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ی  هنــا ی را هنــا را
ن ســا ر مد ن  ســا ر 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.

       8.    سعی کنید دانش آموزان به جنبه های عملی دروس 
              در زندگی خود فکر کنند. به آن ها در این زمینه 

              کمک کنید. 
              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. 
    در ابتدای هر درس، زمانی را به مرور آیه حفظی 

               درس قبلی اختصاص دهید و از آنها بپرسید که 
               مطالعه روزانه کتاب مقدس چگونه پیش 

               می رود. 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. 

                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. 

۴



تربیک می گویم! اگر مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفته اید، در خانواده 
خداوند از نو متولد شده اید. گناهان شام بخشیده شده است و شام اکنون موجودی جدید 

هستید که دارای زندگی ابدی هست.

پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است.چیزهای کهنه در گذشت، هان ، همه چیز 
تازه شده است. دوم قرنتیان 5 : 17

خدا تازه رشوع به تغییر زندگی شام کرده است. هر روز را با ایامن زندگی کنید و 
خود را به خدا بسپارید تا او در زندگی شام تغییراتی ایجاد کند. صبور باشید و با 

عدم عجله و سبقتگیری منتظر مبانید. یک ماجراجویی بزرگ در پیش است!

متریناتی برای کمک به رشد شا

به عنوان یک ایامندار جدید، شام در حال رشوع یک رابطه با مسیح هستید که با پیروی از او

رشد خواهد کرد. یادگیری پیروی از او را شاگردی می نامند. مترینات خاصی وجود دارد که به

تقویت شام به عنوان یک مسیحی جدید کمک می کند. هرچه بیشرت آنها را مترین کنید،

قوی تر خواهید شد.

مسیح می خواهد مرکز زندگی شام باشد. لحظه به لحظه به او تسلیم شوید و به او اجازه دهید همه
 زمینه های زندگی شام را کنرتل کند.

در طول روز، هر روز دعا کنید. دعا رصفا صحبت کردن با خداست.

روزانه کتاب مقدس را بخوانید. قبل از رشوع به خدا بگویید: »خداوندا، اینجا هستم، آماده شنیدن صدای تو از طریق کتاب 
مقدس هستم.«

کلیسایی پیدا کنید که کتاب مقدس را موعظه کند. سایر مؤمنان خانواده جدید شام هستند.

دنیای گناه را که قبالً بدان تعلق داشتی، پشت رس بگذار. از خدا بخواهید که به شام کمک کند تا در برابر وسوسه مقاومت کنید 
و دوستی های جدیدی ایجاد کنید.

هنگامی که گناه می کنید، آن گناه را نزد خدا اعرتاف کنید و بخشش او را دریافت کنید. شام نیازی به احساس محکومیت یا رشم 
ندارید، زیرا او شام را می بخشد و شام را به مشارکت کامل باز می گرداند، حتی اگر احساس می کنید لیاقت ندارید.

به دیگران درباره مسیح بگویید. 

به مطالعه جلدهای 2 و 3 زندگی جدید در مسیح ادامه دهید. اگر جایی برای دریافت آنها پیدا نکردید، می توانید آنها را به 
صورت رایگان از وب سایت زیر دانلود کنید:

www.newlifediscipleship.com

۵

به خانواده ی خداوند خوش آمدید



خدا خداشناخت  شناخت 

برای شناخنت یک شخص باید تا حد امکان زمان بیشرتی را با او بگذرانید. این تنها راه شناخت 
واقعی آنهاست. همین امر در رابطه شخصی ما با خدا صادق است. باید تا جایی که ممکن است 

با او وقت بگذرانید.

یک خدای شخصی

چه می توانم بکنم؟

آیا برای شناخنت خدا از طریق شخصی وقت می 
گذارید؟

بله  خیر   

اگر پاسخ شام منفی است، آیا حارضید خود را به 
مطالعه و دعای روزانه
 کتاب مقدس اختصاص

 دهید تا او را بهرت
 بشناسید؟

بله  خیر   

این یک تعهد مهم است. امروز زمان رشوع است! 
کسی را بشناس که دوستت داشت و جانش را برایت 

داد.

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

امضا ....................................................................

بیایید آن را انجام دهیم!

قدم اول           قدم اول           

۶

 

 

خدا یک خدای شخصی است که به من اهمیت می دهد.

من می توانم خدا را با نام هایی که به او داده شده است بشناسم.

برای شناخت خدا فقط دعا و خواندن کتاب مقدس کافی است.

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 

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

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

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

خداوندا،

می خوام 

بشناسمت

 

کتاب مقدس به ما می آموزد که خدا موجودی شخصی و همراه است، نه کسی که در آسامن در 
جایی دور است، بلکه در همین نزدیکی است، به زندگی ما عالقه مند است و به آنچه اتفاق می 

افتد اهمیت می دهد.

1.   مزمور 139: 1 - 3 خدا چه چیزهایی در مورد ما می داند؟ ..................................................
.........................................................................................................................................       

2.   لوقا 5: 18 - 20 روزی در حالی که عیسی به جمعیتی آموزش می داد، چند مرد دوست فلج 
     خود را نزد او آوردند تا شفا یابد. او از این وقفه ناراحت نشد. برعکس، او برای رفع نیازهای 

     مرد وقت گذاشت. عیسی دو کار برای فرد فلج کرد ، آنها چه بود؟ آیه 20، 24
.........................................................................................................................................       
.........................................................................................................................................       
3.   لوقا 5: 30 - 32 وقتی عیسی از یک باجگیر فاسد به نام الوی دعوت کرد تا از او پیروی کند 
      مورد انتقاد قرار گرفت. چرا؟ آیه 29 و 30 ..........................................................................
.........................................................................................................................................       
     او چگونه به منتقدانش پاسخ داد؟ آیه 31 و 32 ...................................................................
.........................................................................................................................................       

4.   پس از خواندن این آیات، آیا فکر می کنید که خداوند شخصاً به زندگی شام عالقه مند 
.  چرا؟      است، حتی اگر آن را به هم ریخته باشید؟ بله  خیر 

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

5.   چگونه می توانیم خدا را شخصاً بشناسیم؟
     یوحنا 5: 39 ........................................................................................................................
     ارمیا 33: 3 ..........................................................................................................................

     خداوند همیشه آماده است تا شادی ها و ترس های پنهانی ما را بشنود و به فریادهای 
     کمک ما پاسخ دهد. ممکن است احساس تنهایی کنیم، اما هرگز تنها نیستیم.

دانسنت اینکه خدا کیست

     خدا همیشه به دنبال یک رابطه محبت آمیز با هر یک از ما است. مردم مدتها پیش با نام، 
     القاب و صفاتش او را می شناختند.



6.   نام خدا در پیدایش 17 : 1 چیست؟ ....................................................................................................

      این که بدانیم او خدای متعال است چه معنایی برای زندگی ما دارد؟ ..................................................
...........................................................................................................................................................      

7.   خدا در خروج 34: 14 چه نامیده می شود؟ .........................................................................................

      چرا او غیور است؟ آیه 14 و 15 ..........................................................................................................
      بت پرستی یعنی قرار دادن چیزی یا کسی در جایگاهی که فقط خداوند در زندگی ما سزاوار آن است. 

      این می تواند خانواده، ورزش، محل کار، دوستان و غیره باشد.

      قسمت های زیر را که جایگزین خدا در زندگی شام می شوند بررسی کنید.

       کار            خانواده          دوستان            پول           ورزش

       تلویزیون، ویدئو                  روابط احساسی یا عاشقانه 

       موسیقی     اینرتنت           عادات مختلف   دیگر موارد .....................................................

8.   افسسیان 2: 14 می گوید که خدا ..................................................................... ماست
     به نظر شام ، این که بگوییم او صلح ماست یعنی چه؟ .........................................................................
..........................................................................................................................................................       

9.   در مزمور 23 خدا شبان ما نامیده می شود که دغدغه اصلی او مراقبت از گوسفندان است. آن را 
      بخوانید و به وعده های موجود در هر یک از این آیات توجه کنید.

     آیه 1 ...................................................................................................................................................
     آیه 3 قسمت اول ................................................................................................................................
     آیه 3 قسمت دوم ................................................................................................................................
     آیه 4 ...................................................................................................................................................
     آیه  6 ..................................................................................................................................................

10. وقتی این آیات را می خوانید چه چیزی به ذهن و دلتان می رسد؟
..........................................................................................................................................................       

•    خدا به ما آرامش می دهد. آیا حارضید آسایش او را بپذیرید یا ترجیح می دهید برای خود متاسف 
      باشید؟ ...............................................................................................................................................

•    شبان، ما را در مسیرهای عدالت هدایت می کند. قدم برداشنت های شام چطور است؟ آیا قدم گذاشنت 
     در راه صالح و درست است؟  بله    خیر 

•    در چه مسیری قرار دارید؟ آیا با زندگی ای که انتخاب کرده اید در آرامش هستید؟
...........................................................................................................................................................      

•    آیا معتقدید که خدا نگران شامست؟ بله    خیر 

•    آیا باور دارید که واقعاً می توانید خدا را شخصاً بشناسید؟
                                                      بله    خیر  

•    آیا حارضید به مطالعه کتاب مقدس هر روز ادامه دهید تا او را بشناسید؟
                                                      بله     خیر 

 
با استفاده از کمک در ستون سمت چپ زیر »درباره آن فکر کنید«، در مورد اینکه خدا کیست فکر کنید.

شــام بــا پشــتکار کتــاب مقــدس را مــی کاویــد 
زیــرا فکــر مــی کنیــد کــه بــه وســیله آن دارای 
همیــن  آنکــه  هســتید.حال  ابــدی  زندگــی 
دهنــد. مــی  شــهادت  مــن  دربــاره  کتابهــا 

این هفته، در لیست زیر به نام هایی که به 
خدا داده شده است، تامل کنید.

اگر یکی برای شام معنادار است، آن را عالمت 
بزنید و از خدا به خاطر نعمتی که با تأمل 

در این جنبه از شخصیت خدا دریافت کردید 
سپاسگزار باشید.

 شبان خوب )یوحنا 10 : 11(
 امید من )مزمور ۷۱: ۵(

 صخره من )مزمور 18: 2(
 قلعه من )مزمور 18: 2(

 نجات دهنده من )مزمور 18: 2(
 سپر من )مزمور 18: 2(

 نجات من )مزمور 18: 2(
 مخفیگاه من )مزمور 32: 7(

 وفادار و راستین )مکاشفه
)11 :19

 قاضی عادل )دوم  تیموتائوس
)8 :4

 واسطه )اول تیموتائوس 2: 5(
 صلح ما )افسسیان 2: 14(
 نان زندگی )یوحنا 6: 35(

 شاهزاده صلح )اشعیا 9: 6(
 نجات دهنده من )مزمور 19: 14(

 پدر شفقت )دوم قرنتیان
)3 :1

 کاهن اعظم )عربانیان
)14 :4

۷

در مورد آن فکر کنیددر مورد آن فکر کنید

 

 

قویرت شدن

مزمــور ۱ تــا ۷ را بخوانیــد
روز(. در  فصــل  )یــک 

کنیــد حفــظ  را   39  :  5 یوحنــا 



 

 

عیسی همیشه ما را دوست دارد، مهم نیست ما چه می کنیم.

ما فراخوانده شده ایم که برای خدمت به دیگران فداکاری کنیم..

این غیر قابل تحمل و اشتباه است که به کسی بگوییم که اشتباه زندگی می کند.

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 

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

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

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

1.  چه کسی در ما زندگی می کند؟ غالطیان 2 : 20 ........................................................................................

     اگر مسیح در ما زندگی می کند، اکنون چگونه باید زندگی کنیم؟ ..............................................................
...............................................................................................................................................................      

     از او در زمینه های زیر الگو بگیرید:

عشق

2.  عیسی چگونه محبت خود را نشان داد؟ رومیان 5: 8 ................................................................................

     عشق مسیح در این آیه این است:

        بی قید و رشط )او ما را دوست دارد، علیرغم اینکه چه کسی هستیم یا چه می کنیم(

        مرشوط )او فقط زمانی ما را دوست دارد که ما خوب باشیم(.

3.  یوحنا 15: 13 » محبتی بزرگرت از این وجود ندارد که .................................................................................
      ........................................................................................................................ برای دوستانش فدا کند.« 

4.  آیا امروز ما نیز به فداکاری فراخوانده شده ایم؟ بله    خیر  

     دوست داشنت مانند عیسی به معنای این است که مایل باشیم خود را فدای دیگران کنیم. این لزوما به این 
     معنا نیست که برای آنها مبیریم، بلکه به این معناست که وقت خود را به آنها بدهیم، به آنها گوش دهیم، 

     به آنها کمک کنیم، آنها را در مبارزاتشان تشویق کنیم و غیره.

5.  چگونه دیگران متوجه خواهند شد که ما واقعاً شاگردان مسیح هستیم؟ یوحنا 13: 34 و 35
...............................................................................................................................................................      

6.  چگونه می توانیم در عشق او باقی مبانیم؟ یوحنا 15 : 10 .........................................................................

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

فروتنی و خدمت

7.   چه چیزی می توانیم از مسیح بیاموزیم؟ متی 11: 29  .............................................................................

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

8.  فیلیپیان 2: 5 - 8 را بخوانید. مسیح، که خدا بود، در بهشت   بسیار باالتر از رش در جهان زندگی می کرد.  
     علیرغم این، آیه 7 می گوید که او خود را هیچ ساخت و ماهیت یک ............................... را گرفت. خادم 

     بودن یعنی چه؟
...............................................................................................................................................................      

9.   اوج فروتنی مسیح، مرگ او بر روی صلیب بود )آیه 8(. مصلوب شدن نه تنها دردناک، بلکه رشم آور بود.

چیزی برای فکر کردن

مســیح بــه اراده پــدرش عمــل کــرد. از 
ــه  ــتم، چگون ــن از او هس ــه م ــی ک آنجای
مــی توانــم او را بــا جانــم گرامــی بــدارم؟

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

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

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

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

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

برای بازتاب شا

مسیح حتی قبل از 
طلوع فجر به پدرش

 دعا کرد. وقتی از 
خواب بیدار می شوید

 چه می کنید؟

اگر ما دعا نکنیم، 
این در مورد مفهوم 

ما از خدا چه می گوید؟

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

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

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

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

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

برای کار بر روی

مــواردی را در لیســت زیــر کــه مایلیــد بــه 
آنهــا متعهــد شــوید عالمــت بزنیــد.

 من هر روز دعا خواهم کرد و
    می خواهم بیشرت شبیه عیسی 

    باشم.

 من اراده الهی را از طریق خواندن 
    کتاب مقدس و دعا جستجو خواهم 

    کرد.

 هر روز تسلیم او می شوم و به 
    او کنرتل متام قسمت های وجودم 

    را می دهم.

قدم قدم 22

مسیح مثال منمسیح مثال من

۸

                                                           مسیح بهرتین الگویی است

 که هر کسی می تواند از آن پیروی کند و همیشه خواهد بود. او در همه چیز

 بی نقص بود، تنها کسی که با جان و کالمش می توانست بگوید: »من راهم« و »از من بیاموز«.



     او بین دزدان ُمرد . برهنه، در معرض متسخر مردم قرار گرفت، بر روی صلیب چنان اعدام شد که 
     گویی به جای پادشاه یک جنایتکار است. آیه 5 به ما می گوید که از فروتنی او تقلید کنیم. چگونه؟ 
     آیه 3 و 4 .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................      

10. طبق لوقا 6: 31، یکی از بهرتین راه ها برای خدمت به دیگران چیست؟
......................................................................................................................................................      

رحم و شفقت - دلسوزی

11. طبق متی 9: 35 - 36، عیسی ........................................................................... به جمعیت داشت. 
     چرا؟  ..............................................................................................................................................

12. چگونه به غیر ایامندارانی که شام را احاطه کرده اند نگاه می کنید؟ انتقاد از آنها راحت تر است یا 
     دلسوزی؟ .......................................................................................................................................

13. فریسیان به دنبال به دام انداخنت عیسی، زنی را که در زنا گرفتار شده بود، نزد او آوردند. به نقل از 
     موسی، آنها از عیسی پرسیدند که آیا او باید سنگسار شود، که عیسی در پاسخ گفت: »اگر یکی از 

     شام ................................................................................................... است، او اولین کسی باشد که 
      ............................................................................................................................... « یوحنا  8 : 7

14. نگرش عیسی نسبت به این زن چه تفاوتی با نگرش امروز ما دارد وقتی می بینیم فردی درگیر رفتار 
      گناه آلود است؟ جان.  8   :  10 - 11

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

15.  درست   نادرست :     ابراز همدردی با گناهکاران تنها راهی برای تسهیل یا پوشاندن رفتار 
                                         نامناسب است.

     اگرچه او دلسوز بود، اما عیسی همچنین به او گفت: »برو ..............................................................
      ..........................................................................................................................................«آیه 11

     شفقت واقعی با »تحمل« متفاوت است. ما را بر آن می دارد که در عشق به کسی که بد می کند، 
     نصیحت کنیم، نه اینکه رفتار او را تحمل کنیم.

شجاعت برای مقابله با اشتباه

16. عیسی چگونه با ریاکاری فریسیان مقابله کرد؟ متی 23 : 27
......................................................................................................................................................      

17. تقبیح نفاق و بی عدالتی نیازمند شجاعت است. آیا پنهان شدن در پشت بحث هایی مانند »من 
      منی خواهم به کسی توهین کنم« درست است؟

دعا

18. عیسی در مرقس 1: 35 چه مثالی برای ما آورد ؟ .............................................................................

      به نظر شام چرا دعای صبح زود خوب است؟ .................................................................................
......................................................................................................................................................      

