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بازگشت به سوی خدا
داستانها با «یکی بود ،یکی نبود »....شروع می شوند .اما چیزی که اینجا خواهید خواند یک واقعیت میباشد .در دوران جوانیام هیچ زمان
خالی نداشتم .مشغله زیادی داشتم .در کنار تحصیلم تعداد زیادی شغل و مأموریت در دستم گرفته بودم .از فعالیتها و تفریحاتی که داشتم
زمانی برای سر خاراندن نداشتم .بدلیل اینکه دروازهبان یک تیم غیرحرفه ای هاکی روی یخ بودم جلسات تمرینی زیادی داشتیم .حوس
زیادی برای پذیرفته شدن در تیم ملی جوانان را داشتم.
در فصل تابستان برای اینکه از لحاظ بدنی در فرم مانده باشم فوتبال بازی می کردم .بخاطر شرایط جسمی قوی من طوری بود که همیشه
در دید بودم .اما این نیز مرا اغناء نکرد .مورد دیگرم نیز موسیقی بود .البته موسیقی خیلی چیزها از انسان میخواهد .تالش من در جهت
متالشی نشدن گروه ( Black Angelsفرشته های سیاه) که در آن گیتاریست بودم بود .البته ما همه چیز بودیم غیر از فرشته .ابندا به ساکن
نیاز به پذیرفته شدن داشتیم .تنها چیزی که ما را سیراب میکرد قرار گرفتن در زیر نور صحنه و موفقیت در آن بود.
در فرصتهای باقیمانده زندگیام ،به هدف و مفهوم زندگی و مرگ فکر میکردم .از مستأجرم در این باره اطالعات و علوم کافی میگرفتم.
بی شک ،عیسایی که همواره صحبت آن را به میان میآورد قبولش داشتم .اما این اصال ربطی به من نداشت.
روزی یک مسیحی جوانی به دیدن من آمد .این فرد ،نیمه شب مرا بیدار کرد و با یک خلوص تمام در کنار تختم نشسته و در مورد زندگی
و عیسی با من سخن گفت  .از تغییر کردنش و پیدا کردن مفهوم زندگی برای من صحبت کرد .فقط اینها نبود ،ادامه داشت :چنانچه او ادعا
میکرد من گناهکار بودهام و به این دلیل بود که از خدا فاصله گرفته بودهام .کمبود من ،بخشش گناهانم و ایمان داشتن به اینکه با واسطه
عیسی راه نجات را خواهم یافت بود.
مشغله و ایده آل های زیادی داشتم .اما اعتماد بنفس و آزادگی که در این فرد بود هرگز در من وجود نداشت .با جسارت تمام مرا بیدار کرد
و ادعا میکرد جواب تمام سواالتی که در ذهن دارم را سراغ دارد .گفت :عیسی مسیح .لحظهای مکث کردم .آیا آن فرد را باید طرد میکردم
یا حرفهایش را میپذیرفتم؟
بدلیل موزیسین بودن و همچنین ورزشکار بودنم عادت داشتم به ریسک کردن .بدین جهت ،اینبار هم عیسی را امتحان کردم .غیر از ماسکم
چیزی برای دریدن نداشتم .باتفاق هم دعا نمودیم .دعا یم تقریباً این چنین بود :عیسای خداوند ،گناهان و بیایمانی مرا ببخش .در حیات و
زندگیام را بروی تو می گشایم .تو را بعنوان خداوند و منجی خودم میپذیرم .فرمانروایی زندگیام را تو در دست بگیر ،مرا هر طور که تو
صالح میدانی آنگونه تغییر بده .از اینکه بخاطر من م ردی ،اکنون نیز مرا بخشیدی و به زندگی من آمدی سپاسگزار تو هستم!
خداوند این دعا را شنید .برای اولین بار به جدی گرفتن عیسی را کامالً حس کردم .با این دعای ساده محبت خدا را حس کردم و از
اعماق درونم متأثر شدم .واقعاً توصیف این حالت کار راحتی نیست .اما در درونم ،با واسطه روح خداوند اتفاق جدیدی رخ داد :یک
زندگی واقعی و بی نهایت .یک انسان جدیدی شده بودم .طراح بودن خداوند در متن زندگی خودم را از اعماق درونم حس میکردم .دیگر
بیهدف و ناآرام نبودم .مفهوم حیات را درک کرده بودم .اما قبل از هر چیزی بخشیده شدن تمام گناهانم از طرف خدا را کامالً حس
میکردم.
(اقتباس با تخلیص از کتاب «یکی بود یکی نبود» هربرت هنگی )Herbert Henggi
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بازگشت به سوی خدا

بازگشت به خدا چگونه
به واقعیت می پیوندد

بازگشت به خدا به چه
معناست

چرا باید به خدا بازگشت
نماییم

مسیحی کیست

 .۱مسیحی کیست؟
جوابهای مختلفی به این سوال داده شده است .جواب های زیر را بررسی کنید ،به نظر شما کدام جواب اشتباه و کدام جواب صحیح
است.
-

شخصی که در کودکی تعمید شده است.

-

شخصی که عضو یک گروه مسیحی است.

-

شخصی که اخالق نیکو دارد.

-

شخصی که مسیح را قبول و انتخاب نموده است.

-

شخصی که کتاب مقدس را به طور مرتب مطالعه میکند.

-

شخصی که تعلیم مسیحی گرفته است.

-

شخصی که دین خود را جدی میگیرد.

برای پیدا کردن معنی درست این کلمه به کتاب مقدس مراجعه مینماییم ،در کتاب مقدس برای اولین بار میخوانیم:
کارهای رسوالن ۲۶ :۱۱

 :برای اولین بار در انطاکیه نام مسیحی به شاگردان داده شد.



در انطاکیه برای اولین بار شاگردان را چه نامیدند؟



ایمانداران انطاکیه چگونه مسحی شدند؟

از اطالعاتی که از مسیحیان اولیه داریم می فهمیم که مسیحی شخصی است که به عیسی ایمان آورده و از اعتقاد گذشته خود دست کشیده
و پیروی کردن راه عیسی شده است.
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اسماً مسیحی بودن به چه معناست؟
انسانهای زیادی هستند که هیچ رابطهای با مسیح ندارند ولی خود را مسیحی مینامند.
 :عیسی اشخاصی را که بدون یک رابطه عمیق و صمیمی خود را میسحی میخوانند بطور جدی آنان را مورد انتقاد

مرقس ۶-۷ :۷

قرار داده است.


یک اتیکت یا مارک جدید چقدر میتوادند محتوای یک بسته بندی را تغییر دهد؟

 .۲بازگشت به خدا به چه معناست؟
کارهای رسوالن ۱۷-۱۸ :۲۶

:

الف) معنی لغوی:
بازگشت به خدا ،انسان بعد از شنیدن دعوت خدا خود را کامالً به خدا میسپارد و به سوی او باز میگردد.

بازگشتن

 .۱بازگشت از گناه

 .۲بازگشت به خدا

اطمینان بازگشت به خدای زنده و پشیمانی از گناهان و عوض کردن افکار
بازگشت به خدا تنها راه نجات از قضاوت و بخشیدن گناه است.
تسالونیکیان اول ۹-۱۰ :۱

 :زیرا خود آنها حسن استقبالی را که از ما به عمل آوردید ،بیان می کنند و تعریف میکنند که چگونه شما بتها را
ترک کرده به سوی خدا بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی
که از آسمان میآید به سر میبرید .آری ،همان عی سی که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت ،ما را از غضب آینده
رهایی میبخشد.

انسانها وقتی برای اولین بار کلمه بازگشت به خدا را میشنوند چه فکری میکنند؟
ب) جنبه انسانی نجات
بازگشت به خدا ،انسان برای نجات مجبور به بازگشت به سوی خداست بنابراین بازگشت به خدا تنها راه نجات است (کارهای رسوالن
باب  ۳آیه )۱۹
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تولد تازه کاری است که خدا انجام میدهد .خدا از طریق تولد تازه یک زندگی جدید به ما هدیه میدهد .در نتیجه تولد تازه نجات الهی
محسوب میشود.
بازگشت به خدا:



تولد تازه:

-

جنبه انسانی

-

جنبه الهی

-

وظیفه انسان

-

وظیفه خدا

-

انسان مجبور به توبه است

-

خداست که یک زندگی جدید را هدیه می دهد.

آیا یک توبه واقعی و بازگشت به خدا همواره تولد تازه را به دنبال دارد؟ (رومیان باب  ۴آیه  ۲۰و )۲۱

ج) بخشهای مختلف کتاب مقدس
بخشهای کتاب مقدس بیشتر برا مطالعه فردی در نظر گرفته شده است که با خواندن این آیات بهتر متوجه مفهوم توبه میشویم .با کمک
حروف الف – ب – ج میتوان بخشهای دیگری را هم یافت.
در عهد عتیق کلمات بازگشت به خدا  /توبه ،تقریباً  ۱۰۵۰بار به کار برده شده است و عموماً به مفهوم بازگشت استفاده شده است و
کلمه بازگشت به خدای زنده تقریباً  ۱۲۰بار به کار برده شده است.
سموئیل اول ۳ :۷
اشعیا ۲۰ :۵۹
خرمتایل ۲۳ :۱
خرمتایل ۱۱-۱۶ :۳۳
در عهد جدید ترجمه یونانی قدیمی کلمه توبه در چند جا به معنی بازگشت «برگشت از راهی» استفاده شده است اما تقریباً  ۷۰مرتبه به
معنی بازگشت به خدای زنده میباشد .در ترجمه یونانی قدیم برای کلمه توبه از دو لغت استفاده شده است.
 = Metanoiaبازگشت به خدا = برگشتن از یک طرز فکر ،تغییر طرز فکر ،توبه
متی  ۴آیه ۱۷

متی  ۲آیه ۱۱

مرقس  ۱آیه ۱۵

لوقا  ۵آیه ۳۲

لوقا  ۱۵آیه ۷

لوقا  ۲۴آیه ۴۷

کارهای رسوالن  ۲آیه ۳۸

کارهای رسوالن  ۱۱آیه ۱۸

کارهای رسوالن  ۱۷آیه ۳۰
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لوقا  ۱۳آیه ۳-۵
دوم پطرس  ۳آیه ۹

 = Epistropheبرگتشتن = بازگشت به خدا ،بازگشت از راه خویش
متی باب  ۱۸آیه ۳

لوقا  ۱آیه ۱۶-۱۷

لوقا  ۲۲آیه ۳۲

کارهای رسوالن  ۳آیه ۱۹

کارهای رسوالن باب  ۱۴آیه ۵

کارهای رسوالن  ۱۵آیه ۳

کارهای رسوالن  ۲۶آیه ۱۸

کارهای رسوالن  ۲۶آیه ۲۰

اول تسالونیکیان باب  ۱آیه ۹

اول پطرس باب  ۲آیه ۲۵

این کلمات در بعضی از بخشها به معنی دعوت به توبه برای ایماندارانی که مرتکب لغزش شدهاند نیز استفاده میشود.


برای این کلمات یک توضیح کوچک بدهید :پشیمانی – توبه – بازگشت – قبول کردن عیسی – ایمان آوردن

 .۳چرا باید به خدا بازگشت نماییم؟
الف) زیرا خدا چنین میخواهد
خدا زمانی که میبیند انسانها به راههای خود رفته و در جستجوی او نمیباشند ،میخواهد که طرز فکرشان را عوض کنند و به سوی او
باز گردند.
 :پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما آمرزیده شود.

کارهای رسوالن ۱۹ :۳

چرا طبق خواسته خدا زندگی کردن مهم است؟ یوحنا ۱۶-۱۷ :۷
ب) چون بدون عیسی گمشده هستیم
کتاب مقدس میگوید تمام انسانها گناهکار هستند و با سعی و کوشش خود و اعمال نیکو نمیتوانند نزد خدا و طبق معیارهای او کامل
و بی گناه باشند.
مزامیر ۵ :۵۱

 :من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم ،از همان لحظهای که نطفه ام در رحم مادرم بسته شد ،به گناه آلوده
بودم.

رومیان ۲۳ :۳


 :همه گناه کردهاند و از جالل خدا محرومند.

گناه چه تأثیری بر رابطه ما با خدا دارد؟

اشعیا ۱-۲ :۵۹

 :فکر نکنید که خداوند آن قدر ضعیف است که نمیتواند شما را نجات دهد یا آن قدر کر است که فریاد شما را برای
کمک نمیشنود .به خاطر گناهان شماست که او حرف شما را نمیشنود .این گناهان شماست که بین شما و خدا حتی
در وقتی که میخواهید او را پرستش کنید جدایی ایجاد کرده است.

رومیان ۲۳ :۶
اول قرنتیان ۹-۱۰ :۶
هالکت و نابودی ،پایان وحشتناکی است برای انسانهایی که قبل از مرگشان به عیسی ایمان نیاوردهاند.
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تسالونیکیان دوم ۸-۹ :۱

 :در آتشی فروزان ظهور کند ،انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمیشناسندو انجیل خداوند ما عیسی را رد
می کنند ،کیفر خواهد داد .آنان کیفر هالکت جاودانی و دوری از خداوند و محرومیت از جالل قدرت او را خواهند دید.

متی ۳۰-۳۳ :۲۵
عبرانیان ۲۷ :۹


در طول و ادامه زندگی چگونه متوجه می شویم گمشده هستیم؟ (اشعیاء باب  ۵۳آیه )۶

ج) راه نجات یافتن
کسانی که به عیسی مسیح ایمان نیاوردهاند ،در راهی هستند که به مرگ ختم میشود .پس نجات ضروریست .طبق آیه متی ۱۳-۱۴ :۷
همه انسانها به دو دسته تقسیم میشوند:
آنهایی که وارد راه تنگ شدهاند و آنهایی که وارد راه فراخ گردیدهاند.

متی  ۱۳-۱۴ :۷را خوانده به سواالت زیر جواب بدهید:


راه فراخ (عریض) به کجا منتهی میشود؟



راه تنگ (باریک) به کجا ختم میشود؟



شخصی که از راه فراخ میخواهد به راه تنگ برود چه کاری باید انجام دهد؟

شخصی که توبه کرده است می داند که بدون عیسی یک گمشده است .در نتیجه از زندگی گذشته برگشته و برای بخشیده شدن گناهانش
و فرزندخواندگی به عیسی ایمان میآورد .بنابراین برای او یک زندگی تازه شروع شده و نجات یافته است.
تو در کدام راه هستی؟ فقط دو راه در پیش رو داری:
راه اول:

راه دوم:

آیات کتاب مقدس:

 -راه فراخ

 -راه تنگ (باریک)

 -متی ۱۳-۱۴ :۷

 -نابود شدن

 -نجات یافتن

یوحنا ۱۶ :۳

 -مرگ ابدی

 -زندگی ابدی

تسالونیکیان دوم ۹ :۱

 -زندگی کردن در تاریکی

 -زندگی کردن در نور

کارهای رسوالن ۱۶ :۲۶
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آیا اخالق خوب و یا کارهای نیک و یا با مذهبی بودن میتوانیم با خدا صلح نماییم؟

یوحنا ۱-۷ :۳
رومیان ۴-۵ :۴
افسیان ۹-۸ :۲


چه کسی میتواند ما را از گناه و مرگ ابدی نجات بخشد؟

یوحنا ۹ :۱۰
یوحنا ۶ :۱۴
کارهای رسوالن ۱۲ :۴

 .۴بازگشت به خدا چگونه به واقعیت میپیوندد؟
گناه

تشکر

 -متوجه گناه بودن

 -بخشیده شدن

 -اعتراف کردن

 به فرزند خواندگی خدا درآمدن شکرگزاری برای زندگی جدیدایمان آوردن به او

قبول کردن عیسی
الف) اعتراف کردن به گناه

برای طلب بخشش ضروری است که شخص قبول کند نزد خدا گناهکار است.
و زمانی که با گناهان خود به حضور عیسی میرود و به او ایمان میآورد عیسی با خشنودی تمام گناهان او را پاک میکند.
یوحنا اول ۹ :۱

 :اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نمائیم ،میتوانیم به او اعتماد کنیم ،زیرا او به حق عمل میکند .او گناهان ما را
میآمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک میسازد.

مزامیر  ۳۲آیه ۵
لوقا  ۱۸آیه ۱۳
ب) پذیرفتن عیسی
اگر خواهان یک توبه واقعی هستیم باید کنترل زندگی مان را به عیسی بدهیم و از او بخواهیم که وارد زندگیمان شده و سرورمان بشود.
یوحنا  ۱آیه ۱۲

 :اما یه ه مه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند ،این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند.

یوحنا ۳۶ :۳

 :آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد ،اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید ،بلکه
همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.
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ج) باور داشتن
وعده های خدا را در کالمش با ایمان بطلبیم و کامالً به عیسی اعتماد داشته باشیم .ایمان واقعی یک امید نامشخص و یا پذیرفتن حقایق
نیست بلکه اعتماد است.
یوحنا ۱۲ :۱

 :اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند.

یوحنا ۱۶ :۳

 :زیرا خدا جهانیان را آن قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هالک نگردد ،بلکه
صاحب حیات جاودان شود.

عبرانیان ۶ :۱۱
یعقوب ۱۹ :۲
اول یوحنا ۱۲-۱۳ :۵
د) شکرگزاری
نجات یک شادی بزرگ است .به همین دلیل باید مرتب شکرگزار عیسی باشیم.
افسسیان ۲۰ :۵

 :به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزارم خدای پدر باشید.

مزامیر ب۱-۳ :۱۰۳
لوقا ب۱۶-۱۶ :۱۷
اول پطرس ۳ :۱
ه) گامهای عملی – تمرین کردن
برای توبه کردن باید به عیسی بازگشت نماییم و او تنها راه رسیدن به خدای پدر است و قول داد که به دعاهایمان گوش فرا دهد.
به خدا بگویید.......
 ......اکنون میخواهید نزد او بروید،
 ........فهمیدهاید که او تنها را رسیدن به خدای پدر است،
 .........تابحال بدون او زندگی کردهاید،
 ..........و نزد خداوند گناهکار هستید،
 .........و به خاطر گناهانتان پشیمان و غمگین هستید،
 ........و اکنون میخواهید عیسی را به زندگیتان دعوت کنید،
 .......شیطان را رد کرده و نمیخواهید به او خدمت کنید،
 ........به عیسی مسیح ایمان آوردهاید،
 ........متعلق به عیسی بوده و از پی او خواهید رفت
 ........و به خاطر نجات ،بی نهایت شکرگزار او هستید
شخصی که به عیسی ایمان آورده اسا باید اطمینان داشته باشد که فرزند خداست.


اطمینان از نجات یافتن بر چه اساسی استوار است؟
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سواالت تمرینی
 -۱کارهای رسوالن  ۱۹ :۳را ازبر بنویسید:

 -۲ایمانداران انطاکیه چگونه مسیحی شدند؟

 -۳بازگشت به خداوند به چه معناست؟

 -۴سه آیه از کتاب مقدس را ذکر بفرمایید که به مقوله بازگشت به سوی خداوند اشاره کرده است:

 -۵بازگشت به خداوند چرا تا این حد مهم است؟

 -۶انسانها به کدام دو گروه تقسیم میشوند؟

 -۷گناه در رابطهمان با خدا چه تأثیری دارد؟

 -۸چه کسی می تواند ما را از گناهان و مرگ ابدی نجات دهد؟

 -۹اگر شخصی بگوید اخالق خوب و کار نیک برای خشنود بودن خدا کافی است چه جوابی به او میدهید؟

 -۱۰توبه چگونه به طور عملی به حقیقت میپیوندد؟
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تولد تازه
و شروع یک زندگی جدید
هر کس روز تولد خود را پا گذاشتن خودش به این دنیا توسط مادرش میداند .حیات با تولد شروع میشود.
در کتاب مقدس از تولدی تازه صحبت میکند و در این واقعه خدای قادر پدر او میشود و شخص از طریق روحالقدس به خانواده الهی
میپیوندد .این تولد دوباره است.
 Leni Furrerتوبه و باز گشت به خدا را اینگونه توصیف میکند:
چند روز پیش با دعوتی که باید به طور شخصی در مورد آن تصمیم میگرفتم روبرو شدم .اول باور نکردم .من از طرف مادر و پدر مسیحی
بودم .تعمید شده بودم ،رشد کرده و هرچه که الزم بود را یاد گرفته بودم .در دوران کودکی بعضی وقتها کمبود خداوند را در درونم حس
میکردم .اما بزرگ که شدم خوشبخت بودم و کار تعلیم رانندگی هم مرا سیر میکرد و خیلی مشغول بودم.
اما به من گفته شد« :لنی! به خدا بازگشت کن و گرنه نابود خواهی شد»! مکث کردم و حتی عصبانی شدم اما تصمیم گرفتم آن کار را انجام
دهم .اما چگونه؟  ....نمی خواستم یک مذهبی باشم .هنوز جوان بودم و میخواستم شاد زندگی کنم ۴ .روز با خودم مبارزه کردم و حس
میکردم به دو طرف کشیده میشوم .اما باالخره تسلیم خدا شدم.
با گریه به تمام عصیان هایم نسبت به خدا پایان دادم .همه گناهانم را به حضور او بردم و همه وجودم و هر آنچه که دوست داشتم را به او
تقدیم کردم و گفتم :خدایا اکنون در حضور تو ایستادهام ،مرا هر گونه که دوست داری تغییر بده .میخواهم فقط متعلق به تو باشم .در یک
لحظه یک اتفاق غیر منتظره به وقوع پیوست ،قلبم پر از شادی و آرامش و شکرگزاری شد .فهمیدم که خداوند مرا پذیرفته و هرچه که قبالً
مرا از او جدا میکرد پاک شده و از بین رفته بود« .پس من متعلق به خداوند بودم».
عیسی نجات دهنده من بود .حس میکردم بار سنگینی از شانههایم برداشته شده و محبت او را حس میکردم.
در آن لحظه یک زندگی تازه شروع شده بود .راه شروع یک زندگی تازه با خدا .اکنون عیسی معلم و راهنمای من بود و می توانستم همه
چیز را با او صحبت کنم.
با عطش و حرص عجیبی شروع به خواندن کتاب مقدس کردم و به جمعی از نوایمانان پیوستم .در عین حال نسبت به اطرافیانم یک
محبت و مسئولیت تازه حس می کردم .از آن زمان تا حال از اینکه عضوی از گروهی که زندگی با عیسی را باارزش دانسته و همیشه با
شادی شهادت میدهند هستم خیلی خوشنود و خوشحالم.
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اکنون میفهمید که چرا در سال دو بار تولدم را جشن میگیرم .تولد جسمانی و تولد روحانی

تولدی تازه
تولد تازه
چیست؟

چرا تولد تازه ضروری
است؟

تولد تازه چگونه به
واقعیت می پیوندد

زندگی جدید

 .۱تولد تازه چیست؟
اول پطرس ۳ :۱

 :سپاس بر خدا ،پدر خداوند ما عیسی مسیح ،که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان،
تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است.

الف) معنی لغوی:
در عهد جدید کلمه تولد تازه به این شکل توضیح داده میشود :شخصی که از نظر روحانی از طریق خداوند دوباره زنده شده و به
فرزندخواندگی گرفته شده است .این واکنشی است که خداوند نسبت به انسانی که توبه کرده و به سوی او بازگشته است دارد.
در انجیل یونانی قدیم برای این عملکزد چند کلمه استفاده شده است:
 = Anagennanدوباره به دنیا آمدن = مسبب دوباره بدنیا آمدن

اول پطرس  ۳ :۱و ۲۳

 = Gennasthai anothenاز اول و یا از نو متولد شدن

یوحنا ۳-۷ :۳

 = Palingenesiaتولد تازه

متی ۲۸ :۱



تیطس ۵ :۳

در صحبتهایمان وقتی میگوییم «تولد تازه» احتمال چه نوع برداشتهای اشتباهی ممکن است؟

ب) هدیه تولد تازه
با تولد تازه ،فرزند خدا میشویم و شریک طبیعت الهی او میشویم.
دوم پطرس ۴ :۱

 :بنابراین از وعدههای بزرگ و گرانبها ،بهره مند شده و در نتیجه از فسادی که زائیده تمایالت جسمانی است،
بگریزید و در الوهیت خدا شریک و سهیم شوید.
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به تنهایی توانایی آن را نداریم که تولد دوباره داشته باشیم .نه قادر به این کاریم و نه چنین حقی داریم.
تولد دوباره هدیه یک زندگی تازه از طرف خداست و تنها کاری که انسان برای آن باید انجام دهد این است که با زندگی گناه آلودش
نزد عیسی رفته خود را تسلیم او کند.
بازگشت به خدا



تولد تازه

بازگشت به سوی خدا ضروری است

خدا تولد تازه را هدیه می دهد

= جنبه انسانی نجات

= جنبه الهی نجات

با شخصی که به شما یک هدیه (ارمغان) میدهد چگونه رفتار میکنید؟

ج) آیاتی از کتاب مقدس
یوحنا ۱۲-۱۳ :۱

 :اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند ،این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند که نه مانند
تولدهای معمولی و نه در اثر تمایالت نفسانی یک پدر جسمانی ،بلکه از خدا تولد یافتند.

یوحنا ۱-۷ :۳
اول پطرس  ۳ :۱و ۲۳
اول یوحنا ۲۹ :۲
اول یوحنا ۹ :۳
اول یوحنا ۷ :۴
اول یوحنا ۱ :۵
اول یوحنا ۴ :۵
اول یوحنا ۱۸ :۵
یعقوب ۱۸ :۱

 .۲چرا تولد تازه ضروری است؟
الف) برای وارد شدن به قلمرو حکمرانی خدا
اگر در طبیعت الهی خداوند شریک شویم قادر خواهیم بود برای خشنودی او زندگی نمائیم و این طبیعت الهی را فقط با تولد تازه می
توانیم صاحب شویم .برای وارد شدن به حکمرانی خداوند تولد تازه ضروری است.
یوحنا ۵ :۳

 :عیسی پاسخ داد :یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد.

یوحنا ۷ :۳

 :تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند.
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مهم:

بطور طبیعی روند پیشرفتی از ذات یک انسان معمولی به سوی فرزندی خدا وجود ندارد.
 با تولد جسمانی فقط میتوانیم ساکن این دنیا شویم. -با تولد تازه (روحانی) است که میتوانیم شهروند قلمرو پادشاهی خداوند شویم.



انسان چرا نمی تواند با سعی و کوشش خود را وارد حکمرانی خدا شود؟

ب) برای رسیدن به یک زندگی تازه
تولد دوباره نتایجی کامالً مشخص دارد و در ادامه آن است که یک زندگی تازهای را از خدا دریافت مینماییم.
دوم قرنتیان ۷ :۵

 :راهنمای ما در زندگی ایمان ماست ،نه آنچه میبینیم.

