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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



عیسی 
.  بزرگترین و بھترین معلم بود

.دادندگوش میبھ تعالیم اوجمعیت زیادی 
کھ انسانھایی عیسی بھ آنھا تعلیم داد

.و نیکو باشندبامحبتمھربان، 



عیسی چیزھای 
.  زیادی بھ آنھا آموخت

داد کھ او تعلیم می
ا ایمانداران باید دنیا ر

روشن کنند ھمانطور 
ای کھ یک شمع خانھ

ھیچ. کندرا روشن می
ر اید کھ نوتوجھ کرده

شمع در اتاقی تاریک
چقدر مفید است؟



ھ کرد بمردمی کھ عیسی با آنھا صحبت می
چشم بھ ": انتقام کشیدن خیلی اعتقاد داشتند

عوض چشم، دندان بھ
اما".عوض دندان

عیسی بھ آنھا یاد
داد کھ حتی با
دشمنان خود
مھربانی،
بخشش
و محبت
.داشتھ باشند



در آن روزھا برخی از مردم نشان 
وقتی . دادند کھ خیلی مقدس ھستندمی

کردند، آن را طوری بھ فقیری کمک می
در .دادند کھ ھمۀ مردم ببینندانجام می

داد کھ مقابل عیسی تعلیم می
از صدقھ "

دادن 

تو کسی 
باخبر 

نشود و 
."خدا تو را پاداش خواھد داد



از برخی. عیسی در بارۀ دعا کردن نیز ھمانطور تعلیم داد
کردندمردم در خیابانھای شلوغ و جلوی چشم مردم دعا می

.تا مردم دعا کردن آنان را ببینند



دادند بلکھ برایشان آنھا بھ خدا اھمیت نمی
این مھم بود کھ مردم در بارۀ آنھا 

عیسی آنان را . کنندچھ فکر می
.ریاکار و متظاھر نامید



تفاده ھای طبیعت برای تعلیم دادن اسعیسی معموْال از نمونھ
:برای مثال، او بھ پرندگان اشاره کرد و گفت. کردمی

نگران نباشید ھمانطور کھ پدر آسمانی شما بھ آنھا "
دھد، شما را خوراک می

".نیز خوراک خواھد داد



ند حتی سلیمان پادشاه با آن ھمھ ثروتش مان": عیسی ادامھ داد
راصحاگر خدا علف . ھای چمن آراستھ نشدیکی از این سوسن

عیسی مردم را "پوشاند، آیا شما را نیز نخواھد پوشانید؟را می
اھم داد کھ بھ خدایی کھ تمام احتیاجات ما را فرتعلیم می

کند اعتماد می
.داشتھ باشید



د وقتی در مور": عیسی بھ آنھا گفت
کنی مثلبرادرت قضاوت می

این است کھ بخواھی
پرکاھی را از چشم
او بیرون بیاوری
در حالی کھ چوب
بزرگی در چشم

".باشدخودت می
گونھاحتماالً مردم بھ این

خندیدند اماتعالیم می
سخنان عیسیبھ حتما 

.کردندفکر نیز می



مک عیسی بھ آنھا گفت کھ باید برای ک
ما آیا اگر فرزندان ش. نزد خدا دعا کنند

آنھا از شما نان بخواھند، تکھ سنگی بھ
شما غذای خوب بھ ! خواھید داد؟ نھ
خدا ھم . آنھا خواھید داد

طور بھ کسانی کھ ھمین
از او چیزی بخواھند، 
.بھ ایشان خواھد بخشید



عیسی، آن معلم بزرگ، در مورد معلمین 
آنھا گرگھایی": دروغین ھشدار داد و گفت

و ا".اندپوشیدهھستند کھ لباس گوسفند
توان معلمین دروغین را گفت کھ می

.از نحوۀ زندگی آنان شناخت



در داستانی عیسی گفت کھ کسانی کھ از خدا اطاعت 
کنند مانند کسانی ھستند کھ می

خانۀ خود را روی صخره بنا 
ھر گاه طوفان . کنندمی

سختی بیاید آن خانھ 
.خراب نخواھد شد



وقتی . کنداما شخص احمق خانۀ خود را روی شن بنا می
د، طوفان بر آن خانھ بیاید، چون آن خانھ پایۀ محکمی ندار

بھ آنان گفت کھ ھر کسی از عیسی. خراب خواھد شد
خدا اطاعت نکند مانند آن 

.شخص خواھد بود



مردم زیادی کھ آنجا بودند از سخنان عیسی
آنھا پیش از این ھرگز . متعجب شده بودند

اکنون آنھا. چنین سخنانی نشنیده بودند
فھمیدند کھ شنیدن کالم خدا کافی نیست
بلکھ باید ھر روز بھ
تعالیم آن عمل
.کنند



عیسی معلمی بزرگ

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

۶و انجیل لوقا ۷-۵ھای انجیل متی فصل

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور



42 60

پایان



کھ ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ان کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
. ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین. ی کنمکمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگ

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
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