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دعوت  درباره  تمثیلی  عروسی  جشن  َمثَل 
جهانی عیسی مسیح از تمامی افراد از هر 
قوم و قبیله و نژاد به ملکوت آسمان است. 
ملکوت  درب  که  می دهد  تعلیم  عیسی 
خدا برای همه باز است، نه فقط یک عده 

شخص خاص. 

چندین بار عیسی از تمثیل ضیافت عروسی 
برای توصیف ملکوت آسمان استفاده کرده 
است. به قول عیسی به این داستان دقت 
در  افرادی  نوع  چه  شوید  متوجه  تا  کنید 
خطر از دست دادن ضیافت آسمان هستند.

فهرست جلسات
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وقتی به کار آماده  سازی این جشن فکر می کنیم، اغلب 
به یاد سفره ای که در حال آماده شدن است و غذایی که 
از این وجود  روی آن است می افتیم، اما معنایی باالتر 
دارد. کار آماده سازی خداوند در زندگی افرادی است که 
عیسی  می شوند.  انتخاب  و  دعوت  آنجا  در  برای حضور 
انسان  را صیاد  بیایید و من شما  دنبال من  »به  گفت: 

خواهم ساخت« )متی ۴: ۱۹(.

سواالت مقدماتی
از گروه بخواهید که پاسخ خود به سوال زیر را با سایرین به اشتراک گذاشته و در صورت تمایل در مورد آنها با هم بحث و 

گفتگو کنند.
آیا تا به حال به عروسی رفته اید؟ یک خاطره در مورد آن به اشتراک بگذارید که سرگرم کننده، منحصر به فرد، یا محبت 	 

آمیز باشد یا هر آنچه که فکر می کنید به اشتراک گذاشتن آن با دیگران جالب باشد. 

خواندن متن:
از گروه بخواهید قبل از اینکه درباره این ضیافت بحث کنید، انجیل متی ۲۲: ۱-۱۴ را در سکوت بخوانند. سپس از کسی 
بخواهید که داستان را به زبان خودش بازگو کند. در مورد کلماتی که ممکن است برای افراد گروه ناآشنا باشد بحث کنید.

پیش زمینه
داستان در مورد پادشاهی است که برای پسرش و کسانی که برای آنها دعوت نامه ارسال شده است، جشن عروسی را آماده 
می کند. این جشن، ضیافت یا شام، نمادی از آنچه در پیش است برای کسانی که کار مسیح را بر روی صلیب در پرداخت 
جریمه گناهان خود دریافت کرده اند. یوحنای رسول همچنین در مورد زمانی که برای ایمانداران واقعی در پیش است چنین 

نوشت: )مکاشفه ۱۹: ۸-۹ مشاهده شود(.

دعوت فیض
به دعوت شدگان لباسی داده می شود تا بپوشند، لباسی که به عنوان اعمال صالح توصیف می شود. یک دقیقه هم نباید 
فکر کنیم که برای دعوت شدن باید زحمت بکشیم. نه، جای ما بر سر آن سفره، کامال رایگان و هدیه ای از طرف خداست. 
با این حال، هنگامی که فیض خدا را دریافت می کنیم و انجیل خدا را باور می کنیم، روح القدس در ما ساکن شده و ما را 
تغییر داده و تبدیل می کند تا شبیه عیسی شویم. ما در رابطه محبت آمیز خود با مسیح برای خدمت به او و انجام کارهای 
نیک برای جالل او مطمئن هستیم: » زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن 

کارهای نیکویی را که او قبال برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم، بجا آوریم .« )افسسیان ۲: ۱۰(.
هنگامی که به سوی او آمدیم و از او پیروی کردیم، او ما را به همان چیزی تبدیل می کند که ما را به آن دعوت کرده است. 

در مورد شاگردان این بود که آنها را به صیادان انسان تبدیل کند.
اگر به او تعلق دارید، خدا در شما کار می کند تا شما را به صورت خود تبدیل کند )غالطیان ۴: ۱۹(. اگرچه در پایان عصر 
حاضر یک جشن واقعی وجود دارد، اما تصویر یک جشن، توصیف یک رابطه صمیمی نزدیک است. برای لذت بردن از چنین 
رابطه ای، الزم نیست تا پایان این دنیا صبر کنیم. اگر از شما بخواهیم که یکی از بهترین دوران زندگی خود را توصیف کنید، 
بسیاری از شما زمانی را توصیف می کنید که با خانواده خود دور یک سفره نشسته و با هم غذا می خوردید. هم سفره شدن 
با دیگران نمادی از نزدیکی و صمیمیت است. جشن گرفتن با هم تصویری از صمیمیت در کتاب مقدس است. عیسی در 

جایی می گوید: )مکاشفه ۳: ۲۰ مشاهده شود(. 

