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كﻼس شاگردي

اصول كﻼس شاگردي
 -١اصول زندگي پيروزمند مسيحي را بياموزد.
اهداف هر شاگرد

 -٢به خدا وصل شده ،با او مشاركت روزانه داشته باشد.
 -٣ارزشها ،ارجحيت ها و اهداف زندگي او مطابق ارادة خدا شود.
 -٤به كليسا يعني بدن مسيح وصل شود.
هدف اين كﻼس تنها ازدياد دانش يك شاگرد نيست ،بلكه عوض شدن زندگي او مي باشـد .پـس شـرط

شرايط قبولي

اصلي قبولي اين كﻼس براي هر شاگرد اين است كه مطالب اين كﻼس در زندگي او عمل كرده شود. .

حداقل نمرة قبولي در اين كﻼس  ٧٠از  ١٠٠مي باشد.
حداقل نمرة قبولي و
نهوة تقسيم نمرات

 ٣٠نمره براي ↔ انجام تكاليف هفتگي
 ٣٠نمره براي ↔ تست هاي هفتگي
 ٢٠نمره براي ↔ حضور مرّتب ) غايب نبودن و سر وقت آمدن(
 ٢٠نمره براي ↔ امتحان نهايي

پايان اهداف و شرايط قبولي
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مقدمه

كﻼس شاگردي

شاگرد كيست؟
در زماني كه عهد جديد نوشته مي شد ،منظور از شاگرد با آنچه كه امروز در مدارس تدريس مي شود متفاوت بـود.
شاگرد امروزي فقط در كﻼس حاضر مي شود ،درس را فرا مي گيرد ،امتحان مي دهد و به اين ترتيب آن دوره را به

اتمام مي رساند .شاگرد امروزي رابطة زيادي با استادش ندارد .اما در گذشته شاگرد كسي بود كه همه چيز خـود
را رها مي كرد و به دنبال استاد مي رفت .با استادش زندگي مي كرد و عمﻼً از او درس ياد مي گرفـت .شـاگردان
مسيح هميشه و در همة موقعيتهاي زندگي مانند دعا ،خدمت ،تعليم ،خوردن و آشاميدن ،تفريحات و غيره هميشـه
با او بودند .آنها همه چيز را ترك كرده بدنبال استادشان آمده بودند.

اشخاصي كه بدنبال
مسيح مي آمدند به
سه دسته تقسيم مي
شدند

متي ٢٢ – ١٨ : ٤

 -١عده اي كه كنجكاو و عﻼقمند بودند.
اينها عده اي بودند كه دوست داشتند معجزات ببينند و حرفهاي عيسي را بشنوند.
 -٢عده اي كه به او معتقد بودند.
اين ها افرادي بودند كه مي گفتند» :بله اين شخص نبي است و از طرف خدا آمده است و كارهاي نيك
انجام مي دهد.
 -٣عده اي كه مي خواستند پيرو و شاگرد مسيح بشوند.
اين افراد نه تنها مسيح را قبول كرده بودند ،بلكه تمام زندگي خود را وقف او كرده بودند.

عيسي مسيح بدنبال گروه سوم است ،او دنبال كسي است كه وقتي مسيح را در قلبش مي پذيرد شاگرد او نيـز
مي گردد.

متي ٣٠ - ٢٨ : ١١

مسيح مي خواهد ما زير يوغ او قرار بگيريم و كامﻼً تسليم او بشويم .خدا از ما مي خواهد كـه شـاگرد مسـيح
باشيم و قلب و زندگي خود را تسليم و تقديم او كنيم .براي اينكه شاگرد مسيح باشيم بايد بها بپردازيم.

لوقا ٢٧ - ٢٥ : ١٤

در اين آيه عيسي مسيح چه نوع زندگي را به شاگردان خود و »شاگردان اين كﻼس« معرفي مي كند؟
يوحنا ٣٣ : ١٦

_________________________________________________________
چه اميد و وعده اي با آن همراه است؟
_________________________________________________________

مسيح از شاگردان
خود چه انتظاري
دارد؟
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 -١باﻻتر از هر چيز و هر كس ،محبت به مسيح
مسيح انتظار دارد كه شاگردانش او را بيش از هر كس و هر چيز ديگر محبت كنند .او مي خواهد كه ما او
را در ارجحيت زندگي خود قرار دهيم .در غير اين صورت نمي توانيم شاگرد خوبي براي مسيح باشيم.
متي ٣٧ : ١٠

لوقا ٢٦ : ١٤

 -٢انكار كردن نفس
خداوند مي خواهد كه ما روزانه نفس و خواسته هاي خود را انكار كرده ،تسليم كامل و بدون قيد و شرط او
بشويم .اراده و خواست خدا بايد بر ما مسلط باشد .از خواسته هاي خود بگذريم و خواست او را بجا آوريم.
متي ٢٤ : ١٦

مسيح از شاگردان
خود چه انتظاري

 -٣ترك همه چيز
مسيح مي خواهد كه ما بخاطر او از بسياري چيزها بگذريم و بسياري از چيزها را تـرك كنـيم .پطـرس و
يوحنا قايق و تورِ ماهيگيري خود را رها كردند .متي باجگاه خود را ترك كرد و به دنبال عيسـي راه افتـاد.
همه چير ما متعلق به مسيح است و بايد حاضر باشيم آنچه را كه او از ما مي خواهد براي كار او بكار ببريم.

دارد؟

لوقا ٣٣ : ١٤

 -٤برداشتن صليب
مسيح گفت ما بايد صليب خود را برداريم و بدنبال او برويم .يعني روزانه نفس خـود را بـا تمـامي فكـر و
احساس و اراده بر صليب او ميخكوب كنيم .اين بهايي است كه بايد بپردازيم تا شـاگرد مسـيح محسـوب
شويم .خود مسيح مي فرمايد كه شاگرد او شدن كار بسيار سختي است .اما او خود اين قوت را به ما مـي
دهد تا بتوانيم از او پيروي كنيم.
يوحنا  ١٨ : ١٥و ١٩

معني صليب چيست؟

روميان  ١ : ١٢و ٣

متي ٣٨ : ١٠

روي صليب رفتن يعني فروتن شدن ،يعني حاضر به طرد شدن و مردود شدن ،يعني زحمت كشيدن و خوار
شدن و تحقير شدن ،يعني مردن.
فيليپيان ٨ – ٥ : ٢

ما بايد مانند مسيح فروتن شويم .بايد حاضر باشيم زحمت بكشيم ،طرد شويم و بميريم.
چگونه بدانيم كه شاگرد مسيح هستيم ؟
آيا اگر صليبي را به گردن داشته باشيم نشانة اين است كه ما شاگرد مسيح هستيم؟ آيا اگر هر يكشنبه به كليسا برويم ٬مـا شـاگرد مسـيح
محسوب مي شويم؟ يا اينكه اگر كﻼم را خوب بدانيم شاگرد او بحساب م یآييم ؟ آيا آن جوان ثروتمند در مـرقس  ٢٢ -٢٠ : ١٠شـاگرد
مسيح بحساب آمد؟

نشانگر شاگرد مسيح
بودن طبق كﻼم خدا
چيست؟
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 -١محبت عميق و عملي نسبت به همة كساني كه از آنِ مسيح مي باشـند و
نسبت به همة انسانها.
 -٢محبتي كه ديگران را بهتر از خود مي داند.

يوحنا ٣٥ -٣٤ : ١٣

فيليپيان ٣ : ٢

 -٣محبتي كه نفع خود را طالب نيست بلكه نفع ديگري را

اول قرنتيان ٢٤ : ١٠

 -٤محبتي كه كبر و غرور ندارد ،صبر دارد و همه را باور دارد

اول قرنتيان ٧-٤ : ١٣

عيسي مسيح به روي زمين آمد و در سي سالگي خدمت خود را شروع كرد ،دوازده نفر را به عنوان شـاگرد انتخـاب
كرد .آنها حاضر شدند همه چيز خود را ترك كرده ،مسيح را دنبال كننـد .عيسـي مسـيح سـه سـال و نـيم بطـور
خصوصي با آنها كار كرد .هر چند او به همة مردم توجه داشت و نيازهاي آنها برايش مهم بودند ،بيشترين اهميـت
را به شاگردان خود داد و بيشترين وقت را با آنها صرف كرد .او موعظه مي كرد ،تعليم مي داد ،مريضان را شفا مـي
بخشيد .ولي بيشترين وقت و خدمت و تعليم او به شاگردانش بود .همين دوازده شاگرد دنيـا را زيـر و رو كردنـد.
امروز نيز مسيح بطور خاص نظر به كساني دارد كه حاضرند شاگرد او باشند و خود را كامﻼً تسليم او نمايند.
آية حفظي

آنگاه عيسي به شاگردان خود گفت» :اگر كسي خواهد متابعت من كنـد ،بايـد خـود را
انكار كرده و صليب خود را برداشته ،از عقب من آيد«...

پايان مقدمه
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متي ٢٤ : ١٦

آيات مربوط به مقدمه
و چون عيسي به كناره درياي جليل مي خراميد ،دو برادر يعني شمعون مسمي بـه پطـرس و
برادرش اندرياس را ديد كه دامي دردريا مياندازند ،زيرا صياد بودند .بديشان گفت» :از عقب
من آييد تا شما را صياد مردم گردانم «.در ساعت دامها را گذارده ،از عقب او روانه شـدند .و
چون از آنجا گذشت دو برادرديگر يعني يعقوب ،پسر زبدي و بـرادرش يوحنـارا ديـد كـه در
كشتي با پدر خويش زبدي ،دامهاي خود را اصﻼح مي كنند؛ ايشان را نيـز دعـوت نمـود .در
حال ،كشتي و پدر خود را ترك كرده ،از عقب او روانه شدند.
بيايد نزد مناي تمام زحمتكشان و گرانباران و من شما را آرامي خواهم بخشيد .يوغ مـرا بـر
خود گيريد و از من تعليم يابيد زيرا كه حليم و افتاده دل مـي باشـم و درنفـوس خـود آرامـي
خواهيد يافت؛ زيرا يوغ من خفيف است و بار من سبك«.
و هنگامي كه جمعي كثير همراه اومي رفتند ،روي گردانيده بديشان گفت» :اگركسي نزد من
آيد و پدر ،مادر و زن و اوﻻد وبرادران و خواهران ،حتي جان خود را نيز دشمن ندارد ،شـاگرد
من نمي تواند بود .و هر كه صليب خود را برندارد و از عقب من نيايد ،نمي تواندشـاگرد مـن
گردد.

متي ٢٢ – ١٨ : ٤

متي ٣٠ - ٢٨ : ١١

لوقا ٢٧ - ٢٥ : ١٤

بدين چيزها به شما تكلم كردم تا در من سﻼمتي داشته باشيد .در جهان براي شما زحمـت
خواهد شد .و لكن خاطرجمع داريد زيرا كه من بر جهان غالب شدهام«.

يوحنا ٣٣ : ١٦

»اگركسي نزد من آيد و پدر ،مادر و زن و اوﻻد وبرادران و خواهران ،حتي جان خـود را نيـز
دشمن ندارد ،شاگرد من نمي تواند بود.

لوقا ٢٦ : ١٤

و هركه پدر يا مادر را بيش از من دوست دارد؛ ﻻيق من نباشد و هركه پسر يا دختر را از من
زياده دوست دارد ،ﻻيق من نباشد .

متي ٣٧ : ١٠

آنگاه عيسي به شاگردان خود گفت» :اگر كسي خواهدمتابعت من كند ،بايد خود را انكار كرده
وصليب خود را برداشته ،از عقب من آيد .

متي ٢٤ : ١٦

»پس همچنين هر يكي از شما كه تمام مايملك خود را ترك نكند ،نمي توانـد شـاگرد مـن
شود.

لوقا ٣٣ : ١٤

و هركه صليب خود را برنداشته ،از عقب من نيايد ،ﻻيق من نباشد .

متي ٣٨ : ١٠

لهذا اي برادران ،شما را به رحمتهاي خدا استدعا مي كـنم كـه بـدنهاي خـود راقربـاني زنـده
مقدس پسنديده خدا بگذرانيد كه عبادت معقول شما است .و همشكل اين جهان مشويد بلكه
به تازگي ذهن خود صورت خود راتبديل دهيد تا شما دريافت كنيد كه اراده نيكوي پسنديده
كامل خدا چيست .زيرا به آن فيضي كه به من عطا شده است ،هريكي از شما را ميگويم كه
فكرهاي بلندتر ازآنچه شايسته است مكنيد بلكه به اعتـدال فكرنماييـد ،بـه انـدازه آن بهـره
ايمان كه خدا به هر كس قسمت فرموده است.
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روميان ٣ - ١ : ١٢

»اگر جهان شما رادشمن دارد ،بدانيد كه پيشتر از شما مرا دشمن داشته است .اگـر از جهـان
مي بوديد ،جهان خاصان خود را دوست مي داشت .لكن چونكه ازجهان نيستيد بلكه من شـما
را از جهان برگزيدهام ،از اين سبب جهان با شما دشمني ميكند.
پس همين فكر در شما باشد كه در مسيح عيسي نيز بود كه چون در صورت خدا بود ،باخـدا
برابر بودن را غنيمت نشمرد ،ليكن خود راخالي كرده ،صورت غﻼم را پـذيرفت و درشـباهت
مردمان شد؛ و چون در شكل انسان يافت شد ،خويشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلكـه
تا به موت صليب مطيع گرديد.
او در جواب وي گفت» :اي استاد ،اين همـه را از طفوليـت نگـاه داشـتم «.عيسـي بـه وي
نگريسته ،او را محبت نمود وگفت» :تو را يك چيز ناقص است :برو و آنچه داري بفـروش و
به فقرا بده كه در آسمان گنجي خواهي يافت و بيا صليب را برداشته ،مرا پيروي كن «.ليكن
او از اين سخن ترش رو و محزون گشته ،روانه گرديد زيرا اموال بسيار داشت.
به شما حكمي تازه مي دهم كه يكديگر را محبت نماييد ،چنانكه من شما را محبت نمودم تا
شمانيز يكديگر را محبت نماييد .به همين همه خواهند فهميد كه شـاگرد مـن هسـتيد اگـر
محبت يكديگر را داشته باشيد«.
و هيچچيز را ازراه تعصب و عجب مكنيد ،بلكه با فروتني ديگران را از خود بهتر بدانيد.
هركس نفع خود را نجويد ،بلكه نفع ديگري را.
محبت حليم و مهربان است؛ محبت حسـد نمـي بـرد؛ محبـت كبـر و غـرور نـدارد؛ اطـوار
ناپسنديده ندارد و نفع خود را طالب نمي شود؛ خشم نمي گيرد و سـوءظن نـدارد؛ ازناراسـتي
خوشوقت نمي گردد ،ولي با راستي شادي مي كند؛ در همه چيز صبر مي كند و همـه را بـاور
مينمايد؛ در همه حال اميدوار ميباشد وهر چيز را متحمل ميباشد.
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يوحنا  ١٨ : ١٥و ١٩

فيلپيان ٨ – ٥ : ٢

مرقس ٢٢ - ٢٠ : ١٠

يوحنا ٣٥ - ٣٤ : ١٣

فيلپيان ٣ : ٢
اول قرنتيان ٢٤ : ١٠

اول قرنتيان ٧ - ٤ : ١٣
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درس اول

كﻼس شاگردي

زندگي با ايمان
اگر مي تواني ايمان آري٬مؤمن را همه چيز ممكن است «.
) مرقس ( ٢٣ : ٩

هدف اين درس:

ايمان ،كليد زندگي پيروزمند مسيحي است .بايد ياد بگيريم چگونه با ايمان زندگي كنيم.
عبرانيان ١:١١

ايمان چيست؟

ايمان  ،اعتماد بر چيزهاي اميد داشته شده است و برهان چيزهاي ناديده.

