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ی  هنــا ی را هنــا را
ن رســا مد ن  رســا مد  

       1.     به شام بابت قبول چالش آموزش ایامن آورندگان 
               جدید با استفاده از این راهنام تربیک می گوییم.  

               نتایج این آموزش می تواند میوه ابدی به بار بیاورد.
 

       2.     همیشه انجیل را مبنای پاسخگویی قرار بدهید
               شاگردان باید خود در باب های انجیل جستجو 
               کرده و سعی کنند پاسخ سواالت خود را بیابند. 

 
               برخی باورمندان جدید نیاز به راهنامیی مخترصی 

               در این زمینه دارند. 

       3.     این راهنام ممکن است به روش های بسیاری مورد 
               استفاده قرار گیرد. در اکرث موارد شام هفته ای یک 
               درس را مطالعه میکنید و شاگردان را تشویق کنید 

               که تکالیف هر درس را انجام دهند.

       4.     سعی کنید تدریس طوالنی نشود و مترکز کالس را 
               در نظر بگیرید.

       5.     دانش آموزان را تشویق کنید از کلامت خود برای 
               پاسخ دادن به سواالت استفاده کنند. از کپی کردن 

               کلامت انجیل خودداری کنید. استفاده از کلامت 
               فردی باعث درک عمیق تر معنای منت میشود. 

       6.     از موعظه خودداری کنید. از سوال پرسیدن برای 
               سنجش میزان درک و فهم دانش آموزان استفاده و 

               بین آنها تعامل بر قرار کنید.

       7.      برای هر درس خود را آماده کنید. به عنوان مدرس 
               باید با محتوا و مفهوم هر درس آشنا باشید.

               آمادگی شام باید شامل دعا کردن برای دانش آموزان 
               و قلب خودتان جهت آمادگی برای دریافت دروس 

               باشد.

هنگامــی کــه عالمــت »STOP« را مشــاهده کردیــد، 
ــدا  ــا پی ــه در آنج ــؤاالتی ک ــورد س ــق در م ــرای تعم ب

ــد.  ــد، مکــث کنی کردی

تکالیف موجود در کادرهای کنار هر درس برای این 
منظور طراحی شده است. از آنها استفاده کنید.

        9.      به دانش آموزان کمک کنید عادت دعا  کردن را در خود 
                 پرورش دهند. برای این منظور با آن ها دعا کنید. 

      10.     بسیار مهم است که متوجه شوید که مریدی و 
               پیروی فقط دروس زندگی جدید در سایه مسیح  

               نیست. بلکه، تغییری اساسی در زندگی پیرو
               می باشد. 

               این راهنام فقط یک آموزش و کمک اولیه است. 
               پیروان به صورت دامئی احتیاج به کمک جهت 

               تغییر شخصیت ها، روش تفکر، عادت و ... دارند. 

       11.    بسیار حیاتی است که پیروان عادت هایی مانند  
               انجیل خوانی روزانه، دعا و حفظ کردن متون را 

               پرورش دهند. 
    دانش آموزانی را که برخی از تکالیف را انجام نداده 

               اند رسزنش نکنید، اما حتامً آنها را تشویق کنید که 
               آنها را به پایان برسانند.

        12.    به کارهایی که خداوند در زندگی پیرو انجام می دهد 
                حساس باشید. زمانی از هر کالس را برای پاسخ دادن به 

                سواالت آن ها اختصاص دهید یا به آن ها برای مواجهه با 
                مشکالت زندگی شخصیشان کمک کنید. 
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       8.    سعی کنید دانش آموزان به جنبه های عملی دروس 
              در زندگی خود فکر کنند. به آنها کمک کنید تا کاربرد 

              های خاص و عملی را درک کنند.

13 .   در نظر داشته باشید که به دلیل کمبود وقت منیتوان 
        به همه سواالت در کالس پاسخ داد. در این حالت به 

        مهمرتین سواالت جواب دهید .

14.    هنگامی که این راهنام را به پایان رساندید، دانش آموز را 
        تشویق کنید که به مطالعه رسی زندگی جدید در مسیح 

        ادامه دهد که می توانید در این آدرس دانلود کنید.
www.NewLifeDiscipleship.com        
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»زیــرا خــدا جهان را آنقــدر محبت کرد 

کــه پــر یگانه خود را داد،

تــا هــر که به او ایان آورد

هــالک نگــردد ، بلکه حیــات جاویدان یابد.«

یوحنــا 3 : 16



 

 

قدم اول           قدم اول           

نویســنده زندگــی نویســنده زندگــیعیســی،  عیســی، 

اکرث مردم امروز به دنبال زندگی بهرت هستند.                                                  ....................

همه ادیان ما را به بهشت   هدایت می کنند.                                                   ....................

اگر به اندازه کافی تالش کنم، می توانم زندگی ابدی به دست بیاورم.                    ....................
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صحیح یا غلط ؟

عیســی کیســت؟ اگــر از ده نفــر بپرســیم، ده پاســخ متفــاوت دریافــت خواهیــم کــرد. برخــی مــی گوینــد او مــردی بــزرگ و معلمــی فــوق العــاده بــود، 
در حالــی کــه برخــی دیگــر او را پــر خــدا مــی نامنــد. دیگــران او را بــه خاطــر تحمــل بدرفتــاری رسبــازان رومــی زمانــی کــه اسیرشــان بــود، تحســین 
مــی کننــد. در زمــان او، برخــی معتقــد بودنــد کــه او از جانــب خــدا فرســتاده شــده اســت، در حالــی کــه برخــی دیگــر او را یــک کالهــربدار می دانســتند، 
مــردی خطرنــاک کــه فقــط باعــث دردرس می شــود. از آنجایــی کــه نظــرات بســیار متفاوتــی وجــود دارد، بیاییــد بــه کتــاب مقــدس نــگاه کنیــم تــا ببینیــم 
ــد، در صفحــه 21 ایــن کتــاب میتوانیــد  ــد. اگــر کتــاب مقــدس نداری ــد را در کتــاب مقــدس خــود جســتجو کنی ــام خداون در مــورد او چــه مــی گوید.پی

عباراتــی از انجیــل را بیابیــد.

عیسی: خالق زندگی

1.   آیات زیر در مورد عیسی به ما چه می آموزند؟ توجه: یوحنا در این قسمت او را »کلمه« می خواند، زیرا عیسی راهی بود که خدا برای برقراری 

      ارتباط با انسان ها انتخاب کرد و بدن انسان را بر عهده گرفت.

      یوحنا 1 : 1  ...........................................................................................................................................................................................................

      یوحنا 1 : 3  ...........................................................................................................................................................................................................

     یوحنا 1 : 4  ............................................................................................................................................................................................................

 2.  یک دقیقه به این موضوع فکر کنید. عیسی خدای ابدی، خالق متام جهان بود، اما با وجود این، 

      مردم خودش با او چگونه رفتار کردند؟ آیه 11 ........................................................................................................................................................

      امروزه بیشرت مردم با او چگونه رفتار می کنند؟ .......................................................................................................................................................
      بسیاری هستند که می گویند به عیسی ایامن دارند. آنها ادعا می کنند که پیروان او هستند، اما از آموزه های او اطاعت منی کنند. برخی او را با 

      یک »نه« قطعی رد می کنند در حالی که برخی دیگر بی تفاوت هستند. آنها او را از رس خود باز کردند و گفتند: »یک روز دیگر«، »من واقعاً رسم 
      شلوغ است«، »االن وقت ندارم«.

عیسی: راه زندگی

3.   در یوحنا 14: 6 عیسی گفت که او راه، حقیقت و ........................................................................ است.
4.  خیلی ها می گویند همه ادیان ما را به سوی خدا هدایت می کنند. شام چی فکر میکنید ؟ .......................................................................................
      .................................................................. به گفته عیسی، چند راه برای رسیدن به بهشت   وجود دارد؟..................................................................

      اگرچه شنیدن اینکه همه ادیان به بهشت   منتهی می شوند معمول است، یوحنا 14: 6 چیز دیگری می گوید. این چیزی نیست که ما مسیحیان
      برای حذف دیگران اخرتاع کرده ایم، بلکه این چیزی است که خود مسیح ادعا کرده است.

هیچ کس واقعا منی تواند مطمنئ باشد که آیا آنها به بهشت   خواهند رفت یا نه.      ....................

اما یک مشکل وجود دارد

5.   روزی عیسی با مردی به نام نیقودیموس که از رهربان مذهبی محرتم بود صحبت کرد: با وجود همه کارهای نیکش، عیسی به او گفت که الزم است 
      ................................................................................................................................................................................................... یوحنا 3:3

6.   دوباره متولد شده؟ چرا؟ چگونه؟ وقتی عیسی از تولد دوباره صحبت کرد به چه چیزی اشاره کرد؟ ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      



بــه یــاد مــی آورم یــک ســال پیــش وقتــی دکــرتی 
بــه مــن گفــت، »تــو نوعــی بیــاری داری کــه از 
آن بهبــود نخواهــی یافــت.« بــه محــل زندگــی ام 
در 5 مایلــی پورتلنــد، اورگان رفتــم و بــه کوهــی 
ــه  ــه رودخان ــردم. . ب ــگاه ک ــتش دارم ن ــه دوس ک
ــردم...  ــگاه ک ــردم ن ــی ک ــادی م ــه در آن ش ای ک
بــه آســان بزرگــی کــه خداونــد چــراغ هایــش را 

ــگاه کــردم و گفتــم: روشــن مــی کــرد ن

»شــاید مــن یکبــار دیگــر تــو را نبینــم، امــا کــوه، 
وقتــی تــو بــروی، مــن زنــده خواهــم بــود. و رود، 
مــن زنــده خواهــم بــود وقتــی کــه تــو از دویــدن 
بــه ســوی دریــا دســت بکشــی. و ســتارگان، مــن 

زنــده خواهــم مانــد وقتــی کــه تــو بیفتــی...« 
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7.   ما نیاز داریم که دوباره متولد شویم زیرا در .........................................................................................
      ........................................................................................................................ هستیم. افسسیان 2: 1
     زندگی شخصی بدون مسیح را توصیف کنید. افسسیان 2: 3 ..................................................................
...........................................................................................................................................................      
      ما شواهدی از مرگ روحی خود را در درگیری، تنش و نفرتی که در خانواده ها، همسایگان و دوستان 

      وجود دارد، می یابیم. ما قادر به کنرتل امیال شیطانی درومنان نیستیم. با خودخواهی و غرور می گوییم 
     »اول من«، »من بهرتم«، »به آن شخص نگاه کن، من به اندازه او بد نیستم«. و غیره.

8.   با وجود مرده بودن، خدا می خواهد ما را ............................................................ بسازد.افسسیان 2: 5

عیســی: کســی که حیات می دهد

9.   عیسی گفت ما باید دوباره متولد شویم )یوحنا 3:3(. یوحنا 3: 16 - 18  را بخوانید تا دریابید که چگونه  
     دوباره متولد شوید. یوحنا 3 : 16 در مورد نگرش خدا نسبت به ما چه می گوید؟ ..................................
...........................................................................................................................................................      

      خدا آنقدر ما را دوست داشت که پرش عیسی مسیح را داد. او از طریق مسیح چه چیزی ارائه می 
      دهد؟ آیه 16 ......................................................................................................................................

     چه کسی می تواند زندگی ابدی داشته باشد؟ آیه 16 .............................................................................

............................................................................................................................................................      