۳

دعوت برگزیدگان
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در مورد سواالت زیر با هم بحث و گفتگو کنید:
مهمانان نماینده چه کسانی خواهند بود؟	 
به نظر شما چرا عیسی از ایده ضیافت برای نشان دادن بهشت استفاده کرد؟	 

عیسی می گوید که برای همه کسانی که صدای او را می شنوند و قلبشان را باز می کنند، او خواهد آمد و از یک رابطه صمیمی 
نزدیک با آنها لذت خواهد برد، که نمونه آن با نشستن بر سر یک سفره و صرف غذا با او خواهد بود.

دعوت نامه های عروسی )متی ۲۲: ۴-۳(
۳ او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند در جشن حاضر شوند، اما آنها نخواستند بیایند . ۴ پادشاه بار دیگر 
عده ای را فرستاده به آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند: »به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی که ترتیب داده  ام 

آماده است، گاوها و پرواریهای خود را سر بریده و همه چیز را آماده کرده  ام  .«
در زمان مسیح در خاورمیانه، افراد توانمند یک فراخوان یا دعوت نامه عمومی برای همه می فرستادند تا در جشن عروسی 
که آماده می کردند شرکت کنند. روز تعیین می شد اما زمان آن نه. آیه سه می گوید که بندگان نزد همه کسانی که دعوت 

شده بودند فرستاده شدند )یعنی زمان گذشته(.
در مورد سوال زیر با هم بحث و گفتگو کنید:

به نظر شما اولین خادمانی که برای دعوت مردم به جشن فرستاده می شوند، چه کسانی هستند؟	 
مهمانان  شوند.  پسرش شریک  ازدواج  در  پادشاه  و جشن  شادی  در  می خواستند  آنها  می آمدند،  زود  عادی  مردم  همه 
برجسته تر منتظر می ماندند تا خادمان پادشاه بیایند و به آنها بگویند که همه چیز آماده است. این مالحظات از سوی پادشاه 
باعث می شد تا مهمانان بلند پایه وقت خود را تلف نکنند. آنها می توانند درست زمانی که جشن شروع شده بود بیایند. 
اولین خادمان فرستاده شده ممکن است نشان دهنده خدمت یحیی تعمید دهنده و سپس خداوند عیسی مسیح باشند 

)اشعیا ۴۲: ۱(، یعنی خود داماد.
آیه سه به ما می گوید که پاسخ دعوت شدگان، ناتوانی در آمدن نیست، بلکه عدم تمایل به آمدن است.

به لطف پادشاه توجه کنید. هنگامی که میمانان از دعوت خادمان اول جهت آمدن به جشن عروسی امتناع کردند، پادشاه 
برای بار دوم خادمان خود را فرستاد، پادشاه بار دیگر عده ای را فرستاده به آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند: »به 
جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی که ترتیب داده  ام آماده است، گاوها و پرواریهای خود را سر بریده و همه چیز را آماده 

کرده  ام  «. )متی ۲۲: ۴(.
در مورد سواالت زیر با هم بحث و گفتگو کنید:

دعوت خدا را در زندگی خود از چه طریقی شنیده اید؟ آیا می توانید به یک نمونه یا موارد خاص فکر کنید که از دعوت او 	 
آگاه شده اید؟ خداوند چند بار بندگانش را نزد شما فرستاد؟

به بهایی فکر کنید که پادشاه جهان برای برقراری ارتباط دوباره انسان ها با خودش پرداخت کرده است حتی این امر 	 
آیا فکر نمی کنید که در رد دعوت  انجام شده است.  برای پرداخت گناهان ما،  بر روی صلیب  بهای مرگ پسرش  به 

خادمانش، به او توهین شود؟
اگر به عروسی پسر حاکم یا رئیس جمهور کشور یا یک شخص معروف دعوت شوید چه واکنشی نشان می دهید؟	 

۴

پایان جلسه
جلسه را با دعا جهت حکمت و درک کالم خدا و دعا برای نیاز یکدیگر، به پایان برسانید.

