوند ع یخود تسلط دارند اما شاگردان واقع یایبر رعا حاکمان

در شام آخر ،  دیینپا یری. ددیباش سایاقتدار در کل یها تی، نه به دنبال موقع دیخدمت کن گرید کی به

 یزندگ نکهیاز ا قبل شاگرد خود را شست یبه رسوالن داد. پاها یاز فروتن یعمل یشینما یسی، ع سرورمان

 دوستانش بگذارد. یخود را برا

 یپاهاو  دیکار را انجام ده نیا دیبا زیشما را شسته ام ، شما ن ی"من پس ، پروردگار و معلم شما ، پاها

 د. یانجام ده زیهمانگونه که من انجام داده ام ن دیبا زیکه شما ن دادم یمن به شما مثال رایز .دییرا بشو گریکدی

 بزرگتر از فرستنده او. پیامبر بنده نه بزرگتر از ارباب خود است و نه به شما می گویم ،به راستی یراست به

 (17-14: 13 وحنای. ")دیده ی، خوشا به حال شما که آنها را انجام م دیدانب کارها را نیشما ا اگر
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 (34-29: 20) نایمردان ناب ءشفا

 او را دنبال کردند و ما از یادیز تیرا آغاز کرد. جمع میاکنون قسمت آخر سفر خود به اورشل یسیع

 .(8: 21 و 20:29. یمت کنید سهیرفتند )مقا میاز آنها با او تا اورشل یاریکه بس یبعد باب

 یسیکه کنار جاده نشسته بودند عبور کردند. آنها به کمک ع یینایاز کنار دو مرد ناب حایار رونیب درست

 .نندیبب پس آنها می توانستندآنها را شفا داد  ایستاد و چشمانبه آنها ترحم کرد ، او زدند و ادیفر

 شد ، اما هنوز وقت داشت که متوقف شود و یم کیخود نزد کاری یمرحله زندگ نیبه مهمتر یسیع اگرچه

 نیا دیشا -نام دارد  مائوسیافراد بارت نیاز ا یکی،  رقسم لی. در انجدداشتند کمک کن ازینکه به او  یکسان به

است ،  نی. اگر چنشناخته شده بود یبعد یمعتقد وفادار به زندگ کیبه عنوان  مرقس خوانندگانبرای  نایناب

 به او نشان داده شد. کویکه در جاده جر یرحمتم یبرا شد یچقدر خوشحال م

 یکسانما! کتاب مقدس مردم را  یبرا یچه نمونه ا -را دنبال کردند  یسیکه آنها سپس ع دیگو یبه ما م متی

را در  قتیتوانند حق ی، نم و از نظر روحانی کور هستند دانند ینمچیزی  حیمس یسیکه از ع توصیف می کند

 یمعنو بصیرتهستند که  یآنها کسان خود می پذیرند، یبه عنوان ناجرا  یسیعکه  ی. کساننندیمورد او بب

 .کنند یدرک مپادشاهی او در راه  پیروی از یاو را برا یدارند و ندا
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 اطالعات زمینه: پسر داوود
شوهر  است که وسفی خواندهپسر که او پسر خدا و میدان یرا پسر داوود خواندند؟ ما م یسیع انینایچرا ناب

تبار پادشاه داوود بود  از حیمس یسیبه ما نشان داد که ع زین کی باب ی. اما مترفتیپذ یرا به فرزنداو  میمر
 نیا نیبنابرا کندسلطنت  شهیهم یبرا ندیکه بر تخت سلطنت خود بنش یکه به او وعده داده شد پسر خاص

 تر از اکثریت را دیدند. شیپادشاه موعود است! آنها ب یسیکه ع دندیفهم نایمردان ناب

 

 اورشلیم می رسد: عیسی به 21باب 

 (16-1: 21)ورود عیسی به اورشلیم 

 یآماده م به اورشلیم اوورود  یاند و خداوند برا دهیرس تونیو شاگردانش اکنون به بتفاژ در کوه ز یسیع

درون شهر به  ایشان سوار كردن یرا برا یفرستادند تا االغ یكیدر همان نزد یدو شاگرد را به خانه ا .شود

 و ارادۀ انجام داد ، مطابق با خواست یسیکه ع یکه هر کار میکن یم یادآوری،  دادهایرو شرفتیبا پ بیاورند.

