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  درس اول
  زكيزكي

  10 -1: 19لوقا : قسمت مورد مطالعه كالم
اين امر با توبة  .آورددهندة خود ايمان  سي مسيح به عنوان نجاتبه راستي به عيزكي : هدف درس

  . ثابت شد) بازگشت از گناه(
مغرور و خودخواه، بعد از ايمان به مسيح شخص شاد و  زكي :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

  .خوشبختي شد
  .از گناهو بازگشت  مسيحتمايل به ايمان به  :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
   :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  .به مسيح ايمان آورده و از گناهانشان توبه كنند: نيافتگان نجات
  .شود به مسيح ايمان آورد شان بگويند كه چطور مي به دوستان و خانواده :يافتگان نجات

  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

  ).3 - 1: 19لوقا (اشتياق براي ديدن مسيح  .1
 ).6 -4: 19لوقا (مالقات با مسيح  .2

 ).7: 19لوقا ( توبه از گناهان  .3

   ).10 -8: 19لوقا ( توبه اثبات .4
  : آيه حفظي

در آسمان بيشتر شادي و سرور خواهد  ،كند طريق براي يك گناهكار كه توبه ميبدانيد كه به همان «
  )7: 15لوقا (» .ندارندبود تا براي نود و نه شخص پرهيزكار كه نيازي به توبه 

 

  درس 
آية حفظي به ما راجع به آنچه باعث شادي در بهشت ! بهشت مكان شادي و خوشحالي است

كنند، در بهشت  وقتي گناهكاران توبه مي... چه چيزي باعث اين شادي است؟. گويد شود مي مي
  .شود شادي به پا مي

  :را بنويسيد توبهبعد از نوشتن آية حفظي، بايد معني كلمه 
  .استعوض شدن فكر  مقدس به معناي در كتاب توبهكلمة 

زيرا او به جاي زندگي  .گردد آورد از گناهانش بر مي ي حقيقتاً به عيسي مسيح ايمان ميوقتي كس
. شود قلبش عوض مي. كند كند، يعني فكرش را عوض مي آلود گذشتة خود مسيح را انتخاب مي گناه

  . كند او توبه مي. شود اعمالش عوض مي
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شمايي كه هنوز نجات را . دارد شمادقت به اين سري دروس توجه كنيد چون پيغامي براي  با

آيد، آناني كه تولد تازه دارند هم  گاهي پيش مي. كنيد] فكرتان را عوض كنيد[ ايد بايد توبه نيافته
  .بايد توبه كنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : قابل توجه معلم
 توبهخاص در مورد كلمة اين امر به طور . مقدس را بدانيم براي اجتناب از سردرگمي، بايد معاني دقيق كلمات كتاب

  .كند صدق مي
  :گذارد اين تغيير فكر بر موارد زير تأثير مي. كرده است فكرش را عوضكند، به اين معني است كه او  مي توبهوقتي كسي 

  )ذهنيات(افكارش ) 1(
  )تمايالت(قلبش ) 2(
  )اعمالش(اش  اراده) 3(

كنند به  فكر است، اين دو آيه را معني توبه را به روشني بازگو ميپس براي اينكه به ياد بياوريد كه توبه به معناي تغيير 
اي فرزند «: نزد نخستين آمده گفت. داريد؟ شخصي را دو پسر بود ليكن چه گمان مي”: 29، 28: 21متي . خاطر بسپاريد

  “.ه، برفتاما بعد پشيمان گشت» .نخواهم رفت«: در جواب گفت» .امروز به تاكستان من رفته، به كار مشغول شو
اين فكر كه او . ابتدا، افكارش عوض شدند. پسر فكرش را عوض كرد. مقدس است در كتاب توبهاين دقيقاً معناي كلمة 

بنابراين، پس . كند، اجتناب از اطاعت پدر، اشتباه است اما قلبش به او گفت كه آنچه مي. نبايد براي كار به تاكستان برود
 توبهاو . اش عوضش شد، او به تاكستان رفت شدند، عملش نيز تغيير كرد و وقتي اراده از اينكه افكار و تمايالتش عوض

  . كرد
آموختيم براي اينكه در خانوادة خدا از نو متولد شويم، بايد . در سري دروس گذشته، موضوع ايمان را مطالعه كرديم

شود  به اين حقايق ايمان بياورد، گفته ميشخصي كه . ايمان بياوريم كه عيسي مسيح پسر خداست و براي گناهان ما مرد
  !اما اين ايمان را از كجا به دست آورد؟ خدا آن را به او داد. است ايمانداركه 

يابد، به همان صورت توبه نيز به محض يافتن تولد تازه اتفاق  همانطور كه به محض ايمان آوردن، شخص تولد تازه مي
كند كه شخص گناهكار است  روح قدوس خدا آشكار مي. پذير نيست ز آن امكانتوبه شامل ايمان شده و جداي ا. افتد مي

كند چون خدا از قبل به او نشان داده كه او واقعاً  پس فرد توبه مي. و در برابر خدا سركشي كرده و ذاتاً شرير است
  .اي از جانب خداست همانند ايمان، توبه نيز هديه. چيست

القدس، به ما  خداوند از طريق روح. عيسي مسيح به جاي ما مرد. ات از طرف خداستبايد به خاطر داشته باشيد كه نج
القدس كسي است كه  و همان روح. دهنده بپذيريم ايمان آورده و او را به عنوان نجات دهد كه به عيسي مسيح ايماني مي

  . شود ما مي) تغيير فكر، قلب و اعمال(آوريم، باعث توبه  در زمانيكه ايمان مي
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  اشتياق براي ديدن مسيح .1
  3-1: 19: لوقا 

  .)3: 34تثنيه ( .كرد زندگي مي - خواندند مي“ شهر درختان نخل”شهري كه آن را  -اريحادر زكي 
  . كردند گشتند از اين شهر عبور مي رفتند يا از آنجا برمي بسياري از مردم وقتي به اورشليم مي
و او قلبا نيز در اطراف . آمدند به دنبال او ميجمعيت زيادي  .روزي شخص خاصي به اين شهر آمد

: 10؛ مرقس  35-29: 20متي . (اما اين بار، فرد نابينايي را معالجه كرده كرد. داخل اريحا رفته بود
 خواستند همه مي .پس مردم او را به ياد آوردند و به دور او جمع شدند. )43- 35: 18لوقا  ؛46-52

ست از ميان آن توان ازدحام جمعيت خيلي زياد بود، طوريكه كسي نمي .ببينند را - عيسي-اين مرد
توانستند عيسي را به  كردند كه مي بسياري از مردان و زنان آرزو مي .عبور كند و به پسر خدا برسد

  .شان دعوت كرده و با او به دور از ازدحام صحبت كنند خانه
  را نشان دهيد 1 ةتصوير شمار       

او راجـع بـه    .بارها سعي كرد تا مسيح را ببيند. خارج از ازدحام جمعيت بود زكي
  !تونسـتم ببيـنمش   اگر فقط مي. كارهاي بزرگي كه عيسي انجام داده بود، شنيده بود

اما قد او آنقدر بلند نبود كه بتواند از باالي سر مردم، عيسـي  . اين آرزوي زكي بود
  . احتماالً كوتاهترين مرد در ميان آن جمعيت بود. را ببيند

توانسـت بـا هـل دادن از ميـان       د؟ او كه نمـي كر چيكار بايد مي! زكي كوتاه بيچاره
دانستند  مي. شناختند آنها زكي را مي. دادند مردم به او اجازه نمي. جمعيت عبور كند

در واقع، بعضي از مـردم از او متنفـر   . آمد كه او پولدار است و از او خوششان نمي
از آنچـه بايـد    بگيرها پول بيشتري معموالً ماليات. زكي رئيس باجگيرها بود! بودند
داشـتند   و پول اضافه را براي خودشان نگه مي. كردند گرفتند از مردم مطالبه مي مي

