درس اول

کالس زندگی در ملکوت خدا

توبۀ واقعی
خدا انسان را چگونه آفرید؟

در کتاب پیدایش  7 : 2می خوانیم که« :خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی
روح حیات دمید ،و انسان نَفسِ زنده شد».
پس انسان از سه قسمت روح ،روان و جسم تشکیل شده است .روان انسان خود نیز از سه قسمت فکر،
احساسات و اراده تشکیل شده است.

نقشه و ارادۀ خدا از ابتدای آفرینش برای انسان این بود که روانِ انسان تحت اطاعت و کنترل روح قرار
بگیرد و جسم انسان تحت اطاعت و کنترل روان .اما بخاطر گناه و سقوطِ انسان ،این ترتیب به هم خورد.
آدم و حوا از حضور خدا خارج شدند و روح آنها که از جنس نور (خدا) بود ،از جنس تاریکی گردید .از
آن زمان به بعد ،هرکس که به دنیا می آید ،با روح جدا از خدا و تاریک وارد این جهان می شود و در
همان فاصله ای که آدم و حوا بعد از سقوط در آن قرار گرفتند ،قرار می گیرد.
ولی خدا که محبت است راضی نبود که ما تا ابد از او جدا بمانیم و در ظلمت زندگی کنیم .پس همانطور
که وعده داده بود برای نجات بشر بر روی زمین آمد .او در شکل یک انسان به عنوان پسر انسان یعنی
خدای جسم پوشیده یعنی عیسی مسیح به روی زمین آمد و برای آمرزش گناهان ما جان خود را بر روی
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صلیب فدا کرد .او بعد از سه روز از مردگان برخواست .و به این ترتیب حیات جاودانی را برای ما فراهم
کرد تا هر که به او ایمان آورد هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد (یوحنا .)16 : 3
وقتی به قلب ایمان می آوریم ،نجات پیدا می کنیم ،یعنی در قلب خود می پذیریم که عیسی مسیح بخاطر
گناهان ما روی صلیب رفت و جان خود را داد تا جان ما را بخرد .وقتی که این حقیقت را در قلب خود
می پذیریم و به زبان اعالم می کنیم خدا ما را عادل و پاک می شمارد و روح خودش (روح القدس) را به
ما عطا می کند و ما نجات پیدا می کنیم .روح تاریک ما روشن می شود و ما تولد تازه را در یافت میکنیم.
معنی توبه واقعی چيست؟

کلمه توبه  ،به معنی «عوض کردن طرز فکر» می باشد .توبه واقعی باید در هر سه قسمت روان انجام شود.
1ـ توبه در فکر :یعنی اینکه شخص در مورد گناه ،خدا و انسان تغییر فکر بدهد .برای توبه واقعی در
فکر ،باید بپذیریم که گناهکار هستیم .گناه یعنی انجام ندادن ارادۀ خدا .خدا خدای محبت است و انسان

موجود گمشده و ناپاکی است.
 2ـ توبه در احساسات :برای توبه در قسمت احساست  ،باید احساس غم و پشیمانی کنیم و اشتیاقِ
شدید برای بخشیده شدن داشته باشیم.
 3ـ توبه در اراده :برای توبه در قسمت اراده ،باید قدم عملی برداریم .یعنی باید به زبان اعتراف کنیم
که گناهکار هستیم و توبه کنیم .وقتی که ثمرات توبه در زندگی ما دیده شوند آنگاه توبۀ ما توبۀ واقعی و
حقیقی محسوب می شود.
ایمان آوردن یعنی چه؟

ایمان آوردن یک عمل قلبی است و الزم است که در سه قسمت فکر و احساسات و ارادۀ روان انجام گیرد.
 1ـ عامل فکری :عامل فکری در ایمان عبارت است از پذیرفتن و باور کردن اینکه انسان گناهکار
است و عیسی مسیح نجات را بر روی صلیب برای ما فراهم کرده است.
 2ـ عامل احساسی :عامل احساسی در ایمان عبارت است از داشتن عشق به خدا .
 3ـ عامل ارادی :عامل ارادی در ایمان نتیجۀ منطقی دو عامل فکری و احساسی می باشد ،به این
معنی که خود را کامالً تسلیم عیسی مسیح کرده عمالً با او زندگی کنیم.
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درس دوم

کالس زندگی در ملکوت خدا

نجات
خدا ما را دوست دارد و برای تک تک ما نقشه های عالی دارد .او آنقدر ما را دوست داشت تا حاضر شد مزۀ
مرگ را چشيده و جان خود را قربانی کند تا ما را از مرگ ابدی نجات دهد .در نتيجه زندگی ما دیگر متعلق به
خود ما نيست بلکه متعلق به اوست که برای ما مرد و زنده شد.
اما بخشش گناهان و نجات فقط یک قسمت از آن کاری است که خدا می خواهد در زندگی ما انجام دهد.
سئوال مهم این است :حاال که به عيسی مسيح ایمان آورده ام و نجات را دریافت کرده ام چکار باید بکنم؟
حاال ارادۀ خدا برای من چيست؟ بعد از نجات زندگی من چه تغييری باید بکند؟
نجات را چگونه دريافت می کنیم؟ (روميان )10-9 : 10
وقتی به قلب ایمان می آوریم..................................................................................................................... :
وقتی به زبان اعالم می کنيم....................................................................................................................... :
نجات از چه ؟ (آنچه انجام شده است ـ زمان گذشته )
 .1نجات از تسلط شيطان
 .2نجات از تسلط دنيا (مرگ ابدی)
 .3نجات از تسلط نفس
قرار مالقات در آسمان (ملکوت خدا در آسمان ،آنچه انجام خواهد شد = زمان آینده )
مکاشفه ...................................................................................................................................... 5 – 3 : 22
مکاشفه ............................................................................................................... ............................... 4 : 21
درک ارادۀ خدا در زندگی من ( ملکوت خدا بر روی زمين ) (در حال انجام شدن است ـ زمان حال)
روميان .................................................................................................................... .......................... 29 : 8
افسسيان ............................................................................................................................................ 13 : 4
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زندگی پیروزمندانه بر روی زمین

 .1زندگی نو :دوم قرنتيان ......................................................................................................... 17 : 5
 .2دریافت قوت و قدرت :اعمال ................................................................................................. 8 : 1
 .3زندگی پر ثمر :غالطيان ........................................................................................................ 22 : 5
 .4پيروزی بر مشکالت دنيا :اول يوحنا ........................................................................................ 4 : 5
 .5پيروزی بر شيطان :اول يوحنا .................................................................................................. 4 : 4
 .6ابزار دست خدا برای نجات دیگران :متی .................................................................. 20 – 19 : 28
......................................................................................................................................................................
کاربرد شخصی

در مورد سئواالت زیر فکر کرده ،جواب دهيد .سپس در مورد جواب خود دعا کنيد.
آیا می خواهيد تا ابد با مسيح در آسمان سلطنت کنيد؟
آیا می خواهيد بر روی زمين مثل مسيح پر از قوت ،قدرت ،محبت و پيروزی زندگی کنيد؟
اگر جوابِ شما به این سئواالت بله می باشد ،اکنون در دعا زندگی خود را به خدا تسليم کنيد و به او تعهد بدهيد
که با جدیت برای رشد روحانی خود در این کالس شرکت کرده ،به معلم خود جوابگو خواهيد بود .همچنين اگر
عضوی از یکی از گروههای شباهنگ نيستيد ،الزم است برای رشد روحانی سالم خود و دریافت هر آنچه که
خدا برای شما دارد ،به گروه شباهنگی وصل شوید و بطور مرتب در آن شرکت کنيد.
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کالس زندگی در ملکوت خدا