 .بود پدر

 .دیرا تحقق بخش 9: 9 ایاز زکر ییشگویسفر او پ
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فریاد برآورید، چون پادشاهتان نزد  یكنید و از خوشحال یقوم من، شاد یا "

سوار بر كّره  ،یپیروزمند است و با فروتن یا! او نجات دهندهآیدیشما م

 "!آیدیم یاالغ

 را به عنوان یسیع آنها زده بودند ، جانیاو وارد شهر شد ، همه مردم ه یوقت

کرد پادشاه آنها آمده است تا  یم فکر شناختند ومی پادشاه  یک و امبریپ یک

  را نگران کرد. یمذهب رهبران نیخود را تصاحب کند. ا یپادشاه

 

پسر داود پادشاه!  یا ،یخوش آمداو را دنبال می کردند فریاد می زدند " و او بودند شیکه پ یتی"و جمع

 (  9: 21" )متی بزرگ او را متبارک سازد. ی. خداآیدیكه به نام خداوند م یمتبارک باد كس

ه نوشته شد 26،  25: 118 ریسال زودتر در مزام 1000،  زده می شدند ادیمردم فرتوسط کلمات ، که  نیا

 :7 لیسموئ دوم) میوارث تاج و تخت پادشاه داوود در اورشل -را به عنوان "پسر داوود"  یسیع . مردمبودند

 .ندشناختمی ( 13 ،12

استفاده  انیهودیتوسط  شیستا ادیفر کی"( به عنوان نجات ده"اکنون  ی" ، )به معناHosanna" اصطالح

در آن  آنهابرکه  یانیاز روم -"اکنون ما را نجات ده"  -آنها را نجات دهد  یسیکه ع ندبود دواریام شد. مردم
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. اما او اینکار را نمی کرد و چندین روز بعد همان جمعیت داد می زدند "او را کردند یحکومت مزمان 

 مصلوب کنید!"

 (16-12: 21کند ) یمعبد را پاک م یسیع

 مکان ، همه را شوکه کرد نیانداختن تاجران از ا رونیمردم ، با ب شیلذت بردن از ستا یبه جا یسیع

درآوردن پول برای خودشان استفاده می شد عصبانی  یکه برا یاز خانه خدا توسط افراد نکهیاو از ا معبد

 اما ،مبادله کردندنند را پرداخت ک معبد اتیمال ستندتوان یکه م ییرا با آنها یخارج یها سکه ها یصراف .بود

"النه  اما ،بودمیپرستش خدا  یبرا یمحل دی. معبد باارندنگه دخود  یبرارا  یحاصل کردند که مقدار نانیاطم

 سال قبل از آن نوشته شده است! 600کرد که  ینقل قول م 11:7 ایاز ارم یسیدزدان" بود. ع

 ..." امبری"گفته شده توسط پ
از طریق پیامبران عهد عتیق  وقف همه آنچه پدرش حیمس یسیع یکند که زندگ یم یادآوریبه ما  یمت لیانج

 ینسبت به هر جا یمت لیدر انج ی بیشتریبارهاگفته شد"  امبری. عبارت "توسط پکرده بود شده بودآشکار 
 کند. یکمک م لیانج امیبه درک ما از پ قینقل قول ها از عهد عت نیااتفاق افتاده است.  گرید
 .دینیو بب دیکن یمنابع را بررس نیا

 .9:27؛ 15:24؛ 4:21؛ 35:13؛ 12:17؛ 17:8؛ 14:4؛  3: 3؛ 17:2؛ 15:2؛ 22:1 یمتانجیل 
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 (22-18: 21) ریدرخت انج

که در لوقا  مارتاو خواهرش  می، و احتماالً در خانه مر میبه اورشل کینزد یی، روستا یشب را در بتان یسیع

 گذراند.  میخوان یاز او م 1: 11 وحنایو  38،39: 10

 و انتظار داشت که دی( را د19 هی)آ ریدرخت انج کیبازگشت. او  میرا ترک کرد و به اورشل یاو بتان صبح

