
تکلیف: 
زندگی و "قلب" عیسی، سرور صلح را مورد بررسیقرار دهید.          

اشعیا ٩۹: ۵ 

لوقا ۵، لوقا ۱۲ 
یوحنا ۱۴ 
یوحنا ۱۶ 
	یوحنا ۲۰  

عیسی در تمامیاین بخشها از صلح سخن میگوید. 
سعیکنید این چهار سوال را پاسخ دهید. 

پنج فصل نام برده شده را مطالعه کنید و برداشت خود را از شرایط 
های عیسی در مورد صلح  عیسی و شاگردانش بنویسید. همچنین گفته

را یادداشت کنید. 

در فصلهای ١۱٠۰ و ١۱٢۲ از کتاب لوقا یک تضاد در مورد صلح نوشته 
گوید؟  شده، عیسی در مورد چه تضادی با شاگردان سخن می

فصل ٢۲٠۰ از کتاب یوحنا را مطالعه کنید. عیسی پس از مرگ خود به 
که در آن لحظه از  کند. منظور عیسی از صلحی  یکباره از نو ظهور می


کند چیست؟ آن صحبت می

آید. توضیح دهید که  صلح از طریق پادشاهی خداوند و عدالتش می
کنید؟ آیا این  خود تجربه می شما این صلح را چگونه در زندگیشخصی
صلح متفاوت است از زمانیکه عیسی را هنوز به عنوان پادشاه زندگی 

خود نپذیرفته بودید؟ 

	چه  	درسیاز عیسی، سرور صلح برای زندگی خود  
میگیرید؟ 

 افسسیان ۲: ۱۳- ۱۸ 
خود پیاده کنید.  دستورالعملهای پولس را بخوانید و آنها را در زندگی 

این چهار سوال را از خود بپرسید: 

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

 ٢۲.  آیا پدر در این آیات وعده ای برای زندگیم دارد؟
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درس ۷ صلح جویان، فرزندان خدا 
۶ 
ش

بخ
DISCIPLE



٣۳.  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. 

درس ٧۷زیربنا 
گذارد. او  در متی ۵: ٩۹ عیسی بذر مهمیدر باره فرهنگ پادشاهی خدا برای ما می

گوید، فرزندان خدا صلح جو هستند. اشعیایی نبی هم عیسی را به  به شاگردانش می
های فرهنگ پادشاهی  از مشخصه کرده است. صلح یکی عنوان پادشاه صلح معرفی

خداوند است. 

صلح 
لغتنامه معنی صلح را اینگونه شرح داده است: حالت استراحت، حالت عادی روابط  

دولت ها، درک و آرامش وجدان. 
 

منظور عیسی از صلح چیست؟ 
 (١۱

افسسیان ۲: ۱۱- ۱۷ 

ها و کشورهاست.  صلح حالت روابط عادی میان انسانها، دولت
به خاطر گناه در بهشت، دشمنی بوجود آمد     

خداوند با ابراهیم و در نهايیت با قوم اسرائیل عهدی بست. بوسیلٔه شریعت که از 
طریق موسی به قوم یهود داده شده بود، قوانین رفتاری آمدند که میبایست باعث 

صلح میان یهودیان و خدا میشدند. 

	مزامیر ۲۰ ،۱۹ :۱۴۷  
همه چیز  منظور این بود که  قومهای دیگر این اصل را الگوی خود قرار دهند. ولی

آل را نداد، بلکه نمک بر زخم شد.  برعکس شد. قانون شریعت نه تنها نتیجٔه ایده
مفهوم گناه واضح شد و محکومیت و مجازات را به همراه خود آورد. 

به وسیلٔه مسیح تمام قوانین و شریعت باطل گردید . عیسی با مصلوب شدن، دیوار 
دشمنی را در هم شکست، نه تنها برای یهودیان بلکه برای تمام قومهای غیر یهود 

نیز. تا زندگیدر صلح در کنار یکدیگر امکان پذیر شود. 