خدايی و خداوندی مسيح
خدا بودن عيسی مسيح يکی از مهمترين اصول ايمان مسيحی می باشد .نجات ما بر اين پايه قرار دارد که طبق
وعده هايی که خدا در عهد عتيق داده بود ،خود خدا مانند پدری دلسوز بر روی زمين آمد و ما را که فرزندان
گمشدۀ او بوديم نجات داد.
يک روحيۀ نيکوی ما ايرانيان اين است که بسيار حساس و هوشيار هستيم تا نکند انسانی را به مقام خدايی
ببريم .در کتاب مقدس بيان شده است ،که انسان خدا نشد بلکه خدا جسم پوشيد و به شکل انسان در آمد.
سئوال اين نيست که آيا خدا می تواند انسان شود يا نه (البته که می تواند) ،سئوال اصلی اين است که چرا خدا
انسان شد( .يوحنا )29 : 1
معنی القاب عيسای مسيح

معنی«پسر خدا» چيست؟ خدا در جسم ( لقب عيسای مسيح)
معنی«پسر انسان» چيست؟ خدا در جسم ( لقب عيسای مسيح) دانیال 13 : 7
نتيجه :عيسای مسيح در جسم  %100خدا و  %100انسان بود.
معنی «عيسی» چيست؟ يهوه (خدا) نجات دهنده
معنی «مسيح» چيست؟ مسح شده (به عنوان پادشاه)

خدايی عيسی مسيح به پنج طريق مختلف در کتاب مقدس بيان شده است

 .1خدا بودن عيسای مسيح در تورات (عهد عتيق) بيان شده است

آيات زير و بسياری ديگر از آيات عهد عتيق نشان دهندۀ اين هستند که خدا نجات دهنده است و وعده داده
است که برای نجات بشر بر روی زمين خواهد آمد.
اشعیاء « 9 : 25و در آن روز خواهند گفت« :اينک اين خدای ما است که منتظر او بوده ايم و ما را نجات
خواهد داد .اين خداوند است که منتظر او بوده ايم پس از نجات او مسرور و شادمان خواهيم بود».
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اشعیاء « 11-10 : 40اينک خداوند يهوه با قوت می آيد و بازوی وی برايش حکمرانی می نمايد  .....او مثل
شبان گلۀ خود را خواهد چرانيد و به بازوی خود بره ها را جمع کرده به آغوش خويش خواهد گرفت »....
اشعیاء « 14: 7بنابراين خود خداوند به شما آيتی خواهد داد :اينک باکره حامله شده ،پسری خواهد زائيد و نام
او را «عمانوئيل» خواهد خواند .يعنی «خدا با ما».
اشعیاء « 6 : 9زيرا که برای ما ولدی زائيده و پسری به ما بخشيده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم
او «عجيب» «مشير» و «خدای قدير» و «پدر سرمدی» و «سرور سالمتی» خوانده خواهد شد».
مالکی « 1 : 3اينک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طريق را پيش روی من مهيا خواهد ساخت و
خداوندی که شما طالب او می باشيد ،ناگهان به هيکل خود خواهد آمد  .....هان او می آيد».
اشعیاء « 6-5 : 45من يهوه هستم و ديگری نيست و غير از من خدايی نی .من کمر تو را بستم هنگامی که مرا
نشناختی .تا از مشرق آفتاب تا مغرب آن بدانند که سوای من احدی نيست .من يهوه هستم و ديگری نی».
اشعیاء  « 2 : 12اينک خدا نجات من است بر او توکل نموده ،نخواهم ترسيد .زيرا ياه يهوه قوت و تسبيح من
است و نجات من گرديده است».

 .2خدا بودنِ عيسای مسيح در انجيل (عهد جديد) بيان شده است

آيات زير و بسياری ديگر از آيات عهد جديد خدايی عيسای مسيح را تأکيد می کنند.
يوحنا « 1 : 1در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود».
يوحنا  « 14 : 1و کلمه جسم گرديد و ميان ما ساکن شد ،پر از فيض و راستی و جالل او را ديديم ،جاللی
شايستۀ پسر يگانۀ پدر».
يوحنا « 29 : 1و در فردای آن روز يحيی عيسی را ديد که به جانب او می آيد .پس گفت :اينک برۀ خدا که
گناه جهان را بر می دارد!»
اول تیموتاوس « 16 : 3و باال جماع سر دينداری عظيم است که خدا در جسم ظاهر شد».
کولسیان ..................................................................................................................................... 19-15 :1
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......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ............................................
......................................................................................................................................................................
عيسای مسيح صورت خدای ناديده است ،همه چيز بوسيله او آفريده شده است ،او قبل از همه بوده است و تمام
پری خدا در او ساکن شده است.

 .3خدا بودن عيسای مسيح بوسيلۀ خودِ او اعالم شده است

يوحنا .................................................................................................................................. 33- 30 : 10
عيسای مسيح گفت که «من و پدر يک هستيم» و يهوديان به اين دليل که او خود را خدا می دانست می
خواستند او را سنگسار کنند زيرا که در نظر آنها اين حرف مسيح کفر بود.
يوحنا ......................................................................................................................................... 11-6 :14
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
مسيح می فرمايد «هر که مرا می شناسد ،خدای پدر را نيز می شناسد» چون «هر که مرا ديد پدر را ديده است»
باور کنيد «من در پدر هستم و پدر در من است» و «پدری که در من ساکن است اين اعمال را انجام ميدهد».
يوحنا  58 : 8عيسی مسيح بديشان گفت« :آمين آمين به شما می گويم که پيش از آنکه ابراهيم پيدا شود من
هستم».
پس چرا عیسای مسیح به «پدر» دعا می کند و می گويد «پدر از من بزرگتر است».
زيرا وقتی که مسيح بر روی زمين بود ،خود را در جسم يک انسان محدود کرده بود .پس خدای پدر که در آن
زمان محدوديت جسمانی نداشت ،از خدای پسر که محدوديت جسمانی داشت بزرگتر بود ،بعالوه خدای جسم
پوشيده (پسر) با خدای نامحدود (پدر) در ارتباط بود .دعا اين ارتباط را بيان می کند.
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 .4خدا بودنِ عيسای مسيح در کارها و معجزات او ثابت شده است

خلقت دنيا
زنده کردن مرده ها
شفای کوران
دستور به طبيعت و آرام کردن طوفان
بخشيدن گناهان
قبول پرستش
 .5خدا بودنِ عيسی مسيح از طريق شاگردان اعالم شده است

يوحنا ...................................................................................................................................... 29-28 : 20
...................................................................................................................... ................................................
......................................................................................................................................................................
مکاشفه ............................................................................................................................................... 8 : 1
اول يوحنا .......................................................................................................................................... 20 : 5
رومیان ............................................................................................................................................... 5 : 9
کاربرد شخصی

در دعای شخصی ،با عيسای مسيح بعنوان خدا صحبت کنيد .او را بعنوان خدا بپرستيد و به او بگوييد که می
خواهيد او را بهتر بشناسيد و با او رابطۀ نزديک و عاشقانه داشته باشيد.
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خداوندی عيسی مسيح
خداوندی يعنی چه؟

کلمۀ «خداوند» به معنی صاحب ،مالک و ارباب می باشد .مالک کسی است که بر مايملک خود حق دارد و می
تواند با آن هر کاری که بخواهد انجام دهد.
چرا عيسی مسيح خداوند است؟

کولسیان ..................................................................................................................................... 18-15 : 1
............................................................................................................................................................ ..........
......................................................................................................................................................................
او قبل از همه است و در همه چيز قيام (مقام اول) دارد.
چرا بايد خداوندی مسيح را در زندگی خود بپذيريم؟

عيسی مسيح خداوند همه کس و همه چيز است .چه خداوندی او را در زندگی خود بپذيريم و چه نپذيريم ،او
خداوند جهان است و بر همه چيز خداوندی می کند.
مزمور  1 : 24زمین و پری آن از آن خداوند است .ربع مسکون و ساکنان آن.
اما رابطۀ ما با مسيح مانند حاکم و محکوم نيست ،بلکه بر اساس محبت بی قيد و شرط اوست:
 .1خداوندی مسيح را با دل و جان می پذيريم چون او ما را با خون خود خريده است و ما به او تعلق
داريم.
اول قرنتیان ......................................................................................................................... 20-19 : 6
..............................................................................................................................................................
اول پطرس ......................................................................................................................... 19-18 : 1
........................................................................................................................................... ...................
 .2خداوندی مسيح را با جان و دل می پذيريم چون هنگامی که ما گناهکار بوديم او برای آمرزش گناهان
ما جان خود را داد و به اين طريق محبت خود را به ما نشان داد.
دوم قرنتیان ......................................................................................................................... 15-14 : 5
...............................................................................................................................................................
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خداوندی مسيح را با جان و دل می پذيريم چون به او اعتماد کامل داريم ،او وعده دهندۀ امين است.