 شروع به پژمردن و مرگ کرد.درخت کرد و  نیرا نفر ری. او درخت انجمیوه ای از او پیدا کند

حاصل بودن  یدر مورد ب یمثل یسیع 9-6: 13دارد. در لوقا  زین بیشتریحادثه موارد  نیحال ، ا نیا با

درخت  کیکردند.  یخوددار لیانج امیپ رشیاشاره داشت که از پذ لیاسرائ قومبه  او گفت. ریدرخت انج

 لیاسرائ قوم یبرا یلثَ به عنوان مَ  نیاز ا یسی! عا این یکی نهام ردهم دا وهیمدارای برگ معموال  ریانج

خدا را  اقیدهد ، با اشت یرا نشان م یادیز یبرگها ریجهمانطور که درخت ان دیرس یاستفاده کرد. به نظر م

 ینم شیخداپسندانه را به نما یانسانها اتیآنها خصوص وه؛یمهیچ ریدرخت انج نی. اما مثل اندعبادت کن

وند قضاوت خداعیسی به ،  باعث شدن اینکه درخت انجیر پژمرده شودنبود. با  لیگذاشتند و پرستش آنها اص

 هیها عل ی، چهل سال بعد رومدر پذیرش او به عنوان ناجی شکست خورده اندکه  پرداخت یانیهودیدر مورد 

 پیشگویی کرده بود. 24نابود کردند همانطور که عیسی در انجیل متی باب  آمدند و آن را میاورشل
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 (27-23: 21) حیاقتدار مس

از او پرسیدند . آنها ندازندیرا با سخنان خود به دام ب یسیدر تالش بودند تا ع شهیموبدان و بزرگان هم بزرگ

كه  ندازندیخواستند او را به دام ب ی. آنها ماستدر حال آموزش و معجزه  اواجازه چه مرجعی و قدرتی با 

توانستند او را به کفر  ی. سپس آنها مبدون اذن واراده پدر آسمانی اش انجام می دهد كارها را نیكند ااعتراف 

 زیبود که معجزات شگفت انگ یهیبد را به مرگ محکوم کنند. یسیتا ع و این بهانه را به آنها بدهد کنندمتهم 

که او را به  یاز کسان یسیع نیاو کار کند. بنابرا قیبود که خداوند از طر ریامکان پذ یفقط در صورت یسیع

بر  یوحنا دیکه تعم ندیبگوستند توان یموبدان و بزرگان نم . بزرگدیجستجوگرانه پرسپرسشی اند  دهیچالش کش

 یاکثر مردم فکر م زیرا دندیترس ی. آنها از گفتن مر نداشتندرا باو یوحناآنها  رایز اراده خداوند بود یا نه

 ."میدان ی"ما نمی بدهند،فیآنها مجبور شدند پاسخ ضع نیخدا است. بنابرا امبرانیاز پ یکیکردند جان 

 (32-28: 21دو پسر ) لثَ مَ 

 اما کنند یکردند که در تاکستان خدا کار ممی ل بودند. آنها وانمود ثَ مَ  نیدرست مثل پسر دوم ا هودی رهبران

. پسر نفرت داشتند رانیباجگ و نییکنند. آنها از طبقات پا یمانکاردادند که خدا را می آنها با رفتار خود نشان 

وقتی تعالیم یوحنا تعمیددهنده را شنیدند متوجه شدند که  و دندیتوبه را شن یاست که ندا یکسان ندهیاول نما

 را دنبال كردند. یسی، عآنها را راهنمایی کرد یوحنا. بعداً همانطور كه نیازمند توبه هستند
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 (46-33: 21مستأجران ) لثَ مَ 

خدا  یاهپادش لیشکست خورده اند. در گذشته اسرائ هودیدهد که چگونه رهبران  یل دوباره نشان مثَ مَ  نیا

( و مردم توسط او فراخوانده شده اند تا فرزندان او باشند. درس 40از دوره  9 درس به دیبوده است )نگاه کن

دانست که  یم یسیهشدار به آنها فرستاده شده بود رد کرده بود ، و ع یرا که برا یامبرانیپ حال آنها نیبا ا

 هیخدا باز کرد )آ یدر پادشاه یداشتن مکان یبرا انیهودی ریغ یراه را برا نی. ااو هستندآنها در شرف انکار 

43.) 

