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

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

               نتایج این آموزش می تواند میوه ابدی به بار بیاورد.
 

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

 
               برخی باورمندان جدید نیاز به راهنامیی مخترصی 

               در این زمینه دارند. 

       3.     این راهنام ممکن است به روش های بسیاری مورد 
               استفاده قرار گیرد. در اکرث موارد شام هفته ای یک 

               درس را مطالعه میکنید و 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.
                          صرب کنید : هر درس توسط قسمتی به اسم 

                          صرب کنید عالمت گذاری شده است. این 
              قسمت جهت متوقف کردن دانش آموزان ایجاد 

              شده تا درباره جنبه عملی دروس در زندگیشان تامل   
              کنند. زمانی را برای این قسمت در نظر بگیرید. 

              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 برای مرور باب های 

               حفظ شده در نظر بگیرید و جویای مطالعه انجیل 
               توسط آن ها باشید. دانش آموزان را بابت کوتاهی 
               کردن رسزنش نکنید ولی آن ها را به سمت انجام 

               تکالیفشان تشویق کنید.

        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. 

صبر
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ایــن کتــاب جهــت تدریــس دروغ هــای اساســی تهیــه شــده اســت.دروغ ایــن کتــاب جهــت تدریــس دروغ هــای اساســی تهیــه شــده اســت.دروغ 
هایــی کــه دنیــا و شــیطان بــرای رسدرگــم کــردن مــا اســتفاده مــی کنــد. هایــی کــه دنیــا و شــیطان بــرای رسدرگــم کــردن مــا اســتفاده مــی کنــد. 

ما به موضوعاتی مانند مدارا و صرب کردن، ریاکاری، مرد ساالری ، ما به موضوعاتی مانند مدارا و صرب کردن، ریاکاری، مرد ساالری ، 
انجیل سعادت و کامیابی و غیره... نگاه خواهیم کرد. انجیل سعادت و کامیابی و غیره... نگاه خواهیم کرد. 

ــه  ــاب مقــدس اســت کــه ب ــه پاســخ هــای کت ــال ارائ ــه دنب ــه هــر درس ب ــاب مقــدس اســت کــه ب ــه پاســخ هــای کت ــال ارائ ــه دنب هــر درس ب
شــام ایــن امــکان را مــی دهــد کــه انتخــاب هایــی داشــته باشــید کــه شــام ایــن امــکان را مــی دهــد کــه انتخــاب هایــی داشــته باشــید کــه 

ــه آزادی مــی شــود. ــه آزادی مــی شــود.منجــر ب منجــر ب
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شا شود. شا شود. 
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قدم اول           قدم اول           

! ش ــا ب ر  ــا ب برد  ! نکــن ت  و !قضــا ش ــا ب ر  ــا ب برد  ! نکــن ت  و قضــا

 من حق ندارم به دیگران بگویم چه کاری باید انجام دهند.                   .....................

مهمرتین چیز در زندگی این است که با دیگران مدارا کنید.                   .....................

قضاوت دیگران یک مشکل در دنیای امروز است.                               .....................

دروغ دروغ 

ایــن دروغ انــواع مختلفــی دارد: • » عیســی گفــت قضــاوت نکــن، پــس مــن کــی هســتم کــه از دیگــران انتقــاد کنــم یــا بــه دیگــران بگویــم کــه چــه کار 
کننــد؟ «   • "مــن منــی خواهــم بــه کســی توهیــن کنــم." • "همــه قوانیــن کلیســا فقــط قانــون گرایــی هســتند." • »دوســت نــدارم کســی بــه مــن بگویــد 
چــه بایــد کــرد؛ مــن مــی دانــم چگونــه زندگــی ام را اداره کنــم.« مــا اغلــب چنیــن چیزهایــی را مــی شــنویم. آیــا آنهــا حقیقــت دارنــد؟ یــا مثــل اکــرث 

دروغ هــا هســتند.  آیــا آنهــا نیمــه حقیقــت هســتند؟

قضاوت کردنقضاوت کردن

مشکل قضاوت دیگران چیست؟ متی باب 7 آیات 1_4 .................................................................       .1
....................................................................................................................................................             

قبل از اینکه به عیب دیگران نگاه کنید به اشتباهات خود فکر کنید.  

2.  آیا این بدان معناست که ما هرگز نباید نسبت به آنچه دیگران می گویند یا انجام می دهند انتقاد 
              کنیم؟ توضیح  .............................................................................................................................              
....................................................................................................................................................             

3.   آیا بین قضاوت، نصیحت و اندرز تفاوتی وجود دارد؟ ..................................................................

....................................................................................................................................................             
              قضاوت به دنبال انتقاد یا محکوم کردن دیگران است و در عین حال توصیه و اندرز به دنبال 

              اصالح و بازیابی آنها می باشد. در حالی که درست است که عیسی به ما دستور داده است که 
              قضاوت نکنیم، این به هیچ وجه ما را از مسئولیت پند و اندرز نسبت به دیگر ایامنداران رها 

              منی کند.  جلد 3 زندگی جدید در مسیح در مورد این موضوعات صحبت می کند. 

 
 

مدارا و بردباریمدارا و بردباری

4.   نوع بردباری که امروزه اغلب آموزش داده می شود، خود را به دوستانه بودن و احرتام گذاشنت به دیگران محدود منی کند در عوض، 
               به یک نظریه و اندیشه شبیه به یک دین جدید، تبدیل شده است. این ایده را تأیید می کند که همه باورها به یک اندازه معتربهستند به 

               طوری که هیچ کس حق بررسی انتقادی سایر باورها را ندارد.
            

              از قضا این »مدارا کردن یا تحمل« مدرن یک نظام اعتقادی متعصب و کوته فکر است که نسبت به هر کسی که جرأت سؤال کردن دارد 
               تحمل ندارد. در باالترین حالت، هرگونه اعالم حقیقت مطلق یا کتاب مقدس را محکوم می کند در حالی که اعتبار همه باورها را ترویج 

               می کند. کتاب مقدس مسیحیان را با عنوان کهنه و افراطی بودن رد می کند. 

5.   بر اساس عبارات زیر، به کسانی که می گویند: "باید مدارا کنید و هرگز کسی را نرنجانید" چه می گویید.
   متی باب 23 آیات 25 تا 27 .......................................................................................................................................................................
   تیتوس باب 1 آیات 5 و 9 – 13 .................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................               

6.  آیا این حق را دارید که به کسی بگویید چه کاری انجام دهد؟ دوم تیموتائوس باب 4 آیات 4-2 .................................................................
..................................................................................................................................................................................................................  

گوینــد  مــی  آن  بــه  دنیــا  »در 
مــدارا، امــا در جهنــم ناامیــدی، 
ــه  ــه ب ــی شــود، ک ــده م ــاه نامی گن
هیــچ چیــز اعتقــاد نــدارد، بــه 
ــد، ــی ده ــت من ــز اهمی ــچ چی هی

ــزی  ــن اســت کــه چی ــال ای ــه دنب ب
تداخــل  بــا هیــچ چیــز  ندانــد، 
منــی کنــد، از هیــچ چیــز لــذت 
ــز،  ــچ چی ــر از هی ــرد، متنف ــی ب من
در هیــچ چیــزی هــدف نــدارد ، 
زنــده مــی مانــد زیــرا وجــود دارد 
و چیــزی نیســت کــه بابتــش ارزش 

ــد«      ــته باش ــردن داش م

بردباریبردباری

 از دوروتی سایرز

آیــا شــام بــا ایــن نقــل قــول موافق 

ــتید و  ــق هس ــرا مواف ــتید؟ چ هس

یــا چــرا نیســتید؟
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پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 



7.            غالطیان 1:6 را بخوانید. به کسانی که به شام می گویند: » اگر تو دوست منی باید بدون هیچ 
               قضاوتی منو همینطور که هستم بپذیری؟ « چه جوابی می دهید؟ ........................................
.............................................................................................................................................               

دقیقــاً چــون دوســت آنهــا هســتید، بایــد حقیقــت را بــا عشــق بگوییــد زیــرا شــام بــه آنهــا اهمیــت 
مــی دهیــد و بــه دنبــال ترمیــم آنهــا هســتید شــام منیتوانیــد نســبت بــه گنــاه دوســتتان بــی تفــاوت 
ــن موضــوع  ــه ای ــد » مــن ب ــد بگوی باشــید . فقــط کســی کــه دوســت حقیقــی نیســت مــی توان

اهمیــت منــی دهــم. و ایــن مشــکل خــودت هســت. «

افسســیان بــاب 4 آیــه 25 میگویــد : » پــس، از دروغ روی برتافتــه ، هــر یــک بــا همســایه خــود ســخن بــه راســتی گوییــد 

، چــرا کــه مــا همــه ، اعضــای یکدیگریــم .«

نگرش خود را بررسی کنیدنگرش خود را بررسی کنید

8.   نگرش شام در برخورد با کسی که در گناه هست یا با شام مخالف هست چگونه باید باشد؟

غالطیان باب 6 آیه 1 ............................................................................................................
افسسیان باب 4 آیه 2 .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................
کولسیان باب 3 آیه 12و13 ..................................................................................................
............................................................................................................................................

بردباری که هر نوع رفتاری را بپذیرد اشتباه است.اما این به ما این اجازه را منیدهد که با نامهربانی رفتار 
و دیگران را قضاوت کنیم. خداوند ما را به تحمل یکدیگر فرا می خواند، مهربان، مالیم و متواضع باشیم، 

زیرا ما هم عیب های زیادی داریم.در محبت ببخشیم و مغرور و تلخ نشویم. ما از گناه متنفریم اما 
گناهکاران را دوست داریم.

قانومنندیقانومنندی

یــک ایــده نادرســت وجــود دارد کــه کلیســاها زیــر قوانیــن و رشیعــت خاصــی نیســتند و قوانینــی در آنهــا 
نیســت. بــا ایــن حــال چگونــه مــی توانیــم توضیــح دهیــم ایــن واقعیــت را کــه عهــد جدیــد پــر از قوانیــن و 
ممنوعیــت اســت؟ قوانیــن مــی توانــد کمــک کنــد یــا بــه کلیســا صدمــه بزنــد، امــا قانــون گرایــی واقعــی چیــز 

دیگــری اســت.

قانــون گــرا فکــر مــی کنــد کــه از دیگــران بهــرت اســت زیــرا از مجموعــه قوانینــی پیــروی مــی کنــد کــه آنــرا 
بــرای مســائل روحانــی رضوری مــی دانــد. او ماننــد فریســیان ایــن نگــرش را اتخــاذ مــی کنــد: »خــدا را شــکر،

مــن مثــل آنهــا نیســتم.« او معنویــت خــود را نــه بــا یــک عدالــت درونــی، بلکــه بــا توانایــی خــودش در انجــام 
فهرســتی از قوانیــن رشیعتــی مــی ســنجد. بــا تــالش شــخصی ســعی میکنــد ظاهــر بیرونــی خــودش را مقــدس 

نشــان دهــد.و معتقــد اســت بهرتیــن راه بــرای ایجــاد انگیــزه در دیگــران رشمســار کــردن آنهاســت.

در اصل مشکل قوانین و رشیعت نیست، بلکه قلب قانون گرا است که به خود اعتامد دارد و میخواهد با 
رشیعت و عدالت و قضاوت جلو برود به جای وابستگی به روح القدس برای ایجاد یک زندگی مقدس. یک 

مسیحی روحانی از بسیاری چیزها خودداری می کند، زیرا باعث تقدیس و تعالی او منی شوند، نه به این 
دلیل که پرهیز او را به بهشت خواهد برد. او می خواهد مطابق با خواست خدا زندگی درونی خود را داشته 

باشد. راه او برای ایجاد انگیزه در دیگران، به چالش کشیدن آنها به سمت یک زندگی مقدس است، نه با 
رشمسار کردن آنها.

دو حالت افراطی که باید از آنها اجتناب کرددو حالت افراطی که باید از آنها اجتناب کرد

   •   قضاوت دیگران: به دیگران با متسخر نگاه می کند. فاقد محبت و لطف است.

    •   آسون گیر و بی اهمیت، تحمل کننده هر چیزی: ترس از اینکه شاید توهین به دیگران حساب بشه "من کی 

                      هستم که قضاوت کنم؟" هر دو افراط نشان دهنده فقدان عشق و بی تفاوتی نسبت به دیگران است.

نکتــه: گاهــی الزم اســت در مقابــل رش موضــع گیــری کــرد. کلیســایی کــه گنــاه را تحمــل مــی کنــد، منــی توانــد انتظــار برکــت 
خــدا را داشــته باشــد. زیــرا "...کمــی خمیــر مایــه مــی توانــد متامــی خمیــر را َور آورد"اول قرنتیــان بــاب 5 آیــات 1و2و6 بــرای 
مطالعــه بیشــرت در مــورد نظــم و انضبــاط کلیســا. مراجعــه کنیــد بــه متــی بــاب 18 آیــات 15 الــی 17 و غالطیــان بــاب 6 آیــات 
1و2 و دوم قرنتیــان بــاب 2 آیــات 5 الــی11 و دوم تســالونیکی بــاب 3 آیــات 14 و15 و اول تیموتائــوس بــاب 5 آیــه 20 و کتــاب 

اعــامل رســوالن بــاب 5 آیــه 11 .

در مورد این بیندیشید

بــه  مــردم  قبلــی  هــای  نســل  در 
دنبــال حقیقــت بودنــد و معتقــد 
بودنــد کــه در کتــاب مقــدس یافــت 

ــود .                                                 ــی ش م

مــی  را  ایــن  هــا  خیلــی  امــروزه 
ــود را  ــت خ ــس حقیق ــر ک ــد ه گوین
ــه  ــد ک ــاور منیکنن ــا ب ــی ســازد. آنه م

حقیقــت مطلــق وجــود دارد.

ــت  ــد روی حقیق ــه تاکی ــروزه دیگ ام
نیســت بلکــه بــر مــدارا کــردن و 
در  ایــن  و   اســت  نگفــن  چیــزی 
ــک  ــه ی ــل ب ــردم تبدی ــیاری از م بس

اعتقــاد شــده اســت.

ایــن خیلــی خنــده دار اســت کــه 
را کــه در  اعتقــاد جدیــد کســانی 
ــلطه  ــد و س ــی زنن ــو من ــر آن زان براب
ــر  ــدرن را زی ــن م ــر ذه ــق آن ب مطل
ــد ــی کن ــل من ــد تحم ــی برن ــوال م س

ــاال  ــارات ب ــورد اظه ــا در م ــر ش نظ
ــت؟ چیس

قویرت شدنقویرت شدن

کتاب داوران باب کتاب داوران باب 11--77 را بخوانید را بخوانید

) هر روز یک فصل (.

دوم تیموتائوس باب 4 آیه 2 را حفظ کنید

کالم را موعظه کن و به گاه و بیگاه آماده 

این کار باشی و با صرب بسیار و تعلیم دقیق، 

به اصالح و توبیخ و تشویق بپرداز.
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قدم قدم 22

من احساس منیکنم که فرد جدیدی هستممن احساس منیکنم که فرد جدیدی هستم

 

 

اگر احساس منی کنید موجودی جدید در مسیح هستید، احتامالً چنین نیستید.                     ....................

آزادی واقعی این است که خودتان بتوانید انتخاب کنید که بنده خدا شوید.                        ....................

   مرده بودن در برابر گناه به این معنی است که ما آزادیم که به جای گناه از عدالت پیروی کنیم           ....................   