به همين خاطر، مـردم او را  . ظاهراً زكي نيز اين كار را كرده بود. شدند و پولدار مي
  . دوست نداشتند

  مالقات با مسيح .2
  6-4: 19لوقا 

         
خواسـت   او مـي . يت افتاده بود زيـاد خوشـحال نبـود   اما اين مرد كوتاه از اينكه بيرون جمع

با سـرعت از جمعيـت دور   . و به نظر تنها يك راه براي اينكار وجود داشت! عيسي را ببيند
. اين درخـت يكـي از درختـان نخـل شـهر نبـود      . شد و نزديك درختي در كنار جاده رفت
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. ميـوه بخـورد   خواسـت كـه   زكي نمـي . اين درخت ميوة شيريني دارد -درخت افراغي بود
او بـه سـمت   . اي را ديد كه براي تماشاي عيسي مناسب بود نگاهي به باال انداخت و شاخه

  .شاخه باال رفت و خود را باال و باالتر كشيد
  را نشان دهيد 2 تصوير شمارة

جمعيـت  . او تعادلش را روي شاخة بزرگ حفظ كرد و به پـايين جـاده نگـاه كـرد    
حاال حتماً : با خودش فكر كرد. كي باالتر از همه بودحاال ز. شد داشت نزديكتر مي

  .بينه و هيچ كس منو باالي اين درخت نمي. تونم عيسي را ببينم مي
او . خواست يك نفر را ببيند او فقط مي. زكي چشمانش را تيزتر كرد. جمعيت نزديك و نزديكتر شد

زكـي چشـمانش را از عيسـي     .در اين لحظه بود كـه او عيسـي را ديـد    .كسي نبود به جز پسر خدا
  .وقتي عيسي به زير درختي رسيد كه زكي روي آن بود ايستاد. داشت برنمي

  . جمعيت نيز به درخت نگاه كردند. عيسي نگاهي به درخت انداخت. جمعيت نيز ايستاد
  را نشان دهيد 3تصوير شماره    

  . مسيح او را صدا زد! زكي
 دونسـت  چطـور مـي  . ؟ تا حاال كه منونديدهدونه از كجا اسم منو مي :زكي فكر كرد

  كه من اين باالم؟ 
  » !امروز بايد به خانة تو بيام! زود باش بيا پايين«: عيسي فرمان داد

خواهد به خانـه   و مي! حرف زد -زكي باجگير -عيسي با من! عيسي مسيح مرا ديد
  !من بيايد

سپس وقتـي در برابـر مسـيح    . ذشتآمد، از ذهن زكي گ همه اينها، وقتي داشت از درخت پايين مي
  .ايستاد به مهربانترين صورتي كه تا به حال ديده بود، نگاه كرد

     

  توبه از گناهان .3
  7:  19لوقا 

  را نشان دهيد 4 تصوير شمارة   
عيسي مهمان خانة «:مردم تعجب كردند منفور رفت،زكي عيسي به خانة وقتي 

  »!مردي گناهكار است
مهمترين چيز براي او اين بود كه . كرد زكي را ناراحت نمي پچ مردم بيرون، اما پچ

خب، او خيلي خوشحال بود ! او خيلي خوشحال بود. عيسي مهمان خانه اوست
اما در حضور مقدس پسر خدا بودن، زكي را به . اش بود كه عيسي مهمان خانه
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. او حاال متوجه شده بود كه چه گناهكار سنگدلي است! انداخت زحمت نيز مي
و چيزي در درون . كرد كه به ناحق از مردم گرفته بود احتماالً به پولهايي فكر مي

  .زكي اتفاق افتاد
كرد كه داشتن پول مهمترين چيز  ديگر فكر نمي. دانست ديگر خود را فردي ثروتمند و مهم نمي

د كه خداوند او فهمي. گناه پسر خدا نگاه كرد، به او ايمان آورد وقتي به چهرة بي! نه. زندگي است
اي كه ايمان آورد، توبه كرد  در همان لحظه. چقدر گناهكار است -باجگير -چقدر مقدس است و او

چطور . او از گرفتن پولهايي كه خودخواهانه از مردم گرفته بود توبه كرد). فكرش را عوض كرد( 
  فهميم كه او توبه كرد؟ مي

  توبه اثبات .4
  10-8: 19لوقا 

خواهم  ا، ميخداوند«): احتماالً طوريكه همة جمعيت صدايش را بشنود( تايستاد و گف فوراً زكي
را  چهار برابر آن ،ام مقداري كه از كسي به ناحق گرفته نصف ثروت خود را به فقرا بدهم و هر

  ».خواهم پرداخت
  

  ا نشان دهيدر 5 تصوير شمارة    
يح از كارهاي ن آوردن به مسگي اين مرد كامالً عوض شده بود چون با ايمازند

چون عهد . صادقانه و حقيقي بوداو  ]تغيير فكر[توبة . اش توبه كرده بود گذشته
از مردم به آنها  دزيدنحاال او به جاي . داد عمل كند بست مخالف آنچه انجام مي

  .داد مي
پسر  كه امروز نجات به اين خانه آمده،دهد  اين نشان مي«: عيسي مسيح گفت

  ».را بجويد و نجات بخشدتا گمشده آمده انسان 
اش دست برداشته و حاال به  او از زندگي خودخواهانة گذشته! چه روز شادي بخشي براي زكي بود

او از . كر، قلب، و كارهايش عوض شده بوداو خوشحال بود چون ف .مسيح ايمان آورده بود
دهنده ايمان  نجات همان لحظه كه به. هاي دنيوي برگشته و به گنج آسماني ايمان آورده بود گنج

  . آورد، توبه كرد
دهنده و توبه مانند زكي و دانستن اينكه گناهان ما بخشيده شده، بيشتر از همة  ايمان به مسيح نجات 

اي؟ موقع ايمان، فكرت هم عوض شده؟  دهنده ايمان آورده آيا به نجات. ثروت جهان ارزش دارد
  .نين نيست، همين حاال توبه كنقلبت نيز عوض شده؟ آيا كارهايت عوض شده؟ اگر چ
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اي كه چطور به او  اي، به ديگران نيز نشان داده اگر قبالً به عيسي ايمان آورده و از گناهانت برگشته
القدس  اگر با دعا به آنها بگويي، روح. ايمان آورند؟ داستان زكي را به خانواده و دوستانت بگو

  .  ا ايمان آورده و توبه كنندقلبهاي آنها را آماده خواهد كرد تا به پسر خد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : قابل توجه معلم
تغيير فكر، (توبه . الزمة نجات است) دهنده ايمان به نجات(ايمان  .ايد تاكنون از بعضي از نكات مرتبط با نجات آگاهي يافته

  . كار خدا در قلبهاي ايمانداران است -نجات، ايمان، توبه - و همة اينها. در واقع قسمتي از ايمان است) تمايالت و اراده
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 1تصوير شمارة :  1درس   
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 2تصوير شمارة :  1درس   
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 3تصوير شمارة :  1درس 
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 4تصوير شمارة :  1درس 
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 5تصوير شمارة :  1درس 
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  درس دوم

  حاكم ثروتمند جوانحاكم ثروتمند جوان
  30-18: 18لوقا  ؛31-17: 10مرقس  ؛30-16: 19متي : قسمت مورد مطالعه كالم

ن آورد سيح ايمابايد به م ،مثل جوان دولتمند ،ترين شخص در نگهداري شريعت امين: هدف درس
  .دهنده بپذيرد و او را به عنوان نجات

دهنده حيات ابدي  محبت خدا با تمام قلب و ايمان به مسيح نجات :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
  .بخشد مي

  .محبت خدا باالترين چيز در قلب آنها باشد :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
كند از ميان  كه آنان را از محبت خدا دور مي هر مانعي :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  . بردارند
  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