در زندگی گذشته مان وابسته به گناه بودیم اما اکنون آزادی خدمت به خدا را صاحب هستیم
تصویر :تبدیل کرم به پروانه
یک کرم برای تبدیل شدن به یک پروانه زیبا باید از یک مرحله سختی بگذرد .این تشبیه به ما کمک میکند تا تولد تازه را بهتر درک
کنیم.
هیچکس در باغچه اش کرم نمیخواهد و به محض دیدن ،آن را نابود میکند و یا خوراک پرندگان میشود .در نتیجه کرم یک موجود
آزادیست.
برای تبدیل شدن به پروانه باید اول یک پیله دور خود پیچیده و منتظر بماند تا زمانی که پروانه شود و این تنها راه تبدیل اوست.
آزادی یک انسان وابسته
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این تغییر و تحول میتواند تولد روحانی را برای ما روشن سازد .شخص بدون عیسی وابسته به گناه است ،برده گناه است ،آزاد نیست.
اگر بخواهد کارهای خوب انجام دهد بدون عیسی قادر نیست و مکرراً شکست میخورد.
تنها را رسیدن به یک زندگی تازه عیسی است .اوست که قادر است کل زندگی مان را عوض نماید .اوست که قادر است ما را برای
خدمت به خدای حقیقی و زنده از اسارت گناه آزاد سازد.

 .۳تولد دوباره چگونه به واقعیت میپیوندد؟
الف) خدا ما را به توبه دعوت می کند.
یوحنا ۴۴ :۶

 :هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید ،مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز
بازپسین زنده خواهیم ساخت.

دوم قرنتیان ۲۰ :۵

 :پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را میخواند .پس ما به عنوان سفیران مسیح
از شما التماس میکنیم :با خدا مصالحه کنید.

چون خدا همه انسانها را دوست دارد آنها را دعوت به توبه مینماید و چون همه انسانها را خیلی دوست داشت پسرش را به دنیا
فرستاد تا به او ایمان آوریم (اول تیموتائوس  .)۴ :۲خدا از طریق کالم و یا ایمانداران ما را به توبه دعوت مینماید.
بعضی مواقع نیز از طریق رادیو ،تلویزیون و یا یک شرایط خاص


خدا با من چگونه صحبت کرد و به توبه دعوت نمود؟

ب) باید توبه نماییم
بعد از پاسخ دادن به دعوت خداوند قدم دوم را برداشته به سوی او بازگشت میکنیم.
کارهای رسوالن ۱۷-۱۸ :۲۶
با کلمات دیگر هم می شود این عمل را توضیح داد :قبول کردن عیسی = ایمان آوردن


چه رابطهای بین بازگشت به خدا و تولد تازه وجود دارد؟

ج) تولد تازه هدیه خداست
تولد تازه موضوعی باالتر از انتخاب آزادانه انسان است .خداست که به انسانی که عیسی را انتخاب کرده یک زندگی تازه میبخشد (هدیه
میدهد)
تولد تازه:
 -۱با اراده خدا
یوحنا ۳ :۱

 :همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد.

خدا طبق اراده و خواست خود به ما یک زندگی تازه میبخشد (یعقوب .)۱۸ :۱
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 -۲از طریق روحالقدس:
یوحنا ۵-۶ :۳

 :عیسی پاسخ داد :یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب روح تولد یابد .آنچه
از جسم تولد بیابد ،جسم است و آنچه از روح متولد گردد ،روح است.

در تولد تازه روحالقدس است که تأثیر میکند و بدون روحالقدس شخص نمیتواند تولد تازه را داشته باشد.
 -۳از طریق کالم خدا
اول پطرس ۲۳ :۱

 :این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود بلکه به وسیله تخم غیرفانی ،یعنی کالم خدای زنده و جاودان تولد تازه
یافتید.

کالم خدا هر زمان قابل قبول و کامالً مور اعتماد است .خدا از آن برای تولد تازهمان استفاده میکند( :یعقوب )۱۸ :۱


چرا میتوانیم مطمئن باشیم با پذیرفتن عیسی به تولد تازه دست مییابیم؟

 .۴زندگی نو
از لحظه تولد تازه یک زندگی تازه شروع میشود .بعضی مواقع تغییرات در همان لحظه قابل لمس بوده و مشاهده میشوند و بعضی مواقع
بعد از مدتی نمایان خواهند شد.


بعد از تولد تازه چه چیزهایی در زندگیام تغییر یافته است؟

الف) تشنه کالم خدا بودن
اول پطرس ۲ :۲

 :مانند نوزادان ،مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده ،نجات یابید.

کتاب مقدس کالم خداست .اشخاصی هستند که معتقدند کالم خدا نامه ای است عاشقانه که خدا بریا ما فرستاده است.
ما باید همیشه روحاً تشنه کالم خدا باشیم.
ب) ادامه یک زندگی صادقانه
اول یوحنا ۲۹ :۲

 :اگر درک کردهاید که مسیح کامالً نیک است ،باید این حقیقت را نیز بدانید که هرکه نیکی کند ،فرزند خداست.

اول یوحنا ۴ :۵
هر مسیحی باید خواهان یک زندگی مقدس باشد .چون خدا قدوس است .پس ما نیز باید در راستی و قدوسیت زندگی نماییم.
ج) محبت نسبت به دیگران
اول یوحنا ۷ :۴

 :به این وسیله محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم ،زیرا زندگی ما مانند زندگی
او در این جهان است.

محبت نشانه مهم ایماندار بودن است .چون خدا محبت است ما نیز باید یکدیگر را دوست داشته باشیم (اول یوحنا )۱ :۵
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سواالت تمرینی
 -۱یوحنا  ۳:۳را ازبر بنویسید

 -۲تولد تازه به چه معناست؟

 -۳فرق تولد تازه با توبه چیست؟

 -۴سه آیه مهم از کتاب مقدس در مورد تولد تازه بنویسید:

 -۵چرا تولد تازه اهمیت حیاتی دارد؟

 -۶اگر شخصی بگوید برای نجات نیازی به تولد تازه نداریم چه جوابی به وی می دهید؟

 -۷برای تولد تازه چه اقدامی باید انجام داد؟

 -۸خدا تولد تازه را توسط چه شخصی انجام میدهد؟

 -۹در تولد تازه چه تغییراتی در ما ایجاد میشود؟

 -۱۰بعد از مسیحی شدن از چه تغییراتی در زندگی مان مطمئن خواهم شد؟
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ایمان به دریافت نجات
چیزی زیباتر از زندگی با عیسی مسیح نیست .تنها و تنها در صورتیکه از درستی رابطه خودمان با خدا اطمینان قلبی داشته باشیم خواهیم
توانست یک زندگی شاد و آزاد داشته باشیم .اگر امید داریم که خدا ما را به فرزندخواندگی قبول کرده است ،پس از نگرانی ،سختی ،شک
و تردید رهایی یافتهایم.
 :این نا مه را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید ،یقین بدانید که حیات جاودانی دارید.

اول یوحنا ۱۳ :۵

ایمان به دریافت نجات

دانسته های دقیق در
مورد نجات یافتن
چیست؟

شکل گرفتن دریافت
نجات

محتوای دریافت نجات

نتایج دریافت نجات

پایه و اساس دریافت
نجات

 .۱دانستههای دقیق در مورد نجات یافتن چیست؟
الف) معنی لغوی:
وقتی با قوت ایمان داشته باشیم که خدا ما را به فرزندخواندگی قبول نموده ،تمام گناهانمان را بخشیده و روزی خواهد رسید که با عیسی
وارد حکمرانی خدا خواهیم شد.
کتاب مقدس حتی اگر از دانستن دریافت نجات صحبتی نمیکند اما در قسمتهای دیگر از ایمان کامل به نجات سخن میگوید .مثالً
رومیان  ۱۷ :۸و ۳۸
دوم تیموتاتوس ۱۳ :۱
اول تسالونیکیان ۵ :۱
عبرانیان ۲۲ :۱۰


و ۱ :۱۱

ایمان کامل به دریافت نجات را با کلمات دیگر توضیح دهید.
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ب) دو مجموعه
کتاب مقدس تمام انسانها را به دو گروه تقسیم میکند .در آیات پایین از خصوصیات این دو گروه صحبت به میان آمده است:
کولسیان ۱۳ :۱

 :او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است.

کارهای رسوالن ۱۸ :۲۶
اگر می خواهیم که از دریافت نجات مطمئن باشیم باید بدانیم به کدام یک از این دو گروه متعلق هستیم.
این دو دایره سمبل حکمرانی تاریکی و حکمرانی نور هستند .مسیحی با فیض عیسی از حکمرانی تاریکی به حکمرانی نور منتقل شده
است.

من در کدام گروه قرار دارم؟

از خودت سوال کن:

دایرهای که نشانگر زندگی و حیات من میباشد ،کدامیک میباشد؟
-

نجات یافته هستی یا گمشدهای؟
یوحنا ۱۶ :۳

-

در راه باریک قرار گرفتهای یا راه فراخ؟
متی ۱۳-۱۴ :۷

-

در حکمرانی نور زندگی میکنی یا تاریکی؟
کارهای رسوالن ۱۸ :۲۶

اگر سمبل زندگیات داره روشن است می توانی مطمئن باشی که فرزند خدایی و دارای زندگی ابدی هستی.
ج) وعدههای عالی
کتاب مقدس در خیلی از آیات به ما اطمینان میبخشد که فرزند خدا هستیم.
یوحنا ۳۶ :۳

 :آن کسی که به پسر ایمان بیاورد جیات جاودان دارد ،اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات نخواهد دید ،بلکه
همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.

اول یوحنا ۱۴ :۳
اول یوحنا ۱۱-۱۳ :۵


اگر شخصی بگوید که :اطمینان به دریافت نجات یک گستاخی است چه جوابی میدهید؟
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 .۲محتوای دریافت نجات
محتوای ایمان به نجات یافتن ،خود نجات است.
نجات چیست؟
با کلمه نجات ،زندگی عیسی مسیح ،مرگ و قیام او و همچنین کاری که برای ما انجام داده را میخواهیم توضیح دهیم :شخصی که
نجات را بپذیرد «نجات یافته است».


شخص مریض بعد از تشخیص بیماریاش راه درمان را نیز میخواهد بداند .اگر گناه را به بیماری تشبیه نماییم برای درمان آن باید
چه کرد؟

نجاتی که عیسی برای ما فراهم کرده است شامل  ۲مرحله است:
نجات
آنچه که االن صاحب آن هستیم

آنچه که در آینده صاحب می شویم

اول یوحنا ۱۴ :۳

اول یوحنا ۲-۳ :۳

ما میدانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیدهایم ،چون یکدیگر را ای دوستان عزیز ،اکنون ما فرزند خدا هستیم ،اما معلوم نیست که در آینده
دوست می داریم .هر که دیگران را دوست ندارد ،هنوز در قلمرو مرگ چه خواهیم شد .ولی همین قدر میدانیم که وقتی مسیح ظهور کند ،ما
مثل او خواهیم بود ،زیرا او را آن چنان که هست خواهیم دید .هر که در
زندگی میکند.
مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک میسازد ،همانطور که مسیح پاک
اول یوحنا ۱۳ :۵
این نامه را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید ،بقین بدانید که است.
حیات جاودانی دارید.
رومیان ۲۴ :۸
مرحله اول

دومین مرحله

نجاتی است که منشاء آن ایمان است.

نجاتی است که منشاء آن امید است.

ایمان داریم که از همین االن نجات یافتهایم و دارای زندگی

هنوز عمق نجات را درک نکردهایم .هنوز در تأثیر گناه و ضعف

جاودانه هستیم.

های جسمانی هستیم .اما امیدواریم یک روزه نزد خداوند از
ضعفهایمان کامالً نجات یافته و آزاد خواهیم بود.



روزی که در نزد خدا در نجات کامل زندگی کنیم چه تغییراتی در ما ایجاد خواهد شد؟ (مکاشفه یوحنا )۳-۴ :۲۱
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 .۳پایه و اساس دریافت نجات
دلیل ایمانمان به دریافت نجات ،کالم خداست
-

کالم خدا می تواند گناه را ثابت کند.

کارهای رسوالن ۳۷ :۲
-

کالم خدا قدرت به انجام رساندن تولد دوباره را در ما دارد.

اول پطرس ۲۳ :۱
-

کالم خدا قادر است در ما ایمان را بوجود آورد.

رومیان ۱۷ :۱۰
-

کالم خدا شادی آور است.

مزامیر ۱۶۲ :۱۱۹
-

کالم خدا زندگیمان را تغییر میدهد.

یوحنا ۱۷ :۱۷
کتاب مقدس چون کامالً قابل اطمینان است پایه و اساس نجات میباشد.
متی ۳۵ :۲۴

 :آسمان و زمین از بین خواهد رفت ،اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت.

ایمان به دریافت نجات را نمیتوانیم بر پایهای اشتباه مانند احساسات یا تحقیقات گروهی بنا نماییم.
ایمان به دریافت نجات را غیر از کتاب مقدس بر چه پایهای میشود بنا کرد؟
به این کلمات عالی که در کتاب مقدس در مورد حیات ابدی و بخشیده شدن گناهان و فرزند خدا بودن وعده میدهد دقت نمایید.
الف) زندگی جاودان = حیات ابدی
یوحنا ۱۶ :۳

 :زیرا خدا جهانیان را آن قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هالک نگردد ،بلکه
صاحب حیات جاودان شود.

یوحنا ۳۶ :۳
ب) بخشیده شدن گناهان
متی ۲۸ :۲۶

 :زیرا این خون من است که اجرای پیمان تازه را تأیید میکند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته میشود.

کولسیان ۱۲-۱۴ :۲
ج) فرزند خدا بودن
یوحنا ۱۲ :۱

 :اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند ،این امتیاز را دارد که فرزندان خدا شوند.

غالطیان ۴-۷ :۴


در کتاب مقدس چه وعده های دیگری در مورد نجات و زندگی جاودان داده شده است؟
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 .۴شکل گرفتن دریافت نجات
اگر یک توبه واقعی و تولد تازه انجام نشده باشد ،ایمان به دریافت نجات شکل نمی گیرد .شخصی که تولد تازه را واقعاً دریافت کرده
است .ایمان به دریافت نجات را هم خود بخود صاحب می شود.
اما ایمان به دریافت نجات چگونه رشد کرده و شکل می گیرد؟
خدا معموالً از این  ۳راه عمل می نماید.
الف) ایمان
عبرانیان ۶ :۱۱

 :و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد ،زیرا هرکس به سوی خدا میآید ،باید ایمان داشته باشد
که او هست و به جویندگان خود پاداش میدهد.

ایمان ،برای دریافت نجات ضروری است .باید ایمان داشته باشیم که خدا به وعده های خود عمل کرده به او اعتماد نماییم.


خدا از ما به چه مدتی انتظار ایمان دارد؟ (غالطیان )۲۰ :۲

ب) کالم خدا
کالم خدا حقیقت مطلق است .اگر در شکل گرفتن ایمانمان به نجات ،به او تکیه نماییم ،پابرجا (استوار) خواهد ماند.
دوم پطرس ۲۱ :۱

 :زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است ،بلکه مردم تحت تأثیر روحالقدس ،کالم خدا
را بیان نمودند.



در ایمانت به دریافت نجات به کدام آیه تکیه می کنی؟

ج) روحالقدس
رومیان ۱۶ :۸

 :روح خدا با روح ما باهم شهادت میدهند که ما فرزندان خدا هستیم.

روحالقدس ایمان به فرزند خدا بودن را در ما ایجاد میکند و به یک آرامش عمیق و شادی از دریافت نجات میرساند.


روحالقدس از چه وسیلهای برای فراهم کردن ایمان به نجات در ما استفاده میکند؟ (افسسیان )۱۷ :۶

 .۵نتایج ایمان به دریافت نجات
میتوانیم زندگی ایمانی مان را با ایمان به دریافت نجات با شادی و آزادی سپری نماییم.
 با خدا، با جماعت، -و یک رابطه تازه با دنیا خواهیم داشت.
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الف) یک رابطه جدید با خدا
 -۱از دعا کردن خوشحال میشویم
عبرانیان ۱۹-۲۰ :۱۰

 :پس ای برادران،ما به وسیله خود عیسی مسیح اجازه یافتیم که با شهامت از راه تازه و زندهای که مسیح از میان
پرده به روی ما باز کرده است،یعنی به وسیله بدن خود ،به مقدسترین مکان وارد شویم.

قبل از ایمان رابطهای با خدا نداشتیم ،راه رفتن به نزد خدا را عیسی برای ما باز کرده ،به همین دلیل او را میپرستیم.


در رابطه با خدا روحالقدس چه نقشی دارد؟

 -۲وجدانمان راحت است
عبرانیان ۲۲ :۱۰

 :از صمیم قلب و از روی ایمان کامل دلهای خود را از اندیشههای گناهآلود پاک ساخته و بدنهایمان را با آب خالص
بشوییم و به حضور خدا بیاییم.

 -۳حاضر هستیم برای اطاعت از خدا
اول یوحنا ۳ :۲

 :فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت میکنیم ،میتوانیم مطمئن باشیم که او را میشناسیم.

اطاعت از خدا دیگر برایمان سخت نیست چون او را دوست داریم از دل میخواهیم که از کالمش اطاعت نماییم.


از وقتی مسیحی شدهاید رابطهتان با خدا چه تغییراتی کرده است؟

ب) یک رابطه جدید با گروه ایمانداران
 -۱برادران و خواهران ایمانیمان را دوست داریم
اول یوحنا ۱۴ :۳

 :ما میدانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیدایم ،چون یکدیگر را دوست میداریم .هرکه دیگران را دوست
ندارد ،هنوز در قلمرو مرگ زندگی میکند.

برادران و خواهران ایمانیمان را دوست داریم چون محبت خدا رو چشیدهایم و از نظر روحانی بهم وابسته شدهایم.


محبتمان را نسبت به برادران و خواهران ایمانی مان را چگونه می توانیم عمالً نشان دهیم؟ (اول یوحنا )۱۶-۱۸ :۳

 -۲به عنوان ایمانداران باهم متحد هستیم
اول قرنتیان ۱۲ :۱۲

 :بدن انسان ،واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت میباشد ،باز هم بدن .احد
است و مسیح هم همین طور میباشد.

افسسیان ۳-۴ :۴
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چون ما ایمانداران یک پدر مشترک آسمانی داریم مثل یک خانواده بزرگ بهم وابسته هستیم و محبت و اتحادی که بین ایمانداران وجود
دارد ،جالل و عظمت خدا را در دنیا نشان میدهد.
 -۳نسبت به هم مسئول هستیم
اول قرنتیان ۲۵-۲۶ :۱۲

 :تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید ،بلکه تمام اعضاء نسبت به یکدیگر توجه متقابل
داشته باشند .اگر عضوی به در د آید ،اعضای دیگر در درد آن عضوشریک هستند .همچنین اگر یکی از اعضاء مورد
تحسین واقع شود ،اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود.

افسسیان ۴-۱۶ :۴
 خدا به هر کردام از ما خصوصیات و امتیازات متفاوتی بخشیده است .پس باید به کمک کردن به همدیگر و کامل کردن بکدیگر اهمیتبدهیم.


در رابطهات با دیگر ایمانداران چه تغییراتی بوجود آمده است؟

ج) رابطه جدید با دنیا
 -۱اطرافیانمان را دوست داریم
رومیان ۵:۵

 :این امید هیچ وقت ما را مأیوس نمیسازد ،زیرا محبت خدا به وسیله روحالقدس که به ما عطا شد ،قلبهای ما را
گرفته است.

محبتی که خدا در دلمان کاشته شامل همه انسانها میشود .اما اموری که بر ضد خدا هستند نباید دوست داشته باشیم.


از انسانهایی که خوشمان نمیآید چگونه میتوانیم آنها را نیز دوست داشته باشیم؟

 -۲برای گسترش و پخش انجیل جرأت و جسارت الزم را داریم
کارهای رسوالن ۸ :۱

 :اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتادهترین
نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.

روحالقدس نسبت به انسانهایی که به آخر خط رسیدهاند در درون ما یک آرزی قوی ایجاد میکند که آنها را به سوی عیسی راهنمایی
کنیم( .کارهای رسوالن )۲۰ :۴


در چه مکانی میتوانیم انجیل را پخش کنیم؟

 -۳بر گناه فائق آمدیم
رومیان ۱۲ :۶

 :دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شفا حاکم باشد و شما را مطیع هوسهای خود سازد.

شخصی که با مسیح زندگی میکند نباید اسیر خواستهای جسمانی باشد و نباید اجازه دهیم گناه بر ما پیروز شود .اما این به این معنی
نیست که یک مسیحی هرگز گناه نمیکند.
ا گر در حالیکه مسیحی هستم مرتکب گناه شوم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چگونه میتوانم طلب عفو کنیم؟ (اول یوحنا )۹ :۱
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سواالت تمرینی
 -۱آیات یوحنا  ۱۲-۱۳ :۵را ازبر بنویسید:

 -۲ایمان به دریافت نجات به چه معنی است؟

 -۳چه کسانی می توانند ایمان به دریافت نجات را صاحب شوند؟

 -۴گناه یک بیماری سخت است .درمان آن چیست؟

 -۵اگر شخصی بگوید :چند تا از دعاهایم قبول شده پس به بهشت خواهم رفت .چه حوابی میدهید؟

 -۶ایمان به دریافت نجات بر چه پایهای تکیه میکند؟

 -۷سه آیه از کتاب مقدس که وعده زندگی جاودانی بخشش و فرزندخواندگی میدهد را بنویسید:

 -۸خداوند برای اطمینان بخشیدن به ما که نجات یافتهایم سه راه نشان میدهد .آن سه راه را ذکر نمایید:

 -۹روحالقدس چگونه در ما ایمان به دریافت نجات را بوجود میآورد؟

 -۱۰ایمان به دریافت نجات چه تغییراتی در زندگی ما ایجاد کرده است؟
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لحظاتی در سکوت (دعا)
مطالعه کالم خدا و صحبت کردن با خدا
معموالً خدا از کسانی برای پیشبرد کارهایش استفاده میکند که با او یک رابطه عمیق و دائمی دارند و زمانی که در سکوت با خدا سپری
میکنند تأثیر مهمی در این رابطه دارد .وقتی از زمانی در سکوت سخن میگوییم ،منظور زمانی مشخص میباشد که به تنهایی با خدا
سپری شده است .یعنی« :مدتی در سکوت»
در کتاب مقدس بطور مشخص از این کلمه استفاده نشده است اما در آیات زیادی بطور مستقیم به آن اشاره شده است.
مزامیر ۳ :۵

 :خداوندا ،سحرگاهان آواز زاری مرا میشنوی و هر صبح به درگاه تو دعا میکنم.

زمانی در سکوت

چرا در سکوت زمان
سپری کردن مهم
است؟

به چه مدت در سکوت
زمان بگذرانیم؟

چه زمانی برای سکوت
مناسب است؟

چگونه رفتار نماییم؟

چه مکانی برای این
سکوت مناسب است؟

 .۱چرا در سکوت زمان سپری کردن مهم است؟
الف) برای زندگی روحانیمان مهم است
برای زندگی روحانی مان احتیاج به تغذیه داریم و این تغذیه روحانی در زمان وسیع و در سکوت در حضور خدا به واقعیت میپیوندد.
متی ۴:۴

 :عیسی در جواب گفت :کتاب مقدس می فرماید :زندگی انسان فقط بسته به نان نیست ،بلکه به هر کلمهای که خدا
میفرماید.

در زندگی طبیعی عادتهای روزانه داریم .چنانچه برای سالمتی جسمی خود باید به وجودمان رسیدگی نماییم .در زندگی روحانی نیز
عادتهای روزانه داریم و روحمان نیز احتیاج به رسیدگی دارد.
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بدین ترتیب وضعیت زندگی روحانی ما با رسیدگی به آن و یا عدم رسیدگی و بیاعتنایی به آن میتواند در طیف وسعی در نوسان باشد.


اگر انسان به خودش رسیدگی نکرده و تغذیه ننماید چه اتفاقی میافتد؟ اگر یک مسیحی تغذیه روحانی نشود چه اتفاقی برای او
میافتد؟

مدت زمانی که در سکوت با خدا سپری مینماییم ستون فقرات زندگی ایمانیمان است .و با کنترل آن میفهمیم که فلج شدهایم یا یک
زندگی پر برکت روحانی داریم.
ب) برای رشد روحانی مهم است
افسسیان ۱۵ :۴


 :بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان میکنیم ما باید در هر مورد ،در مسیح که سر است ،رشد کنیم.

چگونه میتوانیم بفهمیم که در ایمان رشد کردهایم یا نه؟
 :علما و فریسیان مواظب بودند که ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا خواهد داد تا مدرکی علیه او به دست آورند.

لوقا ۷ :۶

یک شاگرد باید مرتب در یادگیری چیزهای تازه سعی و کوشش نماید .عیسی میخواهد که شاگردانش یک رابطه پربار و عمیق و رو به
رشد با خدا داشته باشند .به همین خاطر در سکوت با خدا زمان گذراندن خیلی مهم است.
ج) نشان دهنده محبتمان به خداست
وقتی متوجه میشویم که رابطهمان با خدا بر محبت استوار است ،خستگیها و بیحوصلهگی و یکنواختی زندگیمان از بین میرود .این
رابطه را همیشه اول خدا با ما آغاز می نماید بدون آنکه برای آن حد و مرزی تعیین کند و این نشان دهنده محبت بدون شرط او نسبت به
ماست.
اول یوحنا ۱۹ :۴

 :ما به دیگران محبت میکنیم چون اول خدا به ما محبت کرد.

یوحنا ۱۶ :۳

 :زیرا خدا جهانیان را آن قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هالک نگردد ،بلکه
صاحب حیات جاودان شود.

محبت واقعی احتیاج به رسیدگی خاص دارد و در زندگی باید دیده شود.
این چگونه میتواند عملی شود؟
در یک رابطه محبتآمیز صحبت کردن ضروری است .باید با خدا صحبت کرد و صدای او را شنید.



-

برای عمیق شدن رابطهمان با خدا باید زمان بگذاریم.

-

با ستایش و شکرگزاری به او بگوییم که دوستش داریم.

-

در طول روز باید زمانی در سکوت سپری کردن به او جدا نماییم.