اعتماد به چه

_________________________________________________________

برهان چه چيزهايي؟

_________________________________________________________

سه اهميت ايمان

بدون ايمان تحصيل رضامندي خدا محال است.

عبرانيان ٦ : ١١

بدون ايمان نمي توان چيزي از خدا دريافت نمود.

يعقوب ٧-٦ : ١

با ايمان  ،محدوديتي براي شخص مسيحي وجود ندارد.
فرق زندگي با ايمان و زندگي با ديدار
چيست؟

) دوم قرنتيان (٧ : ٥

مرقس ٢٣ : ٩

انسان به خدا مي گويد  :بايد ببينم تا باور كنم .خدا به انسان مي گويد :
بايد باور كني تا ببيني.

به ايمان فهميده ايم كه عالمها به كلمه خدا مرتّب گرديد ،حتّي آنكه چيزهاي ديدني از چيزهاي ناديدني ساخته شد.
عبرانيان ٣ : ١١

زيرا كه هر آينه به شما مي گويم هر كه بدين كوه گويد منتقل شده ،به دريـا افكنـده شـو و در دل خـود
شك نداشته باشد بلكه يقين دارد كه آنچه گويد مي شود ،هر آينه هـر آنچـه گويـد بـدو عطـا شـود.

اصول كاربرد ايمان در

بنابراين به شما مي گويم آنچه در عبادت سئوال مي كنيد ،يقين بدانيد كه آنرا يافته ايـد و بـه شـما عطـا

زندگي

خواهد شد .و وقتي كه به دعا بايسيد ،هر گاه كسي به شما خطا كرده باشد او را ببخشيد تـا آنكـه پـدر
شما نيز كه در آسمان است ،خطاياي شما را معاف دارد .

مرقس ٢٥-٢٣ : ١١
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اصل دعا و تقاضا از خدا )گويد و دعا(

فيلپيان ٦ : ٤

اصل اعتماد و اطمينان )شك نداشته باشيد و يقين بدانيد(

يعقوب ٦ : ١

ا اصل بخشش )ببخشيد(

متي ١٢ : ٦

شنيدن

ريما شدن

ايمان آوردن

اطاعت و عمل
كردن

رشد ايمان
شنيدن = دانستن ،درك كﻼم = ريما )مكشوف( شدن ،اعتماد به حرف خدا = اطاعت و عمل
چگونه در ايمان قوي
شويم؟
)با شنيدن كﻼم خدا(

لهذا ايمان از شنيدن است و شنيدن از كﻼم خدا .
آنچه در من آموخته و پذيرفته و شنيده و ديدهايد ،آنها را به عمل آريـد ،و
خداي سﻼمتي با شما خواهد بود.

فيلپيان ٩ : ٤

اي برادران من ،چه سود دارد اگر كسي گويد ،ايمان دارم ،وقتي كه عمل
ندارد؟ آيا ايمان ميتواند او را نجات بخشد؟

يعقوب ١٤ : ٢

همچنين ايمان نيز اگر اعمال ندارد ،در خود مرده است.

يعقوب ١٧ : ٢

و در وعده خدا از بيايماني شك ننمود ،بلكه قوياﻻيمـان گشـته ،خـدا را
تمجيد نمود ،و يقين دانست كه به وفاي وعده خود نيز قادر است.

پايان درس اول
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روميان ١٧ : ١٠

روميان ٢١ - ٢٠ : ٤

آيات مربوط به درس اول
ليكن بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است ،زيرا هر كه تقرّب بـه خـدا جويـد ،ﻻزم
است كه ايمان آورد بر اينكه او هست و جويندگان خود را جزا ميدهد.

عبرانيان ٦ : ١١

لكن به ايمان سؤال بكند ،و هرگز شك نكند .زيرا هركه شك كند ،مانند موج درياست كه از
باد رانده و متﻼطم ميشود .زيرا چنين شخص گمان نبرد كه از خداوند چيزي خواهد يافت.

يعقوب ٧-٦ : ١

عيسي وي را گفت  »:اگر ميتواني ايمان آري ،مؤمن را همهچيز ممكن است« .
زيرا كه به ايمان رفتار ميكنيم نه به ديدار.

مرقس ٢٣ : ٩
دوم قرنتيان ٧ : ٥

به ايمان فهميده ايم كه عالمها به كلمه خدا مرتّب گرديـد ،حتّـي آنكـه چيزهـاي ديـدني از
چيزهاي ناديدني ساخته شد.

عبرانيان ٣ : ١١

و دائماً در دعاهاي خود مسألت ميكنم كه شايد اﻵن آخر به اراده ٔ◌ خدا سعادت يافته ،نـزد
شما بيايم.

روميان ١٧ : ١٠

براي هيچ چيز انديشه مكنيد ،بلكه در هرچيز با صﻼت و دعا با شكرگزاري مسؤوﻻت خود را
به خدا عرض كنيد.

فيلپيان ٦ : ٤

لكن به ايمان سؤال بكند ،و هرگز شك نكند .زيرا هركه شك كند ،مانند موج درياست كه از
باد رانده و متﻼطم ميشود.

يعقوب ٦ : ١

و قرضهاي ما را ببخش چنانكه ما نيز قرضداران خود را ميبخشيم

متي ١٢ : ٦

آنچه در من آموخته و پذيرفته و شنيده و ديدهايد ،آنها را به عمل آريد ،و خداي سـﻼمتي بـا
شما خواهد بود.

فيلپيان ٩ : ٤

و در وعده خدا از بي ايماني شك ننمود ،بلكه قوياﻻيمان گشته ،خدا را تمجيد نمود ،و يقين
دانست كه به وفاي وعده خود نيز قادر است.

روميان ٢١ - ٢٠ : ٤

اي برادران من ،چه سود دارد اگر كسي گويد» :ايمان دارم« وقتي كه عمل ندارد؟ آيا ايمـان
ميتواند او را نجات بخشد؟

يعقوب ١٤ : ٢

همچنين ايمان نيز اگر اعمال ندارد ،در خود مرده است.

يعقوب ١٧ : ٢
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تكليف هفتگي درس اول
لطف كنيد اين سوال را در منزل جواب داده و هفته آينده با خود به كﻼس بياوريد :
شخصي ايماندار "به مسيح" به شما مي گويد كه من تمامي كﻼم را قبول ندارم  .بعضي از قسمت هايش براي من قابل
قبول نيست .پاسخ شما به او چيست ؟ و چگونه شما مي توانيد با استفاده ازكﻼم خدا او را راهنمائي كنيد ؟

19 | P a g e

20 | P a g e

كﻼس شاگردي

تست درس اول

زندگي با ايمان
نام _________________________________ :

 -١فرق زندگي با ايمان با زندگي با ديدار چيست؟

 -٢چگونه در ايمان قوي شويم؟
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تاريخ _______________________________ :
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درس دوم

كﻼس شاگردي

راه پيروزي بر وسوسه و گناه
»آنانيكه از آنِ مسيح مي باشند  ،جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته اند«
) غﻼطيان (٢٤ : ٥

هدف اين درس:

دو هدف شيطان
براي ما

در اين درس مي آموزيم كه سه منبع وسوسه كدام است و چگونه مي توانيم بر وسوسه
ها غلبه كرده و پاك زندكي كنيم.
وقتي به عيسي مسيح ايمان آورديم  ،از قلمرو شيطان به ملكوت خدا وارد شديم .شـيطان از ايـن موضـوع
خوشحال نيست .او اكنون براي ما دو هدف دارد:
 -١در ايمان رشد نكرده و در حالت نوزادي باقي بمانيم تا زندگي ما باعث نجات ديگران نشود.
 -٢زندگي شكست خورده و گناه آلود داشته باشيم تا زندگي ما باعث نجات ديگران نشود.

وسوسه چيست و منابع
وسوسه چه
مي باشند؟

وسوسه  :دعوتي است براي دور شدن از خدا و ارضاي خواسته هـاي نفـس در
گناه .وسوسه ايستادن بر سر دو راهي است .وسوسه به خودي خـود گنـاه نيسـت.
عيسي مسيح خود بوسيلة ابليس تجربه شد ولي هرگز گناه نكرد.

متي ١١ - ١ : ٤
عبرانيان ١٥ : ٤

سه منبع وسوسه وجود دارد كه شيطان از آنها استفاده ميكند تا ما را در نوزادي نگاه داشته و به گناه بكشد
 -١دنيا و آنچه در دنيا است كه ما را جذب كرده و ما را سرگرم خود مي كند.

اول يوحنا ١٧ – ١٥ : ٢

يعقوب ١٤ : ١

 -٢خواسته هاي نفس كه ما را به سوي گناه مي كشاند .
 -٣دوستي هاي غلط كه ما را از حضور خدا دور مي كند.

اول قرنتيان ٣٣ : ١٥

خوشابحال كسي كه به مشورت شريران نرود و به راه گناهكاران نايستد ،و در مجلس استهزاكنندگان ننشيند؛ بلكه
رغبت او در شريعت خداوند است و روز و شب در شريعت او تفكر ميكند .پس مثل درختي نشانده نزد نهرهـاي آب
خواهد بود ،كه ميوه خود را در موسمش ميدهد،و برگش پژمرده نميگردد و هر آنچه ميكند نيك انجام خواهد بود.

دوم قرنتيان ١٨-١٤ : ٦

مزمور ٣ – ١ : ١

جسم
احساسات

ساختار انسان

روح
اراده

فكر

جسم
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روان = اراده ،فكر ،احساسات

 -١اعتماد به نيكويي خدا
مواظب فكر خود بوده و فكر خود را همواره بر خدا تمركز نماييد .ميدان جنگ
ما در افكار ما مي باشد .اگر در اين ميدان پيروز شويد  ،جنگ را مي بريد .اگر
در اين ميدان شكست بخوريد  ،جنگ را مي بازيد.

راههاي پيروزي بر
وسوسه و گناه چيست ؟

 -٢زندگي در پري روح القدس
همواره در مورد خدا فكر كنيد .هميشه بـا روح القـدس در مشـاركت باشـيد و
بگذاريد او فكرها و تصميمات شما را كنترل نمايد .فراموش نكنيد وقتيكه بـه
وسوسه » بله « مي گوييد  ،در حقيقت داريد همان لحظه به مشاركت شيرين
خود با خدا » نه « مي گوييد .كﻼم خدا را مطالعه كرده و آياتي را كه به شما
مربوط مي شود روي كارتي نوشته و حفظ كنيد.
 -٣توبه از خودمختاري
در مورد وسوسه هاي خود روزانه دعا كنيد.
 -٤مشاركت و دوستي هاي درست
در ازدواج و در تجارت با غير مسيحي شـريك نشـويد .ايمانـداران خـوب در
كليساي خانگي شما مي بايست نزديك ترين دوستان شـما شـوند .دوسـتان و
فاميل خود را بسوي مسيح بياوريد.

پايان درس دوم
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فليپيان ٨ : ٤
دوم قرنتيان ٥ : ١٠
روميان ٦ - ٥ : ٨
غﻼطيان ١٨ - ١٦ : ٥

مزمور ١١ – ٩ : ١١٩
متي ٤١ : ٢٦
دوم قرنتيان ١٨-١٤ : ٦

يعقوب ٢٠ - ١٩ : ٥

آيات مربوط به درس دوم
فريفته مشويد! معاشرات بد ،اخﻼق حسنه را فاسد ميسازد.

اول قرنتيان ٣٣ : ١٥

دنيا را و آنچه در دنياست دوست مداريد زيرا اگر كسي دنيا را دوست دارد ،محبت پدر در وي
نيست .زيرا كه آنچه در دنياست ،از شهوت جسم و خواهش چشم و غـرور زنـدگاني از پـدر
نيست بلكه از جهان است .و دنيا و شهوات آن در گذر است لكن كسي كه به اراده خدا عمل
ميكند ،تا به ابد باقي ميماند.

اول يوحنا ١٧ – ١٥ : ٢

لكن هركس در تجربه ميافتد ،وقتي كه شهوت وي او را ميكَشَد ،و فريفته ميسازد.

يعقوب ١٤ : ١

آنگاه عيسي به دست روح به بيابان برده شد تـا ابلـيس او را تجربـه نمايـد .و چـون چهـل
شبانهروز روزه داشت ،آخر گرسنه گرديد .پس تجربهكننده نزد او آمده ،گفت »:اگر پسر خـدا
هستي ،بگو تا اين سنگها نان شود «.در جواب گفت »:مكتوب است انسان نه محـض نـان
زيست ميكند ،بلكه به هر كلمهاي كه از دهان خدا صادر گردد «.آنگاه ابليس او را به شـهر
مقدس برد و بر كنگره هيكل برپا داشته ،به وي گفت » :اگر پسر خدا هستي ،خود را به زير
انداز ،زيرا مكتوب است كه فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دسـتهاي خـود
برگيرند ،مبادا پايت به سنگي خورد «.عيسي وي را گفت» :و نيز مكتوب است خداوند خداي
خود را تجربه مكن «.پس ابليس او را به كوهي بسيار بلند برد و همه ممالك جهان و جﻼل
آنها را بدو نشان داده ،به وي گفت» :اگر افتاده مرا سجده كني ،همانـا ايـن همـه را بـه تـو
بخشم «.آنگاه عيسي وي را گفت»:دور شو اي شيطان ،زيرا مكتوب است كه خداوند خـداي
خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما «.در ساعت ابليس او را رها كرد و اينك فرشتگان
آمده ،او را پرستاري مينمودند.