19. یک بار عیسی قبل از گرفنت یک تصمیم مهم، متام شب را دعا کرد. چه چیز مهمی را داشت دعا می 
     کرد؟ لوقا 6: 12 و 13 ......................................................................................................................

     خداوند از هر ایامنداری انتظار دارد که در متام تصمیامتی که می گیرد به دنبال اراده او باشد. عالوه 
     بر این، توجه به این نکته مهم است که عیسی فقط زمانی که مجبور به تصمیم گیری بود دعا منی 

     کرد، بلکه به دنبال ارتباط با پدرش بود.

قویرت شدن

 6 تــا   1 افسســیان 
بخوانیــد را   8 مزمــور  و 
روز(. در  فصــل  )یــک 

کنیــد حفــظ  را   29  :  11 متــی 

مــن  از  و  بگیریــد  بــر دوش  مــرا  یــوغ 
و  حلیــم  مــن  زیــرا  بگیریــد،  تعلیــم 
جانهــای  در  و  هســتم  دل  افتــاده 
یافــت. خواهیــد  آســایش  خویــش 

۹

در مورد آن فکر کنیددر مورد آن فکر کنید

آیا نگرش هایی وجود دارد که ما را از 
الگوبرداری از مسیح که در این درس 

مشاهده می شود باز می دارد؟

                              مواردی را در فهرست 
                              زیر عالمت گذاری 
                              کنید که می تواند 

                              شام را از یک زندگی 
                              متواضعانه و خدمت 

                              باز دارد.

 نگران همه چیز بودن.
 مشکل در بخشیدن دیگران.

 غرور
 عدم صرب با دیگران.

 مشکل در دوست داشنت دیگران.
 حسادت

 غبطه و افسوس 
 خودخواهی

 عصبانیت
 عدم احتیاط، عجول بودن.

 افکار شیطانی، ذهن کثیف.
 بی تفاوتی نسبت به نیازهای دیگران..

 مرد ساالری
 دیگران

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

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

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



 

 

 برای خدمت فراخوانده شدن برای خدمت فراخوانده شدن

تنها راه برای خدمت به خدا، اشغال یک موقعیت در کلیسا است.

قوی ترین مسیحیان کسانی هستند که توانایی موعظه دارند.                                          ....................

هر مؤمنی توانایی خدمت دارد.

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 
....................

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

1.  متی 20: 26 و 27 را بخوانید و جاهای خالی را پر کنید. در میان شام، هر کسی که می خواهد  
     .................... شود، باید ..................... شام باشد، و هر که می خواهد................... شام باشد، باید 

     ...................... شام باشد.

     کسانی که فقط مراقب خود و رفاه خود هستند، هرگز خوشبختی را که به دنبال آن هستند، 
     نخواهند یافت. مسیح تعلیم داد که موفقیت نصیب کسانی می شود که خود را انکار می کنند تا به 

     دیگران خدمت کنند.

2.  به نظر شام خدمتکار دیگری بودن به چه معناست؟ .......................................................................

......................................................................................................................................................     
     خدمت به معنای فداکاری است، اما ایثار همراه با قناعت است. فراتر از یک بار مسئولیت، خدمت 

     فداکاری برای دیگران یک امتیاز و مزیت است.

3.  بهرتین مثالی که باید از آن پیروی کرد هامنی است که مسیح در متی 20: 28 داده است. او نیامد تا 
     ........................ ، بلکه آمد تا ........................ و ......................................................... را چون بهای 

     رهایی در راه بسیاری بنهد.

4.  مثالی از اینکه چگونه می توانید »جان خود را برای خدمت به دیگران بدهید« بیاورید: ...................
......................................................................................................................................................     

استفاده از هدایای خود

کتاب مقدس به ما می گوید که خدا به هر یک از اعضای کلیسای خود هدایای
 روحانی داده است. »هدیه معنوی« ظرفیت ویژه ای برای کمک به تعالی و رشد 

کلیسا است.

5.  کدام مؤمنان هدایایی دریافت کرده اند؟ اول قرنتیان 12: 7 ............................................................. 
     توجه:   تجلی روح در اینجا به عطایای روحانی اشاره دارد.

6.  هدایای شام برای استفاده چیست؟ اول پطرس 4: 10 .......................................................................
......................................................................................................................................................     
     این هدایا از جانب خداست و هرگز به نفع خود ما نیست، بلکه بیشرت برای تربیت سایر ایامنداران 

     است.

رومیان 12: 3 - 5 را بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

7.  چگونه باید به خودم نگاه کنم؟ آیه 3 .............................................................................................
......................................................................................................................................................     

قدم سومقدم سوم

۱۰

پیروی کردن 

مثل عیسی
خدمت بخشی از زندگی مسیحی است، اما همه منی دانند که خدمت کردن به چه معناست. بیایید 

چیزی برایببینیم عیسی برای آموزش اهمیت خدمت، به شاگردانش چه کرد. 
تامل و تفکر

فهرستی از عطایای
معنوی که فکر

می کنید دارید تهیه کنید
ــه  ــد کــه چگون ــح دهی ــه طــور خالصــه توضی و ب
ــود  ــه خ ــا و جامع ــا در کلیس ــد از آنه ــی توانی م

ــد. ــتفاده کنی اس
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

با شبان خود صحبت کنید، لیست را به او نشان 
دهید، از او بپرسید که چگونه می توانید از این 

هدایا استفاده کنید.

 چیزی برای اندیشیدن

کلیســا را   بــا بــدن انســان مقایســه مــی کننــد. آیــا 
ــه  ــود رضب ــت خ ــت شس ــه انگش ــال ب ــه ح ــا ب ت
زده ایــد طوریکــه نتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد؟ 
ناخوشــایند اســت، درســت اســت؟ حــال، تصــور 
کنیــد کــه چگونــه کلیســا زمانــی کــه اعضــای آن 
از عطایــای خــود اســتفاده منــی کننــد، فلــج مــی 

شــود.

وقتــی از توانایــی هــای خــدادادی خــود اســتفاده 
منــی کنیــد، ســایر ایامنــداران چگونــه تحــت تأثیــر 

قــرار مــی گیرنــد؟
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................



8.   کلیسا را   بدن مسیح می نامند و با بدن انسان تشبیه می شود. آیه 5 می گوید ما ................. هستیم، اما   
      بدن ............... را تشکیل می دهیم. در نتیجه هر ایامنداری باید با خدمت به دیگران به دنبال وحدت 

      بدن باشد.

9.   آیه 4 می گوید اعضای بدن .................... وجود دارد، اما همه آنها ........................ یکسان ندارند. از 
      آنجایی که این تنوع وجود دارد، آیا وقتی می بینیم که همه ما موهبت های یکسانی نداریم، باید نگران              

      باشیم؟

10. مهم ترین افراد در کلیسای شام چه کسانی هستند؟    شبان
       معلامن             نوازندگان             همه مهم هستند.

11. طبق اول قرنتیان 12: 20 - 22، آیا برخی از اعضای کلیسا مهمرت از دیگران هستند؟ ...............................       
      چرا؟ ................................................................................................................................................... .

      در مورد عطایای معنوی جایی برای غرور و حسادت وجود ندارد. کسانی که به خاطر هدایای خود به  
      دیگران حسادت می کنند، هنوز متوجه نشده اند که این آیات چه می آموزد. خداوند برای ایامنداران  

      مختلف وظایف مختلفی دارد. هدایای برخی افراد مانند کسانی که از محراب موعظه می کنند یا 
      تدریس می کنند بسیار قابل مشاهده است، اما بسیاری هستند که عطایای آنها به هامن اندازه مهم 

      هستند، اما به روش های کمرت قابل مشاهده، استفاده می شوند.

      از سوی دیگر، کسانی که به عطایای خود الف می زنند و میبالند، هنوز درک نکرده اند که خداوند به 
      قوم خود هدایای مختلفی داده است، که همه آنها به یک اندازه مهم هستند، حتی آنهایی که کمرت قابل 

      مشاهده یا کمرت قابل منایش هستند.

12. عبارات زیر عطایای روحانی مختلف مانند کمک، تعلیم، نصیحت، بخشش، اداره، نشان دادن رحمت، 
      بشارت، شبانی و غیره را فهرست می کنند: افسسیان 4 : 11; رومیان 12 : 6 - 8; اول  قرنتیان 12: 7 - 10، 

.30 - 28      

13. هامنطور که دیدیم، همه ایامنداران دارای مواهب یکسانی نیستند. چرا درک این موضوع مهم است؟
............................................................................................................................................................       
............................................................................................................................................................       
      هرگز خود را از بدن جدا نکنید. کلیسا تنها زمانی می تواند پیرشفت کند که همه ما با هم از هدایای و 

      عطایای روحانی خود برای تشکیل یک بدن کامل و سامل استفاده می کنیم.

14.  هنگامی که اعضای آن از هدایای خود استفاده منی کنند، چگونه یک جامعت تحت تأثیر قرار می گیرد؟
............................................................................................................................................................       

چگونه می توانم بدانم عطایای من چیست؟

بهرتین راه برای کشف عطایای خود این است که هر جا الزم باشد، کمک خود را دریغ نکنید. پس از مشغول 
شدن در مراکز تعلیمی های مختلف، می توانید تشخیص دهید که در چه چیزی خوب هستید و کجا ضعیف 

هستید. به نصیحت ایانداران بالغی که نقاط قوت و ضعف شام را می بینند گوش فرا دهید.

15. فکر می کنید چه عطایایی دارید؟ ..........................................................................................................

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

خالصه

      •  کتاب مقدس تعلیم می دهد که هر ایامندار باید خدمت کند، نه اینکه فقط به او خدمت شود.

      •  خدا به ما عطایایی داده است که به رشد کلیسا کمک می کند و ما باید از آنها استفاده کنیم.

قویرت شدن

کولسیان 1 تا 4 را بخوانید

و مزمور 9 - 11
روز(. در  فصــل  )یــک 

28 و   27  :20 متــی 

کنیــد حفــظ  را 
ــا اول  ــان ش ــد در می ــه می خواه ــر ک »...و ه

ــه  ــردد، هانطــور ک ــد غــام شــا گ باشــد، بای

پــر انســان نیــز نیامــد تــا او را خدمــت کننــد، 

ــود را  ــان خ ــد و ج ــت کن ــا خدم ــد ت ــه آم بلک

بــه عنــوان فدیــه در ازای بســیاری فــدا کنــد.«

برای مطالعه بیشرت

یک خادم 
مسیح چگونه

 باید باشد؟

قســمت هــای زیــر را مطالعــه کنیــد و بــه 
نگــرش خادمــی کــه در هــر یــک از آنهــا 

اشــاره شــده اســت توجــه کنیــد.

فیلیپیان 2 : 3 و 4                                                                    
.............................................................
.............................................................

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

اول قرنتیان 10: 31
.............................................................
.............................................................
.............................................................

کولسیان 3: 23 و 24
.............................................................
.............................................................
.............................................................

۱۱



چیزی برای انجام دادن

هر روز در این هفته، یک یا چند آیه زیر را 
بخوانید و در مورد موقعیت خود در مسیح 

فکر کنید:

     دوم قرنتیان 5: 17
     رومیان 6 : 1 - 11
     رومیان 6: 12 - 23

     یوحنا 15: 1 - 5
     یوحنا 15:15

     غالطیان 4: 6 و 7
     افسسیان 2: 4 - 7

     فیلیپیان 3 : 20
     اول پطرس 2: 11

پس از تأمل 
در این آیات، 

در مورد موقعیت
 خود در مسیح

 چه فکر می کنید؟

در مورد آن فکر کنید

درک موقعیت خود در مسیح حداقل در سه 
زمینه از زندگی به ما کمک می کند:

•   به ما این امکان را می دهد که عزت   
    نفس ساملی را بر اساس اینکه واقعاً چه 

    کسی هستیم و آنچه خدا در مورد ما 
    فکر می کند حفظ کنیم.

•   هامنطور که هر روز در عدالت زندگی 
    می کنیم، به وضوح برنامه خدا برای 

    زندگی خود را درک خواهیم کرد.

•   ما در نربد با شیطان، جهان و جسم قوی 
    خواهیم بود.

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  

االن که یک ایامندارم، عضوی از خانواده جدید هستم.

ما در مسیح موقعیت بسیار ویژه ای داریم.                                                                ....................

من از حامیت کتاب مقدس برای باال نگه داشنت عزت نفسم برخوردارم

بسیار مهم است که موقعیت خود را در مسیح درک کنیم، زیرا دشمن ما، شیطان، بسیار زیرک است و 
سعی می کند زیر پای ما را خالی کند، که منجر به دیدگاهی نادرست از خود و در نتیجه شکست معنوی 
می شود. آیا ما واقعاً موقعیت خاصی در مسیح داریم یا این فقط یک توهم است؟ کتاب مقدس چه می 

گوید؟

من فرزند خدا هستم

1.   معنی عبارت »همه کسانی که او را پذیرفتند« را در یوحنا 1: 12 توضیح دهید.
.......................................................................................................................................................       

2.   وقتی کسی مسیح را می پذیرد چه اتفاقی می افتد؟ .........................................................................
.......................................................................................................................................................       

      فرزندان در یک خانواده جایگاه ویژه ای دارند، به ویژه زمانی که آن خانواده، خانواده خدا باشد.

من معبد خدا هستم

3.   اول قرنتیان 6: 19 می گوید که هر ایامندار معبد یا مسکن خداست. بر اساس این آیه در هر 
      ایامنداری چه کسی ساکن است؟

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

4.   در این آیه منظور از جمله »شام مال خود نیستید« چیست؟ ............................................................
.......................................................................................................................................................       

5.   اگر خدای روح القدس در ما زندگی می کند، آیا شیطان می تواند هر کاری که می خواهد با ما انجام 
      دهد؟

      اول یوحنا 4:4 بله  خیر  چرا؟ ....................................................................................................

من یک قدیس هستم که به مقدس بودن دعوت شده ام

6.   مقدسینی که پولس در فیلیپیان 4: 21 به آنها اشاره می کند چه کسانی بودند؟ .................................
.......................................................................................................................................................       

7.   در اول قرنتیان 1: 2 پولس به آنها ................ در مسیح نوشت و فراخوانده شد تا ................. شوند.      
      »تقدس« به این واقعیت اشاره دارد که هر ایامندار نه با تالش خود، بلکه به دلیل کار مسیح مقدس 

      شده است. تقدیس شدن یعنی جدا شدن از ارزش های دنیا و زندگی برای خدا.

من عضوی از بدن مسیح هستم

8.   اول قرنتیان 12: 27. »شام ................................ هستید و هر یک از شام بخشی از آن هستید.« 
      هنگامی که کسی مسیح را می پذیرد، با روح القدس تعمید می یابد، یعنی بخشی از بدن او می شود 
     )اول قرنتیان 12: 13(. »بدن مسیح« به کلیسای جهانی اطالق می شود که متشکل از همه ایامنداران 

     در رسارس جهان است. )افسسیان 1: 22 و 23(

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

....................
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9.   طبق افسسیان 2: 19 ما دیگر خارجی نیستیم ... بلکه شهروند قوم خدا و اعضای آن .........................
      ........................................................................................................................................... هستیم. 

      
10. اگر ما اعضای خانواده خدا هستیم، دیگر ایامنداران نیز ....................................................................

      ........................................................................................................................................... هستند. 

11. به نحوه عملکرد خانواده فکر کنید. دانسنت اینکه خانواده جدیدی دارید برای شام چه معنایی دارد؟ 
........................................................................................................................................................      
........................................................................................................................................................      
      اگر در خانواده ای ناکارآمد به دنیا آمدید که در آن عشق و پذیرش کم بود، بدانید که اکنون خانواده  

      جدیدی دارید که از شام حامیت خواهد کرد.

من برای گناه مرده ام

12. غالطیان 2: 20 می گوید که ما ........................................................................................... شده ایم. 
     »مصلوب شدن با مسیح« به چه معناست؟ برای پاسخ به ادامه آیه نگاه کنید.....................................
........................................................................................................................................................      

13. کولسیان 3: 1 عالوه بر مصلوب شدن با مسیح، با مسیح ............................................ بودیم. بنابراین 
     چگونه باید زندگی کنیم؟ آیه 1 .........................................................................................................

14. عبارت »چیزهای باال« به چه چیزی اشاره دارد؟ ................................................................................
........................................................................................................................................................      

من از محکومیت آزادم

15. رومیان 8: 1 برای کسانی که در مسیح هستند ............................................................... وجود ندارد.
     

16. رومیان 5: 1 از آنجایی که ما از طریق ایامن .......................... بودیم، با خدا .......................... داریم.    
     »عادل شده« به این معناست که خدا ما را به دلیل مرگ مسیح از جانب ما عادل اعالم کرده است.

      بسیاری از ایامنداران این باور برایشان سخت است که خدا واقعاً آنها را بخشیده است، زیرا معتقدند 
      گناهان آنها آنقدر زیاد است که قابل بخشش نیستند. در نتیجه آنها همچنان احساس گناه می کنند  
      که آنها را از پیروزی در مسیح باز می دارد. به همین دلیل است که این دو آیه بسیار مهم هستند ; 

      ما را آزاد می کنند.

من خاص هستم

17. طبق اول پطرس 2: 9، ما اکنون در مسیح چه هستیم؟
.................................................................  •          .................................................................  •      
.................................................................  •          .................................................................  •      

18. با دانسنت اینکه شام در مسیح موقعیت خاصی دارید، چه معنایی برای شام دارد؟ .............................
........................................................................................................................................................      
........................................................................................................................................................      

