
تکلیف: 
زندگی و شخصیت موسی را تحت بررسی قرار دهید.

های ۱، ۲، ۳ خروج باب
های ۴، ۵، ۶ خروج باب
های ۱۲، ۱۹ خروج باب

های ۳۲، ۳۳، ۳۴ خروج باب

گیرید؟ چه درسی از شخص موسی می

داستانها را خوانده و بنویسید که موسی چگونه به فردی نرم خو تبدیل شد. 
آیا در مورد شخصیت موسی چیزی گفته شده؟

دلیل سختگیری موسی در مورد خواندگی که خداوند در کنار بوتٔه آتش به او 
داد چیست؟

چرا قوم اسرائیل در نهایت موسی را پیروی می کنند؟

توضیح دهید که چه درسی از رفتار میان خداوند و موسی گرفتید؟

چه درسی از موسی برای زندگی خود گرفتید؟

اول پطرس ۳: ١٣ - ١٧ دستورالعمل های پطرس برای شاگردان را خوانده و 
آنها را در زندگی خود به کار ببرید.

از خود این چهار سوال را بپرسید:

۱.آیا خدا از طریق این آیات پیغام شخصی برایم دارد؟

۲.آیا پدر در این آیات وعده ای برای زندگیم دارد؟

۳.آیا عیسی می خواهد که با توجه به این آیات کاری در زندگیم انجام بدهم؟

۴.تصمیم بگیرید که دست به کار شوید و از عیسی بخواهید که در این راه کمکتان 
کند.
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 درس ۳ زمین میراث نرم خویان است
۶ 
ش

بخ
SERVE

در بخش ۵ در مورد دعا و یافنت 

مرد و یا زن صلح با یکدیگر 

سخن گفتیم. در آغاز هر درسی 

با هم برای این فرد یا افراد دعا 

کنید. 

هدف از آغاز دورهٔ سوم که 

خدمت نامیده شده، این است که 

شاگرد خود به شخصه فرد یا 

گروهی متشکل از حد اکثر ۵ نفر 

را برای شروع دورهٔ ١۱ رهبری 

	کند.  

 از شاگردتان بخواهید تا در 

مورد روند هفتٔه گذشته برای 

شما توضیح دهد. آیا شخص یا 

افرادی را مالقات کرده که به 

تسلی  احتیاج داشته اند؟     

آیا روح القدوس کسی را بر سر 

راهش قرار داده که احتیاج به 

تشویق داشته؟



زیربنا درس ۳ 

در متی ۵:۵ عیسی بذر مهمی برای فرهنگ پادشاهی خداوند به ما می دهد. او به 
گوید که فروتنان مالک تمام جهان خواهند شد، همانگونه که او  شاگردان می
خودش نیز زندگی میکرد. فروتنی فرهنگی است که در آن پادشاهی خداوند 

بارور میشود.

موسی نرم خوترین مرد روی زمین  

اعداد ۱۲ :۳
خروج ۲: ۱۱ - ۱۵

در زندگی موسی به دو بخش بر میخوریم. در بخش اول او به عنوان پسر فرعون که 
پادشاهی مصر را به عهده داشت صاحب قدرت میشود. او بی پروا از قدرتی که 

داشت استفاده میکرد. او مردی مصری که بر غالمان حکمرانی میکرد را کشت، تا 
از هم قبیله خود حمایت کند. این گونه کارهای موسی نه تنها پذیرفته نشد بلکه باعث 
شد تا مجبور به گریز از مصر شود، با این پیامد که دیگر نمی توانست به قوم خود 

یاری برساند.
موسی به دنبال پایان بخشیدن به سختیهای قوم خود بود، ولی این کار را از دیدگاه 

و با قدرت خود انجام می داد.