کنفرانس 
افسسیان ٢۲: ١۱٤ را در عمل دیدم، در شهر مسکو بود. در یک  اولین باری که آیه

ها بودند،  های مختلف که تحت سلطه روس ، بسیاری از قوم کنفرانس رهبران مسیحی
در این گرد همایی مشارکت داشتند. بر روی سّن اعالم شد که زمانیبرای بخشش 
های  است. کشیشان و رهبران روس آشکارا از خواهران و برادران خود که از کشور
لیتوانی، اکراین، قزاقستان و غیره آمده بودند تقاضای بخشش میکردند. افرادی که 
 که  کرده و مورد تعقیب قرار گرفته بودند میبخشیدند. اتفاقی تحت فقر و فشار زندگی
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قانون و شریعت باطل گردید  

(به قسمت زیربنا برای سرگروهان 

مراجعه کنید)



در آنجا رخ داد را هرگز فراموش نخواهم کرد. رهبران روس پاهای رهبران 
های بسیاری سرازیر شد.  کشورهای تحت فشار را شستند و اشک

منظور عیسی از صلح چیست؟ 

۲) کولسیان ۱: ۱۸- ۲۲ 
آرامش وجدان واژهٔ دیگر صلح است. خدا به ما وجدان داده. یک عملکرد از وجود ما 
که باعث می شود اینجا بر روی زمین در صلح با خدا و دیگران زندگی کنیم. وجدان 

کند تا انتخابات درست بکنیم. وجدان نقطه تماس خدا در وجود  به ما کمک می
وجدان را هدایت می کند؟ شریعت خدا یا  ماست. سوال بزرگ این است که چه کسی

روح خدا؟ 
یک خلبان حق انتخاب دارد که هواپیما را با دستگاه خودکار هواپیما هدایت کند، و 
یا خودش کنترل هواپیما را در دست بگیرد. به عنوان یک گردشگر شما می توانید 

انتخاب کنید که با خرید یک کتاب راهنما، خود به گردشگری بپردازید،  یا اینکه از 
یک رهبر تور بخواهید شما را راهنمایی کند. 

شریعت قوانین الزم را به شما معرفی می کند ، ولی راه چاره در اختیارتان 
گذارد. اما عیسی بر طبق کل شریعت زندگی کرد و متخصص زندگی کردن بر  نمی

طبق شریعت است. همچنین، او برای افرادی که نمی توانند بر طبق شریعت 
کنند این امکان را به وجود آورد تا با خدا و یکدیگر در صلح زندگیکنند.  زندگی

او بهای این اتفاق را با خون خود، بر روی صلیب، پرداخت. شریعت برای رهایی از 
خواهد.  گناه، قربانی خونی می

عیب به عنوان قربانی. کامالً بیگناه و بدون هیچ ایرادی.  یک برهٔ بی

الویان ۳: ۱- ۵، خروج ۱۲: ۳- ۷ 
کرد. به همین  عیسی بیگناه بود، بدون هیچ ایرادی ، او کامال بر طبق شریعت زندگی

خاطر هیچ گونه محکومیت و مجازاتی نمی توانست در کار باشد. با این حال تصمیم 
خود را بدهد.  گرفت تا زندگی

	یوحنا ۱۸ ،۱۷ :۱۰  
که به این اصل ایمان بیاورند، از بند شریعت و قوانین رها می شوند.  همٔه کسانی

عبرانیان ۹: ۶- ۹ 
عبرانیان ۹: ۱۴ 

زکا  
که زکا عیسی را به خانٔه خود راه داد، چه  زمانی

افتاد؟  برایش  اتفاقی

 لوقا ۸ -۲ :۱۹
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به وسیلٔه خون او بر روی صلیب، 

مصالحه انجام شد و از آن طریق 

صلح 

وجدان ما از طریق قربانی، کامل -

	و پاک نمی شود  
وجدان ما از طریق مسیح پاک -

	میشود  

زکا بخشش دریافت کرد و آنچه به 

ناحق از کسی گرفته بود را باز 

	گرداند  



آورد. انسان را تغییر نمی دهد. وجدان  شریعت محکومیت و مجازات را می
کند. شما احساس "بدی" دارید، سعیمیکنید بهتر شوید ولی اکثر  محکومتان می

اوقات موفّق نمی شوید. 
عیسی وارد خانٔه زکا می شود. با وجود اینکه دیگران زکا را طرد می کنند ولی 

عیسی او را می پذیرد. عیسی با قلب او آشناست. زکا بخشیده می شود، و این 
بخشش او را ترمیم می کند. صلح به قلب او بر می گردد و به اطرافیانش منتقل 

میشود. 