متي ١١ - ١ : ٤

و آناني كه از آنِ مسيح ميباشند ،جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساختهاند.

غﻼطيان ٢٤ : ٥

زيرا رئيس كَحنه اي نداريم كه نتواند همدرد ضعفهاي ما بشود ،بلكه آزموده شده در هر چيز
به مثال ما ،بدون گناه.

عبرانيان ١٥ : ٤

خوشابحال كسي كه به مشورت شـريران نـرود و بـه راه گناهكـاران نايسـتد ،و در مجلـس
استهزاكنندگان ننشيند؛ بلكه رغبت او در شريعت خداوند است و روز و شـب در شـريعت او
تفكر ميكند .پس مثل درختي نشانده نزد نهرهـاي آب خواهـد بـود ،كـه ميـوه خـود را در
موسمش ميدهد ،و برگش پژمرده نميگردد و هر آنچه ميكند نيك انجام خواهد بود.

مزمور ٣ - ١ : ١

خﻼصه اي برادران ،هرچه راست باشد و هرچه مجيد و هرچه عادل و هرچه پـاك و هرچـه
جميل و هرچه نيكنام است و هر فضيلت و هر مدحي كه بوده باشد ،در آنها تفكّر كنيد.

فليپيان ٨ : ٤
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كه خياﻻت و هر بلندي را كه خود را به خﻼف معرفت خدا ميافرازد ،به زير ميـافكنيم و هـر
فكري را به اطاعت مسيح اسير ميسازيم.
زيرا آناني كه برحسب جسم هستند ،در چيزهاي جسم تفكّر ميكنند و اما آناني كه برحسـب
روح هستند در چيزهاي روح .از آن جهت كه تفكّر جسم موت است ،لكن تفكّر روح حيات و
سﻼمتي است.
اما مي گويم ،به روح رفتار كنيد ،پس شهوات جسم را بهجا نخواهيد آورد .زيرا خواهش جسم
به خﻼف روح است و خواهش روح به خﻼف جسم؛ و اين دو با يكـديگر منازعـه مـيكننـد
بطوري كه آنچه ميخواهيد نميكنيد .اما اگر از روح هدايت شديد ،زير شريعت نيستيد.
به چه چيز مرد جوان راه خود را پاك ميسازد؟ به نگاه داشتنش موافق كﻼم تو .بـه تمـاميِ
دل تو را طلبيدم .مگذار كه از اوامر تو گمراه شوم .كﻼم تو را در دل خود مخفي داشـتم كـه
مبادا به تو گناه ورزم.
زير يوغ ناموافق با بي ايمانان مشويد ،زيرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمـت چـه
شراكت است؟ و مسيح را با بليعال چه مناسبت و مؤمن را با كافر چه نصيب است؟ و هيكـل
خدا را با بتها چه موافقت؟ زيرا شما هيكل خداي حي ميباشيد ،چنانكه خدا گفـت كـه »،در
ايشان ساكن خواهم بود و در ايشان راه خواهم رفت و خداي ايشان خواهم بود ،و ايشان قوم
من خواهند بود «.پس خداوند ميگويد » :از ميان ايشان بيرون آييد و جدا شويد و چيز ناپاك
را لمس مكنيد تا من شما را مقبول بدارم ،و شما را پـدر خـواهم بـود و شـما مـرا پسـران و
دختران خواهيد بود؛ خداوند قادر مطلق ميگويد«.
اي برادرانِ من ،اگر كسي از شما از راستي منحرف شـود و شخصـي او را بازگردانـد ،بدانـد
هركه گناهكار را از ضﻼلت راه او برگرداند ٬جـاني را از مـوت رهانيـده و گناهـان بسـيار را
پوشانيده است.
بيدار باشيد و دعا كنيد تا در معرض آزمايش نيفتيد! روح راغب است ،ليكن جسم ناتوان.
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دوم قرنتيان ٥ : ١٠

روميان ٦ - ٥ : ٨

غﻼطيان ١٨ -١٦ : ٥

مزمور ١١ – ٩ : ١١٩

دوم قرنتيان ١٨ - ١٤ : ٦

يعقوب ٢٠ - ١٩ : ٥

متي ٤١ : ٢٦

تكليف هفتگي درس دوم
لطف كنيد اين سوال را در منزل جواب داده و هفته آينده با خود به كﻼس بياوريد:

يك شخصي كه تازه ايمان آورده است از شما سوال مي كند كه او به يك مهماني دعوت شده كـه بادوسـتان قـديمي
اش خواهد بود كه در اين ضيافت ها عموما مشروب هست و حرف ها و كارهائي ديگر انجام مي شود كه زياد درسـت
نيستند مي خواستم بپرسم كه بروم و يا نه ؟ و چرا بله و چرا نه ؟

در مورد تكليف اين هفته دعا كرده ،بياد داشته باشيد كه پيروزي بر وسوسه ها در زندگي روحاني شما نقش بسيار پـر

اهميتي دارد .نقش اين تكليف و پيروزي شما در اين موارد بسيار مهم هستند .پس حتماً با مسئول روحاني خود ايـن
وسوسه ها را در ميان گذاشته و با هم براي آزادي از آنها دعا كنيد * .اجباري بـراي دادن ايـن قسـمت از تكليـف بـه
معلمين نيست .پيروزي شما بر اين وسوسه ها كليد رشد روحاني شما خواهد بود.
پيروزي بر وسوسه

در چه حوزه هايي در زندگي مرتب وسوسه مي شويد؟

با استفاده از درس اين هفته چگونه مي توانيد بر اين وسوسه ها پيروز شويد؟

دوستي هاي نادرست

دوستي هاي خود را مرور كنيد .كدام يك از روابط شما را به وسوسه و گناه مي كشاند؟

در دوستي هايتان چه تغييراتي بايد بدهيد تا روابط شما مقبول خدا باشد؟
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كﻼس شاگردي

تست درس دوم

راه پيروزي بر وسوسه و گناه
نام _________________________________ :

 -١سه منبع وسوسه كدام مي باشند؟
-١
-٢
-٣

 -٢راههاي پيروزي بر وسوسه و گناه چيست؟
-١
-٢
-٣
-٤

29 | P a g e

تاريخ _______________________________ :
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درس سوم

كﻼس شاگردي

شنيدن صداي خدا
»گوسفندان من آواز مرا مي شنوند و من آنها را مي شناسم و مرا متابعت مي كنند«
)يوحنا (٢٧ : ١٠

هدف اين درس:

در اين درس مي آموزيم كه چگونه به خدا وصل باشيم ،با او رابطه عميق داشته باشيم و
صداي او را در قلب و زندگي خود بشنويم و اطاعت كنيم.
شنيدن صداي خدا فقط مخصوص خادمين در كليسا نمي باشد بلكه اين حق طبيعي هر فرزند خدا ميباشد.

چگونه مي توانيم
صداي خدا را بشنويم؟

 -١داشتن رابطه با خدا در دعا و پرستش
 -٢دانستن كﻼم خدا
 -٣پري روح القدس

اهميت شنيدن صداي
خدا

شنيدن صداي خدا» ،لوگوس« را تبديل به »ريما« ميكند .رازگاهان بدون شنيدن صداي خدا يـك وظيفـه
خشك و خسته كننده و بي ثمر است .با شنيدن صداي خدا ،رازگاهان تبديل به قرار مﻼقات بـا خـدا مـي
شود.
 -١شنيدن صداي خدا براي رشد ايمان ﻻزم است ) ايمان از شنيدن است ( ...

روميان ١٧ : ١٠

 -٢شنيدن صداي خدا براي جنگ روحاني ﻻزم است

افسسيان ١٧ : ٦

 -٣شنيدن صداي خدا براي هدايت ﻻزم است

يوحنا ٥-٣ : ١٠

 -٤شنيدن صداي خدا براي خدمت ﻻزم است

اول قرنتيان ٥-٣ : ١٤

اتكاء به خدا
يك مسيحي در زندگي روزانه اش بايد كامﻼً وابسته به خدا باشد .او مي بايست در تمام روز در مشاركت شيرين با خدا زندگي كند .به همين
دليل است كه خدا به ما روح القدس را عطا كرده است تا خود در قلب هاي ما ساكن شده و شريك زندگي مـا گـردد .مزمـور  ٢٣ايـن نـوع
زندگي با خدا را بسيار زيبا توصيف مي كند .وقتي با خدا رابطه دارم و او مرا شباني ميكند:

مزمور ٢٣
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 -١محتاج به هيچ چيز نخواهم بود

 -٢در مرتع هاي سبز مرا مي خواباند

 -٣نزد آبهاي راحت مرا رهبري مي كند

 -٤جان مرا بر مي گرداند

 -٥به راههاي عدالت هدايتم مي كند

 -٦در وادي ساية موت نيز با من است

 -٧عصا و چوبدست او مرا تسلي مي دهد

 -٨در حضور دشمنانم سفره اي برايم مي گستراند

-٩سر مرا به روغن تدهين مي دهد

 -١٠كاسه ام لبريز مي شود

 -١١نيكوئي و رحمت در تمامي عمرم با من است

 -١٢در حضور او همواره ساكن خواهم بود

دفترچة تجربيات روحاني
در اين كﻼس از شما خواسته مي شود كه دفترچه اي تهيه كنيد و به صورت زير در آن يادداشت كنيد .در هر ترم دو بار )در نيمه تـرم و در
پايان ترم ( از شما خواسته خواهد شد كه در اين مورد گزارش بدهيد.
دفترچه اي است كه در آن ،آنچه خدا به ما مي گويد و مي آموزد را مي نويسيم .با اين كـار ،بـه خـدا مـي
گوييم» :هر چه كه تو به من مي گوئي و ياد مي دهي براي من بسيار مهم است و من آن را جدي خواهم
گرفت «.در دفترچه تجارب روحاني حداقل مسائل زير را يادداشت مي كنيم.

دفترچه تجارب
روحاني چيست؟

 -١الهامات و مكاشفات
وقتي خدا با ما صحبت مي كند و به ما الهامات و مكاشفاتي مي دهد آنها را مي نويسيم .اين مي توانـد در
هنگام خواندن كﻼم پيش بيايد و يا هنگام دعا ،خدا با ما صحبت كند.حتـي هنگـام شـنيدن موعظـه و يـا
شنيدن نوار موعظه ،بايد قلب خود را نسبت به خدا باز كنيم تا آنچه كه خدا به ما مـي گويـد را بشـنويم و
بنويسيم.
 -٢خوابها ،رويا ها و نبوتها
خوابها ،روياها و نبوتهايي كه خدا به ما )يا به ديگران در مورد ما( مي دهد را مـي نويسـيم .خـواب و رويـا
ونبوتي كه خدا مي دهد ،بسيار مهم و پر بركت مي باشد .بايد آنها را نوشت و مكرراً به آنهـا رجـوع نمـود.
آنها مسير زندگي و خدمتي ما را مشخص مي كنند.
 -٣تجارب عملي و روحاني
چه بسيار مسيحيان و متأسفانه خادمين مسيحي كه اشتباهات خود را مرتب تكرار مي كنند .در نتيجـه نـه
تنها در زندگي روحاني و در خدمت درجا مي زنند  ،بلكه مرتب در درد و ناراحتي و رنج بيخود هستند .اگـر
آنچه كه در خدمت عملي مي آموزيم را بنويسيم و بخاطر بسپاريم  ،از تكرار اشتباهات جلـوگيري كـرده و
خدمت ما مرتب مبارك تر و مؤثرتر خواهد بود .بعﻼوه بعدها اين يادداشت ها مي تواند تبديل به موعظـه و
درس شده و به ديگران منتقل شود.

هر مكاشفه ،الهام و نبوتي را كه خدا با شما در ميان مي گذارد به صورت زير در دفترچه خود بنويسيد:
تاريخ______________________________________________________________________ :
خدا از چه طريق با من صحبت كرد ؟ __________________________________________________
خدا چه گفت؟ _________________________________________________________________
خدا از من مي خواهد در اين مورد چه بكنم ؟ _____________________________________________

پايان درس سوم
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آيات مربوط به درس سوم
و خُود نجات و شمشير روح را كه كﻼم خداست برداريد.
دربان بجهت او ميگشايد و گوسفندان آواز او را ميشنوند و گوسفندان خود را نام بنام ميخواند
و ايشان را بيرون ميبرد .و وقتي كه گوسفندان خود را بيرون برَد ،پيش روي ايشان ميخرامد و
گوسفندان از عقب او ميروند ،زيرا كه آواز او را ميشناسند .ليكن غريب را متابعـت نمـيكننـد،
بلكه از او ميگريزند زيرا كه آواز غريبان را نميشناسند.
اما آنكه نبوت ميكند ،مردم را براي بنا و نصيحت و تسلّي ميگويد .هركه به زباني مـيگويـد،
خود را بنا ميكند ،اما آنكه نبوت مينمايد ،كليسا را بنا ميكند .و خواهش دارم كه همه شما به
زبانها تكلّم كنيد ،لكن بيشتر اينكه نبوت نماييد زيرا كسي كه نبوت كند بهتر است از كسي كه
به زبانها حرف زند ،مگر آنكه ترجمه كند تا كليسا بنا شود.
خداوند شبان من است؛ محتاج به هيچ چيز نخواهم بود .در مرتعهاي سبز مرا مـيخوابانـد .نـزد
آبهاي راحت مرا رهبري ميكند .جان مرا برميگرداند و به خاطر نام خـود بـه راههـاي عـدالت
هدايتم مينمايد .چون در وادي سايه موت نيز راه روم از بدي نخواهم ترسيد زيـرا تـو بـا مـن
هستي؛ عصا و چوبدستي تو مرا تسلي خواهـد داد .سـفره اي بـراي مـن بـه حضـور دشـمنانم
ميگستراني .سر مرا به روغن تدهين كردهاي و كاسه ام لبريز شـده اسـت .هرآينـه نيكـويي و
رحمت تمام ايام عمرم در پي من خواهد بود و در خانه خداوند ساكن خواهم بود تا ابداﻵباد.

