
 

تکلیف: 
زندگیو شخصیت ابراهیم را تحت بررسیقرار دهید. 

پیدایش ۱۲، ۱۳ 

پیدایش ۱۵، ۱۶ 

پیدایش ۱۷، ۲۰، ۲۱ 

پیدایش ۲۲ 

چه  	درسی  	از  	شخص  	ابراهیم میگیرید؟ 

ابراهیم را مطالعه کنید. ابراهیم چگونه با خداوند  داستانهای دربارهٔ زندگی
زندگیمی کرد؟ توصیفش کنید.

از داستان وعدهٔ خدا به ابراهیم و به انجام رساندن آن، چه درسیمی  	توان 
گرفت؟ طریقٔه برخورد ابراهیم با این وعدها چگونه بود؟ به طور مخصوص 

داستان اسماعیل و اسحاق را بررسیکنید. 
ابراهیم کجا و چه مذبح هایی برای خداوند ساخت و چه اتفاقاتی در آنجا 

افتاد؟ 
ابراهیم چه برکاتی از خداوند در طول عمر خود دریافت کرد؟ آیا برکاتی هم 

بودند که به مرحلٔه انجام نرسیدند؟ 
	   

چه درسی از ابراهیم برای زندگی خود گرفته اید؟ 
ابراهیم مطالعه کنید و آن را در  رومیان ٤: ١۱٣۳-٢۲٥ این بخش را دربارهٔ زندگی

خود به کار ببرید.  زندگی
از خود این چهار سوال را بپرسید: 

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

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

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

۴.تصمیم بگیرید که دست به کار شوید و از عیسی بخواهید که در این راه کمکتان 
کند. 
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درس ٤اشتیاق برای عدالت
۶ 
ش
بخ

SERVE

حاال دیگر به مدت چند هفته است 

که به همراه شاگرد خود برای مرد و 

یا زن صلح در دعا هستید.  	با 

یکدیگر راجع به اینکه خداوند چه 

چیزهایی  	در بارهاین شخص یا 

اشخاص به شما نشان داده 

صحبت کنید ؟ آیا اتفاق خاصیرخ 

داده، و یا اینکه موقعیتی پیش 

آماده تا بتوانید شهادت خود را 

تعریف کنید و یا به دیدن فیلمنامٔه 

زندگیمسیح بپردازید؟



 درس ۴ زیربنا، بخش ۱
در متی ٥: ٦ میخوانیم که عیسی بذر مهمیبرای فرهنگ پادشاهی خداوند می 

گوید گرسنگان و تشنگان عدالت سیر خواهند شد،  کارد. به شاگردان خود می
همانطور که خودش نیز هست. 

این فرهنگی است که پادشاهی در آن ثمره خواهد آورد. 

        عدالت
      کلمه عدالت در فرهنگ لغت این طور تعریف شده است : صادق، چه از 

املثل زیبای هلندی  دیدگاه  قانونی و چه از نظر احساس شخصی. ضرب
که از وجدان عادل و راحت نشأت گوید: خواب عادالن ، خواب است (خوابی  می

های شخصیت خداوند عادل بودن او است. از ویژگی گیرد). یکی  .می

خروج ٩: ٢٧  
، حق به جانب خدا است.  گوید که خداوند عادل است، یعنی در اینجا فرعون می

قانوناحق داشنت. 

 کدام یک از خصوصیتهای شخصیت خداوند در اینجا نام برده شده؟

	تثنیه ۴ :۳۲  
     

منظور  	از  	عدالت  	ابراهیم  	چیست؟ 

	رومیان ٤: ١٣-١٧  

	غالطیان ٣: ٦-٩, ١٤  

	یعقوب  ٢: ١٨-٢٤  
ابراهیم چندین بار صدای خدا را شنید و هر بار با برداشنت قدم هایی، 

از راهنمائیهای خدا پیروی کرد. 
ابراهیم. داستانی که در آن ابراهیم برادرزاده خود  دو داستان قابل توجه از زندگی

