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 خدا  قلب پدرانھ 
درس   ۲پیروی بخش  

 

 

  
  
 
 

 پدر دلسوز
کھ   شی دعا کرد ور  بھ ی سی.» ع اموز یرا ب  نخواست : « بھ ما دعا کرد   یس یشاگردان از ع یکی از 

  ن ی آنھا با ا . خدا قائل بودند  ی برا  یاد ی ز . شاگردان احترام  شناختند یمنشاگردان تا بھ آن موقع از او  
بھ   ی سیعادل و مھربان است. اما ع   ، حاضر مطلق   ،  قدوس ،  مطلقنگرش بزرگ شده بودن کھ خدا قادر

 با خدا صحبت کرد کھ آنھا با آن آشنا نبودند.  ی ر گید  روش
   ۱۰،  ۹: ۶ یمت
و اراده    د یملکوت تو بیا،  باد   مقدس: ای پدر ما کھ در آسمانی ، نام تو   د ی«این گونھ دعا کن گفت :  یس یع

  » .انحام گردد  ز ین  نی زمبر،  شود یتو چنانچھ در آسمان انجام م
قادر مطلق در ملکوتش   و   پدر است. او نھ تنھا پادشاه ک یما  ی آموزد کھ خدا برا ی م ی سیدعا ع ن یا در

 . بلکھ پدر ھم ھست  ، است 
 

 پدر بھ چی چیزی می اندیشد؟
 

 ۱۳-  ۱۱: ۶متی 
 

ما را   ، بھ ما محبت کند   کند  از ما مراقبت  ، پدر ما باشد  خواھد یکھ او م  می ما بدان خواست یھمیشھ م  خدا
ما   یو آنچھ او برا   می ما مانند پسر و دختر او رفتار کن  کھ  و از ما محافظت کند. او مشتاق است   رد یبپذ 
او را آزادانھ   محبت  می تا قادر باش ابد ی  رابطھ ما با او بھبود  تا است  ق . او مشتام یکن  افت یدر کرده را ایمھ
بھبود را بھ ارمغان   ن یآمد تا ا  ی سیدر نتیجھ ع   نکردنند وقائده را درک  نی انسانھا ا اما . م یکن  افت یدر

 . اورد یب
 

 کند  نمایانآمد تا خدا را بھ عنوان پدر  یسیع
 ۱۴، ۱۰،  ۹، ۸، ۵ -۱:۱یوحنا 

 
را   ش یصدا دایم  انسانھا را بشنوند چون  شیصدا آنھا  کند تا  ی انسانھا زندگ نی ب  خواست یپدر م یخدا
  ن ی اما ا ند وشن ب را  ش یصدا تا مردم  فرستاد یمرا  یی امبرھا یپ  ی . او بطور متوالداده نمیتوانست  ص یتشخ

  انسانھا  ن یپدر انتخاب کرد تا در ب   یخاطر خدا ن ی . بھ ھم شناختند یم  محدود  ھم خدا را بھ طور  امبران یپ
  یم . او پسر مریس یانسان آمد؛ ع ک ی جسم در ،اینکھ مردم از او نترسند  ی کند. برا یآنھا زندگ انیو م   د یبیا 

  چکس یم اما. بود   نجات دھنده  حی در انتظار مس ان یھود ی  اری بسبود.    نھادهیم  را در مر ی سیبود. روح خدا ع 
  کردند ی. ھمھ فکر م د ی ایم  ای بھ دن  ،خدا پسر  یس یبھ عنوان ع  قی طر ن یاز ا  ح یانتظار آن را نداشت کھ مس 

مقتدر و   یی ر خواھد کرد؛ و ھمھ منتظر فرمانروا امتفاوت بر قر کامالً  اش را بھ روش یخدا پادشاھ 
بدون قدرت    ،یکودک آزار و ھمچون  ی معصومانھ و ب ی، ھمگ  باوربر خالف  ی سی. ع ودند ب  قدرتمند 