19. از آنجایی که او کارهای زیادی برای من انجام داده است، چگونه باید زندگی خود را بگذرانم؟ 
     دوم قرنتیان 5: 15 ............................................................................................................................

قویرت شدن

بخوانیــد را   7 تــا   1 متــی 

فصــل( یــک  روز  )هــر 

کنیــد حفــظ  را   1  :  3 کولســیان 

برخیزانیــده  مســیح  بــا  چــون  پــس 
باالســت  در  کــه  را  آنچــه  ایــد،  شــده 
در  مســیح  کــه  آنجــا  بجوییــد، 
اســت. نشســته  خــدا  راســت  دســت 

وقتی بچه بودی خانواده ات چطور بود؟

آیا موارد زیر را دریافت کردید؟

عشق                بله      خیر  

پشتیبانی           بله      خیر  

درک                 بله      خیر  

تشویق              بله      خیر  

امنیت               بله      خیر  

اگر در کودکی عشق و امنیت دریافت 

نکردید، همه آن پشت رس گذاشته شده 

است. امروز شام یک خانواده جدید در 

مسیح دارید. دعا کن که خداوند تلخی تو 

را از بین بربد و خداوند را به خاطر اعضای 

خانواده جدیدت شکر کن.

  

برای بازتاب
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1.   افسسیان 6: 12 از یک جنگ صحبت می کند. بر اساس این آیه مبارزه ما با ......................................

      نیست، بلکه بر علیه ........................................................................................................................

      .............................................................................................................................................. است.

2.   به نظر شام این »حاکامن« و »قدرت ها« چه کسانی هستند؟ ...........................................................

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

3.   شیطان می خواهد با ما چه کند؟ اول پطرس 5: 8؟ ...........................................................................

      یک ایامندار باید چه رفتاری داشته باشد؟ آیه  9 ..............................................................................
........................................................................................................................................................      

تاکتیک های دشمن

شیطان بسته به فرد یا موقعیت از تاکتیک های مختلفی استفاده می کند. گاهی اوقات او آشکارا از 
طریق اعامل غیبی مانند جادوگری و جادو کار می کند. با این حال، او اغلب ظریف تر است و این 

تشخیص تأثیر او را سخت تر می کند. هرچه بیشرت در مورد تاکتیک های او بدانیم، بهرت می توانیم در برابر 
او مقاومت کنیم.

4.   تثنیه 18: 10 - 12 را بخوانید. در مورد پیشگویی، جادوگری، طلسم کردن و غیره چه می گوید؟
      ............................................................................................................................................ آیه 12

      فالگیری عمل پیشگویی از آینده یا دانش پنهان از طریق جادو یا فال است. فالگیرها یا رمال ها 
      از چیزهایی مانند طالع بینی، کارت و غیره استفاده می کنند. گاهی اوقات آنها ادعا می کنند که 

      قادر به خواندن ذهن هستند.

5.   طبق دوم تسالونیکیان 2: 9، برخی از بندگان شیطان با ............................................. ، .....................

      ........................................ و ............................................................................... عمل خواهند کرد.
      شیطان از قدرت های ویژه خود برای دستکاری، ارعاب و فریب مردم استفاده می کند تا باور کنند 

      که او شکست ناپذیر است، یا اینکه می تواند به آنها نعمت یا قدرت خاصی بدهد و غیره.

6.   یوحنا 8: 44 به ما می گوید: ”او یک ...................................... است و پدر ................................... .”

 

 

جنگ معنویجنگ معنوی

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 

شیطان با اشاره به متام گناهان ایامنداران به آنها حمله می کند                                        ....................

شیطان برای دستکاری و ترساندن ما از دروغ استفاده می کند.                                         ....................

همه مسیحیان به طور خودکار در برابر شیطان محافظت می شوند.                                  ....................   

جنگ نامرئی

 
کاوش های عمیق تر

ــوم  ــب ق ــاندن و فری ــرای ترس ــیطان ب ش

و  کنــد  مــی  اســتفاده  دروغ  از  خــدا 

ســعی مــی کنــد آنهــا را از مســیر واقعــی 

ــد. ــرف کن منح

فهرســتی از برخــی از دروغ هایــی کــه 

او ســعی کــرده در زندگــی شــام اســتفاده 

کنــد تهیــه کنیــد.

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................
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دشمن ما کیست؟
برخــی شــیطان را فــردی شــبیه چیزهایــی کــه در کارتــون هــا هســت مــی داننــد کــه لبــاس قرمــز 
دارد بــا شــاخ و ُدم ، خــود شــیطان احتــامالً نویســنده ایــن عقایــد اســت، زیــرا کتــاب مقــدس او را، 
بســیار متفــاوت معرفــی مــی کنــد. شــیطان، و نیــز پیــروان او، شــیاطین، فرشــتگان ســقوط کــرده 
انــد. شــیطان کروبــی، کامــل و زیبــا بــود، تــا زمانــی کــه علیــه خــدا قیــام کــرد )حزقیــال 28: 14 و 

15(. از آن زمــان او دشــمن اعــالم شــده خــدا و قومــش بــوده اســت.

ن شــد یــرت  قو

متی 8 تا 14 را بخوانید

)یک فصل در روز(.

حفظ کردن

یعقوب 4: 7

پس تسلیم خدا 

باشید. در برابر شیطان

 ایستادگی کنید، که از شام خواهد گریخت.



7.   ما در نربد بین حقیقت و دروغ هستیم، جایی که نربد در ذهن ما پیروز می شود. به همین دلیل 
      است که عیسی می فرماید: »شام .................................................................................... را خواهید 
      شناخت و حقیقت .................................................................................................... .« یوحنا 8: 32

8.   آیا می توان حقیقت را شناخت؟ چگونه؟ .........................................................................................
........................................................................................................................................................      

9.   شیطان خود را به صورت ............................................................................. و خادمانش نیز خود را 
      به شکل .............................................................................. در می آورند. )دوم  قرن 11: 14 - 15(.
      ادیان و فلسفه های دروغین منونه هایی از این حربه هستند. مؤثرترین خادمان شیطان اغلب افراد 

      »خوب« هستند.

10. مکاشفه 12: 10، یکی دیگر از تاکتیک های شیطان را ذکر می کند. چیست؟
........................................................................................................................................................      
      چرا بسیاری از مسیحیان پس از اعرتاف به گناهان خود هنوز احساس گناه می کنند؟ آیا ممکن است 

      به این دلیل باشد که آنها بیشرت به اتهامات شیطان توجه می کنند تا وعده بخشش در اول یوحنا    
      1: 9؟

11. وعده موجود در اول یوحنا 1 : 9 چیست؟ ........................................................................................

      آیا اول یوحنا 1 : 9 نشان می دهد که برخی از گناهان آنقدر بزرگ هستند که خدا آنها را 
      منی بخشد؟               بله        خیر  

      آیا برای بخشیده شدن باید »توبه« کرد؟               بله         خیر  

      مشکل بسیاری از ایامنداران این است که از پذیرش بخشش خودداری می کنند که خدا عرضه می 
      کند. آنها مدام به نوعی در زیر رشم توبه به رس می برند زیرا احساس می کنند لیاقت ندارند. 

      آنها فراموش می کنند که بخشش یک هدیه است، حتی اگر سزاوار آن نباشد. تا زمانی که این گونه 
      فکر می کنند، شیطان پیروز می شود.

12. افسسیان 2: 2 در مورد افرادی صحبت می کند که از ........................................................................ 
      و ......................................... پیروی می کنند. از هامن روحی که هم اکنون در رسکشان عمل میکند.

      فرمانروای پادشاهی هوا به شیطانی اشاره می کند که ما را وسوسه می کند و از همه چیزهایی که 
      جهان برای ارائه دارد استفاده می کند. باید به خاطر داشت که گناه تقریباً همیشه بسیار لذت بخش 

      و جذاب است، حداقل در ابتدا.

اعتاد به نفس ایاندار

13. اگرچه شیطان سعی می کند ما را کنرتل کند، اما ما به او تعلق نداریم. کولسیان 2: 15 را بخوانید. 
      مسیح با نیروهای اهریمنی )قدرت ها و مقامات( چه کرده است؟ ...................................................
........................................................................................................................................................      

14. چگونه اول یوحنا 4:4 می تواند به ما در نربد اطمینان دهد؟..............................................................
........................................................................................................................................................      

15. یعقوب 4: 7 وعده می دهد که شیطان از ما فرار خواهد کرد، اما ما ابتدا باید خودمان را به خداوند 
      ..................................................................... کنیم و در مقابل شیطان .................................. کنیم.

16. دوم قرنتیان 10: 3 - 5 را بخوانید آیا در مسیح پیروزی برای ویران کردن دژهای شیطان وجود دارد؟       
      .......................... . باید چکار کنیم؟ آیه 5 .......................................................................................
........................................................................................................................................................      

      بحث کنید که به چه معناست که افکارمان را اسیر یا مطیع مسیح کنیم.

چیزی برای فکر کردن

              اغلب از روی ناآگاهی یا کنجکاوی خود  
ــاک قــرار            را در موقعیــت هــای خطرن
دهیــم. مــی                          

                 اگــر تــا بــه حــال درگیــر هر یک از 
           اعامل ممنوع ذکر شــده در زیر بوده 
              ایــد، کادر آن را عالمــت بزنیــد.

      با جادوگر یا شفا دهنده دروغین 
      مشورت کردید.

      به دنبال متاس با مردگان بودن.
      با فالگیر مشورت کردید.

      با یک رمال مشورت کردن.
      با شیطان پیامن بسنت.

      از طلسم برای دسرتسی به قدرت پنهان  
      استفاده کردن.

      فیلم های شیطان پرستی متاشا کردن.
      جادوی سفید یا سیاه را مترین کردن.

      در مناسک شیطانی رشکت کردن.
      با یک راهنامی احضار روح مشورت 

      کردن.
      سایر اعامل غیبی.

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

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

..........................................................       
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اگر هر یک از 
کادرهای باال را 
عالمت زده اید، 
باید دعا کنید و 

از مشارکت قبلی 
خود در این اعامل 
غیبی چشم پوشی 
کنید. از شبانتان یا 

یک ایامندار بالغ 
کمک بخواهید.

پیروزی 

از آن 

شاست!



 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  

کتاب مقدس بخش مهمی از زره من است.                                                                   ....................

ایامن رصفاً باور به این است که خداوند به آنچه وعده داده عمل خواهد کرد.                      ....................

شیطان سعی می کند ما را در مورد موقعیت ویژه ما در مسیح گیج کند.                            ....................   

1.   هدف از زره ذکر شده در افسسیان 6: 11، 13 چیست؟
 ..............................................................................................................................      

               » پس استوار بایستید و کمربند راستی به کمرتان بسته شده ........ « )آیه 14(
               » ........ و شمشیر روح که کالم خداست «. )آیه 17(

      ما در درس قبلی یاد گرفتیم که شیطان از دروغ برای تحریف حقیقت استفاده می کند تا ما را به 
      دام بیاندازد.

2.   چه چیزی به ایامندار اجازه می دهد که آزاد باشد؟ یوحنا 8: 32 .......................................................

3.   حقیقت را از کجا می توان یافت؟ یوحنا 17: 17 ...............................................................................
      برای تشخیص اسکناس جعلی، کارمند بانک باید بداند که اسکناس اصلی چگونه است. از آنجایی که 

      بررسی همه انواع پول های تقلبی موجود امکان پذیر نیست، شناخت درست پول واقعی امکان 
      تشخیص جعلی را فراهم می کند.

4.   برای اینکه حقیقت »به دور کمر شام بسته شود«، رضوری است که ایامندار از حقیقت کتاب مقدس 
      آگاهی خوبی داشته باشد. چگونه یک ایامندار می تواند دانش کتاب مقدس خود را افزایش دهد؟

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

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

5.   شمشیر روح برای حمله و همچنین دفاع مفید است. عربانیان 4 : 12 چگونه کتاب مقدس را توصیف  
      می کند؟ .........................................................................................................................................

      وقتی انجیل را موعظه می کنیم، به قلمرو شیطان حمله می کنیم. ما کتاب مقدس را آموزش می 
      دهیم، نه نظرات شخصی خود را، زیرا این کلمه است که به عمق وجود گناهکار نفوذ می کند و او 

      را متقاعد می کند و از گناه رهایی می بخشد.

6.   برای محافظت از حقیقت، نه تنها .............................................................................. کالم مهم 
      است، بلکه .................................................................................. آن نیز مهمرت است. یعقوب 1: 22

 
چیزی برای فکر کردن

افسسیان 6 : 16 ما را 
تشویق می کند که از

سپر ایامن برای خاموش 
کردن تیرهای شعله ور

شیطان استفاده کنیم. فهرستی از تیرهایی 
که شیطان اخیراً به سمت شام پرتاب کرده 

است تهیه کنید.

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

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

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

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

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

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

بــه کســی کــه مــی گویــد: »امــا ایــامن 
ــف  ــی ضعی ــن خیل ــامن م ــدارم.« ای ــی ن کاف
ــد ؟ ــد بگویی ــی توانی ــزی م ــه چی ــت.« چ اس

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................
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مسیحی در نربدهای روحانی

خود بدون دفاع نیست. منابع زیادی

ــا زره خــدا اســت  ــه یکــی از آنه  وجــود دارد ک

ــر شــده اســت. ــه در افسســیان 6: 11-17 ذک ک

کادرهایی را که وضعیت شام را به بهرتین شکل توصیف می کنند عالمت بزنید:

چند وقت یکبار در مراسم عبادی خود کتاب مقدس را مطالعه می کنید؟

            روزانه                           گاهی اوقات                                   تقریبا هرگز

آیا قسمت های کتاب مقدس را حفظ می کنید یا در مورد آن تعمق می کنید؟

            به طور منظم                  گاهی اوقات                                   تقریبا هرگز

چند وقت یکبار کلامتی را که در کلیسا موعظه می شود، می شنوید؟

            هفتگی                          گاهی اوقات                                   تقریبا هرگز

در مقیاس 1 تا 10، خود را از نظر توانایی خود در تشخیص دروغ ها و فریب های شیطان

رشــد  درجه بندی کنید:          1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 بــه  کمــک  بــرای 
ایامنــی خــود چــه کارهایــی 
ــم؟ ــام دهی ــم انج ــی توانی م



  »زره پارسایی« آیه 14 

7.   طبق رومیان 3: 24 ما به فیض خدا ....................... شده ایم. »پارسایی« به این معناست که خداوند 
      ما را عادل اعالم کرده است. نه به این دلیل که ما سزاوار این هستیم که عادل خوانده شویم، بلکه

      به این دلیل که وقتی مسیح را پذیرفتیم، او بدهی گناهی را که ما را محکوم کرد، از بین می برد.

8.   رومیان 5: 1 یکی از نتایج پارسا شمرده شدن ما این است که با خدا در................... هستیم. دانسنت 
      این موضوع ما را از این دروغ مصون می دارد که خدا هنوز گناهان ما را باالی رس ما نگه داشته 

      است زیرا ما شایسته بخشش نیستیم.

9.   از آنجایی که پارسایی به ما آزادی مقاومت در برابر گناه را می دهد، اکنون چه هستیم؟
      رومیان 6 :18 ...................................................................................................................................

      »نه« گفنت به گناه و عمل صالح بهرتین دفاع ماست.

      پوشیدن زره عدالت و پارسایی یعنی هر روز به یاد بیاوریم که دیگر در معرض محکومیت نیستیم. 
      این از ما در برابر اتهامات شیطان دفاع می کند و از ما می خواهد که عدالت را به جای رش انتخاب 

      کنیم.

         »با پاهای خود با آمادگی که از انجیل صلح می آید« آیه 15

      از آنجایی که ما با خدا در صلح هستیم )رومیان 5: 1(، باید همیشه آماده باشیم تا انجیل
      صلح را به دیگران برسانیم.

10. رومیان 10 : 15 می گوید: »چقدر زیباست .............. کسانی که ......................... می روند.« به یاد 
      داشته باشید که سالحی که ما برای اعالم انجیل صلح استفاده می کنیم، شمشیر روح، کالم خداست. 

      بیایید به سخنان او اعتامد کنیم، نه به گفته ها یا توانایی های خود برای ملس قلب مردم.

      »سپر ایان« آیه 16

      برای استفاده از سپر ایامن باور داشته باشید که خداوند بر اساس شخصیت و وعده های خود
      عمل می کند. ایامن اعتامد به آنچه کتاب مقدس می گوید و عمل کردن بر اساس آن ،است.

11. تیرهای شعله ور شیطان چیست؟ مثال بزن .......................................................................................

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

........................................................................................................................................................      
      استفاده از سپر ایامن به جای گوش دادن به دروغ ها و اتهامات دشمن، اعتبار بخشیدن به آنچه 

      خداوند می گوید است.

      »کالهخود نجات« آیه 17

      کالهخود از رس ما محافظت می کند زیرا هدف اصلی شیطان ذهن ما است. او به عنوان »اتهام 
      زننده« عزت نفس ما را از بین می برد و سعی می کند ما را متقاعد کند که شکست خورده ای 

      ضعیف و درمانده هستیم. هدف او این است که ما را متقاعد کند که هرگز پیروز نخواهیم شد، 
      که مقاومت در برابر وسوسه بی دلیل است. به یاد داشته باشید که در مسیح ما »برنده« هستیم، نه 

      »بازنده« )رومیان 8: 37 - 39(.