برای افرادی که در مورد پذیرش دعوت آسمانی هنوز دچار تردید و شک هستند بصورت گروهی دعا کنید. همچنین برای 
افرادی که در مورد پیروی از مسیح هنوز تصمیم نگرفته اند دعا کنید تا خداوند قلب آنها را لمس و خود را به آنها نشان 

دهد. آمین!
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سواالت مقدماتی
از گروه بخواهید که پاسخ خود به سوال زیر را با سایرین به اشتراک گذاشته و در صورت تمایل در مورد آنها با هم بحث و 

گفتگو کنند.
عروسی در فرهنگ شما و یا در شهر و منطقه شما چگونه است؟

خواندن متن:
از گروه بخواهید قبل از هر چیز، انجیل متی ۲۲: ۱-۱۴ را در سکوت بخوانند. سپس از کسی بخواهید که داستان را به زبان 

خودش بازگو کند. 
کمی در مورد خالصه جلسه قبل با هم گفتگو کنید.

توهین یا بی احترامی و خوار شمردن دعوت شاه
در آیه چهار می بینیم که صاحب میهمانی برای بار دوم خادمین خود را برای دعوت می فرستد.

در مورد سوال زیر با هم بحث و گفتگو کنید:
به نظر شما، خادمان دوم نماد چه کسانی بودند و پاسخ آنها در طی تاریخ چه بوده است؟	 

از اورشلیم به مناطق دور افتاده  دومین خادمان فرستاده شده، نماینده رسوالن و سایر شاگردانی هستند که انجیل را 
یهودیه و سامره بردند. و از طرف مردم با بهانه های واهی و بی اساس به قبول محبت خداوند روبرو شدند:

۵ اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب و کار 
خود پرداخت ۶ در حالی که دیگران، نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند . )متی ۲۲: ۶-۵(.

پیش زمینه
امروزه اغلب ادعاها و دعوت خبر خوش انجیل به دلیل بهانه های مختلف کنار زده می شود. به عنوان مثال، برخی از افراد 
کسب و کار و زندگی کاری خود را مقدم بر مسائل قلبی قرار می دهند. آنها می گویند: »من خیلی سرم شلوغ است.« به 
نظر می رسد که آنها هرگز برای ورزش، یا رسانه های اجتماعی، یا فیلم و غیره سرشان خیلی شلوغ نیست. امروزه بسیاری 
از مردم وسواس زیادی برای ارتباط با فناوری دارند. آنها باید همیشه »به برق« متصل شوند تا بتوانند از »نمایشگرهای« 
خود استفاده کنند. این روند در میان افراد در تمام سنین رخ می دهد، اگر چه در فرهنگ جوانان بسیار رایج است. این 
افراد آنقدر به تلفن همراه یا لپ تاپ خود چسبیده اند که دیگر وقتی ندارند تا نگران هر چیز دیگری از جمله مسائل معنوی 

باشند. ما می توانیم آنقدر درگیر چیزهای زمان خود باشیم که چیزهای ابدی را فراموش کنیم.
پاسخ به سوال:

کتاب مقدس می گوید که خدا از ما دعوت می کند. او در را می زند و منتظر است تا او را به زندگی خود دعوت کنیم. اگر 	 
مردم مانند مهمانان داستان باشند، چه نوع پاسخی به دعوت خدا می توان داشت؟

۵

عیسی این َمثَل را در واقع در خود محوطه معبد داشت 
بیان می کرد. در اطراف او رهبران دینی بودند که در برابر 
سخنان کریمانه او مقاومت می کردند. او قبالً دو َمثَل را 
قبل از َمثَل جشن عروسی بیان کرده بود )متی ۲۱: ۲۳-

۴۶(. سخنان او در مورد بهانه های بی اساس آنها به دل 
می نشیند، زیرا تمثیل هایی که او بیان می کند خیلی به 

هدف نزدیک است.