 د. آم ی ظاھر
ً ی خدا حق کھ  بود کھ بھ انسانھا نشان دھد   نی او ا دفھ   ی پدر زندگ  ن یدر امن با ا  توان یم  و چگونھ  ست یک  قتا

 .کرد 
 
 
 
 
 
 
 

۱  
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 چی چیزی را راجع بھ پدر نشان میدھد؟  یسیع
 

 ۱۸: ۱یوحنا 
 ۲۹: ۸،  ۳۴: ۴یوحنا 
 ۲۰-۱۹: ۵یوحنا 
 ۳۸: ۱۰یوحنا 
 ۹: ۱۴یوحنا 
   ۶: ۱۴یوحنا 

پدر و عیسی،  
 نمونھ ای برای ما 

 

 ۲۲، ۲۱:  ۳لوقا      ابراز میکند. پدر محبت و شادی اش را نسبت بھ عیسی 
 ۵: ۱۷متی       او از عیسی بھ عنوان پسرش تاٴیید میکند. 

 ۵۹: ۸یوحنا      پدر از عیسی در برابر مھاجمین محافظت میکند. 
 چون عیسی در اداره پدر زندگی میکند، پدر اجازه نمیدھد کھ ھیچ چیزی بر خالف  

،  ۱۰: ۱۹یوحنا   اداره اش اتفاق بیفتد؛ حتی پادشاه نمیتواند کاری انجام دھد تا اجازه خدا نباشد. 
۱۱ 

 ۱۸: ۲۸متی      پدر عیسی را فرستاد و قدرت و اقتدار خود را بھ او داد.
 

 خدا، اکنون پدر برای ما  
 مھمترین چیزی کھ عیسی بھ شاگردانش میگوید این است کھ اکنون آنھا نیز  

 ۱۷: ۲۰یوحنا       میتوانند خدا را بھ عنوان پدر تجربھ کنند. 
 عیسی میگوید کھ ما میتوانیم او را محبت کنیم و مانند خودش در وابستگی  

- ۱۸: ۱۴یوحنا    خود را برای ما آشکار میکند.  پدرو اعتماد زندگی کنیم. در این صورت  
۲۱ 

 ۲۳: ۱۴یوحنا   در این صورت پدر با ما زندگی خواھد کرد. خدای پدر شما را دوست دارد. 
 

 از ایمانداران چگونھ یاد میشود؟ 
 

 ۷  -۴: ۴یان تغال
 

 
 این بھ معنیٴ است کھ ما وارثین ھستیم. 

 

 درد 
  ز یاوقات ن یاست و گاھ  دردناک  یسوژه ا  ن یمان نداشتھ ام اغلب ا ین یبا پدر زم  یاگر رابطھ چندان خوب 

تصویر را مثال اشتباه از خدا قرار   ن ی ھمما   ، از مواقع ی اریبس . دھد یقرار م ر یما را تحت تاث یزندگ
انتظار دارم کھ   بسیار کار میکردیم، د یو با  م یشده باش  ت یقانونمند ترب  ار یما بس  اگر، نمونھ طور . ب می دھیم

ی ما  بوده برا   یخشن م  یحت  ا ی  یعصبان   دایمکھ  یمداشت ی پدر  رگرا ایبا ما برخورد کند.  نگونھ ی ا ز یخدا ن
 . م ین یپر توجھ و پر محبت بب   یکھ خدا را بھ عنوان پدر است  سخت 

 

 ت شفا ممکن اس 
 ۲۴-۱۱: ۱۵لوقا 
را   پسرش پدر است،بد پسر  ی طرز زندگ با وجود کھ  .پسر است   کھ پدر منتظر م ین یب یداستان م  ن یا در

  ییو کفشھا  انگشتر  ،لباسش . پدر بھ پسرشماست   ظرتپدر من  ک ی ند مان زین  خدا  نگونھ ی ھم   دوست دارد.
 . کند  خواھد از شما استقبالیم طور   نی بھ ھم ز یپدر ن  ی. خدادھد یم  ب یترت   را یجشن  پدر  ن ی. ھمچن دھد ینو م

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۱  
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 مشق
 