دروغدروغ

وقتی بسیاری از مسیحیان نقاط ضعف خود را می بینند، احساس ناامیدی یا دلرسدی می کنند. آنها میپرسند،  چرا چرا 
احساسی شبیه اون احساسی که برای اولین بار مسیح را پذیرفتم دیگه ندارم؟ بله، من نجات پیدا کردم، اما چرا باز هم احساسی شبیه اون احساسی که برای اولین بار مسیح را پذیرفتم دیگه ندارم؟ بله، من نجات پیدا کردم، اما چرا باز هم 

شکست میخورم ؟ احساس منی کنم یک فرد جدید شده باشم.«شکست میخورم ؟ احساس منی کنم یک فرد جدید شده باشم.« دو پاسخ ممکن برای این سواالت وجود دارد:
•   این امکان وجود دارد که آنها هرگز تولد دوباره نداشتند. بررسی "تبدیل" آنها مهم است. آیا آنها انجیل را درک 

    کردند یا فقط یک احساس بود؟ آیا آنها برای پذیرش مسیح تحت فشار قرار گرفتند؟

•   در این درس می خواهیم امکان دیگری را بررسی کنیم. ممکن است وقتی یک مؤمن واقعی به عیب های خود نگاه می کند، در 
    مورد نجات یافنت خود احساس تردید کند. یا اگر بداند که نجات یافته است، شک دارد که پیروزى را که مى خواهد پیدا می کند

    یا خیر. این درس به دروغی می پردازد که می گوید احساسات ما معیار خوبی برای وضعیت معنوی ما هستند. بهرت است ببینیم کتاب مقدس چه می گوید.

حقیقتحقیقت

مشکل وابستگی به احساسات این است که آنها قابل اعتامد نیستند. رومیان باب 6 به شام کمک می کند تا هر آنچه که احساسات شام 
ممکن است به شام بگوید و مسائل مرتب با آنرا دریافت کنید و حقیقت را در مورد موقعیت خود در مسیح درک کنید. رومیان 6                                                                                                                                 

دارای سه کلمه کلیدی است که همه چیز را روشن می کند: دانسنت آیات 3-10  ، در نظر گرفنت آیه 11  ، سپردن و تسلیم شدن
آیات 12 – 14.

1.    بدانیدبدانید. وقتی شخصی در آیه 1 از پولس پرسید که آیا یک مسیحی می تواند به گناه ادامه دهد، پاسخ او چه بود؟
.........................................................................................................................................................................................................       

       مرده بودن به گناه یعنی چه؟ به خواندن رومیان 6 ادامه دهید.

2.    آیات 2-10 را بخوانید. چه کلامت یا مفاهیمی تکرار می شوند؟ .........................................................................................................

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

برخی می گویند تعمید ذکر شده در آیه 3 و 4 به تعمید آب اشاره دارد. اما این بدان معناست که تا زمانی که تعمید نگیرد، نجات منی یابد. کتاب مقدس تعلیم می دهد که نجات تنها از راه 

ایان ممکن است نه از راه اعال، مثل تعمید. برخی دیگر معتقدند که این آیات به تعمید روح اشاره دارد که ما را به عنوان اعضای بدن مسیح در هنگام تبدیل شدن به مسیح معرفی می 

کند.اول قرنتیان باب 12 آیه 13. وقتی ما ایان میاوریم در اصل در مرگ، دفن و رستاخیز او ، با مسیح یکی می شویم و غسل تعمید در آب مناد این مرگ و رستاخیز به زندگی جدید در مسیح 

است.

3.    چه چیزی باید بدانیمبدانیم؟  آیات 5 و 6  .................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................       

در مورد کلمه اگر در آیه 5 تفکر کنید که آیا چیز مهمی است ؟ چرا ؟صبر

4.    تفاوت بین فقط دانسن و در نظر گرفندر نظر گرفن  و پذیرفنت اینکه ما برای گناه مرده ایم اما برای خدا زنده ایم چیست؟ آیه 11  ......................
.........................................................................................................................................................................................................       

        کلمه "در نظر گرفنت" کلیدی است. اگر باور کنیم که هیچ چیز تغییر نکرده است، پس هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. هنگامی که 
       خود را مرده نسبت به گناه و زنده برای خدا در نظر بگیریم ، از نظریه جلوتر رفته و به واقعیت می رسیم. ما می گوییم: "من   

       معتقدم که این درست است زیرا خدا چنین می گوید!" این نشان دهنده تغییر طرز فکر است، اینکه خودمان را هامنطور که خدا ما 
       را می بیند ببینیم. دانش بدون ایامن ارزش کمی دارد. من موقعیت خود را در مسیح با ایامن می پذیرم، حتی زمانی که آن را احساس 

       منی کنم. من کار متام شده مسیح را می پذیرم که باعث می شود شخص جدیدی باشم که خدا می گوید من هستم.
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پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 



او خود را در

 برابر گناه مرده 

و برای خدا زنده

 می داند حتی 

اگر احساساتش 

چیــز دیگــری بــه او بگویــد. او تصمیــم مــی 

گیــرد لحظــه بــه لحظــه متــام اعضــای بدنــش 

را بــه خــدا تقدیــم کنــد.

•      وقتی کسی می گوید: »احساس منی کنم آدم جدیدی باشم،« بپرسید: صبر 
       "چه چیزی قابل اعتامدتر است، چه احساسی دارم یا چه چیزی خدا می گوید؟"

•      آیا واقعاً خود را برای گناه مرده و برای خدا زنده می دانید؟

•      زندگی شام چگونه تغییر می کند، اگر هر روز صبح و عرص به خود بگویید ،
        "من خود را در برابر گناه مرده و برای خدا زنده می دانم، حتی در آن لحظاتی که آن را احساس 

         منی کنم."

55.      .      تسلیم کردن یا واگذار کردن : تسلیم کردن یا واگذار کردن : 

         آیات 12-14 از نربد روحانی شام صحبت می کند. آیا به امیال شیطانی گناه اجازه می دهید بر 
         زندگی شام حاکم شود یا جایگزینی وجود دارد؟ دو گزینه ذکر شده در آیه 13 چیست؟ ............
................................................................................................................................................         

6.      مثال هایی از این که چگونه قسمت های خاصی از بدن خود را به خدا ارائه می کنیم، بیاورید. 
         آیه 13 ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................         

• به زمان هایی فکر کنید که برخی از اعضای بدن خود را به گناه تسلیم کرده اید.صبر

•       روش های خاصی را که می خواهید هامن اعضا را به عنوان ابزار عدالت به خدا ارائه 
        دهید، روی یک برگه جداگانه بنویسید.

7.      دو گزینه جایگزین ذکر شده در آیه 16 چیست؟ ........................................................................          
.................................................................................................................................................         
        پس آیا ما برده ایم یا آزادیم؟ .....................................................................................................
         برخالف تصور رایج، آزادی مطلق وجود ندارد. ما همیشه تحت اقتدار دیگری هستیم. رهایی از 
         بردگی گناه بدون اینکه قبالً خود را به عنوان برده به مقام باالتری تسلیم کرده باشیم غیرممکن 

         است. برای آزادی، باید خود را به عنوان بردگان در برابر عدالت تسلیم کنیم. تنها آزادی ما این
         است که تصمیم بگیریم به چه کسی تسلیم شویم. البته وقتی تسلیم خدا شویم و از او اطاعت 

         کنیم، از قدرت گناه رهایی خواهیم یافت )آیه 17(.

8.      دو نوع میوه ذکر شده در آیات زیر کدامند؟
         آیات 21 و 23 .......................................................................................................................................
         آیه 22 ..................................................................................................................................................

مرور مطالب                مرور مطالب                

•      بدانید که وقتی مسیح را پذیرفتیم، در اصل آن انسان قدیمی که بودیم می میرد و فرد 
        جدیدی متولد می شود.

•      خود را برای گناه مرده و برای خدا زنده بدانید )در نظر بگیرید(. اگر نه، گناه همچنان 
        بر زندگی ما مسلط خواهد شد. ما باید ذهنیت جدیدی در مورد اینکه کی هستیم اتخاذ 

        کنیم. واگذاری یعنی باور کنیم که آنچه خدا می گوید درست است، حتی وقتی آن را 
        احساس منی کنیم.   

•      اعضای بدن خود را به خدا تقدیم کنیم و گناه نکنیم. ما باید تصمیم بگیریم که به گناه  
        خدمت می کنیم یا به عدالت. آیا ما به خدا خدمت خواهیم کرد یا خودمان؟                     

ــرم مــی کنــم و گاهــی شــک دارم  ــاه دســت و پنجــه ن ــا گن ــو مــی دانــی کــه مــن هنــوز ب دعــادعــا:   پــروردگارا، ت
کــه بتوانــم بــر آن غلبــه کنــم. در حالــی کــه کامــالً درک منــی کنــم، بــا ایــامن اعــالم مــی کنــم کــه بــرای گنــاه 
مــرده ام و دیگــر الزم نیســت از آن اطاعــت کنــم. مــن خــودم را موجــودی جدیــد مــی دانــم، حتــی 
ایــن را  یــا حتــی احســاس میکنــم کــه فــرد جدیــدی نیســتم. مــن  نــدارم   زمانــی کــه آن را دوســت 
بــا ایــامن مــی پذیــرم زیــرا تــو بــه مــن گفتــی کــه ایــن حقیقــت و درســت اســت. پــروردگارا، مــن 
از همــه  باالتــر  پاهــا، گــوش هــا و  تــو تقدیــم مــی کنــم. دســت هــا، دهانــم،  بــه  متــام وجــودم را 
ذهنــم را بــه تــو مــی دهــم. مــن انتخــاب مــی کنــم کــه لحظــه بــه لحظــه خــودم را بــه تــو بســپارم. 

این یک سوال از طرز فکری است که شا دارید.این یک سوال از طرز فکری است که شا دارید.

انسان می تواند

 همه چیز را

 در مورد زندگی

 جدید بداند،

امــا تــا زمانــی کــه خــود را موجــودی جدیــد 

ندانــد، تغییــری ایجــاد نخواهــد شــد.

خیلــی هــا هســتند کــه حقیقــت را بــاور 

مــی کننــد امــا طــوری زندگــی مــی کننــد کــه 

ــت. ــگار دروغ اس ان

این مرد آنچه را که خدا در مورد او 

می گوید تنظیم کرده است ...

قویرت شدن

داوران باب 8 – 14 را بخوانید
) هر روز یک فصل ( .

رومیان باب 6 آیه 11 حفظ شود

بــه همیــن ســان، شــام نیــز خــود 

را نســبت بــه گنــاه مــرده اِنگاریــد، 

امــا در مســیح عیســی نســبت بــه 

خــدا، زنــده.
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قدم سومقدم سوم

 

 

ریاکاران در کلیساریاکاران در کلیسا

همه مسیحیان ریاکار هستند.                                                                                   ....................

چیزی به نام کلیسای کامل وجود ندارد.                                                                      ....................

  افرادی در کلیسا هستند که ایامندار واقعی نیستند.                                                       ....................   

شکایتشکایت

برخــی مــی گوینــد: »همــه مســیحیان ریــاکار هســتند چــون  آنهــا مــی گوینــد دیگــران را قضــاوت نبایــد کــرد امــا همیــن کار را مــی کننــد. واعظــان از موقعیــت خــود 

بــرای کنــرتل و اســتثامر دیگــران اســتفاده مــی کننــد و از فقــرا در حالــی کــه خودشــان در تجمــل زندگــی مــی کننــد پــول مــی گیرنــد. « جــای تاســف اســت کــه در 

برخــی مــوارد ایــن اتهامــات درســت اســت. ایــن نــوع ریــا، مانــع بزرگــی در ایــامن آوردن انســانها اســت و ایــن بهانــه را بــرای انــکار خــدا بــه دســت آنهــا مــی دهــد.

عیسی و ریاکارانعیسی و ریاکاران

1.       عیسی در متی 23 با فریسیان و معلامن رشیعت روبرو شد. نتیجه ریاکاری آنها چه بود؟ 
          آیه 13 .................................................................................................................................................................مشکل اصلی ریاکاران 
          چیست؟ آیه 23 و 28 ...........................................................................................................................................................................

          مواظب ظاهرشان بودند و در عین حال دلهایشان و باطنشان پر از رشارت و ریاکاری بود. در نتیجه دیگران را به رشارت و محکومیت  
          سوق می دهند. امروزه زمانی که مسیحیان به ایامن خود عمل منی کنند، همین اتفاق رخ می دهد.

          • بسیاری به دلیل ریاکاری هایی که می بینند از کلیسا فرار می کنند. آنها مسیح را رد می کنند زیرا »مسیحیانی« را که می شناسند به 
          دلیل ریاکاری و رشارت رد می کنند.

          • دیگر مسیحیانی هستند که به دلیل منونه ای که در هم ایامنان خود می بینند در دام ریاکاری مشابه می افتند.

2.       آیا افرادی هستند که ادعا می کنند خدا را بندگی می کنند، اما حتی تبدیل نشده اند؟ متی باب 7 آیات 21-23  بله     خیر
          چگونه می توانیم یک مسیحی واقعی را تشخیص دهیم؟ آیه 21 ...........................................................................................................

     
آیا حقیقتا متام مسیحیان ریاکارند؟ آیا حقیقتا متام مسیحیان ریاکارند؟ 

3.       به کسانی که ادعا می کنند همه ما ریاکار هستیم، چگونه باید پاسخ دهیم؟ .........................................................................................

............................................................................................................................................................................................................          
          این یک نیمه حقیقت است. تا حدودی حق با آنهاست، زیرا همه ما در مواقعی ریاکارانه رفتار کرده ایم، حتی اگر این روش عادی زندگی 
          ما نیست. اگر درک کنیم که کلیسا باید بیامرستانی برای گناهکاران باشد، نباید تعجب کنیم که عیب هایی را در کسانی که در حال شفا 

          هستند پیدا کنیم، درست مانند همه ما که هر کسی به نوعی عیبی و دردی و مشکلی دارد.

4.       باید بین ریاکاران و رشیران و مسیحیانی که گهگاه گناه می کنند، متایز قائل شد.
           ریاکار : سبک زندگی یک ریاکار چگونه است؟ ....................................................................................................................................

          او در مالء عام تظاهر می کند که یک مسیحی است، اما سبک زندگی او در خلوت )و گاهی اوقات در جمع( پر از تناقض است. او 
         ممکن است هنوز تبدیل نشده و تغییر نکرده باشد. بعضی ها ایامندار  هستند، اما به دلیل سبک زندگی خود تنبیه خواهند شد.

          مسیحی مخلص: مواردی که اعامل می شوند را بررسی کنید.
           گناه منی کند.                               گناه خود را می شناسد و اعرتاف می کند.                             معتقد است که از دیگران 

                                                                                                                                                      بهرت است.   
           هنوز با طبیعت گناه آلود خود می جنگد. او هنوز کامل نیست.    گناهکاری است که به لطف خدا نجات یافته است که گهگاه 

          گناه می کند.
          مسیحی مخلص هم در جمع و هم در خلوت خودش از مسیح تقلید می کند. با این حال، او هنوز گناهکار است که به فیض نجات 

          یافته است. وقتی شکست می خورد، به گناه خود اعرتاف می کند، طلب بخشش می کند و نا امید منی شود و ادامه می دهد. او شفاف 
          است، عیب های خود را منی پوشاند، دیگران را رسزنش منی کند و بهانه منی آورد. حتی پطرس رسول هم دچار ریا شد و توسط پولس 

          اندرز داده شود )غالطیان 2: 14-11(.
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پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 



 

 

افکاری برای مسیحیان مخلصافکاری برای مسیحیان مخلص

5.       نقل قول از جان نیوتن را در ستون کناری بخوانید. او می خواست چه بگوید؟ .........................

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

11

6.      دعوت مسیح در متی 11  :   28 چیست؟ .................................................................................

................................................................................................................................................         
کلیسا برای افراد کامل نیست، بلکه برای افراد ضعیف است، مانند یک مرکز توانبخشی که به 

کسانی که از بیامری روحی رنج می برند کمک می کند. ما نباید از یافنت ضعف در کلیسا تعجب 
کنیم، بلکه باید ما را به سوی فیض و شفقت برانگیزد زیرا می دانیم که خودمان به فیض خدا نیاز 

داریم.

7.      هدف از مالقات با سایر ایامنداران چیست؟ عربانیان باب 10 آیات 24 و 25
................................................................................................................................................         
8.      مسیحیان اولیه چه کارهایی انجام دادند؟ اعامل رسوالن باب 2 آیات 42 و 46 و 47 ...................
................................................................................................................................................         