دو دادگاه 

عبرانیان ۴: ۱۶ 
	رومیان ۴ -۲ :۸  

من یک تربیت کامال شریعتی داشتم. ولی متأسفانه نمی توانستم تمام احکام خدا را 
که عیسی در من  رعایت کنم. هر بار که موفّق نمیشدم، محکومیت برمی گشت. زمانی

که به وجود آمد  ساکن شد، شریعت تکمیل شد، من از بند شریعت رها شدم. صلحی 
غیر قابل توصیف است. 

 
چطور به این صلح و آرامش وجدان دست پیدا کنید؟ 

یعقوب ۴: ۶- ۱۰ 
	اول یوحنا ۹ -۷ :۱  

زمانی که به گناهانتان اعتراف کنید, از درون ترمیم می شوید و وجدانی پاک دریافت 
می کنید. دوباره صلح دریافت می کنید. این عمل در یک رابطٔه آشفته نیز همین 
از افراد فروتن شود و طرف مقابلش را  که یکی نتیجه را دارد. اغلب اوقات زمانی

ببخشد و یا اشتباهات خودش را بپذیرد، بهبودی وارد رابطه می شود. 

درس ٧۷زیربنا بخش ٢۲ 
منظور عیسی از صلح چیست؟ 

۳) صلح یک رابطٔه خوب و یک شرایط در حال آرامش است. 
این اوضاع را ما چطور با خدا به دست می آوریم؟ 

	رومیان ۱ :۵   
یک رابطٔه خوب و یک شرایط در حال آرامش، یک جلوه دیگر از صلح است. 

در روابطمان با خدا و با دیگران، زمانیبه شرایط آرام میرسیم که با خودمان 
محترمانه، ارزشمند و پذیرفته شده برخورد کنیم. پولس برای رومیان می نویسد 
چگونه می توانند دوباره در صلح با خدا بسر ببرند. او می گوید که خدا چگونه 
درمورد ما می اندیشد. به وسیلٔه ایمانمان در مسیح پارسا شمرده شده ایم. به 

عبارت دیگر: ما از دید خدا بیگناه هستیم و می توانیم در این آرامش با او زندگی 
کنیم. 

© www.sama-centrum.nl | Les 7 - Disciple | Pag. 260

مطیع خدا شوید و فیض او را -

	دریافت کنید  
به گناهان خود اعتراف کرده و -

	بخشش دریافت کنید  



شهادت 
در دوران نوجوانی گرفتارمجالت مبتذل بودم. هیچ کس از این مساله آگاه نبود. 
که من با این اعتیاد در هم شکستم، کماکان از درون با خودم در جدال  زمانی

که روح القدس  شدم، در ابتدا این شرایط ادامه داشت. تا زمانی مسیحی  بودم. وقتی
در من نشان داد که هیچ جائیبرای ترسیدن از آگاهیدیگران نسبت به این مساله 

از قضاوت نبود. من آزاد بودم،  نیست. خدا من را بخشیده و دیگر هیچ صحبتی
های بدی می دیدم. همسرم چه  ها کابوس ولینمی توانستم خودم را ببخشم. بار

فکری دربارهٔ من خواهد کرد؟ یک شب این مساله بر مال شد. در مقابل همسرم و 
گیم را  افراد حاضر در جمع اعتراف کردم. آزادی که این کار به دنبال داشت زند

عوض کرد. دلگرمیم این بود که برای خدا پارسا شمرده شده ام . هیچ چیزی میان ما 
انداخت. رابطه در آرامش بود، و صلح برگشت.  فاصله نمی

صلح جویان، فرزندان خدا 

عبرانیان ۴: ۱۰ 
	اشعیا ۷ ،۶ :۹  

خدا آرامش است، صلح است. این شخصیت خداست. عیسی نیز سرور صلح 
نامیده می شود. اکنون ما اجازه داریم که به عنوان فرزندان خدا در آرامش و صلح 

او زندگیکنیم. 