   رانھ خود را بھ شما در طول این ھفتھ نمایان میسازد؟ز خدا بپرسید کھ آیا قلب پد ا

 
بیاندیشید    نی بھ ا  ؟ یکنی آن فکر م  بھ   ی افتد وقت  یدر قلبت م   ی چھ اتفاق  ؟یپدرت باش  ھی شب  یھخوا یم   ایآ

ھستند کھ آنرا در خودتان    ی اخالق  ی اھ   ت یخصوص  ا ی. آد یا   را با پدرتان داشتھ   یی بایحظات ز لکھ چھ  
  پدرتان   . اگر کنید پدرتان شکر    ی اخالق  ک ین   ی تھایحظات خوش و خصوص ل   ی برا   را   خدا  د؟ ین یب ی م  ز ین

  کار  نی ا  د یتوان  ی. البتھ شما مد یکن  نامھ یا کارت بھ او ابراز  کیدر    را  نیا  د یبتوان  د یھنوز زنده است شا 
 .  د ی انجام دھ ز یکرده است ن فا یا  ی زند گ در نقش پدر را  تانی کھ برا یدر مورد کس  را
 

آنھا را با پدرتان حل    است   از گذشتھ ھستند کھ الزم   یمسائل   ا یبھ شما نشان دھد کھ آ  د یخدا بخواھ  از
  را    ی کار     نداد     نشان   یز یاو چ  . اگر د یصحبت کن  خدا  لھ با مسٴ   ن ی حل ا  یو برا   د ی. زمان بگذارد یکن

 .  د یندھ    انجام 
 

  د ی. از روح خدا بخواھد یکن صحبت  بود   یشما چھ کس  ی خود درباره اینکھ پدرتان برا مربی یا استاد با 
 شفا دھد.   خواھد یم  شما  گذشتھ  از را ز یبھ شما نشان دھد چھ چ

ر میکنید؟ آیا با برخی خصوصیات اخالقی پدرتان مشکل  بھ آن فک  د یھستند کھ ناگھان با  یط یشرا  ایآ
 اتفاقات دردناک در رابطھ با پدرتان وجود دارند کھ نیاز بھ شفا دارند؟ دارید؟ آیا 

  

 ۶ اصول 
 

او ھستید، ھمان طور   ھ فرزندو او تایید میکند ک  دارید ارزش شخدای پدر دوستت دارد! شما برای
    انجام داد. کھ بھ عیسی پسرش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  www.highimpactsupport.nl  |  4  قلب پدرانھ خدا 

  آیات درس  ۶
 

 ۱۰،  ۹:  ۶متی  
ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس  « :پس شما اینطور دعا کنید۹

تو ھمانطور کھ در آسمان اجرا   أرادهٴ پادشاھی تو بیاید. ۱۰. باد
 .شود، در زمین نیز اجرا شود می

 
 ۱۳-۱۱:  ۶متی  

خطایای ما را  ۱۲. ما را امروز بھ ما بده نھٴ روزانان ۱۱ 
اند   ببخش، چنانکھ ما نیز کسانی را کھ بھ ما خطا کرده

دار و از   ھا دور نگھ ما را از وسوسھ۱۳. بخشیم می
شریر رھایی ده، زیرا پادشاھی و قدرت و جالل تا  

 » .ابداآلباد از تو است. آمین
 

 ۱۴، ۱۰- ۸،  ۵- ۱:  ۱ یوحنا 
در ازل کالم بود. کالم با خدا بود و کالم خود خدا  ۱

او   لھٴ ھمھ چیز بھ وسی۳. از ازل کالم با خدا بود۲ بود،
زندگی از او  ۴. ھستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد
نور در  ۵. بوجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود

بر آن پیروز نشده  درخشد و تاریکی ھرگز تاریکی می
او خودش آن نور نبود، بلکھ آمد تا بر آن نور ۸ .است

آدمیان را نورانی   مھٴ آن نور واقعی کھ ھ۹. شھادت دھد
او در دنیا بود و  ۱۰.سازد، در حال آمدن بھ دنیا بود می