9.      چه چیزی کسی را به عنوان فرزند حقیقی خدا معرفی می کند؟ یوحنا باب 13 آیات 34 و 35
................................................................................................................................................         

10.    مراحلی برای مسیحیان مخلص: 
         •      مطمنئ شوید که از مسیح پیروی می کنید نه از افراد . با انجام این کار، وقتی آن افراد 

                 شکست می خورند، دلرسد نخواهید شد.
         •      خود را بررسی و تفتیش کنید و به گناه خود اعرتاف کنید. سد راه دیگران نباشید.

         •      ریاکاری را محکوم کنید. با آموزش، نصیحت و انضباط با آن مبارزه کنید.
         •      از اتهام ریاکاری که به شام وارد میشود ، نرتسید. از آنها به عنوان فرصتی برای بررسی 

                خود، اعرتاف کردن و ادامه دادن استفاده کنید. اجازه ندهید احساس گناه شام را فلج کند. 
                وقتی ریا می بینید، به مسیحیان مومن نگاه کنید، نه به ریاکاران. در مورد قهرمانان ایامن 

                که در دنیایی محصور در گناه زندگی می کردند، تحقیق و تفحص و تفکر کنید.
         •      برای تولید مثره و میوه خود و از بین بردن اعامل جسم به روح متکی باشید. 

                 غالطیان باب 5 آیات 16 الی 22
         •      دیگران شام را چگونه می بینند؟ از آنها بخواهید که حقیقت را در زندگی شام بیان کنند.

ما باید از شهادت خود محافظت کنیم. چه نوع پیامی ارسال می کنید؟صبر
 زندگی من مردم را به مسیح جذب می کند         گاهی اوقات من خودم یک سد راه هستم.

آیا تا به حال کسی شام را ریاکار خطاب کرده است؟ توضیح دهید.

هشدار برای کسانی که کلیسا را   رد می کنند زیرا میگویند "این کلیسا پر از ریاکار است."هشدار برای کسانی که کلیسا را   رد می کنند زیرا میگویند "این کلیسا پر از ریاکار است."

برای مسیحیان:

•     اگر کلیسا را   ترک کنید مشکالت شام برطرف می شود؟ 
      صادق باشید. اگر فکر می کنید دنیا چیز بهرتی ارائه 

      می دهد، ممکن است با یک شگفتی تلخ روبرو شوید.

•     روی مسیح مترکز کنید نه دیگران.

•     به خاطر خطای پیام رسان خود پیام را رد نکنید.
       حقیقت همچنان حقیقت است، حتی اگر دیگران خطا 

       بکنند و شکست بخورند.

•     همیشه در کلیسا ریاکارانی بوده اند و خواهند بود، اما 
       این بی وفایی شام را توجیه منی کند. اگر نسبت به 

      خداوند رسد هستید، مشکل از دیگران نیست، بلکه از  
      خودتان است. مراقب باشید ! اجازه ندهید شیطان شام  

       را با رسزنش دیگران فریب دهد.

برای غیر ایامنداران:

•     به مسیح نگاه کنید نه مردم. بله، ریاکارانی در کلیسا 
       هستند، اما مسیح یکی از آنها نیست.

•     مراقب باشید، ممکن است در نهایت با برخی از این 
       ریاکاران ابدیت را بگذرانید.

•     دلیل واقعی مقاومت شام چیست؟ آیا واقعاً ریاکاری 
      دیگران است یا فقط این است که منی خواهید در  

      زندگی خود تسلیم پادشاهی مسیح شوید؟ یوحنا
      باب 3 آیات 19 و 20

•     مسیح به شام بخشش، زندگی ابدی و زندگی بهرت را 
      پیشنهاد می کند. تصمیم تنها با شامست، اجازه ندهید 
      عیب دیگران شام را به مسیر اشتباه هدایت کند. پیام 

      را به خاطر پیام رسان رد نکنید.

شهادت فیض خداوندشهادت فیض خداوند

جــان نیوتــن مــردی رشور و ناخــدای یــک 

کشــتی بــرده داری در قــرن هجدهــم بــود. 

علیرغــم گنــاه بســیار زیــادش، او بــه لطــف 

خــدا رســتگار شــد و بعــداً رسود معــروف 

"فیــض شــگفت انگیــز" را نوشــت.

در سخنان او تأمل کنید:

"من آن چیزی نیستم که باید باشم،

من آن چیزی نیستم که می خواهم باشم،

من آن چیزی نیستم که امیدوارم باشم

در دنیایی دیگر؛

اما حاال به لطف خدا، آن چیزی نیستم 

که قبال بودم

هستم آنکه هستم."

من همینم که هستم."

قویرت شدن

داوران باب 15 الی 21 را بخوانید
)هر روز یک فصل( .

آیه حفظی متی باب 6 آیه 1

ــود را در  ــایی خ ــه پارس ــید ک آگاه باش

برابــر دیــدگان مــردم بــه جــا میاوریــد، 

بــه ایــن قصــد کــه شــام را ببیننــد، 

وگرنــه نــزد پــدر خــود کــه در آســامن 

ــت. ــد داش ــی نخواهی ــت، پاداش اس
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قدم قدم 44

)نرینه پنداری یا مرد برتر پنداری()نرینه پنداری یا مرد برتر پنداری(مرد ساالریمرد ساالری

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

نقش مرد تسلط بر زنان است.                                                                                  ....................

مرد بودن امتیاز نیست بلکه یک مسئولیت است.                                                          ....................

  وظیفه اصلی شوهر دوست داشنت و محبت به همرسش است.                                         ....................   

مرد واقعی کیست؟مرد واقعی کیست؟

دو ستون را با هم مقایسه کنید و مشخص کنید کدام یک از ویژگی ها متعلق به مردان واقعی است.

مشخصه ستون سمت چپ را با نقطه مقابل سمت راست مقایسه کنید. مرد واقعی یعنی...

 خشن است و هرگز گریه منی کند.                                                                      

 به هیچکس جز خودش وابسته نیست.                                                                 

 به زنان به عنوان موجودی پست تر نگاه می کند.                                                   

 حسود و کنرتل کننده همرسش است.                                                                   

 در طول رابطه جنسی به رسعت به اوج می رسد و همرسش را راضی منی کند.                                 

 زیاد مرشوب خوار است.                                                                                           

 زنپرست و به دنبال زنان است.                                                                           

 از زنان به عنوان موضوع های جک و خنده خود استفاده می کند.                                 

 کینه توز است و در پی انتقام است.                                                                    

 در مقابل بی عدالتی ها منی ایستد، سکوت می کند.                                               

 جمعیت را دنبال می کند.                                                                                 

 همه تصمیامت خانواده را خودش تنهایی می گیرد.                                                 

 مغرور و خودخواه است.                                                                                  

 با همرسش بدرفتاری می کند یا کتکش می زند.                                                     

 دیگران را مسئول مشکالت خود می داند.                                                             

 دروغ می گوید تا جلو بیفتد یا برنده شوید.                                                          

 رئیس است، کنرتل کننده است.                                                                          

من چگونه

 مردی

 هستم؟

ــه  ــه ب ــری طلبان ــداری( خودخــواه اســت و نگــرش برت ــر پن ــرد برت ماچیســتا )م
ــان نشــان مــی دهــد. ــا زن ــژه در رابطــه ب وی

متأســفانه، بســیاری از مــردان شکســت خوردگانــی هســتند کــه مســئولیت های 
ــوء  ــان و س ــرتل زن ــعی در کن ــردان، س ــدف و رسگ ــرده و بی ه ــا ک ــود را ره خ
اســتفاده از آنهــا دارنــد. آنهــا تنهــا هســتند، بــدون عشــق، بــه جــای تحســین، 

شایســته ترحــم هســتند.

مردان، ممکن است اعرتاض کنید که به این بدی نیستید.
شــاید نــه، امــا درک ایــن نکتــه مهــم اســت کــه نگرش هــای مــرد ســاالری و مــرد برتــر 
ــا  ــه م ــدون اینک ــت، ب ــرده اس ــوذ ک ــا نف ــگ م ــوس در فرهن ــور نامحس ــه ط ــداری ب پن
ــد.  ــوش دهی ــدا گ ــه کالم خ ــد و ب ــت برداری ــی دس ــت دفاع ــیم. از حال ــه آن باش متوج
باشــد کــه ایــن درس بــه شــام کمــک کنــد تــا ببینیــد آیــا نگــرش شــام شایســته یــک مــرد 

مســیحی اســت یــا خیــر

یک مرد واقعی قوی و در عین حال مهربان استیک مرد واقعی قوی و در عین حال مهربان است

عیســی قــوی بــود: تعقیــب و بیــرون رانــدن فروشــندگان از معبــد، رویارویــی بــا فریســیان، و تحمــل آزار و رنــج و درد مصلــوب شــدن بــدون 
شــکایت و بــی احرتامــی بــه دیگــران. بــا ایــن حــال، هنــگام مــرگ ایلعــازر، او گریــه کــرد، زمانــی را بــا کــودکان گذرانــد، بیــامران را شــفا داد، 
بــه زنــان احــرتام گذاشــت، بــرای انبــوه مــردم احســاس ترحــم کــرد و بــر روی صلیــب از پــدرش خواســت کــه شــکنجه گرانــش را ببخشــد.

1.      شجاعت و استواری پولس چگونه در دوم قرنتیان آشکار شد؟ دوم قرنتیان  باب 11 آیات 27-23 .........................................................

         .................................................................................................... با این حال، نگرانی او برای دیگران بود، نه خودش)آیه 28 و 29 ( .
         او رسسخت بود، اما چه سبک زندگی را به مؤمنان توصیه می کرد؟ کولسیان باب 3 آیات 12 و 13 .....................................................
.........................................................................................................................................................................................................         
         رفتار او با دیگران چگونه بود؟ اول تسالونیکیان باب 2 آیات 7 و 8 ....................................................................................................

رهربی مسئول در عشقرهربی مسئول در عشق

2.      وقتی که یک مرد افسسیان باب 5 آیات 22 الی 28 را می خواند، آیا او آن را از منظری متفاوت از یک زن می بیند؟
         توضیح دهید. ...................................................................................................................................................................................

 قوی و در عین حال لطیف است. می داند چگونه احساسات خود را بیان کند.

 به همرسش اعتامد دارد تا خودش تصمیم بگیرد.  

 قادر است یک زن را دوست داشته باشد و به او وفادار باشد.

 دشمنان خود را می بخشد.   

 در مواقعی که نیاز به کمک دارد. او متواضع است

 به زنان به عنوان دارای ارزش برابر احرتام می گذارد.

 برای جلب رضایت همرسش در حین رابطه جنسی وقت می گذارد.
 خود کنرتل است و می داند چه زمانی باید متوقف شود. 

 زبان خود را کنرتل می کند و از زنان دفاع می کند. 

 برای مقابله با رش صحبت می کند.
 در صورت لزوم برخالف جریان آب شنا می کند.

 عاقل است و عقیده و نظر همرسش را جویا می شود.   

 متواضع است و می داند چگونه به دیگران خدمت کند. 

 با مالحظه است و از بدرفتاری و خشونت متنفر است.

 مسئولیت خود را می پذیرد و طلب بخشش می کند.

 همیشه حقیقت را می گوید، حتی زمانی که آزار دهنده است یا گران متام میشود.
 دیگران را تشویق می کند تا پیرشفت کنند و ابتکار عمل را به دست گیرند.
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آیا کمک به همرسش در کارهای خانه 

او را کم ارزشرت از یک مرد می کند؟

3.      افسسیان باب 5 آیه 21 به هر دوی مردان و زنان چه می گوید؟ ...............................................

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

4.      چه دستوری برای مردان در آیات 25 و 28 وجود دارد؟ ............................................................. 
         چگونه باید همرسش را دوست داشته باشد؟ آیه 25 .................................................................

5.      رس زن بودن به چه معناست؟ افسسیان باب 5 آیات 23 و 24  به مطالب زیر نگاه کنید.
         آنچه هست : رئیس بودن یک امتیاز نیست بلکه یک مسئولیت است.  این به معنای رهربی  

         مسئوالنه و با محبت است. به این معنی است که او را دوست داشته باشیم هامنطور که مسیح 
         کلیسا را   دوست داشت و خود را برای او فدا کرد )آیه 25 و 26(. شوهر خود را فدای همرسش 
         می کند. عشقش او را می سازد، او را گرامی می دارد و به او حق انتخاب می دهد و او را در 

         اولویت قرار می دهد. )فیلیپیان باب 2 آیات 3 و 4(.
         او خدمتگزاری است که خانواده خود را به سوی نیکی هدایت می کند. اگر عاقل باشد به حرف  

         همرسش هم گوش می دهد و بعضی مسئولیت ها را به او می سپارد. آنها به جای رقابت با 
         یکدیگر، با هم کار می کنند.

         آنچه که نیست: رس زن بودن ، بهانه و تالشی برای تسلط بر زن، رسکوب کردن و یا تغییر دادن   
         او نیست ، بلکه بیشرت برای هدایت اوست. او نه دیکتاتور است )من مسئول اینجا هستم( و نه 

         خودخواه )همه باید به من خدمت کنند(. آن مرد او را ناتوان منی داند،
         پست تر، یا با ارزش کمرت منی داند )نگاه کنید به امثال باب 31 آیات 10 الی 31(. او نظرات  

         یا احساسات او را باطل منی کند، و همه تصمیامت را به تنهایی منی گیرد و سعی منیکند همه  
         چیز را کنرتل کند.

6.      به نظر شام چند درصد از مردان در خانه خود رهربان واقعی هستند؟
         .............. % بسیاری از مردان خود را به پرداخت قبوض محدود می کنند. مرد ساالری به این  
         معنا نیست که پدر حق ندارد در تربیت فرزندان، و  محافظت از احساسات همرسش یا در  

         دفاع از خانه در برابر تأثیرات شیطانی رهربی و مدیریت کند، بلکه برعکس مرد ساالری یعنی 
         با توجه به اینکه او همه چیز در اختیار دارد اما عقب مانده است و ذهنی کهنه دارد و همه 
         چیز را برعکس متوجه شده است ، و خواستار امتیازات بدون پذیرفنت مسئولیت است. تعداد 

         کمی از مردان در خانه خود رهربان واقعی و درست هستند.

7.      اگر شوهری رهرب مسئولیت پذیری باشد با همرسش طوری رفتار می کند که مسیح کلیسا را   
         دوست دارد و با آن رفتار می کند، آیا تسلیم شدن به او یا پیروی از او برای زن دشوار خواهد 

         بود؟
................................................................................................................................................         

شوهران:صبر

•     دو ستون صفحه قبل را مرور کنید تا مواردی را که فکرتان در مورد معنای مردانگی
      واقعی اشتباه گرفته است ، شناسایی کنید.

•     از همرستان بخواهید سوال 5 را مرور کند و نظرش را بیان کند. با فروتنی به آنچه 
      می گوید گوش دهید. مراقب باشید پاسخ های او را تحت کنرتل خود قرار ندهید.

•     آیا تغییراتی وجود دارد که باید انجام دهید؟ آنها را در یک برگه جداگانه بنویسید.

همرسان:
•     مرد ساالری فقط برای مردان مشکل ساز نیست، بلکه برای زنان نیز مشکل ساز است. 

      طبق سنت های مرسوم قدیمی، بسیاری از زنان این را به عنوان یک سبک زندگی معترب 
      برای مردان زندگی خود می پذیرند و حتی به فرزندان خود می آموزند که از این الگوی 

      ضد کتاب مقدس پیروی کنند. در این باره در مورد دیدگاه خود تعمق و تفکر کنید. 
•     احساسات خود را در مورد لیست ابتدایی درس با همرستان در میان بگذارید. به اشرتاک 

      بگذارید که چه احساسی دارید که همرس او هستید، خوب یا بد؟
•     نق زدن نتیجه معکوس دارد. به جای همکاری، تضاد ایجاد می کند.

