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. نماييد به شرط آن که رايگان توزيع شود



عيسی بزرگترين 
.و بهترين معلم بود



جمعيت زيادی  
.  دادند گوش می به تعاليم او

  هايی که انسان عيسی به آنها تعليم داد
.و نيکو باشندبامحبتمهربان،     



عيسی چيزهای 
زيادی به آنها 

.آموخت
داد  او تعليم می

که ايمانداران 
ن بايد دنيا را روش

 کنند همانطور که
ای  يک شمع خانه
.کند را روشن می



هيچ توجه 
ايد که نور  کرده

شمع در اتاقی 
تاريک چقدر 

مفيد است؟



کرد مردمی که عيسی با آنها صحبت می
:به انتقام کشيدن خيلی اعتقاد داشتند 

چشم به عوض" 
چشم، دندان 

عوض به 
".دندان 



اما عيسی به آنها ياد
داد که حتی با دشمنان 

خود مهربانی، 
بخشش و 

محبت داشته 
.باشند 



در آن روزها برخی از مردم 
دادند که خيلی مقدس  نشان می

وقتی به فقيری کمک . هستند
کردند، آن را طوری  می

انجام                      

دادند  می                               
.که همۀ مردم ببينند                                    



اد د در مقابل عيسی تعليم می
از صدقه دادن تو کسی "که

باخبر نشود و خدا تو را 
".پاداش خواهد داد



.  داد عيسی در بارۀ دعا کردن نيز همانطور تعليم
م برخی از مردم در خيابانهای شلوغ و جلوی چش

کردند تا مردم  مردم دعا می
.دعا کردن آنان را ببينند



دادند بلکه برايشان  آنها به خدا اهميت نمی
اين مهم بود که مردم در بارۀ آنها 

عيسی آنان . کنند چه فکر می
.را رياکار و متظاهر ناميد



های طبيعت برای  عيسی معموْال از نمونه
برای مثال، . کرد تعليم دادن استفاده می

:او به پرندگان اشاره کرد و گفت



نگران نباشيد همانطور که پدر آسمانی "
دهد، شما را نيز  شما به آنها خوراک می

".خوراک خواهد داد                  



ه حتی سليمان پادشاه با آن هم": عيسی ادامه داد
های چمن ثروتش مانند يکی از اين سوسن

آراسته 
.نشد 



پوشاند، اگر خدا علف صحرا را می
"نيز نخواهد پوشانيد؟ آيا شما را 



مام داد که به خدايی که ت عيسی مردم را تعليم می
.يدکند اعتماد داشته باش احتياجات ما را فراهم می



وقتی در مورد برادرت ": عيسی به آنها گفت
کنی مثل اين قضاوت می

است که بخواهی 
پرکاهی را از 
چشم او بيرون 

بياوری در حالی 
که چوب بزرگی 

در چشم خودت 
".باشد می 



گونه احتماالً مردم به اين
خنديدند اما  تعاليم می 

سخنانبه حتما  
عيسی فکر 

.کردند نيز می 



برای  عيسی به آنها گفت که بايد
ر آيا اگ. کمک نزد خدا دعا کنند

فرزندان شما از شما 
نان بخواهند، تکه 

سنگی به آنها 
!خواهيد داد؟ نه



شما غذای خوب به آنها خواهيد 
طور به  خدا هم همين. داد

کسانی که از او چيزی 
بخواهند، به ايشان 

.خواهد بخشيد



عيسی، آن معلم بزرگ، در مورد 
معلمين دروغين هشدار داد و 

آنها گرگهايی هستند ": گفت
".اند پوشيده که لباس گوسفند



توان  او گفت که می
معلمين دروغين را از 

.نحوۀ زندگی آنان شناخت



در داستانی عيسی گفت که کسانی که 
کنند  از خدا اطاعت می

مانند کسانی هستند که 
خانۀ خود را روی 

.کنند صخره بنا می



هر گاه طوفان 
سختی بيايد آن خانه 

.خراب نخواهد شد



اما شخص احمق خانۀ خود را روی شن بنا 
آن  وقتی طوفان بر آن خانه بيايد، چون. کند می

.خانه پايۀ محکمی ندارد، خراب خواهد شد



به آنان گفت که هر کسی از عيسی
خدا اطاعت نکند مانند آن 

.شخص خواهد بود



 مردم زيادی که آنجا بودند از سخنان
آنها پيش. عيسی متعجب شده بودند

از اين هرگز چنين سخنانی 
.نشنيده بودند 



ماکنون آنها فهميدند که شنيدن کال
خدا کافی نيست بلکه بايد هر 

.روز به تعاليم آن عمل کنند 



عيسی معلمی بزرگ 

مقدّس داستانی از کالم خدا، يعنی کتاب

بر اساس 

  ۶و انجيل لوقا   ٧- ۵های  انجيل متی فصل

."بخشد کشف کالم تو نور می "
١٣٠: ١١٩ مزمور



پايان



کنند صحبت می یمقدّس با ما در بارۀ خداي داستانهای کتاب
که ما را آفريد و ارادۀ او اين است که شما نيز 

.  او را بشناسيد

ايم کارهايی که او  داند که ما کارهای بدی انجام داده خدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواند آنها را گناه می

تاد قدر محبت نمود که پسر يگانۀ خود را فرس جهانيان را آن
يسی ع. تا بر روی صليب به خاطر بخشش گناهان ما بميرد

.  دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتمسيح پس از مرگ
هان اگر تو به عيسی ايمان بياوری و از او بخواهی که گنا

تو را بيامرزد، او تو را خواهد بخشيد و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو برای هميشه با او زندگی خواهی کرد



عا را اگر به اين حقيقت ايمان داری، از صميم قلب اين د
عيسای عزيز من ايمان دارم که تو خدا هستی، و :بکن

به صورت انسان به زمين آمدی تا برای گناهان من 
کنم که وارد  خواهش می. بميری، و اکنون زنده هستی

ندگی زندگی من بشوی و گناهان مرا ببخشی تا بتوانم ز
کمکم . مای داشته باشم و برای هميشه با تو زندگی کن تازه

م و کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کن
.آمين. برای تو زندگی کنم

! مقدّس را هر روز بخوان و هميشه دعا کن کتاب
 ١۶:٣انجيل يوحنا 