پس  ۱۴ .او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت لھٴ دنیا بوسی
انسان در میان ما جای گرفت.  کالم جسم گشتھ بشکل

پدر  نھٴ پسر یگا تھٴ جاللش را دیدیم ـ شکوه و جاللی شایس
 .و پُر از فیض و راستی

 
 ۱۸:  ۱یوحنا 

ای   کسی ھرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانھ۱۸
کھ در ذات پدر و از ھمھ بھ او نزدیکتر است او را 

 .شناسانیده است
 

   ۲۹:  ۸،  ۳۴:  ۴ ا یوحن
  أرادهٴ عیسی بھ ایشان گفت: «غذای من اینست کھ ۳۴: ۴

کسی را کھ مرا فرستاده است بجا آورم و کارھای او را  
 .انجام دھم

من با من است. پدر مرا تنھا نگذاشتھ   دهٴ فرستن۲۹: ۸
سازد بھ   است، زیرا من ھمیشھ آنچھ او را خوشنود می

سخنان بسیاری بھ او   این  جھٴ در نتی۳۰«. آورم عمل می
 .گرویدند

 
 ۲۰،  ۱۹:  ۵ یوحنا 

عیسی در جواب آنھا گفت: «بیقین بدانید کھ پسر ۱۹
بیند  تواند از خود کاری انجام دھد مگر آنچھ کھ می نمی

کند پسر ھم  دھد. ھرچھ پدر می پدر انجام می
زیرا پدر پسر را دوست دارد و ھرچھ انجام  ۲۰ کند، می

دھد و کارھای بزرگتر از این   نشان می دھد، بھ پسر نیز
 ھم بھ او نشان خواھد داد تا شما تعجب کنید 

 
 

 ۳۸:  ۱۰یوحنا 
دھم حتی اگر بھ من   و اما اگر کارھای او را انجام می۳۸

آورید بھ کارھای من ایمان بیاورید تا بدانید و  ایمان نمی
 » .در من است و من در او مطمئن شوید کھ پدر

 
 ۶:  ۱۴یوحنا 

عیسی بھ او گفت: «من راه و راستی و زندگی ھستم، ۶
 .آید من نزد پدر نمی لھٴ ھیچ کس جز بوسی

 
 ۲۲- ۲۱: ۳لوقا  

پس از آنکھ ھمھ تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت ۲۱
القدس   و روح۲۲ و بھ دعا مشغول بود کھ آسمان باز شد

بھ صورت کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان  
 ».آمد: «تو پسر عزیز من ھستی. از تو خوشنودم

 
 ۵:  ۱۷متی  

ھنوز سخن او تمام نشده بود کھ ابری درخشان آنھا را  ۵
گفت:   فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد کھ می

«این است پسر عزیز من کھ از او خوشنودم. بھ او  
 ».دھیدگوش 

 
 ۵۹:  ۸یوحنا 

ھا سنگ برداشتند کھ بھ سوی عیسی پرتاب کنند  آن۵۹
ولی او از نظر مردم دور شد و عبادتگاه را ترک کرد و 

 رفت.
 

 ۱۱- ۱۰:  ۱۹یوحنا 
دھی؟ مگر  پیالُطس گفت: «آیا بھ من جواب نمی۱۰

و قدرت   دانی کھ من قدرت دارم تو را آزاد سازم نمی
عیسی در جواب گفت: ۱۱ »دارم تو را مصلوب نمایم؟

داشتی اگر خدا آن را بھ تو   «تو ھیچ قدرتی بر من نمی
داد. از این رو کسی کھ مرا بھ تو تسلیم نمود   نمی

 » .تقصیر بیشتری دارد
 

 ۱۷:  ۲۰یوحنا 
عیسی بھ او گفت: «بھ من دست نزن زیرا ھنوز بھ  ۱۷

ام اما پیش برادران من برو و بھ آنھا   نزد پدر باال نرفتھ
بگو کھ اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و  