های خود به کلیساهای مختلف می نویسند که مشتاقانه به  تمامی رسوالن در نامه
تعقیب این صلح رفنت و در پی آن بودن بسیار مهم است.

گویند؟  رسوالن در مورد صلح چه می

اول پطرس ۳: ۸- ۱۱ 
کولسیان ۳: ۱۵ 

فیلیپیان ۴: ۲- ۹ 
یعقوب ۳: ۱۸ 

	دوم یوحنا ۳ :۱  
                 

پطرس 
که پطرس از روح خدا پر می شود، به طور کل تغییر می کند.  زمانی

اعمال رسوالن ۲: ۱- ۱۷                                                                   
کند تا راهنمای  خدا این مرد را در کلیسای اولیه به عنوان شبان استفاده می

 مردم باشد. در نامه هایی که پطرس نوشته قابل توجه است که چگونه  
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به وسیلٔه ایمانمان ما پارسا شمرده 

شده ایم و با خدا در صلح زندگی 

	کنیم   می

-	در پی صلح باشید  
فرا خوانده شده اید تا صلح بر -

	دلهایتان حکمفرما باشد  
به خدا معطوف باشید تا صلح -

	درونتان بیاید  
پارسایی محصولی است که در -

	صلح کاشته می شود  
-	آرامش خدا با ما خواهد بود  



تندخویی او عوض شده و چقدر او بیشتر مشتاق زندگی در آرامش با خدا 
است. 

پطرس صلح جو، چه چیزهایی را برای کلیساهای اولیه 
مهم میداند ؟  

	اول پطرس ۱۱ -۸ :۳  

لیست نام برده را با متی ۵: ٣۳- ١۱۴ مقایسه کنید. آیا تفاوتی میان سخنان عیسی و 
بینید؟  پطرس می

آیا در میان مسیحیان همیشه صلح بر قرار است؟ 

	فیلیپیان ۸ -۲ :۴  
مسیحی         تمامی رسوالن مردم را به یکدلیفرا می خوانند. ثابت شده که وقتی

می شوید، روابط همیشه به خوبی پیش نمی روند. باید برای این کار زحمت بکشید. 
پولس برای نگهداری بهتر از این یکدلی چند راهنمایی به شما می دهد. 

کند که در هر چیزی که راست است، هر آنچه که دوست  او ایماندران را تشویق می
داشتنی و ستودنی است بیاندیشند. به چیزهایی که عالی و شایان ستایش است 

تأمل کنید. 
ما سعیمیکنیم این سخنان را در تیممان به کار ببریم. درشرایط نزاع سعیبر این 

داریم که هرچه زودتر (زمان زیادی را تا حل کردن مشکل از دست ندهید)، باز و 
صادقانه (به هر دو طرف داستان نگاه کنیم) مشکل را حل کنیم. 

تکلیف 

خود تفکر کنید. آیا هنوز صلح در قلبتان است؟ اگر نیست،  در طریقٔه زندگی 
چه چیزی این را از شما ربوده است؟ آیا روابطی دارید که به خوبی پیش 

های دیگر؟ آیا میان شما  نمی روند؟ از ملیتهای دیگر متنفرید، مردمان کشور
و خدا صلح برقرار است؟ 

	از سرور صلح مداوم بخواهید تا قلبتان را از صلح پر کند!  
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- یکدل باشید 

- با یکدیگر همدردی کنید 

- یکدیگر را محبت کنید 

- دلسوز باشید 

- فروتن باشید 

- بدی را با بدی پاسخ نگویید 

- دشنام را با دشنام پاسخ نگویید 

- برکت بطلبید 

- زبان از بدی بازدارید و دهان از 

فریب فروببندید 

- از بدی روی بتابید و نیکویی 

پیشه کنید 

- به طور مداوم در پی صلح باشید



زیربنا برای سرگروه 
پس از اینکه شیطان آدم و حوا را روی زمین گمراه کرد، دشمنی بوجود آمد. 