رومیان .................................................................................................................................... 1 : 12
طرز زندگی ما برای مسيح چه اهميتی دارد؟

طبق مکاشفه  ،16-15 : 3می توانيم در يکی از اين سه طريق زير زندگی کنيم( .مثال  3دايره)

خداوندی مسيح در عمل ديده می شود نه در گفتن

لوقا ........................................................................................................................................... 46 : 6
خداوند می خواهد که ما سرسپردگی کامل خود را به او در رفتارمان نشان دهيم يعنی خداوندی او عمالً در
زندگی ما ديده شود.
لوقا ................................................................................................................................... 49-47 : 6
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
اطاعت و سرسپردگی ما از عيسی مسيح به نفع خود ماست نه به نفع او.
متی ............................................................................................................................................ 33 : 6
اگر عيسی مسيح خداوند زندگی ماست پس اهداف و ارجحيت های زندگی ما بايد طبق ارادۀ او باشد.
بايد زندگی خود را تقديم و تسليم او کنيم.
کاربرد شخصی

اکنون که معنی خداوندی مسيح و اهميت آنرا می دانيد ،تصميم بگيريد که خداوندی او عمالً در زندگی شما
نمايان شود .در مورد امور زير دعا کنيد و آنها را تقديم خداوند بکنيد.
( ) از امروز عيسی مسيح در همۀ حوزه های زندگی من خداوند من است .با شادی خود و زندگيم را کامالً به او تقديم می
کنم و تصميم می گيرم که کالم او را در همۀ امور اطاعت کنم.
( ) امروز نقشه ها و اهداف خود را در مورد ( .............کار ،ازدواج ،دوستی ها ،تصميمات) به خداوندم عيسی مسيح تسليم می
کنم.
( ) از امروز کارهای خود را طوری تغيير می دهم تا بتوانم بطور مرتب در کالس ،کليسا و گروه شباهنگ شرکت کنم.
( ) از امروز تصمي م می گيرم که عيسی مسيح خداوند پول من باشد و به اين نشانه از امروز در کليسا به او هديۀ مالی می دهم.
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کالس زندگی در ملکوت خدا

کالم  :غذای روح
سه اصل تعادل و سالمتی روحانی؟ (مثال سه پايه و درخت)
کالم ،دعا و روح القدس پايه و اساس زندگیِ ايمان يک مسيحی می باشند.

پس برای داشتن زندگی سالم مسيحی و تعادل در ايمان بايد روزانه در اين سه اصل روحانی رشد کنيم.

.1

رشد در کالم:

برای رشد در کالم بايد روزانه کتاب مقدس را مطالعه کنيم ،نه فقط به اين قصد که به معلومات ما اضافه شود
بلکه برای اينکه خدار را بهتر بشناسيم ،ارادۀ او را درک کنيم تا اطاعت کرده شخصيت و زندگی ما تغيير کند .در
گروه های شباهنگ اين را انجام خواهيم داد.
(روميان  2 : 12و دوم تيموتاوس  16 : 3ـ .)17

.2

رشد در دعا و پرستش:

در گروه شباهنگ ياد می گيريم که چگونه در قوت دعا و پرستش رشد کنيم تا قوت روح القدس در دعا های
ما برای نجاتها ،شفاها و آزاديها جاری شود (يعقوب  13 : 5ـ .)18
 .3رشد در رابطه با روح القدس:

تعميد روح القدس ،پری روح القدس و رابطه عميق با روح القدس مرتب در گروههای شباهنگ تشويق می
شوند .رابطۀ ما با روح القدس بايد طوری عميق باشد که او نزديکترين شخص در زندگی ما باشد تا بتوانيم
محبت خدای پدر و قوت او را عمالً در زندگی خود تجربه کنيم (روميان  5 : 5و  12 : 8ـ .)17
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تأثیرِ ضعف یکی از این سه اصل در زندگی روحانی چیست؟
کالم و دعا بدون روح القدس:

کالم و دعا بدون روح القدس يک انجام وظيفۀ مذهبی شده ،بسيار خشک و خسته کننده می گردد .عالوه بر اين
کالم و دعا بدون روح القدس قدرتی برای تغيير و تحول نخواهد داشت.
کالم و روح القدس بدون دعا:

کالم و روح القدس بدون دعا قدرت روح القدس را در زندگی ما جاری نخواهد ساخت .چون آنچه در کالم می
خوانيم بوسيله دعاست که در قلب و شخصيت ما شکل می گيرد .رابطه با روح القدس بدون دعا نيز سطحی و
بی اثر است.
دعا و روح القدس بدون کالم:

بدون کالم ،دعا های ما بسيار سطحی می شوند ،زيرا که وعده های خدا را نمی دانيم تا طبق آنها دعا کنيم .ارادۀ
خدا را نمی دانيم تا طبق آن دعا کنيم .شخصيت خدا را نمی شناسيم تا طبق آن با او رابطه برقرار کنيم.
مروری بر کتاب مقدس

 کتب عهد جديد 27 :کتاب
 کتب عهد عتيق 39 :کتاب
 تعداد کل کتبِ کتاب مقدس 66 :کتاب
 تعداد نويسندگان کتاب مقدس 40 :يا  41نفر (نويسندۀ کتاب عبرانيان مشخص نيست)
 کلِ کتاب مقدس در طول  1500سال نوشته شده است
چرا چهار انجیل داریم؟

هر کدام از اناجيل يک جنبه از زندگی و تعاليم عيسی مسيح را تأکيد می کنند.
متی عيسی مسيح را به عنوان پادشاه معرفی می کند.
مرقس عيسی مسيح را به عنوان غالم ،خادم و نجات دهنده معرفی می کند(.معجزات و جنگهای روحانی).
لوقا عيسی مسيح را به عنوان انسان کامل (پسر انسان) معرفی می کند.
يوحنا عيسی مسيح را به عنوان خدای کامل (پسر خدا) معرفی می کند.
چرا کالم خدا مهم است؟

کالم خدا نان روحانی ماست که هر روز به آن احتياج داريم .همانطور که بدن ما بدون تغذيۀ سالمِ روزانه
ضعيف و مريض می شود ،روح ما نيز بدون تغذيۀ سالم روزانه از کالم خدا ،ضعيف و نحيف و مريض می شود.
2

متی .................................................................................................................................................. 4 : 4
کالم خدا را از کجا شروع به خواندن کنیم؟

بهتر است که ابتدا کتب عهد جديد را دو بار کامل بخوانيم و بعد کتب عهد عتيق را مطالعه کنيم .ترتيب خواندن
کتب عهد جديد نيز بهتر است به صورت زير باشد .
يوحنا ،غالطيان ،افسسيان ،فيليپيان ،کولسيان ،يعقوب ،متی ،اعمال رسوالن ،روميان ،اول يوحنا ،اول قرنتيان ،دوم
قرنتيان ،مرقس ،اول پطرس ،دوم پطرس ،اول تسالونيکی ،دوم تسالونيکی ،لوقا ............
هر گاه که کالم خدا را می خوانيم يا در موعظه آنرا می شنويم بايد اجازه دهيم که حقايق کالم قلب و روح و
شخصيت ما را تغيير دهد ،در غير اين صورت بيهوده وقت خود را تلف کرده ايم .کالم خدا شمشير روح القدس
است—شمشير دو دمی که بايد اجازه دهيم ما را بتراشد تا به شکل دلخواه خداوند در آئيم.
رومیان ............................................................................................................................................ 17 : 10
افسسیان ............................................................................................................................................ 17 : 6
عبرانیان .................................................................................................................................... ......... 12 : 4
هر گاه کالم خدا را می خوانيم و يا می شنويم بايد اجازه دهيم که روح القدس از طريق آن کالم قلب ما را
لمس کند .به اين ترتيب که فکر ما را در مورد مسائل عوض کند ،احساسات ما را برانگيزد و ما را هدايت کند
تا برای رشد روحانی يک قدم عملی برداريم.
دوم تیموتاوس ................................................................................................................................... 16 : 3
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رازگاهان
اگر می خواهیم که زندگی ما خداوند را جالل دهد و شخصیت ما روز بروز شبیه شخصیت عیسی مسیح گردد
باید در خلوت به حضور خدا برویم و با او وقت خصوصی داشته باشیم.
می توانیم کالم خدا را به سه طریق بخوانیم.
 .1روخوانی
 .2مطالعۀ دقیق کتاب مقدس Bible Study
 oمطلب (موضوعی که می خواهید آنرا مطالعه کنید)
 oدید خدا راجع به آن مطلب چیست؟
 oکاربرد آن در زندگی من چیست؟
 .3رازگاهان