افسسيان ١٧ : ٦

يوحنا ٥-٣ : ١٠

اول قرنتيان ٥-٣ : ١٤

مزمور ٢٣

آنكه گوش دارد بشنود كه روح به كليساها چه ميگويد :هر كه غالب آيد ،به او ايـن را خـواهم
بخشيد كه از درخت حياتي كه در وسط فردوس خداست بخورد.

مكاشفه ٧ : ٢

گوسفندان من آواز مرا ميشنوند و من آنها را ميشناسم و مرا متابعت ميكنند.

يوحنا ٢٧ : ١٠

كه ،خدا ميگويد در ايام آخر چنين خواهد بود كه از روح خود بـر تمـامِ بشـر خـواهم ريخـت و
پسران و دختران شما نبوت كنند و جوانان شمارؤياها و پيران شما خوابهـا خواهنـد ديـد؛ و بـر
غﻼمان و كنيزان خود در آن ايام از روح خود خواهم ريخت و ايشان نبوت خواهند نمود.
لهذا ايمان از شنيدن است و شنيدن از كﻼم خدا.
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اعمال رسوﻻن ١٨-١٧ : ٢

روميان ١٧ : ١٠
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تكليف هفتگي درس سوم
لطف كنيد اين سوال را در منزل جواب داده و هفته آينده با خود به كﻼس بياوريد :
يك ايماندار از شما ميپرسد كه من چگونه مي توانم صداي خدا را بشنوم و از كجا مطمئن باشم كه ايـن صـدائي كـه

شنيده ام از خداست ؟ شما به او چه جوابي مي دهيد ؟ خود شما آخرين باري كه صداي خدا را شنيديد كي بود ؟
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تست درس سوم

كﻼس شاگردي

شنيدن صداي خدا
نام _________________________________ :

تاريخ _______________________________ :

 -١چرا شنيدن صداي خدا ﻻزم است؟
-١

-٢

-٣

 -٢طبق مزمور  ٢٣چهار مورد از بركاتي را كه از شباني خود خداوند مي گيريم ،بنويسيد.
-١

-٢

-٣

-٤
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درس چهارم

كﻼس شاگردي

اهداف زندگي يك مسيحي
»زيرا كه مرا زيستن مسيح است و مردن نفع«
)فليپيان (٢١ : ١

با ايمان به عيساي مسيح ،زندگي تازه اي را شروع مي كنيم .خدا مي خواهـد كـه ايـن
هدف اين درس:

زندگي تازه با زندگي گذشته ما فرق داشته باشد .او مي خواهد كه اين زندگي تازه ما با
زندگي بقيه مردم دنيا فرق داشته باشد .اين درس به ما مي آموزد كه اهداف خدا بـراي
زندگي ما چيست؟

براي دانستن اهداف زندگي ،يك مسيحي ﻻزم است سئواﻻت زير را از خود بكند :
 -١برای چه زنده هستيم؟

كسي كه به مسيح ايمان آورده است ،محبت مسيح او را كامﻼً در بر گرفته اسـت .چنـين شخصـي ديگـر
براي خود زندگي نمي كند بلكه براي مسيح زندگي مي كند.
دوم قرنتيان ١٥ - ١٤ : ٥

سئواﻻت

 -٢ديد ما نسبت به انسانها چيست؟
يك مسيحي به ديگران از ديد خدا نگاه مي كند .باور دارد كه عيسي مسيح جان خود را براي همة مـردم
فدا كرده است.
دوم قرنتيان ١٦ : ٥

 -٣براي چه تولد تازه يافته ايم؟
با ايمان به عيسي مسيح ،همه چيز در ما تازه مي شود .در نتيجه هدف زندگي ما نيز تازه مي شود .مـا از
جانب خدا مأموريت داريم كه نماينده و و سفير او بر روي زمين باشيم تا ديگران را با او آشتي داده ،به نـزد
او بياوريم ) .هر چه كهنه بود درگذشت و اينك زندگي نو شروع شده است (
دوم قرنتيان ١٧ : ٥

بنابراين اهداف زندگي يك مسيحي عبارتند از :
اهداف زندگي يك
مسيحي

چهار هدف شخصي هر
مسيحي
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 -١زندگي كردن براي مسيح

فليپيان ٢١ : ١

 -٢شبيه مسيح شدن

فليپيان ١٠ : ٣

 -٣پيش برد ملكوت خدا )پس رفته همه امت ها را شاگرد من سازيد(.

متي ٢٠-١٩ : ٢٨

 -١مسيح را بشناسم
يعني با مسيح رابطة نزديك داشته باشم و حضور او را تجربه كنم.
 -٢قوت قيامت مسيح را تجربه كنم
يعني قدرت عملي روح القدس را در زندگي خود تجربه كنم.

چهار هدف شخصي هر
مسيحي

اجازه ندهيم كه
مشكﻼت زندگي ما را
از اهداف خدا دور
كنند

 -٣در رنجهاي مسيح براي نجات جهان شريك شوم
يعني حاضر باشم براي نجات جهان بها بپردازم .حاضر باشم وقت و پول خـود را بـدهم )قربـاني كـنم(.
حاضر باشم سختي بكشم و راحتي خود را قرباني كنم.
 -٤با مرگ نفساني شبيه عيسي مسيح شوم
يعني حاضر باشم بعضي چيزها در من بميرد تا شخصيت و رفتار من شبيه عيسي مسيح شود .حاضر باشم
نفس و خواسته هاي نفساني من از بين بروند.
دنيا و مشكﻼت آن سعي دارد ما را از اهداف خدا براي زندگي مان دور نگـه دارد .اگـر اجـازه دهـيم ،ايـن
مشكﻼت وقت ،پول ،انرژي و زندگي ما را تحت كنترل خود قرار ميدهند.
براي روبرويي با مشكﻼت اين دنيا ،بايد بخاطر داشته باشيم :
 -١خدا به ما دستور مي دهد كه همشكل اين جهان نشويم.
 -٢در مشكﻼت ،ارجحيت زندگي خود را حفظ كنيم .اول ملكوت او و رابطـه
صحيح با او و ديگران را بطلبيم .

متي ٣٣ - ٢٥ : ٦

 -٣با ايمان بر مشكﻼت اين دنيا غلبه يابيم.

اول يوحنا ٥-٤ : ٥

 -٤با تمركز بر روي اهداف خدا ،مشكﻼت اين دنيا ما را دلسرد نخواهند كرد.
)همه چيز براي خيريت ماست (

پايان درس چهارم
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روميان ٢ : ١٢

روميان ٢٨ : ٨

آيات مربوط به درس چهارم
زيرا كه مرا زيستن مسيح است و مردن نفع.

فليپيان ٢١ : ١

زيرا محبت مسيح ما را فرو گرفته است ،چونكه اين را دريافتيم كه يك نفر براي همه مرد پس
همه مردند .و براي همه مرد تا آناني كه زندهاند ،از اين به بعد براي خويشتن زيست نكنند بلكه
براي او كه براي ايشان مرد و برخاست.

دوم قرنتيان ١٥ -١٤ : ٥

بنابراين ،ما بعد از اين هيچكس را بحسب جسم نميشناسيم ،بلكه هرگاه مسيح را هم بحسـب
جسم شناخته بوديم ،اﻵن ديگر او را نميشناسيم.

دوم قرنتيان ١٦ : ٥

پس اگر كسي در مسيح باشد ،خلقت تازهاي است؛ چيزهاي كُهنه درگذشت ،اينك ،همهچيز تازه
شده است .و همهچيز از خدا كه ما را بهواسطه عيسي مسـيح بـا خـود مصـالحه داده و خـدمت
مصالحه را به ما سپرده است .يعني اينكه خدا در مسيح بود و جهان را با خود مصالحه ميداد و
خطاياي ايشان را بديشان محسوب نداشت و كﻼم مصالحه را به ما سـپرد .پـس بـراي مسـيح
ايلچي هستيم كه گويا خدا به زبان ما وعظ ميكند .پس بخاطر مسيح استدعا ميكنـيم كـه بـا
خدا مصالحه كنيد.
پس رفته ،همه امتها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسمِ اَب و ابن و روحالقدس تعميـد دهيـد .و
ايشان را تعليم دهيد كه همه اموري را كه به شما حكم كردهام حفظ كنند .و اينك ،من هر روزه
تا انقضاي عالم همراه شما ميباشم .آمين.
و همشكل اين جهان مشويد بلكه به تازگي ذهن خود صـورت خـود را تبـديل دهيـد تـا شـما
دريافت كنيد كه اراده نيكوي پسنديده كامل خدا چيست.
بنابراين به شما مي گويم ،از بهر جان خود انديشه مكنيد كه چه خوريد يا چه آشاميد و نه بـراي
بدن خود كه چه بپوشيد .آيا جان ،از خوراك و بدن از پوشاك بهتر نيست؟ مرغان هـوا را نظـر
كنيد كه نه ميكارند و نه ميدروند و نه در انبارها ذخيره ميكنند و پـدر آسـماني شـما آنهـا را
ميپروراند .آيا شما از آنها بمراتب بهتر نيستيد؟ و كيست از شما كه به تفكّـر بتوانـد ذراعـي بـر
قامت خود افزايد؟ و براي لباس چرا ميانديشيد؟ در سوسنهاي چمن تأمـل كنيـد ،چگونـه نمـو
ميكنند! نه محنت ميكشند و نه ميريسند! ليكن به شما ميگويم سليمان هم با همـه جـﻼل
خود چون يكي از آنها آراسته نشد .پس اگر خدا علف صحرا را كه امروز هست و فـردا در تنـور
افكنده ميشود چنين بپوشاند ،اي كمايمانان آيا نه شما را از طريق اُولي؟ پس انديشه مكنيـد و
مگوييد چه بخوريم يا چه بنوشيم يا چه بپوشيم .زيرا كه در طلب جميـع ايـن چيزهـا امـتهـا
ميباشند .اما پدر آسماني شما ميداند كه بدين همهچيز احتياج داريد .ليكن اول ملكوت خـدا و
عدالت او را بطلبيد كه اين همه براي شما مزيد خواهد شد.
زيرا آنچه از خدا مولود شده است ،بر دنيا غلبه مييابد؛ و غلبهاي كه دنيا را مغلوب ساخته است،
ايمان ماست .كيست آنكه بر دنيا غلبه يابد؟ جز آنكه ايمان دارد كه عيسي پسر خداست.
41 | P a g e

دوم قرنتيان ٢٠ -١٧ : ٥

متي ٢٠-١٩ : ٢٨

روميان ٢ : ١٢

متي ٣٣ - ٢٥ : ٦

اول يوحنا ٥-٤ : ٥

و مي دانيم كه بجهت آناني كه خدا را دوست ميدارند و بحسب اراده او خوانده شـدهانـد ،همـه
چيزها براي خيريت )ايشان( با هم در كارميباشند.

روميان ٢٨ : ٨

و تا او را و قوت قيامت وي را و شراكت در رنجهاي وي را بشناسم و با موت او مشابه گردم.

فليپيان ١٠ : ٣
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تكليف هفتگي درس چهارم
لطف كنيد اين سوال را در منزل جواب داده و هفته آينده با خود به كﻼس بياوريد :

»براي مسيح زندگي كردن« براي شما چه معنايي دارد؟ چگونه مي خواهيد براي مسيح زندگي كنيد؟



چگونه مي خواهيد براي عيسي مسيح سفير باشيد؟

در زندگي چه اهدافي داريد؟ مي خواهيد زندگي شما براي خدا چگونه بحساب آيد؟
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كﻼس شاگردي

تست درس چهارم

اهداف زندگي يك مسيحي
نام _________________________________ :

تاريخ _______________________________ :

 -١بعد از تولد تازه ،مأموريت ما بر روي زمين چيست؟

 -٢هدف شخصي هر مسيحي چيست؟
-١

-٢

-٣

-٤
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درس پنجم

كﻼس شاگردي

طرز فكر يك مسيحي
» همشكل اين جهان مشويد بلكه به تازگي ذهن خود صورت خود را تبديل دهيد«.
) روميان (٢ : ١٢

هدف اين درس:

طرز فكر ما تعيين كنندة روش زندگي ما مي باشد .براي آنكه شخصيت و طرز زندگي ما
عوض شود ،بايد طرز فكر ما نسبت به مسائل زندگي عوض شـود .بـراي دريافـت ارادة
نيكوي خداوند در زندگيمان ،بايد طرز فكر خدا را داشته باشيم.
در چه حوزه هايي در زندگيتان بايد عوض شويد؟ در رفتار و گفتار شخصي؟ در روابـط خـانوادگي؟ در امـور
مالي؟ براي عوض شدن در هر مورد در زندگي مي بايست سه قدم زير را برداريم.

 ٣قدم براي عوض
كردن طرز فكر

 -١بيرون كردن انسانيت كهنه
زندگي خود را با كﻼم خدا مقايسه كنيم .نتيجة اين مقايسه اين است كـه انسـانيت كهنـه را بيـرون كنـيم
)يعني توبه كنيم(

افسسيان ٢٢ : ٤

 -٢تازه شدن به روح ذهن خود
افكار خود را با هر آنچه كه نيكو است تازه كنيم.

افسسيان ٢٣ : ٤

 -٣پوشيدن انسانيت تازه

افسسيان٢٤ : ٤

 -١طرز فكر در مورد ارزش خود
 -٢طرز فكر در مورد باﻻ رفتن سن
 -٣طرز فكر در مورد سختي هايي كه در خدمت مي كشيم
مواردي كه بايد طرز
فكر خود را در مورد
آنها ارزيابي كنيم.

 -٤طرز فكر و نگاه ما به مسائل دنيا
 -٥طرز فكر ما نسبت به مرگ
 -٦طرز فكر در مورد پول
 -٧طرز فكر در مورد وقت
 -٨طرز فكر در مورد بقيه ايمانداران
 -٩طرز فكر در مورد مقام ما
 -١٠طرز فكر در مورد آنچه انسان را نجس مي سازد

پايان درس پنجم
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آيات مربوط به درس پنجم
و همشكل اين جهان مشويد بلكه به تازگي ذهن خود صـورت خـود را تبـديل دهيـد تـا شـما
دريافت كنيد كه اراده نيكوي پسنديده كامل خدا چيست.

روميان ٢ : ١٢

تا آنكه شمااز جهت رفتار گذشته خود٬انسانيت كهنه راكه از شهوات فريبنده فاسد مي گردد ٬از
خود بيرون كنيد .و به روح ذهن خود تازه شويد .و انسانيت تازه را كه به صورت خدا در عـدالت
وقدوسيت حقيقي آفريده شده است بپوشيد.