      توجه به این نکته مهم است که »زندگی ابدی« فقط به آینده ما در بهشت   اشاره منی کند، بلکه به 
      زندگی ما در حال حارض نیز اشاره دارد. یوحنا 5: 24 می گوید که ایامندار »از مرگ به حیات منتقل 

      شده است.«

10. برخی می گویند خدا همیشه عصبانی است و دوست دارد ما را مجازات کند. او واقعا برای دنیا چه می 
      خواهد؟ یوحنا 3: 17 ...........................................................................................................................
      پس اگر کسی محکوم می شود برای این است که ................................................................................
      ...................................................................................................................................... . یوحنا 3: 18

11. به دور از محکوم کردن ما، آنچه واقعاً خدا می خواهد این است که ما فرزندان او شویم. چه چیزی ما 
     را به فرزندان خدا تبدیل می کند؟ یوحنا 1 : 12

...........................................................................................................................................................      

      منظور از »دریافت او« یا »ایامن آوردن« به نام او چیست؟ .................................................................
   ...........................................................................................................................................................      
      خیلی ها با عقل باور می کنند اما با قلبشان نه. آیا تفاوتی وجود دارد؟ ................................................
............................................................................................................................................................      

      آیا زندگی ابدی را که عیسی ارائه می دهد دریافت کرده اید؟        بله         خیر        مطمنئ نیستم

      اگر امروز می ُمردید و درب بهشت   را می زدید و خداوند از شام می پرسید: »چرا باید تو را به بهشت   
      راه دهم؟« چه جوابی می دادید؟

     توضیح را در ستون کناری ببینید: چگونه مطمنئ شویم که زندگی ابدی دارید.

 ? 
اگر 

مبیرم ... 

کجا خواهم

رفت؟

بپذیریــد کــه گناهــکار هســتید. اعــرتاف 
ــودال  ــود را از گ ــد خ ــی توانی ــه من ــد ک کنی
بیــرون  ایــد  افتــاده  آن  در  کــه  گناهــی 

بکشــید.

از گنــاه خــود دســت بکشــید )توبــه کنیــد(. 
از خــدا آمــرزش بخواهیــد.

بــاور کنیــد کــه عیســی بــه جــای شــام مــرد 
و از مــردگان زنــده شــد.

دعــا کنیــد، از مســیح بخواهیــد کــه بــه 
ــد  ــام را ببخش ــاه ش ــد، گن ــام بیای ــب ش قل
ــه او  ــا ب ــد. تنه ــرتل کن ــی شــام را کن و زندگ

ــد. ــات ده ــو را نج ــا ت ــن ت ــامد ک اعت

لحظه ای بایستید و به پیامدهای این درس فکر کنید.
زندگی شا چطور پیش می رود؟ آیا از اینکه منی توانید آنطور که می خواهید زندگی کنید 

خسته شده اید؟
تاکنون، نگرش شا نسبت به مسیح چگونه بوده است؟       بی تفاوتی

   رد کردن                    اطاعت                                   احرتام، اما از راه دور.
   به ندرت به او فکر می کنید.

چگونه مطمنئ شوید که 
زندگی ابدی دارید

•

•

•

•

خداوند عیسی عزیز

مــن اعــرتاف مــی کنــم گناهــکاری هســتم کــه 

بــه بخشــش تــو نیــاز دارم. مــن بــاور دارم کــه 

تــو بــرای گناهــان مــن ُمــردی. مــن از گناهانــم 

توبــه مــی کنــم و مــی خواهــم آنهــا را پشــت 

رس بگــذارم. مــن از شــا دعــوت مــی کنــم کــه 

امــروز وارد زندگــی مــن شــوید. مــن بــه تــو بــه 

عنــوان نجــات دهنــده خــود اعتــاد دارم و بــه 

عنــوان پــروردگارم از تــو پیــروی خواهــم کــرد. 

خدایــا شــکرت کــه مــرا نجــات دادی . آمیــن

 
 

  
 

1



1.   یوحنا عیسی را » .............................................. خدا که ..................................................... جهان را می برد« نامید. یوحنا 1: 29

      برای درک اهمیت عبارت »بره خدا« باید به عهد عتیق بازگردیم که در آن یهودیان بره ای را به عنوان قربانی برای گناهان خود
      تقدیم می کردند )الویان 4: 32(. هنگامی که آنها در مرص به بردگی درآمدند، خداوند ده بال فرستاد تا فرعون را متقاعد کند که 

      بنی ارسائیل را رها کند. آخرین بال، مرِگ نخست زاده پر هر خانواده در مرص بود. یهودیان برای نجات پران خود، بره ای قربانی
      کردند و خون آنرا بر دروازه خانه هایشان زدند. )خروج 1 : 12 و 13(.

2.   از زمان آدم، بر به بردگی گناه درآمده است. بهای نجات ما چقدر بود؟ طال یا نقره؟ نه! طبق اول پطرس 1: 18 و 19 قیمت بسیار باالتر بود.
      آیه 19 می گوید که ما با .................................. گرانبهای مسیح، ...................................... بی عیب و نقص از زندگی پوچ خود نجات یافتیم.

      اول پطرس 2: 24 توضیح می دهد که او ............. ما را در بدن خود بر روی صلیب حمل کرد. ما برای رهایی از گناه مجبور نباشیم چیزی بپردازیم. 
      اما برای مسیح، قیمت منی توانست باالتر باشد. همه چیز برایش متام شد.

3.   اشعیا 53: 3 - 7 مسیح را به عنوان بره خدا معرفی می کند. او جان خود را برای ما داد، اما با او چگونه رفتار شد؟ ِآیه 3
      ................................................................................................... در متام تاریخ جهان، هرگز منونه ای بزرگرت از عشق و فداکاری عیسی وجود  

      نداشته است. با این حال، فداکاری او توسط اکرثیت نادیده گرفته یا رد شد. آیا امروز همه چیز فرق کرده است؟ ....................................................
      هیچ چیز واقعاً تغییر نکرده است، جهان همچنان او را رد می کند. برخی مسخره می کنند، برخی دیگر بی تفاوت هستند و اکرثیت باور منی کنند.
      و شام، امروز چگونه با عیسی رفتار می کنید؟ ........................................................................................................................................................
4.   چرا عیسی لِه و کبود و زخمی شد؟ اشعیا 53: 5 .....................................................................................................................................................

5.   آیه 6 گناه را متایل به ....................................................................................................................................................................... معرفی میکند.
      گوسفندها در جستجوی چراگاه رسگردان هستند و اگر به حال خود رها شوند این کار را انجام خواهند داد از چوپان خود دور می شوند، گم می 

      شوند و خود را در مشکل می یابند. گناه فقط طغیان آشکار علیه خدا نیست، بلکه رفنت به دنبال اراده خودمان به جای اراده اوست. وقتی راه خود 
      را می رویم، ممکن است به نظر برسد که کارمان خوب است، اما بعداً خودمان را کامالً گم کرده ایم. مسیر ما، ما را به تصمیم گیری نادرست، 

      انعکاس نگرش های ناسامل و رفتار نامناسب سوق می دهد.

قدم قدم 22

ا خــد بــره   ، اعیســی خــد بــره   ، عیســی

 

 

در زمان هایی در کتاب مقدس آنها از یک بره به عنوان قربانی برای گناه استفاده می کردند.
          

کتاب مقدس می گوید که مسیح مانند بره به قتلگاه برده شد.                                          ....................

برای ورود به بهشت، باید نام شا در کتاب حیات بره نوشته شده باشد                               ....................   
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صحیح یا غلط؟

....................

او در رختخواب در کنار خواهرش دراز کشید و مانند همه ما لبخند زد و رنگ 

به گونه های او بازگشت. سپس صورتش رنگش پرید و لبخندش محو شد. او 

به دکرت نگاه کرد و با صدایی لرزان پرسید: »آیا من فوراً رشوع به ُمردن خواهم 

کرد؟« پرس بچه ، حرف دکرت را اشتباه فهمیده بود. او فکر می کرد که باید متام 

خون خود را به خواهرش بدهد. با این حال، او با کال میل، به این رویه تن 

داده بود. در این درس به قربانی دیگری خواهیم پرداخت، 

بزرگرتین قربانی در تاریخ جهان. 

دخرت کوچکی به نام لیز از یک بیاری نادر و جدی رنج می ُبرد. به نظر می 
رسید تنها شانس او   برای بهبودی، انتقال خون از برادر 5 ساله اش بود که به 

طور معجزه آسایی از هان بیاری جان سامل به در برده بود و آنتی بادی های 
مورد نیاز برای مبارزه با این بیاری را تولید کرده بود. دکرت وضعیت را برای 

برادر کوچکش توضیح داد و از پرس پرسید که آیا حارض است
خونش را به خواهرش بدهد.

قبل از اینکه نفس عمیقی بکشد، فقط یک لحظه تردید کرد و گفت: »بله، اگر 
لیز را نجات دهد این کار را انجام خواهم داد.«  با ادامه یافنت تزریق خون،

قربانی

خون بّره روی 

چهارچوب در از خانه 

محافظت کرد

2
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6.   چند نفر از ما برای رفنت به راه خود از راه خدا منحرف شده ایم؟ اشعیا 53: 6 .........................................................................................................

7.   خدا چه کرد تا ما را به راه درست بازگرداند؟ آیه  6 و 7 ..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................      

      به طور خالصه:     گفنت اینکه مسیح بّره خداست، به این معناست که او را به عنوان کسی معرفی کنیم که جان خود 
                                را به عنوان جانشینی برای ما فدا کرد و گناه و مجازات ما را بر عهده گرفت.

                گناه و من
                   راه رفنت روزانه من تا به امروز چگونه بوده است؟ روی هم رفته، من ....................... قدم زدم:

                      مسیر خودم را                         راهی را که خداوند پیش روی من گذاشته است.                  نا مطمنئ . 
      گناه از چه راه هایی خود را در زندگی من آشکار می کند؟ .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

      در مورد وضعیت خود به عنوان یک فرد افتاده و در مورد بره ای که جان خود را برای نجات شا فدا کرد، تفکر و تامل کنید.

برّه خدا در آینده

8.   مکاشفه 12: 10-11 از زمان آینده در بهشت صحبت می کند که ایامنداران بر شیطان پیروز می شوند.
      چه چیزی باعث پیروزی ما بر دشمن میشود؟

      آیه 11 ...........................................................................................................................................

                درباره تو چطور؟ آیا نام شا در دفرت حیات برّه نوشته شده است؟        بله             نه             مطمنئ نیستم.

              آیا چیزی مانع شام می شود؟ اگر چنین است، چه چیزی؟ .............................................................................................................................

              چگونه می توانم نام خود را در کتاب حیات ثبت کنم؟ .................................................................................................................................

              ........................................................................................................................................................................................... این زیر را ببینید

چه کسی در بهشت   خواهد بود؟
»فقط کسانی که

نامشان در دفرتِحیاِت برّه

نوشته شده است.«

مکاشفه 21 : 27

»اگر نام کسی در 
   کتاب حیات نوشته 

   نشده بود...؟«

9.  تنها کسانی که وارد بهشت   می شوند چه کسانی هستند؟
     مکاشفه 21 : 27 ................................................................................
..........................................................................................................     

10. رسنوشت کسانی که نامشان در کتاب زندگی نوشته نشده است چیست؟   
     مکاشفه 20: 15 

..........................................................................................................     