  اشتياق به حيات ابدي .1
 ).17 -16: 18لوقا ( مسيح گوش دادن به تعاليم .2

 ).22 -18: 18؛ لوقا 21 - 17: 10؛ مرقس 21 -16: 19متي ( فرمان مسيح .3

 )30 - 23: 18؛ لوقا 27 -22: 10؛ مرقس 26 -22: 19متي ( روبرگرداندن از مسيح .4

  )31 - 28: 10؛ مرقس 30 -27: 19متي ( جاي خداه پول ب .5

  : آية حفظي
كند در آسمان بيشتر شادي و سرور خواهد  براي يك گناهكار كه توبه مي... «: عيسي مسيح فرمود”

  7:  15لوقا  »رهيزكار كه نيازي به توبه ندارندود و نه شخص پنبود تا براي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :قابل توجه معلم
. زكي واقعاً به عيسي به عنوان پسر خدا ايمان آورد .تغيير فكر، قلب و اراده يعنيتوبه در درس گذشته آموختيم كه 

به جاي جمع : آورد او از گناهانش توبه كرد چون فوراً و دقيقاً عكس آن كارهايي را كرد كه قبال به جا ميدانيم كه  مي
برابر  4و به كساني كه از آنها به ناحق پول گرفته بود، با دادن  .اش را به فقرا داد كردن پول براي خود، نصف دارايي

  . اين همان توبه است. د بلكه عمل او نيز متفاوت بودكر او نه تنها متفاوت مي. پولشان را بازپرداخت كرد
به جاي ايمان به خدا و دوري از پول دوستي، تصميم گرفت . اي آورده شده است كه توبه نكرد در اين درس، نمونه

 .پول خود را نگه داشته و خدا را فراموش كند
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  درس 
و  تغيير فكر، تمايالتتوبه يعني (ست؟ چي توبهمعني . س گذشته ديديم كه زكي توبه كرددر در

  ) اعمال شخص
چون او هر آنچه را كه به ناحق از مردم گرفته بود چهار برابر (دانيم كه زكي توبه كرد؟  از كجا مي

  ).پس داد و نصف ثروت خود را به فقرا بخشيد
و او را  اشخاص گناهكار بايد مسيح ايمان بياورند كنيم كه كامالً درك مي. گناهكاري بودزكي مرد 

آنها چطور؟ آيا اشخاص . بسياري هستند كه خوبندص اشخاولي  .بپذيرند و از گناهانشان توبه كنند
  .گويد توانند حيات ابدي داشته باشند، ببينيم كه كالم خدا در اين مورد چه مي خوب مي

  ياق به حيات ابدياشت. 1
اين شخص مرد بسيار خوب حاكم جايي نيز . بود ، مرد جوان بسيار ثروتمنديحعيسي مسيدر زمان 

  . احتماالً شاهزاده يا سردار - بود
  ا نشان دهيدر 6 تصوير شمارة    

، همه به او گوش كرد در كنيسه يا جاهاي ديگر صحبت مي فكر كنم هر وقت
چون او مرد بسيار خوبي  ر سمت و پست و مقام او، بلكهالبته نه به خاط. دادند مي
يا او ده فرمان موسي را كه آ نددانست نمي. خبر نبودهيچكس از قلب او با. بود

پنج فرمان اول مربوط به فكر و عمل ). 17-1: 20خروج (كند يا نه؟  اطاعت مي
داند كه ديگري در قلب خود چه  و هيچ كس نمي. انسان نسبت به خداست

  .)7: 16اول سموئيل (داند  اين را فقط خدا مي. ساسي دربارة خدا دارداح
ي كه مربوط فكر و عمل فرمان ديگر 5د كه او دانستن شناختند، مي آنهايي كه حاكم جوان را ميولي 

اينها فراميني . كند. قتل مكن، دزدي مكن، دروغ نگو: كرد را حفظ ميما نسبت به ديگران است 
به همين خاطر به او احترام . دانستند و همه مي. گذاشت حاكم به آنان احترام مي بودند كه مرد جوان

   .كردند هايش گوش مي كرد به حرف و وقتي صحبت مي. گذاشتند مي
شك  بي. او بسيار ثروتمند بود. دادند ثروت او بود احتماالً دليل ديگري كه مردم به او گوش مي

به احتمال زياد . اش زيباترين خانة شهر بود شايد خانه. دپوشي زيباترين و بهترين لباسها را مي
در آن زمان  .بودند را داشتند كه جاي او ها آرزوي اين حتماً خيلي. غالمان و خادمين زيادي داشت

شود به اين خاطر است كه خدا بركت خاصي به او  اين باور وجود داشت كه اگر كسي ثروتمند مي
   .از او خشنود استكردند كه حتماً خدا  يگران فكر ميبا ديدن اين مرد، د. داده است
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خواست مطمئن شود كه  او مي. دانست كه در اطاعت از شريعت كامل نيست اين مرد خودش مي 
آيا واقعاً : كرد با خودش فكر مي. دادند در قلبش سئواالتي داشت كه او را آزار مي. رود به بهشت مي

تواند به من بگويد كه چطور از  روم؟ چه كسي مي بهشت ميابدي دارم؟ آيا وقتي مردم به  حيات
  داشتن حيات ابدي مطمئن باشم؟ چه كسي آنقدر حكمت دارد كه اين را بداند؟ 

  مسيح گوش دادن به تعاليم .2
  17-16: 18لوقا 

اين روستا در كنار . مقدس ذكر نشده است نام اين روستا در كتاب( .آمد روستاروزي مسيح به آن 
حتماً اين حاكم شنيده بود كه مردم سئواالتشان را از عيسي  .)هوديه، باالي رودن اردن بودساحل ي

  . مردم ثروتمند، فقرا، معلمين، افراد خوب، افراد گناهكار -پرسند مي
  ا نشان دهيدر 7 تصوير شمارة    

. دهد و بركتشان ميكند  ها را محبت مي او مسيح را ديده بود كه چطور بچهاحتماالً 
كردند كه كارهاي  ها را دور كنند چون فكر مي شاگردان سعي كرده بودند كه بچه

اما عيسي مسيح هيچ وقت آنقدر مشغول نبود كه نتواند با . مهمتر ديگري دارد
هرگز آنها را . بگذاريد كودكان پيش من بيايند«: عيسي گفت. كودكان صحبت كند

ست كه قلب آنها در اعتماد مانند از من دور نكنيد زيرا كه ملكوت مال كساني ا
كودكان است و كسي كه ايماني از نوع نداشته باشد هرگز وارد ملكوت خدا 

  .)17 - 16: 18لوقا (» نخواهد شد

 فرمان عيسي مسيح .3

  22-18: 18، لوقا 21-17: 10، مرقس  21-16: 19متي 
ن جاده در حركت بود كه  و به سمت پايي را بركت داد آنجا را ترك كرد ها بعد از اينكه مسيح بچه

  .بدنبال مسيح دويد ثروتمند جوان حاكم
  ا نشان دهيدر 8 تصوير شمارة    

استاد نيكو چه كار نيكي بايد « :همانطور كه در برابر مسيح زانو زد از او پرسيد
  »انجام دهم تا حيات ابدي داشته باشم؟

معنايش چيست؟ گويي،  داني وقتي به من نيكو مي آيا مي« :مسيح به او گفت
خواست به مرد جوان  با اين حرف مسيح مي» .نيست هيچكس به غير از خدا نيكو

اما . خطاب كرد“ استاد نيكو”او را و آن مرد . نشان بدهد كه او در واقع خدا است
دانست كه اگرچه از  و مي. گذشت دانست كه در قلب او چه مي عيسي مسيح مي

، كامالً به عيسي، پسر استفاده كرد) خداستعنواني كه متعلق به (“ نيكو”كلمة 
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گويي، چيزي نيست كه قلبا به آن باور  آنچه با زبانت مي«. خدا، ايمان نداشت
  .، منظور عيسي در واقع اين بود»داري

