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 پیام 
داستان آغاز    کی با   آنھاھ  م) میبینیم کھ ھ  وحنایلوقا و   ،  مرقسی ،  مت (    د یچھار کتاب اول عھد جد   در
 .ست در میان آنھا خدا   یپادشاھمیگفت  کھ بھ مردم ،  نام  ی سیع  ی ، . مرد شوند یم

 

؟ باره پادشاھی چی میگوید عیسی در    
 

 ۱:۱۵مرقس 
 ۴۳:  ۴لوقا 

 
 ا یل یباس
ملکوت   یمعن ایل یباس ی ونانی  زبان. درشود ینام برده م یس یع  لھیخدا بھ وس   یواژه پادشاھ  أت یآ نیا در

  کشور   کیبر    ید یآن تاک  ی است. معن  ی اجرا در آوردن حکومت سلطنت  بھ  ایل   یرا دارد. باس  ییا پادشاھ 
عملکرد نگاه    نی بھ ا  د یبگذار  .کند یم ه  اشار  یپادشاھ  نی بلکھ بھ عملکرد حاکم ا  ،  آن ندارد   نی ساکن  ای

  !می کن
 
   دهژم

 . کند یم  اد یمژده   کی  عنوان   بھ  را  آن ، خدا را اعالم کند  یآمده تا پادشاھ کھ   د یگویم ی سیع  کھ  ی زمان
 

 از این مژده است ؟  یجزئ یسی ع یاز کارھا کیکدام
 

 ۱۲:۲۸متی 
 ۲۴-۲۳: ۴متی 
  ۲۱،  ۲۰:  ۵لوقا 

،۲۴  ،۲۵  
 

با    ی س یع فقط 
کھ آنھا    ی د یپل  ی . او مردم را از قدرتھادھد یم  نشان   ن یخدا را بر زم   ی بلکھ پادشاھ  ،   د یآ   ینم   با ی کلمات ز

 .بخشد ی و م   دھد یآنھا را شفا م  ، کند یم  آزاد  کرده اند  ریرا اس
 

چھ بود؟ یسیآمدن ع لیدل  
  

 ۱۰ –  ۵ :۱۹لوقا 
 ۴۸  - ۴۷:  ۷لوقا 

 
 

  حس او را  توانند ی مناند و   شده بھ یکند. آنھا با خدا غر  ی کھ با انسانھا زندگ خواستھی ھمیشھ م خداوند 
با   خواھد ی. او م د یآ یانسانھا م  ی بھ سو ی ، س یع  ت یدر شخص  ،  خدا کھ  می نی ب ی در این دو داستان م. کنند 
 ند. کن یکامل با خدا زند گ یتا در آزاد   ، آنھا را ببخشد  ،  باشد   آنھا

 است یکنزد وندخدا یپادشاھ
درس   ۱پیروی بخش  
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 مشق
 خدا وارد شوم؟  یکنم تا بھ پادشاھ چکار

  
 ۱۵: ۱۰و مرقس  ۳۳: ۶متی        

  
 . دیا یب تانیخدا در زندگ یکھ پادشاھ دیدعا کن       

 
 . دیبگذار انیدرم تانی ربمرا با  دیدار مانیو بھ آن ا دیآموخت  آنچھ ،  دیاوریب  انیما دیو بھ آنچھ اکنون آموخت دیتان را باز کن  قلب       

 صحبت کنید.   تانی  رب م ھ ب ات یجزئ ا است ب کن مم کھ  جای تا  
  

 

 ۱أصول 
 

 پادشاھی خداوند مژده است!
 نجات، بخشش، رھایی از گناه و شفا در دنیا نمایان میشود.  
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 ۱۵:  ۱مرقس 
و گفت: «ساعت مقرر رسیده و پادشاھی خدا  ۱۵

 .» نزدیک است، توبھ کنید و بھ این مژده ایمان آورید
 

 ۴۳: ۴لوقا  
پادشاھی خدا را بھ   همژداما او گفت: «من باید ۴۳

شھرھای دیگر ھم برسانم چون برای انجام ھمین کار  
 .» ام فرستاده شده

 
 ۲۸:  ۱۲متی  

روح خدا ارواح ناپاک را   لھاما اگر من بھ وسی۲۸
دھد کھ پادشاھی خدا بھ   کنم، این نشان می بیرون می