شــا  م  نا یــا  آ

ِب حیــات  در کتــا

نوشته شده است؟

: د شــو شــته  نو بــّره  ت  حیــا فــر  د ر  د ن  متــا نا تــا  نیــد  ا بخو را  یــر  ز ی  عــا د نیــد  ا می تو

پروردگارا، اعرتاف می کنم که به جای تو، راه خودم را طی کرده ام. گاهی اوقات من تو را نادیده گرفته ام و معتقد بودم همه چیز 

خوب پیش می رود. متاسفم که سعی کردم بدون تو زندگی کنم.

از تو سپاسگزارم که عیسی مسیح را به عنوان یک برّه، قربانی کامل فرستادی. من معتقدم که او برای گناهان من ُمرد و از مردگان زنده شد. من او را 

به عنوان بره خدا می پذیرم که جان خود را برای من فدا کرد. من به او و تنها او اعتاد دارم که گناهانم را ببخشد و نامم را در کتاب حیات بنویسد. 

ممنونم که مرا بخشیدی و زندگی جاودانی به من دادی.

با متام اخالص،

یکی که گم شده بود.



قدم سومقدم سوم

 

 

عیسی، شبان خوبعیسی، شبان خوب

بسیاری از کسانی که ادعا می کنند پیروان مسیح هستند،

روزی شا را ناامید خواهند کرد.

هیچ کس واقعاً مرا دوست ندارد و نگران من نیست.                                                     ....................

مسیح تا ابد از من مراقبت خواهد کرد.
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صحیح یا غلط 
....................

....................

آیا کســی به من اهمیت می دهد؟            یوحنا 10

چند نفر از ما در مواقعی احساس می کنیم که زندگی مان از کنرتل خارج شده است؟ بسیاری از ما احساس تنهایی، ناامنی، رها شدگی یا بدرفتاری می 
کنیم، اغلب با دیگران، به ویژه خدا، بیگانه هستیم. ما مانند گوسفندان بدون شبان هستیم که مسیح در آیه فوق به آنها اشاره کرد.

1.   افرادی هستند که می گویند ما را دوست دارند، قول داده اند از ما مراقبت کنند، اما گاهی اوقات به قول خود عمل منی کنند. ما از وعده های  
      شکسته  شده آسیب دیده ایم، زخمی شده ایم از کسانی که ظاهراً در کنار ما بودند، اما ما را ناکام گذاشتند. آیا تا به حال احساس کرده اید که یکی 

      از افراد زیر شام را ناامید کرده است؟

    پدر و مادر شام      همر شام     یکی دیگر از اعضای خانواده
    شخصی که شام او را تحسین می کردید    یک رهرب مذهبی

    یک دوست، همسایه یا همکار

      چگونه شام را ناامید کرده اند؟ ............................................................................................................

..........................................................................................................................................................       

2.   ما در جهانی زندگی می کنیم که می تواند بسیار خصامنه باشد و از هر طرف خطراتی در آن وجود 
      داشته باشد. بسیاری از آنها پشت درهای قفل شده زندگی می کنند و زنگ هشدار برای محافظت از
      آنها در برابر دزدان وجود دارد. عیسی درباره این بدکارانی که ما را احاطه کرده اند صحبت کرد. در 

      یوحنا فصل 10 به دنبال پاسخ سؤاالت زیر باشید.

      یوحنا 10:10 از دزدی صحبت می کند که فقط برای ................................................................ می آید 
      در مقابل دزد، عیسی گفت آمده ام تا .................................................................................................

. ............................................................................       

3.   افرادی هستند که وامنود می کنند دوست ما هستند، اما فقط می خواهند از ما سوء استفاده کنند. در
      یوحنا 10: 1 - 13 عیسی شبان خوب را با مزدور مقایسه می کند.او صاحب گوسفندان نیست و به 

      همین دلیل وقتی مشکلی پیش بیاید فرار می کند زیرا به گوسفندان ....................................................
       ....................................................... . یوحنا 10: 13 

4.   در مقابل، عیسی گفت که او ................................................................................. است. یوحنا 10: 11
      او برای گوسفندان چه می کند؟ آیه 11 ...............................................................................................
      او چگونه جان خود را برای ما داد؟ .....................................................................................................

5.   به نظر شام وظیفه کسی که گوسفندان را چوپانی می کند چیست؟ .....................................................

..........................................................................................................................................................       

»اّما چون جامعت را دید، دلش به حال آنان سوخت،

 زیرا آنان پریشانحال و درمانده بودند، مانند گوسفندانی 

که شبان ندارند.«               متی 9: 36

صدای چوپان ها

»گوسفندان من به صدای من گوش 
می دهند. من آنها را می شناسم و 

آنها از من پیروی می کنند.«
 یوحنا 10 : 27

من خواندم که چگونه یک آمریکایی که در 

سوریه سفر می کرد، دید که سه چوپان بومی 

گله های خود را به یک نهر آوردند و گله با هم 

آنجا نوشیدند.

پس از مدتی یکی از چوپان ها صدا زد: »آه! 

ِمنا!« عربی به معنای »مرا دنبال کن« است. 

همه گوسفندانش گله مشرتک را ترک کردند و 

به دنبال او از دامنه تپه باال رفتند. چوپان بعدی 

هم همین کار را کرد و گوسفندانش به دنبال او 

رفتند -- بدون اینکه حتی به خود زحمتی بدهد 

که آنها را بشارد.

مسافر از چوپان باقی مانده پرسید که آیا می 

تواند خرقه چوپانی او را بپوشد و کاله او را بربد 

تا ببیند آیا گله به دنبال او خواهند آمد یا خیر. او 

این کار را کرد و فریاد زد و گفت: »آه! ِمن-آه!« 

حتی یک گوسفند او را دنبال نکرد.چون صدای او 

را منی شناختند.

او از چوپان پرسید »آیا گله شا هرگز از کسی 

جز شا پیروی منی کند؟« که مرد پاسخ داد: »اوه، 

بله. گاهی گوسفندی مریض می شود و سپس از 

3هر کسی پیروی می کند.« 



6.   عالوه بر این، شبان خوب گوسفندان خود را ............................................................................... . یوحنا 10: 14 هیچ کس بهرت از او نیازها و 
      رشایط ما را درک منی کند.

دری به سوی آغل

عیسی عالوه بر اینکه شبان نیکویی بود، آیه 9 نیز گفت: »من در )دروازه( هستم«. در زمان های کتاب مقدس،
آغل گوسفندان اغلب دیواری سنگی یا صخره ای و بدون دروازه بود. »در« فقط یک روزنه در دیوار بود که

گوسفندها از آن داخل و خارج می شدند. شبان برای محافظت از گوسفندان خود در این دهانه می خوابید.
او به معنای واقعی کلمه دری تاشو بود.

7.   عیسی در یوحنا 10 : 9 گفت:  »من دروازه هستم. هر که از راه من ........................................... شود ............................................ خواهد یافت.«
      او با گفنت »من دروازه هستم« نشان می داد که تنها راه ورود به خاندان خدا از طریق اوست.

8.   آیا دوست دارید یک چوپان از شام مراقبت کند؟ ................................ کتاب مقدس تعلیم
      می دهدکه تنها یک راه برای رسیدن به بهشت   وجود دارد، از طریق ایامن به عیسی مسیح. 

      نه دین و نه اعامل شام منی تواند شام را نجات دهد، فقط مسیح می تواند.

9.   عیسی گفت: »گوسفندان من به صدای من گوش می دهند. من آنها را می شناسم و آنها از من پیروی می کنند.« یوحنا 10 : 27
      چقدر به صدای عیسی گوش می دهید؟     به طور منظم     خیلی کم     هرگز

      چگونه می توانیم صدای او را امروز بشنویم؟ .........................................................................................................................................................

10. آیا او را دنبال می کنید؟     به طور منظم     خیلی کم     تقریباً هرگز     منی دانم چگونه از او پیروی کنم
      آیا چیزی شام را از پیروی عیسی باز می دارد؟ چیست؟ ..........................................................................................................................................

11

از بین همه دوستانتان، کدام یک واقعا نگران شام هستند؟ .............................................................................................................................

آیا کسی هست که بیشرت از عیسی به شام اهمیت دهد؟ ...............................................................................................................................

آیا کسی هست که بیشرت از عیسی برای شام فداکاری کرده باشد؟ ..................................................................................................................

کدام یک از عبارات زیر شام را بهرت توصیف می کند؟

.       من فقط به عیسی اعتامد دارم تا مرا نجات دهد.

.       من به عیسی، اعامل نیک و دینم اعتامد دارم تا مرا نجات دهد؟

.       من مطمئنم که عضوی از گله عیسی هستم.

.       من مطمنئ نیستم که بخشی از گله او هستم یا نه.

اگر مطمنئ نیستید، این دعا به شام کمک
➠می کند تا شبان خوب را بشناسید.

ورود از درب

پروردگارا، می دانم که مانند گوسفند 

گمشده ای بوده ام. من از زندگی به 

تنهایی، دور از مراقبت تو خسته شده ام. 

من معتقدم که تو برای من روی صلیب 

ُمردی. همین االن از شا دعوت می کنم 

که شبان خوب من باشید. من خودم را 

تحت اختیار و مراقبت شا قرار دادم. با 

ایان، زندگی جاودانی را که شا عرضه 

می کنید، دریافت می کنم.

11. عیسی به کسانی که به او تعلق دارند وعده زندگی ابدی می دهد. آیه 28 اگر به او به عنوان نجات دهنده 
      و شبان خوب خود ایامن آورده اید، یکی از گوسفندان او هستید.

      آینده شام چقدر امن است؟ یوحنا 10 : 28 چرا؟ .........................................................................................

.................................................................................................................................................................       

به عیسی اجازه دهید زمانی که تنها هستید، نگرانید یا می ترسید از شام مراقبت کند.
»متام نگرانی خود را به او بسپارید زیرا او به شام اهمیت می دهد.« اول پطرس 5: 7

عیسی شا را 

صدا می کند،

آیا به صدای او گوش 

می دهید؟
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قدم قدم 44

او زنده است!او زنده است!

صحیح یا غلط 

واقعاً مهم نیست که چگونه زندگی می کنیم، زیرا همه چیز با مرگ ما متام می شود.            ....................

همه پس از مرگشان زنده خواهند شد.                                                                       ....................

نزدیک شدن به مرگ بدون ترس یا ناامیدی امکان پذیر است.

او زنده استاو زنده است

1.   صبح روز یکشنبه پس از مصلوب شدن عیسی بود که ناگهان آرامش آن لحظه شکست.
      چه اتفاقی افتاد؟ متی 28: 1 - 4 ............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................       

2.   فرشته به زنان چه گفت؟ متی 28: 5 - 6 .................................................................................................................................................................  
      اگرچه آنها شگفت زده شده بودند، عیسی از قبل مرگ و رستاخیز خود را پیشگویی کرده بود. متی 16 : 21

3.   نه تنها او برخاست، بلکه اعامل رسوالن 1: 9 و 10 به ما می گوید که او همچنین ....................................................................................................

      آیه 11 چه چیز دیگری را وعده می دهد؟ ..............................................................................................................................................................

4.   رستاخیز عیسی یک رویداد منحرص به فرد در تاریخ جهان است، در واقع آنقدر خارق العاده است که باور آن برای بسیاری دشوار است. 
      رومیان 1: 4 بر اهمیت رستاخیز تأکید می کند که می گوید عیسی با .....................................................................................................................، 
      به سبب ...................................................................................... ، به مقام ....................................................................................... منصوب شد.

5.   اگر عیسی از مردگان بر منی خواست، چه اتفاقی می افتاد؟
      اول قرنتیان 15 : 12 و 13 .......................................................................................................................................................................................
      اول قرنتیان 15 : 17 ...............................................................................................................................................................................................