محبت خود نسبت به خدا را چگونه میتوانم نشان دهم؟
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 .۲چه زمانی برای سکوت مناسب است؟
الف) مسئله زمان
داشتن زمان مناسب مشکل است ،اما باید زمان بگذاریم .عادتهای روزانه مانع جدا کردن زمانی مناسب برای سکوت میشود .در این
عصر پرهیاهو سکوت یک مشکل بزرگی است .اما اگر میخواهیم صدای خدا را بشنویم باید زمانی در سکوت با او داشته باشیم.
مزامیر ۷ :۳۷

 :در حضور خداوند ساکت باش و با صبر منتظر کار او باش

مزامیر ۱۰ :۴۶
مزامیر ۲ :۶۲
اشعیاء ۳۰:۱۵
اگر برای مطالعه کتاب مقدس و دعا زمان پیدا نمیکنیم دلیلش چیست؟
ب) سکوت در ساعات صبح
مسیحیان زیادی متوجه شده اند که مهمترین و مفیدترین زمان برای سپری کردن در حضور خدا صبح زود است .برای صحبت با شاه
شاهان باید بهترین زمان را انتخاب نمود.
مزامیر ۱۳ :۸۸

 :خداوندا ،هر روز صبح به درگاه تو دعا میکنم و از پیشگاه تو یاری میطلبم.

مزامیر ۱۴۷ :۱۱۹

 :سحرگاهان به پیشگاه تو دعا میکنم و از تو کمک میخواهم و امید من به وعده تو میباشد.

اشعیاء ۹ :۲۶
لوقا ۳۸ :۲۱
عیسی نیز برای سپری کردن زمان با پدر آسمانیاش صبح زود برمیخاست.
مرقس ۳۵ :۱

 :سحرگاه روز بعد ،عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد.



مزایای صبح زود چیست؟ (اشعیاء )۴ :۵۰



برای من مناسبترین زمان برای دعا چه زمانی است؟

ج) ساعات دیگری که میتوان در سکوت سپری نمود
 .۱در طول روز
در تمام طول روز میتوانیم با خدا باشیم .در یک پیاده روی می توان دعا کرد و یا یک سرود پرستش خواند و یا در حین کار در دل دعا
نمود.
دانیل ۱۱ :۶

 :وقتی دشمنان او را دیدند که نزد خدا دعا میکند.
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در آیه تسالونیکیان  ۱۷ :۵مرتباً دعا کردنمان خواسته شده است .این خواسته عمالً چگونه ممکن است؟

 .۲یک شب در سکوت
در شب به کارهایی که خدا در طول روز هدایتمان نموده تفکر کرده و شکرگزاری نماییم.
مزامیر ۶ :۶۳

 :شبها وقتی که به بستر خود میروم تو را به یاد میآورم و تمام شب درباره تو تفکر میکنم.

چرا برای داشتن یک زمان خاص با خدا یک شب را وقف او نکنیم؟
دقت! اگر فقط شب کتاب مقدس بخوانیم هیچ تغییری بوجود نمیآید و فقط یک روز معمولی خواهیم داشت.


فراهم کردن یک شب برای سکوت در حضور خدا چگونه ممکن است؟

 .۳یک روز در سکوت
برای گذراندن یک زمان خاص با خدا میتوان یک روز را انتخاب کنیم .برای این منظور باید مکانی انتخاب کنیم که بتوانیم تنها مانده و
کسی مانع رابطهمان با خدا نشود.


فراهم کردن یک روز برای سکوت چگونه ممکن است؟

 .۳چه مکانی برای سکوت مناسب است؟
برای مفید سپری کردن زمان با خدا ،داشتن مکان مناسب نیز مهم است .برای بهتر شنیدن صدای خدا باید مکانی را انتخاب کرد که
بتوانیم همه دقتمان را متوجه او سازیم.
 :هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو ،در راببند و در خلوت ،در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که

متی ۶ :۶

هیچ چیز از نظر او پنهان نیست ،اجر تو را خواهد داد.
هر مکانی برای سکوت در حضور خدا مناسب نیست.
-

همه دقت و فکرمان متوجه خدا باشد.

-

کسی این رابطه را قطع نکند.

-

مکانی ساکت باشد.

مکانهای دیگری که میتواند مناسب باشد:
دانیال ۱۱ :۶
مرقس ۳۵ :۱


برای من چه مکانی مناسب است؟



برای سپری کردن زمانی در سکوت در محضر خدا چه مکانیهایی مناسب نیستند؟
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 .۴به چه مدت در سکوت زمان بگذرانیم؟
جواب این سوال را بطور قطح نمیتوان داد .بستگی به شرایطمان دارد .مثالً چقدر زمان داریم ،یا خدا را چقدر دوست داریم؟
ارمیا ۱۶ :۱۵

 :تو با من سخن گفتی من به هر کلمه آن گوش دادم .ای خداوند ،خدای متعال ،من به تو تعلق دارم و گفتار تو
قلب مرا از شادی و خوشی سرشار میسازد.

کالم خدا یک غذای روحانی است و باید اهمیت آن را بدانیم و در طول رابطهمان با خدا جوابهایی که نیاز داریم را میتوانیم از آن
دریافت نماییم.


در طول روز چقدر تغذیه جسمانی میشویم؟



در طول روز چقدر به تغذیه روحانی نیاز داریم؟

قوم اسرائیل در صحرا با من تغذیه می شد و این یک نمونه برای تغذیه روحانی است( .خروج )۱-۱۸ :۱۶


قوم اسرائیل در یک روز چقدر میتوانستند من جمع کنند؟

 .۵چگونه رفتار نماییم؟
در این مورد یک چهارچوب مشخص داده نشده است .اما اگر در عمل این  ۵مورد را رعایت نماییم مفید است.
الف) دعا کن
مزامیر ۱۸ :۱۱۹

 :چشمانم را باز کن تا حقایق عالی احکام تو را ببینم.

در مرحله اول سکوت در حضور خدا اول به خاطر اینکه می توانیم به حضورش رویم شکرگزاری می نماییم و به دنبال آن کتاب مقدس
را مطالعه کرده از خدا میخواهیم از طریق آن با ما صحبت نماید.


سکوت در حضور خدا را با چه انتظاراتی شروع میکنی؟

ب) بخوان
یوشع ۸ :۱

 :کتاب تورات را همیشه در نظر داشته باش ،آن را بخوان و درباره آن روز و شب تفکر کن تا بتوانی تمام دستوراتی
که در آن نوشته شده ،پیروی و اطاعت نمایی .آنگاه موفق و کامیاب خواهی شد.

دوم تیموتائوس ۱۶ :۳
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در ادامه از کتاب مقدس قسمتهایی را مطالعه میکنیم اما نباید فقط قسمتهایی که دوست داریم را مطالعه نماییم .بلکه همه کتاب
مقدس را باید خواند .بنابراین باید با یک برنامهریزی مرتب مطالعه نماییم.


مطالعه کتاب مقدس را از کجا شروع کنیم و در روز چقدر باید مطالعه نماییم؟

ج) تفکر کن
بعد از مطالعه روی آن فکر کنیم و از خود بپرسیم خدا از طریق کالمش چه میخواهد به ما بگوید نکتههای مهم را یادداشت کردن مفید
است و در ادامه از خودمان این سواالت را بپرسیم:
-

چه گناهی است در زندگیام که باید آن را ترک نمایم؟

-

چه وعدهای را از طرف خدا میتوانم طلب کنم؟

-

چه الگویی را باید تعقیب کنم؟

-

چه هشداری را باید مرتب دقت نمایم؟

-

یک حقیقت تازه در مورد خدا به من میدهد؟

-

چیزی هست در زندگی که باید حل کنم یا دوباره مرتب نمایم؟



چرا بعد از مطالعه قسمتی از کتاب مقدس ،تفکر در مورد آن مهم است؟ (مزامیر )۲ :۱

د) دعا کن
در طول تفکر در مورد کالم خدا در حال صحبت با خدا هستیم .با دعا کردن نیز آن را میخوانیم.
اما دعای اصلی مان باید شامل پرستش ،شکرگزاری ،اعتماد و توکل به خدا و شفاعت باشد( .تیموتائوس اول )۱-۲ :۲
میتوانیم برای دعاهایمان یک جدول مطابق شکل زیر تهیه نماییم .در آن تاریخ دعا و تاریخ قبول شدن آن را یادداشت نماییم ،به تحقیق
رسیدن دعاهایمان به ما جسارت میبخشد.
ه) حرکت کن
یعقوب ۲۲ :۱

 :شما باید بر طبق کالم او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید.

در طول دعا خدا با ما سخن گفته است .این باید بر روی زندگیمان تأثیرگذار باشد.


نکته هایی را که خدا در طول دعا برایم مشخص کرده را چگونه و تا چه حد در زندگیام عملی مینمایم؟
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سواالت تمرینی
 -۱مزامیر  ۴ :۵را ازبر بنویسید:

 -۲زمان سکوت در محضر خدا به چه معنی است؟

 -۳چرا سکوت در حضور خدا برای ما مهم است؟

 -۴چگونه می توانیم محبتمان را نسبت به خدا عمق بیشتر بدهیم؟

 -۵برای گذران سکوت در حضور خدا چه ساعتی مناسب است؟

 -۶سکوت در حضور خدا چه مدت باید طول بکشد؟

 -۷مشکل «وقت ندارم» را چگونه میتوان حل کرد؟

 -۸چه مکانی برای سکوت در حضور خدا مناسب است؟

 -۹به شخصی که میگوید :نمیدانم زمانی را که با خدا دارم چگونه مفیدتر و جالبتر نمایم .چه میگویید؟

 -۱۰وقتی به طور مرتب در محضر خدا در سکوت زمان سپری میکنیم از چه تأثیرات مثبتی در زندگیمان میتوانیم اطمینان حاصل
کنیم؟
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گروه = جمع ایمانداران = کلیسا
شخصی که تازه مسیحی شده دوستان زیادی بدست میآورد و بعضی از دوستان گذشتهاش را از دست میدهد .کتاب مقدس برای اتحاد
مسیحیان کلمه گروه را استفاده میکند .این یک اتحاد سیاسی نیست .براساس آموزههای کتاب مقدس ،کلیسا یک گروه خاص است که
اشخاصی که از طرف عیسی نجات یافته و متعلق به او هستند را شامل میشود.
یعقوب ۱۴ :۲

 :ای برادران ،چه فایده دارد اگر کسی بگوید :من ایمان دارم ولی عمل او این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش میتواند او
را نجات بخشد؟

گروه ایمانداران = کلیسا

کلیسا چیست؟

کلیسا را چه کسی رهبری
می کند؟

سمبل هایی که برای
کلیسا استفاده می شود

اتحاد کلسیا

انتخاب کلیسا

وظایف کلیسا

 .۱کلیسا چیست؟
کلمه کلیسا در یونان قدیم ) (Ekklesiaبه معنی اشخاص انتخاب شده است .این کلمه در عهد جدید  ۱۱۴مرتبه استفاده شده ،همچنین
برای جلسات ایمانداران نیز استفاده شده.
متی ۱۸ :۱۶

 :و به تو می گویم که تو پطرس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ ،هرگز بر
آن چیره نخواهد شد.

مسیحیان اولیه نیز خود را انتخاب شده معرفی مینمودند.
اشخاص عضو این گروه عیسوی همه توبه کرده (کارهای رسوالن  ،)۱۸ :۲۶دوباره متولد شده (اول پطرس  )۳ :۱و نجات یافته بودند
(کارهای رسوالن )۴۷ :۲
در عهد عتیق قوم اسرائیل بود که می خواست این کلمه را استفاده کند .در عهد جدید این کلمه برای جمع ایمانداران استفاده شده اما
الزم است که گروههای محلی و جهانی را از هم جدا کرد.
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الف) گروههای جهانی
این گروه شامل تمام دنیا و همه اعصار میشود .کتاب مقدس در چند جا به گروهی که تمام ایمانداران را شامل میشود اشاره میکند.
کولسیان ۱۸ :۱

 :او سر و منشاء بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همهچیز مقام
اول را داشته باشد.

افسسیان ۲۵ :۵

 :ای شوهرها ،چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد ،شما نیز زنهای خود را دوست بدارید.

هر شخصی که تولد تازه دارد عضوی از گروه ایمانداران جهانی است .به همین دلیل نیز می تواند وابسته به یک گروه ایمانداران محلی نیز
بشود.
 وقتی با ایمانداران کشورهای دیگر روبرو میشویم با اینکه از قبل آنها را نمیشناختیم چگونه میتوانیم سریعاً با آنها صمیمی شویم؟
ب) گروه محلی
گروه محلی جمع ایمانداران یک محله مشخصی است.
اول قرنتیان ۲ :۱

 :به کلیسای خدا که در شهر قرنتس است ،یعنی به همه آنانی که در اتحاد با عیسی مسیح مقدس خوانده شدهاند و
به مقام مقدس دعوت شدهاند و به همه کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند ماست به زبان میآورند.

دوم قرنتیان ۲۸ :۱۱

 :از آن گذشته ،نگرانی برای تمام کلیساها باری است که شب و روز بر دوش من است.

هر گروه محلی جزئی از گروه جهانی است و مکانی است که در آن ایمانداران دور هم جمع شده کتاب مقدس را مطالعه می کنند .در
آنجا به یکدیگر کمک کرده و مشارکت مینمایند.


کارهای رسوالن  ۴۲-۴۷ :۲را مطالعه کن و بگو که مسیحیان اولیه در کجاها جمع شده و چه کارهایی انجام میدادند.



چرا وابسته شدن هر مسیحی به یک گروه محلی مهم است؟

 .۲سمبل هایی که برای کلیسا استفاده میشود
الف) شبان و گله
در کتاب مقدس گروه ایمانداران ،به گروهی از بره که شبان آن عیسی است تشبیه میشوند
اول پطرس ۲ :۵

 :از گلهای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و کاری که انجام میدهید از روی اجبار نباشد ،بلکه
چنانکه خدا میخواهد آن را از روی میل و رغبت انجام دهید ،نه به منظور منفعت شخصی بلکه با حسن نیت و
عالقه.

کارهای رسوالن ۲۸ :۲۰
مزامیر ۱-۶ :۲۳
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شبان برای برههایش چه کارهایی انجام میدهد؟
یوحنا ۱۵ :۱۰
یوحنا ۹ :۱۰
یوحنا ۲۷ :۱۰
یوحنا ۲۸ :۱۰
بره ها با شبان چه طور رفتار می کنند؟
یوحنا ۴ :۱۰
یوحنا ۱۴ :۱۰
یوحنا ۲۷ :۱۰
ب) داماد و عروس
رابطه ایمانداران با عیسی شبیه یک رابطه محبتآمیز عروس و داماد است.
مکاشفه ۷ :۱۹

 :شادی و وجد کنیم و جالل او را بستاییم ،زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است ،عروس او خود را آماده ساخته
است.

اول تسالونیکیان  ۱۷ :۴در (عروسی بره) (مکاشفه  )۷ :۱۹کلیسا = عروس با مسیح = داماد یکی میشود .تا زمانی که این اتفاق به انجام
برسد ،کلیسا باید خود را آماده سازد.


عیسی (داماد) برای کلیسایش (عروس) چه آرزویی دارد؟ (افسسیان )۲۶-۲۷ :۵

ج) سر و بدن
همانطور که یک رابطه بین تک تک اعضای کلیسا (بدن) است ،بین کلیسا (بدن) و عیسی (سر) نیز باید یک رابطه باشد .در اول قرنتیان
 ۱۲از کلیه «بدن» برای کلیسا و «سر» برای مسیح استفاده شده است .هر عضو یک وظیفه خاص دارد.
اول قرنتیان ۱۸ :۱۲

 :در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق ارده خود بخشیده است.

و همه این اعضاء در یک هماهنگی تمام میباشند.
اول قرنتیان ۱۳ :۱۲

 :پس همه ما خواه یهود ،خواه یونانی،خواه برده و خواه آزاد با یک روح در بدن تعمید یافتهایم و همه از همان روح پر
شدهایم تا از او بنوشیم.

چرا اعضای یک گروه با هم متفاوت هستند؟ (اول قرنتیان )۱۴-۲۶ :۱۲
د) خانواده خدا
اول تیموتائوس ۱۵ :۳

 :تا در صورتیکه در آمدن تأخیر کردم ،بدانی که رفتار ما در خانواده خدا ،که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت
است ،چگونه باید باشد.

در این خانه سنگ زاویه عیسی است( .افسسیان  )۱۹-۲۲ :۲ما سنگهای زندهای هستیم که روی این پایه گذاشته شدهایم( .اول پطرس :۲
)۵
اگر این سنگ ها نامنظم روی هم ریخته شوند هیچکدام هیچ کاربردی نخواهند داشت پس مهم است که هر کداممان جای خود را بدانیم
و گرنه جای خالی بوجود خواهد آمد.


فرق خانه خدا با یک خانه معمولی چیست؟
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 .۳اتحاد در کلیسا
کلمه اتحاد در یونانی ) (Koinoniaاست که به معنی به اشتراک گذاشتن است .چه چیزهایی را میتوانیم به اشتراک بگذاریم؟
یوحنا ۳۵ :۱۳

 :اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید ،همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید.

اول یوحنا ۱۱ :۴

 :ای عزیزان ،اگر محبت خدا به ما چنین است ،ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم.

محبت را می توان به اشتراک گذاشت .محبت کردن و محبت دادن است.
الف) اتحاد مسیحیان در کجا دیده میشود؟
مکان دیدار مسیحیان پرستش است.
کارهای رسوالن ۷ :۲۰

 :در شب یکشنبه وقتی ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جمع شدیم،پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر
بود ،به تفصیل برای آنان صحبت کرد و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد.

ایمانداران اولیه روز اول هفته برای پرستش دور هم جمع میشوند (روز یکشنبه) .چون در آن روز مسیح قیام کرده بود.
پرستش شامل چه قسمتهایی است؟
کارهای رسوالن ۴۲-۴۷ :۲
کولسیان ۱۶ :۳
اول قرنتیان ۲۶ :۱۴
ایمانداران به چه شکل های دیگری دور هم جمع میشوند؟
کارهای رسوالن ۴۶ :۲
کارهای رسوالن ۲۷ :۱۴
ب) چرا مسیحیان نیاز دارند دور هم جمع شوند؟
اگر یک زنبور را درون یک شیشه قرار داده و غذا و آب مورد نیاز را به او دهند دو روز بعد میمیرد .چون از گروه خود جدا افتاده است.
مسیحیان نیز مانند آن زنبور احتیاج دارند که در گروه ایمانداران زندگی کنند.
اتحاد مسیحیان چه فوایدی دارد؟
 -۱تشویق یکدیگر
عبرانیان ۲۴-۲۵ :۱۰

 :برای ویشی جستن در محبت و کارهای نیکو یکدیگر را تشویق کنیم ،از جمع شدن با یکدیگر در مجالس کلیسایی
غفلت نکنیم چنانچه بعضی ها به این عادت کرده اند بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم ،مخصوصاً در این زمان
که روز خداوند نردیک میشود.

عبرانیان ۱۳ :۳


از خواهران و برادران ایمانیام مخصوصاً در چه موردی احتیاج به تشویق دارم؟ (غالطیان )۱-۲ :۶
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 -۲هشدار دادن = نصیحت کردن
کولسیان ۱۶ :۳

 :اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پری آن سرتاسر وجود شما را فرا گیرد .یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند
دهیدو با سپاسگزاری در دلهای خود زبور ،تسبیحات  .سرودهای روحانی برای خدا بخوانید.



در چه مواردی احتیاج به راهنمایی و نصیحت داریم؟ (کارهای رسوالن  ۲۶ :۷و  ۲۳ :۱۱رومیان ۱ :۱۲

غالطیان )۱ :۶

 -۳تجهیز شدن برای خدمت
افسسیان ۱۱-۱۲ :۴

 :او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی :بعضی را برای رسالت ،بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و
تعلیم برگزید ،تا مقدسین را در کاری که برای او انجام میدهند مجهز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت
نمایند.



تک تک اعضاء را چگونه میشود تجهیز کرد؟

 .۴وظایف کلیسا
به عنوان یک ایماندار وظیفهمان  ۳جهت دارد:
-

به طرف باال

پرستش و جالل دادن خدا

-

به طرف بیرون

بشارت دادن

-

به طرف داخل

تشکیل دادن گروه (کلیسا)

الف) جالل دادن به خدا
دادن این وظیفه به ایمانداران از طرف خدا از اول کتاب مقدس تا به آخر آن دیده میشود.
تشنیه ۷ :۵
دوم تواریخ ۳ :۷
یوحنا ۲۴ :۴
افسسیان ۱۲ :۱

 :پس ما که اولین افرادی بودیم که به مسیح امیدوار شدیم ،باید بزرگی خدا را بستاییم.

پرستش یک راه جالل دادن به خداست .در طول پرستش محبت و بزرگی خدا را میستاییم و به این وسیله زندگی ما نیز به مرور شبیه
زندگی او میشود.


در عمل چگونه میتوانیم خدا را جالل دهیم؟

ب) به تمام دنیا بشارت دادن
بشارت دادن یکی از مهمترین وظایفی است که عیسی به شاگردانش میدهد.
متی ۱۸-۲۰ :۲۸

 :آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود :تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است.
پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روحالقدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه
چیزهایی را که به شما گفته ام ،انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم.



در این عصر چگونه میتوانیم بشارت بدهیم؟
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ج) تشکیل دادن گروه (کلیسا)
اولین کلیسا را مسیح بنا کرد (متی  )۱۸ :۱۶و بعد از آن هر ایماندار باید برای بنا و رشد کلیسا خدمت کند.
اول پطرس ۵ :۲

 :و شما نیز مانند سنگهای زندهای هستید که خانهای روحانی از شما بنا میشود و در خانه ،شما به عنوان کاهنان
مقدس ،قربانیهای روحانی را که در نظر خدا پسندیده است ،به وسیله عیسی مسیح بگذرانید.



با اشخاص مرددی که در جامعه ما هستند  ،در جمع خودمان چگونه باید رفتار نماییم تا احساس غربت نکنند؟ (رومیان )۷ :۱۵



برای رشد ایمان یکدیگر چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟ چه خدماتی در جهت ساخته شدن یک جامعه می توانیم انجام دهیم؟

رومیان ۱۰ :۱۲
رومیان ۱۳ :۱۲
غالطیان ۲ :۶
عبرانیان ۳:۱۳
در گروه اگر وظیفهمان را خوب درک نماییم در جمع باعث جالل دادن به خدا میشویم

 .۵کلیسا را چه کسی رهبری می کند؟
بسیاری از اشخاص معتقدند که کلیسا را باید شخصی که از نظر روحانی به مرتبه باالیی رسیده و یا دانشگاه الهیات را تمام کرده است
رهبری نماید .اما کتاب مقدس به این مسئله دید دیگری دارد .کلیسا را چه کسی باید رهبری نماید؟
الف) سر کلیسا عیسی مسیح است
کولسیان ۱۸ :۱

 :او سر و منشاء بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام
اول را داشته باشد.

اول تیموتائوس ۱۵ :۳

 :تا در صورتیکه در آمدن تأخیر کردم ،بدانی که رفتار ما در خانواده خدا ،که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت
است ،چگونه باید باشد.

جمع ایمانداران به خدا متعلق است .مسئول اصلی اوست .از کتاب مقدس یاد میگیریم چگونه در کلیسا رفتار نماییم.


دانستن اینکه سر کلیسا مسیح است چه تأثیری بر روی رفتارمان در کلیسا دارد

ب) پیران کلیسا
شبانی را که رهبران کلیسا انتخاب کردهاند را پیران کلیسا راهنمایی میکنند.
کارهای رسوالن ۲۸ :۲۰

 :مواظب خود و مواظب آن گلهای باشید که روحالقدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون شبانان ،کلیسایی
را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید.

اول پطرس ۱-۴ :۵
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منظور از پیران کلیسا اشخاص مسن کلیسا نیست .بلکه منظور اشخاصی هستند که در گروه رهبری کلیسا مدت زمان زیادی خدمت کرده
و تجربه کسب نمودهاند.
پیر کلیسا )( (Episkoposیعنی نظارت کننده یا شبان) اینکه چه خصوصیاتی باید داشته باشد در اول تیموتائوس  ۱-۷ :۳توضیح داده شده
است.
وظایف پیران کلیسا :هدایت اعضاء ،درس دادن کتاب مقدس (اول تیموتائوس  )۱۷ :۵و رهبری کردن جمع ایمانداران از نظر روحانی می
باشد.
ج) خادمین کلیسا )(Diyakon
 Diyakonبه معنی خادم میباشد .زندگی عیسی مسیح یک زندگی خدمتی بود( .مرقس  )۴۵ :۱۰زندگی ما نیز باید با خدمت توأم باشد
(اول پطرس  )۱۰ :۴چرا کلیسا به خادم نیاز دارد؟
-

پیران کلیسا مسئول وضعیت روحانی کلیسا هستند( .اول پطرس )۱-۴ :۵

-

خادمین به طور خاص مسئول کارهای عملی کلیسا هستند( .کارهای رسوالن )۱-۷ :۶

خادمین مسسولیت بزرگی دارند و به آنها وظایف زیادی داده میشود( .اول تیموتائوس )۸-۱۲ :۳
د) همکاری اشخاص متفاوت
خدا به هر کدام از اعضاء کلیسا یک هنر مخصوص بخشیده است .بنابراین هر کدام از ما باید طبق ارمغانی که از خدا دریافت کردیم باید
به کلیسا خدمت نمائیم .در افسسیان  ۱۱ :۴از چهار وظیفه خطیر سخن به میان آمده است:
 :او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی :بعضی را برای رسالت ،بعضی را برای نبوت ،بعضی را برای بشارت و

افسسیان ۱۱ :۴

بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید.
رسول:

شخصی که به مکانی دیگر فرستاده میشود .کلمه آپستل ) (Apostelدر زبانهای غربی به معنی فرستاده شده است.

بنابراین رسول شخصی است که به مناطق دیگر فرستاده می شود تا اشخاص را به مسیح دعوت نموده و در عین حال بتواند تشکیل کلیسا
داده و به خداوند خدمت نماید.
پیامبر یا نبی:

شخصی است که کالم خدا را گرفته و به اشخاص دیگر منتقل میکند .حتماً نباید از آینده خبر دهد .مهم این است

که کالم خدا را به شکل درستی به دیگران منتقل دهد.
مبشر :مزده دهنده :شخصی است که انجیل را به دیگران به شکل قابل فهمی توضیح داده و آنها را به انتخاب عیسی مسیح راهنمایی
نماید.
شبان:

شخصی است که خیر و خوبی تمام اعضاء کلیسا را خواسته و آنها را به شکل درستی هدایت نموده و تشویق

نماید.
معلم:

مطالب کتاب مقدس را به شکل ساده به اعضاء آموخته و به آنها برای یادگیری کالم کمک نماید و دقت نماید که

حقیقت کتاب مقدس را آموزش دهد.
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ه) تکتک اعضاء
کلیسا فقط از طرف متخصصان اداره نمیشود .مسئولیت ها باید بین تکتک اعضاء تقسیم شود.
 :به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است ،استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرد.