افسسيان ٢٤-٢٢ :٤

از اين جهت خسته خاطر نميشويم ،بلكه هرچند انسانيت ظاهري ما فاني ميشود ،ليكن بـاطن
روز بروز تازه ميگردد.

دوم قرنتيان ١٦ : ٤

زيرا ميدانيم كه هرگاه اين خانه زمينيِ خيمه ما ريخته شود ،عمـارتي از خـدا داريـم ،خانـهاي
ناساخته شده به دستها و جاوداني در آسمانها.

دوم قرنتيان ١ : ٥

زيرا كه اين زحمت سبك ما كه براي لحظه اي است ،بار جاوداني جـﻼل را بـراي مـا زيـاده و
زياده پيدا ميكند.

دوم قرنتيان ١٧ : ٤

در حالي كه ما نظر نميكنيم به چيزهاي ديدني ،بلكه به چيزهاي ناديدني ،زيراكه آنچه ديـدني
است ،زماني است و ناديدني جاوداني.

دوم قرنتيان ١٨ : ٤

پس باخبر باشيد كه چگونه به دقّت رفتار نماييد ،نه چون جاهﻼن بلكه چون حكيمان .و وقت را
دريابيد زيرا اين روزها شرير است .از اين جهت بيفهم مباشيد ،بلكه بفهميـد كـه اراده خداونـد
چيست.
گنجها براي خود بر زمين نيندوزيد ،جايي كه بيد و زنگ زيان ميرساند و جايي كه دزدان نَقْب
ميزنند و دزدي مينمايند .بلكه گنجها بجهت خود در آسمان بيندوزيد ،جايي كـه بيـد و زنـگ
زيان نميرساند و جايي كه دزدان نقب نميزنند و دزدي نميكنند .زيرا هرجا گنج تو است ،دل
تو نيز در آنجا خواهد بود.
زيرا كه چيست اميد و سرور و تاج فخر ما؟ مگر شما نيسـتيد در حضـور خداونـد مـا عيسـي در
هنگام ظهور او؟ زيرا كه شما جﻼل و خوشي ما هستيد.
و با او برخيزانيد و در جايهاي آسماني در مسيح عيسي نشانيد.
و گفت ،آنچه از آدم بيرون آيد ،آن است كه انسان را ناپاك ميسازد ،زيرا كه از درون دل انسان
صادر ميشود ،خياﻻت بد و زنا و فسق و قتل و دزدي و طمع و خباثت و مكر و شهوتپرسـتي و
چشم بد و كفر و غرور و جهالت .تمامي اين چيزهاي بد از درون صادر ميگردد و آدم را ناپـاك
ميگرداند.
با محبت برادرانه يكديگر را دوست داريد و هريك ديگري را بيشتر از خود اكرام بنمايد.
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افسسيان ١٧ -١٥ : ٥

متي ٢١-١٩ : ٦

اول تسالونيكيان ٢٠ - ١٩ : ٢

افسسيان ٦ : ٢

مرقس ٢٣ -٢٠ : ٧

روميان ١٠ : ١٢
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تكليف هفتگي درس پنجم
لطف كنيد اين سوال را در منزل جواب داده و هفته آينده با خود به كﻼس بياوريد:
درس اين هفته را مرور كرده و در مورد حقايق آن دعا كنيد .سپس در مورد سئوال زير فكر و دعا كنيـد و جـواب آن را
بنويسيد.
به عنوان يك مسيحي طرز فكر شما نسبت به چه موضوع مهمي عوض شده است ؟
لطفآ ذكر كنيد كه چه بوده و حاﻻ چگونه فكر مي كنيد  ٬با ذكر آيه.
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كﻼس شاگردي

تست درس پنجم

طرز فكر يك مسيحي
نام _________________________________ :

-١

تاريخ _______________________________ :

براي عوض شدن كدام سه قدم را بايد برداشت؟

-١
-٢
-٣
-٢

از ميان ليست زير ،سه طرز فكر را انتخاب كرده ،توضيح دهيد.

 -١در مورد ارزش خود :
 -٢در مورد باﻻ رفتن سن :
 -٣در مورد سختيهايي كه در خدمت مي كشيم :
 -٤در مورد به مسائل دنيا :
 -٥در مورد وقت :
 -٦نسبت به مرگ :
 -٧در مورد بقية ايمانداران :
 -٨در مورد مقام خود :
 -٩در مورد آنچه انسان را نجس مي سازد :
 -١٠در مورد پول :
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درس ششم

كﻼس شاگردي

موفقيت مالي ١
»زيرا هر جا گنج تو است  ،دل تو نيز در آنجا خواهد بود«.
) متي ( ٢١ : ٦

هدف اين درس:

خدا مي خواهد ما را در همه حوزه هاي زندگيمان موفق و پيروز بگردانـد .بـراي آنكـه در
امور مالي موفق باشيم  ،بايد طرز فكر خدا را در اين مورد دانسته و آن را در زندگي خود
اجرا نمائيم .در اين درس اصول موفقيت مالي را بررسي مي كنيم.

رابطة مسائل مالي با
مسائل روحاني

اشتباه اكثر ما اين است كه امور مالي را جدا از مسائل روحاني مي دانيم .كﻼم خدا اين دو را كامﻼً به هـم
ربط ميدهد .عيساي مسيح بيشتر از هر موضوع ديگر در مورد مسائل مالي صحبت مي كند .تعـاليم مسـيح
در مورد مسائل مالي بيشتر از تعاليم او در مورد دعا مي باشد .كﻼم خدا قلب انسان را با پـولش ربـط مـي
دهد
متي ٢١ : ٦

 طرز برخورد شمابا مسائل مالي و روش خرج كردن پولتان بهترين نشانة رشد روحاني شما مي باشد.
 -١بايد بدانيد كه همه چيز ما متعلق به خداست و ما فقط ناظر و مدير اموال خدا هستيم.
مزمور ١ : ٢٤

اول تواريخ ١٤ : ٢٩

 -٢خدا به ما قول موفقيت مالي مي دهد به شرطي كه تمامي اوامر او را بجا آوريم .با بي اطاعتي از اوامر
خدا ،زندگي ما زير لعنت خواهد بود.
چهار ) (٤اصل
موفقيت مالي

تثنيه ١٤ - ١ : ٢٨

تثنيه ٤٥ - ١٥ : ٢٨

 -٣هر مسيحي بايد ده يك خود را به كليساي محلي خود بدهد .ندادن ده يك  ،دزدي از خدا مـي باشـد
وعدة خداوند اين است كه اگر ما در ده يك دادن امين باشيم او به ما بركت فراواني خواهد داد .اگر ده يك
درآمد خود را نمي دهيم ،خدا مي خواهد از اين دزدي توبه كنيم.
مﻼكي ١٠ : ٣

مﻼكي ٨ : ٣

مﻼكي ١٢ - ١٠ : ٣

مﻼكي ٧ : ٣

 -٤بايد پول خود را در ملكوت خدا سرمايه گذاري كنيم .پول خود را جايي سرمايه گـذاري كنـيم كـه بـه
نجات افراد مي انجامد.

پايان درس ششم
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متي ٢٠ – ١٩ : ٦

متي ٢٦ : ١٦

آيات مربوط به درس ششم
زيرا هرجا گنج تو است ،دل تو نيز در آنجا خواهد بود.
زمين و پري آن از آن خداوند است ،ربع مسكون و ساكنان آن.
ليكن من كيستم و قوم من كيستند كه قابليت داشته باشيم كـه بـه خوشـي دل اينطـور هـدايا
بياوريم؟ زيرا كه همة اين چيزها از آن تو است و از دست تو به تو دادهايم.
و اگر آواز يهوه خداي خود را به دقت بشنوي تا هوشيار شده ،تمامي اوامر او را كه من امروز به
تو امر ميفرمايم بجا آوري ،آنگاه يهوه خدايت تو را بر جميـع امـتهـاي جهـان بلنـد خواهـد
گردانيد .و تمامي اين بركتها به تو خواهد رسيد و تو را خواهد دريافت ،اگر آواز يهوه خداي خود
را بشنوي .در شهر ،مبارك و در صحرا ،مبارك خواهي بود .ميوة بطن تو و ميوة زمين تو و ميوة
بهايمت و بچههاي گاو و برههاي گلة تو مبارك خواهند بود .سبد و ظرفخمير تو مبارك خواهد
بود .وقت درآمدنت مبارك ،و وقت بيـرون رفتنت مبـارك خواهـي بود .و خداونـد دشـمنانت را
كه با تو مقاومت نمايند ،از حضور تو منهزم خواهد ساخت؛ از يك راه بر تـو خواهنـد آمـد ،و از
هفت راه پيش تو خواهند گريخت .خداوند در انبارهاي تو و به هر چه دست خود را بـه آن دراز
ميكني بر تو بركت خواهد فرمود ،و تو را در زميني كه يهوه خدايت بـه تـو مـيدهـد ،مبـارك
خواهد ساخت .و اگر اوامر يهوه خداي خود را نگاهداري ،و در طريقهاي او سلوك نمايي ،خداوند
تو را براي خود قوم مقدس خواهد گردانيد ،چنانكه براي تـو قَسم خورده است .و جميع امتهاي
زميـن خواهنـد ديـد كه نـام خداوند بر تـو خوانـده شـده است ،و از تو خواهند ترسيد .و خداوند
تـو را در ميـوة بطنت و ثمـرة بهايمـت و محصـول زمينت ،در زميني كه خداوند براي پـدرانت
قسم خورد كه به تو بدهد ،به نيكويي خواهد افزود .و خداوند خزينة نيكوي خود ،يعني آسمان را
براي تو خواهد گشود ،تا بارانِ زميـن تـو را در موسمش ببارانـد ،و تـو را در جميع اعمال دستت
مبارك سازد؛ و به امتهاي بسيار قرض خواهي داد ،و تو قرض نخواهي گرفت .و خداوند تـو را
سر خواهد ساخت نه دم ،و بلند خواهي بود فقط نه پست ،اگر اوامر يهوه خداي خود را كـه مـن
امروز به تو امر ميفرمايم بشنوي ،و آنها را نگاه داشته ،بجا آوري .و از همة سـخناني كـه مـن
امروز به تو امر ميكنم به طرف راست يا چپ ميل نكني ،تا خدايان غير را پيروي نموده ،آنهــا
را عبادت كنـي.
و اما اگر آواز يهوه خداي خود را نشنوي تا هوشيار شده ،همة اوامر و فرايض او را كه من امروز
به تو امر ميفرمايم بجا آوري ،آنگاه جميع اين لعنتها به تو خواهد رسيد ،و تو را خواهد دريافت.
در شهر ملعون ،و در صحرا ملعون خواهي بود .سبد و ظرف خمير تو ملعون خواهـد بـود .ميـوة
بطن تو و ميوة زمين تو و بچههاي گاو و برههاي گلة تو ملعـون خواهـد بـود .وقـت درآمـدنت
ملعون ،و وقت بيرون رفتنت ملعون خواهي بود .و به هر چه دست خود را بـراي عمـل نمـودن
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متي ٢١ : ٦
مزمور ١ : ٢٤
اول تواريخ ١٤ : ٢٩