6.   بعضی ها باور ندارند که همه ما روزی زنده می شویم. آنها
      با کسانی که در اول قرنتیان 15: 32 هستند موافقند: »اگر مردگان زنده منی شوند، بیایید

      ما ............................. و ................................. زیرا فردا ..........................................................................«.

      خیلی ها می خواهند باور کنند که وقتی ما مبیریم همه چیز متام می شود. آنها این ایده را دوست ندارند که
      برای نحوه زندگی خود در برابر خدا پاسخگو باشند. آن ها ترجیح می دهند آنطور که می خواهند زندگی کنند،

      بدون اینکه به عواقب ابدی فکر کنند.

      آیا الزم است به این فکر کنیم که بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد؟ یوحنا 5: 28 - 29 .............................................................................................

      چرا؟ ......................................................................................................................................................................................................................

      افسانه ای می گوید که شرتمرغ زمانی که احساس خطر می کند رس خود را در ماسه پنهان می کند و معتقد است که این کار او را از خطر آینده 
      محافظت می کند. با این حال می دانیم که این حامقت است، درست به اندازه کسانی که معتقدند می توانند واقعیت رستاخیز را تغییر دهند، 

      فقط به این دلیل که آن را انکار می کنند.

7.   وقتی عیسی شنید که دوستش ایلعازر مرده است، به خواهرش مارتا چه گفت؟ یوحنا 11: 25 و 26
      من ..................................... و ............................ هستم . کسی که به من ............................ آورد حتی اگر مبیرد، .............................. خواهد شد.
      و هر که زنده است و به من ایامن دارد به یقین تا ابد .......................................................................................................................................... .

....................

؟ ســت برخا ن  گا ــرد م ز  ا عیســی  ــم  نی ا بد ــه  ک ســت  ا ــم  مه ــا  م ی  ا ــر ب ا  چــر
آیا به هر ترتیبی ما را تحت تأثیر قرار می دهد؟ بیایید ببینیم کتاب مقدس چگونه به این سؤاالت پاسخ می دهد.

»اگر مردگان بعد از َمرگان چه چیزی در انتظار ماست؟
بر منی خیزند،

"بیایید 
بخوریم 
و بیاشامیم، 
زیرا فردا 
خواهیم ُمرد."
اول قرنتیان 15: 32
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      سپس از مارتا پرسید: »آیا این را باور داری؟« بعداً وقتی ایلعازر از مردگان برخاست، بسیاری به او ایامن   
      آوردند، اما نه همه. برخی فقط این حادثه را تهدیدی برای سنت ها و شیوه زندگی خود می دانستند. 

      یوحنا 11: 45 - 48.

8.   اعامل رسوالن 17: 30 - 32 را بخوانید. پولس با مردان آتن صحبت کرد و آنها را به ................ تشویق 
      کرد ، زیرا خداوند روزی را قرار داده است که در آن به واسطه ی .........................................................
      ..................................................................................................................................... .  آیه 30 و 31

      خود مسیح قاضی خواهد بود که اقتدار او زمانی که خدا او را از مردگان برخیزانید تثبیت شد. )آیه 31(.

      ج. 32 هنگامی که خرب قیامت را شنیدند، برخی .................................................................................. ،
      در حالی که دیگران گفتند .................................................................................................................. .

9.   اول قرنتیان 15: 55 می گوید: »ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟«. در حالی که خداوند می گوید پیروزی بر  
      مرگ وجود دارد، امروزه بسیاری آن را انکار می کنند.

      چه کسی را باور می کنید؟ ....................................................................................................................

10. پاداشی بزرگ در انتظار کسانی است که به عیسی ایامن دارند. آن چیست؟
      2 قرنتیان 4: 14 ................................................................................................. روزی ما به همراه 

      همه کسانی که به مسیح ایامن آورده اند برای همیشه در حضور خدا خواهیم بود. بنابراین، آیه 18 می 
      گوید که ما نباید توجه خود را بر روی چیزهایی متمرکز کنیم که .................................. هستند، بلکه به 

      چیزهایی که ................................................. هستند .
      چرا؟ .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................       

بحث و گفتگو:

      چگونه می توانیم مطمنئ باشیم که به زندگی ابدی برانگیخته خواهیم شد و نه محکومیت؟

      آیا اگر اکرث دوستان ما به مسیح ایامن نداشته باشند یا نسبت به وعده های او بی تفاوت باشند، آیا 
      باید نگران باشیم؟         چرا؟

همیشه عده ای خواهند بود که مسخره می کنند و عده ای دیگر می خواهند بیشرت بدانند.
 بنابراین، هر یک از ما باید از خود بپرسیم:

آیا باور دارم که عیسی از مردگان برخاست؟             بله     خیر     منی دانم
آیا باور دارم که عیسی زندگی ابدی می دهد؟             بله     خیر     منی دانم
آیا باور دارم که پس از مرگم زنده خواهم شد یا برای زندگی ابدی یا برای محکومیت؟     بله     خیر     منی دانم

این کافی نیست که بدانیم قیامتی خواهد بود. باید باور کنیم هامنطور که در یوحنا 11: 25 و 26 دیدیم، کسانی 
که به عیسی ایامن دارند هرگز نخواهند ُمرد.

از طریق رستاخیز عیسی، ما می دانیم که چیزی بسیار بیشرت از قرب در 

انتظار ما است. او اولین کسی بود که به آسان عروج کرد، اما آخرین نفر 

نبود. مرگ ما گامی به سوی چیزی بسیار بهرت از چیزی خواهد بود که تا به 

حال تصور می کردیم.

بیانیه های در حال مرگ نجات یافته ها؟

برخی از مرگ می ترسند و برخی دیگر 

با آرامش در انتظار آن هستند. در اینجا 

سخنانی از ایامنداران در هنگام نزدیک 

شدن به مرگ آورده شده است.

"ابدیت مانند دریایی از جالل در برابر 
من می پیچد." 

»من با خوشحالی پرسی که از مدرسه 
دور می شود می روم. من خودم را در 
مسیح بسیار قوی احساس می کنم.« 

»خورشید در حال غروب است: مال من 
در حال طلوع است. من از این تخت به 

یک پادشاهی می روم. بدرود.« 

»برای من گریه نکنید، بلکه برای خودتان 
گریه کنید. من نزد پدر خداوندمان 

عیسی مسیح می روم.« 

در مورد آن فکر کنید

افسسیان 1: 20 و 21 توضیح می دهد که 

قدرت خدا هامن چیزی بود که مسیح را 

از مردگان زنده کرد.

اکنون او در ...........................................

............................. نشسته است. آیه 20

اکنون که در دست راست خدا نشسته 

است، مسیح باالتر از هر حکومت و 

اقتدار است... نه فقط در این عرص، بلکه 

در عرص آینده.

به اهمیت دانسنت اینکه مسیح باالتر از 

هر اختیار و قدرتی است فکر کنید.

7

6

5

4
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مسیح، وکیل منمسیح، وکیل من

صحیح یا غلط 

وقتی در قضاوت نهایی در برابر خدا بایستیم، به کسی نیاز داریم که از ما دفاع کند.            ....................

وکیل ما، عیسی مسیح، فقط از متقاضیان ُمجرم دفاع می کند.                                          ....................

بین خدا و انسان واسطه های زیادی وجود دارد.                                                           ....................   

یک داستان نادر ...

مادر دخرت کوچکی به تازگی بهرتین لباسش را به او 
پوشانده بود، زیرا آن روز منتظر بازدیدکنندگان خاصی 
بودند. او که مشغول متام آماده سازی ها بود، دخرتش 

را پس از اینکه به او اخطار داد که لباس هایش را 
خیس نکند و هانطور که دوست داشت در اتاق 

رختشویی با آب بازی کند، ترک کرد.

با این حال، آب بسیار زیاد و وسوسه کننده بود و به 
رسعت هشدار را فراموش کرد و رشوع به بازی در 

سینک کرد. در حین بازی، صدای کسی را شنید که در 
را می زد، اما در حالی که به داخل می رفت متوجه 

شد که لبه لباسش کامال خیس است.

»وای نه! مامان منو بخاطر آب بازی تنبیه میکنه! چه 
می توانم بکنم؟« ذهن کوچک او رشوع به تدوین 

یک برنامه کرد. او یک قیچی برداشت و قسمت خیس 
لباسش را برید. از کارش راضی بود و با خود گفت : 

»حاال مامان منیفهمه که من لباسمو خیس کردم.«

با اطمینان از اینکه شواهد شیطنت خود را از بین 
برده است، برای خوشامدگویی به بازدیدکنندگان وارد 

اتاق نشیمن شد.« 

کارهای احمقانه ای را که در کودکی انجام می دادید به خاطر دارید؟
باور کنید یا نه، داستان دخرتک در ستون کناری حقیقت دارد.

آیا عالی نیست اگر بتوانیم مشکالمتان را به هامن راحتی که او فکر می کرد با یک 
قیچی میتواند حل کند، حل کنیم؟

چند لحظه به سواالت زیر فکر کنید:

  آره      نه   آیا رازهایی دارید که منی خواهید کسی در مورد آنها بداند؟

  آره      نه    آیا وجدانتان شام را آزار می دهد یا گاهی احساس رشم می کنید؟

  آره      نه    آیا احساس می کنید که دیگران گذشته شام را علیه شام نگه می دارند؟

  آره      نه    آیا گاهی اوقات آنقدر نسبت به اشتباهات خود احساس ناراحتی می 
                   کنید که شک دارید راه حلی برای آنها وجود دارد؟

  
  آره      نه    آیا عذاب وجدان درمانی دارد؟

احساس گناه و رشم اغلب ما را با احساس درماندگی مواجه می کند. از خود می پرسیم: 
»دیگران چه فکری می کنند؟

آیا خدا می تواند فردی مثل من را ببخشد؟«

فرزندان عزیزم این را برای شام می نویسم تا گناه نکنید.
 اما اگر کسی گناه کرد، شفیع و مدافعی نزد پدر داریم یعنی عیسی

 مسیح پارسا. اول یوحنا 2 : 1
1.   چرا به وکیل نیاز داریم؟ .........................................................................................................................................................................................
      آیا تا به حال به این فکر کرده اید که ممکن است به یک وکیل برای دفاع از شام در پیشگاه خداوند نیاز داشته باشید؟ ...........................................

2.   برخی فکر منی کنند که مشکل جدی با گناه دارند، زیرا می گویند »خدا مرا می بخشد. و عالوه بر این، کسانی هستند که بدتر از من هستند. 
      کتاب مقدس به کسی که فکر می کند آنقدر خوب است که بدون کمک به بهشت می رود چه می گوید؟ اشعیا 64: 6 ...........................................

 
      آیا کسی آنقدر بد است که از رحمت خدا خارج باشد؟ رومیان 5: 8 ........................................................................................................................

آیا می دانستید که وکیل دارید؟ اول یوحنا 2: 1 و 2 را بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

3.   این کلامت خطاب به چه کسانی هستند؟ آیه 1 ....................................................................................................................................
      فرزند خدا کسی است که تصمیم گرفته است از گناهان خود توبه کند و عیسی مسیح را دعوت کند تا نجات دهنده شخصی او باشد. خدا یک واقع 

      گرا است. اگرچه او مایل است که گناه نکنیم، اما می داند که زمان هایی وجود خواهد داشت که شکست خواهیم خورد.