اول پطرس ۱۰ :۴

در کلیسا خدمتهای زیادی وجود دارد مثالً :دعا – مالقات بیماران – نظافت – ترتیب دادن – بردن و آوردن وسایل یا اشخاص –
بشارت شخصی در گروه پرستش – سرود خواندن – نگهداری بچه ها – تعلیم جوانان.


در رومیان  ۴-۸ :۱۲از چه وظایفی صحبت میکند؟

بدون شک خیلی موردهای دیگری نیز هست برای همکاری کردن .شخصی که برای خدمت با توجه به استعدادهایی که از طرف خدا به
وی اعطاء شده است حاضر است زودتر جای خود را در کلیسا پیدا کند .شرط مهم همکاری در اول قرنتیان  ۲ :۴مشخص شده است.


در کلیسای ما چه موردهایی برای همکاری وجود دارد؟ چه نیازهایی وجود دارد؟

 .۶انتخاب کلیسا
در بعضی از شهرها کلیساهای زیادی وجود دارد .برایمان این سوال پیش میآید که به کدام کلیسا وابسته باشیم؟
-

بدنبال یک کلیسای مکمل گشتن،

-

مرتباً کلیسا عوض کردن،

-

سالن زیبای کلیسا و یا شکل ظاهری کلیسا نباید در تصمیمگیری تأثیر بگذارد.

در انتخاب کلیسا به چه مسائلی باید توجه داشت؟
-

دعا کنیم که خدا مکان درست را به ما نشان دهد.

-

به شکل فعالی حاضر به خدمت باشیم.

-

از خودمان چند سوال بپرسیم:
o

انجیل بطور واضح شنیده میشود؟

o

روی اینکه عیسی مسیح تک نجات دهنده است تأکید میشود؟

o

برای دعا زمان دارد؟

o

یک کلیسای بشارتی است؟

کلیسایی را که در آنجا خدا برای تو نشان می دهد انتخاب کن .بدون شک در کلیسایی که انتخاب کردی کمبودهایی خواهی دید .نباید
انتقاد کرد بلکه با دیگر اعضاء با دعا به سوی پیروزی پیشرفت کرد.
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سواالت تمرینی
 -۱کارهای رسوالن  ۴۱-۴۲ :۲را ازبر بنویسید:

 -۲کلیسای محلی چیست؟

 -۳در کلیسای عیسی چه اشخاصی وجود دارند؟

 -۴به شخصی که میگوید« :هر مسیحی از کلیسای مسیح است ،پس مجبور نیستم حتماً در یک کلیسای محلی شرکت نمایم» چه جوابی
میدهید؟

 -۵اتحاد مسیحیان در کجا دیده میشود؟

 -۶هدف از اتحاد مسیحیان چیست؟

 -۷در کتاب مقدس برای کلیسا از سمبلهایی استفاده نموده ،آنها را بنویسید.

 -۸در یک گروه کلیسایی وظیفه هر شخص  ۳جهت دارد آن  ۳جهت را بنویسید.

 -۹کلیسا را چه کسی رهبری میکند؟

 -۱۰برای رشد کلیسا هر عضو یک مسئولیت خاصی دراد .برای همکاری با دیگر اعضا چه فرصتهایی در کلیسا برای خودت میبینی؟
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دعا
دعا کاری است که یک مسیحی باید بیشتر از هر کاری آن را دوست داشته باشد .در دعا ،وابستگیمان را به خدا به شکل خاصی نشان
میدهیم و رابطهمان با خدا عمیقتر شده و ایمانمان رشد میکند .به این دلیل بدون دعا نمیتوان مسیحی ماند.
قبل از ایمان به عیسی مسیح دعا برای توبه چه معنی داشت و اکنون چه معنی دارد؟ فکر کن! فرق بزرگی خواهد داشت.
یکبار یکی از شاگردان از عیسی خواهش کرد :خداوندا ،همان طور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است تو هم دعا کردن را به ما یاد
بده (لوقا  ) ۱ :۱۱این آرزوی ما نیز باید باشد بنابراین دعا کردن را باید یاد بگیریم .در این فصل این مطالب را میآموزیم:

دعا

دعا چیست؟

چرا دعا
میکنیم؟

چه زمانی باید دعا
محتوای دعا
کرد؟

شرایط قبول دعا

مواقع دعا

نتایج دعا

 .۱دعا چیست؟
دعا صحبت کردن با خدا و به او گوش کردن است.
دعا یک صحبت دو طرفه انسان با خداست.
فلیپیان ۶ :۴

 :نگران هیچ چیز نباشید ،بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا
ابراز نمایید.

در دعا همه چیز را می توانم با خدا صحبت نمایم .احساسات واقعی خود را با او بیان کرده و درباره شادی نجات و روابطم با دیگر انسان
ها با او صحبت نمایم .شکرگزاری و مشکالت زندگی ایمانیام را به حضورش ببرم و این یک فرمول زیبا دارد ،فقط یک قلب صادق می
خواهد.
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 .۲چرا دعا میکنیم؟
مهم است که بدانیم دعا ضروری است و بعد از آن با امیدواری و صبر ،زندگی در دعا را شروع کنیم .چرا دعا اینقدر مهم است؟ چرا
باید با اصرار و مرتب دعا کنیم؟
الف) در دعاست که می توانیم با خدا مشارکت داشته باشیم.
مزامیر ۱-۲ :۴۲

 :چنانکه آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد ،همچنان ای خداوند ،جان من مشتاق توست .جان من تشنه خداست،
تشنه خدای زنده! چه وقت می توانیم به پیشگاه تو بیاییم و تو را پرستش کنیم؟

خدا ما را برای مشارکت آفریده ،بنابراین در انتظار ماست .وقتی دعا میکن یم هدف از آفرینشمان به حقیقت میپیوندد .از جهت دیگر ما
نیز در دلمان حسرت خدا را داریم.


حسرت درونمان را چگونه میتوانیم برطرف کنیم؟ (مزامیر  ۲-۹ :۶۳یعقوب )۸ :۴

ب) در دعاست که به شادی کامل دست مییابیم.
مسیحیان انسانهای شادی هستند .خدا دعاهایمان را قبول کرده و احتیاجاتمان را برطرف میسازد و برای شادی ابدی حاضر میکند.
یوحنا ۲۴ :۱۶

 :تا کنون چیزی به نام من نخواستهاید ،بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد.

به پدری که فرزندش را دوست دارد فکر کنید .بدون شک میخواهد که تمام احتیاجات فرزندش را برآورده کند .اما اگر خواسته فرزند به
نفع فرزند نباشد ،برآورده نخواهد کرد .با این حال فرزند در خانه پدر و مادر میتواند شاد زندگی کند.


وقتی خدا دعایت را قبول کرد شاد شدی؟

ج) مشکالت را میشود با دعا حل کرد
اول پطرس ۷ :۵

 :بار تمام نگرانیها را به دوش او بگذارید ،زیرا او همیشه در فکر شماست.

هر مسیحی باید با یک آرامش قلبی و رفتار بدون نگرانی که انسانها نمیتوانند داشته باشند شناخته شود .با خواندن کتاب مقدس است
یاد میگیرد چگونه در مقابل مشکالت و امتحانهای زندگی رفتار کرده و آنها را به عیسی بسپارد.
یوحنا ۲۳-۲۴ :۱۶


به عنوان یک مسیحی چگونه باید در مقابل مشکالت رفتار کرد؟ از چه چیزهایی میتوان مطمئن شد؟
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د) از دعا برای کمک به سایرین میتوانیم استفاده کنیم
زمانی که پطرس به زندان افتاد تنها کاری که از دست ایمانداران برمیآمد دعا کردن بود:
 :در حالیکه پطرس در زندان بود ،کلیسا صمیمانه برای او به درگاه خدا دعا میکرد.

کارهای رسوالن ۵ :۱۲


نتنایج دعاهای آن چه شد؟ (کارهای رسوالن )۷-۹ :۱۲



پولس با چه کمکی توانست خدمات با ارزشی انجام دهد؟ (افسسیان )۱۸-۱۹ :۶

ه) از دعا قوت میگیریم
برای یک زندگی پیروزمندانه در ایمان احتیاج به روحالقدس داریم و یکی از طرق بدست آوردن این قدرت ،دعا کردن است.
کارهای رسوالن ۳۱ :۴

 :هنگامی که دعایشان به پایان رسید ،ساختمان محل اجتماع آنان به لرزه درآمد و همه از روحالقدس پر گشتند و
کالم خدا را با شهامت بیان میکردند.



در چه شرایطی احتیاج به روحالقدس داریم؟

کارهای رسوالن ۳۳ :۴

و ۸ :۶

و  ۲۲ :۹و۳۸ :۱۰

 .۳محتوای دعا
در دعا همه چیز را میتوانیم با خدا صحبت کنیم و به این دلیل در کتاب مقدس شکلهای مختلف دعا را میبینیم .برای اینکه دعاهایمان
یک طرفه نباشد باید این مطالب را بدانیم :یک دعای کامل باید شامل پرستش ،ستایش ،شکرگزاری ،اعتراف به گناه و شفاعت باشد.
الف) پرستش و ستایش
پرستش زیباترین ،پرجالل ترین و مهمترین شکل دعاست .در این شکل دعا خواستههایمان را به حضورش میبریم و با یک قلب شکرگذار
خدا را جالل میدهیم.
آفرینش ۲۶-۲۷ :۲۴

 :پس آن مرد زانو زد و خداوند را پرستش نمود .او گفت :سپاس بر خداوند ،خدای آقای ابراهیم که با وفاداری وعدهای
را که به او داده است ،حفظ کرده است .خداوند مستقیماً مرا به خانه اقوام آقایم راهنمایی کرده است.



خدا را برای چه ستایش میکنیم؟ (مزامیر )۱-۲۱ :۱۴۵

پرستش ،فکر کردن به خداست .بزرگی خدا و نیکوئی هایش و لطفش و صداقت و مرحمتش را میستاییم .در مزامیرها و مکاشفه
نمونههایی از پرستش خدا را میبینیم و او تنها موجودی است که الیق این پرستش است.
متی ۱۰ :۴


چرا پرستش نباید برای ما سخت باشد؟
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ب) اعتراف به گناه
هرچه به خدا نزدیکتر میشویم گناهان بیشتر برایمان واضح میشوند .بنابراین هرچه نور بیشتر شود لکه را مشخصتر و راحتتر میبینیم.
خدا وقتی بعضی گناه ها را در زندگیمان نشان میدهد باید حداکثر سعی خودمان را بکنیم تا خود را درست کرده و به عیسی بگوییم که
پشیمان هستیم تا او با شادی ما را ببخشد.
اول یوحنا ۹ :۱

 :اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم ،می توانیم به او اعتماد کنیم ،زیرا او به حق عمل میکند .او گناهان ما را
میآمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک میسازد.



خدا به کسانی که به گناهشان اعتراف میکنند چه وعدههایی میدهد؟

ج) شکرگزاری
هرچه داریم هدیه خداست پس طبیعی است که از او تشکر نماییم.
افسسیان ۲۰ :۵

 :به نام خداوند ما عیسی مسیح هرروز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید.

فیلیپیان ۶ :۴
اول تسالونیکیان ۱۷-۱۸ :۵


هر روز برای چه چیزهایی باید تشکر کرد؟

د) آرزو
در کنار شکرگزاری ،پرستش و اعتراف به گناه ،میتوانیم خواستههایمان را نیز به حضور خدا ببریم .او مشتاقانه به ما گوش میدهد.
اول پطرس ۷ :۵

 :بار تمام نگرانیهای خود را به دوش او بگذارید ،زیرا او همیشه در فکر شماست.

مزامیر ۲۲ :۵۵

 :مشکالت خود را به خداوند بسپار و او آنها را برایت حل خواهد کرد ،او هرگز نمیگذارد که اشخاص وفادار شکست
بخورند.



چرا بعضی از زمانها زندگی روحانیمان تو خالی است؟ (یعقوب )۲ :۴

ه) شفاعت
شفاعت ،دعا کردن برای دیگران است .نباید فقط خواستههای خودمان را ،بلکه باید خواستههای دیگران را نیز به حضور خدا ببریم.
اول تیموتائوس ۱-۲ :۲

 :پس قبل از هرچیز تأکید میکنم که درخواستها ،دعاها ،شفاعتها و سپاسها برای همه مردم ،برای پادشاهان و
همه اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در کمال خداترسی و سرافرازی به سر
بریم.

به طور مشخص چرا باید دعا نمائیم؟
متی ۳۸ :۹
افسسیان ۱۶ :۳
کولسیان ۳ :۴
عبرانیان ۱۸ :۱۳
یعقوب ۱۶ :۵
45

 .۴چه زمانی باید دعا کرد؟
الف) زمان مشخص دعا (زمانی در سکوت)
در سکوت زمان گذراندن ،زمانی است که بطور مرتب در ساعاتی مشخص با خدا به تنهایی سپری مینمائیم .خدا از طریق کتاب مقدس
با ما سخن می گوید .در دعا ما نیز با او سخن گفته و مشکالت شخصی و احساساتمان را به حضور او میبریم.
متی ۶ :۶

 :هرگاه تو دعا میکنی به اندرون خانه خود برو ،در را ببند و در خولوت ،در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که
هیچ چیز از نظر او پنهان نیست ،اجر تو را خواهد داد.



برای دعای شخصی مناسبترین زمان برای من چه زمانی است؟

ب) تداوم
دعا رفتاری است که مشخص کننده طرز زندگیمان است.
اول تسالونیکیان ۱۷ :۵

 :و پیوسته دعا کنید.

افسسیان ۱۸ :۶

 :همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید .همیشه با هدایت روحالقدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار
باشید و با پشتکار برای همه مقدسین دعا کنید.

به طور مرتب دعا کردن در هر زمان و هر مکان ما را با خدا یکی ساخته چون او هر زمان حاضر و ناظر است.


به طور مشخص یک زندگی مرتب در دعا چگونه ممکن است؟

ج) در گروه (در جمع ایمانداران)
خدا وعده خاصی برای دعای جمعی داده است.
متی ۱۹ :۱۸

 :و نیز بدانید که هر گاه دو نفر از شما در روی زمین درباره آنچه که از خدا میخواهند یکدل باشند پدر آسمانی من
آن را به ایشان خواهد بخشید.

یک نفر با صدای بلند دعا کرده دیگران در دل دعا میکنند .در اتمام دعا همه با صدای بلند آمین میگویند که به معنی «بشود» است .به
این ترتیب همگی دعا را تأیید کرده و به صورت دعای خود بیان میکنند.


چرا شرکت در دعاهای جمعی مهم است؟

د) دعا در سایر شرایط
در چه موردهای دیگری میتوانی دعا کنی پیدا کن!
مرقس ۴۱ :۶
مزامیر ۱۲ :۲۶
مزامیر۱۵ :۵۰
مزامیر ۱۹-۲۲ :۱۰۷
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 .۵شرایط قبول دعا
برای قبول شدن دعا باید شرایط قبول آن را بدانیم .کتاب مقدس از چه شرایطی صحبت میکند؟
الف) مشخص و ملموس بودن دعا
شخصی میگوید دعاهایم قبول نمیشود .اول باید کنترل کند که دعاهایش را به حضور خدا برده است.
یعقوب ۲ :۴

 :شما آنچه را ه میخواهید ندارید چون آن را از خدا نخواستهاید.

وضعیت تأسف انگیز خیلی از مسیحیان ممکن است بدلیل دعا کردن بصورت کلی است .خدا میخواهد که خواستههایمان را به شکل
مشخص و واضح به حضورش ببریم.


الیاس برای چه چیزی بطور مشخص دعا کرد؟ (یعقوب  )۱۷-۱۸ :۵من برای چه چیزی بطور مشخص دعا میکنم؟

ب) با ایمان دعا کردن
خدا میخواهد به او اعتماد داشته باشیم .آن زمان است که خواستهمان را به ما میدهد.
مرقس ۲۴ :۱۱

 :بنابراین به شما می گویم :یقین بدانید ،آنچه را که در دعا طلب میکنید ،خواهید یافت و به شما داده خواهد شد.

عبرانیان ۶ :۱۱

 :و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد ،زبرا هرکس به سوی خدا میآید ،باید ایمان داشته باشد که
او هست و به جویندگان خود پاداش میدهد.



ایمانت به چه موضوعی تکیه دارد؟ (متی )۳۵ :۲۴
آیا می توانم مطمئن باشم خدا دعایم را قبول کرده؟ (اول یوحنا )۱۴-۱۵ :۵

ج) به نام عیسی باید دعا کرد
در نام عیسی دعا کردن به معنی پناه بردن به حقوق عیسی در نزد خدای پدر و اعتماد به اوست .در این مرحله قبول شدن دعای ما نیست
بلکه بستگی به این دارد که آیا دعایمان در جهت خواستههای خدا هست یا نه( .یوحنا )۱۶ :۱۵
یوحنا ۱۳-۱۴ :۱۴

 :و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جالل یابد .اگر چیزی به نام من بخواهید آن را
انجام خواهم داد.

افسسیان ۲۵ :۵
اول یوحنا ۱۴-۱۵ :۵


یک آرزو که طبق خواسته خدا باشد بگو! (اول تیموتاسوس )۱-۴ :۲

د) با اسرار دعا کردن:
لوقا ۱-۸ :۱۸

 :عیسی برای شاگردان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دلسرد نشوند ( ...و داستان زن بیوه
را تعریف کرد).

اول تسالونیکیان ۱-۴ :۲
خدا فوراً خواستهمان را به ما نمیدهد .وقتی با اسرار و صبر بصورت مداوم دعا میکنیم نشان میدهیم که چقدر جدی هستیم.


چرا بعضی وقتها فوراً دست از دعا بر میداریم؟
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ه) با اطاعت دعا کردن
اول یوحنا ۲۲ :۳

 :و او تمام خواهشهای ما را برآورده میکند زیرا ما بر طبق احکام او عمل میکنیم و آنچه را که پسند اوست بجا
میآوریم.

بدون اطاعت از خدا نمیتوانیم از نعمتهای او بهرهمند شویم .اگر آگاهانه در گناه زندگی میکنیم نباید انتظار داشته باشیم خدا دعاهایمان
را جواب دهد.


اطاعت از اوامر خدا در رابطهام با او چه معنایی دارد؟ (یوحنا )۱۰ :۱۵

 .۶موانع قبول شدن دعا
اگر خدا به دعاهایمان حواب نمیدهد باید از خود سوال کنیم :چرا؟ در زندگیمان چه موانعی وجود دارد؟
الف) خودخواهی
دعا شبیه یک مکالمه تلفنی است .فکر کن! اگر شماره درست را نگرفته باشی نمیتوانی صحبت کنی.
یعقوب ۳ :۴

 :اگر خدا هم بخواهید ،دیگر حاجت شما برآورده نمیشود ،چون با نیت بد و به منظور ارضای هوسهای خود آن را
میطلبید.

خودخواهی با توجه به چه چیزهایی مشخص میشود؟ (مزامیر )۱۸ :۶۶
ب) در گناه زندگی کردن
گناه به رابطهمان با خدا ضربه زده و رابطه قطح خواهد شد .فکر کن ،وقتی رابطه قطع شده است نمیتوان مکالمه تلفنی را ادامه داد.
اشعیاء ۲ :۵۹

 :به خاطر گناهان شماست که او حرف شما را نمی شوند .این گناه شماست که بین شما و خدا حتی در وقتی که
میخواهید او را پرستش کنید جدایی ایجاد کرده است.



گناه چگونه پاک میشود؟ (اول یوحنا )۹ :۱

ج) نا اطاعتی
وقتی ما بطور مداوم در عدم اطاعت به سر برده و خواسته خداوند را به جا نمیآوریم خدا چرا باید دعاهایمان را قبول نماید؟ فکر کن!
حاضر نیستم طرف مق ابل را گوش دهیم ،مکالمه تلفنی به انجام نمیرسد.
امثال سلیمان ۹ :۲۸


 :خدا از دعای کسانی که احکام او را اطاعت نمیکنند ،نفرت دارد.

در دعاها هیچوقت نمی توانیم خدا را فریب دهیم .برای قبول شدن دعاهایمان از چه کارهایی باید دوری نمائیم؟ ( مزامیر )۱۸ :۶۶
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د) بیایمانی
با ایمان به عیسی ،یک رابطه با خدا برقرار میسازیم .بیایمانی یا شک باعث نزلزل رابطهمان با خدا میشود و نسبت به جوابهای خدا
بیاعتنا میشویم.
فکر کن :بدون لمس کردن تکمههای تلفن هرگز نمیتوانیم یک مکالمه تلفنی انجام دهیم.
یعقوب ۶-۸ :۱

 :اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد ،چون آدم شکاک مانند موج دریاست که در برابر باد
رانده و متالطم می شود .چنین شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت ،چون شخص دو دل در تمام
کارهای خود ناپایدار است.



به کسی که با ایمان دعا میکند چه وعدهای داده شده؟ (متی )۲۱-۲۲ :۲۱

ه) ناسازگاری با دیگر انسانها
وقتی حاضر نیستم رابطهمان را با اطرافیانمان را درست کنیم رابطهمان با خدا نیز متضرر میشود( .اول پطرس )۷ :۳
فکر کن :اگر در خط تلفن مشکلی وجود داشته باشد مکالمه انجام نمیشود.
مرقس ۲۵ :۱۱


 :وقتی برای دعا میایستید اگر از کسی شکایتی دارید ،او را ببخشید تا پدر آسمانی شما هم خطاهای شما را ببخشد.

بین رابطهمان با انسانها و رابطهمان با خدا چه ارتباطی وجود دارد؟ (متی )۱۴-۱۵ :۶

 .۷نتایج دعا
نتایج تمام دعاها را مشخص کردن امکان ندارد .لطف خدا آنقدر بیکران و بزرگ است که با اشخاصی که در دعا زندگی میکنند از قبول
دعاهایشان به شکلهای مختلف تعریف میکنند.
اول پطرس ۱۲ :۳

 :زیرا چشمان خداوند برنیکان است ،و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای آنها ،اما از بدکاران رویگردان است.

دعا فقط خواستن نیست .بلکه در عین حال پرستش ،ستایش ،جالل دادن و شکرگزاری نیز است .در پرستش خدا رابطهمان با او عمیقتر
شده و به مررور شبیه او خواهیم شد.
وقتی از خدا تشکر میکنیم متوجه نیکوییهای او شده او را جالل میدهیم.
وقتی دعا میکنیم همه چیزهایی که در زندگیمان موثر است توضیح میدهیم و او ما را تسلی میبخشد .وقتی خواستهمان را به محضر
خدا میبریم چون او بر همه چیز آگاه است اگر به نفع ما نباشد برآورده نمیکند .او ما را گوش داده و احتیاجاتمان را برآورده میکند.
بنابراین ،اگر دعایمان قبول نشود ،باز هم ایمان داریم که خدا صدایمان را میشنود و خواستههایمان را به شکل «نه»« ،بله» یا «منتظر باش»
جواب میدهد.
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سواالت تمرینی
 -۱اول تیموتاسوس  ۱-۲ :۲را ازبر بنویسید:

 -۲ذعا یعنی چه؟

 -۳چرا دعا کردن خیلی مهم است؟

 -۴پرستش به چه معنی است؟

 -۵یک زندگی کامل در دعا چگونه است؟

 -۶مخصوصاً در چه مواردی باید دعا کرد؟

 -۷آمین یعنی چه؟

 -۸برای خواستههایم چگونه باید دعا نمایم؟

 -۹موانع دعا چیست؟

 -۱۰کدام یک از نتایج دعا قطعی است؟
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اطاعت

« ایمان ،باعث شد که وقتی ابراهیم دستور خدا را دایر بر اینکه او باید به سرزمینی برود که قرار بود بعدها مالک آن بشود،
شنید ،اطاعت کرد و بدون آنکه بداند کجا میرود ،حرکت کرد».
عبرانیان ۸ :۱۱
« پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید».
یعقوب ۷ :۴
کلمه اطاعت در جامعه یک کلمه دوست داشتنی نیست.روی شما چه تأثیری دارد.
مثبت؟ یا منفی؟ چرا؟
خیلی از انسان ها از یک دورهآموزشی که در آن اطاعت جایی ندارد میگذرد و بعد از مسیحی شدن با آن روبرو میشود .خدا میخواهد که
او را اطاعت نمائیم و چیزی که با طرز زندگیمان هماهنگی ندارد خیلی مشکل است.

اطاعت

چرا اطاعت؟

اطاعت ازچه
چیزی؟

انواع اطاعت

قدمهای عملی

 .۱اطاعت چیست؟
الف) تابع یک رهبری بودن
اطاعت کردن ،تابع اراده شخص دیگر بودن تا اراده خودمان است.
اطاعت در عمل کردن نشان داده میشود .برای موجود بودن یک اطاعت وجود یک رهبری الزم است .رهبری که شخص از او تبعیت
کرده ،گوش کرده و زیر بار آن رود.
لوقا ۴۲:۲۲


بعد از مسیحی شدن رفتارم در مورد اطاعت چقدر عوض شده؟
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ب) اطاعت یک طرز فکر است
اطاعتمان از خدا نباید اجبا ری بوده بلکه بدلیل محبتی باشد که نسبت به خدا داریم و همه اعمالمان باید نشان دهنده آن باشد .و بعد از
آن است که میتوانیم با داوود سخن بگوئیم:
مزامیر ۸ :۴۰


 :ای خدای من ،چقدر دوست دارم که اراده تو را بجا آورم.

عیسی چگونه مارا به اطاعت از دعوتش فرا میخواند؟ (یوحنا )۱۰-۱۱ :۱۵

ج) اطاعت چه چیزی نیست؟
کالً در مورد اینکه اطاعت چیست طرز فکرهای اشتباهی موجود است.



-

از خداوند با توجه به طرز تفکر خودمان اطاعت کردن،

-

زجر کشیدن و آه کشیدن،

-

قانونی بودن نیست.

در مورد اطاعت چه طرز فکرهای اشتباه دیگری موجود است؟

 .۲خدا از ما چه نوع اطاعتی میخواهد؟
الف) اطاعت با اجبار؟
در زمان نازیها یک اطاعت اجباری و مطلق از انسانها میخواستند و انسانها مجبور بودند بدون توجه به شخصیت و صدای وجدانشان
از کارهای وحشیانه یک اطاعت کورکورانه انجام دهند.
خدا نیز میتواند مار ا مجبور کرده و با ما مثل یک برده رفتار نماید اما نمیکند و نمیخواهد.


چه کسی انسانها را مجبور به اطاعت میکند؟ (دوم تیموتائوس )۲۶ :۲

ب) خدا می خواهد با یک اراده آزاد از او اطاعت نماییم.
رومیان ۱۷ :۶

 :اما خدا را شکر که اگر چه یک زمانی بردگان گناه بودند ،اکنون با تمام دل از اصول تعالیمی که به شما داده شده،
اطاعت میکنید.