12. نجات یافنت، زندگی جدیدی را با فهرست کاملی از فواید به ارمغان می آورد، مانند:
      حق نامیده شدن بعنوان .................................................................................. یوحنا 1: 12

      من هرگز گم منی شوم زیرا دارای .............................................................. هستم. یوحنا 3: 16
      ما در ..................................................... با خدا هستیم. رومیان 5: 1

      گناهان من  ..................................................................... شده است. کولسیان 1: 14

کاوش های عمیق تر

طبــق فیلیپیــان 4: 6 و 7، مســیحی وقتــی 

ــام  ــد انج ــه او می گوی ــه 6 ب ــه آی ــه را ک آنچ

ــت. ــش اس ــد، در آرام ده

نباشــید،  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دعــا بــا  کاری  هــر  در  بلکــه 

شــکرگزاری، بــا  اســتغاثه  و 

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

».................................................................

ــم کــه  ــم بگیری ــد تصمی هــر کــدام از مــا بای

ــام  ــم. ش ــاب کنی ــی را انتخ ــا نگران ــش ی آرام

ــد؟ ــی کنی ــدام را انتخــاب م ک

نگرانــی  و  باشــم  آرامــش  در    

بســپارم. خــدا  دســت  بــه  را  هایــم      

مشــکالتم  بــار  باشــم،  نگــران    

بکشــم. دوش  بــه  خــودم  را    

ن شــد یــرت  قو

ــد ــا 21 را بخوانی ــی 15 ت مت

فصــل( یــک  روز  )هــر 

حفظــی  آیــه 
11  :  6 افسســیان 

ــه  ــدا را ب ــل خ ــلحه کام اس
تــن کنیــد تــا بتوانیــد در 
مقابــل مکرهــای شــیطان 

بایســتید.
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پاسخ سؤاالت زیر را در افسسیان 4 بیابید.

1.   پولس ایامنداران را تشویق کرد که با فروتنی زندگی کنند و یکدیگر را در عشق تحمل کنند. چه 
      چیزی باید مشخصه روابط من با دیگران باشد؟

       ................................................................................................................................ افسسیان 4: 2

2.   تحمل همدیگر با محبت یعنی چه؟ آیه 2 ........................................................................................
.......................................................................................................................................................       

3.   با عصبانیت به رختخواب رفنت راهی برای مجال دادن به ..................................... است. آیه 26 و 27

4.   چرا با عصبانیت به رختخواب رفنت سامل نیست؟ ................................................................................
.......................................................................................................................................................       

      در بخشی دیگر، پولس در مورد لزوم بخشش صحبت کرد تا شیطان ما را گول نزند. 
      )دوم قرنتیان 2: 10 و 11(.

5.   یک لحظه فکر کنید. اگر بگذاریم تلخی بر ما مسلط شود، شیطان از چه راه هایی می تواند فرصت 
      به دست آورد؟ ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................       

      آیا می توانم همچنان آزاد باشم، حتی اگر دیگران را نبخشم؟     بله        خیر 

      آیا ممکن است در تلخی اسیر شوم؟                                      بله        خیر  

      آیا می توانم با خدا در صلح باشم و از برادرم متنفر باشم؟        بله        خیر  

      وقتی نبخشم چه کسی بیشرت عذاب می کشد؟                   من        متخلف  

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
این حق من است که کسانی را که به من صدمه زده اند نبخشم.                                     ....................

بخشش یعنی فراموش کردن گناه.                                                                             ....................

 ....................من تنها با بخشش می توانم از تلخی رهایی پیدا کنم.

نیاز به بخشیدن دیگران

بخشش
چه هست و چه نیست.

بخشــیدن دیگــری بــه چــه معناســت؟ پــس از 
خوانــدن حقایــق زیــر، ایــده هــای اشــتباهی 
کــه در گذشــته داشــته ایــد را در یــک برگــه 

جداگانــه یادداشــت کنیــد.

       این به معنای فراموش کردن تخلف 
       نیست. آیا عالی نیست اگر بتوانیم 
       خاطرات گذشته را فوراً پاک کنیم؟ 

       زمان می برد تا خاطرات محو شوند.

       این بدان معنا نیست که باید اجازه 
       دهیم طرف مقابل به سوء استفاده 

       یا اداره کردن ما ادامه دهد. در عشق 
       باید با آنها مقابله کنیم. حدی تعیین 

       کنیم و به آنها بگوییم که حتی اگر 
       آنها را بخشیده ایم، دیگر اجازه ادامه 

       سوء استفاده به آنها نخواهیم داد.

       به این معنی است که تصمیم بگیرید 
       که کینه توزی را متوقف کنید. این 

       به این معنی است که پخش ویدیوی 
       تخلف را بارها و بارها در ذهن خود  

       متوقف کنید. بخشش، امتناع از انتقام 
      جویی، سپردن آنها به دست خدا و 

       اجازه دادن به او برای برخورد با 
       آنهاست.

       یعنی زندگی با عواقب گناه دیگری. 
       چه بخواهیم چه نخواهیم،   باید 

       بپذیریم که به شدت صدمه دیده ایم. 
       انکار آسیب یا رسزنش دیگران مشکل 
       را حل منی کند. تنها راه حل این است 

       که با این حقیقت روبرو شویم که 
       زخم خورده ایم تا یاد بگیریم با درد 
       زندگی کنیم و به دنبال شفا باشیم. 
       چه خواهد بود، رنجش یا بخشش؟

       از خود بپرسیم که آیا دوست داریم 
       آدم های تلخی باشیم؟ اگر نه، بخشش 

       تنها راه آزادی است.

قدم قدم 77

شــی با د  زا آ کــه  شــیببخــش  با د  زا آ کــه  ببخــش 
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اسیر تلخی

بســیاری از مســیحیان دســتور کتــاب مقــدس بــرای بخشــش را رد مــی کننــد و ترجیــح مــی دهنــد از 
کســی کــه آنهــا را آزار داده یــا رنجانــده انــد، کینــه داشــته باشــند. آنهــا انتقــام را بــر بخشــش ترجیــح 

مــی دهنــد. آنهــا کینــه خــود را بــا ایــن جملــه توجیــه مــی کننــد:

       من هرگز آنها را به خاطر کاری که با من کردند منی بخشم. چگونه می توان از                           
     من انتظار داشت که آنها را ببخشم، به همین سادگی؟ من می خواهم ببینم 

   که آنها در حال عذاب هستند.«

چیــزی کــه آنهــا منــی فهمنــد ایــن اســت کــه خودشــان بیشــرتین آســیب را خواهنــد دیــد. وقتــی آنهــا 
از بخشــش امتنــاع مــی ورزنــد، در دام تلخــی، بردگــی نفــرت و تــالش بــرای انتقــام گرفتــار مــی شــوند. 
بــرای آنهــا غیرممکــن اســت کــه در آرامــش باشــند و کینــه آنهــا بــر روابــط آنهــا بــا دیگــران و بــا خــدا 
تأثیــر مــی گــذارد. مهــم نیســت کــه دیگــری مســتحق بخشــش نیســت. تنهــا راهی کــه آنها مــی توانند 
آزاد باشــند، اطاعــت از فرمــان خــدا بــرای بخشــش کســانی کــه آن هــا را آزار داده  اند، تنها راه اســت.



6.   در آیه 31 به ما توصیه شده است که از رش تلخی، خشم، غضب و بدخواهی خالص شویم. جایگزین 
      عصبانیت چیست؟ آیه 32 ...............................................................................................................

     چگونه دیگران را ببخشیم

7.   الگوی بخشش کیست؟ آیه 32 .........................................................................................................

8.   بخشش خداوند چگونه است؟ چه نوع افرادی را می بخشد؟
      رومیان 5: 8 .....................................................................................................................................

      رومیان 12: 18 -21 را بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
9.   آیا می توان همیشه با دیگران در صلح و آرامش بود؟آیه 18       بله      خیر  

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

      در حالی که منی توانم دیگران را مجبور کنم که با من در صلح باشند، هنوز هم می توانم با آنها در 
      صلح باشم. من می توانم سهم خودم را انجام دهم، اگر آنها را رنجانده ام ببخشم و طلب بخشش 

      کنم. اگر این کار را بکنم، فارغ از اینکه آنها چه تصمیمی بگیرند، آزادم.

قویرت شدن

اعــامل 22 تــا 28 را بخوانیــد
فصــل( یــک  روز  )هــر 

کنیــد حفــظ  را   7 و   6  :  4 فیلیپیــان 

نباشــید،  مضطــرب  چیــز  هیــچ  »بــرای 

بلکــه در هــر کاری، بــا دعــا و اســتغاثه، 

همــراه بــا شــکرگزاری، درخواســت هــای 

مطــرح  خداونــد  درگاه  بــه  را  خــود 

کنیــد. و آرامــش خــدا کــه فراتــر از هــر 

عقلــی اســت، قلــب و ذهــن شــا را در 

کــرد.« خواهــد  حفــظ  عیســی  مســیح 
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10. با توجه به آیه 19 چرا نباید به دنبال انتقام باشیم؟ .................................................................................................................................................

            آیا کسانی که به دیگران صدمه می زنند از مجازات می گریزند؟                بله           خیر  

            آیا خدا روزی با آنها برخورد خواهد کرد؟                                              بله          خیر  

11. چگونه باید با رش برخورد کنم؟ آیه 21 ....................................................................................................................................................................

12. چگونه می توانم با خیر بر رش غلبه کنم؟ آیه 20 .....................................................................................................................................................
     عبارت »اخگرهای سوزان بر رس او« اشاره به این دارد که دشمنان ما وقتی با آنها به جای بد رفتاری خوب رفتار کنیم، خجالت می کشند. برای آنها 

     غیرمنتظره و غافلگیرکننده است و منی دانند چگونه واکنش نشان دهند.

13. آیا بخشش محدودیت هایی دارد؟ طبق متی 18: 21 - 22، چند بار باید برادرم را ببخشم؟ .......................................................................................

      معنی آن چیست؟ آیا مواقعی وجود دارد که بخشیدن غیرممکن است یا رضوری نیست؟ ........................................................................................

1.  نسبت به کسانی که به شام صدمه زده اند چه احساسی دارید؟ خشم و تلخی خود را بپذیرید. اگر از تصدیق      
     احساسات قوی خود امتناع کنید، حل آنها از طریق بخشش غیرممکن خواهد بود.

2.  به یاد داشته باشید که مسیح هامنطور که برای شام مرد، برای آنها نیز مرد. شاید آنها سزاوار بخشش نباشند، اما زمانی 
     که مسیح به خاطر گناهان شام مرد، شام هم چنین نبودید.

3.  تصمیم بگیرید که آنها را ببخشید حتی اگر متایلی به آن ندارید. اگرچه قلب شام می گوید »نبخشید«، اما تصمیم 
     بگیرید به هر حال این کار را انجام دهید و خشم خود را رها کنید. اگر می خواهید از گذشته خود رها شوید، تصمیم 

     با شامست.

4.  به درگاه خدا دعا کنید: "خداوندا، من .......................................................... )نام( را بخاطر ............................................................ )جرم( می بخشم.

5.  تصمیم بگیرید که در آینده به دنبال انتقام از آنها نباشید. دست از اتهام زدن بردارید! بیخیالش شو!

6.  به یاد داشته باشید که بخشش فراموش کردن نیست. ما منی توانیم فوراً خاطرات خود را پاک کنیم، اما می توانیم زمانی که خاطرات بازگشتند، درباره 

     چیز دیگری )مثالً کتاب مقدس( تامل و تفکر کنیم. ما می توانیم به خود یادآوری کنیم که قبالً آن جرم را بخشیده ایم.

7.  انتظار نداشته باشید که تصمیم شام برای بخشش باعث تغییر بزرگی در طرف مقابل شود. مهم نیست که آنها چگونه پاسخ می دهند، شام کار درست 

     را انجام داده اید و آزاد هستید که ادامه دهید.

     همین االن! تصمیم من چیست؟                  من می بخشم                                                                 هنوز نه، می خواهم صرب کنم  



 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
شام می توانید خدا را دوست داشته باشید و در عین حال از دشمن متنفر باشید.                 ....................

مهم است که برای یک تخلف طلب بخشش کنید، حتی زمانی که طرف مقابل مایل به 

بخشش شام نیست.
 ....................بهرت است با صحبت رو در رو با دیگری به دنبال آشتی باشید.

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

وقتی در خانواده شام درگیری ایجاد می شود و به کسی توهین می کنید، چه کار می کنید؟

             حامل بد است اما چیزی به آنها منی گویم.

             مدتی با هم صحبت منی کنیم. وقتی باالخره دوباره با هم صحبت می کنیم، فرض می کنیم  
             که همه چیز خوب است.

             پیش آنها می روم، شکست خود را می پذیرم و از آنها طلب بخشش می کنم.

چرا از دیگران طلب بخشش کنیم؟

1.   وقتی کسی را دوست دارید آیا به او توهین و او را اذیت می کنید؟ .................................................
      چگونه با آنها رفتار می کنید؟ ...........................................................................................................

2.   اول یوحنا 4: 20 را بخوانید. آیا می توان همزمان خدا را دوست داشت و از کسی متنفر بود؟
             بله                خیر  

متی 5: 23 - 26 را بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

3.   اگر کسی را آزرده باشید و به دنبال مصالحه نباشید، آیا می توان از خدا پیروی کرد؟ 
             بله                خیر

4.   اگر با طرف مقابل آشتی نکرده باشید، آیا هدایا، عبادت یا خدمت شام به خدا معترب است؟            
      آیه 23 و 24          بله                خیر

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

5.   با توجه به آیه 25، چرا آشتی با دشمن خود رضوری است؟
.......................................................................................................................................................       

6.   اگرچه اکرث اختالفات به مرحله قانونی منی رسند، آیا فکر می کنید حل هر اختالف در ارسع وقت 
      مهم است؟

     بله                خیر           چرا؟ .......................................................................................................
.......................................................................................................................................................       

      طبق آیه 22، هنگامی که مردم را به خشم برمی انگیزیم، آنها را در معرض خطر قضاوت قرار می 
      دهیم. شکست ما در طلب بخشش بر دشمن ما و همچنین خودمان تأثیر می گذارد.

      »برادر تو چیزی علیه تو دارد« در آیه 23 به این معنی است که تو کاری برای آزار او انجام داده ای.  

      کلید آشتی طلبی این است که نزد آنها برویم، خطای خود را بپذیریم و طلب بخشش کنیم.

شا چی فکر میکنید؟

به کسانی که موارد زیر را می گویند چگونه 
پاسخ می دهید؟

•   من حارضم از او طلب بخشش کنم به  
    رشطی که او سهم خود را بپذیرد و همین 

    کار را انجام دهد.

•   بهرت است اعرتاف نکنم اشتباه کردم و 
    طلب بخشش کنم زیرا ممکن است بعداً 

    علیه من استفاده شود.

•   اگر طلب بخشش کنم فقط به من می 
     خندد.

•   پرسیدم اما نبخشید. پس چه فایده ای 
    داشت؟ ما به هامن جایی که رشوع 

    کردیم برگشتیم.

قدم قدم 88  
ببخــش ببخــشمــرا  مــرا 
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7.   به نظر شام چرا رفنت نزد دیگری و طلب بخشش اینقدر سخت است؟
.......................................................................................................................................................       

چگونه از دیگران طلب بخشش کنیم

8.   مواقعی وجود دارد که کلامت کافی نیستند. گاهی برای ترمیم خسارت وارده به دیگری، جربان 
      خسارت الزم است. زکا یک باجگیر بود، یک مقام فاسد که چیزهای زیادی دزدیده بود. وقتی ایامندار             

      شد چه قولی داد؟ لوقا 19: 8
.......................................................................................................................................................       

    
      در زمان عهد عتیق پرداخت خسارت به اضافه 20 درصد جریمه رضوری بود )اعداد 5: 7(. اگرچه ما  

      تحت قانون زندگی منی کنیم، اما اصل اسرتداد امروز هنوز معترب است.

قویرت شدن

اول قرنتیان 1 تا 7 را بخوانید،
فصــل( یــک  روز  )هــر 

کنیــد حفــظ  را   24 و   23  :  5 متــی 

بنابرایــن، اگــر هنــگام تقدیــم هدیــه ات 

بــر مذبــح، بــه یــاد آوردی  کــه بــرادرت 

از تــو چیــزی بــه دل دارد، هدیــه خــود 

و  بگــذار  محــراب  جلــوی  آنجــا  در  را 

کــن.  آشــتی  بــرادرت  بــا  و  بــرو  اول 

ــن. ــم ک ــود را تقدی ــه خ ــا و هدی ــپس بی س

در مورد آن فکر کنید

به نظر شام منظور از »صلح« با کسی 
چیست؟

آیا نیاز به صلح و آشتی با کسی دارید؟ چه 
کسی ؟

  همرس
  بچه ها
  والدین

  همسایه ها
  دوستان
  دیگران

امروز برای حل تعارض و نزدیک شدن به 
این شخص چه خواهید کرد؟
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درخواست بخشش فرآیندی است 

که شامل چندین مرحله است.

برای آشتی آماده شوید:
•   بپذیرید که مقرص بودید. صادق باشید. تشخیص دهید که با دیگری چه کرده اید.

•   هنگامی که اعرتاف کردید که مقرص بوده اید، از خدا طلب بخشش کنید.
•   اگر دیگری نیز در مورد توهین شام مقرص باشد، آیا او را بخشیده اید؟

•   به دنبال زمان و مکان مناسب برای صحبت با فرد رنجیده باشید.

وقتی با کسی که توهین کرده اید صحبت می کنید:

•   با آنها شخصاً، رو در رو و به تنهایی صحبت کنید، مگر در موارد بداخالقی یا سوء استفاده. در این موارد بهرت 
    است یک مشاور یا کشیش حضور داشته باشید.