تثنيه ١٤ - ١ : ٢٨

تثنيه ٤٥ - ١٥ : ٢٨

دراز ميكني ،خداوند بر تو لعنت و اضطراب و سرزنش خواهد فرستاد تا به زودي هﻼك و نابود
شوي ،به سبب بدي كارهايت كه به آنها مرا ترك كردهاي .خداوند وبا را بر تـو ملْصـق خواهـد
ساخت ،تا تو را از زميني كه براي تصرفش به آن داخل ميشوي ،هﻼك سازد .و خداوند تو را با
سل و تب و التهاب و حرارت و شمشير و باد سموم و يرقان خواهد زد ،و تـو را تعاقـب خواهنـد
نمود تا هﻼك شوي .و فلك تو كه باﻻي سر تو است مس خواهد شد ،و زميني كه زير تو است
آهن .و خداوند باران زمينت را گرد و غبار خواهد ساخت ،كه از آسمان بر تو نازل شود تا هﻼك
شوي .و خداوند تو را پيش روي دشمنانت منهزم خواهد ساخت .از يـك راه بـر ايشـان بيـرون
خواهي رفت ،و از هفت راه از حضور ايشان خواهي گريخـت ،و در تمـامي ممالـك جهـان بـه
تﻼطم خواهي افتاد .و بدن شما براي همة پرندگان هوا و بهايم زمـين خـوراك خواهـد بـود ،و
هيچكس آنها را دور نخواهد كرد .خداوند تورا به دنبل مصر و خُراج و جرَب و خارشي كه تـو از
آن شفا نتواني يافت ،مبتﻼ خواهد ساخت .خداوند تو را بـه ديـوانگي و نابينـايي و پريشـاني دل
مبتﻼ خواهد ساخت .و در وقت ظهر مثل كوري كه در تاريكي لمس نمايد كورانـه راه خـواهي
رفت ،و در راههاي خود كامياب نخواهي شد ،بلكه در تمـامي روزهايـت مظلـوم و غـارتشـده
خواهي بود ،و نجاتدهندهاي نخواهد بود .زني را نـامزد خـواهي كـرد و ديگـري بـا او خواهـد
خوابيد .خانهاي بنا خواهي كرد و در آن ساكن نخواهي شد .تاكسـتاني غـرس خـواهي نمـود و
ميوهاش را نخواهي خورد .گاوت در نظرت كشته شود و از آن نخواهي خورد .اﻻغت پيش روي
تو به غارت برده شود و باز به دست تو نخواهد آمد .گوسفند تو به دشمنت داده ميشود و براي
تو رهانندهاي نخواهد بود .پسران و دخترانت به امت ديگر داده ميشوند ،و چشمانت نگريسته از
آرزوي ايشان تمامي روز كاهيده خواهد شد ،و در دست تو هيچ قوهاي نخواهد بود .ميوة زمينت
و مشقت تو را امتي كه نشناختهاي  ،خواهند خورد ،و هميشه فقط مظلوم و كوفتهشـده خـواهي
بود .به حدي كه از چيزهايي كه چشمت ميبيند ،ديوانه خواهي شد .خداوند زانوها و ساقها و از
كف پا تا فرق سر تو را به دنبل بد كه از آن شفا نتواني يافت ،مبتﻼ خواهد ساخت .خداوند تو را
و پادشاهي را كه بر خود نصب مينمايي ،بسوي امتي كه تو و پدرانت نشناختهايد ،خواهد برد ،و
در آنجا خدايان غير را از چوب و سنگ عبادت خواهي كرد .و در ميان تمـامي امـتهـايي كـه
خداوند شما را به آنجا خواهد برد ،عبرت و مثل و سخريه خواهي شد .تخـم بسـيار بـه مزرعـه
خواهي برد ،و اندكي جمع خواهي كرد چونكه ملخ آن را خواهد خورد .تاكستانها غـرس نمـوده،
خدمت آنها را خواهي كرد ،اما شراب را نخواهي نوشيد و انگور را نخواهي چيد ،زيرا كـرم آن را
خواهد خورد .تو را در تمامي حدودت درختان زيتون خواهد بود ،لكن خويشتن را به زيت تدهين
نخواهي كرد ،زيرا زيتون تو نارس ريخته خواهد شد .پسران و دختران خواهي آورد ،ليكن از آنِ
تو نخواهند بود ،چونكه به اسيري خواهند رفت .تمامي درختانت و محصول زمينـت را ملـخ بـه
تصرف خواهد آورد .غريبي كه در ميان تو است بر تو به نهايت رفيع و برافراشته خواهد شـد ،و
تو به نهايت پست و متنزّل خواهي گرديد .او به تو قرض خواهد داد و تو به او قـرض نخـواهي
داد؛ او سر خواهد بود و تو دم خواهي بود .و جميع اين لعنتها به تو خواهد رسيد ،و تو را تعاقـب
نموده ،خواهد دريافت تا هﻼك شوي ،از اين جهت كه قول يهوه خدايت را گوش ندادي تا اوامر
و فرايضي را كه به تو امر فرموده بود ،نگاه داري.
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تمامي عشرها را به مخزنهاي من بياوريد تا در خانه من خوراك باشد و يهوه صبايوت ميگويـد
مرا به اينطور امتحان نماييد كه آيا روزنههاي آسمان را براي شما نخواهم گشاد و چنان بركتي
بر شما نخواهم ريخت كه گنجايش آن نخواهد بود؟
آيا انسان خدا را گول زند؟ اما شما مرا گول زدهايد و ميگوييد در چه چيز تو را گول زدهايم؟ در
عشرها و هدايا.
تمامي عشرها را به مخزنهاي من بياوريد تا در خانه من خوراك باشد و يهوه صبايوت ميگويـد
مرا به اينطور امتحان نماييد كه آيا روزنههاي آسمان را براي شما نخواهم گشاد و چنان بركتي
بر شما نخواهم ريخت كه گنجايش آن نخواهد بود؟ و يهوه صبايوت ميگويـد :خورنـده را بـه
جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زمين شما را ضايع نسازد و موِ شما در صحرا بيبار نشود.
و همه امتها شما را خوشحال خواهند خواند زيرا يهوهصبايوت ميگويد كه شما زمين مرغـوب
خواهيد بود.
شما از ايام پدران خود از فرايض من تجاوز نموده ،آنها را نگاه نداشتهايـد .امـا يهـوه صـبايوت
ميگويد :بسوي من بازگشت نماييد و من بسوي شما بازگشت خواهم كرد ،اما شما ميگوييد به
چه چيز بازگشت نماييم.
گنجها براي خود بر زمين نيندوزيد ،جايي كه بيد و زنگ زيان ميرساند و جايي كه دزدان نَقْب
ميزنند و دزدي مينمايند .بلكه گنجها بجهت خود در آسمان بيندوزيد ،جايي كـه بيـد و زنـگ
زيان نميرساند و جايي كه دزدان نقب نميزنند و دزدي نميكنند.
زيرا شخص را چه سود دارد كه تمام دنيا را ببرد و جان خود را ببازد؟ يا اينكه آدمي چه چيـز را
فداي جان خود خواهد ساخت؟

57 | P a g e

مﻼكي ١٠ : ٣

مﻼكي ٨ : ٣

مﻼكي ١٢ - ١٠ : ٣

مﻼكي ٧ : ٣

متي ٢٠ – ١٩ : ٦

متي ٢٦ : ١٦

تكليف هفتگي درس ششم
درس اين هفته را مرور كرده و در مورد حقايق آن دعا كنيد .سپس در مورد سئواﻻت زير فكر و دعا كنيد و جواب آنهـا
را بنويسيد.
 -١چه نكته هائي را از درس امور مالي فراگرفته ايد كه بطور عملي در زندگي خود مي توانيد بكار بريد ؟

 -٢در مسائل زندگي خود چگونه به طور عملي مي توانيد اين اصول را رعايت كنيد تا موفق شويد ؟
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تست درس ششم

كﻼس شاگردي

موفقيت مالي ١
نام _________________________________ :

چهار اصل موفقيت مالي را بنويسيد.

-١

-٢

-٣

-٤
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تاريخ _______________________________ :
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درس هفتم

كﻼس شاگردي

موفقيت مالي ٢
»زيرا هر جا گنج تو است  ،دل تو نيز در آنجا خواهد بود«.
) متي ( ٢١ : ٦

هدف اين درس:

پولي كه در دست ماست متعلق به كيست؟ آيا ما مالك آن هستيم يا مباشـر و نـاظر آن؟
در اين درس ياد مي گيريم چگونه پولي كه خداوند به ما سپرده اسـت را بودجـه بنـدي
كنيم.

رابطة مسائل مالي با
مسائل روحاني

اول تواريخ ١٤ : ٢٩

مزمور ١ : ٢٤

مباشر يا ناظر كسي است كه اموال شخص ديگري را نظارت مي كند .اگر خداوند صاحب و مالك پولي است
كه به ما سپرده است پس ما به عنوان فرزندان خدا  ،اين اقتدار و امتياز را داريم تا پول او را براي هدف الهي
او مديريت كرده بكار ببريم.
مباشر

مالك

فرق مالك و مباشر در

به خداجوابگواست

فقط به خودش جوابگو است

اين درس چيست؟

ارادة خدا را انجام مي دهد

خواستة خود را انجام مي دهد

ارزش خود را از خداوند مي گيرد

ارزش خود را از پول و مقامش مي گيرد

بودجه بندي
يك شخص مسيحي ،زندگي حساب شده و با نظم دارد زيرا كه مي خواهد زندگيش براي خدا مفيد و مؤثر باشد و او را جﻼل دهد .كسي كـه
امور مالي خود را به درستي مديريت نمي كند ،همواره در فشار و سختي مي باشد .او آزاد نيست كه خدا را آنطور كه مي خواهد با وقت و پول
خود خدمت كند .به عنوان يك مسيحي ،شما وظيفه داريد كه پول و اموالي كه خدا به شما مي دهد را به درستي مديديت و نظارت كنيد .براي
اين كار بايد خرج خود را با دخل خود تطبيق دهيد .بودجه بندي به شما كمك مي كند كه مطابق دخل خود خرج كنيد و سطح زندگي شما بـا
آنچه خدا به شما مي دهد مطابقت داشته باشد.
سه ) (٣اصل مهم براي
بودجه بندي

 - ١بايد از نوبر خود به خدا بدهيد نه از ته ماندة آن  .امثال ١٠ - ٩ : ٣

 - ٢نبايد در بند قرض باشيد .اگر روي كارت هاي اعتباري خود مقروض هستيد ،بايد با برنامه ريزي صحيح
و با از خودگذشتگي ،هر چه زودتر از اين قرض ها آزاد شويد.
امثال ٧ : ٢٢

 - ٣يك مسيحي بايد با قناعت زندگي كند.

پايان درس هفتم
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متي ٣٣ : ٦

اول تيموتاوس ١٠ - ٦ : ٦

آيات مربوط به درس هفتم
زيرا هرجا گنج تو است ،دل تو نيز در آنجا خواهد بود.
زمين و پري آن از آن خداوند است ،ربع مسكون و ساكنان آن.

متي ٢١ : ٦
مزمور ١ : ٢٤

ليكن من كيستم و قوم من كيستند كه قابليت داشته باشيم كـه بـه خوشـي دل اينطـور هـدايا
بياوريم؟ زيرا كه همة اين چيزها از آن تو است و از دست تو به تو دادهايم.

اول تواريخ ١٤ : ٢٩

از مايملك خود خداوند را تكريم نما و از نوبرهاي همه محصول خويش .آنگاه انبارهاي تـو بـه
وفور نعمت پر خواهد شد ،و چرخشتهاي تو از شيره انگور لبريز خواهد گشت.

امثال ١٠ - ٩ : ٣

ليكن اول ملكوت خدا و عدالت او را بطلبيد كه اين همه براي شما مزيد خواهد شد.

متي ٣٣ : ٦

توانگر بر فقير تسلّط دارد ،و مديون غﻼم طلبكار ميباشد.

امثال ٧ : ٢٢

ليكن دينداري با قناعت سود عظيمي است .زيرا كه در اين دنيا هيچ نياورديم و واضح است كه
از آن هيچ نميتوانيم برد .پس اگر خوراك و پوشاك داريم ،به آنها قانع خواهيم بود .امـا آنـاني
كه مي خواهند دولتمند شوند ،گرفتار ميشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بيفهم و مضرّ كه
مردم را به تباهي و هﻼكت غرق ميسازند .زيرا كه طمع ريشه همه بديها است ،كه بعضي چون
در پي آن ميكوشيدند ،از ايمان گمراه گشته ،خود را به اقسام دردها سفتند.
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اول تيموتاوس ١٠ - ٦ : ٦

تكليف هفتگي درس هفتم
درس اين هفته را مرور كرده و در مورد حقايق آن دعا كنيد .سپس در مورد سئواﻻت زير فكر و دعا كنيد و جواب آنهـا
را بنويسيد:
 -١فرق بين ناظر و مالك چيست ؟

 -٢آيا شما مالك و يا ناظر اموال خود هستيد ؟ چه عاداتي در زندگي شما هست كه نشان دهنده اين خصـلت و ايـن
طرز فكر شماست ؟
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كﻼس شاگردي

تست درس هفتم

موفقيت مالي ٢
نام _________________________________ :

تاريخ _______________________________ :

 -١سه فرق بين مباشر و مالك را بنويسيد:
مباشر

 -٢سه اصل مهم براي بودجه بندي را بنويسيد:

-١

-٢

-٣
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مالك
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درس هشتم

كﻼس شاگردي

تصميم گيري درست
»بي فهم مباشيد ٬بلكه بفهميد اراده خداوند چيست«.
)افسسيان ( ١٧ : ٥

تصميمات مسير زندگي ما را تعيين مي كنند .ما روزانه با تصميمات كوچك و بزرگ روبرو
مي شويم كه هركدام در نحوه و مسير زندگي ما تأثيرگذار هسـتند .تصـميمات درسـت
هدف اين درس:

باعث بركت و تصميمات غلط باعث ضرر  ،درد و غم در زنـدگي مـا و اطرافيانمـان مـي
گردد .براي داشتن زندگي موفق و پر بركت مسيحي ،بايد تصميمات ما مطابق كﻼم خدا
و ارادة او باشد .اصولي كه در اين درس مي آموزيم را بايد روزانه بكار بگيريم .نه تنهـا
در امور شخصي ،بلكه در خانه ،محل كار ،يا كليسا آنها را بكار بگيريم .

اصول تصميم گيري درست
ما هر روزه با تصميمات بزرگ و كوچكي روبرو مي شويم از قبيل  :امروز چه لباسي بپوشم؟ آيا به آن مهماني بروم؟ آيا اين پيشنهاد كاري را
قبول كنم؟ آيا اين حرف را بزنم؟ آيا با آن شخص ازدواج كنم؟ آيا با آن شخص دوستي نزديك داشته باشم؟ آيا اين غذا را بخورم؟ آيـا ايـن
فيلم را ببينم؟ آ يا اين گيﻼس مشروب را بخورم؟ آيا جواب اين شخص را بدهم يا ساكت باشم؟ آيا اين جنس را بخرم؟
پس در هر تصميم گيري از خود سئوال مي كنيم:
 - ١آيا با تصميم خود نشان مي دهم كه زندگي من متعلق به خداوند است؟ اولين اصل تصميم گيري ايـن
است كه ما متعلق به خود نيستيم زيرا كه با قيمت گزافي خريده شده ايم .پس زندگي ما متعلق به خداست و
بدن ما محل سكونت روح القدس مي باشد.
نكات اصولي كه در
هرتصميم گيري بايد

ازآنها استفاده شود.

اول پطرس ١٩ - ١٨ : ١

اول قرنتيان ٢٠ - ١٩ : ٦

مزمور ١٠٥ : ١١٩

 - ٢خدا در مورد آن موضوع در كﻼمش چه مي گويد؟

اول قرنتيان ٣١ : ١٠

 - ٣آيا اين كار خدا را جﻼل مي دهد؟
 - ٤آيا اين كار باعث مي شود كه گناه بر من تسلط يابد؟

روميان ١٢ : ٦

 - ٥آيا روح القدس در من اين تصميم را تأئيد مي كند؟

اول قرنتيان ١٣ – ١٢ : ٢

 - ٦نظر مسئولين روحاني من چيست؟ آيا آنها اين تصميم مرا تأئيد مي كنند؟
امثال ١٤ : ١٣
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امثال ٥ : ٢٠

امثال ١٨ : ٢٠

پس بايد از خود سؤال كنيم :
 - ١آيا به راه هاي خدا بيشتر از عقل خود اعتماد دارم؟
نكات اصولي كه در
بعضي تصميم گيري ها
بايد آنها را نيز در نظر
گرفت

امثال ٦ - ٥ : ٣

 - ٢آيا به راه هاي خدا بيشتر از روش معمول اين دنيا ايمان دارم؟

امثال ١٢ : ١٤
مزمور ٣ - ١ : ١

 - ٣آيا اين براي من مفيد است؟

اول قرنتيان ٢٣ : ١٠

 - ٤آيا اين مرا بنا مي كند؟

اول قرنتيان ٢٣ : ١٠

 - ٥آيا نفع ديگران را بيشتر از نفع خود در نظر مي گيرم؟

اول قرنتيان ٢٤ : ١٠
اول قرنتيان ٣٣:١٠

 - ٦آيا اين كار باعث ناراحتي ،لغزش و يا ضعف ديگري مي شود؟
اول قرنتيان  ٫ ٢٩ : ١٠اول قرنتيان  ٫ ٣٢ : ١٠روميان ٢١ : ١٤

پايان درس هشتم
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آيات مربوط به درس هشتم
از اين جهت بيفهم مباشيد ،بلكه بفهميد كه اراده خداوند چيست.