	پیدایش ۱۵ ،۱۴ :۳  

دشمنی میان شیطان و نسلش و زن و نسلش. اولین قتل میان دو فرزند آدم و حوا 
رخ داد. این قتل بر اثر حسادت بخاطر یک قربانی برای خدا اتفاق افتاد. از این 

طریق صلح بر روی زمین نیز خدشه دار شد، و آرامش روابط مردم نیز از بین رفت. 
ها نیز مختل شد.  حالت آرامش در باغ از بین رفت. روابط میان خدا و اولین انسان
این را در رفتار آدم و حوا می بینیم. آرامش وجدانشان از بین رفت، خود را از خدا 

پنهان می کنند. 

	پیدایش ۹ -۷ :۳  

خواهد که  خدا می انسانها از باغ عدن تبعید شدند.(اشاره به بخش ۴ درس ٢۲) ولی
این رابطه ترمیم شود و صلح میان انسان و خدا و انسانها با یکدیگر بر قرار گردد. 

خدا ابراهیم را انتخاب کرد تا از طریق او صلح بر روی زمین را ممکن سازد. می 
کند. با این حال در خانواده  بینیم که ابراهیم شروع به قربانی کردن برای خداوند می

گیرد که پسر  او نیز عصبانیت، نفرت و جدال وجود دارد. جدال تا حدی باال می
بزرگش، اسماعیل، از خانه رانده می شود.  

خدا موسی را برای قوم اسرائیل فرستاد تا آنها را از بردگی آزاد کند. اما، پس از 
آزادی از بردگی می بینیم که مردم درس نگرفته و همچنان در مجادله با هم برخورد 

کند.  می کنند. موسی روی کوه خدا را مالقات می کند و از او شریعت را دریافت می
شریعتی که با کمک مقررات گوناگون، میبایست زندگی مساملت آمیز در کنار 

یکدیگر را برای قوم خدا ممکن می ساخت. هنوز قوانین به دست قوم نرسیده، در 
همان روز خرابی ببار آوردند به طوری که ٣۳٠۰٠۰٠۰ نفر جان باختند. همان روزی که 

قوانین از کوه برای قوم آورده می شد. 

	خروج ۲۸ -۱۵ :۳۲  
در واقع می بینیم که شریعت کار را دشوار تر ساخت. کمبودهای انسانی حاال 

خیلی واضحتر شد. شریعت کمبودهایمان را روبرویمان قرار می دهد. وجدانمان 
فعالتر می شود. خوب و بد دیگر بسیار واضح است. 

 پس صلح را از طریق بر قرار کردن چند قانون نمی توانید به دست بیاورید. 
برعکس، اسرائیلیان به این خاطر مورد قضاوت قرار می گیرند و پیامد آن مجازاتی 

است که در انتظارشان است. حتی مجازاتها نیز باعث نمی شوند که بر طبق 
خواستٔه خدا زندگیکنند. زندگیدر صلح با یکدیگر. 

موسی دستور ساخنت خیمه عهد را می دهد 
در خیمه عهد چگونگی رابطه بین خدا و انسانها خیلی واضح می شود. یک پرده 

حجاب میان قدس و قدس االقداس وصل شد. در قدس االقداس صندوق عهد 
 گذاشته شد. دو تکه سنگی که شریعت بر آنها حک شده بود، در صندوق عهد بودند. 
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اجازه ورود به قدس االقداس را نداشت، جز کاهن اعظم که سالی یک بار  هیچ کسی
برای آوردن قربانی صلح اجازه ورود داشت. پرده حجاب به عنوان نماد فیزیکی از 

جدایی میان خدا و انسان بود. 

  خروج ۲۶: ۳۱- ۳۴ 
حاال قوم یهود، قومی است که شریعت خدا را در دست دارد و به این خاطر با 

قومهای دیگر متفاوت است. این خود جدایی می آورد. 
به وسیلٔه خدمت معبد امکان آشتی با خدا وجود دارد. اما قومهایی دیگر سهمی در 
این عهد نداشتند. پس به وسیلٔه شریعت و مقررات یک دیوار جدایی میان دو گروه 

آمد: یهودیان و امت ها.
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