روخوانی آن است که ما بطور سریع چند فصل را در مدت کوتاهی بخوانیم تا با متن کلی آن آشنا شویم .در
روخوانی توجه زیادی به جزئیات کالم نمی کنیم( .نگاه به طرح کلی شهر از هواپیما).
مطالعۀ دقیق کالم یا  Bible Studyآن است که ما به جزئیات کالم در بارۀ موضوع بخصوصی پی می بریم.
(آشنا شدن با محله های مختلف شهر هنگام رانندگی).
رازگاهان آن است که ما با دقت به جزئیات کالمی که می خوانیم توجه کنیم و از خداوند بخواهیم که مفهوم آنرا
برای ما مکشوف بسازد .وقتی خداوند مفهوم آن آیات را برای ما مکشوف می سازد می گویئم کالم خدا برای
ما رِیما شده است و حقایق آن آیات در زندگی ما عملی می گردد .هر چقدر بیشتر کالم خدا برای ما رِیما شود
بهترمی توانیم در زندگی مان خداوند را جالل دهیم.
پس تغذیۀ روزانه از کالم خدا را رازگاهان می نامیم .رازگاهان کردن یعنی با خدا راز و نیاز کردن .مهمترین
اصل در را زگاهان این است که بدانیم ما کالم را نمی خوانیم که فقط بر معلومات خود اضافه کنیم بلکه می
خوانیم تا با اطاعت کردن از آن شخصیت ما عوض شده شبیه عیسی مسیح شویم و در ایمان رشد کنیم.
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هر روز در رازگاهان قدم های زیر را بردارید:
 .1دعا برای پری روح القدس

از روح ا لقدس که نویسندۀ کتاب مقدس است بخواهید که شما را پر سازد .با او مشارکت داشته باشید و در
حضور او کتاب مقدس را باز کنید.
 .2خواندن کالم

کالم را در حضور روح القدس خوانده و از او بخواهید که معنی آنرا برایتان باز کند .از او بپرسید:
 این کالم چه مکاشفه ای از شخصیت خدا و یا مردان و زنان خدا را برایم نمایان می سازد؟
 طبق این مکاشفه چه تغییراتی باید در زندگی من ،شخصیت من ،رفتار و گفتار من روی دهد؟
 .3دعا برای عوض شدن

برای هر چیزی که روح خدا در کالمش به شما نشان داده است دعا کنید .از او بخواهید که قلب و روح و
شخصیت و فکر و رفتار و گفتار شما را طبق آنچه که خوانده اید عوض کند.

خالصه و مفهوم آیات زیر را در مقابل آنها بنویسید.
یوحنا ................................................................................................................................................. 16 : 3
مزمور ........................................................................................................................................ 103 : 119
اول یوحنا .................................................................................................................................... 10- 9 : 1
اول یوحنا ...................................................................................................................................... 4 : 4
دوم قرنتیان .................................................................................................. ...................................... 17 : 5
افسسیان ............................................................................................................................................... 8 : 2
رومیان .............................................................................................................................................. 23 : 3
مزمور .................................................................................................................. ...............................1 : 24
2
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دعا  :طريق رابطه با خدا
دعا چيست؟

اکثر ما در بارۀ دعا کردن افکار غلطی داريم ،يا به ياد نماز و تکرار دعاهای حفظی می افتیم ،يا دعا کردن را يک
انجام وظیفه می دانیم و يا فکر می کنیم دعا کردن محدود به استغاثه و درخواستهای پی در پی از خدا می باشد.
آنچه مسلم است بايد فکر ما در مورد دعا عوض شود .خدا ما را از ظلمت و مرگ ابدی نجات داده است تا با
او رابطۀ مستقیم داشته باشیم .دعا رابطۀ دو طرفه با خدايی است که ما را آفريده است و بدون قید و شرط ما را
دوست می دارد .خدا مشتاق است که با ما که فرزندان او هستیم همواره در رابطه باشد .همانطور که جسم ما
برای زنده ماندن ،نفس می کشد و از هوا اکسیژن می گیرد ،روح ما نیز برای زنده ماندن بوسیله دعا از خداوند
زندگی و سالمتی دريافت می کند.
بعدهای مختلف دعا چيستند؟

دعا بعدهای مختلفی دارد که بايد همۀ آنها را تجربه کنیم:
 .1از حضور خدا لذت بردن:

در دعا بحضور خدا می رويم ،از محبت او می نوشیم و از وجود او لذت می بريم .او پدر آسمانی ماست و
مشتاق است که ما را که فرزندان او هستیم در آغوش بگیرد و نوازش کند.
مزمور ................................................................................................. .......................................... 11 : 16
 .2گفتن و شنيدن :در دعا قلب خود را برای خدا باز می کنیم ،او نیز قلب و اراده خود را برای ما
مکشوف می سازد .هدف از دعا کردن اين نیست که ارادۀ خود را به خدا بگوئیم تا او آنرا انجام دهد بلکه اين
است که خدا ارادۀ خود را به ما بگويد تا ما آنرا انجام دهیم .
ارمياء ........................................................................................................... ..................................... 3 : 33
 .3پرستش :در دعا خدا را عبادت می کنیم و صفات او را ستايش می کنیم .از او برای کارهايی که برای
ما انجام داده است تشکر می کنیم .عبادت و پرستش عکس العمل طبیعی هر انسانی است که با خدا مالقات
کرده است و با او يک رابطۀ شخصی دارد .هر که با خدا مالقات می کند ،به زانو در آمده او را می پرستد.
مزمور ...................................................................................................................................... 5 – 1 : 100
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 .4درخواست و دريافت کردن :با دعا می توان به حضور خدا رفت و با دستی پر از حضور او برگشت.
وقتی مطابق اراده خدا دعا می کنیم يقین داريم که او جواب خواهد داد .پس با ايمان دعا کرده به ايمان برکات
او را دريافت می کنیم .مثالً در دعا می توان تعمید و پری روح القدس ،قدرت ،شفا ،آزادی و شهامت برای
بشارت دادن را دريافت کرد.
يوحنا .............................................................................................................................................. 24 : 16
در کجا بايد دعا کرد؟

 .1در همه جا :بايد در طول روز در هر جا و در هر موقعیت دعا کرد ،يعنی بايد مرتب از روح القدس پر
شده ،با خدا ارتباط برقرار کرد.
اول تيموتاوس ..................................................................................................................................... 8 : 2
 .2در خلوت :بايد با خدا وقت خصوصی گذاشت و در خلوت به حضور او رفت و با او مالقات داشت.
متی ............................................................................................................................ .................... 6-5 : 6
 .3در جمع :بايد همراه ديگر ايمانداران نیز به حضور خدا رفت و در جمع دعا کرد.
متی ............................................................................................................. ....................................... 9 : 6
چگونه بايد دعا کرد؟