4.   در لحظات شکست چه چاره ای داریم؟ آیه 1 .........................................................................................................................................................
      چقدر دلگرم کننده است که بدانیم وکیلی داریم که از طرف ما شفاعت می کند!
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5.   برخی افراد به وکال اعتامد ندارند. آیا عیسی متفاوت است؟ با توجه به آیه 1 او ..................... است. به 
      این فکر کنید که این برای زندگی شام چه معنایی دارد.

6.   وکیل ما باید با چه چیزی کار کند؟ پرونده ما چقدر قوی است؟
..........................................................................................................................................................       

      جامعه 7 : 20 می گوید: »براستی که بر زمین ، پارسایی نیست که نیکویی کند و هرگز گناه نورزد.« 
      پرونده ما به طرز ناامیدکننده ای ضعیف است، زیرا در برابر خدا مقرص هستیم، بدون اینکه توجیهی 

      برای گناه خود داشته باشیم.

7.   با توجه به اینکه ما مقرصیم، آیا امکان فرار از مجازات وجود دارد؟
      چگونه عیسی می تواند با موفقیت از ُموَکل های گناهکار، مانند ما دفاع کند؟ طبق

      اول یوحنا 2:2 او ......................................................................................................... برای گناهامنان.
   

      این بدان معنی است که او قربانی است که خشم خدا را برآورده می کند و بخشش گناه ما را ممکن  
      می سازد. از آنجایی که خون او خواسته های عادالنه خداوند را از ما برآورده می کند، پدر آسامنی ما 

      هیچ چیز دیگری )مثل اعامل نیک ما، توبه و غیره( منی خواهد.

8.   اول تیموتائوس 2: 5 - 6 می گوید فقط یک خدا وجود دارد و یک .......................................................
      بین خدا و انسان، یعنی آن انسان که ...................................... است ، که خود را فدیه همه مردم کرد.     
      واسطه چیست؟ واسطه کسی است که بین دو طرف شفاعت می کند و در صورت بروز مشکالت سعی 

      در آشتی دادن آنها دارد.

9.   طبق اول تیموتائوس 2: 5 چند واسطه وجود دارد؟................................................................................
      بسیاری از مردم بر این باور نیستند که عیسی تنها واسطه بین خدا و انسان است، در عوض به دیگران 

      نگاه می کنند تا برای آنها شفاعت کنند.

      برخی از واسطه هایی که مردم به دنبال شفاعت آنها در پیشگاه خداوند هستند، چه چیزها یا چه 
      کسانی هستند؟ ..................................................................................................................................

                 حقیقت این است که ما در رشایطی نیستیم که در برابر خدای مقدس از خود دفاع کنیم. فقط 
                 عیسی می تواند!

                 آیا عیسی مسیح را به عنوان وکیل خود قرارداده اید یا به خود یا شخص دیگری اعتامد دارید؟ 
............................................................................................................................................                  

                 اگر ندادید و اگر با آنچه می گوید هم عقیده هستید، »قرارداد با وکیل من« را در ستون 
                 کناری بخوانید و امضا کنید.
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مــن کیــل  و بــا  د  ا د ر ا قــر

خداوند عیسی،

مــن بــرای دفــاع از خــودم بــه کمــک تــو نیــاز 
دارم زیــرا مــن متهــم بــه اتهاماتــی جــّدی 
ــرای  ــه ای ب ــا بهان ــاع ی ــچ دف هســتم. مــن هی
توجیــه رفتــارم نــدارم. مــن از متــام بــدی 
ــم. ــی کن ــه م ــام داده ام توب ــه انج ــی ک های

مــن معتقــدم کــه خونــت را بــرای مــن ریختی 
ــا بدهــی ای را کــه در برابــر پــدرت داشــتم  ت
پرداخــت کنــم. مــی فهمــم کــه جــای مــن را 
گرفتــی و بــا مرگــت بــر روی صلیــب حکمــم 

را بــه طــور کامــل پرداختــی.

بــه موجــب ایــن توافقنامــه، مــن بــا تــو 
قــرارداد مــی بنــدم کــه وکیــل مــن باشــی و از 
تــو دعــوت مــی کنــم در برابــر اتهاماتــی کــه 
ــی.  ــاع کن ــه مــن مطــرح شــده از مــن دف علی
ــود  ــی خ ــا میانج ــوان تنه ــه عن ــو را ب ــن ت م
مــی پذیــرم و از دیگرانــی غیــر از تــو کــه در 
گذشــته بــه آنهــا اعتــامد داشــته ام چشــم 

ــم. ــی کن ــی م پوش

مــن منــی توانــم بــرای خدماتــت بــه تــو پولــی 
بدهــم زیــرا مــن منابعــی نــدارم. بهرتیــن 
ــم  ــه ده ــو ارائ ــه ت ــم ب ــی توان ــه م ــزی ک چی
کافــی نخواهــد بــود. تنهــا چیــزی کــه بــه 
ــه  ــم ب ــم اعتــامد و ایامن ــو پیشــنهاد مــی کن ت
توســت. عــالوه بــر ایــن مــن زندگــی خــود را 

ــم. ــی کن ــم م ــو تقدی ــه ت ــت ب ــرای خدم ب

مــن در طــول عمــرم پیوســته محتــاج خدمــات 
تــو خواهــم بــود زیــرا تــا روز مرگــم بــا گنــاه 

مبــارزه خواهــم کــرد.

صمیامنه با متام قلبم ،
 

..............................................................
ــا  امض

....................................................................
تاریخ

»زیرا همه گناه کرده اند

 و از جالل خدا کوتاه می آیند« 

رومیان 3 : 23

برخی از حقایق در مورد وکیل ما.:برخی از حقایق در مورد وکیل ما.:

او عادل است. او با ترفندهای قانونی یا مانورهایی که حقیقت را تحریف می کند برنده منی شود. نه می توان
به او رشوه داد و نه از دروغ استفاده می کند.

مسیح از موکل های گناهکار دفاع می کند. بدون او هیچ دفاعی و امیدی به پیروزی نداشتیم.

عیسی به تنهایی در برابر خدا از ما دفاع می کند، بدون اینکه ما را به شهادت بخواند. چه می توانیم در دفاع
از خود بگوییم چون بی بهانه هستیم؟

شیطان پیوسته ما را نزد پدر متهم می کند. )مکاشفه 12: 10 - 12(. عیسی با خون خود این اتهامات را رد می
کند که بهای گناه ما را پرداخت.

او بی گناهی ما را اعالم منی کند، بلکه گناه ما را می پذیرد. او استدالل می کند که این بدهی قبالً با مرگ او 
به طور کامل پرداخت شده است.
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عیسی،

وکیل مدافع من

ــه  پــس از داشــنت یــک زندگــی »شایســته«، زمــان مــن در زمیــن ب

پایــان رســید. اولیــن چیــزی کــه بــه یــاد مــی آورم نشســنت روی یــک 

ــردم دادگاه  ــر می ک ــه فک ــود ک ــی ب ــار جای ــاق انتظ ــت در ات نیمک

اســت. درهــا بــاز شــد و بــه مــن دســتور دادنــد کــه بیــام داخــل و 

کنــار میــز دفــاع بنشــینم.

ــدم. او  ــتان« را دی ــردم »دادس ــگاه ک ــراف ن ــه اط ــه ب ــور ک هامنط

مــرد بــد جنســی بــه نظــر مــی رســید کــه در حالــی کــه بــه مــن 

خیــره شــده بــود غرغــر مــی کــرد. او قطعــاً بدتریــن فــردی بــود 

ــگاه کــردم  ــم ن ــه ســمت چپ ــه حــال دیــدم. نشســتم و ب ــا ب کــه ت

ــه  ــان ک ــم و مهرب ــردی مالی ــود، م ــته ب ــم نشس ــه وکیل ــی ک جای

ــی کــه در گوشــه  ــه نظــر مــی رســید. درب ــم آشــنا ب ظاهــرش برای

بــود، بــاز شــد و در آنجــا قاضــی بــا لباســی بلنــد و گشــاد ظاهــر 

شــد. او در حالــی کــه در اتــاق حرکــت مــی کــرد، حضــور بســیار 

خوبــی داشــت. منــی توانســتم چشــم از او بــردارم. در حالــی کــه 

پشــت نیمکــت نشســت، گفــت: »بیاییــد رشوع کنیــم.« دادســتان 

برخاســت و گفــت: »اســم مــن شــیطان اســت و مــن اینجــا هســتم 

تــا بــه شــام نشــان دهــم چــرا ایــن مــرد جایــش در جهنــم اســت.« 

ــی  ــم، چیزهای او بــه گفــنت ادامــه داد ، از دروغ هایــی کــه گفت

ــده ام و در گذشــته زمانــی کــه دیگــران را فریــب دادم،  کــه دزدی

گفــت. شــیطان از انحرافــات وحشــتناک دیگــری گفــت کــه زمانــی 

ــی  ــت م ــرت صحب ــه بیش ــر چ ــت و ه ــود داش ــن وج ــی م در زندگ

ــت  ــدر خجال ــم. آنق ــی رفت ــرو م ــی خــود ف ــرد، بیشــرت در صندل ک

ــل  ــه وکی ــم، حتــی ب ــگاه کن ــه کســی ن کشــیدم کــه منی توانســتم ب

خــودم، در حالــی کــه شــیطان در مــورد گناهانــی کــه حتــی مــن 

ــودم میگفــت. ــا را فرامــوش کــرده ب کامــالً آنه

و هامنطــور کــه از شــیطان بــرای گفــنت همــه ایــن چیزهــا در مــورد 

ــه در  ــده ام ک ــدازه از مناین ــامن ان ــه ه ــودم، ب ــت ب ــودم ناراح خ

ســکوت آنجــا نشســته بــود و اصــالً هیــچ گونــه دفاعــی ارائــه منــی 

ــودم،  ــرص ب ــا مق ــه در آن چیزه ــم ک ــودم. می دان ــت ب ــرد ناراح ک

امــا در زندگــی ام کارهــای خوبــی انجــام داده ام - آیــا ایــن حداقــل 

منی توانــد معــادل بخشــی از آســیبی باشــد کــه مــن انجــام داده ام؟ 

شــیطان بــا عصبانیــت متــام کــرد و گفــت: ایــن مــرد بایــد بــه جهنــم 

بــرود ، او گناهــکار اســت و کســی نیســت کــه خــالف آن را ثابــت 

کنــد.