  
قتل مكن، ريا مكن، دزدي مكن، شهادت دروغ نده،  داني؟ احكام شريعت را مي«: مسيح ادامه داد

 :آن جوان پاسخ داد ».ات را مانند خود دوست بدار نگاه دار و همسايه و مادر خود رااحترام پدر 
  »غير از بايد چه كاري انجام دهم؟. ام اي استاد، من همة اينها را از كودكي رعايت كرده«

خواست كاري  شايد مي. او كامالً از خود راضي نبود. خواست كه كار ديگر انجام دهد آن مرد مي
اگر راهي بود كه از پولش استفاده كند تا از . دادن پول براي ساختن كنيسه شايد -بزرگتر انجام دهد

  .داد حيات ابدي خود اطمينان پيدا كند، حتماً همان كار را انجام مي
يك «: با مهرباني به او گفت. گذرد دانست كه در قلب او چه مي عيسي مي. يسي او را محبت كردع

. ا به فقرا ببخش تا براي تو در عالم باال ثروتي اندوخته شودي خود ربرو و تمام داراي. چيز كم داري
  ».آنوقت بيا و از من پيروي كن

بايد همة . پوشي كنم بايد از همة ثروتم چشم. گويد؟ بايد از عيسي مسيح پيروي كنم او چه مي
ان اين افكاري بود كه يكي پس از ديگري از فكر مرد جو !ثروتم! ثروتم! ثروتم را به فقرا بدهم

  . خطور كرد
ولي  .اش را به اندازة خودش دوست دارد و همسايه دارد كه همه احكام را نگاه مي آن مرد گفت

  ؟...بدهد اش ايش مشكل بود كه ثروتش را به همسايهبر
و اعالم كرده بود كه همة احكام  فكرش دوست دارد كه خدا را با تمام قلب و كرد يم او احساس 

اما از ثروتش بگذرد و به دنبال پسر خدا “ را به غير از من به خدايي نگيرخدايي ”دارد  را نگه مي
  ...!برود

، در )گرسنگان، تشنگان، برهنگان، مريضان(او درك نكرد كه منظور عيسي مسيح از دادن به فقرا 
  )40- 34: 25متي ( .واقع دادن به عيسي است

. ك.ن( !پسر انسان را جاي سرنهادن نيستليكن . هاست روباهان را سوراخها و مرغان هوا را آشيانه
  )20: 8متي 

  روبرگرداندن از مسيح .4
  30-23: 18، لوقا 27-22: 10، مرقس 26-22: 19متي 

  ا نشان دهيدر 9 تصوير شمارة    
گويد زيرا كه  كالم خدا مي. از آن جا رفت ن جوان اين را شنيد با ناراحتيوقتي آ

  !بود شثروتخداي او ، “ثروت بسيار داشت”
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گذشتن ! پادشاهي آسماني بسيار دشوار است عيسي به شاگردان گفت بدانيد كه ورود دولتمندان به
  !د يك شخص دولتمند به پادشاهي خداشتر از سوراخ سوزن آسانتر است از ورو

تواند از سوراخ سوزن عبور كند، شاگردان اينطور فهميدند كه ثروتمندان هرگز  چون شتر نمي
براي انسان اين محال است «: اما عيسي مسيح مشكل را اينگونه رفع كرد. ات پيدا كنندتوانند نج نمي

  ».ولي براي خدا همه چيز امكان دارد
فرق او با . او فرزند خدا شد. زكي هم مرد ثروتمندي بود ولي فرق بزرگي با اين جوان داشت

  جوان ثروتمند چه بود؟
او ثابت كرد كه توبه . ض شد و از ثروتش گذشتاش عو زكي به پسر خدا ايمان آورد و زندگي 

را كه به ناحق از چهار برابر آنچه  وي خود با دادن نصف داراي] تغيير فكر، قلب، عمل[كرده است 
  .مردم گرفته بود

  جاي خداه پول ب. 5
  31- 28: 10، مرقس 30-27: 19متي 

  ا نشان دهيدر 10 ةتصوير شمار    
ايمان نياورد و تصميم گرفت به جاي خدا،  حاكم جوان ثروتمند به پسر خدا

او . پولش را دوست داشته باشد و آن را براي خود نگه داشته و به نيازمندان ندهد
  ].تغيير فكر[از پسر خدا اطاعت نكرد، توبه نكرد

احتماالً پطرس از . شاگردان ديدند كه مردم ثروتمند از پسر خدا روي برگرداند 
مثل اين مرد نيستيم و همة خانه  ما اي استاد،«: گفتمسيح طرف همة شاگردان به 

پاداش ما چه خواهد  .ايم تا از تو پيروي كنيم و خانواده و كار خود را ترك كرده
  »بود؟

كردند و اينكه با پيروي از پسر خدا چه  حتي شاگردان نيز به نفع خودشان فكر مي
  .پاداشي خواهند گرفت

اما او كه از همه چيز . ين حرف سرزنش كرداحتماالً عيسي، پطرس را به خاطر ا
دانست  مي. اند هايي عبور كرده دانست كه شاگردان از چه سختي باخبر است، مي

  .كردند كه بسياري از دوستانشان، آنها را به خاطر پيروي از پسر خدا مسخره مي
هر كس مانند شما خانه، برادر و خواهر، . اي به آنها داد او از روي محبت وعده

مادر و پدر، فرزندان و دارايي خود را به خاطر محبت به من و دادن خبر خوش 
گيرد و حيات ابدي را خواهد  به ديگران ترك كند، چندين مرتبه بيشتر پاداش مي

  ».داشت
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  !اي براي شاگردان پيرو مسيح كننده چه كلمات دلگرم
به او . ش بخشيده نشده بوداو از گناهان. فقط همين. حاكم ثروتمند جوان چطور؟ او پول داشت

. از حيات ابدي هم خبري نبود. اي داده نشد كه چند برابر پاداش خواهد گرفت هيچ وعده
توبه . او به عيسي ايمان نداشت. او فقيرترينِ فقيران بود! هزاران بار نه! حاكمي ثروتمند؟ نه

  !بيچاره مرد ثروتمند فقير. در بهشت زندگي نخواهد كرد. نكرد
به ياد (اي؟  اي؟ آيا از گناهانت توبه كرده دهنده را پذيرفته ر؟ آيا عيسي مسيح نجاتشما چطو
اي، آيا حاضري  اگر تا به حال اين كار را نكرده.) توبه يعني تغيير فكر، قلب و عمل! داشته باش

  همين حاال توبه كني؟
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  درس سوم
  پسر گمشدهپسر گمشده

  32-11و  2-1: 15لوقا : مت مورد مطالعه كالمقس
  .مسيحيان بايد براي مشاركت با خداي پدر از اعمال اشتباه خود توبه كنند: هدف درس

  .دارد تخدا از گناه نفر :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
  .گناه كوچك يا بزرگ وجدان بيدار درمورد :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

 باعث لغزش از خدا بخواهند گناهان او يا كسي ديگري را كه :انجام دهندشما بايد  آنچه شاگردان
  .او شده ببخشد

  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

   )13 -11: 15لوقا (تقاضاي خودخواهانه  .1
 )14 -13: 15لوقا (زندگي خودخواهانه  .2

 )19 -14: 15لوقا (ندامت از خودخواهي  .3

 )24 - 20: 15لوقا (هي توبه از خودخوا .4

 )32 -25: 15لوقا (برادر خودخواه  .5

   :حفظيآيه 
كند، در آسمان بيشتر شادي و سرور خواهد  بدانيد كه به همان طريق براي يك گناهكار كه توبه مي«

  )7: 15لوقا (» .ندارندبود تا براي نود و نه شخص پرهيزكار كه نيازي به توبه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :قابل توجه معلم
). مقدس به فارسي گمشده ترجمه شده است اين كلمه در ترجمة كتاب(چيست؟  گمشدهدانيد معناي كلمة  آيا مي