هر دعايی بايد با هدايت روح القدس باشد .روح القدس در دعا ما را هدايت می کند تا برای موضوع خاصی
دعا کنیم .او هنگام دعا افرادی را به ذهن ما می آورد که برای آنها دعا کنیم.
 .1دعای به عقل :در اين دعا روح القدس فکر ما را هدايت می کند تا برای موضوع خاصی دعا کنیم.
اول قرنتيان ....................................................................................................................... ............ 15 : 14
 .2دعای به روح :در اين دعا ،روح القدس روح ما را هدايت می کند تا به زبانها دعا کنیم .کسانی که
تعمید روح القدس را دريافت کرده اند ،می توانند کنترل زبانشان را به روح القدس بسپارند و به زبانها دعا کنند.
روميان ............................................................................................................................................ 26 : 8
کاربرد شخصی

در طول هفته با دعا به حضور خدا رفته ،بعدهای مختلف دعا را تجربه کنید .اگر در مورد دعا سئوال خاصی
داريد با معلم کالس خود در میان بگذاريد .از افرادی که در دعا قوی هستند بخواهید که با شما دعا کنند تا
شما هم در دعا کردن عمیق تر شويد .با اين چنین افراد قرار دعا بگذاريد.
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راهنمای دعا
متی 13-9 : 6
 )1پرستش
ای پدر ما که در آسمانی ،نام تو مقدس باد

 .1خدا را برای آن کسی که هست بپرستید.
 .2او را برای کارهايی که برای شما کرده است بپرستید (يعقوب )17 : 1

 )2تسليم
ملکوت تو بيايد .ارادۀ تو چنانکه در آسمان است ،بر زمين کرده شود

 .1دعا کنید خداوند در قلب و زندگی و خانوادۀ شما و همچنین در کلیسا و در شهر
شما سلطنت کند.
 .2خود را مطیع ارادۀ خدا بسازيد ،او را خداوند زندگی خود بکنید (رومیان)1 : 13

 )3تقاضا
نان کفاف ما را امروز به ما بده

 .1در مورد نگرانی ها دعا کنید (فیلپیان )4 : 4
 .2برای تقاضاها و خواسته های خود دعا کنید
 .3برای سالمتی و موفقیت دعا کنید (سوم يوحنا )2
 .4برای حکمت دعا کنید (يعقوب )5 : 1
 .5برای جزئیات دعا کنید نه بطور کلی

 )4بخشش
خطاهای ما را ببخش چنانکه ما نيز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشيده ايم

 .1اعترافِ گناهان و پاک شدن از گناهان (اول يوحنا )9 : 1
 .2بخشیدن ديگران و طلب برکت کردن برای آنها (عبرانیان  15 : 12و يعقوب باب )3

 )5پيروزی
و ما را در آزمايش مياور ،بلکه از شرير ما را رهايی ده ،زيرا ملکوت و قوت و جالل تا ابداآلباد از آنِ تو است ،آمين

 .1برای پیروزی بر وسوسه ها دعا کنید (يعقوب )8-7 : 4
 .2در نام عیسی مسیح بر شیطان اعالم پیروزی کنید (اول يوحنا )4 : 4
 .3دعا کنید که خداوند در زندگی شما جالل بیابد
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تعميد و پری روح القدس
روح القدس کيست؟

روح القدس ،روح خداست که در حال حاضر بر روی زمين ساکن می باشد .او «روح عيسی» و روح خدای
پدر است که هنگام ایمان آوردن وارد قلب ما می شود .این عمل را تولد تازه یا تولد روحانی می ناميم.
افسسيان ..................................................................................................................................... 14-13 : 1
چرا عيسی مسيح باید از این دنيا می رفت؟

خود عيسی مسيح فرمود که «رفتن من برای شما مفيدتر است زیرا اگر نروم  ،تسلی دهنده (روح القدس) نزد
شما نخواهد آمد ،اما اگر بروم ،او را نزد شما می فرستم» (یوحنا  .)17 : 16رابطه با روح القدس مهمترین راز
زندگی سالم و پيروزمندانه یک مسيحی می باشد.
يوحنا ......................................................................................................................... .............. 18-15 : 14
يوحنا ............................................................................................................................................... 23 : 14
يوحنا ................................................................................................................................................. 8 : 16
تعميدها

معنی کلمۀ تعميد «فرو رفتن» است .در ایمان مسيحی سه تعميد وجود دارد:
 ) 1تعميد در بدن مسيح

این نوع تعميد در لحظه ای که ایمان می آوریم انجام می شود .در آن لحظه روح ما تولد تازه می یابد .ما وارد
بدن مسيح (کليسا) شده ،عضوی از خانوادۀ الهی می شویم.
روميان ............................................................................................................................................ 6-4 : 6
اول قرنتيان ...................................................................................................................................... 13 : 12
 ) 2تعميد در آب

این نوع تعميد بعد از ایمان آوردن انجام می شود .تعميد در آب به نشانۀ:
 در نفس مردن و با مسيح از مردگان برخاستن است
 اعالم جشن و شادی است
 اطاعت از کالم خداست (خود عيسی مسيح تعميد گرفت)
1

متی ................................................................................................................................................. 19 : 28
 ) 3تعميد در روح القدس

تعميد روح القدس باید هر چه زودتر بعد از ایمان آوردن انجام شود (حتی قبل از تعميد آب) .در این نوع تعميد
که با دعا انجام می شود ،شخص کامالً در روح القدس فرو می رود طوری که از روح خدا پر و لبریز می شود.
اعمال  5 : 1و ............................................................................................................................................ 8
اعمال ............................................................................................................................................ 15 : 8
چگونه در روح القدس تعميد بگيریم؟

 ) 1قبل از هر چيز باید از ته دل تشنه روح القدس باشيم.
يوحنا................................................................................................................................ 39 -37 : 7
 ) 2باید ایمان داشته باشيم که خدای پدر از ما مشتاق تر است که روح القدس را بر ما بریزد.
لوقا ................................................................................................................................ . 13-11 : 11
 ) 3باید از گناهان خود توبه کنيم و اجازه دهيم که عيسی مسيح بر تختِ سلطنتِ قلب ما پادشاهی کند.
اعمال ..................................................................................................................... ................... 38 : 2
اعمال ......................................................................................................................................... 32 : 5
 ) 4باید در دعا از ته دل درخواست کنيم.
لوقا .................................................................................................................................. .. 10-9 : 11
 ) 5باید با ایمان تعميد روح را دریافت کنيم.
يعقوب ...................................................................................................................................... 8-6 : 1
 ) 6باید اجازه دهيم که روح القدس با زبان خود (که برای ما ناشناخته است) از طریق ما دعا کند.
اعمال .............................................................................................................................. .............. 4 : 2
پری روح القدس یعنی چه؟

کالم خدا به هر مسيحی حکم می کند که« :مست شراب نشوید ،زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می
کشاند بلکه از روح القدس پر شوید» .منظور این است که بجای آنکه خود را از شراب پر کنيم تا شراب فکر و
روح و احساسات و رفتار و گفتار ما را کنترل کند ،خود را از روح القدس پر کنيم تا روح خدا فکر و روح و
احساسات و رفتار و گفتار ما را کنترل کند.
افسسيان ...................................................................................................................... ...................... 18 : 5
2

فرق تعميد روح القدس و پری روح القدس چيست؟

تعميد روح القدس یک بار انجام می شود و بوسيله آن قدرت روح القدس در ما جاری می شود تا برای عيسی
مسيح شاهد (نمونۀ زنده یک مسيحی) باشيم (اعمال رسوالن  .)8 : 1اما پری روح القدس یک باره نيست بلکه
باید دائماً از روح القدس پر شد .یعنی باید لحظه به لحظه اجازه داد که روح خدا کنترل زندگی ما را به دست
بگيرد ،تا رفتار و گفتار ما نتيجۀ نفس ما نباشد بلکه ثمرۀ کنترل و هدایت روح خدا باشد.
غالطيان ............................................................................................................................................. 25 : 5
تاثير پری روح القدس در زندگی یک مسيحی چيست؟