کند.  لوط را بر سر انتخابی قرار می دهد. لوط تجمل سدوم را انتخاب می
ابراهیم به خدا اعتماد کرده و برای زندگیبه بیابان می رود. او ایمان داشت که 

برکات خدا خواهند آمد.  
آید، ابراهیم بدون هیچ شکی  که اسحاق پسر وعده به دنیا می در داستان دوم، زمانی

آماده است تا او را در حدودا ١۱٣۳ سالگیش برای خدا قربانی کند. او به خدا 
اش را انجام داد.  اعتماد کرده و خواسته
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خداوند وفادار، عادل و خالص -

است. او طالب حق است 
ابراهیم به خداوند ایمان و -

اعتماد داشت. 
ها داشت - ابراهیم ایمان به وعده

و برکات روح القدس را دریافت 

کرد. 
ابراهیم ایمانش را در اعمال -

خود نشان می داد.



پادشاهی خدا و عدالت 
قرار دهیم، می بینیم که خدا پادشاهی ای  که ما پادشاهی خدا تحت بررسی زمانی

عادالنه و پادشاهی وی دست در دست  را می خواهد که در آن عدالت، زندگی
یکدیگرباشند. 

	در جستوجوی چه باشیم؟  

	متی ۳۳ :۶   
به کلمٔه (او) خوبدقت کنید. در پادشاهی خدا دیگر تمرکز و اولویت بر احساس، 

افکار و عدالت شما نیست، بلکه بر عدالت خدا. او است که فرهنگ این 
کند. شرایط و قوانین او وجود دارند تا اینکه هر کس در  پادشاهی را تعیین می

این پادشاهی با شادی و آرامش به سر ببرد. این گونه است که همگی در کنار 
هم و در کنار خدا با محبت زندگیمی کنند. 

عیسای عادل 
عدالت ، شخصیت خدا و پادشاهیش است. این در عیسی نیز به وضوح مشاهده 

می شود. 
	چرا مسح شادی بر عیسی است؟  

	  
	عبرانیان١: ٨-٩  

عیسی در زندگیش نشان داد که عادل بودن چگونه است. 
کند؟  عیسی چگونه قضاوت می

	  
	یوحنا ۳۰ :۵  

در اینجا مشاهده میکنیم که عدالت برای عیسی به این معناست که خدای پدر 
گوید را عیسی انجام می دهد.  فرای همه چیز است، و آنچه پدر می

این مطلب را، در موعظٔه سر کوه می خوانیم. عیسی موضوعاتی  پیاده سازی عملی
را به شاگردان خود می آموزد. 

انتقام در مقابل بخشش 

متی ٥: ٢١, ٢٢  

آزاد باشید، چرا که وضعیت قلب در پادشاهی بر محبت بنا  از حّس انتقام و تلخی
که عیسی بدون  شده. یعنی اینکه گاهی باید از حق خود گذشت. همچون زمانی

	مورد محاکمه قرار گرفت.   ارتکاب هیچ جرمی، 

متی۵ : ٢۲٣۳-٢۲٥, ٤٤, ٤٥ بخشش در پادشاهی خدا حرف اول را می زند. حتی 
که به شما بدی کرده اند. موضوع قلب شما است، اجازه  گذشت از کسانی

بدهید بخشش افرادی که به شما بدی کرده اند، انگیزهٔ قلب شما باشد. قلبی که 
 از هرگونه خصومت شخصی است. خالی
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	پادشاهی و عدالت او  

عیسی راستیرا دوست میدارد و 

	از ناراستی متنفّر است  

او از پدر می شنود و آن را انجام 

	می دهد.  