  .در زندگي است مباالتي فكر و بي كند و آدم بي محابا پول خرج مي گمشده به معناي كسي است كه بي
ضروري است كه شاگردان شما اين نكته را درك كنند كه گاهي . را در دعا مطالعه كنيد 32 - 11و 2و 1: 15لوقا 

آنها فرزندان خدا هستند اما در عين حال، فرزنداني . فرزندان خدا هم ممكن است از خدا دورشده و رويگردان شوند
بخشد، پدر آسماني ما نيز  كار را مي يني پسر گمشده، اين فرزند توبههمانطوري كه پدر زم. گناهكار و نافرمانند

  . بخشد كار خود را مي فرزندان توبه
اين مثل پاسخي بود به فريسيان و . كرد، تأكيدش بر پسر بزرگتر بود ظاهراَ وقتي عيسي مسيح اين مثل را بازگو مي

برادر . »نشيند پذيرد و با آنان سر يك سفره مي را مي گناهكاران) عيسي( اين مرد«: گفتند كه با شكايت مي انتباك
جام نداده، ممكن است در نظر خدا به اندازة خودش هيچ كار اشتباهي ان كرد مي فكربزرگتر عصباني و مغرور كه 
  .برادر كوچكتر گناهكار باشد
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  درس
هر كدام با تصميمي مشابه . ، زكي و حاكم جوان ثروتمندع به دو مرد صحبت كرديمحال راجه تا ب 

آن شخص كه بود؟ . يكي از آنها به نزد مسيح آمد و توبه كرد و زندگيش عوض شد. مواجه شدند
براي مثال، آن . زكي كارهاي اشتباهش را تصحيح كرد(دانيم كه او توبه كرد؟  چطور مي). زكي(

  .)احق از مردم گرفته بود به آنان پس دادپولي را كه به ن
اي اين را ثابت  فهميم كه حاكم جوان ثروتمند به پسر خدا ايمان نياورد؟ چه نكته چطور مي 

او تصميم گرفت به جاي بخشش ثروتش به فقرا، آن . او از پيروي عيسي مسيح امتناع كرد(كند؟  مي
  .)را براي خود نگه دارد

  ).يعني تغيير فكر، قلب و اراده( كلمة توبه به چه معناست؟
هر كدام . زكي و مرد جوان ثروتمند دو فرد نجات نيافته بودند كه عيسي مسيح را مالقات كردند

اگر به خاطر داشته باشيد . دهنده ايمان بياورد يا نياورد گرفت كه بايد به نجات بايد تصميم مي
  .بخشي از ايمان به عيسي مسيح است

آيا مواقعي پيش آمده كه ايماندارن به مسيح نيز . براي ايماندارن به مسيح دارددرس امروز پيغامي 
دانيد كار خطا و اشتباهي انجام  تا آنجا كه مي. بايد توبه كنند؟ شايد شما مسيحي خوبي باشيد

مثل . (گاهي شما نيز ممكن است مانند اين دو برادر در اين مثل باشيد. به دقت گوش كنيد. ايد نداده
  .)دهد تاني است از زندگي روزمره كه حقيقتي روحاني را نشان ميداس

  .اين مثلي است كه عيسي تعريف كرد
  

  تقاضاي خودخواهانه.1
  )13 - 11: 15لوقا ( 

  
او جواهرات زيبا، لباسهاي فاخر، گلة زياد، . او حتما خيلي خيلي پولدار بود. مردي دو پسر داشت

اش  دانستند كه وقتي پدرشان بميرد همة دارايي ان او ميپسر. غالمان و خيلي چيزهاي ديگر داشت
كردند  اما شايد گاهي فكر مي. كردند كه پدرشان بميرد ممكن است آنها آرزو نمي. رسد به آنها مي

كردند، به  كرد؟ زمانيكه در مزرعه كار مي كه اگر دارايي پدر مال آنها بود، زندگي آنها چقدر فرق مي
  . توانستند انجام دهند كه اگر پول داشتند ميكردند  كارهايي فكر مي

  ا نشان دهيدر 11 شمارة تصوير    
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. خواست تا مرگ پدرش صبر كند او نمي. باالخره پسر كوچكتر تصميم گرفت
پدر «: با گستاخي از پدرش خواست و گفت! خواست پولش را همين حاال مي

  ».ات بده سهم مرا از دارايي
  »آيا ممكن است سهم مرا بدهي؟«: فتاو حتي نگ! فكرش را بكنيد

  .شرمي به پدرش دستوري داد كه هيچ پدري موظف به انجامش نبود با بي
او واقعاً اين . اش را بين دو پسر تقسيم كرد دانيد پدرش چكار كرد؟ همان لحظه همة دارايي مي

  ! كار را كرد
! اند و در مزرعه كار كند؟ نهشد كه بعد از آن در آن خانه بم كنيد كه پسر راضي مي آيا فكر مي

بعد از چند روز، او همه چيز را جمع كرد و سفري طوالني به سمت سرزمين ديگر را آغاز 
خواست آنقدر دور  مي! خواست جاهاي و چيزهاي زيادي را ببيند مانند اكثر جوانان، مي. كرد

كسي به من ديگر : با خودش تصميم گرفت. كند باشد كه پدرش نداند كه كجاست و چه مي
كنم و با هر دوستي  پولم را هر طور كه بخواهم خرج مي! گويد چيكار كنم و چيكار نكنم نمي

اش چه تأثيري روي پدر  براي او مهم نبود كه نوع زندگي. كنم كه بخواهم رفت و آمد مي
هر كاري كه دلش . او سهمش را گرفته بود. خودش: كرد او فقط به يك نفر فكر مي. گذارد مي
  .ديگر هيچ چيز مهم نبود. داد خواست انجام مي مي

 زندگي خود خواهانه. 2

  14-13: 15لوقا 
  . خواست رفت به همة آن جاهايي كه مي. سرانجام به آن سرزمين دور رسيد

  ا نشان دهيدر 12 ةتصوير شمار    
. كرد ياي پيدا كرد و هميشه آنها را مهمان خود م او هر كجا كه رفت دوستان تازه

 او دوستان مرد و زن. در همه جا شايع شد كه او پول زيادي دارد لي زودخي
؟ براي اينكه او چرا. كه او دوستشان استهمه خوشحال بودند . بسياري داشت

رفت، با روي  هر كجا كه مي. كرد پول زيادي داشت و بدون فكر آن را خرج مي
  .پذيرفتند باز او را مي

و مجبور  ها از بين رفته بود ولي متأسفانه تمام پول. ياج داشتل بيشتري احتروزي رسيد كه او به پو
   !پولش تمام شده بود. كار كندد باي حاال . بود از دوستانش پول قرض بگيرد
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  ندامت از خودخواهي. 3
  19-14: 15لوقا 

و بدتر از همه در . دادند به او غذا نمي. فكر او نبودنده هيچ يكي از دوستانش نيز ب با كمال تعجب،
او به همه جا سرزد تا . كرد آمد، پس چيزي هم رشد نمي باران نمي. آن سرزمين قحطي آمده بود

را براي غذا دادن  تا اينكه باالخره مجبور شد پيشنهاد كشاورزي. كاري براي خودش دست و پا كند
ياد جالبي نبود چون آنها كار زاين كار براي يهوديان  !غذا دادن به خوكها .به خوكهايش قبول كند

به خاطر همين هيچ يهودي خوكي نداشت و به خوكها هم غذا . گفتند كه خوك نجس است مي
دوستي هم . لباسي نداشت. بود كه مجبور شد اين كار را انجام بدهدنه رسآنقدر گاما . داد نمي

ي خوردن پس كار مراقبت از خوكها را شروع كرد و به خاطر قحطي غذايي هم برا. نداشت
خوام كمي از غذاي آنها  مي. غذاي اين خوكها بهتر از غذاي من است: فكر كرد! گرسنه بود. نداشت