برای هر دو: مراقب باشید. دلیل این مطالعه و بحث ها عدم بوجود آمدن درگیری یا 
حتی رقابت در خانه ی شام است. هدف این است که هر یک از طرفین خطاهای خود را 
اعرتاف و توبه کنند و به دنبال عشق ورزیدن به همرس خود هامنطور که خداوند دستور 
می دهد، باشند. به یاد داشته باشید، دستوری که در افسسیان باب 5 آیه 21 وجود دارد 

این است که هر دو تسلیم یکدیگر باشید.

کنیــد فکــر  آن  مــورد  در 

نظر شام در مورد عبارات زیر 
چیست؟

•  محافظ باشید، اما مالکیت نداشته  
    باشید.

•  حسادت بهرتین راه برای مسموم 
    کردن رابطه است. مردی که سعی  
    می کند او را کنرتل کند تا او را از 

    دست ندهد، مقدر است که او را از  
    دست بدهد.

•   زنان نیاز به شنیدن مداوم دارند 
    که همرسانشان آنها را دوست 

    دارند. راه های زیادی برای انجام 
    این کار وجود دارد، اما یکی از 

    بهرتین ها این است که به  
    سادگی بگویید: »دوستت دارم«.

•   بدیهی است که مرد ساالری یک 
    مشکل در جامعه ما است. آیا در 
    جامعه مسیحی هم وجود دارد؟  

    میشه مثال بزنید؟

قویرت شدن

اول تیموتائوس باب 1 الی 6 
را بخوانید

)هر روز یک فصل(

آیه حفظی
افسسیان باب 5 آیه 25

ای شوهران، زنان خود را محبت 
کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را 
محبت کرد و جان خویش را فدای 

آن منود.
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قدم قدم 55

مرد واقعیمرد واقعی

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

زنان شکننده تر هستند و باید با آنها با مالحظه و احرتام رفتار شود                                   ....................

مهمرتین چیز برای خانم ها داشنت لباس های زیبا و رابطه جنسی است                              ....................

مرد عاقل به حرف همرسش گوش می دهد و عقاید او را در نظر می گیرد                          ....................   

چگونه با یک زن رفتار کنیم

19  :  3 کولســیان  مداریــد.  روا   ........................... آنــان  بــه  و   ............................ را  خــود  همــرسان  شــوهران،  ای     .1

2.      فهرستی از شش راه مشخص که شوهر می تواند نسبت به همرسش ابراز محبت کند، تهیه کنید. اگر زن هستید، شش راه را بنویسید 
         که دوست دارید شوهرتان عشقش را به شام نشان دهد.

........................................................................................       •    ........................................................................................       •         

........................................................................................       •    ........................................................................................       •         

........................................................................................       •    ........................................................................................       •         

3.      چرا هشدار در کولسیان 3  : 19 رضوری است؟ .................................................................................................................................

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

4.      چگونه اول پطرس 3 : 7 با دیدگاه ماچیستا)مرد ساالری ( در تضاد است؟  .........................................................................................

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

5.      سه راه برای رفتار با مالحظه و درک با همرستان بنویسید. 
................................................................................................................................................         
................................................................................................................................................         
................................................................................................................................................         

قویرت شدن 

دوم تیموتائوس 4-1 

و اول سموئیل 3-1 

را بخوانید.

7  :  3 پطــرس  اول  حفظــی  آیــه 

ای  نیــز  شــام   ، ســان  همیــن  بــه 
ــان  ــا همرسانت ــی ب ــوهران، در زندگ ش
ــون  ــان چ ــا آن ــید و ب ــه باش ــا مالحظ ب
جنــس ظریفــرت بــا احــرتام رفتــار کنیــد، 
چــرا کــه همپــای شــام وارث هدیــه 
فیــض آمیــز حیاتنــد، تــا دعاهایتــان 

بازداشــته نشــود.

6.      وارث بودن زوجه با شوهرش از هدیه فیض حیات یعنی چه؟  
         اول پطرس 3 : 7 ......................................................................................................................
................................................................................................................................................         

7.      برای داشنت رابطه سامل بین زن و مرد چه مواردی الزم است؟ 
         اول پطرس 3 : 8 ......................................................................................................................
................................................................................................................................................         
................................................................................................................................................         

8.       اگر هر دو زن و شوهر آنچه را که اول پطرس 3 : 9 می گوید عملی کنند، چگونه بر روابط آنها تأثیر 

         می گذارد؟ ............................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................         
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9.      بسیاری از مردان می گویند آنچه برای همرسشان مهم است خانه، غذا، لباس و رابطه جنسی است. زنان چه چیزی را مهمرتین چیز 
        می دانند؟ .........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................         

در واقع، یک زن به خیلی چیزهای بیشرت نیاز دارد.

حداقل پنج چیز اساسی وجود دارد که او نیاز دارد:

چیزهایی که قلب یک زن 
به آن نیاز دارد

عشق و محبت

صداقت
امنیت

عهد
ت

ت قلبی
صحب

•    عشق، لطافت و احرتام.

•    حرف دل به دل.

•    صداقت و شفافیت. ارسار را حفظ نکن.

•    امنیت: فیزیکی، عاطفی، اقتصادی و معنوی.

•    تعهد - زن باید بداند که مرد برای او ارزش قائل است و   
     متعهد به حفظ یک رابطه سامل است.

چکاپ برای مردان:صبر
آیا این 5 نیاز اساسی همرستان را برآورده می کنید؟  بله  خیر

با او بنشینید و از او بپرسید که چه نیازهایی دارد. بدون وقفه گوش کنید. اگر چیزی را می شنوید که دوست ندارید در حالت دفاعی 
قرار نگیرید. آیا نیاز به ایجاد تغییرات دارید؟  بله  خیر چه تغییراتی باید انجام دهید؟

در یک برگه جداگانه یک برنامه عملی از تغییراتی که باید ایجاد کنید و نحوه ایجاد آنها را تهیه کنید.

ارزش مرد ساالر شدن
 

مرد ساالری برای دیگران، به ویژه برای زنان، رنج می آورد، اما خود مرد نیز قربانی طرز تفکر کج 
خود می شود. یک مرد ممکن است خود را "مرد" تصور کند، اما متحمل رضرهای بزرگی می شود، 

برای مثال:
•     او می داند که به آن اندازه ای که عمل می کند و نشان می دهد سخت نیست. او می گوید که گریه 

      منی کند، اما از درون، پشت نقابش، بله، گریه می کند.

•     ابراز احساسات برای او سخت است. احساساتش یخ زده است.

•     از آنجایی که او منی پذیرد که به دیگران یا محبت نیاز دارد، از نظر عاطفی از خانواده و سایر روابط مهم فاصله
      می گیرد. او تنهاست.

•     او در مکان های اشتباه به دنبال عشق و پذیرش می گردد.

•     او متایلی به اعرتاف به نیاز خود به خدا ندارد و بنابراین جدا از او زندگی می کند.

•     هنگامی که با مشکالت شخصی مواجه می شود، فرار می کند و به »دوستان« خود، تلویزیون، ورزش، کار، مطالعه،

       الکل، رابطه عاشقانه و غیره پناه می برد.

•     او از پذیرفنت مسئولیت مشکالت خود امتناع می ورزد و رسزنش دیگران یا بدشانسی را انتخاب می کند. بنابراین او 

       هرگز راه حل واقعی پیدا نخواهد کرد.

•     او با رسدرگمی در مورد اینکه کیست و چرا اینجاست زندگی می کند.

•     حسادت راهی برای پوشاندن ناامنی های اوست. حسادت امکان داشنت روابط عادی بر اساس عشق و اعتامد را 

       محدود می کند.

•     عدم موفقیت او در زندگی او را افرسده، عصبانی و تلخ می کند.

10.    آقایان، هامنطور که به قیمتی که برای مرد ساالری باید پرداخت فکر می کنید، کدام یک از عواقب ذکر شده در باال را در زندگی خود
         دیده اید؟ .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................         
.........................................................................................................................................................................................................         

از شــبان یــا یــک دوســت بالــغ و فهیــم خــود راهنامیــی بخواهیــد. گاهــی اوقــات بهــرت اســت بــه دنبــال مشــاوره حرفــه ای باشــید.

وقتی یک زن احساساتی
 شده است

•  او به درک شام نیاز دارد و به جای 
    ارائه راه حل با او همدردی کنید.

•  او باید بداند که مردش به او گوش 
    می دهد.

•  اکرث مردان می خواهند خیلی رسیع 
    راه حل ارائه دهند.

کنــد؟ کار  چــه  بایــد  مــرد 

•  گوش کند. حرف نزند.
•  گوش کند. مشاوره ارائه ندهد.

•  گوش 
    کند و

    او را در
    آغوش خود   

    بگیرد.
•  گوش کند. 

    بعداً فرصت صحبت وجود دارد.
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قدم قدم 66

زن مدرنزن مدرن

 

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

زنی که تسلیم شوهرش شود هویت خودش را از دست می دهد.                                      ....................

تسلیم به معنای اطاعت بدون بیان احساسات یا عقاید خود است.                                    ....................

زنان مدرن باید حقوق خود را مطالبه کنند زیرا مردان بسیار مرد برتر پندار هستند.              ....................    ؟ قبـــا ر یـــا  کا  رش

جنجال

در مورد نقش زنان دیدگاه های زیادی وجود دارد. به طور سنتی، زن ایده آل، پاک، رنج کشیده، منفعل و ایثارگری بود که برای خانواده خود 
فداکاری می کرد. زن سنتی بیشرت با نقش مادر تعریف می شد تا همرس. و زندگی او حول محور خانواده اش می چرخید. در مقابل مفهوم 

زن مدرن، زن آزاد و مستقل است. او از حقوق خود دفاع می کند، رسنوشت خود را کنرتل می کند و زندگی خود را مستقل از زندگی شوهر 
و خانه اش دارد. کدام یک از اینها نشان دهنده نقشی است که کتاب مقدس برای زنان تعیین می کند؟ آیا مورد دیگری وجود دارد؟

زنان هانطور که در کتاب مقدس مشاهده می شود

1.      امثال 31 : 11-31 را بخوانید و در کتاب مقدس زیر عبارات کلیدی که زن با فضیلت را توصیف می کنند، خط بکشید. سپس در یک 
         برگه جداگانه ویژگی هایی را که بیشرت توجه شام را به خود جلب کرده است بنویسید.

2.      زنی که بخواهد از او تعریف و متجید کنند چه می تواند بکند؟ آیه 30 ..............................................................................................

3.      آیا زن توصیف شده در امثال 31 تنبل و منفعل و ضعیف است ؟ چرا؟ ..............................................................................................

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

4.      چگونه یک زن می تواند شوهر خود را برای مسیح جلب کند؟ اول پطرس 3: 1 و 2 ............................................................................

5.      اول پطرس 3 : 3-6 در مورد طرز لباس پوشیدن یک زن خداپرست چه می گوید؟ ...............................................................................
..........................................................................................................................................................................................................        
        چه چیزی یک زن را زیبا می کند؟ ......................................................................................................................................................

6.      وقتی آیه 7 زن را "ضعیف تر" توصیف می کند، آیا به این معنی است که او پست تر است؟ چه مفهومی داره؟ .................................

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

7.      فرمان در افسسیان 5 : 22-24 چیست؟ ................................................................................ آیه33 ..................................................

اطاعت چه چیزی نیست :

•   اطاعت اجباری نیست. او خودش تصمیم می گیرد 

تسلیم شود، نه از ترس، بلکه برای اطاعت از خدا و 

ایجاد هامهنگی در خانه. زور اطاعت نیست بلکه 

بردگی می آورد. و زندگی زن و شوهر پر از ناامیدی و 

تلخی خواهد شد.
•   این بدان معنا نیست که او پست تر یا از ارزش کمرتی برخوردار است.

•   او را از فکر کردن یا ابراز عقاید، نیازها و احساسات خود باز منی دارد.

•   برای آزار و اذیت شوهر مجوزی نیست. کتاب مقدس به شوهر دستور

     می دهد که همرس خود را هامنطور که مسیح ما را دوست دارد دوست   

     داشته باشد. بدرفتاری چرخه ای از درگیری و شکایت را آغاز خواهد کرد که بر  

     کل خانواده تأثیر منفی خواهد گذاشت.

•   این بدان معنا نیست که او منفعل باشد، مانند فرشی که همه )از جمله

     بچه هایش( روی آن راه بروند. او نیز برای جلب رضایت یا اطاعت شوهرش  

     موظف به گناه نیست.

نحوه کار اطاعت :

•   طبق افسسیان 5 : 21، تسلیم شدن متقابل است. مرد نیز باید تسلیم همرسش شود.

     )اول پطرس  3: 7 و فیلیپیان 2: 3و4(

•    تسلیم شدن به هر دو اجازه می دهد تا با هم به عنوان یکسان، نه به عنوان رقیب، 

     به دنبال خیر و صالح کل خانواده کار کنند. هر دو برنده می شوند زیرا این به 

     خانواده اجازه می دهد تا در صلح زندگی کنند، زیرا آنها به دنبال حل و فصل 

     اختالفات به جای تحریک آن هستند.

•   اگر شوهر همرسش را هامنطور که مسیح کلیسا را   دوست داشت دوست داشته 

     باشد، تسلیم شدن برای همرس آسان خواهد بود. هر دو رشیک برابر خواهند بود. 

     اگر مرد با زن بد رفتار کند، تسلیم شدن برای زن بسیار سخت تر خواهد بود.

•    مردان باید رهربی خانه های خود را بر عهده بگیرند و مسئولیت ها را محول کنند. 

     در حالی که بسیاری از مردان بر این باورند که آنها مسئول هستند، اغلب این زن  

     است که مجبور است بیشرت بار را حمل کند.

 •   اطاعت کردن زن، مرد را تشویق می کند که با او با احرتام رفتار کند. قانون طالیی 

      بر اساس احرتام متقابل است. )متی 7 : 12(
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8.     دور باطل

دور

 باطل

اگر شوهر به او احرتام نگذارد، رهربی خانه را بر عهده نگیرد، یا غیرمسئول باشد، چه 
اتفاقی می افتد؟ زن ناامید می شود و به شکایت متوسل می شود و برای چیزهایی 
که نیاز دارد رشوع به انتقاد و غر غر میکند. او افسار را به دست می گیرد و مرد 
با عصبانیت به حالت بیخیال در می آید. زن هر چه بیشرت شکایت کند، مرد هم 

بیشرت کناره گیری می کند و بی تفاوت میشود، بنابراین زن هم دوباره بیشرت و بیشرت 
شکایت می کند. این یک دور باطل است.

اگرچه مردان آن را منی پذیرند، اما تعداد کمی از آنها واقعاً در خانه های خود رهربی 
می کنند. آنها بسیاری از مهمرتین چیزها مانند تربیت فرزند، برنامه ریزی و غیره را 
به همرس واگذار می کنند و همچنین بسیاری از مردان مزایای رهربی را بدون قبول 

مسئولیت هایش می خواهند. آنها همرسانی مطیع می خواهند، اما انفعال و بی تفاوتی 
آنها همرسانشان را مجبور می کند که افسار را به دست بگیرند. سپس، مردان شکایت 

می کنند که همرسانشان بیش از حد رئیس هستند.
آیا این را در خانه خود دیده اید؟ .............................................................................

از آنجایی که مرد رهربی منی کند، زن شکایت می کند و مرد با 
عصبانیت یا با کناره گیری پاسخ می دهد. پس زن حتی بیشرت شکایت 
می کند و باعث می شود تا مرد بیشرت کناره گیری کند.در نهایت هیچ 

کس برنده منی شود.

9.      امثال 21 : 9 و 27 : 15 و 16 در مورد زن ستیزه جو و تاثیرات شکایت مداوم چه 
         می گویند؟ ...............................................................................................................
................................................................................................................................         

شکایت نتیجه معکوس دارد و فقط باعث ایجاد تعارض بیشرت، کناره گیری بیشرت، یا آزار کالمی، عاطفی یا فیزیکی بیشرت می شود. با این حال، 
سوء استفاده از سوی همرس هرگز موجه نیست. هر کس مسئول اعامل خود است.