وقتــی نوبــت بــه وکیــل مــن رســید، او ابتــدا از قاضــی پرســید 
کــه آیــا ممکــن اســت بــه ســمت جایــگاه دفــاع بــرود. قاضــی 
بــا توجــه بــه اینکــه شــیطان بــا ایــن موضــوع مخالفــت شــدید 
داشــت، امــا ایــن اجــازه را داد و بــه او اشــاره کــرد کــه جلــو 
بیایــد. وقتــی بلنــد شــد و رشوع بــه راه رفــنت کــرد، توانســتم 
او را بــا شــکوه و عظمــت کامــل ببینــم. فهمیــدم چــرا اینقــدر 
آشــنا بــه نظــر مــی رســید. ایــن عیســی بــود کــه مناینــده مــن، 
ــگاه  ــود. او روی جای ــن ب ــده م ــات دهن ــن و نج ــروردگار م پ
ایســتاد و بــه آرامــی بــه قاضــی گفــت: "ســالم بابــا" و ســپس 
برگشــت و بــه دادگاه گفــت. »شــیطان درســت گفتــه کــه ایــن 
ــات را  ــن اتهام ــک از ای ــچ ی ــن هی ــرده اســت، م ــاه ک ــرد گن م
ــن مــرد  ــاه مــرگ اســت و ای ــه مــزد گن ــم. و بل ــکار منــی کن ان
ــید و  ــی کش ــس عمیق ــی نف ــت.« عیس ــازات اس ــتحق مج مس
ــا  ــرد: »ام ــرد و اعــالم ک ــدرش ک ــه پ ــا دســتانی کشــیده رو ب ب
مــن بــر روی صلیــب ُمــردم تــا ایــن شــخص زندگــی جاودانــی 
داشــته باشــد و او مــرا بــه عنــوان نجــات دهنــده خــود 
پذیرفتــه اســت، پــس از آن او مــن اســت.« پــروردگارم ادامــه 
ــچ  ــت و هی ــده اس ــته ش ــی نوش ــاب زندگ ــام او در کت داد: ن
کــس منــی توانــد او را از مــن ِبُربایــد. شــیطان هنــوز نفهمیــده 
اســت. ایــن مــرد را نبایــد قضــاوت کــرد، بلکــه بایــد رحمــت 
کــرد.« وقتــی عیســی رس جایــش نشســت، کمــی مکــث کــرد ، 
بــه پــدرش نــگاه کــرد و پاســخ داد: »هیــچ چیــز دیگــری الزم 
نیســت انجــام شــود. مــن همــه آن را انجــام داده ام.« قاضــی 
ــد.  ــن کوبی ــه پایی ــد کــرد و محکــم ب دســت نیرومنــدش را بلن

جمــالت زیــر از لبانــش جــاری شــد...

»ایــن مــرد آزاد اســت. جریمــه او قبــالً بــه طــور کامــل 
منتفــی شــد.« پرونــده  اســت.  پرداخــت شــده 

ــه  ــنوم ک ــتم بش ــی توانس ــرد، م ــرا آزاد ک ــروردگارم م ــی پ وقت
شــیطان فریــاد مــی زنــد و مــی گویــد: »مــن تســلیم منی شــوم، 
ــرا  ــه م ــی ک ــی در حال ــرد.« از عیس ــم بُ ــدی را خواه ــر بع نف
بــرای انجــام کارهــای بعــدی ام راهنامیــی مــی کــرد، پرســیدم: 
»آیــا تــا بــه حــال پرونــده ای را از دســت داده ای؟« مســیح بــا 
محبــت لبخنــدی زد و گفــت: »هرکســی کــه نــزد مــن آمــده و 
از مــن خواســته اســت کــه مناینــده آنهــا باشــم، حکمــی مشــابه 
شــام را دریافــت کــرده اســت، بــه طــور کامــل پرداخــت شــده 

اســت.« 

به طور کامل

پرداخت شده است

پرونده منتفی شد
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     همه او را خواهند دید که آمده است. اکنون او نامرئی است اما در 
     آن روز همه او را خواهند دید.

     او در متام زمین و در آسامن به عنوان پادشاه پادشاهان شناخته 
     خواهد شد.

     مسیح قبل از استقرار پادشاهی خود، ملت های بی ایامن را با خشم 
     داوری خواهد کرد. وقتی متوجه شوند طرِف اشتباهی را انتخاب 

     کرده اند فریاد می زنند، اما خیلی دیر خواهد شد.

     پادشاهی او هرگز پایان نخواهد یافت. بر خالف ناامنی دنیای 
     کنونی، در آن زمان ثبات وجود خواهد داشت.

در مورد آن فکر کنید

1.  وقتی این آیه ها را می خوانید چه حسی به شام دست می   
     دهد؟

     می ترسم چون منی دانم در روز قیامت چگونه خواهم بود.
     احساس امنیت می کنم.

     این آیه ها مرا تشویق می کنند که از مسیح پیروی کنم حتی 
     اگر دیگران به من بخندند.

2.  آیا پاسپورت خود را برای ورود به بهشت   آماده کرده اید؟
.....................................................................................................      
3.  آیا در میان کسانی خواهید بود که خوشحال می شوند یا در میان  

     کسانی که هنگام بازگشت مسیح، پادشاه بزرگ ما، می گریند؟ ........

.....................................................................................................      
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پناهگاه من

ــور از یکــی از ایالــت هــای مرکــزی  گروهــی از پیشــگامان در حــال عب
بــه مکانــی دوردســت بودنــد کــه بــرای خانــه نشــینی بــاز شــده بــود. 
ــی  ــیده م ــا کش ــط گاوه ــه توس ــیده ای ک ــای رسپوش ــن ه ــا در واگ آنه
شــد ســفر مــی کردنــد و حرکتشــان بســیار کنــد بــود. یــک روز از دیــدن 
مســیر طوالنــی دود در غــرب کــه کیلومرتهــا در آن ســوی دشــت امتــداد 
ــای  ــف ه ــه عل ــد ک ــخص ش ــه زودی مش ــد و ب ــت کردن ــت، وحش داش
خشــک شــده بــه شــدت مــی ســوزند و بــه رسعــت بــه ســمت آنهــا مــی 

آینــد.

ــه  ــا بازگشــت ب ــد، ام ــرده بودن ــور ک ــه ای عب ــل از رودخان ــا روز قب آنه
آنجــا از پیــش از رســیدن شــعله هــای آتــش بــه ســمت آن هــا غیرممکــن 
ــی  ــرد درک م ــک م ــط ی ــان فق ــن می ــید در ای ــی رس ــر م ــه نظ ــود. ب ب
ــف هــای  ــا عل ــان داد ت ــوان انجــام داد. فرم ــه چــه کاری مــی ت ــرد ک ک
پشــت رسشــان را آتــش بزننــد. ســپس وقتــی فضایــی ســوزانده شــد، کل 

ــه ســمت آن بازگشــتند. جمعیــت ب

ــه ســمت آنهــا مــی  در حالــی کــه شــعله هــای آتــش از ســمت غــرب ب
ــی  ــا من ــه م ــه هم ــی ک ــاد زد: "مطمئن ــت فری ــا وحش ــرتی ب ــد، دخ غری
ســوزیم؟" رهــرب پاســخ داد: فرزنــدم، شــعله هــای آتــش بــه مــا منــی رســد، 

زیــرا مــا در هــامن جــا ایســتاده ایــم کــه قبــال آتــش بــوده اســت !

تصویــری از ایامنــداری کــه در مســیح در امــان اســت! او پناهــگاه ماســت 
ــاه مــا را متحمــل شــد. همــه کســانی کــه  ــر گن کــه آتــش داوری خــدا ب
بــه مســیح اعتــامد دارنــد بــرای همیشــه از آتــش خشــم خــدا در امــان 

هســتند.

»انتقام قادر متعال بر او نازل شد
 که جهان را به جهنم فرو برد. او برای 

قوم منتخب منفذی شد و 
بدین ترتیب مخفیگاه ما شد.«

"ببین، او 
برهــا  ا ر  د

" . . . ید آ ــی  یدم آ مــی  مــن  ه  شــا د پا
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پس خدا نیز او را به غایت رسافراز کرد
و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید،
تا به نام عیسی  هر زانویی خم شود،
در آسان، بر زمین و در زیر زمین،

و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیْح
 ‘خداوند’ است،

برای جالل خدای پدر

فیلیپیان 2: 9 - 11

هان با ابرها می آید،
هر چشمی او را خواهد دید،

حتی چشم آنان که نیزه به او زدند؛
و همۀ طوایِف زمین به سوگش خواهند نشست.

آری چنین خواهد بود. آمین.

مکاشفه 1: 7

» حکومت جهان، از آِن خداوند ما و مسیح او شده است.
و او تا ابد حکم خواهد راند. « 

مکاشفه 11 : 15

و شمشیری از دهانش بیرون می آید ُبّران، 
تا با آن بر قومها بتازد. » بر آنان با عصای آهنین

 حکم خواهد راند « . َچرُخشِت رشاِب خشم و غضِب
 خدای قادر مطلق را لگدمال خواهد کرد. و بر ردا و 

ران او نامی نوشته شده است: ‘شاه شاهان و
رِب ارباب.’

مکاشفه 19 : 15 و 16

از آیه های سمت                     
          روبرو می توانیم موارد زیر را 
          در مورد بازگشت ثانویه مسیح بیاموزیم:



      ذکر »تخت داوود« به پیشگویی های عهد عتیق اشاره دارد که عیسی مسیح، از نسل داوود پادشاه، برای همیشه بر ارسائیل سلطنت خواهد کرد. 
      تاریخ به ما می گوید که عیسی خود را به عنوان پادشاه موعود معرفی کرد، اما به جای اینکه مورد تحسین قرار گیرد، طرد شد و مصلوب شد. این 

      بدان معنا نیست که پیشگویی ها برآورده منی شوند، فقط باید کمی بیشرت صرب کنیم تا پادشاهی او را ببینیم.

2.   فیلیپیان 2: 7و8 در مورد عیسی چه می گوید؟ ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      
      عیسی خود را به عنوان یک خادم فروتن کرد و جسم شد و بر روی صلیب ُمرد. با این حال... آیا داستان به همین جا ختم می شود یا بیشرت در راه 

      است؟ به خواندن ادامه دهیم.

3.   با وجود اینکه در گذشته طرد شده، آینده اش چگونه خواهد بود؟ فیلیپیان 2: 9 - 11 ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

4.   آیا می توانیم به درستی بگوییم که امروز هر زانوی روی زمین در برابر عیسی خم شده است؟ .................................................................................
      در واقع وضعیت امروز جهان چگونه است؟ ...........................................................................................................................................................
      ما در جهانی زندگی می کنیم که با عیسی مسیح و رشیعت او در حال جنگ است. امروزه بسیاری آشکارا او را رد می کنند، در حالی که برخی دیگر 

      وامنود می کنند که مسیحی هستند، اما زندگی آنها واقعیتی متفاوت را نشان می دهد.

ا خــد هی  شــا د پا

5.   اگرچه عیسی اغلب در مورد پادشاهی خدا صحبت می کرد، اما امروزه پادشاهی قابل مشاهده منی بینیم. در عوض، 
      مسیح در قلب پیروانش سلطنت می کند. امروز چگونه می توانیم بگوییم که آیا کسی واقعاً در زندگی خود تسلیم

      سلطنت خداوند شده است؟ متی 7 : 21 
..........................................................................................................................................................................       
..........................................................................................................................................................................       

      اگر آنچه را که او می گوید انجام ندهیم، منی توانیم بگوییم که مسیح پادشاه ماست. از یک پادشاه باید اطاعت شود!
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قدم قدم 66
ببخشــید را  یگــر  ببخشــیدهمد را  یگــر  همد

 

صحیح یا غلط  
روزی مسیح سلطنت خواهد کرد و صلحی را که جهان آرزو می کند به ارمغان می آورد.        ....................

برای بسیاری، بازگشت مسیح به زمین، لحظه ای از ماتم و اشک خواهد بود.                       ....................

دنیا گم شده است و هیچ امیدی به چیزی بهرت از هرج و مرجی که در حال حارض در آن 
زندگی می کنیم وجود ندارد.

.................... 