 .را بخورم

  
  ا نشان دهيدر 13 ةتصوير شمار    

 در كشور من قحطي نيست«: با خود گفت  .افتادو پدرش  او ناگهان به فكر خانه
و من اينجا  .بخورند و سير بشوند كافي دارند كه و تمام كاركنان پدر من به اندازه

به نزد پدر خودم خواهم رفت و از او خواهش خواهم  !ميرم دارم از گرسنگي مي
. من شايسته آن نيستم كه پسر تو باشم. ام پدر در مقابل خدا و تو گناه كرده«: كرد

  ».اجازه بده تا غالم تو باشم

  خودخواهيتوبه از . 4
  24- 20: 15لوقا 

حاال پدرم راجع به من چه خواهد گفت؟ آيا اجازه  :گفت با خودش مي. كت كردبه طرف منزل حر
اگر مرا با اين وضع ببيند آيا اجازه خواهد داد كه من يكي از نوكرانش باشم؟  دهم تا برگردم؟ مي

چقدر . كردم كاش اينقدر گناه نمي .اينقدر خودخواه و مغرور نبودم چه فكري خواهد كرد؟ كاش
  !احمق بودم

. اعمالش نيز عوض شده بودند .قلبش نيز عوض شده بود .كار اين پسر كامالً عوض شده بودنداف
  !او توبه كرده بود

  كند؟ پدر با ما چه مي. گرفت شد ترسي وجودش را مي هرقدر به منزل پدر نزديك مي
  !پدرش بود. آيد ارد بطرف او مينفر د ديد كه يك. وقتي او هنوز خيلي از منزل دور بود

  ا نشان دهيدر 14 تصوير شمارة    
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پسر . بوسد پدرم دارد مرا مي« :پسر با خود گفت. بوسيد در آغوش گرفت و پدر او را
  »!ارزشش را كثيف، بدبو و بي

  ».من لياقت اين را ندارم كه پسر تو باشم! ام پدر، من به خدا و به تو گناه كرده«: پسر گفت 
زود «: بلكه نوكران خود را خواند و دستور داد .م كندنگذاشت كه پسر حرفش را تما پدر

انگشتري به دستش كنيد و كفش به پاهايش . بهترين لباس را برايش بياوريد و تنش كنيد! باشيد
او به عنوان پسر پذيرفته شده بود و نه به عنوان . دانست پسر معناي اين حرفها را مي» .بپوشانيد

   .كردند غالم چون غالمان كفش به پا نمي
پسري . بايد جشن بگيريم. اي بياوريد و قرباني كنيد فربه سالةوگ« : پدر ادامه داد و گفت 

  »!او گم نشده بلكه پيدا شده. كردم مرده است حاال برگشته است كه فكر مي
و پسر خيلي . غالمان و نوكران نيز خوشحال بودند. پدر خوشحال بود! جشني به پا شد 

  .خيلي خوشحال بود

  مغروربردار . 5
  32-25: 15لوقا 

بعد وقتي به خانه نزديك شد . در مزرعه بود برادر بزرگتروقتي برادر كوچكتر به خانه برگشت، 
  » چه خبر شده؟«: يكي از غالمان را صدا زد و پرسيد. صداي آواز و جشن شنيد

و تندرست  برادرتان سالم. برادرتان برگشته و پدرتان يك گوسالة فربه را براي جشن قرباني كرده«
   »!است

  ا نشان دهيدر 15 تصوير شمارة    
حاال ! چي؟ برادر گناهكاري كه خانه را ترك كرد و كارش را به من سپرد«

اي كه برايش اينقدر زحمت كشيده بوديم براي چنين  برگشته خانه و گوساله
 توانست رفت و نمي مدام راه مي! برادر بزرگتر عصباني بود» !برادري قرباني شده
  .به داخل خانه بيايد

همة اين سالها مثل يك برده ! ببين«: به طرف او آمد، پسر فرياد زدپدرش وقتي 
و تو چه به من دادي؟ . حتي يكبار هم از دستورهاي تو سرپيچي نكردم. كار كردم

اما پسر كوچكترت همة ! حتي يك بزغاله هم ندادي تا با دوستانم جشن بگيرم
» !حاال كه برگشته، بهترين گوساله را قرباني كردي. باد دادپولها را براي عياشي به 

خوشحال نبود از اينكه برادر . او از آمدن برادر كوچكتر به خانه خوشحال نبود
  . گناهكار توبه كرده بود
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. اي، هر چه دارم مال توست پسرم، تو هميشه در خانه«: پدر با مهرباني پاسخ داد
كردم برادرت مرده ولي او  ي كنيم چون فكر مياما حاال بايد جشن بگيريم و شاد

  ».او گمشده بود و حاال پيدا شده. زنده است
  

  . اين پايان مثل عيسي مسيح بود
  :چرا عيسي مسيح اين مثل خاص را در اينجا تعريف كرد؟به دو دليل

خواست تا ما بدانيم كه فرزندان خدا گاهي ممكن است كارهاي اشتباهي انجام  مي) 1(
خواست  پسر كوچكتر به جاي اطاعت از پدر مي. چيزهايي كه در نظر پدر آسماني گناهند - دهند

اند، ممكن است بخواهند به  افرادي كه تولد تازه را يافته. خواهد انجام دهد هر كاري كه خودش مي
 اما چون فرزندان خدا. آلودي انجام دهند شايد كارهاي گناه. جاي اطاعت از خدا به راه خود بروند

  ).9: 1اول يوحنا . (بخشد هستند، اگر توبه كنند و به گناهانشان اعتراف كنند، پدر آنها را مي
و كاتبان ] رهبران خشك مذهبي[خداوند عيسي مسيح اين مثل را به فريسيان ) 2(

  . بازگو كرد] متخصصين شريعت يهود[
شد  همنشين مينشست و   اين افراد كساني بودند كه از اينكه عيسي با گناهكاران مي

پس اين مثل را .) به ياد داشته باشيد كه او در خانة زكي گناهكار غذا خورد! (كردند شكايت مي
آنها . گفت كه به فريسيان و كاتبان مغرور و خودخواه نشان دهد كه آنها مثل برادر بزرگتر هستند

آنها گاهي نظرشان را  عدة كمي از. دهند درست است گويند و انجام مي كردند كه هر چه مي فكر مي
و با اينكه راجع به شريعت يهود همه . دادند آنها قلب و اعمالشان را تغيير نمي. كردند عوض مي
به همان  -دادند، در نظر خداوند گناهكار بودند دانستند و با غرور كارهاي خوب انجام مي چيز مي

  .اندازة پسر بزرگتر در مثل
ه يكي از پسران اين مثل هستيد؟ آيا پسر گناهكاريد؟ آيا آيا شما فرزند خدا هستيد؟ آيا شبي

  كرد از ديگران بهتر است؟ كاريد؟ آيا مثل پسري هستيد كه مغرور بود و فكر مي توبه
كنيد و از افكار و احساسات بد و اعمال اشتباه خود توبه  آيا از خداوند طلب بخشش مي

   !خواهد شما را ببخشد كنيد؟ خدا همين حاال مي مي
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  چهارمدرس 
  توبهتوبه

   .تمام آيات ذكر شده در درس: قسمت مورد مطالعه كالم
را در ارتباط  قلب و عمل ،تغيير فكر. گذارد توبه بر تمام ابعاد شخصيت انسان تأثير مي :هدف درس

  .خدا و خود انجام ببيننداه، گن با
بدانند كه بايد از خواهد كه همه  ا دوست دارد و مير همه خدا :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

  .هاي خود بازگردند و به خدا ايمان آورند گناهان و خودمحوري
تا به  شاكر باشند براي راهي كه خدا براي آنها تهيه كرده :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

  .سوي او بازگردند
خودشان  و گناه افكارشان را راجع به خدا، -توبه كنند  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  .عوض كنند
  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