10.    زن برای شکسنت این دور باطل در زمانی که احساس بی احرتامی می کند چه کاری می تواند انجام دهد؟ افسسیان 4 : 25 به ما می گوید که : 
        پس از .............. روی بر تافته، هر یک با ............... خود سخن به .............. گویید ، چرا که ما همه ، ..........................  یکدیگریم.

برای زنان الزم است که حقیقت را با عشق بیان کنند )افسسیان 4: 24 - 32(. بسیاری از همرسان معتقدند که تسلیم شدن مستلزم آن است که سکوت کنند و وامنود کنند 

که همه چیز خوب است. اما سکوت در برابر یک موقعیت غیرقابل قبول ، تسلیم نیست بلکه دروغ گفنت حساب می شود ،  آنها باید درک کنند که حق ابراز احساسات و 

نیازهای خود را دارند. اگر آنها صحبت نکنند، فقط بیشرت و بیشرت ناامید می شوند تا زمانی که منفجر شوند و دوباره چرخه معیوب را رشوع کنند.

  
»آن زن از دنده ای 

از پهلوی آدم ساخته 

شد. نه از رسش تا بر 

او حکومت کند و نه 

از پاهایش که زیر پا 

بگذارد، بلکه از پهلوی 

او ساخته شد تا با او 

برابر باشد، زیر بازویش 

محافظت شود، و نزدیک 

قلبش باشد تا محبوب 

شود.«

متی هرنی

11.   افسسیان 4 : 29 به ما هشدار می دهد که از صحبت های ناخوشایند، مانند صحبت هایی که باعث 
       اختالفات خانوادگی می شود، اجتناب کنیم. از چه نوع کلامتی باید استفاده کنیم؟ ..........................
.....................................................................................................................................................        

12.   افسسیان 4: 31 و 32 چه می گوید که به آرامش در خانه های ما کمک می کند؟
        آیه 31 ..........................................................................................................................................
        آیه 32 ..........................................................................................................................................

13.   باید توجه خود را روی کدام یک از سه مورد ذکر شده در آیه 32 متمرکز کنید؟
.....................................................................................................................................................        

یافن تعادل )نکات زیر را بخوانید و بحث کنید(.

•    حتی زمانی که زن مطیع و تسلیم می شود، باید یاد بگیرد که صحبت کند و قویرت شدن
     محدودیت هایی را تعیین کند. او باید با احرتام به همرس و فرزندانش بگوید که 

     چه نیازهایی دارد و از آنها انتظار کمک در خانه داشته باشد. با کلامت مناسب او 
     ممکن است بتواند آنها را تشویق کند تا مسئولیت بیشرتی در خانه بر عهده 

     بگیرند.
•    زن عاقل مراقب خودش است. در غیر این صورت، او ناامید و تلخ می شود و در خانه درگیری 
      ایجاد می شود. او به دوستانی نیاز دارد که بتواند با آنها صحبت کند و دل خود را به اشرتاک 

      بگذارد، به ویژه زنان عاقل و بالغ. او باید برای چیزهایی که دوست دارد وقت بگذارد، مراقب 
      سالمتی خود باشد و غیره.

•    مرد عاقل به همرسش گوش خواهد داد. اگر نه، تضاد و مناقشه بیشرتی وجود خواهد داشت.

•   شوهر باید از همرسش دفاع کند و احرتام به او را به فرزندان بیاموزد. در ضمن مرد نباید اجازه بی احرتامی افراد 
     خانواده به هم را بدهد. اگر این کار را بکند، در پرسان و دخرتانش بذر مرد ساالری و همچنین کینه توزی می کارد.

13. امثال 14 : 1 را بخوانید. مواردی را فهرست کنید که خانه شام را آباد می کند.
................................................................................................................................................................................       

       و چیزهایی که آن را نابود می کند. ..........................................................................................................................

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

در یک برگه جداگانه پاسخ دهید: چگونه می خواهید خانواده تان از شا یاد کنند؟ صبر

 
اول سموئیل 

باب 4-10 را بخوانید.

امثال 31 : 30

 را حفظ کنید.

جذابیــت فریبنــده اســت 

ــا  ــذر ، ام ــی زودگ و زیبای

زنــی را کــه از خداونــد 

می ترســد ، را باید ســتود.
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قدم قدم 77 
بــی  میا کا و  نجیــل  بــی ا میا کا و  نجیــل  ا

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
خداوند برای هر ایامنداری کامیابی و سالمتی می خواهد.                                               ....................

فقر نشانه بی ایامنی است.                                                                                      ....................

خدا به ما هشدار می دهد که از حرص و طمع خودداری کنیم زیرا چیزهای دیگری مهمرت 

از پول وجود دارد.
.................... 

مناظره
ــد  ــل را اعــالم مــی کنن ــدی از انجی امــروزه بســیاری تفســیر جدی
کــه مــی گویــد اراده خــدا بــرای هــر مؤمنــی ســعادت و کامیابــی 
اســت. آنهــا معتقدنــد ســالمتی و ثــروت حــق هــر مؤمــن و 
ــد اســت. آنهــا بیــامری و فقــر را لعنتــی  ــر لطــف خداون دلیــل ب
مــی داننــد کــه هیــچ ایامنــداری دچــار آن منــی شــود. ایــن پیــام 
بــرای بســیاری جــذاب اســت زیــرا همــه مــا مــی خواهیــم خــوب 

زندگــی کنیــم.

آنهــا مــی گوینــد کــه ســعادت از طریــق ایــامن و اعطــای خدمــت 
ــه  ــد ب ــی دهن ــوزش م ــد را آم ــل جدی ــن انجی ــه ای ــانی ک ــه کس ب
ــد. هــر چــه شــخصی بیشــرت بدهــد، ســعادمتندتر  دســت مــی آی
ــی  ــت م ــول صحب ــورد پ ــداوم در م ــه طــور م ــا ب ــی شــود. آنه م
ــه مــی دهــد  ــی کــه فــرد ارائ ــه هدایای ــرکات خــدا را ب ــد و ب کنن
ــا  ــذاری ب ــه گ ــک رسمای ــوان ی ــه عن ــاً ب ــد، تقریب ــی کنن ــط م مرتب

ــه اســت: ــا گفت ــن شــده. یکــی از آنه ــج تضمی نتای
10 دالر بدهیــد و 1000 دالر دریافــت کنیــد. 1000 دالر بــده 
بدهیــد و صــد خانــه  یــک خانــه   . بگیــر...  و 100000 دالر 
ــور  ــه ط ــر... ب ــد براب ــه ارزش ص ــه ب ــک خان ــا ی ــد ی ــس بگیری پ

خالصه،طبــق 

مرقــس 10 : 30 ایــن معاملــه بســیار خوبــی اســت.« )گلوریــا 
کوپلنــد، اراده خــدا کامیابــی اســت، ص 171(

آنها تعریف خاص خود را از ایامن دارند که گاهی اوقات "نامش 
را بنویس، مطالبه اش کن" یا "کالم ایامن" نامیده می شود. آنها 
می گویند ایامن نیرویی است که با گفتار فعال می شود. وقتی 
انسان با دهن خود اعالم می کند و به نتیجه مطلوب ایامن می 

آورد، هر آنچه که ادعا می کند محقق می شود. از نظر آنها، 
ایامن آنقدر مبتنی بر وعده های کالم خدا نیست، بلکه بر اساس 

آن چیزی است که فرد می خواهد و معتقد است که از خدا 
دریافت خواهد کرد. اگر دعای او مستجاب منی شد، می گفتند از 

روی بی ایامنی یا گناهی است که در زندگی او وجود دارد. آنها 
از عبارت "اگر به خواست تو باشد" در دعا استفاده منی کنند زیرا 
ادعا می کنند که از قبل می دانند اراده خدا چیست. بسیاری بر 

سخنان نبوی تأکید می کنند.

آیــا ایــن انجیــل کامیابــی هامن اســت که توســط مســیح و رســوالن 
موعظــه مــی شــد؟ آیــا واقعــا خداونــد بــه هــر ایامنــداری وعــده 

ســالمتی و ثــروت مــی دهــد؟ کتــاب مقــدس چــه مــی گویــد؟

مترکز انجیل که در کتاب مقدس موعظه شده است.

1.    مترکز انجیلی که رسوالن موعظه کردند بر روی چه بود؟
       آیا بر زندگی درونی مؤمن )قدوسیت( تأکید داشت یا رفاه و سعادت مادی آنها؟ آیات زیر

       منونه ای از تعالیم رسوالن است. افکار اصلی را در هر قسمت خالصه کنید.
       کولسیان  1 : 21 و 22 .............................................................................................................
..............................................................................................................................................        
       کولسیان 3 : 3-1 .....................................................................................................................
..............................................................................................................................................        
       کولسیان 3 : 5 .........................................................................................................................
       کولسیان 3 : 12 و 13 ...............................................................................................................

 

در اینجا مترکز بر ترک گناه برای رسیدن به پاکی است، جایی که زندگی معنوی درونی غالب 
است بر زندگی بیرونی، اگرچه کسانی که رفاه را آموزش می دهند این را انکار منی کنند، موعظه 
ها و اعامل آنها چیز دیگری را بیان می کند و بر مادیات بیش از هر چیز دیگری تأکید می کنند، 
به طوری که حتی بسیاری از غیر ایامنداران این رویکرد نامتعادل و غیر کتاب مقدس را مسخره 

می کنند.

کتاب مقدس در مورد کاالهای مادی چه می گوید؟

از آنجایی که بسیاری از مراکز تعلیمی و آموزشی از رفاه صحبت می کنند، بیایید ببینیم که آیا این 
مترکز کتاب مقدس است یا خیر. کتاب مقدس در مورد ثروت و رفاه چه می گوید؟ 

2.    متی 6 : 19-21 درباره دارایی های مادی چه می گوید؟ ............................................................

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

      آیه 24 ......................................................................................................................................

قویرت شدن

اول سموئیل باب 

11-17 را بخوانید.

کنیــد. حفــظ  را   15  :  12 لوقــا 

پــس بــه مــردم گفــت : بــه هــوش 
باشــید و از هــر گونــه حــرص و آز 
بپرهیزیــد، زیــرا زندگــی انســان بــه 

نیســت. اش  دارایــی  فزونــی 

)هر روز یک باب(
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عیسی شاگردانش را تشویق نکرد که به دنبال ثروت باشند. او نسبت به دنبال کردن و نگران بودن مسائل دنیوی هشدار داد. او 
به کسانی که ابتدا به دنبال پادشاهی او بودند، وعده داد که مایحتاج اولیه آنها مانند خوراک و پوشاک را تامین کند، اما هرگز 

وعده ثروت نداد.  متی 6 : 34-25

3.     چرا باید مراقب حرص و طمع باشیم؟ لوقا 12 : 15 .....................................................................................................................
        ....................................................................................................................)به مثلی که در آیات 16-21 آمده است نگاه کنید.(

4.    عیسی هشدار داد: "نگرانی های این زندگی و فریبندگی ثروت، کالم را خفه می کند..." متی 13 : 22
       او همچنین گفت: عبور شرت از سوراخ سوزن آسانرت از ورود ثرومتند به ملکوت خداست. متی 19 : 24

       عیسی وقتی کسی می خواست از او پیروی کند چه گفت؟ متی 8 : 19 و 20 ................................................................................
..................................................................................................................................................................................................        

5.     برخی فکر می کنند که "خداپرستی وسیله ای برای سود مالی است" )اول تیموتائوس 6 : 5(. نگرش پولس را نسبت به دارایی ها و 
       رنج مادی به طور خالصه بگویید. اول تیموتائوس 6 : 6 -8  ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................        
       آیه 9و10 ....................................................................................................................................................................................
       فیلیپیان 4 : 13-11 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 19 : 4        

پولس هرگز به دنبال رفاه نبود، در عوض او آموخت که در هر رشایطی که دارد، چه به فراوانی داشته باشد و چه نیازمند باشد، 
قانع باشد. فقط با داشنت لباس و چیزی برای خوردن راضی و قانع بود. او هشدار داد که عشق به پول به بردگی می انجامد و آن 

را ریشه همه بدی ها می خواند )اول تیموتائوس  6 : 10-6( .

6.     اگر فقر حکایت از عدم ایامن دارد، چگونه می توان این حقیقت را توضیح داد که ایلعازر گدا به جای مرد ثرومتند، به عنوان 
        منونه ای از انسان مورد برکت خداوند معرفی شده است؟ فقر لزوماً نشانه کمبود و نداشنت زندگی معنوی نیست.

نتیجه گیری:

7.     پس از فکر کردن در مورد بخشهای قبل، درباره موارد زیر نیز تامل و تفکر کنید:

•    اگر رفاه بسیار مهم است، چرا عیسی و رسوالن بر آن هیچ تأکیدی نکردند؟

•    عهد جدید هرگز کامیابی را به عنوان یک اولویت، یا چیزی برای جستجوی آن 
      معرفی منی کند. اما رساالت ، مملو از توصیه هایی در مورد چگونگی دستیابی به 

      زندگی مقدس درونی است.
•    عهد جدید در مورد خطرات مادی گرایی هشدار می دهد. خدمت هم به خدا 
      و هم به پول غیرممکن است. ثروت ها موقتی هستند و با این حال بسیاری را 

     درگیر کرده و ویران کرده اند.
•    تأکید بر رفاه به راحتی می تواند به یک انجیل خودخواهانه تبدیل شود که به 

     طمع متوسل می شود و بر مادیات و ظاهر بیرونی بیشرت از معنویت تأکید 
     می کند.

•    زندگی مسیحی آمیزه ای از روزهای خوب و سخت است. رنج بخشی از آن است. خدا مخالف رفاه نیست و گاهی اوقات او 
      به وفور برکت می دهد، اما ثروت و ثروت اندوزی هرگز مورد اصلی تعالیم عیسی و رسوالن نبوده است.

اگر خدا را به 
عنوان دستگاه 
خودپرداز خود 
ببینید، مشکلی 

وجود دارد.

8.     غالطیان 1: 9 می گوید: "اگر کسی انجیلی غیر از آنچه شام پذیرفته اید به شام موعظه می کند، تحت لعنت خدا باشد." با فکر 
        کردن به آنچه در این درس آموختیم، آیا انجیل سعادت و کامیابی، انجیل دیگری است؟ ..............................................................

 ..................................................................................................................................................................................................        
پس چگونه باید زندگی کنیم؟ یاد بگیرید که راضی و قانع باشید.

9.     ما باید توجه خود را به کجا متمرکز کنیم؟ دوم قرنتیان 4: 17 و 18 .............................................................................................
        کولسیان 3: 2 می افزاید: »به چیزهای که در باالست فکر کنید، نه به چیزهای زمینی.« مادیات در درجه دوم قرار دارند.

10.    در یعقوب 1: 9، توصیه به فقرا چیست؟ ....................................................................................................................................

        در آیات 9و10 توصیه به ثرومتندان چیست؟ ...............................................................................................................................
        ثروت ماندگار نیست عالوه بر این، مادی گرایی می تواند باعث شود ثرومتندان فراموش کنند که مانند فقرا، تنها چیزی که واقعاً  

        می توانند به آن افتخار کنند، موقعیت باشکوه خود در مسیح است.

11.   عربانیان 13: 5و6 در مورد رضایت چه می گوید؟ ..........................................................................................................................

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

نگرش خود را بررسی کنید: آیا می توانید مانند پولس رسول راضی باشید، خواه کم یا زیاد؟ صبر
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قدم قدم 88  

م و د قســمت  بــی  میا مکا و د قســمت  بــی  میا کا

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
ایامن من نیرویی است که می تواند واقعیت مرا تغییر دهد.                                            ....................

برنامه هایی در تلویزیون مسیحی وجود دارد که باید برای هر ایامنداری که کتاب مقدس 

خود را می شناسد و برای خود فکر می کند نگران کننده باشد.  

 ....................خداوند فرموده است که قدرت او در ضعف ما کامل می شود.