اطاعتی که باعث خشنودی خدا میشود اطاعتی است که از صمیم قلب و با خواست و اراده خودمان انجام میگیرد .بعضی مواقع دلیل و
علت اوامر خدا را نمیفهمیم اما باز هم از کالمش پیروی میکنیم.
اگر ارادهام را طبق اراده خدا هماهنگ کنم این یک اطاعت اجباری نبود بلکه یک قرار درونی است.


عیسی به ما نگفت برده بلکه گفت دوست (یوحنا  )۱۳-۱۵ :۱۵فرق بین این دو چیست؟
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ج) خواستن یک اطاعتی که سبب آن محبتمان به خداست
اول یوحنا ۲-۳ :۵

 :ما چگونه میدانیم که فرزندان خدا رو دوست داریم /از اینکه خدا را دوست داریم و مطابق احکام او عمل میکنیم.
زیرا محبت به خدا چیزی جز اطاعت از احکام بار سنگینی نیست.

مهم ترین دلیل اطاعتمان از خدا باید دوست داشتنمان باشد .محبت واقعی در عمل نشان داده میشود .ثابت کن که در عمل اطاعت کار
هستی!


محبتمان به عیسی چگونه مشخص می شود؟ (یوحنا )۲۱ :۱۴

 .۳چرا باید از خدا اطاعت نماییم؟
الف) خدا از ما انتظار اطاعت دارد
در عهد عتیق قوم خدا بارها به اطاعت از اوامر دعوت میشوند
تثنیه ۱۲-۱۳ :۱۰

 :پس حاال ای قوم اسرائیل ،باید بدانید که خداوند از شما چه میخواهد :از خداوند خدایتان بترسید ،طریق او را دنبال
کنید ،او را با تمام دل و جان دوست بدارید و خدمت کنید و احکام او را که امروز به شما ابالغ میکنم و برای خیر و
صالح شماست بجا آورید.

در عهد جدید ما را به یک زندگی مناسب با کالم خدا دعوت میکند.
یعقوب ۲۲ :۱
اطاعت از پدر و مادر برای یک فرزند قابل فهم است چون آنها زاویه دید بزرگتری داشته و از راه خطرهایش آگاهتر هستند و بهتر
تشخیص میدهند برای فرزند چه چیزی خوب و یا چه چیزی بد است .به همین شکل برای فرزند خدا اطاعت از پدر آسمانی قابل درک
میباشد .خدای پدر ما را دوست دارد و میداند برای ما چه نیکوست و خوبیمان را میخواهد.
اول یوحنا ۱ :۳

 :ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم.

خدا فقط اوامر نیکو دارد و تنها چیزهای مضر را برایمان ممنوع کرده است به همین دلیل با عنوان قرزندان خدا باید به پدر آسمانیمان
یک اعتماد بدون حد و مرز داشته باشیم.


مهمترین دلیل اطاعت از خدا چیست؟

ب) اطاعت تنها مفهوم زندگی است.
خدا ما را برای مشارکت با او آفریده و وقتی از او اطاعت نمیکنیم از هدف آفرینش دور میشویم .طبق خواسته خدا نمیتوانیم زندگی
کنیم.
مسئله:
در صفحههای اولیه کتاب مقدس سوال مشخص میشود :از خدا اطاعت کنم؟ یا اطاعت نکنم؟
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اطاعت کردن:

یک زندگی پر با خدا

اطاعت نکردن:

همه چیز را از دست دادن

آفرینش ۳-۲
 .... :چون تو از فرمان خدا پیروی نکردی ،بنابراین او هم تو را از مقام سلطنت برکنار کرده است.

اول سموئیل ۲۲-۲۳ :۱۵


اگر اوامر خدا را قبول نکنیم چه نتایجی را باید در نظر داشته باشیم؟

ج) اطاعت نشان دهنده محبتمان به خداست
 :عیسی در جواب او گفت :هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه می گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد

یوحنا ۲۳ :۱۴

داشت و ما نزد او آمده و با او خواهیم ماند.
اول یوحنا ۳ :۵
اگر کسی را دوست داشته باشیم باید کارهایی که باعث خشنودی اوست انجام دهیم بر این اساس بزرگترین دلیل اطاعت خدا ،دوست
داشتن اوست.
د) اطاعت از خدا برکت دهنده است
نتایج گوش به حرف ندادن ،بزرگ و منفی است و خدا برای اطاعت ،وعدههای زیادی داده است .و این وعدهها زندگی را پر محتوا
ساخته به آن معنی و مفهوم میبخشد و انسان را شاد میسازد.
خدا به کسانی که از اوامرش اطاعت میکنند چه وعدههایی میدهد؟
آفرینش ۱۵-۱۸ :۲۲
ارمیا ۲۳ :۷
یوحنا  ۲۱ :۱۴و ۲۳
فیلیپیان ۸-۱۱ :۲
عبرانیان ۹ :۵

 .۴از چه باید اطاعت کرد؟
اطاعت دو جنبه دارد:


از خدا



از انسانها

الف) اطاعتمان از خدا
دوم قرنتیان ۱۵ :۵

 :آری ،او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند ،بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها
مرد و دوباره زنده شد.

در کجاها باید از خدا اطاعت نماییم؟
 -۱ایمان
مهمترین قدم برای کسی که به خدا باز نگشته است ،قدم ایمانی است .به سوی او باز گشته و عیسی را به عنوان خداوند و نجات دهنده
زندگی اش می پذیرد.
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اول تیموتائوس ۴ :۲

 :او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند.

معنی دیگر ایمان آوردن به عیسی ،شروع به گوش فرا دادن به حرف است.
رومیان ۸ :۲
رومیان ۱۸ :۱۵
آیا عیسی مسیح را به عنوان پادشاه زندگیام انتخاب کرده و با توجه به این مسئله زندگیام را برنامه ریزی کردهام؟
 -۲حداکثر استفاده از زمان
افسسیان ۱۶ :۵

 :از هر فرصتی که به دست می آورید به بهترین نحو استفاده کنید زیرا این روزگار ،روزگار بدی است.

زمانمان معلق به خداست .آیا به درستی از آن استفاده میکنیم و برای هر چیز وقت میگذاریم؟ (زمان گوش کردن – کار – دعا –
کارهای کلیسا )...


چگونه باید از زمانمان استفاده نماییم؟ (غالطیان )۱۰ :۶

 -۳مطالعه کتاب مقدس
یوشع ۸ :۱

 :کتاب تورات را همیشه در نظر داشته باش ،آن را بخوان و درباره آن روز و شب تفکر کن تا بتوانی تمام دستوراتی
که در آن نوشته شده،پیروی و اطاعت نمایی ،آنگاه موفق و کامیاب خواهی شد.

کولسیان ۱۶ :۳
کتاب مقدس پیامی است از طرف خدا ،یک نامه ،حتی میتوان گفت یک نامه عاشقانه ،اگر مرتب بخوانیم بهتر میتوانیم خواستههای خدا
را درک کرده و یک زندگی پر برکت داشته باشیم.


چه زمانهایی کتاب مقدس مطالعه میکنم؟ آیا وقت مشخصی را برای مطالعه تعیین کردهام؟

 -۴در دعا
اول تیموتائوس ۱ :۲

 :پس قبل از هر چیز تأکید می کنم که درخواستها ،دعاها ،شفاعتها و سپاسها برای همه مردم

مهم ترین وظیفه یک مسیحی دعاست .هیچ روزمان نباید بدون دعا بگذرد و بطور آگاهانه یک وقت مناسب با خداوند باید داشته باشیم.


برای صحبت کردن با خدا چقدر وقت میگذاریم؟

 -۵در کارهای کلیسا
کارهای رسوالن ۴۲ :۲

 :آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسوالن و مشارکت ایمانداران و پاره کردن نان و دعا

میگذرانیدند.
اول پطرس ۱۰ :۴
جمع شدن فرزندان خدا دور هم و همکاری کردن ،الزمه اتحاد است .جلسههای دعا باید بصورت یک گردهمایی معمولی باشد .زندگی
ایمانی را نباید بصورت فردی داشته باشیم .خدا به همین دلیل کلیسا را ایجاد کرد.


در عبرانیان  ۲۴-۲۵ :۱۰ما را به چه چیزی فرا خوانده میشویم؟
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 -۶شهادت دادن
مرقس۱۵-۱۶ :۱۶

 :پس به ایشان فرمود :به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعالم کنید .کسی که ایمان میآورد و
تعمید می گیرد نجات خواهد یافت ،اما کسی که ایمان نیاورد ،محکوم خواهد شد.

عیسی به ما میگوید که خبر خوش (انجیل) را باید به همه ملت ها برسانیم و این را باید از اطرافیانمان شروع کنیم .این دعوت شامل
حال همه ماست.


معرفی انجیل به دیگران وظیفه ماست؟ در چه جاهایی میتوانیم در مورد ایمانمان به مسیح شهادت بدهیم؟

 -۷در کار روزانه
افسسیان ۲۸ :۴

 :دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود ،با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به
نیازمندان بدهد.

خدا در بهشت به انسان نخستین یک وظیفه مهم داد :در بهشت کار کرده و نگهبانی کند( .آفرینش )۱۵ :۲
خواست خدا کار کردن ماست .آفرینش  ۱۲ :۲۳به همین دلیل کارهایمان را با یک طرز فکر درست باید انجام دهیم.


کارمان را با چه ذهنیتی باید انجام دهیم؟ (کولسیان )۲۳ :۳

 -۸در بخشیدن
اگر همه زندگیمان مال خداست در نتیجه پولمان ،وقتمان ،قدرتمان هم متعلق به اوست .قسمتی از مایملکمان را برای او جدا کردن
نباید سخت باشد.
دوم قرنتیان ۷ :۹

 :پس هرکس باید مطابق آنچه درد دل خود تصمیم گرفته است ،بدهد و نه از روی بیمیلی و اجبار ،زیرا خدا کسی را
دوست دارد که با شادی میبخشد.



آنانکه بخشیدن را دوست دارند در قبالش چه چیزی دریافت خواهند کرد؟ (لوقا )۳۸ :۶

 -۹در مقابل بدنمان
رومیان ۱ :۱۲

 :مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه پشتیبان یکدیگر باشیم ،شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان
شما.

اگر بدنمان را (خوردن ،پوشیدن ،کار و خواب) وقف خدا کردهایم از خود بپرسیم آیا با بدنم چگونه رفتار میکنم؟ آیا باعث جالل خدا
میشوم؟


در مورد خواب باید چگونه عمل نمائیم؟ (امثال سلیمان )۱۳ :۲۰
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 -۱۰انتخاب همسر
در انتخاب همسر نیز باید خواست خدا را بپرسیم .برای مثال ازدواج با یک غیر ایماندار برای یک مسیحی درست نیست.
دوم قرنتیان ۱۴ :۶

 :از وابستگیهای نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید .زیرا چه شراکتی بین نیکی  .شرارت است  .چه رفاقتی بین
روشنایی و تاریکی؟



من هم حاضرم خواست خدا را بپرسم؟

ب) اطاعت در رابطه با انسانها
کتاب مقدس میخواهد که از رهبری اطاعت نمائیم .چند نمونه:
 -۱پدور و مادر
افسسیان ۱-۳ :۶

 :ای فرزندان ،وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند .اولین حکمی که با وعده همراه بود این
است :پدر و مادر خود را احترام کن .و وعده آن این بود :تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طوالنی شود.

بچهها که بزرگ می شوند پدر و مادر قدرتی بر روی آنها ندارند اما احترام به آنها همیشگی است.
 -۲صاحب کار
افسسیان ۵-۸ :۶

 :ای غالمان ،طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت میکنید.
اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که ....

در کشورمان برده وجود ندارد اما آیت باال در مورد رئیسانمان صدق میکند .همانطور که عیسی را خدمت میکنیم آنها را نیز باید خدمت
نمائیم.
 -۳دولت
رومیان ۱-۷ :۱۳

 :همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند ،زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب
کرده است .از این جهت هر که با آنها مخالفت کند ،با آنچه خدا برقرار کرده است...

به عنوان یک مسیحی باید از سران حکومت اطاعت کنیم و به این ترتیب است که کارهای دولت پیش میرود و جامعه هماهنگ خواهد
بود.
اما اگر خواستههای دولت خواستههای خداست نمیتوانیم به اطاعت ادامه دهیم.
 -۴کلیسا
اول پطرس ۲-۳ :۵

 :از گله ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می دهید از روی اجبار نباشد ،بلکه
چنانکه خدا می خواهد آن را از روی میل و رغبت انجام دهید ،نه بمنظور منفعت شخصی بلکه با حسن نیت و عالقه.
سعی نکنید برآنانی که به دست شما سپرده شدهاند خداوندی نماید ،بلکه برای آن گله نمونه باشید.

مسئوالن کلیسا برای رهبری کردن اعضای کلیسا باید نمونه باشند .اعضاء نیز باید رهبران را اطاعت کنند .عبرانیان ۱۷ :۱۳
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 -۵اطاعت نامحدود
در این قسمت یک سوال پیش میآید:
آیا باید رهبران را به طور نامحدود اطاعت کنیم؟
جواب به این سوال آسان نیست .زمانی که در نام عیسی آموزش ممنوع شد رسوالن جوابی روشن و قاطع دارند.
کارهای رسوالن ۲۹ :۵

 :پطرس و رسوالن پاسخ دادند :از خدا باید اطاعت کرد ،نه از انسان.

وقتی به ما امری ضد کتاب مقدس داده می شود نباید اطاعت نمائیم .کالم خدا بزرگترین رهبر است.


رهبران انسانی را چه وقت باید اطاعت کرد؟ چه وقت نباید اطاعت کرد؟

 .۵قدم های عملی
الف) دانستن اوامر خدا
مزامیر ۱۱ :۱۱۹

 :کالم تو را در دل نگاه میدارم تا مرتکب گناه نشوم.

خواست خدا را از کالمش یاد میگیریم .برای دانستن اوامر او ،کتاب مقدس را باید بخوانیم .همچنین به هدایت روحالقدس بطور روزانه
باید توجه داشته باشیم.


خواست خدا را در مورد زندگیام از کجا بدانم؟ (مزامیر )۱۰۵ :۱۱۹

ب) رفتار درست داشتن در مورد اطاعت (رشد در اطاعت)
یوحنا ۳۴ :۴


 :عیسی به ایشان گفت :غذای من این است که اراده فرستنده خود را بجا آورم و کارهای او را انجام دهم.

چگونه میتوانیم در اطاعت رشد نماییم؟

ج) خواستن قدرت خدا
یوحنا ۵ :۱۵

 :من تاک هستم و شما شاخههای آن هستید .هر که در من بماند و من در او ،میوه بسیار میآورد چون شما نمیتوانید
چدا از من کاری انجام دهید.

با توان شخصی نمی توانیم خدا را اطاعت کنیم اما اگر در عیسی بمانیم او نیز در ما مانده و کار میکند و به ما قدرت یک زندگی
اطاعتکار و قدوس میبخشد .اول باید متوجه ضعف هایمان شده و سپس با ایمان از خدا بخواهیم که قدرتش را در ما نشان دهد.
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سواالت تمرینی
 -۱یوحنا  ۲۱ :۱۴را ازبر بنویسید:

 -۲اطاعت به چه معنی است؟

 -۳چه نوع اطاعتی را خدا نمیخواهد؟

 -۴چرا اطاعت از خدا را میخواهیم؟

 -۵عدم اطاعت چه مشکالتی به وجود میآورد؟

 -۶یکی از برکتهایی که خدا به کسانی که اطاعت میکنند وعده میدهد را بنویسید:

 -۷خدا در چه مواردی از زندگیمان از ما انتظار اطاعت دارد؟

 -۸مسئولیتمان در مورد حکومت چیست؟

 -۹آیا رهبران را بطور نامحدود باید اطاعت کرد؟

 -۱۰اطاعت کردن را چگونه یاد میگیریم؟
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آزمایشها – نبرد روحانی
هر مسیحی در مسیر زندگی با آزمایشهایی روبرو می شود .برای یک زندگی پیروزمندانه باید یاد بگیریم در آزمایشات چگونه رفتار نماییم.
در آزمایشها با سختیهای زیادی روبرو میشویم و خدا این را میداند و به همین دلیل ما را از آزمایشهای مافوق قدرتمان محافظت
کرده و میخواهد که به ما قدرت بدهد.
 :وسوسههایی است که برای تمام مردم پیش میآید ،اما خدا به وعدههای خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از

اول قرنتیان ۱۳ :۱۰

توانایی خود وسوسه شوید .خدا همراه با هر وسوسهای راهی هم برای فرار از آن فراهم میکند تا بتواند در مقابل آن
پایداری کنید.
آزمایشها

آزمایش
چیست؟

موضوعات
آزمایش

معنای
آزمایشها

سرچشمه
آزمایشها

بخشیدن

غالب شدن بر
آزمایشها

 .۱آزمایش چیست؟
در زبان یونانی کلمه ( Peirazoآزمایش) دو معنی دارد:
الف) امتحان کردن یک چیز یا یک شخص
کلمه آزمایش در کتاب مقدس در معنای «از امتحان گذشتن» استفاده شده و یک ترجمه کلی شده است .چند مثال:
مزامیر ۲ :۲۶

 :ای خداوند ،مراامتحان کن و بیازما! قلب و وجدان مرا پاک گردان.

دوم رومیان ۵ :۱۳
مکاشفه ۲ :۲


با توجه به این (آفرینش  )۱ :۲۲به چه معنی است؟
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ب) تشویق به دور شدن از یک معیار ،لغزیدن
در کتاب مقدس کلمه آزمایش در جاهای زیادی به این معنی استفاده شده است .موضوع اصلی ما نیز این است .احساساتمان ،فشار به
سمت گناه ،تحت فشار قرار گرفتن.
 :انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد .در نتیجه ،شهوت آبستن میشود و گناه

یعقوب ۱۴-۱۵ :۱

را تولید میکند و وقتی گناه کامالً رشد کرد ،باعث مرگ میشود.


آزمایش ما را تا «چه اندازهای» میخواهد دور شویم؟ (مزامیر )۹-۱۱ :۱۱۹

درست درک کنیم:
o

آزمایش گناه نیست.

o

سریعاً میتواند به گناه تبدیل شود.

o

میتوان بر امتحان غالب شد.

 .۲موضوعات آزمایش:
شیطان خواهان لغزیدن و افتادن ماست ،به همین دلیل باید بدانیم در چه زمینههایی به طور خاص مورد امتحان قرارا میگیریم.
اول یوحنا ۱۵-۱۷ :۲

 :به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید ،کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست .هر آنچه به
جهان تعلق دارد یعنی آنچه نفس اماره آرزو میکند و آنچه چشم میبیند و طلب میکند و آنچه مایه فخر و غرور
است از پدر نیست .اینها همه به دنیا تعلق دارند .جهان و تمایالت دنیوی از بین خواهند رفت ،اما هرکه اراده خدا را
بجا آورد تا به ابد خواهد زیست.

در این آیات  ۳ماده مهم امتحان را میخوانیم:
آفرینش ۶ :۳
لوقا ۱-۱۳ :۴


عیسی در چه مواردی امتحان شد؟ (لوقا )۱-۱۳ :۴

الف) احتیاجات جسمانی
چند مثال :غذای زیاد خوردن ،الکل ،سیگار ،تمایالت جنسی ،تنبلی
ب) احتیاجات بصری
چند مثال :مال دوستی (پول ،لباس ،خانه ،زمین ،وسایل) .توجه بیش از اندازه به تلویزیون ،ویدئو ،روزنامه و ...
ج) غرور ناشی از زندگی مادی
چند مثال :خود را به نمایش گذاشتن ،خودخواهی ،حسادت ،بدنبال مقام بودن.
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د) امکانهای دیگر
در زندگی ایمانیمان در خیلی از موردهای دیگر نیز ممکن است مورد آزمایش قرار بگیریم .مثالً :افکارمان ،مسخره کردن ،غیر میسحیان،
فلسفه ،آموزههای غلط ،اهداف بد داشتن ،تلخیها ،بیماریها ،کلوبهای اجتماعی ....
شیطان نقطه ضعفهای ما را می داند بنابراین باید خیلی مراقب بوده و دقت داشته باشیم تا مورد آزمایش قرار نگیریم.


من باید با چه نوع آزمایشاتی مبارزه کنم؟

 .۳معنای آزمایش
خدا اجازه میدهد که مورد آزمایش قرار گیریم و میخواهد که در ایمان قوی شده و از ایمان محافظت نماییم:
اول پطرس ۶-۷ :۱

 :این امر باید شما را خوشحال کند ،اگرچه برای زمان کوتاهی ،شاید الزم باشد که گرفتار درد آزمایشهای سخت
شوید .چنانکه طالی فانی در آتش آزمایش می شود ،ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد( ،اگرچه ایمان از طال
خیلی گرانبهاتر است ).تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور میکند ،ایمان خالص شما موجب ستایش و جالل و
افتخار شما بشود.

هر چقدر هم که سخت باشد ما باید در امتحان شاد باشیم چون خدا ما را در آزمایشها تبدیل کرده و شکل تازهای به ما میبخشد( .اول
پطرس )۱۳ :۴
آزمایشها چه دالیلی میتواند داشته باشد؟
یعقوب ۴-۲ :۱

 :ای برادران من ،هرگاه دچار آزمایشهای گوناگون میشوید ،بینهایت شاد باشید ،چون میدانید اگر خلوص ایمان
در آزمایش ثابت شود بردباری شما بیشتر میشود.

یعقوب ۱۲ :۱

 :خوشا بحال کسی که در برابر وسوسه از پا ی در نیاید ،زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران
خود وعده داده است ،خواهد گرفت.



یک آزمایشی که در تو تأثیر مثبتی داشته به خاطر داری؟

 .۴سرچشمه آزمایشها
خدا برای دیدن صداقتمان ما را آزمایش میکند.
آفرینش ۱-۱۹ :۲۲
لوقا ۱-۲ :۴
دقت :خدا ایمانمان و اطاعتمان را مورد آزمایش قرار می دهد اما هرگز ما را به سوی گناه سوق نمی دهد.
یعقوب ۱۳ :۱

 :کسی که گرفتار وسوسه می شود ،نباید بگوید :خداوند مرا به وسوسه انداخته است .چون خداوند از بدی مبراست و
کسی را به وسوسه نمیاندازد.

سرچشمه آزمایشاتی که ما را به گناه تشویق کرده و از خدا دور میسازد این موارد میباشند:
-

شیطان

-

بدن

-

دنیا
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الف) شیطان
شیطان مرتباً سعی میکند ما را به گناه بیاندازد و این را در کتاب مقدس از آفرینش تا مکاشفه میبینیم .نوایمانان که تازه توبه کردهاند بیشتر
مورد حملههای شیطان قرار می گیرند .اما ایمانداران قدیمی هم بدور از این حمالت نیستند.
اول پطرس ۸ :۵

 :هوشیار و مواظب باشید ،زیرا دشمن شما ابلیس ،چون شیری غران به هر سو میگردد و در جستجوی کسی است
که او را ببلعد.

مکاشفه ۱-۳ :۲۰


شیطان چگونه سعی میکند ما را به گناه بیاندازد؟

ب) بدن (هوسهایمان)
مفهوم بدن غیر از معنای فیزیکی آن ،به معنای نقطه ضعفهای جسمانی و وجود گناهکارمان نیز استفاده میشود.
غالطیان ۱۷ :۵

 :زیرا تمایالت نفسانی برخالف ر.حالقدس و آرزوهای روحالقدس برخالف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف
یکدیگرند .به طوری که شما نمیتوانید آنچه را دلتان میخواهد انجام دهید.

اول پطرس ۱۱ :۲
یعقوب ۱۴ :۱
طبیعت نفسانیمان برای زندگی ایمانی خطرناک است (رومیان  .)۱۳ :۸به این دلیل نباید به خواستهای خودخواهانهمان اهمیت دهیم.
بلکه اجازه دهیم که روحالقدس ما را هدایت نماید (رومیان .)۹ :۸
ج) دنیا
اول یوحنا ۱۵-۱۷ :۲

 :به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید ،کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست ...

مفهوم دنیا در کتاب مقدس به معنی مکانی که در آن زندگی میکنیم نیست .بلکه به معنای انسانهایی که خدا را نمیشناسند و سیستمی
که ضد خداست استفاده شده است« .دنیا» محیطی است که انسانهای ایماندار را به سوی رفتارها و عادات گناهآلود سوق میدهد.


یک مسیحی باید در مقابل دنیا چگونه رفتار کند؟

 .۵بخشیدن
به عنوان یک مسیحی باید یک زندگی پیروزمندانه ایمانی داشته باشیم .اما بعضاً در امتحانها به گناه میافتیم.
اول یوحنا ۸ :۱

 :اگر بگوییم که بیگناه هستیم ،خود را فریب میدهیم و از حقیقت دور هستیم.

یعقوب ۲ :۳
به همین خاطر باید بدانیم که میتوانیم طلب بخشش نمائیم.
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قدمهای عملی برای بخشیده شدن گناهانمان
اول یوحنا ۹ :۱

 :اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم ،می توانیم به او اعتماد کنیم ،زیرا او به حق عمل میکند .او گناهان ما را
میآمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک میسازد.

الف) فهمیدن گناهکار بودن


اگر قبول کنی که کاری که انجام دادهای گناه است باید اعتراف کنی( .مزامیر )۳ :۳۲



خود را برای اعتراف به گناه و تصحیح آن آماده کن

ب) اعتراف به گناه


دعا کن عیسی تو را ببخشد( .یوحنا ۶ :۱۴



آگاهانه از گناه دوری کن.

اول یوحنا ۹ :۱

مزور )۵ :۳۲

ج) بخشیده شدن


با ایمان طلب بخشش کن (عبرانیان .)۶ :۱۱



در این مرحله یک وعده در کتاب مقدس را به خاطر آوردن (اول یوحنا  )۹ :۱و آن را به طور شخصی قبول کردن به ما کمک می
کند.



برای بخششی که در نام عیسی دریافت کردهای شکرگزاری کن (اول تسالونیکیان ۱۸ :۵



تا در نور هستیم میتوانیم در نظر داشته باشیم که خون مسیح ،ما را از گناهان ناآگاهانهمان پاک میکند (اول یوحنا .)۷ :۱

مزامیر .)۱۵-۲۳ :۵۰

د) قدمهای دیگر
* اگر باعث رنجیده شدن کسی شدهای برای معذرت خواهی آماده باش.
* اگر به شخص ضرری زدهای برای جبران آن آماده باش.
* اگر در موردی از نظر روحانی آرامش نداری از ایمانداران کمک بگیر.
* بار گناه را زیادی حمل نکن .سریعاً به فکر برطرف کردن آن باش.
* با جسارت برگرد بر سر وظیفهای که خدا بهت داده.