•   به کلامتی که برای طلب بخشش استفاده خواهید کرد فکر کنید. قبول کن که اشتباه کردی از عباراتی مانند  
    »اشتباه بود«، »من مقرص هستم« استفاده کنید. سعی نکنید آن را بی اهمیت جلوه دهید.

•   فروتن باش. سعی نکنید اعامل خود را توجیه کنید، یا دیگران را رسزنش کنید تا از خود دفاع کنید. مسئولیت 
    خود را بپذیرید، حتی زمانی که دیگری نیز مقرص است.

•   ورود به همه جزئیات رضوری نیست، اما باید روشن باشید که به چه تقصیری اعرتاف می کنید.

•   اعرتاف خود را با یک سوال مستقیم به پایان برسانید: آیا مرا می بخشید؟

•   نامه ننویسید، مگر در مواردی که راه دیگری برای ارتباط با فرد رنجیده وجود ندارد. یک نامه می تواند به 
    راحتی توسط دیگرانی که هیچ ارتباطی با آن موقعیت ندارند، سوء تفاهم یا خوانده شود.

•   در صورت لزوم، خسارات وارده را جربان کنید.

اگه منو نبخشن چی؟

•   آن را به خدا و دستان او بسپار. شام وظیفه خود را انجام داده اید و اکنون می توانید آزاد باشید، حتی اگر طرف 
    مقابل هنوز عصبانی باشد. گاهی اوقات بخشش طرف مقابل زمان می برد. در رومیان 12: 18 تأمل کنید.

9.   تصمیم شام چیست؟  آیا حارضی بروی و از کسی که توهین کرده ای طلب بخشش کنی؟
      بله                    خیر              از امروز رشوع کنید تا مراحل توضیح داده شده در کادر باال را طی 

      کنید.
        

    
    
    
    
    
    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................
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پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
من می توانم یک زندگی مقدس داشته باشم و همزمان گناه کنم.                                    ....................

 ....................خدا مرا به مقدس بودن دعوت می کند زیرا او مقدس است.

 ....................برای اینکه فردی مقدس باشم باید کارهای مقدس انجام دهم.

پولس رسول همیشه ایامنداران را »قدیس« می نامید )افسسیان 1: 1؛ فیلیپیان 1: 1(.
چرا؟ او آنها را اینگونه نامید زیرا بیان می کرد که آنها در مسیح چه کسانی هستند. به خاطر خون مسیح، 

آنها مقدس و عادل اعالم شده بودند.

1.   طبق اول قرنتیان 1 : 2 ، مسیح ما را تقدیس کرده است. یعنی ما را برای تقدس کنار گذاشته است. 
      اگرچه ما قبالً تقدیس شده ایم، به چه چیزی فرا خوانده شده ایم؟ آیه 2 ............................... منظور 

      این است که خدا از ما می خواهد که گناه را کنار بگذاریم و زندگی خود را به او اختصاص دهیم.

2.   تقدس چیست؟ ما می توانیم آن را اینگونه توضیح دهیم:

     •    یعنی گناه را پشت رس بگذاریم و خود را به خدا بسپاریم.
     •    از خصوصیات خداوند است; او چیست )اول پطرس 1: 15 و 16(.

     •    چیزی است که ما می توانیم در او به دست آوریم. )دوم قرنتیان 7: 1؛ اول تسالونیکی 4: 3(.

3.   اول پطرس 1 : 15 و 16 را بخوانید: پاسخ دهید، چه کسی مقدس است ؟ .......................................... 

     آیا می توانم مقدس باشم؟ بله          خیر    .

     برخی فکر می کنند افرادی مانند ما هرگز منی توانند واقعا مقدس باشند. اما آیا خدا به ما دستور
     می   دهد که کاری را انجام دهیم که دست نیافتنی است؟ این بدان معنا نیست که ما کامل خواهیم 

     شد، بلکه به سمت هدف حرکت خواهیم کرد و به دنبال زندگی جدا از گناه خواهیم بود.

4.   چرا ایامنداران بیشرتی در تقدس زندگی منی کنند؟ کتاب مقدس می گوید که برای مقدس بودن باید  
      از برخی چیزها پرهیز کنیم. به عنوان مثال، 1 تسالونیکی 4 : 3، 7 می گوید الزم است از:

      ............................................................ )آیه 3( و ............................................................... )آیه 7(

     چیزهای دیگری را یادداشت کنید که روح القدس از شام می خواهد اجتناب کنید
 

........................................................................................................................................................      
5.   پس، قدوسیت در زندگی مسیحی چقدر اهمیت دارد؟ آیا این فقط یک گزینه دیگر است یا واقعا 

     رضوری است؟ ..................................................................................................................................

چگونه می توانیم در تقّدس زندگی کنیم؟

6.   برای تزکیه تقدس باید ...................................................................................................................... 
      ...........................................  دوم قرنتیان 7 :  1       آیا می توانید به چند منونه فکر کنید؟

7.   خدا برای کمک به ما برای داشنت زندگی پاک چه کرده است؟ اول یوحنا 1: 9 
 ........................................................................................................................................................      

در مورد آن فکر کنید

جوری بدوید که جایزه بگیرید.

اول قرنتیان 9: 24

اگر مطمنئ نیستید، مترین زیر می تواند به 
شام در کشف علت کمک کند.

زمان چکاپ و کنرتل

چیزهای زیادی وجود دارد که می تواند مانع 
رشد شام شود.

موارد موجود در لیست زیر را عالمت بزنید
 که احساس می کنید شام را از یک زندگی 

واقعاً خداپسندانه باز می دارند.

       دوستان
       خانواده

       کار
       موسیقی

       تلویزیون، ویدئو، اینرتنت و غیره
       دارایی ها

       نداشنت زندگی عبادی روزانه.
       مشغله روزمره

       عدم مشارکت با سایر ایامنداران 
       )کلیسا، گروه های کوچک و غیره(

       عادات، کدام یک؟

       موانع دیگر

آیا حارضید تغییرات الزم را انجام دهید، 
اعرتاف کنید و گناهان خود را پشت رس 

بگذارید؟

قدم قدم ۹۹  
ن د بو س  مقــد بــه  ت  عــو ند د بو س  مقــد بــه  ت  عــو د

دعوت به 

مقدس بودن

    

    
    
    

    

 

آیا سبک زندگی فعلی شام 

به شام کمک می کند تا به 

این جایزه برسید؟

    بله

    نه

    مطمنئ نیستم

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

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

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

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

..............................................................
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8.   امثال 4: 23 را بخوانید: از چه چیزی مراقبت کنیم؟ ...........................................................................

9.   کتاب مقدس چه پیشنهادهای عملی در مورد چگونگی محافظت از قلب خود ارائه می دهد؟
      مزامیر 119: 11 ............................................................................................................................... 
      کولسیان 3: 2 ..................................................................................................................................

10. رومیان 6 : 19 در مورد زندگی عادالنه چه می گوید؟ ........................................................................
........................................................................................................................................................      

      اگر قبالً خود را به اعامل ناپاک می سپاردیم، اکنون باید بدن خود را به خدا تقدیم کنیم تا نیکی 
      کنیم و به جای گناه، بنده عدالت و پارسایی شویم.

یک تعهد روزانه

11. رومیان 12: 1 و 2 را بخوانید. خدا در آیه 1 از من چه می خواهد؟ ...................................................
........................................................................................................................................................      

12. قربانی زنده چیست؟ .......................................................................................................................
........................................................................................................................................................      

      دعای زیر الگویی از معنای قربانی زنده بودن است.

13. منونه هایی از افکار و رفتارهای ناسامل را که در دنیای امروز ما رایج است ذکر کنید.
........................................................................................................................................................      
........................................................................................................................................................      

14. برای اینکه به الگوی جهان نپیوندیم، باید ................................. )آیه 2( خود را تجدید کنیم، به این 
     ترتیب، خواهیم دانست که خدا از ما چه می خواهد.

     چند راه وجود دارد که بتوانیم ذهن خود را تجدید کنیم؟ ..................................................................

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

15. این قطعه خواستار تعهد روزانه برای شناخت و رضایت خداوند و دریافت برکت اوست. آیا امروز و 
     بقیه روزهای زندگی خود را آماده انجام این تعهد هستید؟

 
      بله           خیر     . ....................................   تاریخ   .................................   برای ثبت تعهد خود 

      در خط باال امضا کنید.

 

»پروردگارا، من خودم را به تو می سپارم. 
ــر  ــم را در نظ ــی کن ــر م ــه فک ــن و آنچ ــن م ذه

ــر. بگی
چشامنم را بگیر و آنچه را که می بینم.
گوش هایم را بگیر و آنچه می شنوم.
لب هایم را بگیر و آنچه می گویم.

ــم و  ــی کن ــاس م ــه احس ــه را ک ــن و آنچ ــب م قل
ــر. ــر بگی ــن را در نظ ــرش م ــن نگ همچنی

دست هایم را بگیر و هرچه می کنم.
پاهایم را بگیر و جایی که می روم.

بدنم را بگیر، این معبد توست.
مرا از روح القدس خود پر کن.

من می خواهم از تو اطاعت کنم.
من می خواهم اراده تو را انجام دهم.«

        

کاوش های عمیق تر

1.   تقــدس بــا آنچــه مــا در مــورد آن 
      فکــر مــی کنیــم رشوع مــی شــود و 
      ســپس اعاملــی را کــه آن تفکــر 
      ایجــاد مــی کنــد گســرتش می دهد.

      فیلیپیان 4: 8

2.   تقدس شــامل کنرتل بدن و متایالت 
     آن و نیــز احساســات اســت. اول 

     قرنتیان 9: 27

چگونه بایستم؟

خداوند متام ابزارهایی را که برای 
داشنت یک زندگی مقدس نیاز دارم به 

من داده است.

1.   او مرا نجات داد.

2.   مرا از بند گناه آزاد کرد.

3.   من از محکومیت آزادم.

4.   روح القــدس در مــن زندگــی مــی 

      کنــد تــا میــوه خــود را تولیــد کنــد.

5.   او کتــاب مقــدس را بــه مــن داد تــا 

     راه زندگــی را بــه مــن بیامــوزد.

6.   او بــه مــن ایــن فرصــت را می دهد 

     کــه هــر روز جانــم را در اختیــار او 

     بگذارم.

قویرت شدن

تــا   8 قرنتیــان  اول 
بخوانیــد، را   14
فصــل( یــک  روز  )هــر 

اول پطــرس 1: 14 و 15 را حفــظ کنیــد

دیگــر  مطیــع،  فرزنــدان  عنــوان  »بــه 

مگذاریــد امیــال دوران جهالــت بــه زندگیتان 

شــکل دهــد. بلکــه همچــون آن قــدوس 

ــز  ــده اســت، شــا نی ــرا خوان ــه شــا را ف ک

ــید.« ــدس باش ــش مق ــار خوی ــه رفت در هم
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پولــش و  پولــشمســیحی  و  مســیحی 

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
چیزهای مهمرتی از حقوق خوب و زندگی راحت وجود دارد.

فقط کسانی که توانایی پرداخت آن را دارند، مسئول هستند که به کلیسای خود بدهند.

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

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

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

هر چه داریم از خداست.

 
نگرش من نسبت به چیزهای مادی

1.   طبق لوقا 12 : 15، چرا باید مراقب طمع باشم؟
.......................................................................................................................................................       

      اگر زندگی یک فرد شامل داشنت چیزهایی نیست، پس واقعاً چه چیزی مهم است؟ لوقا 12 : 31
.......................................................................................................................................................       
.......................................................................................................................................................       

2.   اول تیموتائوس 6: 17 - 19 را بخوانید. چرا برای لذت و امنیت نباید به ثروت اعتامد کنید؟ آیه 17
.......................................................................................................................................................       

3.   آنچه را که برای لذت بردن واقعی از زندگی نیاز دارم از کجا بیابم؟ آیه 17 ........................................
      هر چند وقت یک بار شکرگزاری خود را از خداوند ابراز می کنم؟ ....................................................

4.   ایامندار کجا باید به دنبال ثروت باشد؟ آیه 18 و 19 .........................................................................

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

      اینها تا کی دوام خواهند داشت؟ ......................................................................................................

5.   کتاب مقدس می گوید که من مدیر، یا مبارش چیزهای خوب خدا هستم. رشط اصلی برای یک مبارش 
      خوب چیست؟ اول قرنتیان 4: 2 

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

6.   برخی از چیزهایی که خداوند به من داده است تا آنها را اداره کنم چیست؟ .....................................
.......................................................................................................................................................       
.......................................................................................................................................................       

مدیریت پومل

      پول یکی از چیزهایی است که خداوند به من داده است تا آن را اداره کنم. 
      کتاب مقدس می آموزد که مهم است که بخشی از آنچه را که او به من داده است

      به خدا برگردانم. اینها را پیشکش و ده-یک می نامند.

7.   چه زمانی به خدا بدهم؟ اول قرنتیان 16: 2 .............................................................................
      این بدان معناست که حامیت از کار خدا به طور منظم مهم است، نه به صورت پراکنده یا فقط 

      وقتی در مورد نیاز خاصی می شنوم. اولین روز هفته به یکشنبه اشاره دارد.

چیزی برای فکر کردن

داستان ایلیا را در اول پادشاهان 17 : 8 - 16 
بخوانید: از این داستان چه می آموزید؟

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

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

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

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

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

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

آیا فکر می کنید واقعاً ارزش دارد که برای 
حامیت از کار خدا فداکاری کنید؟ چرا؟

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

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

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

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

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

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

عیسی چه هشداری به کسانی داد که برای 
امنیت و خوشبختی به ثروت خود اعتامد 

می کنند؟ لوقا 12: 16 - 21

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

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

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

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

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

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

قدم قدم 1010  
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8.   آیا فقط در صورت داشنت پول اضافی، دادن و بخشیدن اشکالی ندارد؟     بله       خیر  
      چرا؟ ................................................................................................................................................

9.   برای میزان بخشش چه چیزی را باید در نظر بگیریم؟
      اول قرنتیان 16: 2 ............................................................................................................................

      بخشیدن ما باید متناسب با درآمدمان باشد. کسانی که بیشرت دریافت می کنند، بیشرت می دهند. 
      کسانی که کمرت دریافت می کنند، کمرت می دهند.

10. در زمان عهد عتیق، ده_یک رشط بود. )الویان 27: 30 - 32(.
      ده _یک  چیست؟ ...........................................................................................................................

      ده_یک یعنی یک قسمت از ده قسمت هر چیزی ، به عبارت دیگر ٪10 .

11. اگر در زمان عهد عتیق 10٪ از درآمد خود را به خدا می دادند، اکنون که در مسیح هستیم، آیا نباید 
      حداقل این مقدار را بدهیم؟      بله       خیر  

نگرش من نسبت به بخشیدن باید چگونه باشد؟

12. با توجه به دوم قرنتیان 9 : 6، هدایای  پیشکش ما رسمایه گذاری در کار خداست.
      بنابراین باید بدهیم .........................................................................................................................

      اگرچه ایامنداران مقدونیه به پولس هدایای سخاومتندانه دادند، اما نوعی فداکاری کردند )دوم 
      قرنتیان 8: 1 - 3(. مسئولیت و امتیاز حامیت از کار خدا فقط برای ثرومتندان نیست.

13. طبق دوم قرنتیان 9 : 7، ما باید هامنگونه که در دل ......................... داریم بدهیم. این به این معنی   
      است که مهم است که از قبل برنامه ریزی کنیم که چگونه به کار خدا می پردازیم و نه اینکه آن را 

      فقط از روی هیجان انجام دهیم.

14. طبق دوم  قرنتیان 9 : 7 هر کس باید »هامن قدر بدهد که در ................................................. قصد 
      کرده است ، نه با ......................................... زیرا خدا ..................................... را دوست می دارد.«

 
15. مراقب چه چیزی باشیم؟ متی 6: 1 و 2 .............................................................................................
.......................................................................................................................................................       
      چگونه باید بدهیم؟ متی 6: 3 و 4 ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................       

بگیریــد تصمیــم  و  دریابیــد  را  آن 

درآمــد هفتگــی یــا ماهانــه من چقدر اســت؟

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

اســت؟ چقــدر  آن  _یــک(  )ده   ٪10

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

ــت  ــر در لیس ــن نف ــد اولی ــن بای ــای م کلیس
باشــد تــا حامیــت مــن را دریافــت کنــد 
ــرا آنجاســت کــه مــن آمــوزش و مراقبــت  زی
دریافــت مــی کنــم. عــالوه بــر ایــن، پــروژه 
ــود  ــا وج ــت ه ــد ماموری ــری مانن ــای دیگ ه
دارد کــه مــی توانــم از آنهــا پشــتیبانی کنــم.

دارم  قصــد  خــدا،  کمــک  بــا 
کنــم: حامیــت  خــدا  کار  از 

.................................................... هــر مــاه.

................................................. هــر هفتــه.

    

    

    

    

قویرت شدن 

تــا   8 قرنتیــان  اول 
بخوانیــد، را   14
فصــل( یــک  روز  )هــر 

کنیــد حفــظ  را   6  :9 قرنتیــان  دوم 

»ایــن را بــه خاطــر بســپار: هر که کــم بکارد، 

کــم درو خواهــد کــرد و هر که ســخاومتندانه 

بــکارد ســخاومتندانه نیــز درو خواهــد کــرد.«

برکات بخشش

16. آیات زیر در مورد نعمت بخشش به خدا با سخاوت قربانی چه می گوید؟

      دوم قرنتیان 9: 6 .............................................................................................................................

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

      اعامل رسوالن 20: 35 ......................................................................................................................

      چرا در بخشیدن برکتی بیشرت از گرفنت وجود دارد؟ ...........................................................................