خوب به نظر می رسد، اما 

آیا واقعا درست است؟

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

ایان

کتاب مقدس منونه های زیادی از مردان با ایامن آورده است، اما یکی از مشهورترین آنها ابراهیم است. 
او با ایامن معتقد بود که خداوند در 100 سالگی به او پرسی عطا خواهد کرد و با ایامن حارض بود که آن 

پرس یعنی اسحاق را در اطاعت از فرمان خدا قربانی کند.
1.     طبق رومیان 4 : 20-22، ویژگی اصلی ایامن ابراهیم چیست؟ .........................................................
.....................................................................................................................................................        

او خدا را خشنود کرد زیرا متقاعد شده بود که خداوند به آنچه وعده داده بود عمل خواهد کرد.

2.     ایامن از کجا می آید؟ رومیان 10 : 17 ............................................................................................

ایامن کتاب مقدس همیشه بر اساس کالم خدا و وعده های آن است. کسی که می گوید: "من ایامن 
دارم زیرا کتاب مقدس می گوید ..." اعتامد خود را به کتاب مقدس سپرده است، نه به خواسته ها 
و باورهای خود. کسی که می گوید: »چون ایامن دار هستم، پس می دانم که خدا این کار را انجام 

خواهد داد«، به جای آنچه که خدا وعده داده است، ایامن خود را بر آنچه که خودش احساس 
می کند، می خواهد یا باور می کند، استوار می کند. یکی با محوریت کتاب مقدس و دیگری محوریت 

انسان.
نقش ایان در انجیل سعادت و کامیابی

انجیل کامیابی مفهوم بسیار متفاوتی از ایامن را ارائه می کند که برخی از آن به عنوان »کالم ایان« یا 

»آن را نام بربید و آنرا برداشت کنید«یاد میکنند. طرفداران آن ایامن را نیرویی تعریف می کنند که قدرت 

تغییر دادن چیزها را دارد. آنها می گویند وقتی کسی با زبان خود آنچه را که ایامن دارد اعالم می کند، 

کالمش قدرت دارد. یکی از واعظان آنها اینگونه توضیح می دهد:

شام نتیجه دلخواه را بگویید و در دل خود شک نکنید. شام معتقدید که کلامت شام قدرت دارند و چیزهایی که 
می گویید محقق خواهند شد. نتیجه این است که وقتی باور می کنید، می توانید هر چه می گویید داشته باشید.« 

)ِکِنت کوپلند، نیروی ایامن، ص 21(
»شام فقط باید کلامتی را بیان کنید که می خواهید محقق شوند و باور داشته باشید که نتیجه خواهند داد. با 

وارد شدن به کالم خدا و تغذیه مداوم از آن به طوری که ایامن دایره واژگان ما را کنرتل کند، می توانید به جایی 
برسید که همه کلامت شام در آنجا تحقق یابد. هنگامی که سخنان شام سخنان ایامنی باشد، خداوند قادر خواهد 

بود به قدرت خود در کلامت دهان شام اعتامد کند. آنچه شام صحبت می کنید، خوب یا بد، هامن چیزی است 
که دریافت خواهید کرد.« )نیروی ایامن، ص 22(

هامنطور که می بینید، تأکید بر یک وعده مشخص از کتاب مقدس نیست، بلکه بیشرت بر اعتقاد فرد به 
نتیجه مطلوب است. شنیدن عباراتی مانند "من اعالم می کنم ... به نام عیسی" رایج است. 

حاال فکر کنید: آیا این ادعا که اگر وعده خاصی از جانب خدا هم نداشته باشیم، باز هم اتفاقی که 
میخواهیم می افتد، کمی متکربانه نیست؟

در حالی که آنها ادعا می کنند ایامن خود را بر اساس کالم قرار می دهند، اگر تفسیر آنها از کلمه کتاب 
مقدسی اشتباه باشد چه؟ رویاها و پیشگویی ها در سطح یک وعده مستقیم از کتاب مقدس نیستند و 

ممکن است شخص اشتباه کند، بنابراین مهم است که این مکاشفات را قبل از اینکه متام ایامن خود را بر 
روی آنها متمرکز کنیم، آزمایش کنیم.

بر اساس اول پطرس 2 :24، »به واسطه جراحات او شفا یافتید«، بسیاری به این نتیجه می رسند که مرگ 
مسیح شفای متام ناتوانی های جسامنی را تضمین می کند. اما اگر این قطعه را در چارچوب آن بررسی 
و تفسیر درست کنیم، می بینیم که صحبت از شفای مادی نیست، بلکه در مورد بخشش گناه است تا 

در عدالت زندگی کنیم. این ادعا که اراده خدا این است که همه بیامری ها را شفا دهد، بر اساس تفسیر 
غلط و مشکوکی از اول پطرس 2 : 24 است.

قویرت شدن

اول سموئیل 

باب 18-24 را 

بخوانید.

هر روز یک فصل

رومیان 4: 20 و 21 

 را حفظ کنید.

بــی  از  خــدا  وعــده  بــه  او  امــا 
ایامنــی شــک نکــرد، بلکــه در ایــامن 
اســتوار شــده، خــدا را تجلیــل منــود. 
او یقیــن داشــت کــه خــدا قــادر 
ــد. ــا کن ــود وف ــده خ ــه وع ــت ب اس

با ایامن بر بیامری خود

اعالم پیروزی کرده بودم...

 پس چرا هنوز 

روی صندلی

 چرخدارم

 بودم؟

اکنون

 آموخته ام که

 در هر موقعیتی راضی باشم،

 زیرا خداوند به من می گوید: 

"فیض من برای تو کافی است، 

زیرا قوت من در ضعف کامل 

می شود."
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یک رهرب باید چگونه باشد؟
سوء استفاده در رهربی جنبش سعادت و کامیابی

برخی از چیزهایی که در کلیساها، برنامه های تلویزیونی یا رادیویی مسیحی دیده می شود، باید مورد نگرانی و توجه هر مؤمنی باشد 
که کتاب مقدس خود را می شناسد و قدرت تفکر دارد. لیست زیر را بخوانید و درباره آن بررسی کنید تا ببینید آیا فکر می کنید که 

برخی از این سوء استفاده ها امروزه اتفاق می افتد یا خیر:

•     بسیاری از کلیساهای کوچک از نظر اقتصادی آسیب می بینند زیرا اعضای آنها بخش اعظم هدایایی خود را به کلیساهای 
      بزرگ یا خدمات رادیویی و تلویزیونی محبوب می دهند.

•     بسیاری از واعظان انجیل کامیابی با هزینه ایامنداران ساده و صادق، اما بسیار فقیر، در تجمل زندگی می کنند.

•     مترکز آنها با آموزه های کتاب مقدس در مورد ثروت مطابقت ندارد. در حالی که روی ثروت خیلی تاکید می کنند، اما 
      لوقا 12 : 15 می گوید: »به هوش باشید و از هرگونه حرص و آز بپرهیزید، زیرا زندگی انسان به فزونی دارایی اش نیست.«

•     اگرچه آنها مدعی حامیت کتاب مقدس برای سبک زندگی مجلل خود هستند، روش آنها در تفسیر کتاب مقدس گیج کننده 
      است، تفاسیر خارج از محتوای اصلی منت، مکاشفه های نبوی، و غیره، همه برای توجیه آنچه به نظر می رسد رصفاً 

      ماتریالیسم )مادی گرایی( قدیمی است. آنها عبارات واضح در مورد خطرات ثروت، و هشدارها در مورد استفاده از دین به 
      عنوان راهی برای غنی سازی خود را نادیده می گیرند. همه پیشگویی ها باید آزمایش شوند و هرگز نباید با کتاب مقدس 

      در تضاد باشند.

•     "انجیل" و خرب خوش آنها درست کار منی کند. بسیاری از پیروان آنها علیرغم اینکه مردمی با ایامن و اخالص هستند، 
      همچنان فقیر یا بیامر هستند. برای توجیه عدم نتیجه، بسیاری از رهربان کلیسایی ، خود فقرا و بیامران را رسزنش  

      می کنند و می گویند مشکالت آنها ناشی از کمبود ایامن یا گناه در زندگی آنها است.
•     به نظر می رسد بسیاری از رهربان، پیروان خود را با مغناطیس یا جاذبه های شخصی خود هیپنوتیزم کرده اند. آنها که 

      ادعا می کنند با ایامن زندگی می کنند، بیشرت به کاریزمای خود برای متقاعد کردن و ایجاد انگیزه در مردم تکیه می کنند. 
      حتی بسیاری از رسان از ارعاب و ترس و همچنین متایالت مردم برای زندگی بهرت سوء استفاده می کنند.

•     تعداد کمی از پیروان این جنبش انجیل خود را به خوبی می شناسند. آنها متایل دارند به آنچه واعظ می گوید اعتامد کنند، 
      بدون اینکه خودشان فکر کنند یا بپرسند که آیا این آموزش از کتاب مقدس است یا نه. کسانی که شک دارند اغلب 

      می ترسند که آن تعلیامت را زیر سوال بربند، زیرا این نوع رهربان دوست ندارند اقتدارشان زیر سوال رود. و خودشان را 
      »مسح خدا« می دانند.

•     خدا به مؤمنان دستور می دهد که کار کنند »تا چیزی برای سهیم شدن با نیازمندان داشته باشند« )افسسیان 4 : 28(. در 
      بسیاری از مینیسرتی ها یا مراکز آموزشی کتاب مقدس به جای پول دادن به فقرا، تاکید بر درخواست پول از فقرا است.

•     در بسیاری از موارد عدم تواضع و مالیمِت قابل توجهی در رفتار رهربان با پیروان خود وجود دارد. به سختی می توان 
      گفت که اکرثاً از توصیه اول پطرس 5: 2 و 3 پیروی می کنند: "گله خدا را که به دست شام سپرده شده شبانی و نظارت 

      کنید، اما نه به اجبار بلکه طبق خواست خداوند و با میل و رغبت، و نه برای منافع نامرشوع بلکه با عشق و عالقه و نه 
      آنکه بر آنها رسوری کنید، بلکه برای گله منونه باشید. .«

•     بسیاری این تصور را ایجاد می کنند که ارائه هدایا به مینیسرتی ها و مراکز مسیحی، تنها راه برای اجابت دعا یا رهایی 
      از مشکالت است. آیا خدا فقط در پاسخ به هدایایی که داده می شود )هرچه بزرگرت، بهرت( کار می کند؟ انسان را به یاد 

      راه و رسم و روش سنتی فروخنت اغذیه فروشی ها می اندازد.

•     آنها از کسانی که اینطور دعا می کنند انتقاد می کنند »خداوندا اگر این طبق اراده و خواست توست...« می گویند این  
      بهانه ای است برای عدم دعای با ایامن. این احتامالً در برخی موارد درست است، اما هیچ یک از ما منی توانیم ادعا کنیم 

      که همه جوانب اراده خدا برای هر فرد را می دانیم. این امری متکربانه خواهد بود. اول یوحنا 5 : 14 و 15.

پولس: منونه ای از یک رسول سامل.

•     اول تسالونیکیان 2: 5 - 7 » شام نیک می دانید که ما هرگز به چاپلوسی متوّسل نشدیم، و از ظاهرسازی چون رسپوشی    
      برای طمع سود نجستیم- خدا گواه ماست. و نیز جویای ستایش از انسانها نبوده ایم، چه از شام و چه از دیگران. هر چند 
      در مقام رسوالن مسیح حقی بر گردن شام داشتیم، اما همچون مادری شیرده که از کودکان خود نگهداری میکند، با شام به 

      نرمی رفتار کردیم.«
•     دوم قرنتیان 6 : 4 و10 » بلکه در هر چیز شایستگی خود را نشان می دهیم، آن گونه که از خادمان خدا انتظار می رود : 

      با بردبارِی بسیار در زحامت، در سختیها و در تنگناها،... گویی غمگین، اما همواره شادمانیم، گویی فقیر، اما بسیاری را 
      دولتمند می سازیم، گویی بی چیز، اما صاحب همه چیزیم.«

•     دوم قرنتیان 2 : 17 » برخالف بسیاری که برای سود جویی به ارزان فروشِی کالم خدا مشغولند، ما در مسیح با خلوص نیّت 
      سخن می گوییم، همچون کسانی که سخنگوی خدایند و در حضور او می ایستند. «

•     آیا ممکن است متی 7 : 21 و 22 و 23 در مورد برخی از این واعظان انجیل کامیابی صحبت کند که می گوید:    

      » نه هر که مرا رسورم رسورم خطاب کند به پادشاهی آسامن راه یابد، بلکه تنها آن که اراده پدر مرا که در 

      آسامن است، به جا آَورَد و در آن روز )روز داوری( بسیاری مرا خواهند گفت : رسور ما، رسورما، آیا به نام 

      تو نبّوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ اما به آنها به 

      رصاحت خواهم گفت، هرگز شام را نشناخته ام. از من دور شوید، ای بدکاران.  «

آیا شام به اندازه کافی هوشیار هستید تا این سوء استفاده ها را شناسایی کنید؟ کتاب مقدس خود را مطالعه کنید. صبر

عبــارات زیــر را بخوانیــد و آنچــه 
کتــاب  رهــربی  دربــاره  کــه  را 
کاغــذ  روی  می گوینــد،  مقــدس 
کنیــد: یادداشــت  جداگانــه 

اول پطرس 5 : 2 و3 
دوم پطرس 2 : 2

اول تیموتائوس 3 : 4-2
تیتوس 1 : 7

یوحنا 13 : 15-13

شفا برای همه؟

ــا  ــی دهــد، ام ــه خــدا شــفا م البت
ــاب مقدســی وجــود  ــای کت ــا مبن آی
دارد کــه بــه مــا اطمینــان دهــد کــه 
ــداران در  ــه ایامن ــرای هم اراده او ب
همــه مــوارد شــفا خواهــد بــود؟ اگر 
ــم  ــه مــی توانی ــن اســت، چگون چنی

ــم؟ ــح دهی ــر را توضی ــارات زی عب

ــه  ــس ب ــوس 5 : 23 پول اول تیموتائ
خاطــر  »بــه  گفــت:  تیموتائــوس 
معــده و بیــامری هــای مکــرر از 
و  کــن  نظــر  رصف  آب  نوشــیدن 

کمــی رشاب مــرصف کــن.«

دوم قرنتیان 12: 7-9 »اما برای 
اینکه عظمت بی اندازه این 

ماکشفات مغرورم نسازد ، خاری 
در جسمم به من داده شد ، یعنی 
عامل شیطان ، تا آزارم دهد و مرا 

از غرور باز دارد. سه بار از خداوند 
متنا کردم آنرا از من برگیرد، اما مرا 

گفت : فیض من تو را کافیست، 
زیرا قدرت من در ضعف به کامل 

می رسد. پس با شادی هر چه 
بیشرت به ضعفهایم فخر خواهم کرد 
تا قدرت مسیح بر من ساکن شود.«

پولس در دوم تیموتائوس 4 : 20 
گفت: "... و من تروفیموس را که 
بیامر بود در میلیتوس ترک کردم."
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قدم قدم 99  

؟ نــم  فتگا یا ت  نجــا و  جــز ز  هنــو مــن  ــا  ی ؟آ ــم  ن فتگا یا ت  نجــا و  جــز ز  هنــو مــن  ــا  ی آ

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
اطمینان من از حیات ابدی به وفاداری من به خدا بستگی دارد.                                        ....................

اعتقاد به اینکه منی توانم نجات خود را از دست بدهم به من اجازه گناه می دهد.

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

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

بسیاری از »مسیحیان« هستند که در گناه زندگی می کنند، اما آنها هرگز واقعاً انجیل را 
درک نکردند. آنها هرگز نجات پیدا نکردند.