»زیرا برای ما کودکی به دنیا آمد، پادشاه آینده

پرسی به ما داده شد و سلطنت بر 

دوش او خواهد بود. و او را مشاور 

شگفت انگیز، خدای قدیر، پدر 

رسمدی، رسور صلح خوانده خواهد 

شد. افزونی فرمانروایی و صلح او 

پایانی نخواهد داشت. او بر تاج و 

تخت داوود و بر قلمرو پادشاهی او 

حکمرانی خواهد کرد... تا ابد.«

اشعیا 9: 6 و 7

ــود  ــی خ ــد و زندگ ــا آم ــه دنی ــر ب ــه ای محق ــه در خان ــوزاد، ک ــای ن ــه عیس ــرد ک ــوت ک ــعیا نب اش

ــد،  ــد ش ــتش خواه ــامن پرس ــبانان و حکی ــط ش ــا توس ــه تنه ــرد، ن ــاز ک ــار آغ ــک نج ــوان ی ــه عن را ب

بلکــه روزی بــر قلمــرو پادشــاهی خــدا ســلطنت خواهــد کــرد و بــه عنــوان شــاهزاده صلــح 

ــم! ــرت بیاموزی ــده بیش ــاه آین ــی، پادش ــاره عیس ــد درب ــعیا 9: 6 و 7(. بیایی ــد )اش ــد ش ــالم خواه اع

گفــت؟ چــه  مریــم  بــه  پــرش  آینــده  دربــاره   33  -  31  :1 لوقــا  در  فرشــته   .1

 ...............................................................................................................................................      

...............................................................................................................................................      



6.   متی 13: 31 و 32 ملکوت آسامن را با .................................. مقایسه می کند. دانه خردل کوچکرتین 
      نوع دانه است، اما رشد می کند تا بزرگرتین گیاه شود. وقتی کسی به پادشاهی مسیح می پیوندد، او 

      بخشی از چیزی بزرگ است. وقتی همه چیز گفته شده و انجام شود، او در طرف بَرنده است. امروزه 
      بسیاری به پیروی از مسیح فکر منی کنند. آنها ترجیح می دهند به دنبال تایید دوستان خود و راحتی 

      دارایی خود باشند، با این حال زمان نشان خواهد داد که مهم ترین چیزها در زندگی، آن چیزی 
      نیست که ما می بینیم، بلکه چیزهای ابدی هستند که نامرئی اند.
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ل نبــا د بــه 
مــن ه  شــا د پا

بــرای دریافت ایده ای از ارزش های 

حاکــم بــر ملکــوت خــدا، موعظه رَسِ 

کــوه را در متــی 5 الــی 7 بخوانیــد.

7.   متی 13: 45 و 46 ملکوت آسامن را با تاجری که به دنبال ..................................................................................................... است مقایسه می کند. 
      وقتی یک چیز با ارزش را پیدا کرد رفت و ................................................................................. را فروخت و آن .......................................... خرید.
      این مثل در مورد ارزش تعلق به پادشاهی مسیح، به ما چه می گوید؟ ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

8.   برای ورود به ملکوت خدا چه چیزی الزم است؟ یوحنا 3:3 ......................................................................................................................................
      زمانی که شخص، مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته و فرزند خدا می شود، دوباره متولد می شود.

9.   متی 6: 33 به ما می گوید که ابتدا به دنبال ملکوت خدا و عدالت او باشیم. این منت در مورد وظایف ما به عنوان اعضای ملکوت مسیح به ما چه 
      می گوید؟ ..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

مــن متعلــق بــه کــدام 

پادشــاهی هســتم؟

آیا من

از قبل پاسپورت

خود را به بهشت   دارم؟

اول، مــن بایــد بــه دنبــال پادشــاهی او باشــم، بــه ایــن معنــی کــه خــودم را بــه مســیح بعنوان پادشــاه خود تســلیم 
کنــم. او بایــد در هــر کاری کــه مــن انجــام مــی دهــم شــامره یــک باشــد؟ چــه کســی زندگی مــن را اداره مــی کند؟

با توجه به موارد فوق، باید از خود بپرسیم:

آیا من عضوی از پادشاهی هستم، شهروند بهشت؟     بله                      خیر                       مطمنئ نیستم

اگر نه، من متعلق به چه پادشاهی هستم؟ ................................

آیا من به عنوان یک شهروند وفاداِر پادشاهی زندگی می کنم؟     بله       نه                         من مشکل دارم
 

چه کسی زندگی من را اداره می کند؟                                    مسیح                   من و خواسته های خودم

آیا می خواهید به پادشاه نزدیک تر شوید؟ به »صحبت کردن با پادشاه من« فکر کنید )در زیر(

صحبت کردن با پادشاه من

ای پادشاه عیسی، من تو را به عنوان خالق و فرمانروای عالی همه
خلقت می شناسم. خود را در برابر قدرت و عظمت تو فروتن می کنم. 

من تو را به تاج و تخت زندگی ام دعوت می کنم. ذهنم را کنرتل کن
تا بتوانم مانند تو فکر کنم و پاهایم را کنرتل کنم تا بتوانم راه های

تو را دنبال کنم.

من می خواهم جالل تو را هنگامی که سلطنت کنی اعالم کنم. من از تو می 
خواهم نه فقط در من، بلکه در متام جهان حکومت کنی. ای پادشاه ابدی، من 

مشتاقانه منتظر روزی هستم که هر زانویی در برابر تو خم شود.

جهان در رسدرگمی و بی عدالتی غرق شده است. مردِم آن ، به شام شک می 
کنند و شام را مسخره می کنند. آن ها فکر می کنند آنقدر عاقل و

 مهم هستند، که انگار جهان به دور محور آنها می چرخد. من هم 

همینطور بودم، اما اکنون می فهمم که من فقط یک ماهی کوچک در 

یک اقیانوس وسیع هستم.

من تحت فشار جهانی هستم که می خواهد مرا در مسیر خود قرار دهد. 

به من کمک کن تا در برابر وسوسه ی پیروی از هر پادشاه دیگری و یا 

خود محوری و حاکم زندگی خود شدن ،مقاومت کنم . تو امید من برای 

حال و تا ابد هستی.

خادم کوچک تو   

.........................................................    

                                        امضا

آمدن مسیح چگونه خواهد بود؟ به "پادشاه من می آید" در صفحه 17 مراجعه کنید.
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من باید االن چه کار کنم؟

اگر در حین مطالعه این راهنام، مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفتید، معلم شام می تواند در مورد کارهای بعدی به شام چیزهایی را 

توصیه کند. اگر معلم نداشته اید، توصیه های زیر را در نظر بگیرید:

1.   به طور مداوم در طول روز، هر روز با خدا دعا کنید. دعا، صحبت کردن با خداست و از شادی ها و نگرانی و بارهای خود به او بگویید. می توانید 

      او را تحسین کنید، از او تشکر کنید، به گناهان خود اعرتاف کنید و از او کمک بخواهید.

2.   هر روز کتاب مقدس را بخوانید. یک مکان خوب برای رشوع کتاب یوحنا در عهد جدید است. قبل از رشوع به خدا بگویید: »اینجا من خداوند 

      هستم و آماده شنیدن صدای تو هستم.« کتاب مقدس را به آرامی بخوانید و در معنای آن تعمق کنید. اغلب عاقالنه است که قبل از رفنت به 

      قسمت بعدی، منت را چندین بار برای درک بهرت آن بخوانید. مهمرت از همه، به یاد داشته باشید که کالم خدا عالوه بر خوانده شدن، باید اطاعت 

      شود.

3.   یک کلیسای معتقد به کتاب مقدس را جستجو کنید و در آن رشکت کنید. ایامنداران کلیسا برادران و خواهران شام در مسیح، خانواده جدید شام 

      هستند. از شبان کلیسا برای مشارکت در کلیسای خود کمک بخواهید.

4.   درباره مسیح با دیگران صحبت کنید. به آنها بگویید که او در زندگی شام چه کرده است.

5.   خود را از دنیای گناه آلود که قبالً در آن زندگی می کردید جدا کنید. به خدا دعا کنید و از او

      کمک بخواهید تا در برابر وسوسه مقاومت کنید. اگر به دالیلی به گناه افتادید، به محض اینکه 

      متوجه شدید گناه خود را مستقیامً نزد خدا اعرتاف کنید.

6.   لحظه به لحظه خود را تسلیم مسیح کنید و به او اجازه دهید همه زمینه های زندگی شام را

      کنرتل کند.

7.   رشوع به مطالعه رسی کتاب های شاگردی )زندگی جدید در مسیح( کنید. سه جلد وجود دارد 

www.newlifediscipleship.com :که می توانید به صورت رایگان از وب سایت زیر دانلود کنید      

»بنابراین، اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه 

درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!«. دوم قرنتیان 5 : 17

تو دوباره متولد شدی! گناهان شام بخشیده شده است و شام در مسیح شخصی جدید شده اید! خدا تازه رشوع به تغییر 

زندگی شام کرده است. با ایامن زندگی کنید، خود را به او بسپارید، اجازه دهید روح القدس کار دگرگونی را در زندگی شام 

انجام دهد. این خود خداست که شام را تغییر خواهد داد.

به عنوان یک نوزاد در مسیح، اکنون روند رشد را آغاز می کنید. به این می گویند شاگردی. بعضی رشته ها یا مترین های 

معنوی خاصی وجود دارد که شام را به عنوان یک ایامندار جدید تقویت می کند. هرچه بیشرت آنها را مترین کنید، قوی تر 

خواهید شد.
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منت های کتاب مقدس برای همراهی با هر درس

مرحله 1

یوحنا  1:  4-1
         1   در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.

         2   او در ابتدا با خدا بود.
         3   همه چیز به وسیله او ساخته شد. بدون او چیزی ساخته نشده است.

         ۴   حیات در او بود و آن حیات نور انسانها بود.

یوحنا  1 : 11   او به ُملک خویش آمد، ولی قوم خودش او را نپذیرفتند.

یوحنا  14 : 6  عیسی به او گفت : من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ کس جز به واسطۀ من، نزد پدر منی آید.

یوحنا  3 : 3    عیسی در پاسخ گفت: به تو می گویم، تا کسی از نو زاده نشود، منی تواند پادشاهی خدا را ببیند.

افسسیان  2 : 5-1
         1   و اّما شام به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودید،

         2   زمانی در آنها گام می زدید، آنگاه که از روشهای این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی می کردید، از هامن روحی که هم اکنون در رسکشان 
             عمل می کند.

         3   ما نیز جملگی زمانی در میان ایشان می زیستیم، و از هوای نَْفس خود پیروی می کردیم و خواسته ها و افکار آن را به جا می آوردیم؛ ما نیز  
              همچون دیگران، بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا بودیم.

         4   اّما خدایی که در رحامنیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما،
         5   حتی زمانی که در نافرمانیهای خود ُمرده بودیم،  ما را با مسیح زنده کرد - پس، از راه فیض نجات یافته اید.

یوحنا   3 : 18-16 
         16  زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایامن آَورَد هالک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.

         17  زیرا خدا پر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطۀ او نجات یابند.
         18  هر که به او ایامن دارد محکوم منی شود، اّما هر که به او ایامن ندارد، هم اینک محکوم شده است، زیرا به نام پر یگانۀ خدا ایامن نیاورده 

              است.

یوحنا  5 : 24   آمین، آمین، به شام می گویم، هر که کالم مرا به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایامن آورد، حیات جاویدان دارد و به داوری منی آید، 
              بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است.

یوحنا  1 : 12   اّما به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایامن آورْد.

مرحله 2

یوحنا  1 : 29   فردای آن روز، یحیی چون عیسی را دید که به سویش می آید، گفت: این است برۀ خدا که گناه از جهان بر میگیرد! 

اول پطرس   1 : 18 و 19
         18  زیرا می دانید از شیوۀ زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید، بازخرید شده اید ، نه به چیزهای فانی چون سیم و زر،

         19  بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن برۀ بی عیب و بی نقص.

اول پطرس   2 : 24  او خوْد گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناهان مبیریم و برای پارسایی زیست کنیم، هامن که به زخمهایش شفا یافته اید.