  ).16: 3يوحنا (ات ابدي را براي همه فراهم كرده است محبت خدا حي .1
 ).22 -16: 19، متي 9 -6: 19لوقا ( العمل ما نسبت به محبت خدا پاسخ و عكس  .2

 ).21 -12: 15لوقا ( دبايد توبه كننگاهي مسيحيان نيز   .3

 .تغيير فكر -توبه   .4

  : آيه حفظي .5
كند، در آسمان بيشتر شادي و سرور  بدانيد كه به همان طريق براي يك گناهكار كه توبه مي«

  )7: 15لوقا (» .ندارندخواهد بود تا براي نود و نه شخص پرهيزكار كه نيازي به توبه 
  

  

  
  
  
  
  
  

    :قابل توجه معلم 
  .در شما اشتياق مطالعه را بيشتر كرده؟ آيا براي شما مفيد بوده؟ اميدواريم كه چنين باشدها  آيا اين سري از درس

خداي پدر مردم جهان دوست دارد و پسرش را ! اي از طرف خداوند است كننده است كه نجات هديه چقدر خوشحال
با برخودگرفتن مجازات گناه زندگي خود را داد تا . خدا و پسر جهان را دوست دارند. ر آنها قرباني كردبه خاط

كند و آنها را براي پذيرفتن  القدس با قلب افراد صحبت مي روح. آنهايي كه به او ايمان آورند حيات ابدي داشته باشند
كنند و فكر، قلب و اعمالشان عوض  آودند توبه مي ميو وقتي ايمان . كند دهنده آماده مي عيسي به عنوان نجات

  .شود از جانب خداوند به ما داده مي همهو . همة اينها بخشي از نجات است. شود مي
بعد از نشان دادن عكس شمارة . هاي كهنه پر كنيد اگر امكان دارد، جعبه يا كيفي را به كالس بياوريد و آن را با لباس

  .كرداز آن استفاده خواهيد  8



 35

  درس 
را دوست  او هر زن، مرد، دختر و پسري !كامالً كامل -امل است دهد ك هر كاري كه خدا انجام مي

  .خواهد و در مقابل محبت آنها را مي. دارد
پشت به او كرده  ،پس بجاي اينكه خدا را دوست داشته باشد. كند اما گناه انسان را از خدا جدا مي

با انجام دهند و  خواهد خواهند هر كاري كه دلشان مي آنها مي. دوست دارندو فقط خودشان را 
  .اصالً او را دوست ندارند. خداي حقيقي و زنده كاري ندارند

ه معموالً اولين گناه آنقدر كوچك است كه ب. آنهايي كه خدا را دوست ندارند، گناه را دوست دارند
 كم اما كم. دزدند، نظراتشان هم مانند ديگران است ها، چيزهايي كه مي دروغ. آيد اهميت مي نظر بي

در آخر مردم از اين گناهان بيش از هر چيز  و. آيند ه نظر ميجدي ب به نظر كوچك، ن گناهانِاي
آن غافلگير شدن در حين عمل است،  را دوست ندارند و گناه يك چيز فقط  .برند ديگري لذت مي

   . به خصوص اگر دروغ، دزدي يا قتل يا شبيه اين موارد
همه . اند دانيم كه همه گناه كرده مي ، امافرق داشته باشندن است با يكديگر اگر چه گناهان ما ممك

شايد بعضي به خدا فكر كنند و بعضي ديگر اصالً ) 23: 3روميان . (در برابر قدوسيت خدا قاصرند
اشعيا . (ايم خود رفته و از دنبال كردن خدا و راه او اجتناب كرده  به خدا فكر نكنند، اما همة ما به راه

. ايم خودمان صادق باشيم، بايد قبول كنيم كه خود را باالتر از آنچه هستيم تصور كردهاگر با ) 6: 53
  . چنين فكري از نگاه خدا، گناه غرور است) 3: 12روميان (

  .محبت خدا حيات ابدي را براي همه فراهم كرده است .1
  )16: 3يوحنا (

  
تولد  حتي قبل از ).3: 31ارميا ( .محبت او ابدي است. خدا كامل است خدا ما را دوست دارد چون

دانست  مي. دانست كه او را دوست نخواهيم داشت مي. دانست كه ما در گناه خواهيم افتاد ما، او مي
اما او ما را دوست داشت و در اين لحظه نيز ما را دوست . كه خودمان را دوست خواهيم داشت

  .دارد
زيرا خدا جهان را اينقدر «: گويد اين را به ما مي از كجا بدانيم كه خدا ما را دوست دارد؟ كالم خدا 

محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر او ايمان بياورد، هالك نگردد بلكه حيات 
خواهد جميع مردم نجات يابند و به  مي«: گويد همچنين كالم خدا مي). 16:  3يوحنا (جاوداني بيابد 

همچنين ارادة «: گويد خطاب به كودكان، خدا مي). 4: 2س وئاول تيموتا( »معرفت راستي گرايند
). 14:  18متي ( »پدر شما كه در آسمان است اين نيست كه يكي از اين كوچكان هالك گردد
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» خواهد  كه كسي هالك گردد بلكه همه به توبه گرايند چون نمي... «: خوانيم كه خدا همچنين مي
  )9: 3دوم پطرس (

توانيم اين  چطور مي .او در انتظار دادن اين هديه نجات به ماست. تاس هدية محبت خدا نجات
دهنده، كه   به عنوان پسر خدا، نجات بوسيله ايمان آوردن به عيسي مسيح بدست آوريم؟هديه را 
، 2: 12، عبرانيان 3: 12روميان ! (بخشد؟ خود خدا چه كسي ايمان را به ما مي. دادگناهان ما  جريمة

قلبمان  شوند؛ افكار ما عوض مي: افتد آوريم اتفاقي در ما مي وقتي ما ايمان مي) 22: 5غالطيان 
  .يمگوي مي توبهما به اين تغييرات . شوند شود و اعمالمان نيز عوض مي عوض مي

  خدامحبت العمل ما نسبت به  پاسخ و عكس. 2
  22-16: 19، متي  9-6: 19لوقا 

. ه نجات نداشتند و با انتخابي مشابه روبرو شدنددر دو درس گذشته، دربارة دو مردي آموختيم ك
كدام مرد به ) آورند؟ آيا آنها به عيسي مسيح به عنوان پسر خدا ايمان مي(اين انتخاب چه بود؟ 

  ).زكي(عيسي ايمان آورد؟ 
  

  ا نشان دهيدر 5 تصوير شمارة    
. را تصحيح كرد او دقيقاًَ كارهاي  اشتباه خوددانيم كه زكي ايمان آورد؟   از كجا مي

براي مثال، او چندين برابر پولهاي ناحقي را كه از مردم گرفته بود به آنها 
. او فكرش را عوض كرده بود. كند كه او توبه كرد اين كار او ثابت مي. بازگرداند

  .به جاي پول اضافي گرفتن از مردم، به آنها پول  داد
  

  ا نشان دهيدر 8 ةتصوير شمار    
فكر او اكم جوان ثروتمندي را كه پيش عيسي آمد را به ياد داريد؟ آيا داستان ح

. ام او شبيه اين كيفي است كه امروز آورده. كرد كه زندگي خوب و پاكي دارد مي
رسد،  ظاهراً اين كيف زيبا به نظر مي.) ايد نشان دهيد جعبه يا كيفي را كه آورده(

كرد كه از همة قوانين  مي او احساس. كرد كه خوب باشد جوان ثروتمند سعي مي
به پدر و مادرش . كرد دزدي نمي. گفت او دروغ نمي. خدا اطاعت كرده است

  . دانستند، او مردي خوبي بود تا جايي كه ديگران مي. گذاشت احترام مي
چه كيف . داد در اين كيف هستند تصور كنيد كه همة كارهاي خوبي كه آن مرد جوان انجام مي