زمانی که به عيسی مسيح ایمان می آوریم ،روح القدس وارد قلب و زندگی ما می شود .اما اميال جسمانی و
خواسته های نفسانی ما آناً از بين نمی روند .بنابراین در درون ما همواره جنگی بين نفس و روح ما وجود دارد.
این به خواست و ارادۀ ما بستگی دارد که کداميک از این دو نيرو رفتار و گفتار ما را کنترل کند ،نفس گناه آلود
ما یا روح خدا؟
اگر رفتار و گفتارمان تحت کنترل نفس ما باشد نتيجۀ آن ميوه های نفس خواهد بود:
غالطيان...................................................................................................................................... 21 -19 : 5
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................... ..................................................................
...................................................................................................... ................................................................
اما اگر از روح القدس پر شویم و اجازه دهيم که او رفتار و گفتار ما را کنترل کند نتيجۀ آن

ميوۀ روح القدس

خواهد بود.
ميوۀ روح القدس

غالطيان 22 : 5
 )1محبت

 )4حلم ،بردباری ،صبر (با مردم)

 )7ایمان ،وفاداری

 )2شادی ،خوشی

 )5مهربانی

 )8تواضع ،فروتنی

 )3سالمتی ،آرامش

 )6نيکویی

 )9پرهيزکاری ،خویشتن داری

آیا تک تک این ميوه ها را تجربه کرده اید؟
محبت همۀ ميوه ها را در بر می گيرد.
3

خصوصيات محبت :اول قرنتيان ..................................................................................................... 7-4 : 13
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
راه پيروزی بر نفس پری و کنترل روح القدس می باشد

غالطيان .......................................................................................................................................17-16 : 5
......................................................................................................................................................................
پس برای داشتن رفتار و گفتار مسيحانه نباید زور انسانی بزنيم بلکه باید دعا کرده ،از روح القدس پر شویم تا
شخصيت و رفتار و گفتار مسيح در ما نمایان شود.
چگونه از روح القدس پر شوم؟

هر وقت که می خواهيم از روح القدس پر شویم می توانيم قدمهای زیر را برداریم:
 .1باید از گناهان خود توبه کنيم.
 .2باید در دعا کنترل زندگی و نفس خود را به روح القدس بسپاریم و از ته دل از او درخواست
کنيم که ما را هدایت کند.
 .3باید پری روح القدس را با ایمان دریافت کرده ،در آن عمل کنيم.
توجه کنيد که این سه قدم را در هر زمان و مکان می توان برداشت .یعنی حتی وقتی با کسی صحبت می کنيد
می توانيد سریع سه قدم باال را در دل خود برداشته از روح القدس پر شوید.
از کجا بدانيم که از روح القدس پر شده ایم؟

هر گاه ميوه های نفس در ما نمایان می شوند ،باید بدانيم که از روح القدس پر نيستيم و نفس ما در کنترل است.
در این صورت باید سریع در دعا رفتار مان را تحت کنترل روح خدا قرار دهيم .حتی اگر ميوه های روح القدس
در ما کمياب می شود باید بدانيم که از روح القدس پر نيستيم .مثالً هرگاه محبت ما کم می شود و یا آرامش
نداریم ،زود از کوره در می رویم و یا نمی توانيم در برابر وسوسه ها مقاومت کنيم باید بدانيم که از روح القدس
پر نيستيم و باید برای پری روح سه قدم باال را برداریم.
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کاربرد شخصی

امروز و در طول روزهای آینده با جدیت دعا کنيد که در روح القدس تعميد بگيرید .گاهی کمک می کند که
کسانی که خود تعميد روح القدس را دارند و در پری روح زندگی می کنند بر شما دست گذاشته برای شما دعا
کنند .تا وقتيکه این برکت را نيافته اید به دعا ادامه دهيد .زندگی مسيحی بدون قوت روح القدس نه اینکه
سخت است بلکه غير ممکن است.
وقتی که تعميد روح القدس را دریافت کردید مرتب دعا کنيد که از روح القدس پر شوید .حتی روزی چندین و
چند بار برای پری روح القدس دعا کنيد .تمرین کنيد که در تمام روز از روح القدس پر باشيد و بوسيله او کنترل
شوید .با او راه بروید و با او زندگی کنيد .هر لحظه که حس می کنيد که خالی هستيد ،دعا کنيد تا پر شوید.
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پيروزی بر گناهان
زندگی پاک مسيحی

قبل از آنکه به عیسی مسیح ايمان آوريم در اسارت گناه زندگی می کرديم و حتی آنقدر به زندگی گناه آلود
عادت کرده بوديم که خودمان هم آگاه نبوديم که اسیر گناه شده ايم .اما وقتی به عیسی مسیح ايمان آورديم ،نه
تنها گناهان ما بخشیده شد بلکه او ما را از اسارت و کنترل گناه نیز آزاد کرد .بنابراين يک مسیحی بايد بتواند
در پاکی و قدوسیت زندگی کند .اگر کسی خود را مسیحی می داند اما به زندگی در گناه ادامه می دهد ،دروغگو
است و از آنِ مسیح نیست.
اول يوحنا .................................................................................................. ........................................... 4 : 2
اول يوحنا .......................................................................................................................................... 15 : 2
اول يوحنا ........................................................................................................................................ 9-8 : 3
يک مسیحی ممکن است گاهی دچار لغزش شده در گناه بیافتد ،اما در گناه زندگی نمی کند و به کمک روح
القدس زندگی او روز به روز در پاکی و قدوسیت پیش می رود.
اول يوحنا....................................................................................................................................... 10-8 : 1
اول يوحنا ............................................................................................................................................. 1 : 2
گناه چيست؟

گناه مستقل از خدا عمل کردن است .گناه دوری از خداست .گناه انجام ندادن ارادۀ خداست .هرگاه بجای
تسلیم شدن به روح خدا و اطاعت از کالم او و انجام دادن ارادۀ او ما می خواهیم ارادۀ خودمان را بجا آوريم در
فکر خود تخم گناه را می کاريم و اگر آن فکر را به عمل تبديل کنیم مرتکب آن گناه شده ايم.
اول يوحنا ........................................................................................................................................ 6-4 : 3
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
روميان ............................................................................................................................................ 23 : 14
يعقوب ............................................................................................................................................ 5 -4 : 4
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ..................................
1

تأثير گناه چيست؟

گناه باعث جدايی ما از خدا و محزون شدن روح خدا در ما می شود .هر گناه حامل مرگ می باشد (مرگ
روحی ،روانی و حتی جسمی).
روميان ............................................................................................................................................ 7-6 : 8
يعقوب ................................................................................................................................... .... 15 -13 : 1
اول يوحنا ............................................................................................................................................. 8 : 3
چگونه بر گناه پيروز شويم؟

همانطور که گفتیم قبل از ايمان به عیسی مسیح در اسارت گناه زندگی می کرديم و حتی اگر می خواستیم گناه
نکنیم قدرت آنرا نداشتیم .اما چون به عیسی مسیح ايمان آورده ايم قدرتِ آنرا داريم که در پاکی زندگی کنیم
ولی اين يک انتخاب و تصمیم شخصی است .خدا ما را آزاد آفريده است و به ما حق انتخاب داده است .در اين
مورد هم ما را آزاد گذاشته است .اين تصمیم ماست که در پاکی و قدوسیت زندگی کنیم يا در بندِ اسارت به
زندگی گناه آلود قبلی ادامه دهیم.
برای پيروزی بر گناهان بايد اصول زير را رعايت کرد:
 .1اعتماد کامل به نيکويی خدا

بايد در قلب خود کامالً مطمئن بود که خدا نیکوست و آنچه که برای ما می خواهد بهترين است .بايد ايمان
داشت که خدا می خواهد و قادر است که تمام احتیاجات ما را برآورده سازد ،در نتیجه الزم نیست که برای رفع
احتیاج خود به روش های دنیوی متوسل شويم .همچنین بايد هوشیار و آگاه باشیم که حتی اگر گناهی در ظاهر
بی خطر بنظر می رسد می تواند باعث خرابی و نابودی شود و ادامه در آن می تواند باعث از دست دادن نجات
ما گردد و ما را باری ديگر به اسارت شیطان در آورد.
فيليپيان .............................................................................................................................................. 19 : 4
 .2توبه از خود مختاری