 .شما نزدیک شده است
 

 ۲۴-  ۲۳:  ۴متی  
ھا   ھای آن کنیسھگشت، در  عیسی در تمام جلیل می۲۳

کرد و   پادشاھی خدا را اعالم می  دهداد و مژ تعلیم می
ھای مردم را شفا   ھا و ناخوشی بیماری

او در تمام سوریھ شھرت یافت و تمام ۲۴. بخشید می
کسانی را کھ بھ انواع امراض و دردھا مبتال بودند و 

آوردند   داران و شالن را نزد او می دیوانگان و میرگی
 .بخشید آنھا را شفا میو او 

 
 ۲۵، ۲۴،  ۲۱، ۲۰: ۵لوقا  

ھا را دید فرمود: «ای دوست،   عیسی وقتی ایمان آن۲۰
  قھعلمای یھود و پیروان فر۲۱.»گناھان تو بخشیده شد

گفتند: «این کیست کھ حرفھای  فریسی بھ یکدیگر می
تواند گناھان را   زند؟ چھ کسی جز خدا می کفرآمیز می

عیسی افکار آنھا را درک کرد و در  اما ۲۲ »ببخشد؟
جواب فرمود: «چرا چنین افکاری در ذھن خود  

آیا گفتن اینکھ گناھان تو بخشیده شد، ۲۳ پرورانید؟ می
اما  ۲۴ آسانتر است یا گفتن اینکھ بلند شو و راه برو؟

برای اینکھ بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و  

اختیار آمرزیدن گناھان را دارد»، بھ آن مرد شل  
گویم بلند شو، تشک خود را بردار و   گفت: «بھ تو می

او فوراً پیش چشم آنھا روی پایھای ۲۵ ».بھ خانھ برو
خود برخاست، تشکی را کھ روی آن خوابیده بود  

 .یان بھ خانھ رفتبرداشت و خدا را حمدگو
 

 ۱۰  – ۵:  ۱۹لوقا  
وقتی عیسی بھ آن محل رسید بھ باال نگاه کرد و  ۵

فرمود: «ای َزکی، زود شو، پایین بیا زیرا باید امروز 
او بھ سرعت پایین آمد و با ۶ ».تو مھمان باشم نھدر خا

وقتی مردم اینرا دیدند  ۷. خوشرویی عیسی را پذیرفت
گفتند:   ھا می ھا برخاست. آن نارضایی از آن مھزمز

َزکی ایستاد و بھ  ۸ ».«او مھمان یک خطاکار شده است
عیسی خداوند گفت: «ای آقا، اکنون نصف دارایی  

بخشم و مال ھر کس را کھ بھ   خود را بھ فقرا می
ناحق گرفتھ باشم چھار برابر بھ او پس 

رستگاری بھ  عیسی بھ او فرمود: «امروز ۹ ».دھم می
این خانھ روی آورده است چون این مرد ھم پسر  

زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را ۱۰. ابراھیم است
 ».پیدا کند و نجات دھد

 
 ۴۸  – ۴۷: ۷لوقا  

دھد کھ   بنابراین بدان کھ محبت فراوان او نشان می۴۷
گناھان بسیارش آمرزیده شده است و کسی کھ کم 

بعد بھ آن  ۴۸ ».نماید محبت میبخشیده شده باشد، کم 
 » .زن فرمود: «گناھان تو بخشیده شده است

 
 ۳۳:  ۶متی  

این   مھاول پادشاھی خدا و عدالت او را بطلبید، و ھ۳۳
 .ھا نیز بھ شما داده خواھد شد چیز

 
 ۱۵:  ۱۰مرقس 

بیقین بدانید کھ اگر کسی پادشاھی خدا را مانند ۱۵
» .وقت وارد آن نخواھد شد نپذیرد، ھیچکودک 

 
 

 آیات درس  ۱
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