 .۶غالب شدن بر آزمایشها
خدا اجازه میدهد مورد آزمایش قرار گیریم اما تحمل مان و اینکه چگونه بر آن پیروز شویم را نیز میداند (پطرس دوم .)۹ :۲
اول قرنتیان ۱۳ :۱۰

 :وسوسههایی است که برای همه پیش میآید ،اما خدا به وعدههای خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از توانایی
خود وسوسه شوید .خدا همراه با تر وسوسهای راهی هم برای فرار از آن فراهم میکند تا بتوانید در مقابل آن پایداری
کنید.

عیسی مورد آزمایش قرار گرفت اما گناه نکرد( .عبرانیان )۱۵ :۴


زمانی که مورد آزمایش قرار میگیریم پیروزی عیسی برای ما چه مفهومی دارد؟ )عبرانیان  ۱۸ :۲و (۱۶ :۴
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برای پیروزی بر آزمایش ها باید اوامر کتاب مقدس را خوب بشناسیم ،هشیار و آگاه باشیم با آن مقابله نمائیم و از همه مهمتر برای پیروزی
مرتب دعا کنیم.
الف) اوامر کتاب مقدس را بخوبی بشناس
کتاب مقدس برای غالب شدن بر آزمایشها اوامری کامالً روشن و مشخص دارد.
مزامیر ۱۱ :۱۱۹
دوم تیموتائوس ۲۲ :۲
یعقوب ۷ :۴
ب) بیدار و هشیار باش
اول پطرس ۸ :۵

 :هوشیار و مواظب باشید ،زیرا دشمن شما ابلیس ،چون شیری غران به هر سو میگردد و در جستجوی کسی است
که او را ببلعد.

اول قرنتیان ۱۳ :۱۶
بسیاری از ایمانداران چون فکر میکنند مورد آزمایش قرار نخواهند گرفت شکست میخورند .نباید تصور داشته باشیم که همیشه زندگی
پیروزمندانهای داریم.
ج) مقابله کن
یعقوب ۷ :۴

 :پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد.

زمانی که متوجه حمالت شیطان می شویم فوراً به طور آگاهانه باید با آن مبارزه کنیم .مخصوصاً در حمالت سنگین میتوانیم در نام عیسی
مسیح به نیروهای تاریکی امر کنیم که از ما دور شوند .در نتیجه شیطان هیچ قدرتی در زندگیمان نخواهد داشت.
متی ۲۳ :۶
کارهای رسوالن ۱۶-۱۸ :۱۶
د) برای پیروزی دعا کن
متی ۴۱ :۲۶

 :بیدار باشید و دعا کنید ،تا دچار وسوسه نشوید ،روح مایل است اما جسم ناتوان.

در پروزی بر گناه دنیا نیز تأثیر دارد .پس نه تنها برای پیروزی خودمان بلکه برای پیروزی دیگران نیز همواره باید در دعا باشیم.
ه) اطاعت کن
کولسیان ۶ :۲

 :پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید ،اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید.

برای پیروزی بر آزمایشها باید از تعلیمات خدا اطاعت کنیم« ،همواره و با شادی» (یوحنا )۲۱ :۱۴
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سواالت تمرینی
 -۱اول قرنتیان  ۱۳ :۱۰را ازبر بنویسید:

 -۲آزمایش به چه معنی است؟

 -۳آزمایشها در چه زمینههایی از زندگی انجام میشوند؟

 -۴اول یوحنا  ۱۶ :۲کلمه «غرور از زندگی مادی» به چه معنا است؟

 -۵سرچشمه آزمایشها چیست؟

 -۶چرا شیطان سعی میکند ما را به گناه مجبور سازد؟

 -۷آیا آزمایشها جنبه مثبتی نیز دارد؟ توضیح دهید:

 -۸اگر در آزمایشها شکست خورده و گناه کنیم چه باید کرد؟

 -۹چگونه میتوانیم بر آزمایشها پیروز شویم؟

 -۱۰در آزمایشها چه آیاتی میتوانند به ما کمک کنند؟
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شناخت خدا و محبت
یکی از سوالهای اساسی زندگی خداست :خدا کیست؟ چگونه او را بشناسیم؟
رابطهام با او باید چگونه باشد؟
اگر بخواهیم به طور علمی در مورد خدا تحقیق کنیم به اشتباه میافتیم .اما وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنیم ،میفهمیم خدا حقیقتاً چه
کسی است .وقتی می توانیم خدا را بشناسیم که او خودش را به ما مکشوف سازد و او اینچنین کرد:

شناخت خدا و محبت
خدا
کیست؟

از کجا می توان دانست
که خدا هست؟

تثلیث

خدا پدرمان
است

 .۱خدا کیست؟
در ادیان مختلف به این سوال جواب های متفاوتی داده شده است .چگونه بدانیم که خدا کیست؟ اگر بخواهیم با توجه به فکر و عقل
خودمان یا فلسفه و احساساتمان خدا را بشناسیم ،به راههای اشتباهی خواهیم رفت .اما اگر با توجه به کتاب مقدس آنگونه که خدا خودش
را به ما شناسانده او را بشناسیم به طریق درستی دست یافتهایم .به این سبب به بررسی کتاب مقدس در مورد خدا میپردازیم.
الف) خدا آفریننده است
خدا آفریننده تمام موجودات است و به این دلیل بینظیر است.
خروج ۱۱ :۲۰

 :من ،خداوند ،در شش روز زمین و آسمان و دریا و هرچه در آنهاست را ساختم و در روز هفتم استراحت کردم .به
همین دلیل است که من ،خداوند ،سبت را متبارک ساختم و آن را تقدیس نمودم.

مزامیر ۲۵ :۱۰۲

 :در ابتدا زمین را آفریدی و آسمانها کار دستهای توست.

خدا در جایجای مزامیر آفرینندهای ال یق ستایش و پرستش و حاکم بر همه چیز تصویر شده است.
مزامیر ۱-۵ :۸
مزامیر ۱-۷ :۱۹


این واقعیت که خدا آفریننده است چه اهمیتی در زندگی ایمانیمان دارد؟
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ب) خدا قادر متعال است
خدا برتر از تمام بتها و اشخاص بزرگ و قادر مطلق است و هیچکس از او برتر نبوده و قابل مقایسه با او نمیباشد( .آفرینش ۱۸-۲۰ :۱۴
مزامیر ۸ :۲۱

مزامیر ۵-۱۱ :۴۵

مزامیر ۱ :۹۱


مزامیر)۱۴ :۵۰

 :کسی که به خدا پناه می برد و در زیر سایه رحمت قادر متعال زندگی میکند.

در زندگی تو آیا خدا قادر مطلق است؟

ج) خدا یهوه است
در کتاب مقدس صدها صفت برای خدا داده شده است .مثالً :قادر متعال ،قادر مطلق و غیره .ولی از همه مهمتر صفت «یهوه» است .یهودیان
بدلیل احترام و ترسی که از خدا داشتند به جای یهوه از کلمه «آدونای» که به معنی رب است استفاده کردند .در ترجمه مارتین لوتر اسم
یهوه و رب با یکدیگر استفاده شده است .بهترین توضیح یهوه در کتاب خروج  ۱۴ :۳داده شده است:
خروج ۱۴ :۳

 :خدا فرمود :هستم آنکه هستم.

این نمونه نشان میدهد که خدا اول و آخر بوده و ابدی میباشد( .عبرانیان )۸ :۱۳
او همیشه هست ،اول و آخر ندارد دائمی و ابدی است
د) مشخصات خدا
حال که به سوال «خدا کیست» جواب دادهایم ،میتوان به چند مورد از مشخصاتش نیز اشاره نمائیم:
 -۱خدا از ازل بوده و تا ابد هست.
مزامیر ۲ :۹۰

 :پیش از آن که کوه ها را بیافرینی و زمین و جهان را به وجود آوری ،از ازل خدا بودهای و تا ابد خدا خواهی بود.

اول تیموتائوس ۱۶ :۶
 -۲خدا از همه چیز آگاه است:
-

خدا همه جا را زیر نظر داد (امثال سلیمان )۳ :۱۵

-

از تمام افکار و اندیشهها آگاه است (مزامیر )۲-۴ :۱۳۹

-

در مورد خودش همه چیز را میداند (متی ۲۱ :۱۱

-

از تمام خصوصیاتمان آگاه است (متی )۲۹-۳۰ :۱۰

اول قرنتیان )۱۰-۱۱ :۲

 -۳خدا در همه جا هست
مزامیر ۵-۷ :۱۳۹

 :حضور تو مرا از هر طرف احاطه نوده و با قدرت خود ،مرا محافظت میکنی .شناخت تو از من خیلی عمیق است.
این فراتر از فهم من می باشد .از نزد تو کجا بگریزم و از حضور تو کجا پنهان شوم؟

کارهای رسوالن ۲۴-۲۷ :۱۷
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 -۴خدا قادر مطلق است
مزامیر ۳ :۱۱۵

 :خدای ما در آسمانهاست و آنچه را که اراده فرماید به عمل میآورد.

رومیان ۲۰-۲۱ :۴
 -۵خدا مقدس است
مزامیر ۴ :۲۲

 :نیاکان ما بر تو توکل کردند ،آنها توکل نمودند و تو آنها را نجات دادی.

اشعیاء ۳ :۶
 -۶خدا محبت است
اول یوحنا ۱۶ :۴

 :ما از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم و به آن اطمینان داریم .خدا محبت است و هر که با محبت زندگی میکند،
در خدا ساکن است و خدا در او.

اول یوحنا ۱۰-۱۱ :۴


در کتاب مقدس از چه خصوصیات دیگر خدا صحبت به میان آمده است؟

 .۲موجودیت خدا را چگونه می توان فهمید
بودن و یا نبودن خدا را نمی توان از طریق عملی اثبات کرد .در عین حال هر انسانی در مورد خدا دارای تصور و اندیشهای میباشد چون
خدا خود را به آنها شناسانده است .خدا را چونه میتوان شناخت؟ چگونه خود را به ما میشناساند؟
الف) کتاب مقدس
از طریق کتاب مقدس خدا را میشناسیم .او نویسندگان کتاب مقدس را طبق خواست و اراده خود هدایت کرده است .وقتی کارهای خدا
و پیامهایش را در کتاب مقدس بررسی میکنیم او را همانگونه که است میشناسیم.
عبرانیان ۱-۲ :۱

 :خدا در زمان قدیم ،در اوقات بسیار و به تکلم فرمود ،ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته
است .خدا این پسر را وارث کل کاینات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است.



کتاب مقدس چرا کامالً قابل اعتماد است؟ (دوم تیموتئوس )۱۶ :۳

ب) آفرینش
هرکس که به کارهای خدا مخصوصاً آفرینش توجه کند میفهمد که خدا یگانه بوده و قادر مطلق است.
رومیان ۱۹-۲۰ :۱

 :خدا آنان را مجازات میکند و این کار برحق است ،زیرا آنچه آدمیان درباره خدا میتوانند بدانند ،بر آنها آشکار است
زیرا خدا آن را در پیش چشمان آنان قرار داده است .از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و اولوهیت
او در چیزهایی که او آفریده است ،به روشنی مشاهده میشود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند.



آیا تا به حال با شگفتی به طبیعت نگاه کرده و برای آفرینش مکمل خدا او را ستودهای؟
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ج) عیسی مسیح
خدا انسان شد و به دنیا آمد .خدای زنده و حقیقی را از طریق عیسی مسیح میشناسیم .او گفت :هر که مرا دیده است پدر را نیز دیده
است.
یوحنا ۶ :۱۴

 :عیسی به او گفت :من راه راستی و حیات هستم ،هیچ کس حز به وسیله من نزد پدر نمیآید.

کولسیان ۹ :۲


بین تولد و شناخت خدا از طریق عیسی مسیح چه رابطهای میبینی؟ (یوحنا ۱۴ :۱

و )۱۶ :۳

د) احساس درونی
هر انسانی به طور مشخص نسبت به وجود خدا اطالعاتی دارد .این احساس درونی است که خدا به هر شخصی داده میشود.
یوحنا ۹ :۱

 :آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی میکند ،در حال آمدن بود.

جامعه ۱۱ :۳
کتاب مقدس سعی نمیکند که وجود خدا را ثابت کند بلکه با توجه به این حس درونی اعالم میکند که اشخاصی را که خدا انکار کرده
و یا تحقیر نمایند به مجازات خواهند رسید.
رومیان ۲۱ :۱

 :اگرچه آنها خدا را شناختند ولی آن طوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند .در عوض افکارشان کامالً
پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است.



احیای درونی در مورد خدا چگونه رو به تاریکی میرود؟

ه) تاریخ
کارهای رسوالن ۲۶ :۱۷

 :او جمیع ملل را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای آنان زمانی را مقرر فرمود و برای
مرز و بومشان حدودی معین کرد.

خدا با رفتاری که با قوم اسرائیل دارد عظمت خود را به تمام قومها نشان میدهد .او میخواهد که تمام بت پرستان بفهمند که او خدای
پرجالل است.
خروج ۴ :۱۴
خرقیان ۳۳ :۳۶
خدا از طریق پیامبرانش بارها در مورد قوم اسرائیل و دیگر قومها پیشگوئی کرده است .و به واقعیت پیوستن این پیشگوئیها نشان دهنده
عظیم و قادر بودن خدا است .در طول تاریخ رفتار خدا با قومها نشان دهنده عظمت و بزرگی اوست.


ا ین اتفاقی که در آن قوم اسرائیل را رهبری کرده است توضیح بدهید.

و) معجزهها
معجزهها در تمام اعصار نشان دهنده قدرت خداست .معجزههائی که در عهد عتیق ،دوره عیسی ،در زمان رسوالن و امروزه به واقعیت
میرسد.
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اول پادشاهان ۲۴ :۱۸


 :آنگاه شما نام خدای خود را بخواند و من نام خداوند را و خدایی که با آتش پاسخ دهد خدای حقیقی است.

هدف معجزههای عیسی چیست؟ (یوحنا )۳۰-۳۱ :۲۰

ز) تجزیه شخصی
هر شخصی که عیسی مسیح را پذیرفته یک رابطه شخصی و تجربه خاص خود را با او دارد( .یوحنا  )۱۲ :۱این یکی از مهمترین تجربه
هایمان است و هر روز باید با او مشارکت داشته باشیم.


یک تجربه شخصی خود را بطور خاص محبت و محافظت و یا کمک خدا را در زندگی حس کردهای بنویس:

 .۳تثلیث مقدس
کتاب مقدس به وضوح اعالم میکند که فقط یک خدای واحد وجود دارد.
خروج ۲-۴ :۲۰

 :من خداوند هستم که شما را از سرزمین مصر ،که د آن برده بودید ،بیرون آوردم .خدای دیگری را غیر از من پرستش
نکن .هیچ مجسمه و یا هیچ تمثالی از آنچه باال در آسمان و یا پایین در زمین و یا در آبهای زیر زمین است ،برای
خود مساز.

تثنیه ۴ :۶
خدا با وجود واحد بودنش خود را به شکل  ۳گانه به ما میشناساند .اما هرگز از  ۳خدا صحبت نمیکند.
الف) محدوده تثلیث
معنای تثلیث :خدا خود را به سه شکل به ما میشناساند:


خدای پدر



خدای پسر



روحالقدس

این سه :پدر ،پسر ،روحالقدس یک واحد را تشکیل میدهند .خدا!
در کتاب مقدس از کلمه تثلیث استفاده نشده است .در قرن سوم از طرف ترتیولیانوس توضیح داده شد .آموزه تثلیث امروزه از طرف پدران
کلیسا استفاده میشود.
تثلیث یک سر بزرگ الهی است .نه میتوانیم درک کنیم و نه میتوانیم بررسی کنیم .مارتین لوتر در این مورد میگوید :قوانین ریاضی،
فیزیک و منطق شامل حال خدا نمیشود.


آیا مهم است که تمام سواالت منطقی در مورد تثلیث را جواب دهیم؟

ب) پشتوانه های تثلیث
راز تثلیث در عهد عتیق در طول زمان ،مرحله به مرحله توضیح داده شده است .در عهد جدید بطور واضح از پدر ،پسر و روحالقدس
صحبت میکند .بعضی ها وجود سه گانه خدا را شخص میگویند .اما هیچ معنای انسانی در بر ندارد.
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در مورد  ۳شخص الهی در کجاها صحبت شده است؟
 -۱در تعمید عیسی
در متی  ۱۳-۱۷ :۳تعمید عیسی را توضیح میدهد.
-

چه کسی خود را در رودخانه اردن به تعمید یحیی در آورد؟

-

شخصی که در قالب کبوتر بر شانه عیسی مینشیند کیست؟

-

صدایی که در آسمان میگوید :فرزند محبوبم اوست .از طرف چه کسی است؟

 -۲فرمان تعمید عیسی
 :پس بروید و همه ملتها را شاگردم سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روحالقدس تعمید دهید.

متی ۱۹ :۲۸
 -۳تقدیس کردن

 :تمام مقدسین به شما سالم می رساند .فیض عیسی مسیح خداوند ،محبت خدا و رفاقت روحالقدس ،با همه شما باد،

دوم قرنتیان ۱۳ :۱۳

آمین.
 -۴آوردن روحالقدس
 :و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند.

یوحنا ۱۶ :۱۴
 -۵آفرینش دنیا
آفرینش ۱ :۱

 :در ابتدا ،خدا آسمانها و زمین را آفرید.

کولسیان ۱۶ :۱

 :زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است ،دیدنیها و نادیدنیها ،پادشاهان ،حکمرانان و اولیای امور آفریده
شدند ،آری تمام موجودات به وسیله او وبرای او آفریده شدند.
 :زمین خالی و بدون شکل بود .همه جا آب بود و تاریکی آن را پوشانده بود و روح خدا بر روی آب حرکت میکرد.

آفرینش ۲ :۱
 -۶نجات یافتن انسان

 :زیرا خدا جهانیان را آن قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هالک نگردد ،بلکه

یوحنا ۱۶ :۳

صاحب حیات جاودان شود.
 :بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حولهای کهبه کمر بسته

یوحنا ۵ :۱۳

بود.
 :پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا میکنم تا آن را بار دیگر بازیابم.

یوحنا ۱۷ :۱۰
 -۷تقدیس شدن مسیحیان
یوحنا ۱۷ :۱۷

 :آنان را به وسیله راستی خود نقدیس نما ،کالم تو راستی است.

اول قرنتیان ۱۱ :۶

 :و بعضی از شما آنچنان بودید .ولی اکنون از گناهان خود پاک شدهاید و جزء مقدسین خدا گشته و به نام عیسی
مسیح خداوند و روح خدای ما کامالً نیک محسوب شدهاید.

آیاتی دیگر در مورد تثلیث:
رومیان ۱۶-۳۰ :۱۵ ۱۷-۱۸ :۱۴
و ۵-۷ :۳


و ۱۴-۱۷

دوم قرنتیان ۲۱-۲۲ :۱

اول قرنتیان ۱۹-۲۲ :۲
و )۲۱ :۲۰

آیا آموزه تثلیث برای شناخت بیشتر خدا به ما کمک میکند؟
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افسسیان ۱۹-۲۲ :۲

 .۴خدا پدرمان است
به معنی لغوی ،بابا ،شخصی است که بچه را بوجود می آورد و بطور طبیعی او را تربیت کرده و احتیاجاتتش را برآورده میسازد .در مفهوم
وسیع نیز ،بابا ،شخصی است که وظایف پدری را بعهده گرفته است .برای مثال به شخصی که به یتیمان و بیوه زنان کمک میکند نیز بابا
میگویند (ایوب  ۱۶ :۲۹و  )۸ :۳۱رهبرها (آفرینش  – ۴۳ :۴۱اول سوئیل  ،)۱۲ :۲۴کاهنها (خرقیان  .)۱۰ :۱۷در این بین ،پیغمبران را نیز
که از نظر ایمانی رهبری میکنند ،میتوان پدر روحانی نام دهیم( :اول قرنتیان ۱۵ :۴


قیلیپان ۲۲ :۲

فلیمون )۱۰:۱

چه وجه تشابهی بین پدر آسمانی و پدر زمینیمان وجود دارد؟

الف) خدا پدر کیست؟
 -۱خدا پدر عیسی مسیح است.
عیسی در کتاب مقدس مرتباً از خدا به عنوان پدرش صحبت میکند( .یوحنا  ۱۷-۲۳ :۵و  ۴۴-۴۶ :۶و  ۲۵-۲۸ :۱۰و )۲-۳۱ :۱۴
افسسیان ۳ :۱

 :خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم ،زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی د قلمرو
آسمانی بهرهمند ساخته است.

رابطه بین خدای پدر و پسر یک رابطه دنیوی نیست .عیسی با تولد در بیتالحم پسرخوانده نشد او از ازل اینگونه بوده است (یوحنا :۱۷
.)۵-۲۴
 -۲خدا پدر قوم اسرائیل است
خروج ۲۲ :۴

 :آنگاه تو باید به فرعون بگویی که خدواند چنین میگوید :اسرائیل پسر من و نخستزاده من است.

ارمیا ۹ :۳۱

 :قوم من ،تحت رهبری من ،با گریه و دعا برمی گردد .من آنها را در کنار نهرهای آب و در راهی صاف و هموار رهبری
خواهم کرد تا لغزش نخورند .من برای اسرائیل مثل یک پدر هستم و افرایم بزرگترین فرزند من است.

با اینکه خدا پدر قوم اسرائیل بود اما خلق آگاهی نداشت و اشخاص نادری او را پدر مینامیدند (مزامیر .)۵ :۶۸
 -۳خدا پدر تمام انسانهاست
با اینکه خدا آفریننده و صاحب تمام انسانهاست ،نمیتوان تمام انسانها را فرزند خدا نامید.
اول یوحنا ۱ :۳

 :ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خدا هستیم .اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم
نمیشناسد ،علتش این است که او را نشناخته است.

رابطه خدا با انسان بعد از گناه آدم و حوا قطح شد و تکرار فرزند خدا شدن باید یک تولد روحانی جدیدی میداشت.


آیا خدا پدر تمام انسانهاست؟ هر انسانی فرزند خداست؟
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ب) مفهوم پدری
خدا پدرمان است .بدون شک درکمان از پدر و معنای آن در کتاب مقدس یکی است .کتاب مقدس رابطه پدر و فرزند را چگونه توضیح
میدهد؟
 :زیرا پدر خودش شما را دوست دارد چون شما مرا دوست داشتهاید و قبول کردهاید که من از جانب خدا آمدهام.

یوحنا ۲۷ :۱۶
 -۱پدر ما را دوست دارد
یوحنا ۱۶ :۳
یوحنا ۲۷ :۱۶
اول یوحنا ۱ :۳

و ۱۴ :۴

 -۲پدر ما را هدیه میدهد و پاداش میدهد
متی  ۴ :۶و ۱۸
 -۳پدر احتیاجاتمان را برطرف میسازد
متی ۸ :۶
متی  ۲۶ :۶و ۳۲

و ۲۹ :۱۰

یوحنا ۲ :۱۴
 -۴پدر گناهانمان را می بخشد.
متی ۱۴ :۶
 -۵پدر دعاهایمان را قبول می کند
متی ۱۱ :۷
متی ۱۹ :۱۸
 -۶پدر رحیم است
لوقا ۳۶ :۶
 -۷پدر ما را تربیت میکند
عبرانیان ۶-۸ :۱۲


محبت خدا نسبت به من چگونه اهمیتی در زندگیمان دارد؟

ج) رابطهمان با پدر
چون خدا پدر ما بوده و از ما به خوبی مراقبت میکند ما نیز باید در مقابل ،محبت خود را به او نشان دهیم .رابطه یک فرزند خدا با پدر
آسمانیاش باید چگونه باشد؟
 :آری ،آنچه را که ما دیدهایم و شنیدهایم به شما اعالم میکنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر عیسی مسیح داریم،

اول یوحنا ۳ :۱

شما هم با ما شریک شوید.
بعنوان فرزند ،خدا را پدر خطاب قرار دهیم( .رومیان ۱۵ :۸

اول پطرس )۱۷ :۱

 :خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید ،روح پسر خود را به قلب های ما فرستاده است و این روح فریاد زده

غالطیان ۶ :۴

میگوید« :پدر ،ای پدر».
-



پدر میخواهد:


او را بپرستیم

(یوحنا ۲۱-۲۳ :۴

افسسیان )۱۴ :۳



او را ستایش کنیم

(فیلپیان ۱۱ :۲

و )۲۰ :۴



او را شکرگزاری نمائیم

(افسسیان ۲۰ :۵

بعنوان یک فرزند نسبت به پدر چه حقوق و چه وظایفی داریم؟
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کولسیان ۱۲ :۱

و )۱۷ :۳

سواالت تمرینی
 -۱اول یوحنا  ۱ :۳را ازبر بنویسید:

 -۲برای شناخت خدا چه راهی موفقیتآمیز نیست؟

 -۳به یک بچه  ۶ساله که از شما بپرسد« :خدا کیست؟» چه جوابی میدهید؟

 -۴چه خصوصیاتی از خدا را از طریق کتاب مقدس میدانیم؟

 -۵یک شخص بیایمان نیز اگز بخواهد میتواند وجود خدای قادر مطلق را حس کند .خدا خود را چگونه به شما مکشوف می
سازد؟

 -۶تثلیث به چه معناست؟

 -۷دو آیه که نشان دهنده آموزه تثلیث است را بنویسید:

 -۸خدا ،پدر کیست؟

 -۹پدری خدا ،برای ما چه مفهومی دارد؟

 -۱۰رابطهمان با خدای پدر چگونه عمیقتر میشود؟
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عیسی مسیح
نجات دهنده و خداوندمان
عیسی نه تنها از نظر تاریخی شخص شناخته شده است بلکه مهمترین شخصی است که هر فردی او را در زندگیاش بپذیرد ،بی
شک نجات ابدی را دریافت کرده است.
 :آن کسی که به پسر ایمان بیاورد جیات جاودان دارد ،اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید،

در یوحنا  ۳۶ :۳می خوانیم

بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.
به همین دلیل جواب به این سواالت به طور مشخص خیلی مهم است:
عیسی مسیح کیست؟ برای من چه کرده است؟ چگونه می توانم با او یک رابطه شخصی داشته باشیم

عیسی مسیح

عیسی مسیح
کیست؟

زندگی عیسی میسح

مسیح کاهن
اعظم

 .۱عیسی مسیح کیست؟
عیسی از شاگردان پرسید من که هستم؟ پطرس این جواب کوتاه و درست را داد.
متی ۱۶ :۱۶

 :شمعون پطرس جواب داد« :تو مسیح ،پسر خدای زنده هستی».