ريشۀ هر گناه خود مختاری است .يعنی جدا از خدا عمل کردن .ما بايد در هر قسمت از زندگی خود از گناهانِ
خود توبه کنیم ،و همچنین توبه کنیم که عیسی مسیح خداوند آن قسمت از زندگی ما نبوده است.
متی.................................................................................................................................................... 21 : 7

2

 .3زندگی در پری روح القدس

با زور زدنهای انسانی نمی توان بر نفس و گناه پیروز شد .اما به قوت روح خدا می توان پیروزی بر گناهان را
به دست آورد .وقتی کنترل زندگی خود را به روح القدس می سپاريم ،آنگاه می توانیم بر گناه و میوه های نفس
پیروز شده در پاکی زندگی کنیم تا میوه های روح القدس در زندگی ما جاری شوند .زندگی پاک و پیروزمندانۀ
مسیحی بدون پری روح القدس سخت نیست بلکه غیر ممکن است.
غالطيان ............................................................................................................................................. 16 : 5
روميان ................................................................................................................. ..................... 15 -13 : 8
 .4مشارکت و دوستی های درست

اگر مسیح را دوست داريم و می خواهیم زندگی ما او را جالل بدهد ،بايد در دوستی ها ومشارکت های خود
تجديد نظر کنیم .بايد معاشرت خود را با کسانی که ما را به گناه می کشانند قطع کرده ،با کسانی مشارکت کنیم
که در نمونگی زندگی می کنند و بخواهیم که شبیه آنها شويم.
دوم تيموتاوس ................................................................................................................................... 22 : 2

کاربرد شخصی

چه گناهانی در زندگی شما وجود دارد؟ طبق اصول باال در مورد آن گناهان دعا کنید .در مورد گناه نکردن
جدی و قاطع باشید .با گناه سازش نکنید زيرا باعث نابودی زندگی شما خواهد شد .آيا دوستی هايی در
زندگی شما وجود دارد که شما را به وسوسه و گناه می کشاند؟ صادقانه به خود جواب بدهید .آن معاشرتها را
قطع کرده با ايمانداران نمونه در گروههای شباهنگ دوستی های جديدی را شروع کنید.
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رابطه با کليسا
کليسا کيست؟

کلیسا جمع ایمانداران می باشد که بدن عیسی مسیح را تشکیل می دهند .خودِ مسیح سرِ این بدن می باشد یعنی
سرِ کلیسا .لحظه ای که به عیسی مسیح ایمان می آوریم عضو این بدن می شویم .خداوند می خواهد که ما بهه
بدن وصل باشیم و به عنوان یک عضو سالم در کلیسا فعال باشیم.
اول قرنتيان .........................................................................................................................................12:12
کولسيان .................................................................................................................................... 18 -17 : 1
خدا می خواهد رابطۀ ما با دیگر ایمانداران چگونه باشد؟

 .1خدا می خواهد ما فرزندان دیگر او را دوست بداریم.
اول يوحنا ..............................................................................................................................................1 : 5
 .2خدا می خواهد ما یکدیگر را خدمت کنیم.
غالطيان .................................................................................................................................... 15 -13 : 5
......................................................................................................................................................................
 .3خدا می خواهد ما با دیگر فرزندان او مرتب جمع شویم و یکدیگر را تشویق کنیم.
عبرانيان .................................................................................................................................. 25 -24 : 10
......................................................................................................................................................................
آیا بطور مرتب در جلسات عبادتی کلیسا و در شباهنگ شرکت می کنید؟ خواست و ارادۀ خدا برای شهما ایهن
است که برنامۀ کار و زندگی خود را طوری تغییر بدهید تا بتوانید بطهور مرتهب در کلیسهاال کهالس و جلسهات
شباهنگ شرکت کنید .چه تغییراتی باید در زندگی خود بدهید تا این انجام شود؟ حتی اگر ضرر مالی می کنید
باز هم خواست خدا این است که از کالم او اطاعت کنید .خداوند نمی خواهد که بخاطر پول بی اطاعتی کنید.
چگونه روابط را در کليسا سالم نگاه داریم؟

کلیسا محل انسانهای ناکاملی مثل من و شما است که می خواهیم روز به روز بیشتر شبیه مسیح شهویم .طبیعهی
است که وقتی دو انسان ناکامل در کنار یکدیگر زندگی می کنندال دیر یا زود بین آندو برخوردی بوجود می آید.
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امثال ................................................................................................................................................... 17:27
چگونه باید با این برخوردها روبرو شد؟
متی ........................................................................................................................................ 22 -21 : 18
......................................................................................................................................................................
باید مواظب زبان خود باشیم .باید آنرا برای غیبت کردن بکار نبریم.
يعقوب ......................................................................................................................................... 11 -7 : 3
......................................................................................................................................................................
اگر با کسی مشکلی داریمال بجای اینکه پشت سرِ او غیبت کنیم و با دیگران راجع بهه او و آن موضهوص صهحبت
کنیمال باید با خود آن شخص راجع به آن موضوص صحبت کنیم.
متی ................................................................................................................... ....................... 17-15 : 18
............................................................................................................................................................... .......
......................................................................................................................................................................
افسسيان .................................................................................................................................... 32 -30 : 4
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
آیا در روابط خود باکسی در ق لبتان مشکلی دارید؟ خواست خدا این است که ابتدا او را ببخشید و بعد بها او در
بارۀ آن موضوص صحبت کنید.
بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان می آوریمال رابطۀ ما با خدا و با دیگران عوض می شود .خدا می خواهد کهه
از میان ایمانداران مسیحیال تعدادی را انتخاب کنیم که در ایمان و زندگی نمونه هستند و با آنها دوسهتی نددیهک
ایجاد کنیم تا ما هم به تدریج به آن نمونگی برسیم .خواست خدا این نیست که با دوستانی که ما را به گناه مهی
کشانند یا مسیحیانی که رفتار نمومه ندارندال دوستی نددیک داشته باشیم .چرا؟
اول قرنتيان ...................................................................................................................................... 33 : 15
يعقوب .................................................................................................................................................. 4 : 4
پس رفتار ما با دوستان قدیمی چگونه باید باشد؟
دوم قرنتيان ..................................................................................................................................20-19 : 5
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اگر دوستی های نددیکی با غیر ایمانداران و یا با مسیحیان غیر نمونه دارید که باعث رشد و بنای شما نمی شوند
بهتر است برای مدتی با آنها قطع رابطه کنید .در ایمان قوی شوید و رشد کنید تا اینکهه بتوانیهد بهر آنهها تهر یر
بگذارید بدون اینکه تحتِ تر یر آنها قرار بگیرید و در گناه آنها شریک شوید .طوری در ایمان خود قوی شوید
که با جرأت نجات عیسی مسیح را با آنها در میان بگذارید .در کلیسا یا در گروه شباهنگ شما چهه مسهیحیان
نمونه ای وجود دارند که می توانید با آنها دوستی نددیکی را شروص کنید؟
رابطۀ شما با مسئولين روحانی و رهبران کليسا چگونه باید باشد؟

برای رشد سالم و سالمتی روحانیِ خودِ شما و همچنین ایجاد محیط سالم روحانی در کلیساال بسیار مهم است که
شما با خادمین و رهبران کلیسا رابطۀ درست و طبق کالم خدا داشته باشید.
عبرانيان ............................................................................................................................................... 7:13
عبرانيان ..............................................................................................................................................17:13
کاربرد شخصی

مطالب این درس را مرور کرده در مورد حقایق آن دعا کنید .سپس در زیر بنویسید که چه تغییراتی در زنهدگی
خود می دهید تا از کالم خدا اطاعت کرده باشید و زندگی شما مطابق اراده نیکوی خدا باشد.
در مورد شرکت مرتب در کلیسا و شباهنگ...................................................................................................
در مورد بخشیدن دیگران.......................................................................................................................
در مورد غیبت نکردن..........................................................................................................................
در مورد قطع دوستی های غلط..............................................................................................................
در مورد ایجاد دوستی های درست........................................................................................................
در مورد در میان گذاشتن انجیل مسیح با دوستان و فامیل خود.......................................................................
در مورد رابطه با مسئول روحانی و رهبران کلیسا......................................................................................
تصمیماتی را که در باال گرفته اید در زندگی خود عملی سازید تا برکات خداوند در زندگی شما جاری شوند.
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درس دهم