افسسيان ١٧ : ٥

زيرا ميدانيد كه خريده شدهايد از سيرت باطلي كه از پدران خود يافتهايد ،نه به چيزهـاي فـاني
مثل نقره و طﻼ ،بلكه به خون گرانبها ،چون خون برّه بيعيب و بيداغ ،يعني خون مسيح،

اول پطرس ١٩ - ١٨ : ١

يا نميدانيد كه بدن شما هيكل روحالقدس است كه در شما است كه از خـدا يافتـهايـد و از آن
خود نيستيد؟ زيرا كه به قيمتي خريده شديد ،پس خدا را به بدن خود تمجيد نماييد.

اول قرنتيان ٢٠ - ١٩ : ٦

كﻼم تو براي پايهاي من چراغ ،و براي راههاي من نور است.
پس خواه بخوريد ،خواه بنوشيد ،خواه هرچه كنيد ،همه را براي جﻼل خدا بكنيد.
پس گناه در جسم فاني شما حكمراني نكند تا هوسهاي آن را اطاعت نماييد،
ليكن ما روح جهان را نيافتهايم ،بلكه آن روح كه از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است
بدانيم .كه آنها را نيز بيان ميكنيم نه به سخنان آموخته شده از حكمت انسان ،بلكـه بـه آنچـه
روحالقدس ميآموزد و روحانيها را با روحانيها جمع مينماييم.
تعليم مرد حكيم چشمه حيات است ،تا از دامهاي مرگ رهايي دهد.
مشورت در دل انسان آب عميق است ،اما مرد فهيم آن را ميكشد.
فكرها به مشورت محكم ميشود ،و با حسن تدبير جنگ نما.
به تمامي دل خود بر خداوند توكل نما و بر عقل خود تكيهمكـن .در همـه راههـاي خـود او را
بشناس ،و او طريقهايت را راست خواهد گردانيد.
راهي هست كه به نظر آدمي مستقيم مينمايد ،اما عاقبت آن ،طُرُق موت است.
خوشابحال كسي كـه بـه مشـورت شـريران نـرود و بـه راه گناهكـاران نايسـتد ،و در مجلـس
استهزاكنندگان ننشيند؛ بلكه رغبت او در شريعت خداوند است و روز و شب در شريعت او تفكـر
ميكند .پس مثل درختي نشانده نزد نهرهاي آب خواهـد بـود ،كـه ميـوه خـود را در موسـمش
ميدهد ،و برگش پژمرده نميگردد و هر آنچه ميكند نيك انجام خواهد بود.
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مزمور ١٠٥ : ١١٩
اول قرنتيان ٣١ : ١٠
روميان ١٢ : ٦

اول قرنتيان ١٣ – ١٢ : ٢

امثال ١٤ : ١٣
امثال ٥ : ٢٠
امثال ١٨ : ٢٠
امثال ٦ - ٥ : ٣
امثال ١٢ : ١٤

مزمور ٣ - ١ : ١

همهچيز جايز است ،ليكن همه مفيد نيست؛ همه رواست ،ليكن همه بنا نميكند.
هركس نفع خود را نجويد ،بلكه نفع ديگري را.
اما ضمير مي گويم نه از خودت بلكه ضمير آن ديگر؛ زيرا چرا ضمير ديگري بر آزادي من حكم
كند؟
يهوديان و يونانيان و كليساي خدا را لغزش مدهيد.

اول قرنتيان ٢٣ : ١٠
اول قرنتيان ٢٤ : ١٠
اول قرنتيان ٢٩ : ١٠
اول قرنتيان ٣٢ : ١٠

گوشت نخوردن و شراب ننوشيدن و كاري نكردن كه باعث ايذا يا لغزش يا ضعف برادرت باشد
نيكو است.

روميان ٢١ : ١٤

چنانكه من نيز در هركاري همه را خوش ميسازم و نفع خود را طالب نيستم ،بلكه نفع بسياري
را تا نجات يابند.

اول قرنتيان ٣٣ : ١٠
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تكليف هفتگي درس هشتم
درس اين هفته را مرور كرده و در مورد حقايق آن دعا كنيد .سپس در مورد سئواﻻت زير فكر و دعا كنيد و جواب آنها
را بنويسيد.
تصميمي كه در زندگي با آن روبرو هستيد را انتخاب كنيد .با كمك سئواﻻت زير ارادة خدا را در مورد آن تشخيص
دهيد.
مورد تصميم گيري ............................................................................................................................. :
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 - ١آيا اين طرز فكر را دارم كه با قيمت گزافي خريده شده ام و خودم و زندگيم متعلق به خداست؟
.................................................................................................................. ....
 - ٢راه دنيا در اين مورد چيست؟
........................................................................................................................
 - ٣كﻼم خدا در اين مورد چه مي گويد؟
.........................................................................................................................
 - ٤كدام تصميم باعث جﻼل خدا مي شود؟
..........................................................................................................................
 - ٥آيا اين تصميم باعث مي شود كه چيزي بر من تسلط يابد؟
..........................................................................................................................
 - ٦روح القدس مرا براي چه تصميمي هدايت مي كند؟
...........................................................................................................................
 - ٧نظر شبانان من چيست؟ آيا آنها اين تصميم مرا تأييد مي كنند؟
...........................................................................................................................
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كﻼس شاگردي

تست درس هشتم

تصميم گيري درست
نام _________________________________ :

تاريخ _______________________________ :

 -١چهار اصل از اصولي كه در هر تصميم گيريِ درست بايد از آن استفاده كرد را بنويسيد.
-١
-٢
-٣
-٤

 -٢چهار اصل از اصولي كه فقط در بعضي از تصميم گيري ها مي توان آنها را در نظر گرفت را
بنويسيد.

-١
-٢
-٣
-٤
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درس نهم

كﻼس شاگردي

 ٣اصل رابطه سالم درخانواده
هدف اين درس:

خدا خداي رابطه ها مي باشد .عيسي مسيح آمد تا رابطة ما را با خدا و با يكديگر شفا

بخشد .كﻼم خدا به ما مي آموزد كه چگونه با او و با يكـديگر رابطـه سـالم و عميـق
داشته باشيم .رابطه خدا با ما بر اساس رحمت و فيض او نسبت به ما مي باشد.

رحمت
يعني دريافت نكردن آنچه كه لياقتش را داشتيم .ما ﻻيق مرگ ابدي و دوري از خدا بوديم ،اما خداوند به ما رحم كرده ما را از محكوميـت
ابدي نجات داد .او به ما رحم مي كند.
فيض
يعني دريافت كردن آنچه كه لياقتش را نداشتيم .ما ﻻيق نبوديم كه تا ابد در حضور خدا زندگي كنيم اما خداوند بخـاطر محبـت عظـيمش
فيض خود را در مسيح به ما بخشيد.
رابطة ما با يكديگر نيز بايد بر اساس رحمت و فيض باشد .ما نيز نبايد حق يكديگر را كف دست يكديگر بگذاريم بلكه بر عكس ،آن محبتي
را كه ديگران لياقت آن را ندارند به آنها بكنيم .اين مهم ترين اصل در روابط سالم خانوادگي و اجتماعي مي باشد.
 - ١بخشيدن روزانه
خدا مي خواهد روزانه قلب خود را از هر نوع كدورت و تلخي پاك سازيم .هر روز ديگران )به خصـوص
همسر خود( را بخاطر خطاهايش و كوتاهي هايش ببخشيم .او چه به گناهان و كوتاهي هاي خود واقـف
باشد و چه نباشد ،خدا از ما مي خواهد كه روزانه او را ببخشيم .دعاي مهم روزانـه مـا بايـد ايـن باشـد:
»خداوندا گناهانم را ببخش چنانكه من نيز گناهان ديگران را مي بخشم«.
متي ١٢ : ٦

متي ٢٢ - ٢١ : ١٨

سه اصل رحمت و فيض

متي ١٥ - ١٤ : ٦

افسسيان ٣٢ - ٣١ : ٤

 - ٢طلب بخشش روزانه
به عنوان يك مسيحي ،هر لحظه كه حس مي كنيد ديگري )به خصوص همسرتان( از شما دل شكسـته
شده است و كدورتي دارد ،در مقابل خدا وظيفه داريد كه با او صحبت كرده و مسئله را حل نماييد .شـما
در اين مورد چه خود را گناهكار مي دانيد و چه بي گناه فرقي نمي كند .خـدا مـي خواهـد بـا فروتنـي و
دلسوزي سعي كنيد دلِ شكستة او را ترميم كرده ،كدورت را حل نماييد .جمﻼت كوتـاه ماننـد »اشـتباه
كردم«» ،مرا ببخش«» ،معذرت مي خواهم« در سالم نگاه داشتن روابط نقش حياتي دارنـد .اسـتفاده از
اين جمﻼت را جزئي از عادات روزانة خود بكنيد.
متي ٢٤ - ٢٣ : ٥

 - ٣ابراز محبت الهي
وظيفة ما اين است كه روزانه محبت خدا را بوسيله روح القدس تجربه كنيم و با كمك روح القدس ايـن
محبت را به ديگران )بخصوص همسر خود( منتقل نماييم .مهمترين تست مسيحيت ما اين است كه در
خانه چگونه با نزديكانمان برخورد مي كنيم.
يوحنا ١٦ : ٣
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آيات زير از محبت آگاپة خداي پدر صحبت مي كند .خدا مي خواهد كه ما روزانه از روح القدس پر شده ،ايـن نـوع

محبت را به يكديگر )بخصوص همسر خود( داشته باشيم.
تجربه روزانة محبت خدا به ما

روميان ٨ - ٥ : ٥

محبت روزانة ما به يكديگر

اول قرنتيان ٧ - ٤ : ١٣

در مورد آيات زير خود را ارزيابي كنيد و از خداوند بخواهيد كه ضعفهاي شما را به قوت تبديل كند .براي تبديل ضعفهاي خود به قـوت چـه
قدم ايماني را بر خواهيد داشت؟ آنرا در زير يادداشت كنيد.
محبت حليم است ............................................................................................................................................ :
محبت مهربان است ........................................................................................................................................ :
محبت حسد نمي برد ....................................................................................................................................... :
محبت كبر و غرور ندارد ............................................................................................................ ....................... :
محبت رفتار ناپسنديده ندارد ........................................................................................................................... :
محبت نفع خود را طالب نمي شود .................................................................................................................... :
محبت خشم نمي گيرد ..................................................................................................................................... :
محبت سوء ظن ندارد ...................................................................................................................................... :
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آيات مربوط به درس نهم
و قرضهاي ما را ببخش چنانكه ما نيز قرضداران خود را ميبخشيم.

متي ١٢ : ٦

آنگاه پطرس نزد او آمده ،گفت ،خداوندا ،چند مرتبه بـرادرم بـه مـن خطـا ورزد ،مـيبايـد او را
آمرزيد؟ آيا تا هفت مرتبه؟ عيسي بدو گفت ،تو را نميگويم تا هفت مرتبه ،بلكه تا هفتاد هفـت
مرتبه!

متي ٢٢ - ٢١ : ١٨

زيرا هرگاه تقصيرات مردم را بديشان بيامرزيد ،پدر آسماني شما ،شما را نيز خواهد آمرزيـد .امـا
اگر تقصيرهاي مردم را نيامرزيد ،پدر شما هم تقصيرهاي شما را نخواهد آمرزيد.

متي ١٥ - ١٤ : ٦

و هر قسم تلخي و غيظ و خشم و فرياد و بدگويي و خباثت را از خود دور كنيـد ،و بـا يگـديگر
مهربان باشيد و ر حيم و همديگر را عفو نماييد چنانكه خدا در مسيح شما را هم آمرزيده است.

افسسيان ٣٢ - ٣١ : ٤

پس هرگاه هديه خود را به قربانگاه ببري و آنجا به خاطرت آيد كه برادرت بـر تـو حقّـي دارد،
هديه خود را پيش قربانگاه واگذار و رفته ،اول با برادر خويش صلح نما و بعد آمده ،هديه خود را
بگذران.
زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد ،هﻼك
نگردد بلكه حيات جاوداني يابد.
و اميد باعث شرمساري نميشود زيرا كه محبت خدا در دلهاي ما به روحالقدس كه به مـا عطـا
شد ريخته شده است .زيرا هنگامي كه ما هنوز ضـعيف بـوديم ،در زمـان معـين ،مسـيح بـراي
بيدينان وفات يافت .زيرا بعيد است كه براي شخص عادل كسي بميرد ،هرچند در راه مرد نيكو
ممكن است كسي نيز جرأت كند كه بميرد .لكن خدا محبت خود را در ما ثابت ميكند از اينكه
هنگامي كه ما هنوز گناهكار بوديم ،مسيح در راه ما مرد.
محبت حليم و مهربان است؛ محبت حسد نميبرد؛ محبت كبر و غرور نـدارد؛ اطـوار ناپسـنديده
ندارد و نفع خود را طالب نميشود؛ خشـم نمـيگيـرد و سـوءظنّ نـدارد؛ از ناراسـتي خوشـوقت
نميگردد ،ولي با راستي شادي ميكند؛ در همهچيز صبر ميكند و همه را باور مينمايد؛ در همه
حال اميدوار ميباشد و هر چيز را متحمل ميباشد.

78 | P a g e

متي ٢٤ - ٢٣ : ٥

يوحنا ١٦ : ٣

روميان ٨ - ٥ : ٥

اول قرنتيان ٧ - ٤ : ١٣

79 | P a g e

تكليف هفتگي درس نهم
درس اين هفته را مرور كرده و در مورد حقايق آن دعا كنيد .سپس در مورد سئوال زير فكر و دعا كنيـد و جـواب آن را
بنويسيد.
اصول اين درس را در خانه و يا در محل كار عمﻼ انجام دهيد و تجربه خود را بنويسيد :
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درس دهم

كﻼس شاگردي

تعميدها و دستگذاري ها
» هر گاه دستها بر مريض ها گذارند ،شفا خواهند يافت«
) مرقس ( ١٨ : ١٦

هدف اين درس:

طبق عبرانيان ) (٢ – ١ : ٦تعميدها و دستگذاري ها جزئي از تعاليم مسيح مي باشـد.
پس هر كدام از ما بايد با انواع تعميدها و دستگذاري ها آشنا بوده ،آنها را در زنـدگي
خود تجربه كنيم.