ناپاکی در مقابل پاکی 

متی ٥: ٢٧-٢٩  

عیسی بسیار  گوید زنا مکن، ولی نقطه آغاز پاکی در قلب شما است. شریعت می
که ما  کند. زمانی گذرد می گوید، او صحبت از آنچه در قلب ما می فراتر از آن می

اجازهٔ ورود افکار ناپاک به قلب خود می دهیم، جائی که هیچ فردی قادر به دیدن آن 
نیست، در آن لحظه اوضاعمان هیچ فرقیبا اوضاع یک فرد زناکار ندارد. عدالت 

اینجا به این معناست که انتخاب شما داشنت یک قلب پاک باشد. مهم این است که 
شما در قلب خود چه کسیهستید.

فریب در مقابل صداقت 

متی ٥: ٣٧  
	بله شما بله، و نه شما نه باشد. یعنی صادق و قابل اطمینان باشید  

برون در مقابل درون 

متی ٦: ١-٤  

جمالت دعای شما نیست، مهم مقدار  عیسی در اینجا نشان می دهد که مهم زیبایی
هدیه شما نیست. مهم منت گفتگوی دل شما با خداست و کاری که از صمیم قلب 

	انجام میدهید.  

در انجیل می بینیم که عیسی نه تنها این درسها را می آموزد، بلکه خودش نیز آنها 
را انجام می دهد. قلب او بر خدای پدر متمرکز است. او صادق، پاک، بخشنده و 

سرشار از محبت است. در عیسی شریعت به کمال رسید. 


و حاال شما
گاهیاوقات ما در جدال با واکنشهای قلب خود هستیم. در واقع با گذشت و در 

کردن کار آسانی نیست. در دنیای کنونی همواره مشکالت، وسوسه و  پاکی زندگی
ها بسیارند. با توجه به این مسائل چطور می شود شخصیتی همچون عیسی  چالش

داشته باشیم؟ 
 

چه کسی ما را پاک کرده ، و چگونه میتوانیم در پاکی بمانیم؟ 

	یوحنا ١٥: ٣-٧   
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	عیسی، در او و در کالم او بمانیم  



	من چگونه عادل شمرده می  	شوم؟ چطور در مقابل خدا بایستم؟  

	رومیان ۱۰ ،۴ :۱۰ ،۱۰ :۸ ،۵ :۴ ،۱۷ :۱  
پاسخ دشواری نیست. فقط به وسیلٔه ایمان و نه اعمال شخصی. نگاه شما دیگر بر 

اشتباهاتتان نیست (آنگونه که زندگیدر شریعت است)، بلکه متمرکز بر کاری 
هستید که عیسی برای شما انجام داد. 

آیا هیچ کاری نباید انجام دهم تا از طرف خدا عادل شمرده شوم؟ 
جز ایمان داشنت، هیچ کار دیگری از دست شما ساخته نیست. از طریق ایمانتان به 

اید. از این عدالت باالتر امکانپذیر نیست!  خدا عادل شمرده شده
دلیلش این است که عیسی درون شما ساکن است. او مقدس است، شما را رهبری 

کرده و عدالت زندگیش از درون قلب شما به تمام ابعاد زندگیتان منعکس خواهد 
شد. همینطور تاثیرش را در کارها و رفتار شما می گذارد. 

نظر یعقوب در مورد ایمان چیست؟  

	یعقوب ٢: ١٨-٢٦  
نوشته شده که از طریق ایمان ما، عیسی به وسیلٔه روح خود در ما وارد می شود. 
خود انتخاب  اینگونه عادل می شویم. شما عیسی را به عنوان خداوند زندگی 

کرده اید، با این پیامد که آماده اید همچون عیسی زندگی کنید. همچون عیسی 
مطیع و گوش به فرمان پدر برای انجام خواسته هایش. 

تکلیف: 

از خدا پدر بخواهید که درون قلبتان را به شما نشان بدهد. بخواهید تا 
عمیقترین افکار در مورد این موضوعات را به شما مکاشفه کند. 

در خودتان عمیق شوید، آیا صادق، پاک، پر محبت و با گذشت هستید؟ در 
غیر این صورت بنویسید که در این لحظه با چه مسائلیدرگیر هستید؟ 

تصمیم بگیرید چه جاهاییرا با کمک روح خداوند میخواهید تغییر دهید.  