.......................................................................................................................................................       
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؟ هــم د م  نجــا ا یــد  با یــا  آ مــا  ا  ، هــم د م  نجــا ا را  ن  آ نــم  ا تو مــی  ؟مــن  هــم د م  نجــا ا یــد  با یــا  آ مــا  ا  ، هــم د م  نجــا ا را  ن  آ نــم  ا تو مــی  مــن 

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
کتاب مقدس بعضی چیزها را منع منی کند، حتی اگر آنها برای من خوب نباشند.

اعامل من می تواند مانعی برای دیگران باشد.

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

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

آزادی من در مسیح به من اجازه می دهد هر کاری که می خواهم انجام دهم.

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

باورهای مختلف نسبت به مسائل جامعه ما متفاوت است. برای مثال، دیدگاه های زیادی در مورد آنچه 
برای مسیحیان از نظر لباس، موسیقی یا رسگرمی مناسب است وجود دارد.

این اعامل »مشکوک« باعث تنش زیادی در میان مسیحیان می شود، زیرا برخی می گویند مجاز هستند، 
در حالی که برخی دیگر می گویند مجاز نیستند. در حالی که همیشه در مورد اعاملی که کتاب مقدس 
به طور خاص آنها را منع منی کند، بحث و جدل وجود خواهد داشت، ما مجبور نیستیم وقتی با دیگران 

مخالفت می کنیم، در مقابل یکدیگر باشیم.

در زمان خود، پولس باید با این بحث که آیا یک مسیحی می تواند گوشت قربانی بت ها را بخورد یا نه، 
دست و پنجه نرم می کرد. اصول زیر از نوشته های او به ما کمک می کند تا در این زمینه های »مشکوک« 

تصمیم های بهرتی بگیریم.

آیا سودمند است؟ آیا توسعه می دهد؟

1.   در اول قرنتیان 10: 23 پولس یک اصل مهم را ارائه می دهد که در هر زمینه ای از زندگی ما صدق 
      می کند. منظور ایشان از جمله »هر چیزی حالل است، ولی همه چیز سودمند نیست« چه بوده 

      است؟ .............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................      

2.   آیا می توانید مثالی از چیزی بزنید که برای شام خوب نیست، حتی اگر رصاحتاً در کتاب مقدس 
      ممنوع نشده باشد؟ .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................      

3.   چرا از برخی چیزها اجتناب می کنیم؟ به قسمت آخر اول قرنتیان 10 : 23 نگاه کنید و موارد زیر را 
      کامل کنید: اگرچه من در انجام بسیاری از کارها آزادی دارم، اما نه همه آنها ....................................
........................................................................................................................................................      

      بهرت است از چیزهایی که باعث تعالی منی شوند اجتناب کنید، حتی اگر کتاب مقدس به طور خاص 
      آنها را منع نکرده باشد. یک راه خوب برای قضاوت در مورد اینکه آیا چیزی توصیه می شود یا خیر، 

      پرسیدن سؤاالت زیر است :

      • آیا این به من به عنوان یک مسیحی کمک می کند؟
      • آیا به هر وجه مانع رشد من خواهد شد؟

4.   اول قرنتیان 6: 12 را بخوانید. قسمت آخر آیه به چه معناست؟
........................................................................................................................................................      

      زندگی بسیاری از مسیحیان توسط جدیدترین سبک ها، موسیقی، آنچه در تلویزیون می بینند و غیره  
      کنرتل می شود. اغلب آنها منی دانند یا منی خواهند بپذیرند که برخی چیزها چقدر بر زندگی شان تأثیر 

      می گذارد.

5.   اگر چیزی زندگی شام را کنرتل کند، آیا آموزنده است؟ .......................................................................
      آیا چیزهایی وجود دارند که به موانع تبدیل شده اند و بر مناطقی از زندگی شام مسلط شده اند؟       
      ............................. اگر بله، آنها چه هستند؟ ...................................................................................
........................................................................................................................................................      

 

در مورد آن فکر کنید

کمی وقت بگذارید و به زندگی خود فکر 

کنید. آیا اعامل شام باعث ساخنت هم ایامنان 

می شود؟

برخی از کارهایی را که انجام می دهید 

و می تواند باعث لغزش دیگران شود را 

فهرست کنید. از خدا بخواهید که به شام 

کمک کند تا در این زمینه به نفع دیگران 

پیروز شوید.
.............................................................
.............................................................
.............................................................

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

اکنون به راه هایی فکر کنید که از طریق آنها 

می توانید ایامنداران دیگری را پرورش دهید. 

منونه های خاص را در زیر یادداشت کنید.
.............................................................
.............................................................
.............................................................

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

برای مطالعه بیشرت

خواندن

کولسیان 3: 23 و 24

و اصولی را که در آنجا پیدا می کنید 

فهرست کنید.
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

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

قدم قدم 1111  
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6.   در اول قرنتیان 8 : 9 چه هشداری می یابیم؟ ....................................................................................

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

7.   اول قرنتیان 8: 13 موضع پولس را در مورد تبدیل شدن به سنگ مانع برای رشد دیگران نشان می 
      دهد. تصمیم او چه چیزی را به ما نشان می دهد؟ .........................................................................
.......................................................................................................................................................      

8.   یک مسیحی باید از چه دو چیزی اجتناب کند؟ رومیان 14: 13 ........................................................
.......................................................................................................................................................      
.......................................................................................................................................................      

9.  چه چیزهایی در زندگی شام ممکن است مانعی در زندگی سایر مسیحیان باشد؟ 
.......................................................................................................................................................      

10. تالش برای؟ ............................... و .......................................................................... رومیان 14 : 19

      »هیچ کس نباید به دنبال خیر خود باشد، بلکه خیر دیگران را دنبال کند.« اول قرنتیان 10 : 24
 

      توجه به دیگران باید اصلی باشد که زندگی ما را کنرتل می کند. امروزه آداب و رسوم یا فعالیت های  
      زیادی وجود دارد که برای برخی قابل قبول است، اما برای برخی دیگر قابل قبول نیست. آنها می 

      توانند چیزهایی مانند لباس پوشیدن، نحوه صحبت کردن ما، غذا، رسگرمی ها و حتی چیزهای درون 
      کلیسا باشند. بنابراین، عشق آزادی من را تا جایی محدود می کند که آزادی ایامندار دیگری آغاز می 

      شود. به دلیل توجه به دیگران، خودم را در زمینه های خاصی محدود می کنم.

 

 

کاری برای انجام دادن

ــد  ــی 33 را بخوانی ــان 10: 23 ال اول قرنتی

و در آن تامــل کنیــد. متــام مــوارد عملــی 

کــه بایــد در زندگــی  خــود پیــاده کنیــد، 

یادداشــت کنیــد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قویرت شدن

دوم  قرنتیــان 1 - 7 را بخوانید.

فصــل(. یــک  روز  )هــر 

کنیــد حفــظ  را   23  :  10 قرنتیــان  اول 

همــه چیــز حــال اســت، امــا همــه چیــز 
جایــز  فکــری  هــر  نیســت.  ســودمند 
ــت. ــازنده نیس ــز س ــه چی ــا هم ــت ام اس

از افراط و تفریط اجتناب کنید  

مجوز:  برخی از ایامنداران آزادی خود را در مسیح به طور غیرعاقالنه انجام می دهند. آنها کارهایی را 
که انجام می دهند بررسی منی کنند تا ببینند چگونه بر رشد آنها تأثیر می گذارد. آنها همچنین در نظر 

منی گیرند که چگونه رفتارشان بر سایر مؤمنان تأثیر می گذارد. آنها اصال اهمیتی منی دهند.

قانون گرایی: ایامنداران دیگری هستند که زندگی آنها توسط ممنوعیت ها اداره می شود. آنها معتقدند 
که معنویت شامل پیروی از فهرستی از قوانین است. مفهوم مسیحیت آنها بیشرت بر اساس کارهایی 

است که انجام منی دهند، نه آنچه انجام می دهند. در عین حال، آن ها دیگرانی را که برای انجام برخی 
کارها احساس آزادی می کنند، قضاوت می کنند. آنها اغلب منعکس کننده نگرش های برتری، انتقاد و 

منفی گرایی هستند.

زندگی متعادل:  این شخص به بررسی چیزهای مشکوک می پردازد و از آنچه مرض است یا چیزی که 
باعث تعالی آن منی شود اجتناب می کند. آنها به دلیل عشق به هم ایامنان، آزادی خود را محدود می 
کنند تا مانعی برای دیگران نباشند. آنها در هر کاری که انجام می دهند به دنبال ستایش خدا هستند.

چگونه بر دیگران تأثیر می گذارد؟ اصل عشق.

آیا خدا را تسبیح می کند؟

11. هدف من از هر کاری که انجام می دهم باید چه باشد؟ اول قرنتیان 10: 31 ..............................
.................................................................................................................................................      

      از خود بپرسید: آیا می توانم این کار را انجام دهم و در عین حال خدا را متجید کنم؟

خالصه   در زمینه های مشکوک باید در نظر بگیرم:

      •  حتی اگر حرام هم نباشد، آیا باعث ساخنت می شود؟ آیا مفید است؟
      •  چگونه بر دیگران تأثیر می گذارد؟ آیا آنها را می سازد یا باعث لغزش آنها می شود؟

      •  آیا جالل خدا را به ارمغان می آورد؟



زمان تصمیم گیری

پــس از مطالعــه ایــن درس ممکــن اســت 
متوجــه شــوید کــه در گذشــته فاقــد قــدرت 

ــد. ــوده ای ــوی ب ــخیص معن تش

شــاید بــه توصیــه هــای نابخردانــه گــوش 
داده ایــد یــا بــه کلیســایی تســلیم شــده 
ایــد کــه اعضــای خــود را بازیچــه قــرار مــی  
دهــد و بــه جــای آمــوزش دادن بــه آنهــا 
ــود،  ــرای خ ــدس ب ــاب مق ــه کت ــرای مطالع ب
بــه دنبــال کنــرتل آنهــا اســت. یــا شــاید شــام 
ــی  ــدون ارزیاب ــی ب ــان احساس ــط واعظ توس

ــد. ــده ای ــراه ش ــا هم ــام آنه پی

اکنــون  اگــر  باشــد،  کــه  هرچــه  دلیلــش 
متوجــه شــدید کــه بــه قــدرت تشــخیص 
بیشــرتی نیــاز داریــد، چــه کاری مــی توانیــد 

انجــام دهیــد؟

آنچــه را کــه در درس 6 یــاد گرفتیــد بــه خاطر 
ــی،  ــرای تشــخیص اســکناس جعل بســپارید. ب
کارمنــد بانــک بایــد بدانــد کــه یــک اســکناس 
ــول  ــواع پ ــه اســت. بررســی ان ــی چگون واقع
ــر نیســت،  ــی موجــود امــکان پذی هــای تقلب
امــا اگــر اســکناس اصلــی را بدانــد، تشــخیص 

تقلبــی آســان خواهــد بــود.

بــرای تشــخیص حقیقــت و خطــا، الزم اســت 
کتــاب مقــدس خــود را بــه خوبــی بشناســید.

          امروز ترجیح می دهم زمان بیشرتی 
          را رصف مطالعه کالم خدا کنم.

          من هر روز در ساعت .............. 
          عبادت خواهم کرد

        امضاء ............................
        تاریخ ............................
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تشــخیصتشــخیص

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
کتاب مقدس تنها راهنامی قابل اعتامد زندگی من است.

همه واعظان آنچه را که می گویند بر اساس کتاب مقدس استوار می کنند.

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

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

نه تنها مطالعه کتاب مقدس، بلکه اطاعت از آن نیز مهم است.

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

 

قدم قدم 1212  

باید چکار کنم؟

چه کسی را باور کنم؟

رشکــت  کلیســایی  چــه  در 

کنــم؟

    
    

ما این ســؤاالت را می پرســیم زیرا جهانی که در آن زندگی می کنیم اغلب مکان بســیار گیج کننده ای 
اســت. چه کســی حقیقت را به ما می گوید؟ چگونه می توانم عاقالنه تصمیم بگیرم؟

کتاب مقدس به راه درســت اشاره می کند

1.   در جهانی که در آن بســیاری ادعای داشــنت حقیقت دارند، کجا می توان حقیقت را یافت؟
      ................................................................................................................... یوحنــا 17:17

2.   چه چیزی صحیح تر اســت؟                کتاب مقدس حاوی حقیقت اســت.
                                                        کتاب مقدس حقیقت اســت.

3.   مطالعــه کتــاب مقدس چــه کمکی به زندگی ما خواهد کرد؟
 

      مزمــور 119: 98 .......................................................................................................................

      مزمــور 119: 130 .....................................................................................................................

4.   مطالعــه کتــاب مقــدس عالی اســت، اما ما بایــد آنچه را که متی 7: 24 - 27 می گوید، درک کنیم.

       کســانی که ســخنان مســیح را ................... و به آن .................................................................... 
      می کنند مانند خردمندانی هســتند که خانه های خود را بر روی صخره می ســازند. آیه 24

       کســانی که ســخنان مســیح را ................... و به آن .................................................................... 
      منی کنند، مانند مردان احمقی هســتند که خانه های خود را بر روی شــن می ســازند. آیه 26

5.   تفاوت اصلی بین کسانی که روی سنگ و صخره می سازند و کسانی که روی شن و ماسه می سازند 
      چیست؟ .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................      

6.   مطابق یوحنا 7:17 شخصی که می تواند حقیقت را از خطا تشخیص دهد شخصی است که ..............

.......................................................................................................................................................      
      بر اساس این منت، تنها دانسنت آنچه خدا می خواهد کافی نیست.

      ما باید انتخاب کنیم که آنچه او در کتاب مقدس می گوید را انجام دهیم. همچنین نگاه کنید به 
      یعقوب 1: 22 - 24.

مراقب معلان دروغگو باشید

7.   اگر یک واعظ محبوب است، آیا به این معنی است که پیام او مطابق کتاب مقدس است؟
                                       بله             خیر     

8.   بسیاری از واعظان و معلامن وقتی در مورد خدا صحبت می کنند سخنان خوبی می گویند، اما 
      لزوماً حقیقت را منی گویند. متی 7 : 15 چه می آموزد؟ ...................................................................
.......................................................................................................................................................      
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9.   چگونه می توانیم یک مرد یا زن واقعی خدا را بشناسیم؟ متی 7: 16 و 17
.......................................................................................................................................................      

10.  دوم تیموتائوس 2: 15 چگونه به ما می گوید که از کالم خدا استفاده کنیم؟ .................................. 
      ........... . همیشه این وسوسه وجود دارد که کلمه را بچرخانیم تا آنچه را که می خواهیم بشنویم یا 

      آنچه محبوب است بگویند . رجوع کنید به اول تسالونیکی  2: 3 - 6

11. آیا واعظانی هستند که کالم خدا را تحریف می کنند؟             بله             خیر      
      چگونه می توانیم آنها را بشناسیم؟ .................................................................................................
.......................................................................................................................................................      

تفسیر کتاب مقدس

چرا در تفسیر برخی از آیات این همه رسدرگمی وجود دارد؟
اصول زیر به تفسیر صحیح کالم خدا کمک می کند.

      متون مقدس باید با ذهنی باز و حساس به آنچه روح القدس می خواهد تعلیم دهد خوانده شود. 
      ایده های از پیش تعیین شده و پیش داوری ها را باید کنار گذاشت.

      کتاب مقدس را به معنای واقعی کلمه تفسیر کنید. کلامت آن را باید به معنای معمول آنها فهمید، 
      بدون اینکه سعی کنیم آنها را »معنوی« کنیم یا معانی پنهانی پیدا کنیم.

      در هنگام تفسیر آیه، سیاق آیه را در نظر داشته باشید. »زمینه« به آیاتی اشاره دارد که قبل و 
     بعد آیه مورد نظر آمده و همچنین  مکان و زمان آیه را در نظر می گیرد. نادیده گرفنت زمینه 

     حقیقت را تحریف می کند.

      اجازه دهید کتاب مقدس خود را با مقایسه یک منت با منت دیگر تفسیر کند. یک قطعه دشوار یا 
      نامشخص باید همیشه در پرتو یک قطعه واضح تر که معنای آن مشهود است تفسیر شود.

      زبان مجازی مانند استعاره ها، تشبیهات، اعجاز، اغراق و غیره را در نظر بگیرید. برای مثال وقتی  
      مسیح گفت »من راه هستم« او به معنای مجازی صحبت می کند.

 

 

کاوش های عمیق تر

ــرای  ــدا را ب ــم اراده خ ــی توان ــه م چگون

ــم؟ ــود بدان ــی خ ــزرگ زندگ ــامت ب تصمی

به ضمیمه با عنوان:

شناخت اراده خدا

قویرت شدن

و   13 تــا   8 قرنتیــان  دوم 
بخوانیــد را   17 مزمــور 
فصــل(. یــک  روز  )هــر 

دوم  تیموتائوس ۲: ۱۵ را حفظ کنید

ــا کــه  متــام تــاش خــود را بکــن ت
باشــی، همچــون  مقبــول خــدا 
خدمتــکاری کــه او را ســببی بــرای 
رشمســاری نیســت و کام حقیقت 
را بــه درســتی بــه کار مــی بنــدد.

چگونه کلیسایی را انتخاب کنیم
 که حقیقت را موعظه کند

سؤاالت زیر می توانند چگونگی یک کلیسا را   ارزیابی کنند.