این جواب ،روشن و قابل فهم است .ولی در طول زمان در مورد اینکه عیسی کیست ،افکار متفاوتی به وجود آمد:
الف) او خدای ازلی و ابدی است
 -۱عیسی خداست
همانطور که پدر و روحالقدس خداست ،عیسی نیز خداست و در این آیات توضیح داده میشود.
یوحنا ۱:۱

 :در ازل کلمه بود .کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود.
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عیسی خود را با خدا برابر میداند( .یوحنا ۱۰:۳۰
یوحنا ۱۸ :۵

و )۷-۹ :۱۴

 :این سخن ،یهودیان را در کشتن او مصممتر ساخت .چون او نه تنها سبت را میشکست ،بلکه خدا را پدر خود
میخواند و به این طریق خود را با خدا برابر میساخت.

عیسی مسیح چون خداست الیق پرستش است (یوحنا ۲۳ :۵
متی ۳۳ :۱۴


و  ۱۴ :۱۴و فیلیپیان  ۱۰ :۲و عبرانیان )۶ :۱

 :و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده میگفتند :تو واقعاً پسر خدا هستی.

به شخصی که عیسی را نمیشناسد و بپرسد عیسی کیست؟ چه جوابی میدهید؟

 -۲عیسی مسیح ازلی و ابدی است
در عبرانیان  ۸ :۱در مورد عیسی آمده است :ای خدا ،تخت سلطنت تو ابدی است ،برای هم عصران عیسی درک اینکه عیسی قبل از تولد
در بیتالحم نیز وجود داشته است آسان نبود .یحیی تقریباً  ۶ماه قبل از عیسی بدنیا آمده بود با این حال در مورد او چنین میگوید:
یوحنا ۱۵ :۱

 :شهادت یحیی این بود که فریاد میزد و میگفت« :این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من میآید
اما بر من برتری و تقدم دارد ،زیرا پیش از تولد من ،او وجود داشت».



در مورد دورهای که هنوز عیسی جسم نپوشیده بود چه میدانید؟ (یوحنا  ۳ :۱و ۵۸ :۸

و )۵-۲۴ :۱۷

ب) اسمش
رومیان ۷ :۱

 :من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که خوانده شدهاید تا مقدس باشید ،مینویسم .فیض و آرامش پدر
ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد.

 -۱اسم عیسی
عیسی اسم پسر خدا است که جسم پوشیده است و برتر از تمام اسمهاست (فیلیپیان  )۹ :۲معنای عیسی = خدای نجات دهنده است و یا
نجات یهوه
متی ۲۱ :۱

 :او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید ،زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.

در نام «عیسی» چه قدرتی نهفته است؟
کارهای رسوالن ۱۲ :۴
رومیان ۱۳ :۱۰
یوحنا ۱۳-۱۴ :۱۴
 -۲عنوان مسیح
مسیح به معنای مسح شده میباشد .عیسی نام متواضع پسر خداست و عنوان مسیح نشانه جالل اوست.
کارهای رسوالن ۲۲ :۹

 :اما قدرت کالم شائول روز به روز بیشتر میشد و یهودیان دمشق را با دالیل انکار ناپذیر مجاب میساخت که عیسی،
مسیح موعود است.
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 -۳نام های دیگر
الف) رب (خداوند)
کلمه رب به معنای صاحب و آقا بوده و برای اشخاص محترم استفاده میشود .عیسی رب ماست.
کارهای رسوالن ۳۶ :۱۰

 :خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و به این طریق مژده صلح و سالمتی را به وسیله عیسی مسیح که خداوند
همه است ،ابالغ فرمود.

ب) نجات دهنده
عیسی نجات دهنده ماست
اول یوحنا ۱۴ :۴


 :ما خود دیدهایم و شهادت میدهیم که خدای پد ،پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده عالم باشد.

چه نام یا عنوان دیگری برای عیسی استفاده میشود و معنای آن برای ما مسیحیان چیست؟

ج) عیسی پسر خداست
در کتاب مقدس در آیههای زیادی عیسی را پسر خدا مینامد( :متی ۳ :۴

و  ۲۹ :۸و  ۳۳ :۱۴و  ۶۳ :۲۶و )۴۰-۴۳ :۲۷

عیسی پنهان نمیکند که پسر خداست بلکه به طور واضح به خدا پدر میگوید.
یوحنا ۱۸ :۱

 :کسی هرگز خدا را ندیده است ،اما آن فرزند یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده
است.

پسر خدا بودن عیسی یک رابطه جسمانی نیست .او چون متولد شده پسر خدا نیست بلکه از ازل چنین بوده است.
رومیان ۴ :۱


 :و با زنده شدن پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نود که از لحاظ قدوسیت خدایی ،او پسر خداست.

چند اتفاق در زندگی عیسی که اثبات میکند عیسی پسر خدا است را بگو!

د) عیسی پسر انسان است
عیسی در آیههای بسیاری خود را پسران انسان مینامند( :متی  ۲۰ :۸و  ۶ :۹و۲۳ :۱۰و ۱۹ :۱۱و ۸ :۱۲و  ۳۲-۴۰و  ۲۷-۴۱ :۱۳و )۱۶:۱۳
مرقس ۴۵ :۱۰

 :چون پسر انسان نیامده است تا خدمت کرده شود ،بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا
سازد.

کلمه پسر انسان نشان دهنده این است که عیسی واقعاً ا نسان است و با وجود تمام خصوصیات پسر خدا به شکل انسان جسم پوشیده و
جاللی را که در نزد پدر داشت ترک کرد.
فیلیپیان ۶-۷ :۲

 :اگرچه از اول دارای الوهیت بود ،ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند ،بلکه خود را از تمام
مزایای آن محروم نموده ،به صورت یک غالم درآمد و شبیه انسان شد.



چند اتفاق که در زندگی عیسی اثبات می کند عیسی پسر انسان است را بگو! (لوقا  ۷ :۲و ۵۱
یوحنا  ۲۵ :۱۱و )۲۸ :۱۹
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متی  ۲۴ :۸مرقس ۱۲ :۱۱

 .۲زندگی عیسی مسیح
الف) آمدن مسیح به دنیا
 -۱پیشگوئیهای عهد عتیق
در عهد عتیق ،موضوع آمدن مسیح در چند جا ذکر شده است .در اولین مورد در آفرینش  ۱۵ :۳اندکی سرپوشیده در این باره توضیح داده
شده است.
بعضی از موردهای روشنتر:
-

از نسل داوود خواهد آمد (دوم سوئیل )۱۲-۱۶ :۷

-

در بیتالحم بدنیا خواهد آمد( .میکا )۵:۱

-

بخاطر گناهان ما آزار خواهد دید و کشته خواهد شد (اشعیا )۳-۹ :۵۳

-

بره فسخ نشان دهنده مرگ عیسی است( .خروج  ۵ :۱۲و عبرانیان )۱۴ :۹

 -۲جسم پوشیدن عیسی
پسر خدا از طریق روحالقدس به وجود آمد (متی  )۸-۲۰ :۱و در بیتالحم از مریم تولد یافت (متی  )۱ :۲در آن زمان امپراطور روم
آگوستوس و فرماندار قدس هرودس بود.


چرا الزم بود که عیسی تماماً انسان باشد؟ عبرانیان ۱۷ :۲

ب) جوانی عیسی
در کتاب مقدس توضیح زیادی در مورد زندگی عیسی داده نشده است .فقط یک مورد که در  ۱۲سالگی اتفاق افتاده بود بیان شده است.
رفتن به قدس (لوقا )۴۰-۵۲ :۲
داشتن برادران دیگر (متی )۵۵-۵۶ :۱۳
گوش دادن به حرف پدر و مادر خود (لوقا )۵۱ :۲
ج) شروع فعالیت های عیسی
دورهای که عیسی شروع به فعالیت کرد در این آیات آمده است:
متی ۱-۱۱ :۴
متی ۱۸-۲۲ :۴
متی ۲۳-۲۴ :۴
متی ۲۱ :۱۶


عیسی وقتی شروع به خدمت کرد چند ساله بود؟

لوقا ۲۳ :۳

 :وقتی عیسی مأموریت خود را شروع کرد در حدود سی سال از عمرش گذشته بود.
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مدت خدمت عیسی چند سال بود؟
از زمانی که عیسی شروع به خدمت کرد میدانیم که  ۳عید فسخ جشن گرفته شد.
 -۱اولین عید

یوحنا ۱۳ :۲

 -۲دومین عید

یوحنا ۴ :۶

 -۳سومین عید

یوحنا  ۵۵ :۱۱و  ۱ :۱۲و ۱ :۱۳



هدف معجزههای عیسی چه بود؟ (یوحنا )۳۰-۳۱ :۲۰

د) رنج کشیدن عیسی و مرگش
در زندگی عیسی هیچ موردی به اندازه رنج او مرگ او و قیام او توضیح داده نشده است( .متی )۲۶-۲۸
مفهوم درد و رنج عیسی و مرگش برای ایمانداران چیست؟
رومیان ۸-۹ :۵

 :اما خدا محبت خود را نسبت به ما کامالً ثابت کرده است .زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم ،مسیح به
خاطر ما مرد .ما که با ریختن خون او کامالً نیک شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیله خود او از غضب خدا خواهیم
رست!

رومیان ۳۴ :۸
اول قرنتیان ۳ :۱۵
افسسیان ۷ :۱
مرگ عیسی نشان دهنده محبت بی اندازه او نسبت به ماست.
اول یوحنا ۱۰ :۴

 :محبتی که من از آن سخن می گویمُ محبت ما نسبت به خدا نیست ،بلکه محبت خدا نسبت به ماست .محبتی که
باعث شد او پسر خود را به عنوان کفاره گناهان ما به جهان بفرستد.



مرگ عیسی تفاوت زیادی با مرگ انسانهای معمولی دارد .مشخصه مهم مرگ او چیست؟

ه) قیام عیسی
در  ۴انجیل در مورد قیام عیسی توضیح داده شده است ( متی  ۲۸و مرقس  ۱۶و لوقا  ۲۴و یوحنا  .)۲۰برای زنده شدن عیسی بعد از مرگ
دالیل زیادی وجود دارد:
مطابق اول قرنتیان  ۱-۶ :۱۵این سه دلیل را بررسی میکنیم:



-

اثبات تجربهای :آیههای  ۱و ۲

-

اثبات کتاب مقدس :آیههای  ۳و ۴

-

اثبات شاهدان عینی :آیههای ۵-۸

چرا باور داری که عیسی زنده شد؟

عیسی جسمانی زنده شد چون که شاگردان او را دیدند با او صحبت کردند و با او غذا خوردند( .لوقا )۳۸-۴۲ :۲۴
عیسی چرا زنده شد؟
لوقا ۴۴-۴۷ :۲۴
اول پطرس ۳ :۱
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و) رفتن عیسی به آسمان
عیسی  ۴۰روز بعد از قیام به آسمان بلند شد( .کارهای رسوالن )۳ :۱
کارهای رسوالن ۹ :۱

 :همین که عیسی این را گفت ،در حالی که همه نگاه میکردند ،باال برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت.

خدای پدر با نشاندن عیسی به سمت راست خود ،او را جالل بخشید.
فیلیپیان ۹-۱۱ :۲

 :از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که باالتر از جمیع نامهاست به او عطا فرمود .تا اینکه همه
موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین ،با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند .و همه برای جالل خدای پدر ،با
زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح ،خداوند است.

عیسی بعد از به آسمان برده شدن کجاست؟
-

در سمت راست خدای پدر

-

در عین حال هر لحظه در روی زمین با شاگردان است( .متی  ۲۰ :۱۸و )۲۰ :۲۸

-

از طریق روحالقدس در ما ساکن شده است .رومیان ۹-۱۱ :۸

(مرقس )۱۶:۱۹

عیسی بعد از برده شدن به آسمان برای ما چه می کند؟
یوحنا ۲ :۱۴

 :در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست .اگر چنین نبود ،به شما میگفتم .من میروم تا مکانی برای شما آماده
سازم.

عبرانیان ۲۵ :۷
افسسیان ۲۰-۲۲ :۱
ز) آمدن مجدد عیسی
عیسی مسیح دوباره خواهد آمد .وقتی به آسمان برده شد فرشتهها این را اعالم کردند:
کارهای رسوالن ۱۱ :۱

 :و پرسیدند« :ای مردان جلیلی ،چرا اینجا ایستادهاید و به آسمان نگاه میکنید؟ همین عیسی که از پیش شما به
آسمان باال برده شد ،همانطوری که باال رفت و شما دیدید ،دوباره به همین طریق باز خواهد گشت».

با آمدن دوباره عیسی این دنیا به پایان خواهد رسید (متی  )۳ :۲۴و در ادامه داوری خواهد شد (مکاشفه  )۱۱-۱۵ :۲۰و خدا یک آسمان
تازه و یک زمین تازه خواهد آفرید (مکاشفه  ۱-۲۲ :۲۱و )۵
کسانی که اکنون به عیسی ایمان دارند در آن زمان با خداوند در احتشام و نور تا ابد زندگی خواهند کرد .آنانی که نامشان در کتاب زندگی
نوشته نشده است به دوره آتش و زجر بیانتها محکوم خواهند شد( .مکاشفه )۱۵ :۲۰
عیسی از چه نشانههایی در مورد آمدن مجدد خود صحبت میکند؟ (متی )۳-۱۴ :۲۴
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 .۳مسیح کاهن اعظم است
عبرانیان ۱-۲ :۸

 :خالصه آنچه تا به حال گفتهایم این است که ما چنین کاهنی داریم که در عالم باال در دست راست تخت خدای
قادر مطلق نشسته است و به عنوان کاهن اعظم در عبادتگاه و در آن خیمه حقیقی که به دست خداوند ،نه به دست
انسان ،برپا شده است خدمت میکن.

سران کاهنی که در عهد عتیق میشناسیم نشانهای از عیسی مسیح است یکی از وظایفشان برای گناهان خود (داوران  )۳-۱۲ :۴و گناهان
خلق (راویان  )۱۳-۳۵ :۴قربانی هدیه نمودن بود .کاهن سالی یکبار ،در روز توبه ،برای بخشش گناهان تمام خلق به مکان مقدس می
توانست داخل چادر شود( .داوران ) ۱-۳۴ :۱۶
عیسی مسیح مانند کاهنهای دنیوی برای قربانی گوسفند یا گاو نیاورد .او بخاطر ما ،خودش را قربانی کرد( .عبرانیان )۲۶-۲۸ :۱۰
این قربانی برای همیشه کافی است و احتیاجی نیست که هر سال تکرار شود( .عبرانیان  )۲۵-۲۶ :۱۰چون او کاهن اعظم است.
الف) کسی است که ما را نزد خدای پدر میبرد
کاهن انسانها را نزد خدا میبرد و وقتی قربانی میکرد بین انسان و خدا صلح برقرار میکرد .عیسی نیز این کار را انجام میدهد.
افسسیان ۱۳ :۲

 :اما اکنون شما که دور بودید به وسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شدهاید.

ب) واسطهمان با خداست
فقط از طریق عیسی میتوان با خدا پیوند داشت .ما را با او آشتی داده و واسطه شد.
اول تیموتائوس ۵-۶ :۲

 :زیرا اول آدم آفریده شد و بعد حوا.

عبرانیان ۱۵ :۹
ج) برای ما دعا میکند
اول یوحنا ۱ :۲

 :ای فرزندان من ،این را به شما می نویسم تا گناه نکنید .اما اگر کسی مرتکب گناهی شود ،در پیشگاه خدای پدر
کسی را داریم که برای ما شفاعت میکند – همان عیسی مسیح که کامالً نیکوست.

عبرانیان ۲۵ :۷
عبرانیان ۲۵ :۹


کاهن اعظم چرا ضعف های ما را درک می کند؟ (عبرانیان )۱۵-۱۶ :۴
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سوالهای تمرینی
 -۱مرقس  ۴۵ :۱۰را ازبر بنویسید:

 -۲دو آیه از کتاب مقدس که نشان دهنده اینکه عیسی خداوند است را بنویسید:

« -۳عیسی مسیح» به چه معنی است؟

 -۴عیسی با اینکه خدای واقعی بود انسان شد .از کجا این مسئله را میفهمیم؟

 -۵پیشگوئیهایی را که در عهد عتیق در مورد آمدن عیسی شده است را بنویسید:

 -۶عیسی در چه زمان و کجا بدنیا آمد؟

 -۷عذابهای عیسی و مرگ او برای ما ایمانداران چه مفهومی دارد؟

 -۸قیام عیسی را از مردگان چگونه بطور قطع میدانیم؟

 -۹عیسی بعد از برده شدن به آسمان ،کجاست؟

 -۱۰عیسی به عنوان کاهن اعظم برای ما چه وظیفهای را به انجام رساند؟
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روحالقدس
شخصیت و اعمالش
در عصر روحالقدس زندگی میکنیم .بعد از پنتیکاست ،روحالقدس به شکل خاصی در دنیا کار میکند .او به ما قدرت میدهد یک
زندگی پیروزمندانه و پر ثمر در روح داشته باشیم .به همین دلیل باید در مورد شخصیت و کارهایش اطالعات داشته باشیم.

روح القدس
وظایف روح روح القدس
القدس
کیست؟

نمادهای روح
القدس

تأثیرش در زمان
نجات

 .۱روحالقدس کیست؟
افکار و دیدهای اشتباهی در مورد روحالقدس موجود است:
-

یک چیز ناشناخته و نامعلوم،

-

قدرتی که شخصیتی ندارد،

-

یک سایه نامشخص

در جواب سوالمان ،دو جمله مهم وجود دارد:
 -۱روحالقدس خداست.
 -۲روحالقدس شخصیت سوم مثلث الهی است.
الف) روحالقدس خداست
خدایی روحالقدس:


صاحب نامهای خداست.



تمام خصوصیات خدا را صاحب است.



از اینکه کارهای خدا را به حقیقت میپیوندد میفهمیم.

 -۱نامهای روحالقدس
نامهای روحالقدس نشان دهنده کارهای عظیم اوست و ارزش اندیشیدن را دارد .بدینگونه خصوصیات و ارزش کارهایش را بهتر درک
میکنیم.
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کلماتی که نشان دهنده الهی بودن روحالقدس است
آفرینش ۳ :۶

 :و خدا فرمود :روحم ...

دوم تواریخ ۱ :۱۵

 :روح خداوند بر عزریا ،پسر عودید فرود آمد

اشعیا ۲ :۱۱

 :روح خداوند به او حکمت و دانش و مهارت برای حکومت خواهد داد .او اراده خداوند را میداند و حرمت او را نگاه
خواهد داشت.
 :خدای قادر و متعال مرا از روح پر ساخته است .او مرا فرستاده تا به مسکینان بشارت ،و شکسته دالن را شفا دهم،

اشعیا ۱ :۶۱

و رهایی اسیران و آزادی زندانیان را اعالم کنم.
ایوب ۸ :۳۲

 :اما این روح خدای قادر مطلق است که به انسان حکمت میبخشد.

متی ۲۰ :۱۰

 :زیرا گوینده شما نیستید ،بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن میگوید.

کارهای رسوالن ۶-۷ :۱۶

 :وقتی آنها از استان فریجیه و استان غالطیه میگذشتند ،روحالقدس مانع شد که پیام خدا را به استان آسیا ابالغ
نمایند و وقتی به سر حد میسیه رسیدند ،سعی داشتند به استان بطنیه بروند .اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد.
 :اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید ،نه نفسانی .هر که روح مسیح را ندارد ،از آن

رومیان ۹ :۸

او نیست.
 :خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید ،روح پسر خود را به قلب های ما فرستاده است و این روح فریاد زده

غالطیان ۶ :۴

میگوید« :پدر ،ای پدر»


این کلمات در مورد روحالقدس برای ما چه مفهومی دارد؟

 -۲خصوصیات روحالقدس
برای روحالقدس از کلمات و نامهای زیادی استفاده شده ،این کلمات زیر خصوصیات او را بیان میکند:
 :روح خداوند به او حکمت و دانش و مهارت برای جکومت خواهد داد .او اراده خداوند را میداند و حرمت او را نگاه

اشعیا ۲ :۱۱

خواهد داشت.
 :من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت .آنها بر من که نیزه زدهاند خواند نگریست و

زکریا ۱۰ :۱۲

مانند کسی که برای یگانه فرزند خود عزا می گیرد ،ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی اشک خواهند ریخت که
گویی پسر نخستزادهشان مرده است.
 :یعنی همان روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد ولی شما او را میشناسید ،چون

یوحنا ۱۷ :۱۴

او نزد شما میماند و در خود شما خواهد بود.
چه کلماتی دیگر در مورد روحالقدس بیان شده؟ کلمات زیر در مورد کارهای روحالقدس است
یوحنا ۲۶ :۱۴

رومیان ۱۵ :۸

دوم قرنتیان ۱۳ :۴

افسسیان ۱۷ :۱

دوم تیموتائوس ۷ :۱

عبرانیان  ۱۴ :۹و ۲۹ :۱۰

اول پطرس ۱۴ :۴

الهی بودن روحالقدس را از نام هایش در کتاب مقدس می فهمیم و روحالقدس چون خداست تمام خصوصیات او را نیز در بر دارد
روحالقدس هم
o

ازلی و ابدی است

(عبرانیان )۱۴ :۹

o

قادر است

(زکریا )۶ :۴

o

هر لحظه در همه جاست

مزامیر ۷ :۱۳۹

o

از همه چیز آگاه است

اول قرنتیان ۱۰ :۲

85

 -۳کارهای روحالقدس
کارهایی که روحالقدس انجام میدهد هیچ شکی به جا نمیگذارد که او خداست و از کارهایش میفهمیم که او خداست.
 :ای برادران به نام خداوند ما عیسی مسیح و آن محبتی که روحالقدس میبخشد ،درخواست میکنم که با دعاهای

رومیان ۳۰ :۱۵

خود در پیشگاه خدا همکاران جدی من باشید.
سه شخصیت خدا یک مفهوم واحد را تشکیل داده و با هم عمل میکنند .به همین دلیل از پدر ،پسر ،روحالقدس میتوان یکسان صحبت
کرد.
ب) روحالقدس یک شخصیت است
روحالقدس فقط یک کلمه ای بیان کننده قدرت و یا خصوصیات خدا باشد نیست .او یک شخصیت است.
در کتاب مقدس روحالقدس:


یک شخصیتی است که دارای تمام خصوصیات پایهای و اساسی است



مانند یک شخص رفتار میکند.



مانند یک شخص میتوان به او نزدیک شد.

 -۱روحالقدس شخصیتی است که دارای خصوصیات اساسی است
روحالقدس مانند یک شخص ،می تواند فکر کند ،حس کند ،در خواست کند ،صحبت کند و ...
فکر کردن :اول قرنتیان ۱۱ :۲

 :کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق ،هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست.

حس کردن :رومیان ۳۰ :۱۵

 :ای برادران به نام خداوند ما عیسی مسیح و آن محبتی که روحالقدس میبخشد ،درخواست میکنم که با دعاهای
خود در پیشگاه خدا همکاران جدی من باشید.

خواستن :اول قرنتیان ۱۱ :۱۲

 :اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق اراده خود به هر کس عطا میفرماید.

 -۲روحالقدس مثل یک شخص رفتار میکند
عمل بخشیدن روحالقدس نشان دهنده شخصیت اوست:
یوحنا ۲۶ :۱۴

 :اما پشتیبان شما یعنی روحالقدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به
شما گفتهام به یاد شما خواهد آورد.
 :روح خدا به فیلیپس گفت :نزدیک برو و خود را به آن کالسکه برسان.

کارهای رسوالن ۲۹ :۸
رومیان ۲۶ :۸

 :به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ،مارا یاری میکند ،زیرا ما هنوز نمیدانیم چگونه باید دعا کنیم.
اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد ،برای ما شفاعت میکند.

 -۳میتوان به عنوان یک شخص با او ارتباط برقرار کنیم
روحالقدس چون یک شخصیت است می توان به او:


دروغ گفت

کارهای رسوالن ۳ :۵



بی احترامی کرد

متی ۳۱ :۱۲



تحقیر کرد

عبرانیان ۲۹ :۱۰



و روح محزون میشود

افسسیان ۳۰ :۴

چون کتاب مقدس در آیههای زیاد از روحالقدس صحبت میکند او را میتوانیم بشناسیم .همچنین نمادهای روحالقدس به ما کمک می
کند او را بهتر بشناسیم.
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 .۲نمادهای روحالقدس
الف) کبوتر
متی ۱۶ :۳

 :عیسی پس از تعمید ،فوراً از آب بیرون آمد .آنگاه آسمان گشوره شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل
شده به سوی او میآید.

خدا چرا این تصویر را استفاده میکند؟ چون کبوتر سمبل نرم خوئی و پاکی است.


چرا نباید ترسی از روحالقدس داشته باشیم؟

ب) آب زنده (حیات)
این تصویر را عیسی در مورد خود استفاده کرده است .او میگوید در میان ایمانداران مانند نهر آب حیات جاری خواهد شد.
یوحنا ۳۸-۳۹ :۷
یوحنا۱۴ :۴
اشعیا ۳ :۴۴
عیسی با این تشبیه چه می خواهد بگوید؟ وجود روحالقدس مانند آب تازه کننده و جان دهنده است.
ج) روغن
در آیههای زیادی روغن سمبل روحالقدس است .در عهد عتیق پادشاه ،ر اهب و پیغمبران با روغن مسح میشدند تا تقدیس شده و
وظایفش را شروع کند( .اول سموئیل )۱۳ :۱۶
عیسی نیز مسیح شد اما نه به معنی لغوی و با روغن بلکه با روح و قدرت مسح شد:
کارهای رسوالن ۳۸ :۱۰

 :خدا عیسای ناصری را با روحالقدس و قدرت خود مسح کرد و میدانید که چگونه عیسی به همه حا میرفت و
کارهای نیک انجام میداد و همه کسانی را که در اسارت شیطان به سر میبردند رهایی میبخشید زیرا خدا با او بود.

لوقا ۱۸ :۴
ما نیز با روحالقدس مسح شدهایم:
دوم قرنتیان ۲۱-۲۲ :۱

 :خدا ،ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و ماموریت مقدسی به ما داده است .و خدا مهر مالکیت خود را بر
ما گذاشت و روحالقدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد.

اول یوحنا ۲۰ :۲


به عنوان ایمانداران ،مسح شدنمان با روحالقدس به چه مفهومی است؟
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د) آتش
لوقا ۱۶ :۳

 :اما او چنین جواب داد :من شما را با آب تعمید می دهم اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من الیق آن
نیستم که بند کفش او را باز کنم .او شما را با روحالقدس و آتش تعمید خواهد داد.

در روز پیطیکاس بر سر ایمانداران زبانههای آتش دیده شد( .کارهای رسوالن )۱-۴ :۲
این آتش چه تأثیری بر آنها گذاشت؟ (اول قرنتیان )۱۳-۱۵ :۳


تعمید با آتش چه تأثیری بر زندگیتان میگذارد؟

ه) مهر
افسسیان ۱۳ :۱

 :شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید ،با او متحد شدید و خدا با اعطای
روحالقدس ،که قبالً وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است.