مشکالت خود در این زمینه را با سرگروه خود در میان بگذارید و از تجربیات 
قرار  سرگروه خود استفاده کنید. همینطور رومیان ٧۷ و ٨۸ را مورد بررسی

دهید. در مورد این مشکالت از روح القدوس یاری بطلبید. 

تکلیف خواندنی: در نامه رومیان، بر روی کلمٔه عدالت تحقیق کنید.  
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با ایمان داشنت به نام و کارهای 

	مسیح  

ایمانتان در اطاعت از خدا ظاهر 

می شود که همین منجر به اعمال 

	عادالنه خواهد شد  



 درس ۴ زیربنا، بخش ۱
 عدالتي  	كه  	در  	كليساي  	اوليه  	نمايان  	شد  	چه  	بود؟

اعمال    ٤٧-٤٣ : ٢             رسيدگي به فقرا، تقسيم كردن

اعمال   ٣٦: ٩                  طابيتا اعمال نيكوي زيادي انجام ميداد

اعمال   ٤-١: ١٠              كرنليوس سخاوتمندانه مي بخشيد

 در كليسا اوليه توجه زيادي به فقرا و ستمديدگان مي شد.به همني دليل كليسا مورد
توجه و عالقه قوم بود.

عيسي در باره اين موضوع چه مي گويد؟

متي ٣٧-٣١: ٢٥       عادالن كساني هستند كه به ديگران كمك مي كنند كمك مي 
كنند، تا وارد مكلوت خدا شوند.

در اينجا مي توانيم ارتباط بني ورود ملكوت خدا و مراقبت از نيازمندان را مشاهده 
كنيم. خدا توجه خاصي به ستمديدگان، رها شدگان، يتيمان، بيوه زنان و پناهندگان 

دارد.

ميشپيات

ميكا     ٦:٨

كلمه عدل،  ترجمه كلمه ميشپيات ميباشد. یعنی دريافت كردن آنچه كه سزاوار آن 
هستيد.از قبيل: مجازات، حفاظت ويا مراقبت .ميشپيات همچنني ميتواند معنی 
اصالح را نيز داشته باشد.در كتاب مقدس از اين كلمه برای منافع بيوه زنان ، 
يتيمان ، پناهندگان و فقرا استفاده مي شود.كلمه عدل همچنني ارتباط دارد به 

اعتماد و فروتنی ، كه اينگونه رفتار را بطور واضح كليسای اوليه مي بينيم. ميشپيات 
همچنني عاملی است كه باعث توقف ويا عدم پيشرفت  سوءاستفاده، استسمار 

واعمال شرورانه مي باشد.

ساد كا

لوقا ١٤-١٢: ١٤

 زمانيكه مردم در شرايط خوبي با خدا بسر مي برند، تالش مي كنند تا زندگي و 
روابطشان بر طبق اصول صحيح باشد.در يك نگرش عادالنه فرصتها و امكانات 

بصورت مساوی عرضه ميشود.بطور مثال:

- كمك كردن به مادری كه به تنهايي مسوليت بزرگ كردن بچه اش را به عهده دارد.

كمك كردن به پناهنده ای كه توانايي خواندن مداركش كه به زبان بيگانه است را -
ندارد.

 توجه پدرانه به بچه ای كه به علت طالق پدر خود را از دست داده است-
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- رفع نيازهای معمولني، ساملندان، انسانهای گرسنه 

- پرداخت هزينه مسافرت برای خانواده ای كه توانايي مالي آن را ندارد

تكليف

 با مربی خود در مورد سوء استفاده هايی كه در اطراف شما اتفاق مي افتد صحبت
                 كنيد. از خود بپرسيد كه شما چه نقشی در آن ميتوانيد داشته باشید.

 تابيتا اعمال نيكوي زيادي انجام ميداد
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