امتناع از دعوت
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این یک واقعیت است که اگر ورزش نکنید، عضالت شما ضعیف و خشک می شوند. زندگی معنوی ما هم همینطور است. 
قرار است ما موجوداتی روحانی باشیم و برای خدا زنده باشیم. اگر با گوش دادن به کالم او و توجه خود به امور روحانی برای 
خدا زنده نباشیم، حساسیت ما نسبت به روح القدس خدا کاهش یافته و پژمرده خواهد شد. دشمن روح شما می خواهد 

که شما در ارتباط با نیازهای معنوی خود، بی تفاوت و در خواب باشید.
خوشبختانه برای روح ما، خدا از آزمایش ها، مشکالت و سختی ها استفاده می کند تا ما را به نیاز خود به مسیح بیدار کند 

و ما را به نقطه ای برساند که شروع به نگاه کردن به او کنیم. 
را به نیازهایشان بیدار می کند،  این امکان وجود دارد که چیزهایی که مردم  برای بیداری جهانی چه چیزی الزم است؟ 

چیزهایی باشد که در پیشگویی های آخر دنیا به آنها اشاره شده است: )لوقا ۲۱: ۱۰-۱۳ و ۲۶(.
اما خداوند بیکار نخواهد ماند  تا خادمین او و پیروان مسیح کشته شوند،. پادشاه در این َمثَل به کشته شدن بندگانش با 
نابود کردن قاتالن و سوزاندن شهرشان پاسخ داد )متی ۲۲: ۷(. ما تعداد همه کسانی را که در سالهای اولیه کلیسا مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته و کشته شدند، نمی دانیم. کتاب مقدس به شهادت استیفان و یعقوب و آزار و شکنجه پس از آن 
اشاره می کند )اعمال رسوالن ۸: ۱-۳(. تاریخ، تخریب اورشلیم توسط رومیان را سی و هفت سال پس از مصلوب شدن 
مسیح ثبت کرده است. سوء استفاده از خادمین خدا و خانواده آنها باعث شد تا داوری خداوند بر سیاستمداران و رهبران 
مذهبی در اسرائیل جاری شود. حتی امروز، در سراسر جهان، کسانی که انجیل مسیح را موعظه می کنند مورد آزار و اذیت 

و قتل قرار می گیرند.
در مورد سواالت زیر با هم بحث و گفتگو کنید:

واکنش اولین مجموعه از مهمانان دعوت شده در داستان چیست؟	 
واکنش خداوند نسبت به آنها چیست و چرا؟	 

سواالت فکری:
	 رهبران مذهبی زمان عیسی تعالیم و اقتدار او را رد کردند. مردم عادی، از جمله طردشدگان اجتماعی، گناهکاران، و زنان 
بدکاره، او را با خوشحالی می شنیدند. به نظر شما این افراد ممکن است آنچه را که عیسی در این داستان می گفت چگونه 

تفسیر و برداشت کرده باشند؟

۶

پایان جلسه

جلسه را با دعا به پایان برسانید:

ای پدر، من اکنون بدون هیچ بهانه ای به حضور تو می آیم. سپاسگزارم که مرا دوست داری و برای پوشاندن گناهم 
عدالت مسیح را به عنوان لباس برای من تدارک دیده و به من بخشیده ای. امروز حیاتی تازه در مسیح به من عطا کن 
و گناهان مرا به واسطه خون مسیح ببخش. برای گناهانم طلب آمرزش می کنم. من در برابر تو زانو زده و تمام آنچه را 

که می خواهی در زندگی من انجام دهی می پذیرم. آمین!
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سواالت مقدماتی

چشمگیرترین جشن عروسی که تا به حال در آن شرکت کرده اید را توصیف کنید و در مورد آن با سایر اعضای گروه گفتگو 
کنید.

خواندن متن
از گروه بخواهید قبل از هر چیز، انجیل متی ۲۲: ۱-۱۴ را بخوانند. و سپس کمی در مورد خالصه جلسات قبل با هم گفتگو 

کنید

پیش زمینه
۸ آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت: »جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم الیق نبودند . ۹ پس به 
کوچه ها و خیابانها بروید و هر که را یافتید به عروسی دعوت کنید  ». ۱۰ آنان رفته و هر که را پیدا کردند چه نیک و چه بد با 

خود آوردند و به این ترتیب تاالر از مهمانان پر شد . )متی ۲۲: ۱۰-۸(.