كلمة »تعميد« به معني »فرو رفتن« مي باشد .اگر ظرفي را در آب كامﻼً فرو ببريم بطوريكه آب داخل و خارج آن را كـامﻼً در بـر بگيـرد،
مي توانيم بگوئيم كه اين ظرف را در آب تعميد داده ايم .در كتب عهد جديد از سه نوع تعميد نام برده شده است .هر شخص بايـد هـر سـه
نوع تعميد را تجربه كند.
 - ١تعميد در بدن مسيح
منظور از »بدن مسيح« كليساي جهاني او يعني جمع جهاني ايمانداران مسيحي مي باشد .هنگـامي كـه
يك شخص به مسيح ايمان آورده ،تولد تازه مي يابد ،در همان لحظه در بدن مسيح تعميد يافتـه اسـت.
يعني اينكه با مسيح مصلوب شده و با او بر خيزانيده شده و در بدن مسيح فرو رفته و عضو جمع جهاني
ايمانداران مسيحي مي گردد
اول قرنتيان ١٣ : ١٢

سه نوع تعميد

روميان ٦ - ٤ : ٦

 - ٢تعميد در آب
هر مسيحي بعد از آنكه نجات پيدا كرد و در بدن مسيح تعميد يافت ،بايد از عيساي مسيح اطاعت كرده
به نشانة كاري كه مسيح براي او كرده است ،تعميد آب بگيرد .اين عمل فرو رفتن در آب نشانه بيروني
آن مرگ و رستاخيز در عيسي مسيح است كه در بعد روح قبﻼً انجام شده است .
متي ١٩ : ٢٨

مرقس ٤ : ١

 - ٣تعميد روح القدس
هر مسيحي بعد از آنكه نجات پيدا كرد و در بدن مسيح تعميد يافت ،بايد تعميـد روح القـدس را بگيـرد.
يعني اينكه كامﻼً در روح القدس غرق شود و روح القدس كامﻼً درون و بيـرون او را فـرا گيـرد  ٬فكـر،
احساسات ،اراده و جسم او را در كنترل خود قرار دهد  .اين تعميد مي تواند قبل از تعميد آب يا بعد از آن
صورت گيرد.
اعمال ٨ : ١

پنج ) (٥نوع دستگذاري
دستگذاري در زندگي يك مسيحي نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند .دستگذاري فقط يك مراسم ظاهري نيست .در دستگذاري ها كاري
عميق و روحاني انجام مي شود.
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 - ١دستگذاري براي پر شدن از روح القدس
اگر تا بحال تعميد روح را نيافته ايد ،با جديت براي آن دعا كنيد و از كسي كه تعميد روح را دارد و با پـري
روح زندگي مي كند ،بخواهيد تا بر شما دست گذاشته ،دعا كند تا تعميد روح بيابيد.
اعمال ١٧ - ١٤ : ٨

 - ٢دستگذاري براي شفا
اگر مريض هستيد ،بخواهيد ايمانداران بر شما دست گذاشته ،براي شما دعا كنند .شما نيـز بـر مريضـان
دست گذاشته ،براي شفاي آنها دعا كنيد .ايمان داشته باشيد كه دست شما ،دسـت عيسـي مسـيح مـي
باشد.
پنج ) (٥نوع
دستگذاري

مرقس ٥ : ٦

مرقس ١٨ - ١٧ : ١٦

 - ٣دستگذاري براي انتقال عطاياي روح القدس
براي دريافت هر عطيه )مثﻼً نبوت( از كسي كه اين عطيه را دارد بخواهيد كه بر شما دست گذاشته ،دعا
كند.
دوم تيموتاوس ٦ : ١

 - ٤دستگذاري براي منصوب كردن به خدمت
رهبران كليسا يك شخص را با دستگذاري براي خدمت خاصي تائيد كرده ،منصوب مي كنند.
اعمال ٦ - ١ : ٦

اعمال ٣ - ١ : ١٣

 - ٥دستگذاري براي دعاي بركت كردن
با دست گذاشتن و دعا كردن براي ديگران مي توان بركت را در زندگي آنها جاري نمود.
مرقس ١٦ - ١٣ : ١٠

پايان درس دهم

83 | P a g e

آيات مربوط به درس دهم
و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلي بخورند ،ضرري بديشان نرساند و هرگاه دستها بـر مريضـان
گذارند ،شفا خواهند يافت.

مرقس ١٨ : ١٦

بنابراين ،از كﻼم ابتداي مسيح درگذشته ،به سوي كمال سبقت بجوييم ،و بار ديگر بنياد توبه از
اعمال مرده و ايمان به خدا ننهيم ،و تعليم تعميدها و نهادن دستها و قيامـت مردگـان و داوري
جاوداني را.

عبرانيان ٢ - ١ : ٦

زيرا كه جميع ما به يك روح در يك بدن تعميد يافتيم ،خواه يهود ،خـواه يونـاني ،خـواه غـﻼم،
خواه آزاد و همه از يك روح نوشانيده شديم.

اول قرنتيان ١٣ : ١٢

پس چونكه در موت او تعميد يافتيم ،با او دفن شديم تا آنكه به همـين قسـمي كـه مسـيح بـه
جﻼل پدر از مردگان برخاست ،ما نيز در تازگي حيات رفتار نماييم .زيرا اگـر بـر مثـال مـوت او
متّحد گشتيم ،هرآينه در قيامت وي نيز چنين خواهيم شد .زيرا اين را ميدانيم كه انسانيت كهنه
ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته ،ديگر گناه را بندگي نكنيم.

روميان ٦ - ٤ : ٦

پس رفته ،همه امتها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسمِ اَب و ابن و روحالقدس تعميد دهيد.

متي ١٩ : ٢٨

يحيي تعميددهنده در بيابان ظاهر شد و بجهت آمرزش گناهان به تعميد توبه موعظه مينمود.

مرقس ٤ : ١

ليكن چون روحالقدس بر شما ميآيد ،قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود ،در اورشليم
و تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان.

اعمال ٨ : ١

اما رسوﻻن كه در اورشليم بودند ،چون شنيدند كه اهل سامره كﻼم خدا را پذيرفتهاند ،پطرس و
يوحنّا را نزد ايشان فرستادند .و ايشان آمده ،بجهت ايشان دعا كردند تا روحالقدس را بيابند ،زيرا
كه هنوز بر هيچكس از ايشان نازل نشده بود كه به نام خداوند عيسي تعميد يافته بودند و بس.
پس دستها بر ايشان گذارده ،روحالقدس را يافتند.
و در آنجا هيچ معجزهاي نتوانست نمود جز اينكه دستهاي خود را بر چند مريض نهاده ،ايشـان
را شفا داد.
و اين آيات همراه ايمانداران خواهد بود كه به نام من ديوها را بيرون كنند و بـه زبانهـاي تـازه
حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلي بخورند ،ضرري بديشان نرساند و هرگاه دستها بر
مريضان گذارند ،شفا خواهند يافت.
لهذا به ياد تو ميآورم كه آن عطاي خدا را كه بهوسـيله گذاشـتن دسـتهاي مـن بـر تـو اسـت
برافروزي.
و در آن ايام چون شاگردان زياد شدند،هلّينستيان از عبرانيان شكايت بردند كه بيوهزنان ايشـان
در خدمت يوميه بي بهره ميماندند .پس آن دوازده ،جماعت شاگردان را طلبيده ،گفتند ،شايسته
نيست كه ما كﻼم خدا را ترك كرده ،مائدهها را خدمت كنيم .لهذا اي برادران ،هفت نفر نيكنام
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اعمال ١٧ - ١٤ : ٨

مرقس ٥ : ٦

مرقس ١٨ - ١٧ : ١٦

دوم تيموتاوس ٦ : ١

اعمال ٦ - ١ : ٦

و پر از روح القدس و حكمت را از ميان خود انتخاب كنيد تا ايشان را بر اين مهم بگماريم .اما ما
خود را به عبادت و خدمت كﻼم خواهيم سپرد .پس تمام جماعـت بـدين سـخن رضـا دادنـد و
استيفان مردي پر از ايمان و روحالقدس و فيلپس و پروخُرُس و نيكانور و تيمـون و پرْمينـاس و
نيقوﻻؤسِ جديد ،از اهل اَنطا كيه را انتخاب كرده ،ايشان را در حضور رسوﻻن برپا بداشتند و دعا
كرده ،دست بر ايشان گذاشتند.
و در كليسايي كه در اَنطاكيه بود ،انبيا و معلّم چند بودنـد ،برنابـا و شـمعونِ ملقّـب بـه نيجـر و
لوكيوسِ قيرواني و مناحمِ برادر رضاعي هيروديسِ تيترارخ و سولس .چون ايشان در عبادت خدا
و روزه مشغول ميبودند ،روحالقدس گفت ،برنابا و سولس را براي من جدا سازيد از بهر آن عمل
كه ايشان را براي آن خواندهام .آنگاه روزه گرفته و دعا كرده و دستها بر ايشـان گـذارده ،روانـه
نمودند.
و بچه هاي كوچك را نزد او آوردند تا ايشان را لمس نمايد؛ اما شاگردان آورندگان را منع كردند.
چون عيسي اين را بديد ،خشم نموده ،بديشان گفت ،بگذاريد كه بچههاي كوچك نزد من آيند و
ايشان را مانع نشويد ،زيرا ملكوت خدا از امثال اينها است .هرآينه بـه شـما مـيگـويم هـر كـه
ملكوت خدا را مثل بچه كوچك قبول نكند ،داخل آن نشود .پس ايشان را در آغـوش كشـيد و
دست بر ايشان نهاده ،بركت داد.
و اسرائيل دست راست خود را دراز كرده ،بر سر افرايم نهاد و او كوچكتر بود و دست چپ خود را
بر سر منَسي ،و دستهاي خود را به فراست حركت داد ،زيرا كه منَسي نخستزاده بود.
پس گوساله قرباني گناه را آورد ،و هارون و پسرانش دستهاي خود را بر سر گوسالة قرباني گناه
نهادند.
پس موسي به نوعي كه خداوند او را امر فرموده بود عمـل نمـوده ،يوشـع را گرفـت و او را بـه
حضور العازار كاهن و به حضور تمامي جماعت برپا داشت و دستهاي خود را بر او گذاشـته ،او را
به طوري كه خداوند به واسطه موسي گفته بود ،وصيت نمود.
و يوشع بننون از روح حكمت مملو بود ،چونكه موسـي دسـتهاي خـود را بـر او نهـاده بـود .و
بنياسرائيل او را اطاعت نمودند ،و برحسب آنچه خداوند به موسي امر فرموده بود ،عمل كردند.
پس بزهاي قرباني گناه را به حضور پادشاه و جماعت نزديك آورده ،دسـتهاي خـود را بـر آنهـا
نهادند.
و دستهاي خود را بر ايشان گذارده از آن جا روانه شد.
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اعمال ٣ - ١ : ١٣

مرقس ١٦ - ١٣ : ١٠

پيدايش ١٤ : ٤٨
ﻻويان ١٤ : ٨

اعداد ٢٣ - ٢٢ : ٢٧

تثنيه ٩ : ٣٤
دوم تواريخ ٢٣ : ٢٩
متي ١٥ : ١٩

تكليف هفتگي درس دهم
درس اين هفته را مرور كرده و در مورد حقايق آن دعا كنيد .سپس در مورد سئواﻻت زير فكر و دعا كنيد و جواب آنها
را بنويسيد.
در مورد تجربة تعميد ها و دستگذاري ها خود را ارزيابي كنيد.
آيا تعميد در بدن مسيح را داريد؟

 .......بله

خير .......

آيا تعميد در آب را داريد؟

 .......بله

خير .......

آيا تعميد روح القدس را داريد؟

 .......بله

خير .......

آيا كسي براي تعميد روح القدس بر شما دستگذاري كرده است؟

 .......بله

خير .......

آيا خود شما براي تعميد روح القدس تا بحال بر كسي دست گذاشته ايد؟

 .......بله

خير .......

آيا تا بحال شفا را بوسيلة دستگذاري كسي دريافت كرده ايد؟

 .......بله

خير .......

آيا تا بحال براي شفاي كسي دستگذاري كرده ايد؟

 .......بله

خير .......

آيا تا بحال عطيه اي را بوسيلة دستگذاري كسي دريافت كرده ايد؟

 .......بله

خير .......

آيا تا بحال دستگذاري كرده ايد تا كسي عطيه اي را از طريق شما دريافت كند؟

 .......بله

خير .......

آيا تا بحال براي منصوب شدن به خدمتي بر شما دستگذاري شده است؟

 .......بله

خير .......

آيا تا بحال كسي با دستگذاري شما را بركت داده است؟

 .......بله

خير .......

آيا تا بحال شما با دستگذاري كسي را بركت داده ايد؟

 .......بله

خير .......

دو مورد از موارد باﻻ را كه تا كنون تجربه نكرده ايد در زير يادداشت كنيد و دعا كنيد تا روح القدس شما را هدايت كند
تا در رابطه با آن يك قدم ايماني بر داريد.
-١

-٢

86 | P a g e

87 | P a g e

كﻼس شاگردي

صفحه اول

امتحان نهائي
نام _________________________________ :

تاريخ _______________________________ :

 -١شاگرد كيست ؟ توضيح دهيد .

 -٢فرق بين زندگي با ايمان و زندگي با ديدار چيست ؟

 -٣چگونه در ايمان قوي شويم ؟

 -٤وسوسه چيست ؟ و منابع و منشأ وسوسه كدامند؟

 - ٥چگونه مي توان صداي خدا را شنيد ؟

 - ٦چهار هدف شخصي هر مسيحي چيست ؟ )فقط نام ببريد(
-١
-٢
-٣
-٤
 -٧سه ) (٣قدم براي عوض كردن طرز فكر را نام ببريد ؟
-١
-٢
-٣
 -٨چهار ) (٤اصل از  ٦اصل را كه در موفقيت مالي آموخته ايد نام ببريد .
-١
-٢
-٣
-٤
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كﻼس شاگردي

صفحه ٢

امتحان نهائي
نام _________________________________ :

تاريخ _______________________________ :

 -٩از اصول تصميم گيري كه در كﻼس آموخته ايد ؛  ٤نكته را نام ببريد ؟
-١
-٢
-٣
-٤
 -١٠سه اصل رابطه سالم در خانواده را در زير نام برده و مختصراً توضيح دهيد .
-١
-٢
-٣
 -١١اصول و طرز دعاي بخشش را به طور خﻼصه به زبان خودتان به همان طور كه براي بخشش يك شخص استفاده
مي كنيد در زيربنويسيد ؟ به اين طور شروع مي گردد  :خداوندا من  ............................را مي بخشم .
او را براي ...............................................

 -١٢از كﻼس شاگردي چه بركتي گرفتيد ؟

جاي اضافه

89 | P a g e

90 | P a g e