 ».روم خدای شما باال می
 

 ۲۱- ۱۸:  ۱۴یوحنا 
پس ۱۹. گردم می گذارم، پیش شما بر  شما را تنھا نمی۱۸

از اندک زمانی، دنیا دیگر مرا نخواھد دید اما شما مرا  
ام شما ھم زندگی  من زنده خواھید دید و چون

در آن روز خواھید دانست کھ من در پدر  ۲۰. کنید می
 .ھستم و شما در من و من در شما

ھا عمل نماید  ھرکھ احکام مرا قبول کند و مطابق آن۲۱
 او کسی است کھ مرا دوست دارد و ھرکھ مرا دوست  



 

  www.highimpactsupport.nl  |  5  قلب پدرانھ خدا 

 
 

دارد پدر من او را دوست خواھد داشت و من نیز او را  
 » .خود را بھ او ظاھر خواھم ساختدوست داشتھ 

 
 ۷-۴:  ۴غالتیان  

اما وقتی زمان معین فرا رسید، خدا پسر خود را کھ از  ۴
تا با  ۵ یک زن و در قید شریعت متولد شده بود، فرستاد

خونبھا، آزادی کسانی را کھ در قید شریعت بودند فراھم 
  خدا برای۶.سازد و تا ما مقام فرزندی را بھ دست آوریم

اثبات این کھ شما فرزندان او ھستید، روح پسر خود را 
 ھای ما فرستاده است و این روح فریاد زده   بھ قلب

 
پس تو دیگر برده نیستی، ۷ ».گوید: «اَبا، ای پدر می

بلکھ پسری و چون پسر ھستی، خدا تو را وارث خود  
 .نیز ساختھ است

 
 ۲۴- ۱۱:  ۱۵لوقا  

پسر  ۱۲. فرمود: «مردی بود کھ دو پسر داشتباز ۱۱
مرا از دارائی خود   صھٴ کوچکتر بھ پدر گفت: «پدر، ح

بھ من بده.» پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم 
خود را بھ   صھٴ چند روز بعد پسر کوچک تمام ح۱۳. کرد

دستی شد و   پول نقد تبدیل کرد و رھسپار سرزمین دور
وقتی  ۱۴. عیاشی بھ باد داد  در آنجا دارایی خود را در

تمام آن را خرج کرد قحطی سختی در آن سرزمین رخ 
پس رفت و نوکر  ۱۵. داد و او سخت دچار تنگدستی شد

   عھٴ یکی از مالکین آن محل شد. آن شخص او را بھ مزر

 
 

او آرزو داشت  ۱۶. خود فرستاد تا خوکھایش را بچراند
کند خورند پُر  شکم خود را با خوراکی کھ خوکھا می

 آخر بھ خود آمد و  ۱۷. داد ولی ھیچکس بھ او چیزی نمی
 
 

گفت: «بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی  
اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی  

روم و  خیزم و پیش پدر خود می می من بر۱۸. تلف شوم
گویم: پدر، من نسبت بھ خدا و نسبت بھ تو گناه  بھ او می

دیگر الیق آن نیستم کھ پسر تو خوانده شوم. ۹۱. ام کرده
پس  ۲۰ ».با من ھم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن

  لھٴ پدر شد. ھنوز تا خانھ فاص  نھٴ برخاست و رھسپار خا
زیادی داشت کھ پدرش او را دید و دلش بحال او سوخت 

و بھ طرف او دوید، دست بھ گردنش انداخت و بھ  
ت: «پدر، من نسبت بھ  پسر گف۲۱. گرمی او را بوسید

ام. دیگر الیق آن نیستم کھ   خدا و نسبت بھ تو گناه کرده
اما پدر بھ نوکران خود گفت: ۲۲ ».پسر تو خوانده شوم

«زود بروید. بھترین چپن را بیاورید و بھ او بپوشانید.  
  لھٴ گوسا۲۳. انگشتری بھ انگشتش و بوت بھ پاھایش کنید

تا مجلس جشنی برپا   چاق را بیاورید و حالل کنید
چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده ۲۴ کنیم،

بود پیدا شده است.» بھ این ترتیب جشن و ُسرور شروع 
.دش
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