هنگامی که شائول که پولس رسول شد، در خارج از محوطه معبد به یهودیان موعظه می کرد، آنها با شنیدن تجربه تبدیل 
شدن او و آشکار شدن خدا به او هیچ مشکلی نداشتند، اما وقتی پولس به آنها گفت که خداوند به او دستور داده است 
که نزد غیر یهودیان برود و به آنها پیشنهاد دهد که به جشن بیایند، این برای آنها غیر قابل قبول بود. در همین لحظه بود 

که به خاطر گفتن چنین چیزی قصد کشتن او را داشتند: )اعمال ۲۲: ۲۲-۲۰(.

پولس به یک کار دشوار فرا خوانده شده بود. این یک پیام محبوب در بین مردم زمان او نبود. او فرستاده شده بود تا 
بشارت انجیل را به غیر یهودیان موعظه کند. در آن زمان در کلیسا بحث و جدل زیادی وجود داشت که چه کسی دعوت 
شده است! هنگامی که خدا در میان غیر یهودیان نیز شروع به کار کرد، رسوالن دریافتند که این دعوت به همه رسیده 
است، نه فقط کسانی که خود را برای پادشاهی خدا مناسب می دانستند. بار دیگر جهان بینی آنها در حال زیر و رو شدن 
بود. کسانی که مسیحیان غیر یهودی هستند باید سپاسگزار باشند چنانچه همانطور که پولس گفت: )رومیان ۱۱: ۲۶-۲۵(.

در مورد سواالت زیر با هم بحث و گفتگو کنید:

باالخره چه کسی می تواند به عروسی بیاید؟	 

تفاوت این افراد با آنچه شما انتظار دارید مهمانان عروسی باشند چیست؟	 

در ملکوت خدا جایی برای غرور و نخبه گرایی نیست. ما به خاطر محبت و رحمت او و نه به خاطر چیزی که سر سفره 
می آوریم به ضیافت عروسی فرا خوانده شده ایم. خداوند در برنامه و هدف عظیم خود، همه را دعوت کرده است.

با هم در ارتباط با سواالت زیر، بحث و گفتگو کنید.

اگر عروسی نشان دهنده پادشاهی خدا باشد، طبق این داستان چه نوع مردمی بخشی از پادشاهی خدا خواهند بود؟	 

۷

هنگامی که رهبران قوم، هر دو دعوت را رد می کنند، خدا غیر 
یهودیان را که بیگانه تلقی می شدند به پادشاهی خود دعوت 
می کند. این نقشه خدا درست از آغاز زمانی بود که قوم یهود از 
اعالم محبت خدا و کالم خدا به تمامی ملل، امتناع کرد. انجیل 
خدا که با غیر یهودیان به اشتراک گذاشته شده بود، برای کسانی 

که در برابر پیام مسیح مقاومت می کردند، خوشایند نبود.

دعوت عام
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آیا می توانید به مواردی در کتاب مقدس فکر کنید که عیسی به سراغ کسانی رفت که دیگران آنها را تحقیر کردند؟ به 	 
نظر شما آیا امروز بر اساس فرضیات ما می توان از کنار برخی افراد به راحتی گذشت؟ 

مردی بدون لباس مناسب عروسی
۱۱ هنگامی که شاه وارد شد تا مهمانان را ببیند مردی را دید که لباس عروسی بر تن نداشت ۱۲ پادشاه از او پرسید: »ای 
دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمدی ؟« او ساکت ماند ۱۳ پس پادشاه به مالزمان خود گفت: »دست و پای 

او را ببندید و او را به بیرون در تاریکی بیندازید در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. )متی ۲۲: ۱۳-۱۱(.

در آیات ۱۱-۱۲، به نظر شما لباس عروسی نشان دهنده چیست؟	 

عیسی اکنون به ما می گوید که پادشاه به میان جشن عروسی آمد و مردی را دید که لباس مناسب عروسی بر تن نداشت. 
در داستان عروسی سامسون در قلمرو فلسطینی، رسم این بود که لباس های کتانی به مهمانان عروسی می دادند )داوران 

۱۴: ۱۰-۱۳(. در مورد سامسون، او سعی کرد با طرح یک معما از سنت عروسی در آن دوران خارج شود.