مناظره
آیــا کســی را مــی شناســید کــه اظهــار ایــامن کــرد و بــا خداونــد قــدم برداشــت، امــا گمــراه شــد؟ آیــا او هنــوز نجــات یافتــه اســت یــا نجــات خــود را از دســت داده اســت؟ یــا از 
جنبــه ی شــخصی تــر، آیــا شــام یــک ایامنــدار صــادق هســتید کــه در تــرس و ناامیــدی زندگــی مــی کنیــد زیــرا هنــوز بــه آنچــه زندگــی مقــدس مــی دانیــد نرســیده ایــد؟ آیــا مــی 
ترســید کــه نجــات خــود را از دســت داده باشــید یــا ممکــن اســت آن را از دســت بدهیــد؟ کلیســاهای انجیلــی در ایــن مــورد اختــالف نظــر دارنــد. برخــی معتقدنــد کــه ممکــن 
اســت رســتگاری و نجــات خــود را از دســت بدهیــد، در حالــی کــه برخــی دیگــر مــی گوینــد اینطــور نیســت. آیــا ایــن موضــوع مهمــی بــرای بحــث اســت یــا فقــط یــک موضــوع 
اعتقــادی جزئــی اســت؟ البتــه بایــد در مــورد آن بحــث شــود. آیــا چیــزی مهمــرت از دانســنت اینکــه ابدیــت را در کجــا ســپری خواهیــد کــرد وجــود دارد؟ دو اشــتباه وجــود دارد کــه 

باعــث رسدرگمــی و اختــالف نظــر شــده اســت:

یک انجیل ارزان

ــد،  ــد نجــات خــود را از دســت بدهن ــی توانن ــه من ــاور ک ــن ب ــا ای برخــی ب
ــط  ــن بلی ــن اســت: »م ــا ای ــد. نگــرش آنه ــود مــی افتن ــاه آل ــی گن ــه زندگ ب
خــود را بــه بهشــت   دارم. اکنــون مــی توانــم هــر طــور کــه بخواهــم انجــام 
دهــم و زندگــی کنــم.« ایــن یکــی از دو مــورد را نشــان مــی دهــد. یــا ایــن 
»ایامنــداران« هرگــز انجیــل را درک نکردنــد و بنابرایــن هرگــز حیــات ابــدی 
ــا  ــیح را ب ــا آزادی در مس ــا آنه ــتند ی ــل هس ــدا غاف ــض خ ــتند و از فی نداش
مجــوز گنــاه اشــتباه گرفتــه انــد. پولــس رســول در رومیــان 6: 1 - 6 نســبت 
ــا فیــض زیــاد  ــاه ادامــه دهیــم ت ــا بــه گن بــه ایــن نگــرش هشــدار داد: »آی
شــود؟ بــه هیــچ وجــه! مــا کســانی هســتیم کــه بــرای گنــاه مردیــم. چگونــه 

مــی توانیــم دیگــر در آن زندگــی کنیــم؟«

زندگی در ترس و عدم اطمینان

اگرچــه برخــی از ایــن ایــده کــه مــی تواننــد نجــات خــود را از دســت بدهنــد 
بــه عنــوان انگیــزه ای بــرای زندگــی مقــدس اســتفاده مــی کننــد، برخــی دیگــر 
بســیار فراتــر از آن عمــل مــی کننــد. برخــی از کلیســاها بــا اســتفاده از ایــن 
ــد.  ــی کنن ــرتل م ــت و کن ــداران را هدای ــات ،ایامن ــت دادن نج ــرس از دس ت
معتقــدان بــه ایــن کلیســاها همیشــه در تــالش هســتند تــا بــا دنبــال کــردن 
فهرســتی از »بایدهــا و نبایدهــا« کلیســای خــود و خــدا را خشــنود کننــد. ایــن 
سیســتم بــا جایگزیــن کــردن تــالش انســان بجــای فیــض، فیــض را زیــر پــا مــی 
گــذارد. بــه عبــارت دیگــر، در حالــی کــه مــا از طریــق فیــض نجــات می یابیــم، 
نــه اعــامل، آنهــا معتقدنــد کــه بــرای نجــات یافــنت، بایــد رشایــط خاصــی را 
بــا اعامملــان بــرآورده کنیم)اعــامل(.در اینصــورت زندگــی مســیحی بــه تالشــی 

بــرای نگــه داشــنت لیاقــت نجــات تبدیــل مــی شــود.

نظــر نویســنده ی زندگــی جدیــد در مســیح یــا هــر ایامنــدار خوش نیــت دیگــری یــا حتــی یــک واعــظ معــروف، مهــم نیســت. تنهــا چیــزی کــه مهــم اســت ایــن 

اســت کــه خــدا چــه مــی گویــد.

کتاب مقدس چه می گوید؟

1.        آیا همه کسانی که ادعا می کنند مسیحی هستند نجات یافته اند؟ متی 7 : 23-21 ....................................................................................................................................

کدام یک از موارد زیر به ما اطمینان می دهد که کسی واقعاً مسیحی است؟

   در کلیسا رشکت می کند.                           برای یک خدمت بشارتی دست خود را بلند کردند.                                          بر مواد مخدر و الکل پیروز شد.

  کتاب مقدس را می خواند.                          برای گناهشان متاسف شد.                           غسل تعمید گرفته است.              در کالس یکشنبه مدرسه تدریس می کند.

   صادقانه ده - یک و هدیه می دهد.             به زبان ها صحبت می کند.                          به فقرا کمک می کند.                 فردی مخلص است.

   از گناه توبه کرده و به مسیح ایامن آورده و او را به عنوان تنها و تنها نجات دهنده کافی خود پذیرفته است.

2.        یک سوال کلیدی این است: آیا نجات من به کارهای من بستگی دارد یا کار متام شده مسیح بر روی صلیب؟
................................................................................................................................................................................................................................................................           

3.        تنها رشط رستگاری چیست؟  یوحنا 1 : 12; یوحنا 3 : 16، افسسیان 2 : 8 و 9 ............................................................................................................................................

           خیلی ها با مغزشان باور می کنند اما با قلبشان نه. چگونه می توانید به کسی توضیح دهید که معنای »دریافت« یا »ایامن آوردن« به مسیح چیست؟ .............................

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

................................................................................................................................................................................................................................................................           
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4.        رستگاری »حیات ابدی« نامیده می شود. آیا االن رشوع می شود یا وقتی به بهشت   می رسیم؟ یوحنا 5 : 24 .............................
 ...............................................................................................................................................................................................           

           اگرچه بدیهی به نظر می رسد، اما ابدی به معنای بی پایان است. آیا ممکن است امروز آن را داشته باشیم و در تاریخ آینده 
           آن را از دست بدهیم؟ ............................................................................................................................................................

5.        طبق افسسیان 1 : 13 و 14، هر ایامنداری با روح القدس ُمهر شده است. این تضمین می کند که ما به عنوان مالکیت ابدی 
           خدا مشخص شده ایم.

           چه زمانی ما مهر و موم شده ایم؟ آیه 13 ...............................................................................................................................
           ما تا چه زمانی مهر و موم شده ایم؟ آیه 14 ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................           

           روح یک پیش پرداخت برای تضمین ارث ما تا زمان رستگاری نهایی است. لطفاً توجه داشته باشید: این روح القدس است که 
           نجات را تضمین می کند، نه ایاندار با اعال نیک خود.

6.        وقتی یوحنا 10 : 27 - 30 را می خوانید، آیا اعتامد به نفس یا ترس را در مورد امنیت روح شام به ارمغان می آورد؟
..............................................................................................................................................................................................           

           توجه: مراقب باشید که مردم را با ارائه سطحی انجیل علیه انجیل واکسینه نکنید و آنها را وادار نکنید تا باور کنند که نجات 
           یافته اند در حالی که نیستند. بسیاری از به اصطالح »ایامنداران به مسیح« هرگز فیض را درک نکرده اند. وقتی بشارت 

           می دهیم، باید شفاف باشیم تا از خطاهای ذکر شده در سؤاالت 1 و 2 جلوگیری کنیم. ما با فیض نجات یافته ایم و بوسیله ی 
           فیض خداوند نیز حفظ شده ایم.

مراقب باش

7.        هامنطور که اشاره کردیم، داشنت زندگی ابدی مجوزی برای گناه نیست. در مورد کسانی که می گویند مسیحی هستند اما 

           همچنان در گناه زندگی می کنند، چه می توانیم بگوییم؟

          •     شاید آنها هرگز مسیحیان واقعی نبودند، بلکه خود و دیگران را فریب داده بودند. آنها ممکن است انجیل را درک نکرده 

                 باشند و واقعاً ایامن درستی نداشته باشند.

          •     اگر واقعاً و بدرستی تبدیل شوند، مسیحیان جسامنی و نفسانی حساب می شوند و آنها همچنان فرزندان خدا هستند، اما 

                 مزایای ارتباط روزانه با خدا را تجربه منی کنند. 

          •     آنها مشمول تأدیب خدا خواهند شد تا آنها را به رشاکت با خدا بازگرداند.  عربانیان 12: 5 - 11.

          •     آنها پاداش خود را در جایگاه داوری مسیح از دست خواهند داد. اول قرنتیان 3 : 11 - 15.

8.        اول قرنتیان 3: 11 - 15 را با دقت بخوانید. کارهای خوب چطور؟

           اعامل هر ایامندار در جایگاه قضاوت مسیح داوری خواهد شد. این قضاوت برای تعیین این نیست که آیا آنها نجات می یابند   

           یا نه، بلکه بیشرت برای دادن پاداش است. آنها برای کارهایی که با قدرت روح انجام می شوند )طال، نقره و سنگ های قیمتی( 

           پاداش خواهند گرفت. کارهای انجام شده در جسم )تالش انسانی( مانند چوب، یونجه و کاه سوزانده می شود، حتی اگر 

           چیزهای »خوب« باشند.

9.        آیا می توان »خدا را عبادت کرد« و پاداش نگرفت؟       بله      خیر

           معلمی که با نگرش بد یا از روی غرور تدریس می کند، چه پاداشی دریافت می کند؟ آیه  15  

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

10.      آیه 15 در مورد ایامندارانی که زندگی مسیحی خود را با تالش و اعامل خود می سازند، چه می گوید؟ ......................................

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

           آیا آنها نجات خواهند یافت؟ .......................................... چه چیزی را از دست خواهند داد؟ ..................................................

آیا مطمنئ هستید که ابدیت را در کجا سپری خواهید کرد؟ چرا و چرا نه؟

رسنوشت ابدی شام به چه کسی بستگی دارد؟

آیا تنها به مسیح اعتامد دارید یا به توانایی های پایدار خودتان ایامن دارید؟

صبر

نظر شا درباره موارد زیر چیست؟

ــاهایی  ــن در کلیس ــت: "م ــخصی گف ش
بــوده ام کــه معتقدنــد منــی توانــی 
نجــات خــود را از دســت بدهــی و 
ــی.  ــی توان ــد م ــه معتقدن ــی ک دیگران
ــم.  ــی کن ــف م ــت مضاع ــاس برک احس
اگــر منــی تــوان آن را از دســت داد، مــن 
امنیــت بهشــت   را دارم. اگــر بتــوان آن 
ــزه  ــن انگی ــه م ــن ب را از دســت داد، ای
زندگــی  تقــدس  در  کــه  دهــد  مــی 

ــم.« کن

آیــا شــام بــا ایــن موافــق هســتید؟ 
چــرا؟

چیــزی کــه بایــد مــا را بــه زندگــی 
ایــن  دهــد  ســوق  پاکــی  در  کــردن 

تــرس اســت:      

                 شکرگزاری

آثار نجات در چه جایی معلوم 
می شود؟

افسســیان 2: 8 - 9 را بخوانیــد. اگرچــه 
کتــاب مقــدس بــه وضــوح تعلیــم مــی 
دهــد کــه نجــات از طریــق فیــض و از 
طریــق ایــامن بــدون اعــامل اســت، امــا 
همچنیــن در آیــه 10 تعلیــم مــی دهــد 
کــه مــا بــرای انجــام اعــامل خــوب 
تناقــض  یــک  ایــن  یافتیــم.  نجــات 
ــرای  ــا وســیله ای ب ــا و تنه نیســت. تنه
نجــات از راه ایــامن اســت امــا نتیجــه 
نجــات یافــنت، زندگــی تغییــر یافتــه ای 
اســت کــه بــا کارهــای خــوب مشــخص 

مــی شــود.

از بــی تفاوتــی نســبت بــه گنــاه دســت 
ــا در  ــم ت ــه ای ــم. مــا نجــات یافت برداری
ــن حــال،  ــم. در عی ــی کنی ــدس زندگ تق
ــت  ــا در امنی ــم ت ــه ای ــات یافت ــا نج م
ــدی  ــت اب ــرا رسنوش ــم، زی ــی کنی زندگ
ــا در  ــت. م ــده اس ــن ش ــالً تعیی ــا قب م
آزادی فیــض زندگــی مــی کنیــم. مــا 
هیــچ کاری منــی توانیــم انجــام دهیــم 
ــه مــی  ــا الیــق رســتگاری باشــیم، و ن ت
توانیــم بــه شایســتگی در آن ادامــه 
ــا کار متــام شــده  ــد م ــا امی ــم. تنه دهی

ــت. ــیح اس مس

قویرت شدن

را   31  -  25 ســموئیل  اول 

. نیــد ا بخو

)هر روز یک فصل(

یوحنا 5 : 24 را حفظ کنید.

آمیــن، آمیــن، بــه شــام مــی گویــم، 
ــرد  ــه گــوش گی ــرا ب ــه کالم م هــر ک
و بــه فرســتنده مــن ایــامن آورد، 
ــه داوری  ــدان دارد و ب ــات جاوی حی
منــی آیــد، بلکــه از مــرگ بــه حیــات 

منتقــل شــده اســت.
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قدم قدم 1010  
مســیح ــه  ینک ا ز  ا ــل  قب ــن  مســیحم ــه  ینک ا ز  ا ــل  قب ــن  م

رم ا د تی  ال ا ســو کنــم  فــت  یا ر د را  رم  ا د تی  ال ا ســو کنــم  فــت  یا ر د را   

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
بهرت است منتظر زمان مناسب مبانم برای اینکه به مسیح روی بیاورم.                                  ....................

اگر مسیح را قبول کنم زندگی کسل کننده ای خواهم داشت. 

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

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

هیچ عجله ای نیست . زمان زیادی برای قبول مسیح وجود دارد. 

یــج ا ر نــع  ا مو و  هــا  ید د تر

وقتــی انجیــل را ارائــه مــی کنیــم همیشــه ســؤاالتی مطــرح مــی شــود. برخــی مــی گوینــد ایــن ســواالت بــی پاســخ آنهــا را از تصمیــم گیــری بــاز مــی دارد. در برخــی مــوارد آنهــا 

تردیدهــای صادقانــه دارنــد. در مــوارد دیگــر، آنهــا فقــط بهانــه هایــی هســتند کــه مــردم زمانــی کــه بــا نیــاز بــه تصمیــم گیــری بــرای مســیح مواجــه مــی شــوند، اســتفاده مــی کننــد. 

در زیــر تعــدادی از ایــن ســؤاالت و پاســخ هــای کتــاب مقــدس آنهــا را فهرســت مــی کنیــم.

"من از آنچه دوستان یا خانواده ام می گویند می ترسم."

1.        مواقعی پیش می آید که نوایامن به خاطر ایامنش از سوی دوستانش یا حتی خانواده اش طرد می شود. مثال بزن.

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

2.        آیات زیر چگونه به کسی که از آنچه دیگران در مورد ایامن جدیدش می گویند می ترسد،کمک می کند؟

           مرقس 8 : 36 ...........................................................................................................................................................................................................................................

           می توانیم آن را این گونه تعبیر کنیم، اگر من روح خود را از دست بدهم، تأیید دوستم چه فایده ای دارد؟

           مزمور 27 : 10 .........................................................................................................................................................................................................................................

           عربانیان 13 : 5 و 6 ..................................................................................................................................................................................................................................

3.        می ترسد دوستانش را از دست بدهد. اما آیا دوستانی هستند که بهرت است از دست بدهیم؟ چرا؟

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

4.        اگر دوستی وقتی به کارهایی که قبال انجام می دادید، نه می گویید و او به شام احرتام منی گذارد، آیا او یک دوست واقعی است؟ چرا؟

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

5.        آیات زیر در مورد امکان یافنت دوستان جدید در مسیح چه می گویند؟

           افسسیان 2 : 19 .......................................................................................................................................................................................................................................