اما بايد كار ديگري هم باشد كه انجامش ! عجب مردي خوبي هستم من: كرد يشايد فكر م! قشنگي
  .دهم تا وارث حيات ابدي شوم
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اي استاد نيكو، چه كار خوبي بايد انجام بدهم تا وارث حيات «: او به پاي عيسي زانو زد و پرسيد
  نظر شما چيست؟» .ابدي شوم

توانيم داخل اين كيف بسته  من و شما نميآيا كار ديگري هست كه انجام دهم و وارد بهشت شوم؟ 
اما . توانيم درون را ببينيم، همانطور كه ديگران از درون اين مرد جوان خبر نداشتند نمي. را ببينيم

او، پسر خدا، همه چيز را . بيند او همه چيز را مي - بيند عيسي مسيح هم درون و هم بيرون را مي
كرد؟ آيا  عيسي مسيح دربارة كارهاي خوب آن مرد چه فكر ميكنيد  فكر مي. داند دربارة انسانها مي

از يكي از شاگردان . (كارهاي او عالي نبودند؟ بياييد اين كيف را باز كنيم و داخلش را ببينيم
چيزي جز لباسهاي كهنه ! به اين نگاه كنيد.) بخواهيد كه لباسهاي كهنة داخل كيف را بيرون بياورد

س كارهاي خوب مرد چه شد؟ آيا آن كارهاي از اين لباسهاي كهنه چطور امكان دارد؟ پ. نيست
همة اعمال عادلة ما مانند لتة ملوث ... «: گويد خداوند مي. بهتر نبودند؟ نه، يك ذره هم بهتر نبودند

تواند ما را وارد بهشت  خوبي نمي هيچ كاراين آيه به اين معني است كه ). 6: 64اشعيا (» .باشد مي
  .تواند ما را خوب و پاك سازد سي مسيح است كه ميتنها عي. كند

كرد كه كارهاي  فكر مي. كرد راجع به خودش هم اشتباه مي. كرد مرد جوان ثروتمند اشتباه فكر مي
خواست كه او بداند كه  اما عيسي مسيح مي. توانند حيات ابدي را برايش به همراه بياورد خوبش مي

دانست كه چيزي هست كه اين مرد آن  عيسي مي. د بهشت كندتواند او را وار كارهاي خوب او نمي
او بايد فكرش . خواست كه او فكرش را عوض كند عيسي مي. پولش - را بيش از خدا دوست دارد
او بايد فكرش را راجع . داشت بايد او را بيشتر از پولش دوست مي - كرد را راجع به خدا عوض مي
شد كه  فكر كند كه آدم خوبي است، بايد متوجه ميبه جاي اينكه . كرد به خودش هم عوض مي

كرد كه گناه از ورود او به  كرد و درك مي بايد نظرش را دربارة گناه عوض مي. گناهكار است
و فقط اوست كه . گناه است آورد كه تنها عيسي مسيح بي بايد ايمان مي. كند بهشت جلوگيري مي

  .تواند گناه را ببخشد  مي
خواست از عيسي پيروي كند؟ آيا با دادن پولش به فقرا، از عيسي اطاعت  ميآيا جوان ثروتمند 

  . او بين خداي زندة حقيقي و پولش يكي را انتخاب كرد. كرد؟ نه
  

  ا نشان دهيدر 9 ير شمارةتصو    
ايمان نياوردن او با امتناع . او با ناراحتي از عيسي دور شد! آيا او خوشحال بود؟ نه

  .هيچ تغييري در فكر و قلب و كارهايش اتفاق نيفتاد. از توبه اثبات شد
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  .بايد توبه كنندگاهي مسيحيان نيز  .3
  21-12: 15لوقا 

  .آيد آيا كساني كه تولد تازه دارند نيز گاهي بايد توبه كنند؟ بله، گاهي پيش مي
  ا نشان دهيدر 12 تصوير شمارة    

ا ارادة خودش راه خود را پيش او ب. دهد مثل پسر گمشده اين را به ما نشان مي
. شكست داد كه رفتنش به سرزميني دور، قلب پدرش را مي اهميت نمي. گرفت

  .كرد احترامي مي آلودش به پدرش بي برايش مهم نبود كه با زندگي گناه
. فهميد كه مرتكب گناه شده است. خوشبختانه، روزي رسيد كه او به خودش آمد

خواست براي پدرش  او مي. هد كه او را ببخشدو تصميم گرفت كه از پدرش بخوا
او حقيقتاً . داد البته اگر پدرش به او اجازه بازگشت به خانه را مي -غالمي كند

  !توبه كرده بود
كرد تا  كرد؟ آيا بايد آنقدر گريه مي افتاد و از او طلب بخشش مي آيا او بايد به پاهاي پدرش مي

داد كه چقدر از  كرد؟ آيا بايد توضيحي طوالني مي يد دعا ميپدرش دلش به حال او بسوزد؟ آيا او با
او . چرا نه؟ چون پدرش نسبت به پسرش قلبي مهربان داشت! اينكه گناه كرده پشيمان است؟ نه

  .دانست كه چه پسر خودخواهي بوده مي
ي چون پسرش را دوست داشت، او حت. قبل از اينكه پسر حرفي بزند، پدر او را بغل كرد و بوسيد

  . دانست كه پسر گناهكارش توبه كرده است مي» !ام پدر، گناه كرده«: قبل از اينكه پسر بگويد
  

  ا نشان دهيدر 15 ةتصوير شمار    
به خودش مطمئن و مغرور بو و او . داشت؟ بلهاحتياج نيز به توبه آيا برادر بزرگتر 

آيا او . ع كردبا كله شقي از بخشيدن برادرش امتنا. كرد به برادرش حسودي مي
 آيا او پسر خوشبختي. آيا او هنوز هم پسر پدرش بود؟ بله. توبه كرد؟ ظاهراً كه نه

: القدس را ندارند كنند، ثمرة روح هيچ كدام از فرزندان خدا كه توبه نمي! نه بود؟
  ). 22: 5غالطيان . (محبت، خوشي، آرامش

  تغيير فكر -توبه. 4
در زير عنوان توبه، آية حفظي را نوشتيد و بعد معني توبه  وقتي اين سري دروس را شروع كرديم،

  : را نوشتيد
  ».مقدس به معناي تغيير فكر است كلمة توبه در كتاب«
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  ا نشان دهيدر 16 ةتصوير شمار    
شود و كارها  شود، قلب عوض مي تا به حال، ياد گرفتيد كه وقتي فكر عوض مي

در جادة زندگي با عجله در مردي  بينيد در تصويري كه مي. شود نيز عوض مي
 16عكس (ناگهان در فكر و قلبش ). الف اشاره كنيد 16به عكس . (حركت است

عكس (پس به جاي ادامة راه . رود شود كه دارد راه را به اشتباه مي متوجه مي) ب
  . شود ، اعمالش عوض مي)ج 16

  .كند داد عمل مي دقيقاً خالف آنچه را كه در گذشته انجام مي
  .تا معني توبه هميشه در خاطرتان بماند تصاوير را در دفترچة خود بكشيداين 

  :اين نكات را نيز يادداشت كنيد حاال 
. شود قلبش عوض مي. شوند عوض مي خدانسبت به  افكارش، كند كسي كه واقعاً توبه مي .1

  .دهند كه آن شخص راه خدا را انتخاب كرده است و اعمالش نشان مي
به جاي دوست داشتن . شوند عوض مي گناهنسبت به  افكارش ،كند توبه مي كسي كه واقعاً .2

  .كند هم  عوض شده و ديگر گناه نمي كارهايش .شود از گناه متنفر مي قلباًگناه، 

قلب او متوجه . شوند نيز عوض مي خودشنسبت به  افكارش كند كسي كه واقعاً توبه مي .3
 . دهد دهنده را جالل مي نجات كارهايشو  .نيست خودمحورخدا شده و ديگر 

  كند؟ نيز صدق ميزندگي شما  ةآيا اين نكات دربار
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