در مورد سواالت زیر با هم بحث و گفتگو کنید:

پوشیدن چه نوع لباسی در عروسی مناسب است؟	 

چرا یکی از مهمانان از عروسی اخراج شد؟	 

به نظر شما چه لباسی برای ملکوت آسمان مناسب است؟	 

به نظر شما چگونه می توان چنین لباسی را تهیه کرد؟	 

در تمثیل عروسی به این رسم اشاره شده است. پادشاه در َمثَل تصویری از خداست که به همه مهمانان عروسی خود 
جامه ای از عدالت می دهد. در جشن عروسی هیچ کس بهتر از دیگران نخواهد بود - ما همه در مسیح عیسی یکی خواهیم 

بود و به عدالت خدا ملبس خواهیم شد: )اشعیا ۶۱: ۱۰(.

فقدان لباس مناسب این مرد نشان می دهد که او عمداً ضیافت پادشاه را رد کرده است، توهینی بزرگتر از کسانی که از 
آمدن به عروسی خودداری کردند. این مرد تصمیم گرفت در حضور همه مهمانانش به پادشاه توهین کند. او تصویری از 
کسانی است که از پوشیدن لباس عدالت خدا که خود خدا آنرا داده است خودداری می کنند )اشعیا ۶۱:۱۰(. این قسمت از 
َمثَل به یهودیانی اشاره دارد که در حین صحبت کردن مسیح در اطراف او ایستاده بودند و مانند ایمانداران عمل می کردند 
اما سعی می کردند او را در کالمش به دام بیندازند )متی ۲۲: ۱۵(. این درست مانند کسانی است که فکر می کنند ایماندار 
هستند، ولی با این حال، هرگز زندگی خود را به عیسی مسیح تسلیم نکرده اند و دوباره از روح متولد نشده اند )یوحنا ۳: 
۳(. متأسفانه، آنها خیلی دیر متوجه خواهند شد که امید خود را بر روی شن و ماسه بنا کرده اند نه بر صخره مسیح )متی 

.)۲۷-۲۴ :۷

 دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم
۱۴ »زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم هستند« )متی ۲۲: ۱۴(.

عیسی داستان خود را با گفتن این جمله به پایان می رساند: »زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم هستند  .«

چگونه این موضوع در داستان صادق است؟	 

به نظر شما منظور عیسی از گفتن این آخرین جمله در مورد ملکوت آسمان چیست؟	 

بسیاری بوسیله »فراخوان عمومی« دعوت شده اند که برای همه کسانی است که آن را می شنوند. این دعوت دعوتی است 
برای توبه و ایمان به مسیح. بسیاری خواهند شنید، اما تعداد کمی پاسخ خواهند داد. عیسی گفت: )متی ۷: ۱۳-۱۴(. همه 
کسانی که دعوت را اجابت می کنند کسانی هستند که خداوند توبه آنها را پیش بینی کرده است. اینها برگزیدگان خداوند 

قبل از بنای جهان هستند: )افسسیان ۱: ۳-۵ و متی ۲۵: ۳۴(.

۸
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فقط  اگر  می شود.  ارسال  همه  برای  نامه  دعوت  خالصه،  طور  به  کنیم.  صحبت  شفاف  دعوتنامه  مورد  در  دهید  اجازه 
می توانستیم بفهمیم خدا برای کسانی که او را دوست دارند چه چیزی آماده کرده است، هیچ یک از ما هیچ بهانه ای برای 

نیامدن به جشن عروسی پیدا نمی کردیم. پس بیاییم هرگز این دعوت را رد نکنیم.

سواالت فکری:
 فکر می کنید نکته اصلی این داستان چه بود؟	 

 فکر می کنید عیسی می خواست با گفتن آن چه کاری انجام دهد؟	 

 در این داستان بیشتر خود را با چه گروهی همسان می بینید و چرا؟ 	 

این داستان برای چه کسانی است؟	 

 چه نوع افردی نیاز دارند که این داستان را بشنوند ؟	 

 چگونه این داستان را در زندگی خود اعمال می کنید؟	 

 فکر می کنید عیسی می خواهد ما چگونه زندگی کنیم؟	 

9

پایان جلسه 

از گروه بخواهید چنانچه سوالی دارند می توانند آنرا بپرسند. 

و در انتها، جلسه را با این دعای کوتاه به پایان برسانید . خدا را به خاطر دعوتش از ما به این ضیافت آسمانی که برای 
تک تک ما تدارک دیده است شکر کنید. از او بخواهید که هر کدام از ما را به عدالت خود بپوشاند. 