خروج ۲۳:۲-۲۵، خروج ۳ : ۱۰-۱
بخش دوم زمانی آغاز شد که موسی ۴۰ سال را در صحرا گذرانید. خداوند موسی 

خواست قوم خود را از بردگی رهایی دهد و برای انجام این کار  را خواند. او می
موسی را برگزید. موسی میدانست که انتخاب خوبی برای این کار نیست، در واقع 

قبال نیز با بنبست روبرو شده بود. ولی اینبار زمان، زمان موسی نبود، بلکه زمان 
عدالتی  خدا بود. حاال دیگر موسی باید برای حمایت و دفاع از قوم خود در مقابل بی

تماماً به خدا اعتماد می کرد و نه به قدرت خود.

چه شد که موسی به خداوند اعتماد کرد؟

خروج ۱۴: ١ – ۴، ۹ - ۱۸،۲۶،۲۷
خروج ۲۴: ۱ -۳، ۹- ۱۱

اعداد ۱۲: ۱ - ۱۳

مهربانی و نرم خویی نقطه مقابل منفعت شخصی است. این از اعتماد بر نیکویی 
کند، به وجود می آید. فرد  خدا و آگاهی از اینکه خدا بر شرایط حکمرانی می

مهربان به هیچ عنوان بر خود متمرکز نیست.
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مرد بسیار حلیم 

او گوش سپرد، نترسید، چوب -

دستی خود را بر آب کوبید.  
موسی به قوم میگوید که چه -

باید بکنند، و با مشایخ به 

حضور خداوند می  	رود. 
موسی مورد اتهام قرار میگیرد، -

او نه تنها از خود دفاع نکرد 

بلکه برای مریم دعا نیز کرد. 



پطرس شاگردی که عیسی برگزید

متی ۱۶: ۱۵ - ۱۹
متی ۱۶: ۲۳

متی ۲۶: ۶۹ - ۷۴
یوحنا ۲۱: ۱۵ -۱۹

پطرس در واقع مردی است که زود وارد عمل و سخن می شود. او اولین شخصی 
کند، ولی به همین سرعت نیز از  است که عیسی را به عنوان پسر خدا اعالم می
خواهد تا به روی صلیب نرود. زمانی که شرایط را بیش از حد، حاد  عیسی می

میبیند حتی حاضر به انکار عیسی نیز میباشد.
پطرس مردی است با اتکا به قدرت خود و در عین حال یکی از پرشوق ترین پیروان 
عیسی. او با انکار کردن عیسی تبدیل به مردی نرم می شود. زمانی که عیسی پس 

کند، او از عیسی فرار نمی کند بلکه بدون در  از رستاخیز در ساحل حضور پیدا می
نظر گرفنت  شرمساری که به خاطر کار خود دارد بالفاصله به طرف عیسی می رود.

اعمال رسوالن ۲ : ۱۴- ۳۷
ما می بینیم که پطرس بعد از تجربٔه سخت و تحقیر آمیزی که داشت، بیش از پیش 

از طرف خداوند برای بشارت انجیل استفاده شد. آنچه که نقطه قوت شخصی او 
بود، یعنی کالم او، وی را در مشکالت آورده بود. ولی زمانی که شکسته شد، همان 

دهان باعث برکت خیلی افراد شد. پطرس تبدیل به یک مرد نرم خو شد.

نصیحتهای پطرس و عیسی را با یکدیگر مقایسه کنید. چه تشابهاتی 
بینید؟ می

اول پطرس ۳ : ۱۷ - ۱۳
حال این نکات را با کالم عیسی مقایسه کنید.