           اول یوحنا 1 : 3 و 7 ..................................................................................................................................................................................................................................

کنــم." بــازی  خــدا  بــا  خواهــم  منــی  مــن  باشــم.  وفــادار  و  دهــم  ادامــه  نتوانــم  ترســم  "مــی 

آیا الزم است قبل از روی آوردن به خدا و پذیرفنت او ،زندگی خود را سامان دهید؟ یا باید ابتدا نزد او بیایید و از او کمک بخواهید تا چیزی را که قادر به تغییر آن نیستید تغییر دهید؟ اگر منتظر 

مبانید تا همه چیز »ثابت و درست شود«، آیا هرگز نزد مسیح خواهید آمد؟ خیر.

6.         آیات زیر چگونه به کسانی که می ترسند نتوانند وفادار باشند کمک می کند؟

           فیلیپیان 4 : 13 .........................................................................................................................................................................................................................................

           اول یوحنا 1 : 9 و  2 : 1 - 2  ....................................................................................................................................................................................................................

           اول قرنتیان 10 : 13 .................................................................................................................................................................................................................................
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مقــدس  کتــاب 
جوابهــا را بــه مــن 

ــد. ــی ده م

اول یوحنا 4 : 4 .............................................................................................................................................................

نکته زیبا در مورد زندگی مسیحی این است که برای افراد کامل نیست، بلکه برای گناهکارانی است که به لطف خدا 

نجات یافته اند. دقیقاً به همین دلیل است که خداوند تدارک دیده است که وقتی زمین خوردید گناهان شام را ببخشد. 

او همچنین وعده می دهد که در هر وسوسه ای راهی برای فرار از آن وجود دارد.

"من باید از تفریح   دست بکشم و زندگی خسته کننده ای داشته باشم."

شیطان چقدر باهوش است که ما را به این باور می رساندکه جهان بیشرت از مسیح به ما هر چیزی را ارائه می دهد! دنیا نه تنها 
مهامنی ها، دوستان، پول، نفوذ، معشوقه ها را ارائه می دهد، بلکه خیلی چیزهای بیشرتی را ... هر آنچه که ما بخواهیم ارائه 

می دهد. اما این »مسیر وسیع« که در میان بسیاری رواج دارد، منجر به نابودی و رسخوردگی می شود )متی 7: 13 و 14 (.

7.       شام باید بپرسید که آیا زندگی کنونی شام به هامن اندازه که فکر می کنید »شاد« است یا خیر. چیزهایی که می ترسید 

           از دست بدهید چیست؟ ..............................................................................................................................................

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

          صادق باشید، آیا این چیزها واقعا شام را خوشحال کرده است؟ آیا در آرامش هستید؟

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

8.       مسیحی بودن خسته کننده است یا غم انگیز؟

          یوحنا 10 : 10 ...............................................................................................................................................................

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

9.       غالطیان 5: 19 - 23 کارهای جسم را با کارهای روح مقایسه می کند.

          کدام سبک زندگی شام را شادتر می کند؟ ......................................................................................................................

          کدام را میخواهی؟ ........................................................................................................................................................

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

"مسیحی شدن برای من بسیار هزینه دارد." )مشابه قبلی(.

10.      آیات زیر چگونه به این شبهه پاسخ می دهند؟

          مرقس 8 : 36 ................................................................................................................................................................

          متی 6 : 19 ...................................................................................................................................................................

          متی 6 : 33 ...................................................................................................................................................................

11.      آینده چقدر امن است؟ آیا تضمینی وجود دارد که فردا فرصتی وجود داشته باشد؟ 

           امثال 27 : 1 .................................................................................................................................................................

12.       چرا صرب نکنیم؟ دوم قرنتیان 6 : 2 ................................................................................................................................

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

13.       مزمور 95: 7 و 8 هشدار می دهد  ...............................................................................................................................

14.       مسیح چه می کند؟ مکاشفه 3 : 20 ..............................................................................................................................

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

           امروز چه پاسخی به مسیح خواهید داد؟ .......................................................................................................................

"من فکر می کنم بهرت است صرب کنم. هنوز وقت هست."

انجام دادن

آیــا معتقدیــد کــه برخــی از ایــن موانــع 

برخــی از دوســتان شــام را از پذیــرش مســیح 

ــاز مــی دارد؟ ب

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

کدام موانع آنها را آزار می دهد؟

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

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

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

دعــا کنیــد و از خــدا بخواهیــد کــه بــه شــام 

فرصتــی بدهــد تــا بــا دوســتانتان مســیح را 

ــانی  ــی از کس ــام برخ ــد. ن ــان بگذاری در می

ــد را  ــت کنی ــا صحب ــا آنه ــد ب ــه امیدواری ک

ــید. بنویس

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

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

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

قویرت شدن

مرقس 1 - 8 را بخوانید.

)هر روز یک فصل(

آیه حفظی مرقس 8 : 36

انســان را چــه ســود کــه متامــی دنیــا 
ــازد؟ ــود را بب ــان خ ــا ج ــربد ام را ب
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قدم قدم 1111  
؟ چی ال  ؟حــا چی ال  حــا

؟ غ و ر د ــا  ی ــت  ؟حقیق غ و ر د ــا  ی ــت  حقیق

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
پیدا کردن حقیقت دشوار است اما شاید اگر مطالعه کنم و از افراد زیادی بپرسم ممکن است بعد از 

مدت ها آن را پیدا کنم.
حقیقت دفاع من در برابر نیروهای شیطان است.

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

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

مطالعه کتاب مقدس مهم است اما کمی خسته کننده و کسل کننده است.

حقیقت و جهان

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

1.        وقتی انسان طبق دستور خدا زندگی می کند، چه واکنشی را می توان از دنیا انتظار داشت؟ چرا؟ اول قرنتیان 1 : 18
.................................................................................................................................................................................................................................................................           
           تکلیف خرد و حکمت انسان چه خواهد شد؟ آیه 19..................................................................................................................................................................................

آنچه جهان »حقیقت« می نامد، واقعاً یک خیابان بن بست است که تنها به رضر منجر می شود. در مقابل، انجیل هم زندگی اکنون و هم رسنوشت ابدی شام را صبر

تغییر می دهد. پس چرا نگران حرف دیگران باشیم؟

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

2.        رومیان 1 : 21-25 را بخوانید. در مورد کسانی که حقیقت را به نفع خود با دروغ رد می کنند چه می گوید؟ آیه 21 ..................................................................................

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

           طبق آیه 22 ، اگر چه ادعای ........................... می کردند ، اما .............................. گردیدند.آیا امروزه هم این اتفاق می افتد؟ .................................................................

           یک مثال بیاورید. .....................................................................................................................................................................................................................................

طبق آیه 25 ، آنها ..................... خدا را با ........................ معاوضه کردند و ................................................................ را بجای ......................................... پرستش کردند. 

معنای این آیه را به زبان خود بیان کنید : ..................................................................................................................................................................................................

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

دروغ منجر به بت پرستی می شود. ما امروزه نوعی بت پرستی مدرن داریم که در سوال 5 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

4.        اشعیا 44: 16-20 در مورد حکمت انسان توضیح می دهد. رشح می دهد که چگونه مردی درختی را قطع می کند. 

           او از بخشی از چوب استفاده می کند برای .................................................................................................................................................................................... آیه 16          

           با آنچه که باقی مانده است چه می کند؟ ...................................................................................................................................................................................... آیه 17 

           اشعیا در آیه 18 چه نتیجه ای می گیرد؟ ...................................................................................................................................................................................................

           در آیه 20 ؟ ..............................................................................................................................................................................................................................................

           اگر اینقدر غم انگیز نبود خنده دار بود. بدون حقیقت کتاب مقدس، شخص کور و گم شده است.

5.        با نگاهی به آنچه اشعیا در مورد بت پرستی می گوید، به راحتی می توان گفت، آنها چه احمقی هستند که فکر می کنند یک تکه چوب کنده کاری شده می تواند به آنها 

           کمک کند. امروزه بسیاری هنوز تصاویر را می پرستند، اما یک بت پرستی مدرن نیز وجود دارد که در برابر چیزهای مادی مانند پول، مسائل جنسی، زیبایی، آموزش، 

           موسیقی و رسگرمی ها، ورزش، قدرت، مذهب، داشنت جدیدترین "اموال" و غیره تعظیم می کند. حتی چیزهای خوبی مانند کار و خانواده می توانند خدا را از زندگی ما 

           بیرون کنند.

           برخی از چیزهایی که در زندگی شام تبدیل به »بت« شده اند چیست: ......................................................................................................................................................

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

معلان حقیقت و دروغ در کلیسا

6.        در زمان های آخر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اول تیموتائوس 4: 1 - 3 ..........................................................................................................................................................
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7.        معلامن دروغین وقتی بیایند چه شکلی خواهند بود؟

           متی 7 : 15 ..................................................................................................................................................................

           دوم قرنتیان 11 : 15-13 ...............................................................................................................................................

8.        لوقا 6 : 26 در مورد محبوبیت چه می گوید؟ ................................................................................................................

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

9.       آیا با معلامن دروغین در کلیساها مواجه شده اید؟ توضیح. ............................................................................................

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

10.      چه ابزاری برای آزمایش کسانی که امروزه به ما تعلیم می دهند در اختیار داریم؟ .........................................................

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

11.      به نظر شام، امروزه چند درصد از ایامنداران کتاب مقدس خود را به خوبی می شناسند تا بتوانند فرق حقیقت و خطا را 

           در کلیسای خود تشخیص دهند؟

%  .......................           

نگرش درست داشن

12.      آیا فکر می کنید که همه ما با خواندن کتاب مقدس به طور خودکار درک و خرد و حکمت کسب می کنیم؟ 

           بله   خیر  

           برای درک دقیق یک کلمه چه چیزی الزم است؟ مزمور 119 : 18

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

           از آنجایی که خداوند چشامن فهم را می گشاید، نگرش ما باید این باشد:  »من اینجا هستم ای خداوند، گوش می دهم 

           و  منتظر شنیدن از شام هستم.«

13.      در مزمور 119 : 28-30 ، زمانی که نویسنده در حال گذراندن دوران دشواری بوده ، چه نگرشی منعکس شده است؟

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

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

یک چالش در پایان جلد. 4 و 5: نربد برای ذهن شا. صبر

در این دو کتابچه راهنامی )جلد 4 و 5( دروغ های رایج را بررسی کرده و با پاسخ های کتاب مقدس پاسخ داده ایم. هدف این 

نیست که پاسخی برای هر دروغ به خاطر بسپاریم، بلکه یاد بگیریم به کتاب مقدس فکر کنیم و همه چیز را از دیدگاه خدا 

بررسی کنیم. برای انجام این کار، باید زمانی را در کتاب مقدس رصف کنید، و به آنها اجازه دهید افکار شام را پر کنند. این تنها 

راه تشخیص حقیقت و خطا است. نربد در ذهن شام نربدی بین برد و باخت است.

•     راهنام و نسخه قبلی )جلد 4( چگونه به شام کمک کرده است؟

•     آیا وقتی مردم ایامن شام را مسخره می کنند، احساس ترس و خجالت می کنید؟

•     برای اینکه بتوانید شبیه به کتاب مقدس فکر کنید، باید چه کاری بکنید؟

•     آیا هر روز زمانی را برای با خدا بودن، دعا کردن و پر کردن خود از کالم او اختصاص داده اید؟ اگر نه از امروز 

       رشوع کنید رجوع کنید به جلد. 1، مرحله NLIC 8. برای نشان دادن متایل خود در سطر زیرین 

      ثبت نام کنید:

من قصد دارم هر روز حداقل 30 دقیقه وقت بگذارم تا با خدا باشم. من آن را در ......................)زمان( و در..........

................................................................ )مکان( انجام خواهم داد.

.............................................................................................. امضاء

»نانــی کــه بــا فریــب بــه دســت می آیــد 

ــس از  ــا پ ــت، ام ــذ اس ــی لذی ــرای آدم ب

ــر می شــود.« آن دهانــش از ســنگریزه پ

امثال 20 : 17

خوشــا بــه حــال کســی کــه بــر خداونــد 

تــوکل دارد، و بــه متکــربان روی منــی 

دروغ  پــی  از  کــه  کســانی  بــه  آورد، 

گمــراه مــی شــوند. مزامیــر 40 : 4

قویرت شدن

مرقس 9-16 را بخوانید.

)هر روز یک فصل(

آیه حفظی امثال 20 : 17

ــت  ــه دس ــب ب ــا فری ــه ب ــی ک »نان
لذیــذ  آدمــی  بــرای  می آیــد 
آن دهانــش  از  پــس  امــا  اســت، 
می شــود.« پــر  ســنگریزه  از 



29 

1 
ت

وس
پی

د.
کنی

ظ 
حف

را 
ت 

آیا
و 

د 
شی

 با
ته

اش
 د

ود
 خ

 با
 را

ها
ت 

ار
 ک

ن
 ای

د .
هی

 د
ش

بر
ط 

طو
 خ

ی
رو

ز 
ا

 مرقس 8 : 36              قدم 10

ــا  ــی دنی ــه متام ــود ک ــه س ــان را چ انس

ببــازد؟ را  خــود  جــان  امــا  بــربد  را 

یوحنا 5 : 24                        قدم 9 

آمین، آمین، به شام می گویم، هر که 

کالم مرا به گوش گیرد و به فرستنده 

من ایامن آورد، حیات جاویدان دارد 

و به داوری منی آید، بلکه از مرگ به 

حیات منتقل شده است. 

امثال 20 : 17                   قدم 11

»نانــی کــه بــا فریــب بــه دســت 

لذیــذ  آدمــی  بــرای  می آیــد 

دهانــش  آن  از  پــس  امــا  اســت، 

می شــود.« پــر  ســنگریزه  از 

امثال 31 : 30                    قدم 6  

ــی  ــده اســت و زیبای ــت فریبن جذابی

زودگــذر ، امــا زنــی را کــه از خداونــد 

ســتود. بایــد  را   ، ترســد  مــی 

لوقا 12 : 15                      قدم 7

ــه هــوش  ــه مــردم گفــت : ب پــس ب

ــه حــرص و آز  باشــید و از هــر گون

بپرهیزیــد، زیــرا زندگــی انســان بــه 

ــی اش نیســت. ــی دارای فزون

افسسیان باب 5 : 25            قدم 4

ای شوهران، زنان خود را محبت 

کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را 

محبت کرد و جان خویش را فدای 

آن منود.

رومیان 4: 20 و 21                   قدم 8 

اما او به وعده خدا از بی ایامنی شک 

نکرد، بلکه در ایامن استوار شده، خدا 

را تجلیل منود. او یقین داشت که خدا 

قادر است به وعده خود وفا کند.

اول پطرس 3 : 7                  قدم 5

به همین سان ، شام نیز ای شوهران، 

در زندگی با همرسانتان با مالحظه 

باشید و با آنان چون جنس ظریفرت 

با احرتام رفتار کنید، چرا که همپای 

شام وارث هدیه فیض آمیز حیاتند، تا 

دعاهایتان بازداشته نشود.

دوم تیموتائوس باب 4 : 2      قدم 1

کالم را موعظــه کــن و بــه گاه و 

ــا  ــن کار باشــی و ب ــگاه آمــاده ای بی

ــه  ــق ، ب ــم دقی ــیار و تعلی ــرب بس ص

اصــالح و توبیــخ و تشــویق بپــرداز.

رومیان  6 : 11                    قدم 2

به همین سان، شام نیز خود را 

نسبت به گناه مرده اِنگارید، اما در 

مسیح عیسی نسبت به خدا، زنده.

متی 6 : 1                                قدم 3

آگاه باشید که پارسایی خود را در 

برابر دیدگان مردم به جا میاورید، به 

این قصد که شام را ببینند، وگرنه نزد 

پدر خود که در آسامن است، پاداشی 

نخواهید داشت.
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