بله    خیر    آیا پیام ها کتاب مقدس را به شیوه ای واضح و منظم آموزش می دهند؟
بله    خیر    آیا این رهربان با ایامن هستند؟ آیا آنها میوه روح را نشان می دهند؟

بله    خیر    آیا شام مجاز هستید بدون اینکه کورکورانه گفته های واعظ را بپذیرید، 
                 خودتان فکر کنید؟

بله    خیر    آیا عاری از هرگونه دستکاری معنوی یا فشار است؟
بله    خیر    آیا اعضای آن نسبت به یکدیگر ابراز نگرانی و دلسوزی می کنند؟

بله    خیر    آیا آموزش کتاب مقدس بر احساس گرایی ارجحیت دارد؟
بله    خیر    آیا ایامنداران تشویق می شوند که کتاب مقدس را برای خود مطالعه کنند؟

بله    خیر    آیا مسیح از کسانی که خدمت می کنند برتر است؟
بله    خیر    آیا پیام ها بیشرت از اینکه رسزنش می کنند، اصالح می کنند؟

بله    خیر    آیا بر فضل بیش از قوانین تاکید شده است؟

چیزی برای فکر کردن

برخــی از کلیســاها اعتقــادات خــود 
را بــر اســاس ســنت هــای مذهبــی 
ــاب مقــدس اســتوار مــی  ــه جــای کت ب
کننــد. گاهــی ایــن ســنت هــا حقیقــت 
کتــاب مقــدس را تحریــف مــی کننــد.

آیــا مــی توانیــد برخــی از ســنت هــای 
ــاب  ــد پشــتوانه کت ــه فاق ــی را ک مذهب

مقــدس هســتند شناســایی کنیــد؟
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
................................................
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مســیح ری  ا گــذ ک  شــرتا ا مســیحبــه  ری  ا گــذ ک  شــرتا ا بــه 

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
برای من اشکالی ندارد که تصمیم بگیرم آیا می خواهم بشارت دهم یا نه.

اکرث مردم روی زمین به بهشت   خواهند رفت.

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

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

یک بشارت دهنده مؤثر نسبت به گمشدگان دلسوزی دارد.

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

قدم قدم 1313  

1.   رومیان 3: 10 - 12 و 23 در مورد وضعیت جهان چه می گوید؟ ........................................................

........................................................................................................................................................      
      هیچکس آنقدر خوب نیست که به تنهایی به بهشت   برسد. همه ما به مسیح نیاز داریم.

 
2.   متی 7: 13 و 14 از دو جاده و دو راه متفاوت صحبت می کند. مسیر پهن منتهی به .........................  

      ; و مسیر تنگ منتهی به ........................................................... می شود. 
      رسنوشت بیشرت مردم چه خواهد شد؟ ..............................................................................................

3.   متی 7: 15. یکی از دالیلی که بسیاری از آنها گم می شوند این است که تعداد زیادی ..................... . 
     عیسی این معلامن کاذب را گرگ هایی می نامد که لباس گوسفند پوشیده اند، و نشان می دهد که 

     آموزه های دروغین تقریباً همیشه به عنوان چیزی جذاب یا خوب ارائه می شود.

4.   اول یوحنا 2: 28 به ما می گوید که .................... در مسیح، به طوری که وقتی او بیاید ما ................ 
      داشته باشیم و نه اینکه ..........................  بشویم .

      کسانی که در مسیح می مانند از فرمان او برای بردن انجیل به متام جهان اطاعت خواهند کرد. ما 
      روز یا ساعت را منی دانیم، اما هر روز ما را به آمدن او نزدیکرت می کند. رومیان 13 : 11 .

5.   بشارت برای ایامندار اختیاری نیست. این کاری نیست که فقط اگر دوست داشته باشیم انجام دهیم. 
      دستور موجود در قسمت های زیر را بنویسید.

      متی 28: 19 .....................................................................................................................................

      اعامل رسوالن 1: 8 ...........................................................................................................................

      دوم تیموتائوس 4: 2 ........................................................................................................................

      هامنطور که می بینیم، بشارت امر شده است، نه پیشنهاد; اما برای انتقال مؤثر آن پیام، الزامات 
      خاصی وجود دارد که مسیحیان باید انجام دهند.

الزامات بشارت مؤثر

6.   یوحنا 3: 3. یک مبرش باید ...............................................................................................................

7.   طبق یوحنا 15: 4 و 5 ، ما باید در مسیح ..........................................................................................
     این به معنای زندگی در معارشت و وابستگی به اوست.

 
در مورد
 آن فکر کنید

مکاشــفه 20: 11 تــا 15 را بخوانیــد و یکــی از 

گزینــه هــای زیــر را انتخــاب کنیــد:

              آیا می خواهید خانواده یا  

                دوستانتان به دریاچه آتش 

پرتاب شوند؟

                  آیا ترجیح می دهید که آنها 

               در زندگی ابدی با شام در 

          بهشت   رشیک شوند؟

      مکاشفه 21: 1 - 7

چیزی برای انجام دادن

از ایــن لحظــه بــه بعــد، خــود را متعهــد 

می کنــم کــه بــرای افــراد زیــر دعــا کنــم و از 

خــدا بخواهــم کــه بــه مــن فرصــت دهــد تــا 

ــان بگــذارم. ــا در می ــا آنه مســیح را ب

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

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

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

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

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

چرا بشارت؟
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8.   طبق متی 9: 36; 14:14. ما به ........................................ برای مردم نیاز داریم، درست مانند مسیح.

9.   طبق متی 7: 29 ما باید با .......................... صحبت کنیم.
      این بدان معنا نیست که ما باید دنبال شفا دادن یا انجام معجزه بگردیم، بلکه باید پشتوانه کتاب 

      مقدس برای پیام خود داشته باشیم. کتاب مقدس ابزار قدرمتندی است که می توان به آن اعتامد کرد 
      تا مردم را به نیازهایشان متقاعد کند مهمرت از همه، زندگی ما باید نشان دهد که کار خدا در زندگی 

      ما چه کرده است. )متی 5: 16(.

10. طبق دوم  تیموتائوس 1: 8 ما نباید ................................................................................................ .

وظایف یک مبرش

      دعا کنید: برای ارائه مؤثر انجیل در زمان های مناسب، از روح القدس راهنامیی بخواهید.

      کتاب مقدس را جستجو کنید: به عنوان رسول خدا، مطالعه منظم کتاب مقدس مهم است، زیرا این 
      هامن چیزی است که به مسیح شهادت می دهد. )یوحنا 5: 39(.

      برنامه نجات را حفظ کنید: به برنامه ساده نجات در پیوست نگاه کنید و آن را حفظ کنید. 
      این به شام این امکان را می دهد که وقتی فرصتی پیش آمد آماده باشید تا مسیح را به اشرتاک 

      بگذارید. حفظ کردن آن به شام آزادی و اعتامد به نفس بیشرتی در هنگام اشرتاک گذاری می دهد.

چگونه یک مکامله بشارتی را رشوع کنیم

      برای باز کردن درهای شهادت به روح خدا تکیه کنید. سواالت زیر
      می تواند به شام در رشوع گفتگو کمک کند.

      فرض کنید قرار بود امروز مبیرید و خدا از شام می پرسید:
      »چرا باید تو را به بهشت   راه دهم؟« چه جوابی می دهید؟

      پاسخ آنها نشان خواهد داد که آیا شخص انجیل را درک کرده است یا اینکه به کارهای خود برای 
      نجات اعتامد کرده است.

      به نظر شام کسی برای رفنت به بهشت   چه باید بکند؟
      آیا می خواهید بدانید کتاب مقدس در مورد این موضوع چه می گوید؟

      وقتی کسی در مورد یک مشکل شخصی به شام می گوید، بپرسید: آیا می توانم همین االن برای شام 
      دعا کنم؟ اکرثیت قریب به اتفاق مردم از عالقه و دعای شام سپاسگزار خواهند بود. این همچنین در 

      را برای گفتگوهای آینده باز می کند.

      آیا می توانید با دادن نظر خود در مورد این جزوه به من کمک کنید؟ اگر فرد گفت »بله« یک رساله 
      یا کتابچه بشارتی به او ارائه دهید.

      هنگامی که گفتگو به موضوعاتی مانند مشکالت در جهان یا جامعه شام )از هم پاشیدگی خانواده،  
      جنایت، مواد مخدر و غیره( می پردازد، بپرسید: فکر می کنید راه حل همه این مشکالت چیست؟ آیا 

      می دانستید که کتاب مقدس به ما پاسخ می دهد؟

      آیا به نقطه ای رسیده اید که مطمنئ باشید وقتی مبیرید به بهشت   خواهید رفت؟ آیا می خواهید 
      بدانید چگونه می توانید این اطمینان را داشته باشید؟

      در زیارت معنوی خود را کجا می بینید؟

      آیا تاکنون کسی با شام در میان گذاشته است که چگونه می توانید خدا را بشناسید؟
      آیا دوست دارید بشنوید که کتاب مقدس در مورد این موضوع چه می گوید؟

 

 

1.   صادق باشید. دیگران متوجه خواهند 
      شد که آیا واقعاً به چیزی که می گویید 

      اعتقاد دارید.

2.    مراقب ظاهر خود باشید )بهداشت  
       شخصی، لباس مناسب و غیره(

3.   مهربان باشید. نحوه بیان چیزی اغلب 
      مهمرت از آنچه می گویید است.

4.   مالیم باشید. هدف فقط برنده شدن 
      در یک بحث نیست.

5.   گوش کنید. این به شام کمک می کند تا 
      انجیل را مؤثرتر ارائه دهید.

6.   قسمت های کتاب مقدس را برای 
      همراهی با ارائه انجیل خود حفظ 

      کنید.

چیز دیگری که باید در مورد آن فکر کرد

خواسته های اول پطرس 3: 15 را بنویسید و 

در مورد آنها فکر کنید.
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

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

قویرت شدن

و   6  -  1 تیموتائــوس  اول 
بخوانیــد را   18 مزمــور 

فصــل(. یــک  روز  )هــر 

کنیــد حفــظ  را   15  :  10 رومیــان 

و چگونــه مــی تواننــد موعظــه کننــد 
اگــر فرســتاده نشــوند؟ هامنطــور کــه 
زیباســت  »چــه  اســت:  شــده  نوشــته 
ــد !« ــای کســانی کــه بشــارت مــی آورن پ

نصیحت برای کسانی 

که در ایان خود 

رشیک هستند
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ه ینــد هآ ینــد آ

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
رستاخیز هامن مصیبت است.

زمان وحشتناکی از قضاوت در انتظار کافران است.

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

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

مسیح در هر زمانی می توانست بیاید تا ما ایامنداران را به حضور خود بخواند.

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

قدم قدم 1414  

جذبه یا ربوده شدن 

کتاب مقدس تعلیم می دهد که در لحظه ای غیرمنتظره در آینده، مسیح خواهد آمد تا کلیسا را   به 
حضور خود بربد. به این می گویند خلسه. مسیح در هر زمانی می تواند در ابرها بیاید تا کلیسا را   به وجد 

بیاورد. خلسه مانند آمدن دوم نیست که در درس بعدی مطالعه خواهیم کرد.
اول تسالونیکی 4 : 13-18; اول قرنتیان  15: 51 - 53

اول تسالونیکیان 4: 13 - 18 را بخوانید. در اینجا پولس به این سؤال پاسخ می دهد که برای ایامندارانی 
که مرده اند چه می شود؟ بیایید ببینیم او چگونه به این سوال پاسخ می دهد:

1.   با نواخنت شیپور و نزول خداوند از بهشت   چه اتفاقی می افتد؟

      آیه 16 ............................................................................................................................................

      آیه 17 ............................................................................................................................................

2.   چه کسی برای بردن ما می آید؟ آیه 16 ............................................................................................

3.   کجا با خداوند مالقات خواهیم کرد؟ آیه 17 ......................................................................................

4.   پس از رستاخیز کجا خواهیم بود؟ آیه 17 .........................................................................................
........................................................................................................................................................      

در مورد آن فکر کنید 

آیــا عزیزانــی داریــد کــه فــوت کــرده باشــند؟ 
اگــر آنهــا معتقــد بودنــد، پــس از تعمــق در 
ــی  ــه احساس ــالونیکی 4 : 13 - 16 چ اول تس

داریــد؟ 

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

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

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

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

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

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

آیــا کتــاب مقــدس تعلیــم می دهــد کــه 
ــرار  ــورد رســتگاری ق ــی م ــراد مذهب همــه اف

خواهنــد گرفــت؟
       بله         خیر   

آیــا ممکــن اســت افــرادی وجــود داشــته 
باشــند کــه ادعــا مــی کنند مســیحی هســتند، 

ــا واقعــاً اینطــور نیســتند؟ ام
       بله         خیر  

آیــا ممکــن اســت افــرادی در کلیســای شــام 
وجــود داشــته باشــند کــه ادعــا کنند مســیحی 

هســتند، امــا واقعــاً اینطــور نیســتند؟
       بله         خیر   

چــه اتفاقــی بــرای آنهــا مــی افتــد هنگامــی 
کــه رســتاخیز رخ دهــد؟

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

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

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

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

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

انتظــار  در  چیــزی  چــه  آینــده  در  پرســیم  مــی  و  بینیــم  مــی  را  جهــان  در  رسدرگمــی  اوقــات  گاهــی 
خــدا  حاکمیــت  برنامــه  مقــدس  کتــاب  دارد؟  کنــرتل  زمیــن  روی  اینجــا  هنــوز  خــدا  آیــا  ماســت؟ 
کــرد. خواهــد  مترکــز  طــرح  آن  جزئیــات  روی  بــر  درس  ایــن  کنــد.  مــی  ترســیم  آینــده  بــرای  را 
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اول قرنتیان 15: 51-53 را بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

5.   »ما همه ............................................. اما همه ............................................ خواهیم شد.« آیه 51
      کلمه »خواب« اشاره ای به مرگ است. همه ایامنداران نخواهند مرد زیرا برخی قبل از مرگ ربوده 

      خواهند شد.

      آیا همه مسیحیان زنده ربوده خواهند شد یا فقط برخی؟ ................................................................

6.   در زمان ربوده شدن، فناپذیر به ........................... و فانی به .............................. تبدیل می شود. 
      .......................................................................................................................................... . آیه 53
      به نظر شام یعنی چه؟ .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................      

7.   چه مدت طول می کشد تا ربوده شدن رخ دهد؟ آیه 52 ..................................................................
........................................................................................................................................................      

      به طور خالصه: در هر زمانی، مسیح می تواند برای تسخیر کلیسای خود بازگردد. در یک لحظه 
      ایامندارانی که مرده اند برانگیخته می شوند و سپس آن ایامندارانی که هنوز روی زمین زندگی 

      می کنند، برای همیشه با مسیح خواهند بود. هم زنده ها و هم مردگان دگرگون می شوند و بدن 
      های جدیدی دریافت می کنند که دیگر در معرض ضعف، بیامری یا گناه نیستند.

مصیبت

کتاب مقدس همچنین تعلیم می دهد که پس از رستاخیز، هفت سال عذاب وحشتناکی در رسارس جهان 
وجود خواهد داشت.

8.   متی 24: 21 می گوید ....................................................................................... وجود خواهد داشت، 
      مانند آنچه جهان تا به حال ندیده است، یا هرگز نخواهد دید. آیه 22 نشان می دهد که اگر این 

      واقعیت نبود که خدا نابودی را متوقف می کند تا متام زندگی روی زمین از بین نرود هیچ کس زنده 
      منی ماند.

      کتاب مکاشفه مصیبت را چنین توصیف می کند:

      پس از رستاخیز کلیسا آغاز خواهد شد.

      خداوند خشم خود را بر گناهان برش فرو خواهد ریخت. )مکاشفه 14: 19 و 20(

      سه رسی قضاوت وجود خواهد داشت )مکاشفه بابهای 6، 8 و 9، 15 و 16( که شامل جنگ، گرسنگی،  
      طاعون و زلزله خواهد بود. بیش از نیمی از جمعیت جهان خواهند مرد. یک سوم پوشش گیاهی  

      زمین، آب آشامیدنی و موجودات دریایی از بین خواهد رفت. مردم به مدت پنج ماه از درد شدیدی 
      رنج خواهند برد که ترجیح می دهند مبیرند.

      کل جهان تحت کنرتل َدجال، دشمن اعالم شده خدا و قومش قرار خواهد گرفت.
      )مکاشفه 13: 3، 4، 7(

      کسانی که تصمیم می گیرند به خدا وفادار مبانند، آزار و اذیت خواهند شد، حتی بسیاری تا حد مرگ 
      )مکاشفه 6: 9 - 11 ؛ 7: 9 - 14؛ 20: 4(. همچنین آزار و اذیت شدیدی علیه ارسائیل وجود خواهد 

      داشت. )مکاشفه 12؛ متی 24(.

      پیامربان و ادیان دروغین بسیاری وجود خواهند داشت که با پرستش جهانی دجال به اوج خود
     می رسد. )دوم تسالونیکی 2: 3 و 4 ، 9؛ مکاشفه 13 : 8 ، 11 - 18(

      مصیبت با بازگشت مسیح به زمین برای قضاوت در مورد رش و استقرار پادشاهی خود پایان خواهد 
      یافت.

قویرت شدن

و   4  -  1 تیموتائــوس  دوم 
ــد ــور 19 - 21 را بخوانی مزم
فصــل( یــک  روز  )هــر 

کنیــد حفــظ  را   17  :  4 تســالونیکی   1

ایــم  زنــده  هنــوز  کــه  مــا  آن،  از  پــس 

و باقــی مانــده ایــم، بــا آنهــا در ابرهــا 

را  خداونــد  تــا  شــد  خواهیــم  ربــوده 

مــا  بنابرایــن  و  کنیــم.  ماقــات  هــوا  در 

ــود. ــم ب ــد خواهی ــا خداون ــه ب ــرای همیش ب

 

چیز دیگری که باید

در مورد آن فکر کرد

برخی انجیل را شنیده اند، اما از پذیرش 
مسیح خودداری کرده اند. آنها می گویند: 

"اگر همه اینها در مورد رستگاری واقعاً 
درست باشد و روزی همه مسیحیان ناپدید 

شوند، من مسیح را می پذیرم."