متی ۵ : ۱۰ - ۳

گوید؟ عیسی در مورد فروتنی چه می

متی ١١: ٢٩ 
متی ٢١: ٥ 

عیسی با پذیرفنت خوبی خداوند و بیان نکردن کالم مخالف در مقابل خداوند، نرم 
خویی خود را به خدا نشان می دهد. او در هیچ شرایطی شک نمی کند، حتی 

زمانی که مخالفت، تناقض و مقاومت شدید پیش می آید. عیسی به سادگی 
کند. برای پیمودن این راه  خشمگین نشده و در کمال بردباری دردها را تحمل می

باید شجاع بود.
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پطرس عیسی را به عنوان پسر -

پذیرد، عیسی کلید  خداوند می

پادشاهی خدا را در اختیار او 

قرار می  	دهد.  
پطرس سعی بر جلوگیری از -

رفنت عیسی به روی صلیب 

کند.  می
 پطرس عیسی را سه مرتبه -

کند.   انکار می
پطرس بخشیده می  	شود.-

اعتماد کنید، حتی اگر مورد تعقیب 

قرار بگیرید. شهادتی زیبا به جای 

بگذارید. فروتن باشید،  با احترام و 

وجدانی آسوده. گاهی باید درد 

کشید.

عیسی میگوید که فروتن است. -
عیسی پادشاه فروتن است. -



روح القدس در ما

غالطیان ۵ : ۲۲،۲۳
در دروس گذشته نیز آموختیم که روح القدس به ما طبیعت خدا را میبخشد. 

در میان ۹ ثمرهٔ روح القدوس، نرم خویی (حلم ) نیز دیده میشود.

غالطیان ۵: ۱۶ - ۱۸
برای به رشد رساندن این ثمره در زندگی خود، باید همچون موسی و پطرس ، روح 
خواهد  القدس را به عنوان رهبر و راهنماانتخاب کنید.دیگر آنچه راکه دلتان می
خواهد.  انجام ندهید، بلکه آنچه را که روح القدس از طریق کالم خدا ازشما می

این راه شما را آزاد کرده و نرم خویی خداوند را در شما جاری میسازد.

فرهنگ عیسی
عیسی نرم خو بود. او، این را به عنوان الگو برای ما به جای گذاشت. عیسی از 

خداوند پیروی کرد و پس از صلیب ارث خود را دریافت کرد. ارثیه  او زندگی جاودان 
است برای او و تمام کسانی که او را پیروی می کنند، چه ارثیهء زیبایی. نرم 

خویانی همچون عیسی زمانی به پایان قدرت انسانی خود میرسند، ولی دقیقا در 
آن زمان است که  از خدای پدر انتظار دریافت قدرت را دارند. آنها مشکالتشان را 
با اتکا به قدرت خود برطرف نمی کنند. و به این دلیل است که وارث زمین خواهند  

شد.

مزامیر ۳۷: ۱۱، ۲۲، ۲۹، ۳۴
اعمال رسو الن ۱: ۸                

ای به جای گذاشت. بسیاری از مردم  در اسرائیل این  عیسی در اسرائیل نمونه
نمونه را دنبال کردند. مأموریت شاگردان بسیار فراتر از اسرائیل بود. چنان که این 

دستور تا پایان این جهان ادامه خواهد داشت.
به یاد دارید که پادشاهی خدا به یک سرزمین محدود نمی شود ، بلکه یک پادشاهی 

روحانی است. پادشاهی ای که در آن مردم تمام اعتمادشان بر خدا است. 
 شاگردانی نرم خوی نیازاست تا در تمام دنیا قلب مردم را برای این پادشاهی به 

دست آورند.

تکلیف:
 سعی کنید در خودتان عمیق شوید و بیابید که درچه مواردی متکی به قدرت 
انسانی خودتان هستید. تالش کنید تا دریابید که در چه مواردی میخواهید 

همچنان کنترل را در دستان خود داشته باشید.
این موارد را با سرگروه خود در میان بگذارید و با همفکری یکدیگر به دنبال 

قدمهایی باشید که با برداشنت آنها بتوانید کنترل  را در دستان خدا قرار 
دهید. همچنین در نهایت دعا کرده و از روح القدس بخواهید که با شما در 

این مناطق همکاری کند.
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ثمرهٔ روح فروتنی است. 

بگذارید تا روح القدس راهنمای 

شما باشد. 