،  عیسی توسط یهودیانرغم رد  یدهد عل یکند که به ما نشان م ینقل م 23،  22: 118از مزمور  یسیع

 خواهد شد. روزیپ انیدر پا نجات برنامه خدا

بت کردند در حال صحاین َمثَل ها در در یسیکه ع دندیفهم رایل را درک کردند زثَ مَ  انیسیکاهنان و فر سیرئ

 رایز دندیترس یم تیکشتن او بودند اما از جمع یبرا یآنها به دنبال راه نیبنابرا مورد آنان است.

 امبریرا به عنوان پ یسیع مردم

  .رفتندیپذ
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 برگه سوال -7درس

 

  نام

  آدرس

  شماره مرجع

  آموزگار

 

پاسخ به بیشتر سواالت در درس ها و یا متون کتاب مقدس میتوانند پیدا شود. لطفا پاسخ خود را در برگه 

 سواالت بنویسید و آنها را از طریق پاکت نامه ارائه شده بازگردانید. 

 19پرسش های باب 

 درست اند؟ 2و  1چه آیاتی نشان می دهند که عیسی باور داشت که پیدایش باب های     .1
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 درس بزرگی که عیسی در مورد ازدواج داد چه بود؟  .2

 

 

 

 چه منظوری داشت؟ 14عیسی با کلماتش در آیه   .3

 

 

 

با سرور عیسی در حال نشستن بر تخت در آینده صحبت می کند. از چه پایتختی او حکومت  28آیه   .4

 خواهد کرد؟

 

 (؟29با کلمات خود بگویید که در هنگام بازگشت عیسی مسیح رسوالن چگونه پاداش می گیرند) آیه   .5
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  20پرسش های باب 

 چرا برخی از کارگران علیه صاحب تاکستان ُغر میزنند؟  الف.1

 

 

انصاف ب. ما بیشتر با کسانی همدردی می کنیم که بیشترین تالش را کرده اند و فکر می کنند مالک بی 1

 است. اما مالک چه گفت ؟

 

 

( را ببینید. اگر فکر کنیم که قضاوت 7:5ج.  صاحب تاکستان در َمثَل نشان دهنده خداوند است. )اشعیاء 1

بیانگر  55او ناعادالنه است نشان می دهد که روش تفکر ما روش تفکر خداوند نیست، کدام آیه از اشعیاء 

 این است؟
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د از اینکه یعقوب و یوحنا می خواستند بزرگ و برتر باشند، ما چگونه می الف. شاگردان اذیت می شدن2

 توانیم بزرگ باشیم، عیسی چه می گوید؟

 

 ب. عیسی چگونه بزرگی خودش را نشان داد؟2

 

از پسری که در این  23،22: 13را کپی نموده، با توجه به اعمال رسوالن  36،35: 89ج. مزامیر 2

 ی است؟آیات صحبت می شود او چه کس

 

 

  21پرسش های باب 

الف. هنگامی سوار شدن عیسی به سمت اورشلیم جمعیت او را تشویق کردند. وقتی او به معبد رسید چه 1

 کرد؟
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 چرا کاهنان و کاتبان از آنچه بچه ها در منطقه معبد فریاد می زدند خوششان نمی آمد؟ب. 1

 

رجوع می کند. سعی کنید بدست بیارید  46-33َمثَل ها معانی مخفی دارند، جدول زیر به َمثَل های آیات 
 که هر قسمت نشان دهنده چه چیزی است. بعضی قسمت ها برای شما انجام شده است. 

 نشان دهنده پیزی که هستند مورد /فرد الف2

  مالک تاکستان ب2

 خداپیامبران  مالک خدمتگزاران ج2

  مالک پسر د2
 یهودیان اولین مستاجر ه2

  (41سایر مستاجران) آیه  و2

  (43،41تاکستان )آیات  م2

  سنگ رد شده ن2

 