اشعیا   53 : 7-3
         3   خوار و مردود نزد آدمیان، مرد درد آشنا و رنجدیده.چون کسی که روی از او بگردانند، خوار گشت و به حسابش نیاوردیم.

         4   حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مرضوب، و از دست او مصدوم و  
              مبتال پنداشتیم.
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         5   حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصیرهای ما لِه گشت، تادیبی که ما را سالمتی بخشید بر او آمد، و به 
              زخمهای او ما شفا می یابیم.

         6   همه ما چون گوسفندان ، گمراه شده بودیم، و هر یک از ما به راه خود رفته بود،اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد.
         7   آزار و ستم دید، اما دهان نگشود ، همچون برّه ای که برای ذبح می برند، و چون گوسفندی که نزد پشم بُرنده اش خاموش است، همچنان 

              دهان نگشود.

مکاشفه   12 : 10 و 11
         10 آنگاه صدایی بلند در آسامن شنیدم که می گفت: اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما،  و اقتدار مسیح او فرا رسیده است. زیرا که آن 

              مّدعِی برادران ما که شبانه روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام می زند، به زیر افکنده شده است.
         11 آنان با خون برّه و با کالم شهادت خود بر او پیروز شده اند. زیرا که جان خود را عزیز نشمردند، حتی تا به مرگ.

مکاشفه   21 : 27  اّما هیچ چیِز ناپاک و هیچ کس که مرتکب اعامل قبیح و فریبکاری شود، به هیچ روی وارد آن نخواهد شد، فقط کسانی که نامشان 
              در دفرتِ حیاِت برّه نوشته شده است، بدان راه خواهند داشت.

مکاشفه   20 : 15  و هر که نامش در دفرت حیات نوشته نشده بود، به دریاچۀ آتش افکنده شد.

مرحله 3

یوحنا  10 : 15-1
         1   آمین، آمین، به شام می گویم، آن که از در به آغل گوسفندان داخل نشود، بلکه از راهی دیگر باال رود، دزد و راهزن است.

         2   اّما آن که از در به درون آید، شبان گوسفندان است.
         3   دربان، در بر او می گشاید و گوسفندان به صدای او گوش فرا می دهند؛ او گوسفندان خویش را به نام می خواند، و آنها را بیرون میربد.

         4   چون همۀ گوسفندان خود را بیرون بَرَد، پیشاپیش آنها گام برمی دارد و گوسفندان از پی او می روند، زیرا صدایش را می شناسند.
         5   اّما هرگز از پی بیگانه منی روند، بلکه از او می گریزند، زیرا صدای بیگانگان را منی شناسند.

         6   عیسی این متثیل را برایشان بیان کرد، اّما آنان درنیافتند بدیشان چه می گوید.
         7   پس بار دیگر بدیشان گفت : آمین، آمین، به شام می گویم،من برای گوسفندان، ‘در’ هستم؛ 

         8   آنان که پیش از من آمدند،همگی دزد و راهزنند، اّما گوسفندان به آنان گوش فرا ندادند.
         9   من ‘در’ هستم؛ هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت، و آزادانه به درون خواهد آمد و بیرون خواهد رفت و چراگاه خواهد یافت.

        10  دزد منی آید جز برای دزدیدن و کشنت و نابود کردن؛ من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند.
        11  من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد.

        12  مزدور، چون شبان نیست و گوسفندان از آِن او نیستند، هر گاه بیند گرگ می آید، گوسفندان را واگذاشته می گریزد و گرگ بر آنها حمله می 
             برد و آنها را می پراکََند.

        13  مزدور می گریزد، چرا که مزدوری بیش نیست و به گوسفندان منی اندیشد.
        14  من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می شناسم و گوسفندان من مرا می شناسند،

        15  هامن گونه که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان می نهم.

یوحنا  10 : 27 - 29
        27  گوسفندان من به صدای من گوش فرا می دهند؛ من آنها را می شناسم و آنها از پی من می آیند.

        28  من به آنها حیات جاویدان می بخشم، و به یقین هرگز هالک نخواهند شد ؛ کسی آنها را از دست من نخواهد ربود.
        29  پدر من که آنها را به من بخشیده از همه بزرگرت است،  و هیچ کس منی تواند آنها را از دست پدر من بُرباید.

مرحله 4

متی    28 : 1 - 6
         1   بعد از َشبّات، در سپیده دِم نخستین روز هفته، مریِم َمجَدلیّه و آن مریِم دیگر به دیدن مقربه رفتند.

         2   ناگاه زمین لرزه ای شدید رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسامن نازل شد و به سوی مقربه رفت و سنگ را از برابر آن به کناری غلتانید و بر آن  
              بنشست.

         3   چهرۀ آن فرشته همچون برِق آسامن می درخشید و جامه اش چون برف، سفید بود.
         4   نگهبانان از هراِس دیدن او به لرزه افتاده، چون ُمردگان شدند!
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         5   آنگاه فرشته به زنان گفت : هراسان مباشید! می دانم که در جستجوی عیسای مصلوب هستید.
         6   او اینجا نیست، زیرا هام نگونه که فرموده بود، برخاسته است! بیایید و جایی را که او خوابیده بود، ببینید.

متی   16 : 21   از آن پس عیسی به آگاه ساخنت شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که الزم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و رسان 
              کاهنان و علامی دین آزار بسیار ببیند و کشته شود و در روز سّوم برخیزد.

اعامل  1 : 9 - 11
         9   عیسی پس از گفنت این سخنان، در حالی که ایشان می نگریستند، به باال برده شد و ابری او را از مقابل چشامن ایشان برگرفت.

        10  هنگامی که می رفت و شاگردان به آسامن چشم دوخته بودند، ناگاه دو مرِد سفیدپوش در کنارشان ایستادند.
        11  و گفتند : ای مردان جلیلی، چرا به آسامن چشم دو خته اید؟ همین عیسی که از میان شام به آسامن برده شد، باز خواهد آمد، به همین گونه 

              که دیدید به آسامن رفت.

رومیان 1 : 4  و با رستاخیز از میان مردگان، به سبب روِح قّدوسیت، به مقام پر قدرمتند خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح.

اول قرنتیان  15 : 12 و 13
        12  اّما اگر موعظه می شود که مسیح از مردگان برخاست، چگونه است که بعضی از شام می گویند مردگان را رستاخیزی نیست؟

        13  اگر مردگان برمنی خیزند، پس مسیح نیز برنخاسته است.

اول قرنتیان 15 : 17    و اگر مسیح برنخاسته، ایامن شام باطل است و شام همچنان در گناهان خود هستید.

اول قرنتیان 15 : 32    اگر جنگ من با وحوش در اَفُسس تنها به دالیل بری بوده است، چه سودی از آن برده ام؟ اگر مردگان برمنی خیزند بیایید 
              بخوریم و بنوشیم زیرا فردا می میریم.

یوحنا  5 : 28 و 29
        28  از این سخنان در شگفت مباشید، زیرا زمانی فرا می رسد که همۀ آنان که در قربند، صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد.

        29  آنان که نیکی کرده باشند، برای قیامتی که به حیات می انجامد، و آنان که بدی کرده باشند، برای قیامتی که مکافات در پی دارد.

یوحنا 11 : 25 و 26
       25   عیسی گفت قیامت و حیات َمَنم. آن که به من ایامن آَورَد، حتی اگر مبیرد، زنده خواهد شد.

       26   و هر که زنده است و به من ایامن دارد، به یقین تا به ابد نخواهد ُمرد؛ آیا این را باور می کنی؟
  

اعامل 17 : 30 - 32
       30   در گذشته، خدا از چنین جهالتی چشم می پوشید. اّما اکنون به همۀ مردمان در هر جا حکم می کند که توبه کنند. 

       31   زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطۀ مردی که تعیین کرده است، جهان را عادالنه داوری خواهد کرد، و با برخیزانیدنش از مردگان،همه 
              را از این امر مطمنئ ساخته است.

       32   چون دربارۀ رستاخیز مردگان شنیدند، برخی پوزخند زدند، اّما دیگران گفتند : می خواهیم در این باره باز از تو بشنویم.

دوم قرنتیان 4 : 14 و 18
        14  زیرا می دانیم او که عیسای خداوند را از مردگان برخیزانید، ما را نیز با عیسی برخیزانیده، با شام به حضور او خواهد آورد.
        18  پس نه بر آنچه دیدنی است، بلکه بر آنچه نادیدنی است چشم می دوزیم، زیرا دیدنیها گذرا، اّما نادیدنیها جاودانی است.

افسسیان 1 : 20 و 21
        20  که آن را در مسیح به کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسامنی، به دست راست خود نشانید،

        21  بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت، و هر نامی که چه در این عرص و چه در عرص آینده ممکن است از آِن کسی شود.
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مرحله 5

اشعیا  64 : 6   همه ما همچون شخص نجس شده ایم ، و اعامل نیک ما جملگی همچون پارچه ای کثیف است . همگی ما مانند برگ پژمرده ایم ، و 
                    گناهان ما همچون باد ، ما را با خود می برد.

رومیان 5 : 8   اّما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما ُمرد.

اول یوحنا  2 : 1 و 2
         1   ای فرزندانم، این را به شام می نویسم تا گناه نکنید. اّما اگر کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا.

         2   او خوْد کّفارۀ گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان متامی جهان نیز.

اول تیموتائوس 2 : 5 و 6
         5   زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیْح عیسی است؛

         6   او که با دادن جان خود، بهای رهایی جملۀ آدمیان را پرداخت. بر این حقیقت در زمان مناسب شهادت داده شد.

مرحله 6

لوقا    1 : 31 - 33
       31   اینک آبسنت شده، پری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد.

       32   او بزرگ خواهد بود و پر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداونْد خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود.
       33   او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود.

فیلیپیان   2 : 7 - 11
         7   بلکه خود را خالی کرد و ذات غالم پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد.

         8   و چون در سیامی بری یافت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید.
         9   پس خدا نیز او را به غایت رسافراز کرد و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید،

        10  تا به نام عیسی هر زانویی خم شود ،در آسامن، بر زمین و در زیر زمین،
        11  و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیْح ‘خداوند’ است، برای جالل خدای پدر.

متی  7 : 21   نه هر که مرا ‘رسورم، رسورم’ خطاب کند به پادشاهی آسامن راه یابد، بلکه تنها آن که ارادۀ پدر مرا که در آسامن است، به جا آَورَد.

متی 13 : 31 و 32
        31  عیسی برای آنها َمثَلی دیگر آورد : پادشاهی آسامن همچون دانۀ خردلی است که کسی آن را گرفت و در مزرعه اش کاشت.

        32  با اینکه دانۀ خردل از همۀ دانه ها کوچکرت است، اّما چون می روید بزرگرت از همۀ گیاهان باغ شده، به درختی بدل می شود، چندان که 
              پرندگان آسامن آمده، در شاخه هایش آشیانه می سازند.

متی   13 : 45 و 46
        45  همچنین پادشاهی آسامن مانند تاجری است جویای مرواریدهای نفیس.

        46  پس چون مروارید بسیار با ارزشی می یابد، می رود و آنچه دارد، می فروشد و آن مروارید را می خرد.

یوحنا  3 : 3   عیسی در پاسخ گفت : آمین ، آمین ، به تو می گویم، تا کسی از نو  زاده نشود، منی تواند پادشاهی خدا را ببیند.

متی   6 : 33  بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید ، آنگاه همه اینها نیز به شام عطا خواهد شد.
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