با توجه به آنچه کتاب مقدس در مورد 
مصیبت می گوید، به این افراد چه خواهید 
گفت؟ قبل از پاسخ دادن، مکاشفه 20: 4 را 
بخوانید تا ببینید برای بسیاری از کسانی که 

مسیح را در طول مصیبت می پذیرند چه 
خواهد شد.

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

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

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

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

.............................................................
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در مورد آن فکر کنید

امــروز،  جهــان  رشایــط  بــه  توجــه  بــا 
باشــد  آســان  ایامنــداران  بــرای  می توانــد 
ــد کــه واقعــاً  کــه دلــرسد شــوند و شــک کنن
خــدا هنــوز همــه چیــز را در کنــرتل دارد.

علیرغــم آنچــه کــه بــه نظــر مــی رســد، 
ــه  ــی ب ــدگاه متفاوت ــاب مقــدس دی ــوت کت نب
ــد  ــی ده ــکان م ــا ام ــه م ــد و ب ــی ده ــا م م
چیزهــا را هامنطــور کــه هســتند ببینیــم.

»...خــدای آســان ســلطنتی را برپــا خواهــد 

کــرد کــه هرگــز نابــود نخواهــد شــد...

همــه آن پادشــاهی ها را درهــم می کوبــد 

ــد  ــا اب ــود ت ــا خ ــاند، ام ــان می رس ــه پای و ب

ــود.« ــتوار خواهــد ب اس

دانیال 2: 44

»اما مقدسین آن متعال پادشاهی را خواهند 

گرفت و تا ابد صاحب آن خواهند شد – 

بله، تا ابداالباد.« دانیال 7: 18

ه ینــد آ رد  مــو ر  د هبیشــرت  ینــد آ رد  مــو ر  د بیشــرت 

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
آمدن دوم باعث شادی بسیاری در میان اکرث ساکنان زمین خواهد شد.

روزی مسیح برای قضاوت و سلطنت بر جهان باز خواهد گشت.

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

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

غیر ایامنداران مورد قضاوت قرار خواهند گرفت و در دریاچه آتش انداخته می شوند.

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

 

قدم قدم 1515  

1.   چه کســی آمدن دوم مســیح به زمین را خواهد دید؟ مکاشــفه 1: 7
..............................................................................................................................................      

2.   واکنــش مــردم به آمدن او چگونه خواهد بود؟ ............................................................................

مکاشــفه 19: 11 - 16 را بخوانید و به ســؤاالت زیر پاســخ دهید:

3.   او به عدالت  ................................ می کند  و ............................................. خواهد جنگید. آیه 11

4.   مسیح پا در چرُخشت رشاِب ........................................................... خداوند خواهد گذاشت. آیه 15

5.   چه کسی باید از بازگشت ثانویه مسیح برتسد؟ .................................................................................
      در مقابل، برای عادالن، آمدن دوم زمان شادی است که نشان دهنده پایان سلطنت دجال و آغاز 

      سلطنت عدالت است.

6.   آیه 11 او را ................................................................................................................... می خواند.
      اگرچه او برای قضاوت آمده است، اما قضاوت هایش همیشه مطابق با حق و عدالت است. هر 

      فردی دقیقاً آنچه را که لیاقتش را دارد دریافت خواهد کرد.

7.   آیه 16 مسیح را ............................................................................................................. می خواند.
      مسیح یک پادشاهی کامل بر روی زمین برقرار خواهد کرد. اما ابتدا باید جهان را از رش رشیر خالص 

      کند تا سلطنت او بر همه مردم پادشاهی صلح و عدالت باشد.

      به طور خالصه: در پایان مصیبت، مسیح به زمین بازخواهد گشت تا دو چیز را انجام دهد: قضاوت 
      و حکمرانی. قضاوت او در برابر هر رّشی شدید خواهد بود، در حالی که سلطنت او کامل، عادالنه و 

      صلح آمیز خواهد بود.

پادشاهی هزار ساله

سلطنت مسیح هزاره نامیده خواهد شد زیرا 1000 سال طول خواهد کشید.

8.   شیطان در طول پادشاهی هزار ساله کجا خواهد بود؟ مکاشفه 20: 1 - 3 
.......................................................................................................................................................      
9.    اشعیا 11: 4 هزاره را به عنوان زمان .................................... برای فقرا و بینوایان و .........................

      .............................. برای بدکاران توصیف می کند.
10. صلح هزاره در اشعیا 11: 6 چگونه توصیف شده است؟ ...................................................................
.......................................................................................................................................................      

بازگشت ثانویه مسیح

بر خالف رستاخیز، جایی که مسیح بدون دیده شدن توسط کسانی که روی زمین هستند می آید، کتاب مقدس از بازگشت مشهود مسیح به 
زمین صحبت می کند. در پایان مصیبت، زمانی که جهان در مرحله نابودی خود است، مسیح خواهد آمد تا جهان را داوری کند و پادشاهی 

هزار ساله خود را برقرار کند.
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11. به رش اجازه آسیب رساندن یا نابودی داده منی شود زیرا زمین پر از .................................................
      ............................................................................................................... خواهد بود.  اشعیا 11 : 9

قضاوت در مورد آثار هر ایاندار

12. دوم قرنتیان 5: 9 و 10 را بخوانید. پولس همیشه سعی می کرد خداوند را خشنود کند. چرا؟
      آیه 10 ............................................................................................................................................

13. ما در کرسی داوری مسیح مسئول چه چیزی خواهیم بود؟ آیه 10
.......................................................................................................................................................      

14. اول قرنتیان 3: 11 - 15، کارهای برخی از ایامنداران را به طال، نقره و سنگهای گرانقیمتی که از آتش 
      داوری خدا جان سامل به در خواهند برد، تشبیه می کند. کارهای دیگر ایامنداران مانند چوب و علف 

      و کاه است که در آزمون قضای الهی تاب منی آورد.

      آیه 14 ایامنداری که کارش باقی مباند، .................................................................. دریافت می کند
      آیه 15 اگر کار کسی سوخته شود، ................................. خواهد دید. او خود .................................   
      خواهد یافت، اما همچون کسی که از میان شعله های آتش جان به در برده است، خواهد بود . این 

      بدان معناست که برخی از نجات یافته ها با اعامل خود به پیشگاه خدا می رسند، بدون اینکه چیزی 
      برای پاداش به خداوند ارائه کنند.

قضاوت کردن غیرایانداران بر تخت بزرگ سفید

مکاشفه 20: 11 - 15 قضاوت اعامل غیرایامنداران را هنگامی که در برابر خداوند می ایستند توصیف 
می کند.

15. چه کسی قضاوت خواهد شد؟ آیا کسی از قضاوت نهایی فرار خواهد کرد؟ آیه 11 - 13
.......................................................................................................................................................      

16. رسنوشت کسانی که نامشان در کتاب زندگی نوشته نشده است چه خواهد شد؟ آیه 15
.......................................................................................................................................................      

17. دریاچه آتش در مکاشفه 14: 10 و 11 چگونه توصیف شده است؟ ...................................................

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

18. چه کس دیگری در دریاچه آتش خواهد بود؟ مکاشفه 20: 10 ..........................................................

ابدیت

19. رومیان 8 : 21 روزی خلقت از ......................................... آزاد می شود و در ..................................

      ........................................................................................................................... سهیم خواهد شد.
     پس از پادشاهی هزار ساله و داوری تاج و تخت بزرگ سفید، خداوند زمین را ویران خواهد کرد و  

     آسامنی جدید، زمینی جدید و شهری جدید، اورشلیم آسامنی را ایجاد خواهد کرد.
     )مکاشفه 21: 1 -3 (. در این شهر بهشتی، خدا با کسانی از ما که رستگار شده ایم ساکن خواهد شد.

20. از آیات زیر در مکاشفه، برخی از رشایطی را که در اورشلیم جدید و زمین جدید حاکم خواهد بود، 
      بنویسید.

............................................................................................................................................. 4 :21      

........................................................................................................................................... 27 :21      

............................................................................................................................................. 3 :22      

............................................................................................................................................. 5 :22      

چک کردن

اول قرنتیــان 3 : 11 - 13 از مصالح ســاختامنی 

مختلفــی کــه بــرای ســاخنت زندگــی خــود 

اســتفاده مــی کنیــم صحبــت مــی کنــد. کــدام 

مــواد در زندگــی شــام غالــب اســت؟

        طال، نقره و سنگ های گران قیمت

        چوب، علف یا کاه

همه ما باید به خدا حساب پس بدیم ...

قویرت شدن

22  -  19 مکاشــفه 
و مزمــور 22 - 24 را بخوانید
فصــل(. یــک  روز  )هــر 

دوم قرنتیــان 5 : 10 را حفــظ کنیــد

زیــرا همــه مــا بایــد در برابــر 
حــارض  مســیح  داوری  َمســَند 
شــویم تــا هرکــس آنچــه را کــه در 
بــدن انجــام داده اســت، دریافــت 
کنــد، خــواه خــوب باشــد یــا بــد.

دادن انجــام  بــرای  چیــزی 

نــام آشــنایان خــود را که نامشــان در کتاب 
ــید. ــت بنویس ــده اس ــته نش ــی نوش زندگ

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

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

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

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

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

ــا  ــد ت ــد کاری انجــام دهی ــی توانی شــام م
ــراد  ــن اف ــدی ای ــت اب ــر رسنوش ــه تغیی ب
کمــک کنیــد. از خــدا فرصــت بخواهیــد تــا 
ــا آنهــا صحبــت کنیــد. در مــورد مســیح ب

 

 

    
    



پیوست 1

شناخت اراده خدا

36

1.   آیا معتقدید که شناخت اراده خدا ممکن است؟ به مزامیر 32: 8 
      مراجعه کنید.

2.   آیا حارضید از خواست خدا اطاعت کنید، یا فقط می خواهید بدانید 
      اراده او چیست تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا این مسیری است که 

      می خواهید بروید یا خیر؟
      یوحنا 7: 17

3.   آیا تا به حال تصمیم گرفته اید که زندگی خود را به طور کامل به 
      مسیح بسپارید؟ اگر نه، در رومیان 12: 1 و 2 تأمل کنید و از یک 

      ایامندار بالغ مشورت بگیرید.

4.   آیا گناه اعرتاف نشده در زندگی شام وجود دارد؟ آیا وامنود می کنید 
      که یک زندگی عادی دارید در حالی که چیزی را از خدا پنهان می 

      کنید؟ اگر چنین است، اکنون وقت بگذارید و به آن گناه اعرتاف 
      کنید. اگر حارض نیستید با گناه خود روبرو شوید، جستجوی شام برای 
      خواست خدا بیهوده است. اول یوحنا 1 : 9 ;  امثال 28 : 13 و مزامیر 

.18 :66      

5.   آیا از آنچه خدا می خواهد روز به روز اطاعت می کنید؟ اگر نه از 
      همین امروز رشوع کنید مهم ترین چیز این است که از آنچه قبالً 

      اراده او را می دانیم اطاعت کنیم. برای مثال، هر فرمانی که در کتاب 
      مقدس می یابیم، نشانه ای است از آنچه او می خواهد انجام دهیم.

6.   آیا قبالً تصمیم خود را گرفته اید و واقعاً عالقه ای به دریافت مشاوره 
      ندارید؟ آیا واقعاً برای شام مهم است که کتاب مقدس در مورد 

      تصمیمی که می خواهید بگیرید چه می گوید؟ دعا کنید و از خدا 
      بخواهید که به شام قلبی مشتاق بدهد تا اراده او را انجام دهید، 

      مهم نیست که چه باشد.
      فیلیپیان 2 : 13

7.   آیا به طور خاص در مورد تصمیمی که به زودی می گیرید دعا می 
      کنید؟ افکار خود را در مورد تصمیمی که باید بگیرید بنویسید و 
      رشوع به دعا کردن در مورد آنها کنید. با ایامن دعا کنید و ایامن 

      داشته باشید که خداوند شام را راهنامیی خواهد کرد. یعقوب 1: 5 - 
      7، مرقس 10: 51

8.   زندگی عبادی شام چطور؟ آیا در طول روز لحظه به لحظه با مسیح 
      در ارتباط هستید؟ آیا شام کتاب مقدس را می خوانید و روزانه دعا 

      می کنید؟ اگر نه، متعهد شوید که از همین امروز رشوع کنید. 
      هامنطور که ذهن خود را با کالم خدا پر می کنید، یاد خواهید گرفت 

      که به صورت کتاب مقدس فکر کنید و تصمیم بگیرید.

9.   آیا خدا از طریق مطالعه شام در کالمش با شام صحبت کرده است؟ 
      آیا احساس می کنید که بخش های خاصی شام را به ایجاد تغییر در 
      سبک زندگی یا اصالح مسیری که انتخاب کرده اید فرا می خوانند؟ 

      آنچه را که احساس می کنید خدا می خواهد به شام بگوید را در یک 
      دفرت یادداشت کنید. اگر در حال خواندن متون مقدس هستید، اما 

      هنوز هیچ احساس پیرشوی منی کنید، به خواندن ادامه دهید و 
      صبورانه منتظر مبانید.

10. آیا متام اطالعات الزم را دارید تا بتوانید عاقالنه تصمیم بگیرید؟ اگر 
      نه، آنچه را که باید بدانید تا بتوانید آگاهانه تصمیم بگیرید را بیابید.

11.  لیستی از مزایا و معایب تصمیمی که به آن فکر می کنید تهیه کنید.   
      هر یک از مزایا و معایب را در پرتو کتاب مقدس ارزیابی کنید. 
      چیزها همیشه آنطور که در نگاه اول به نظر می رسند، نیستند.

12.  عقل سلیم به شام می گوید چه کار کنید؟

13.  می خواهید چه کار کنید؟ آیا ترجیح خاصی دارید؟
      مزامیر 37: 4

14.  قبل از تصمیم گیری، بپرسید که چگونه از نظر روحی، جسمی، 
      عاطفی، اجتامعی و فکری بر شام تأثیر می گذارد. در حقیقت اول 
      قرنتیان 6: 12 تامل کنید. این واقعیت که چیزی به طور خاص در 

      کتاب مقدس ممنوع نیست، لزوماً نشان دهنده صحیح یا آموزنده 
      بودن آن نیست.

15. آیا به این فکر کرده اید که آیا تصمیمی که در نظر می گیرید سایر 
     موارد سامل را در زندگی شام حذف می کند یا خیر. آیا شام را به 

     سمت یک سبک زندگی مادی یا حسی سوق می دهد؟ آیا آرامشی 
     بیشرت یا کمرت برای شام به ارمغان می آورد؟ مرقس 4: 19

16.  تصمیم شام چه تاثیری بر دیگران خواهد داشت؟ آیا باعث لغزش 
     دیگران می شود؟ اول قرنتیان 10 : 23 ; امثال 14 : 21 . آیا خدا را 

     تسبیح می کند؟ اول قرنتیان 10: 31

17. آیا از یک ایامندار بالغ نصیحت شنیده اید؟
     امثال 15 : 22

18. آیا تصمیمی که می خواهید بگیرید، دستورات خاصی از کتاب مقدس 
     را نقض می کند؟

19. اگر در مورد اقدامی که باید انجام دهید مطمنئ نیستید، آیا حارضید 
     با ایامن صرب کنید تا خداوند به شام آرامش و رشایط مناسب بدهد؟ 

     عربانیان 10: 36

20. اگر آرامش درونی دارید و اعتقاد دارید که این خواست خداست، با 
     اطمینان ادامه دهید. به ایامنت عمل کن، رومیان 14 : 23 ; 

     عربانیان 11: 6
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پیوست 2

پیام ما چیست؟
خالصه ای از انجیل

      راه های زیادی برای ارائه انجیل وجود دارد. ما ممکن است از هر یک از آنها استفاده کنیم، اما یک پیام اساسی وجود 
دارد که همه باید آن را درک کنند تا نجات یابند. طرح نجات زیر از چهار قانون روحانی اقتباس شده است.

1.   خدا شا را دوست دارد و برای زندگی شا برنامه دارد.

      یوحنا 3: 16                             خدا ما را دوست دارد.

      یوحنا 10:10                            خدا برنامه ای برای زندگی ما دارد.

      چرا تعداد کمی از مردم عشق خدا را تجربه می کنند و برای زندگی خود برنامه ریزی می کنند؟
      پاسخ در زیر آمده است.

2    ما گناهکار هستیم و از خدا جدا شده ایم.

      رومیان 3: 23                            همه ما گناه کرده ایم.

      رومیان 6 : 23                           عواقب گناه مرگ روحانی و جدایی ابدی از خداست.

      افسسیان 2: 8 و 9                      نجات تنها با ایامن است. ما منی توانیم خود را با کارهای خوب نجات دهیم.

3    مسیح تنها تدارک خدا برای نجات ماست. او به جای ما مرد.

      رومیان 5: 8،                              مسیح برای ما مرد.
      دوم قرنتیان 5 : 21                     او گناهان ما را گرفت تا عادل شویم.

      یوحنا 14: 6                              عیسی تنها راه نجات است.

      اول قرنتیان 15: 3 - 6                 مسیح از مردگان برخاست.

4.   ما باید مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیریم.
      یوحنا 1 : 12                             ما باید مسیح را بپذیریم تا فرزندان خدا شویم.

      مکاشفه 3:20                            ما باید مسیح را دعوت کنیم که وارد زندگی ما شود.
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