کالس زندگی در ملکوت خدا

شهادت و بشارت
 1ـ چرخ زندگی

شاهد کيست؟

شاهد کسی است که با عیسی مسیح مالقات کرده است و اثر اين مالقات و تحول شخصیتی در زندگی او کامالً
نمايان می باشد .ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در دنیا شاهدان مسیح هستیم .اما سئوال اين است که چه نوع
شاهدی هستیم؟ آيا شاهدی که باعث جالل نام خداوند می شود ،يا شاهدی که مسیح را روزانه به صلیب می
کشد؟
فيليپيان .......................................................................................................... .................................... 27 : 1
متی ................................................................................................................................................... 16 : 5
شهادت دادن یعنی چه؟

شهادت دادن يعنی توضیح مالقات ما با عیسی مسیح و عوض شدن شخصیت ،روحیه و زندگی ما .قبل از اينکه
به زبان شهادت بدهیم بايد با رفتار و زندگی خود شاهد نیکوی مسیح باشیم .بايد طوری زندگی کنیم که مردم
نور الهی را در ما ببینند و در بارۀ آن از ما سئوال کنند .آنگاه می توانیم طبق آيۀ زير راز زندگی خود را با آنها
در میان بگذازيم.
اول پطرس ......................................................................................................................................... 15 : 3
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چگونه شهادت زندگی خود را بيان کنيم؟
 .1قبل از نجات چگونه بودم؟

شنونده بايد با زندگی قبل از ايمان شما تا حدی آشنايی پیدا کند .می توانید اول توضیح مختصری از شخصیت
گذشتۀ خود بدهید و بعد مشکالتی که در زندگی شما وجود داشت و عکس العمل شما نسبت به آن مشکالت را
بیان کنید .مشکالتی از قبیل غم ،تنهايی ،افسردگی ،ترس ،خشم ،تلخی ،غرور ،خود خواهی ،نفرت ،اعمال
نامشروع ،مواد مخدر ،نزاع در خانواده ،مشکالتِ فرزندان ،مشکالتِ زناشويی ،مشکالتِ کاری ،ناامنی و غیره ....
 .2چگونه به عيسی مسيح ایمان آوردم؟

نحوۀ آشنايی خود را با عیسی مسیح و انجیل او توضیح دهید .بگوئید چگونه با کلیسا و مسیحیان آشنا شديد.
چگونه عیسی مسیح را به قلب خود دعوت کرديد و او را به عنوان خداوند و نجات دهنده پذيرفتید.
عبارات زير می توانند به شما کمک کنند تا شهادت خود را آماده کنید.
ديدن محبت افراد در کلیسا ،ديدن آرامش ايمانداران در کلیسا ،ديدن شادی ايمانداران در پرستش ،ايمان بدون
تظاهر ،شاهدان واقعی مسیح ،شخصیت عوض شدۀ ايمانداران ،خواندنِ کالمِ آرامبخشِ انجیل ،درک اينکه خدا
محبت است ،درک اينکه خدا پدر من است ،درک اينکه مسیحیت مذهب نیست بلکه رابطه با خداست ،درک
اينکه خدا گناهان مرا بخشیده است ،درک اينکه خدا زندگی ها را عوض می کند ،درک اينکه خدا جسم پوشید
و بدنبال منِ گناهکار آمد.
 .3بعد از نجات چه تغييراتی در من ایجاد شده است؟

از نظر روحی ،روانی و جسمی ،چه تغییراتی در زندگی شما بوجود آمده است که قابل رويت می باشد؟
به عنوان مثال :منی که نمیتوا نستم ببخشم ،حاال براحتی می بخشم و حتی برای دشمنانم طلب برکت می کنم.
شادی غیر قابل وصفی را در زندگیم تجربه می کنم .آرامش خاصی را احساس می کنم .اطمینان دارم که حتی
اگر دنیا زير و رو شود ،من در خداوند حیات جاودانی دارم و تا ابد زنده هستم .مشکالت زندگیِ من از بین
نرفته اند ،اما ديگر بر من تسلط نمی کنند .زندگی زناشويی من پر از محبت و شادی شده است .بچه های من
در اين دنیای گناه آلود هدف و آيندۀ نیکويی دارند .در محل کار با همکارانم رابطۀ نیکويی را برقرار کرده ام.
از دوستان و افراد فامیلی که آنها را رنجانده بودم طلب بخشش کرده ام .آنانی که به من آسیب رسانیده بودند را
بخشیده ام و برايشان طلب برکت می کنم .از مواد مخدر ،مشروب و سیگار آزاد شده ام .از بی بندوباری زندگی
آزاد شده ام ،معنی واقعی محبت و فروتنی را آموخته ام.
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پيشنهادات برای بشارت به دوستان ،فاميل و همکاران

 1ـ زندگی نمونه ای داشته باشید.
 2ـ رفتار شما با ديگران بايد کامالً با رفتار گذشته تان فرق داشته باشد و برای آنها محسوس باشد.
 3ـ بايد شادی شما در مشکالت حقیقی و قابل رويت باشد.
 4ـ بايد آرامش شما در تالطم زندگی محسوس باشد.
 5ـ پاکی و قدوسیت شما بايد زبانزد مردم گردد.
 6ـ فروتنی توأم با راسخ بودن شما در ايمان ،بايد زبانزد مردم باشد.
 7ـ دلِ دلسوز شما برای مشکالت عزيزانتان بايد آنها را به تعجب آورد.
 8ـ عکس العمل های نیکوی شما در برابر پرخاشها ،طعنه ها و توهینهای آنها بايد باعث خجالت آنها شود.
 9ـ از دوستان و عزيزان خود برای شرکت در شباهنگ و کلیسا دعوت نمائید.
 10ـ از بحث راجع به مذاهب خود داری کنید.
 11ـ به ايمان و عقايد ديگران احترام بگذاريد.
 12ـ بدانید که جنگ شما با انسانها نیست ،پس همۀ انسانها را گمشدگانی ببینید که احتیاج به نجات دارند.
 13ـ جنگ شما با قدرتهای تاريکی است پس در دعا برای نجات عزيزان خود بجنگید.
 14ـ شهادت خود را با آنها در میان بگذاريد.
 15ـ فیلم «عیسی» به زبان فارسی را با آنها تماشا کنید.
 16ـ انجیل (فقط عهد جديد) را به عنوان هديه به آنها تقديم کنید.
 17ـ نوارهای بشارتی کلیسا را به آنها هديه کنید.
 18ـ دوستان و فامیل خود را به خانۀ خود دعوت کنید و از مبشرين کلیسا نیز دعوت کنید.
ََ 19ـ در جلسات شباهنگ مواظب باشید که مهمانان بخاطر رفتار و حتی دعای شما احساس جدايی نکنند.
 20ـ بشارت دهيد ،بشارت دهيد ،بشارت دهيد و اگر احتياج شد ،صحبت کنيد...

کاربرد شخصی
 1ـ در دعا تصمیم بگیريد که از امروز شاهد نیکوی مسیح خواهید بود.
 2ـ شهادت خود را بنويسید.
 3ـ تمرين کنید تا بتوانید خالصۀ شهادت خود را در کمتر از  5دقیقه بیان کنید.
 4ـ از تمام افرادی که می شناسید لیستی تهیه کنید و روزانه برای نجاتِ آنها دعا کنید.
 5ـ برای احتیاجات افرادی که در لیست دعای شما می باشند دعا کنید تا دست خداوند در زندگی آنها نمايان شود.
 6ـ به دعای خود برای اين افراد ادامه دهید تا آنها نجات عیسی مسیح را دريافت کنند.
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