افسسیان ۳۰ :۴
دوم قرنتیان ۲۲ :۱
یهودیان از مهر در قراردادها استفاده می کردند( .ارمیا )۹-۱۰ :۳۲
از نظر ما مهر خوردن نشان دهنده ایمان حقیقی است.
و) باد یا نفس
یوحنا ۸ :۳

 :باد هرجا که بخواهد میوزد صدای آن را میشنوی ،اما نمیدانی از کجا میآید ،یا به کجا میرود .حالت کسی هم
که از روح خدا متولد میشود همین طور است.

در زبان عبرانی و یونانی کلمه روح به معنای نفس نیز میباشد
آفرینش ۷ :۲

 ... :و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود زنده گردید.

یوحنا ۲۲ :۲۰

 :بعد از گفتن این سخن ،عیسی بر آنان دمید و گفت« :روحالقدس را بیابید...

عمل روح در این جا به معنای قدرتمند ،غیرقابل تصور و مافوق درک است و وزیدن آن در روز پنتیکاست به شکل یک باد قوی نشانه
آن است.
ز) اعتماد (تضمین)
افسسیان ۱۳-۱۴ :۱

 :روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است ،خواهیم یافت و به ما اطمینان میدهد که
خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید ،پس جالل و شکوه خدا را بستاییم.

دوم قرنتیان ۲۲ :۱

 :و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روحالقدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد.

(تضمین) اعتماد ،اطمینان داشتن از دریافت آنچه وعده داده شده است ،میباشد .تضمین ،گارانتی اصالت یک موضوع است.


با آمدن روحالقدس چه اصلی برای ما ضمانت شده است؟
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 .۳تأثیرش در زمان نجات
عهد عتیق

زمان انجیل

عصر پدر

عصر پسر

بعد از پنتیکاست
می توان قبول کرد که عصر روحالقدس است

روحالقدس به سبب خدا بودن از ازل موجود است .در اولین بار در آفرینش  ۲ :۱است که میبینیم از روحالقدس صحبت شده است....« .
و روح خدا بر روی آبها حرکت میکرد .».....در نتیجه روحالقدس نیز در آفرینش شرکت کرده است( .آفرینش  ۷ :۲و ایوب )۴ :۳۳
روح القدس برای مجهز کردن اشخاص خاص برای انجام وظایف خاص وجود داشته است.
خروج ۳ :۳۱

 :او را از قدرت خود پر ساختهام و به او استعداد و دانش و مهارت برای انجام هنرهای گوناگون بخشیدهام.

داوران ۱۰ :۳

 :روح خداوند بر عتنئیل قرار گرفت و او بنی اسرائیل را رهبری مرد .او به جنگ رفت و با کمک خداوند ،کوشان
رشتعایم پادشاه بینالنهرین را شکست داد.

اول سوئیل ۶ :۱

 :چون خداوند حنا را از داشتن فرزند بی بهره ساخته بود ،فنینه ،هووی او همیشه به او طعنه میزد و او را ناراحت
میکرد.

اول سوئیل ۱۴ :۱۶

 :اما روح خداوند شائول را ترک کرد و به عوض ،خداوند روح پلید را برای عذاب دادن او فرستاد.

قبل از پنتیکاست روحالقدس مانند امروز فعال نبود( .یوئیل  ۱ :۳یوحنا )۳۹ :۷
ب) زمان انجیل
 -۱در زندگی عیسی
-

عیسی از روحالقدس بوجود آمد

(متی ۲۰ :۱

-

از طرف روحالقدس مسح شد

(لوقا )۱۸ :۴

-

فعالیت خود را با قدرت روحالقدس شروع کرد

(لوقا ۱۴ :۴

-

قیام و زنده شدن یه کمک روحالقدس امکان پذیرفت (رومیان )۱۱ :۸

لوقا )۳۵ :۱
یوحنا )۶۳ :۶

 -۲در زندگی رسوالن (شاگردان)
شاگردان عیسی هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید زندگی کردند و رابطه شان با روحالقدس قبل از پنتیکاست نیز تقریباً همانگونه بود
عیسی به آنها قدرت انجام دادن بعضی کارها را داد( .متی )۱ :۱۰
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یحیی تعمید دهنده گفته بود که شاگردان با روحالقدس تعمید خواهند شد (یوحنا )33 :1
عیسی نیز هنگام جدا شدن از شاگردانش آنها را تسلی داده و گفت که روحالقدس را خواهد فرستاد( .یوحنا )۲۶ :۱۵
ج) دوره بعد از پنتیکاست
این دوره ،دوره روحالقدس است .خدا وعده هائی را که در عهد عتیق داده بود و مژده عیسی مسیح را به انجام رساند و روح اقدس را
بدنیا فرستاد.
و این دوره بعد از پنتیکاست پر قدرت شروع شد( .کارهای رسوالن )۱۳ -۱ :۲
از آن دوره به بعد روحالقدس در تمام کسانی که تولد تازه را دارند ساکن است( .رومیان ۸ :۹

اول قرنتیان )۱۶:۳

روحالقدس در روزگار ما چگونه عمل میکند؟

 -۴وظایف روحالقدس
الف) جالل دادن به عیسی
روحالقدس خود محور نبوده و همواره به عیسی اشاده میکند.
یوحنا ۱۴ :۱۶

 :او مرا جالل خواهد داد ،زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعالم خواهد نمود.

ب) به ما قدرت شهادت میدهد.
کارهای رسوالن ۸ :۱

 :اما وقتی روحالقدس بر شما نازل شودقدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامرهو تا دور افتادهترین
نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.



در زندگی شاگردان روحالقدس چگونه فعالیت میکند؟

ج) جرم گناهکاران را ثابت میکند
یوحنا ۸ :۱۶

 :سپس آنها گفتند« :این مدتی که او درباره آن سخن میگوید چیست؟ ما نمیدانیم درباره چه چیزی صحبت
میکند».



در بشارت شخصی ،علم دانستن چه اهمیتی دارد؟

روحالقدس چه گناهانی را به گناه کاران نشان میدهد؟ (یوحنا )۹:۱۶
د) تولد تازه را ممکن میسازد
یوحنا ۶-۵ :۳

 :عیسی پاسخ داد« :یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد.
آنچه از جسم تولد بیابد ،جسم است و آنچه از روح متولد گردد ،روح است.



شخص برای تولد تازه باید چه کاری انجام دهد؟
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ه) آگاهی از نجات را فراهم میسازد.
سه پایه نجاتمان:





کالم خدا

اول یوحنا ۱۴-۱۳ :۵



ایمان

یوحنا ۱۶ :۳



روحالقدس

رومیان ۱۶ :۸

روحالقدس چگونه ما را فرزندان خدا میسازد؟

و) پیروزی میدهد
غالطیان ۱۶ :۵


 :مقصود من این است :اگر تحت فرمان روحالقدس به سر ببرید به هیچ وجه خواهشهای نفس را ارضا نخواهید کرد.

اگر در اراده روحالقدس زندگی کنیم از چه چیزهایی محافظت میشویم؟

ز) ثمره میدهد
غالطیان ۲۲-۲۳ :۵

 :اما ثمرهای که روالقدس به بار می آورد :محبت ،خوشی ،آرامش ،بردباری ،مهربانی ،خیرخواهی ،وفاداری ،فرپتنی و
خویشتنداری است که هیچ قانونی که برخالف چنین کارها باشد ،وجود ندارد.



اگر در روح زندگی کنیم از دریافت چه چیزهایی میتوانیم مطمئن باشیم.

ح) هدایا میدهد
هدایای روح برای خدمت به پادشاهی خدا الزم است( .رومیان )۴-۸ :۱۲
هیچ مسیحی همه هدایای روح را نمیتواند داشته باشد .چون روحالقدس آنها را جدا جدا طبق خواستهاش بین ایمانداران تقسیم میکند.
(اول قرن )۱۱ :۱۲


چرا باید هدایای روحالقدس را باهم مشارکت بگذاریم؟

ط) در دعا ما را یاری میدهد
غالطیان ۶ :۴

 :خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید ،روح پسر خود را به قلب های ما فرستاده است و این روح فریاد زده
میگوید« :پدر ،ای پدر»



اگر در دعا کردن مشکلی داشتیم نباید ناامید شویم .از چه باید اطمینان داشته باشیم؟ (رومیان )۸.۲۶

ی) ما را هدایت میکند
انسانهایی که با عیسی زندگی میکنند متوجه هدایت روحالقدس میشوند .ما نیز تحت هدایت روحالقدس قرار داریم.
یوحنا ۱۶ :۱۳

 :یقین بدانید که هیچ غالمی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خویش بزرگتر نیست.

کارهای رسوالن ۴ :۱۳

 :این دو نفر که فرستادگان روح القدس بودند ،به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند.

کارهای رسوالن ۵ :۱۶

 :از این رو کلیساها در ایمان تقویت مییافتند و روز به روز به تعدادشان افزوده میشد.

یکی از ابزاری که روحالقدس ما را به راستی هدایت میکند کتاب مقدس است( .افسسیان  )۱۷ :۶میتوانیم اطمینان داشته باشیم که
روحالقدس هر روزه ما را هدایت کرده ،یاری داده و تسلی میدهد.
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سواالت تمرینی
 -۱اشعیا  ۱۱ :۲را ازبر بنویسید:

 -۲چند چیز که ثابت کننده خدایی بودن روحالقدس است بنویس

 -۳خصوصیات روحالقدس چیست ؟

 -۴از کجا میفهمیم که روحالقدس یک قدرت بدون شخصیت نبوده و جزئی از تثلیث یگانه است؟

 -۵منظور عیسی از نهر آب حیات چیست؟

 -۶اینکه ما ایمان داران در روحالقدس مهر شدهایم چه مفهومی دارد؟

 -۷بین فعالیت روحالقدس در عهد عتیق و عهد جدید چه فرقی موجود است؟

 -۸در مورد تأثیر روحالقدس در زندگی چه میدانیم؟

 -۹روحالقدس تا چه اندازهای در زندگی غیر ایمانداران تأثیر دارد؟

 -۱۰برای مسیحیانی که تولد دوباره را دارند روحالقدس چه مفهومی دارد؟
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زندگی پیروزمندانه
یک زندگی با قدرت روحالقدس
یک زندگی آگاهانه با مسیح باید آرزوی هر مسیحی باشد .یک زندگی مسیحی سخت و ناآرام نیست .بلکه یک زندگی فوق طبیعی است.
با سعی و کوشش خود نمی توانیم یک زندگی روحانی داشته باشیم ،بنابراین باید اجازه دهیم روحالقدس در ما و زندگیمان موثر باشد.
یوحنا ۵-۴ :۱۵

 :در من بمانید و من در شما ،همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند،
شما نیز نم توانید ثمر بیاورید ،مگر در من بمانید .من تاک هستم و شما شاخههای آن هستید هر که در من بماند و
من در او میوه بسیاری میآورد .چون شما نمیتوانید جدا از من کاری انجام دهید.

زندگی پیروزمندانه

زندگی پیروزمندانه
چیست؟

چه کسی می تواند یک زندگی
با قدرت روح القدس داشته
باشد؟

زندگی پر از روح چه نتایجی در
بر دارد؟

 .۱زندگی پیروزمندانه چیست؟
اگر خوب درک کنیم مسیحی بودن یک تصادف و یا شکست و به عقب برگشتن نیست .خدا در کتاب مقدس به ما در مورد یک زندگی
پر از برکت وعده های زیادی داده است .دانستن این وعده ها و خواستن مهم است.
الف) یک زندگی پر برکت
عیسی به عنوان شبان نیکو مراقب گوسفندان خود است .ما را هدایت کرده و تغذیه می نماید .از خطرها آگاه است و از ما محافظت می
کند .از احتیاجاتمان آگاه بوده و آنها را برطرف میسازد.

93

یوحنا ۱۱-۱۰ :۱۰

 :دزد می آید تا بدزدد ،بکشد و نابود سازد .من آمده ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند« .من
شبان نیکو هستم ،شبان نیکو جان مخود را برای گوسفندان فدا میسازد.

یک زندگی پر از برکت چه نتایجی در بردارد.
متی ۷:۷
یوحنا ۲۷ :۱۴
یوحنا ۳۹-۳۸ :۷
ب) پیروزی بر گناه
چون فرزندان خدائیم دیگر اسیر گناه نیستیم( .یوحنا  )۳۴ :۸بازیچه هوی و هوس هایمان نیز نیستیم .دیگر گناه نمی تواند بر ما حاکمیت
کند!
غالطیان ۱۶: ۵

 :مقصود من این است :اگر تحت فرمان روحالقدس به سر ببرید به هیچ وجه خواهشهای نفس را ارضا نخواهید کرد.

رومیان ۱۴ :۶

 :زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد .چون شما تابع شریعت نیستند بلکه زیر فیض خدا هستید.

تا در این دنیا زندگی میکنیم مکرراً گناه خواهیم کرد( .اول یوحنا  )۷:۱بنابراین باید بدانیم که می توانیم بارها تقاضای بخشش نمائیم.


چگونه میتوانیم در مقابل گناه بایستیم؟

ج) یک زندگی پر از قدرت
برای اینکه بتوانیم شاهدان مسیح برای دیگر انسانها باشیم و بر گناه پیروز شده و زندگی پر ثمرهای داشته باشیم به قدرت روحالقدس
احتیاجمندیم.
کارهای رسوالن ۸ :۱


 :او خود آن نور بود ،بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد.

چگونه متوجه قدرت روحالقدس برای شاهد مسیح بودن شدی؟

د) یک زندگی پر از مسیح
بعد از تولد تازه مسیح کامالً در ما ساکن شده است( .کولیان ) ۲۷:۱
آیا هر زمان توجه این موضوع هستیم؟
غالطیان ۲۰:۲

 :من با مسیح مصلوب شدهام به طوری که دیگر آنکه زندگی میکند و در خصوص این زندگانی جسمانیاس که
اکنون دارد ،فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد ،زندگی میکنم.

پیروزی برای ه ر مسیحی یک تجربه هر روزه می باشد .مهم این است که آیا مسیح در زندگی مان بر تخت پادشاهی نشسته است؟
زندگی شما کدام یک از این سه دایره را نشان میدهد؟
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این  ۳دایره ۳ ،شخصیت متفاوت را نشان میدهند.
صلیب سمبل مسیح در مراحل زندگیمان است E .سمبل منیت و hسمبل تخت
-

یک زندگی مسیحی پر از شکست و افتادن

-

شخصی که تو به کرده و مسیح زندگی اش را اداره میکند

-

شخصی که توبه نکرده مسیح خارج از زندگی

 .۲چه کسی میتواند با قدرت روحالقدس زندگی کند؟
برای داشتن یک زندگی با قدرت ،باید روحالقدس را دریافت کرده و پر از روح باشیم ،به این دلیل باید به این دو نکته توجه داشته باشیم:
الف) دریافت روحالقدس
ب) پر از روح بودن
الف) دریافت روحالقدس:
 -۱فرق بین عهد قدیم و عهد جدید
در عهد عتیق روحالقدس بر روی اشخاص خاص برای انجام وظایفی خاص میآمد.
اول سعوئیل ۱۳ :۱۶
در عهد جدید هر شخصی که تولد تازه را دارد روحالقدس در او ساکن شده و او را برای یک زندگی که خدا را خشنود میسازد مجهز
میگرداند.
رومیان ۱۶-۱۵ :۸
 -۲روحالقدس یک ارمغان است.
کارهای رسوالن ۳۸ :۲

 :پطرس به ایشان گفت« :توبه کنید و هر یک از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید
بگیرید که روحالقدس یعنی عطیه خدا را خواهد یافت.

کارهای رسوالن ۲۰ :۸
کارهای رسوالن ۴۵ :۱۰
کارهای رسوالن ۱۷ :۱۱
ما نیز با تولد دوباره ارمغان روحالقدس را دریافت کردهایم .این هدیه حق مان نبود .بخشش گناهانمان و میراث آسمانی نیز مثل ساکن
شدن روحالقدس در ما یک ارمغان است.
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 -۳دریافت روحالقدس در زمان تولد تازه اتفاق می افتد
تولد دوباره شخص از طریق روحالقدس به انجام میرسد .تولد دوباره شخص از طریق روحالقدس به انجام میرسد .طوری که از تمام
گناهانمان پاک میشویم و روحالقدس در ما ساکن شده و یک زندگی کامالُ جدید شروع میکنیم.
یوحنا ۵ :۳

 :عیسی پاسخ داد« :یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد.

تیطس ۵ :۳

 :او ما را نجات داد .اما این نجات به خ اطر کارهای نیکویی که ما کردیم نبود ،بلکه به سبب رحمت او و از راه
شستشویی بود که بوسیله آن ،روحالقدس به ما تولد تازه و حیات تازه بشد.

در آیههای زیادی از انجیل تأیید میشود که شخصی که تولد تازه را دارد روحالقدس در او ساکن است.
یوحنا ۳۹-۳۸ :۷
یوحنا ۱۷-۱۶ :۱۴
رومیان ۹ :۸

 :اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید ،نه نفسانی .هر که روح مسیح را ندارد ،از آن
او نیست.

رومیان ۱۰ :۸
رومیان ۱۵-۱۴
اول قرنتیان  ۱۲۳و ۱۹ :۶
دوم قرن ۲۲-۲۱ : ۱
افسسیان ۱۴-۱۳ :۱


برای دریافت روحالقدس چه باید کرد؟



آیا میتوانیم مطمئن باشیم که روحالقدس در ما ساکن است؟

در کارهای رسوالن در رابطه دریافت روحالقدس  ۷قسمت وجود دارد:
کارهای رسوالن  ۳-۱ : ۲و  ۳۸و  ۱۷-۱۴ :۸و  ۴۵-۴۳ :۱۰و  ۱۵ :۱۱و  ۹-۸ :۱۵و ۶-۱ :۱۹
تمام الهام های کتاب مقدس نیز با کارکرد روحالقدس به انجام رسیده است.
 -۴دریافت روحالقدس و تمعید با روحالقدس
با اتفاق پنتیکاست یک دوره جدید شروع شد ،به این دوره ،دوره روحالقدس میگوییم خداوند عیسی نه تنها به ما وعده وجود روحالقدس
را داده بلکه پسری از روحالقدس را نیز وعده داد .کلمه تعمید به معنای در آب فرو رفتن میباشد .شخصی را که عیسی با روحالقدس
تعمید میدهد از طبیعت الهی سهم برده و با قوت روحالقدس مجهز میشود.
متی ۱۱ :۳

 :من شما را با آب تعمید میدهم و این تعمید نشانه توبه شماست ولی کسی که بعد از من میآید ،از من تواناتر است
و من الیق آن نیستم که حتی کفشهای او را بردارم .او شما را با روحالقدس و آتش تعمید خواهد داد.

مرقس ۱:۸
لوقا  ۱۶ :۳یوحنا ۳۳ :۱
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خبر ریختن روحالقدس و دریافت و دریافت آن را خود عیسی به ما میدهد.
لوقا ۴۹ :۲۴
یوحنا ۲۶ :۱۵
کارهای رسوالن .۵ :۱

 :یحیی با آب تعمید میدادّ اما بعد از چند روز شما با روحالقدس تعمید خواهید یافت».

در روز پنتیکاست این وعده عیسی به حقیقت پیوست ،از آن روز به بعد انسانهائی که زندگی خود را تسلیم میکنند ،در همان لحظه
روحالقدس را دریافت میکنند.
کارهای رسوالن ۱۶-۱۵ :۱۱

 :من در آنجا هنوز مطالب زیادی نگفته بودم که روح القدس بر آنها نازل شد .به همان طریقی که در ابتدا به خود ما
نازل شده بود و آنگاه به خاطر آوردم که خداوند فرموده بود :یحیی با آب تعمید میداد اما شما با روحالقدس تعمید
خواهید داد.

اول قرنتیان ۱۳ :۱۲

 :پس همه ما خواه یهود ،خواه یونانی ،خواه برده و خواه آزاد با یک روح در بدن تعمید یافتهایم و همه از همان روح
پر شدهایم تا از او بنوشیم.

نکته مهمی که در کتاب مقدس تعریف شده این است که اشخاص با توجه و تولد تازه به طور موازی روحالقدس را دریافت نمودهاند.
اتفاق پنتیکاست یک استثنا بود .اما این را نباید فراموش کرد که پنتیکاست یک وضعیت کامالً خاصی بود .چونکه شروع یک دوره تازه بود.
ب) مملو بودن از روحالقدس
برای داشتن یک زندگی با قدرت روحالقدس ،باید هم او را دریافت کرده و هم از او پر شویم .خواست خدا این است که هر مسیحی به
کرات از روحالقدس پر شود.
افسسیان :۱۸-۱۷ :۵

 :پس نادان نباشید ،بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست .مست شراب نشوید ،زیرا شراب شما را به سوی
کارهای زشت میکشاند ،بلکه از روحالقدس پر شوید.

در کارهای رسوالن ۴ :۲

 :همه از روحالقدس پر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت بیان بخشید ،به زبانهای دیگر شروع به صحبت
کردند.

کارهای رسوالن ۳۱ :۴

 :هنگامی که دعایشان به پایان رسید ،ساختمان محل اجتماع آنان به لرزه درآمد و همه از روحالقدس پر گشتند و
کالم خدا را با شهامت بیان میکردند.

کارهای رسوالن ۵ :۶
کارهای رسوالن ۵۵:۷
کارهای رسوالن ۱۷ :۹
کارهای رسوالن ۲۴ :۱۱
کارهای رسوالن ۹ :۱۳
کارهای رسوالن ۵۲ :۱۳


این مسیحیان برای پر شدن مجدد از قدرت روحالقدس چه کاری انجام میدادند؟
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می توان در کتاب مقدس برای داشتن یک زندگی با قوت روحالقدس یک فرمول مشخص پیدا کرد .همچنین برای ارائه این زندگی الزم
است چند نکته اساسی را مشخص کرد.


چرا باید یک مسیحی یک زندگی ثابت با روحالقدس داشته باشد؟

 ۵شرط داشتن یک زندگی سرتاسر مملو از روحالقدس:
 -۱زندگی را به مسیح تسلیم نمودن
در این مرحله موضوع اصلی این است که هر روزه مکرراً تصمیم گرفتن است .زندگی مان که متعلق به مسیح است اما الزم است که به
این سوال پاسخ دهیم:
«آیا حاضر هستم امروز نیز زندگیام را به مسیح تقدیم کنم؟»
فقط اگر به طور کامل خود را وقف روحالقدس نمائیم میتوانیم یک زندگی پر از قدرت روحالقدس داشته باشیم.
رومیان ۱۳ :۶

 :هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه بکار رود .بلکه خود را بخ خدا
تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتهاند ،تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما
بری مقاصد نیگو بکار رود.



چه مرحله هائی از زندگی مان را باید به مسیح تقدیم کنیم؟ (رومیان )۲-۱ :۱۲

 -۲از گناه دوری کردن
به طور آگاهانه باید از تمام گناهان پاک شده و از آن دوری نمائیم .اول یوحنا ۹ :۱
خدا ظرفهای پاک را برای خدمتش استفاده میکند.
اشعیا ۱۱ :۵۲

 :شما ای کسانی که ظروف و وسایل معبد بزرگ را با خود حمل میکنید ،هرچه زودتر بابل را ترک کنید و بروید .به
هیچ چیز ناپاک دست نزنید و خودتان را پاک نگاه دارید.

خدا از ما انتظار دارد که در همه زمینههای زندگی مان پاک باشیم.
پاک نمودن افکارمان

فیلپیان ۸:۴

پاک نمودن کالممان

افسسیان ۲۹-۲۵ :۴

پاک نمودن اعمالمان

متی  ۱۶ :۵و تسالونیکیان ۱۰ :۲

 -۳یک زندگی در دعا سپری نمودن
در خیلی از قسمتهای کتاب مقدس ما را به زندگی در دعا دعوت میکند .خدا میخواهد که ما دعا نمائیم  .در تاریخ کلیسا میبینیم ،کسانی
که زندگی پر از روحالقدس داشته اند اشخاص هستند که مرتباُ دعا میکنند.
لوقا ۴۰ :۲۲

 :وقتی به آن محل رسید به آنان فرمود« :دعا کنید که از وسوسهها دور بمانید».

کارهای رسوالن ۳۱ :۴

 :هنگامی که دعایشان به پایان رسید ،ساختمان محل اجتماع آنان به ارزه درآمد و همه از روحالقدس پر گشتند و
کالم خدا را با شهامت بیان میکردند.
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 -۴زندگی در اطاعت
شرط مهم یک زندگی پر از روحالقدس اطاعت است .اطاعت نشان دهنده محبتمان به خداست.
اول یوحنا ۶ -۵ :۲

 :اما وقتی کسی مطابق کالم خدا زندگی میکند ،زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد.

 -۵با ایمان خواستن یک زندگی پر از روح
عبرانیان ۶ :۱۱

 :و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد ،زیرا هرکس به سوی خدا میآید ،باید ایمان داشته باشد
که او هست و به جویندگان خود پاداش میدهد.

با ایمان به عیسی روحالقدس را دریافت کردیم (یوحنا ۳۸ :۷ـ ۳۹و کارهای رسوالن )۳۸ :۲
و باز با ایمان به مسیح به روحالقدس اجازه میدهیم در زندگی مان کار کند .و این ما را به پیروزی هدایت می کند.

 .۳یک زندگی پر از روح چه نتایجی در بر دارد؟
متی ۱۴ :۵

 :شما نور جهان هستید .نمیتوان شهری را که بر ک.هی بنا شده است ،پنهان کرد.

دوم تیموتاتوس ۷ :۱

 :زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی سازد ،بلکه روح او ما را از قدرت و محبت و خویشتنداری پر
میکند.

روحالقدس برای اینکه هر روز بیشتر شبیه شویم در ما کار میکند .همچنین برای آمدن پادشاهی خداوند در این دنیا از طریق ما  ،به ما
یک قدرت الهی میدهد .اول تیموتاتوس  ۷ :۱و غالطیان  ۲۳-۲۲ :۵مشخص کننده تأثیرات روحالقدس در زندگی مان می باشد.
الف) قدرت
روحالقدس به ما قدرت انجام وظایفمان و صحبت کردن با دیگران در مورد مسیح و پیروزی بر گناه را میدهد( .اول تیموناتوس )۷:۱
اول قرنتیان ۲۰ :۴

 :زیرا پادشاهی خدا در حرف نیست ،بلکه از قدرت است.

دوم قرنتیان ۴-۳ :۱۰

 :مسلماً ما در این دنیا به سر میبریم اما جنگی که می کنیم دنیوی و جسمانی نیست .اسلحه چنگ ما سالحهای
معمولی نیست ،.بلکه از طرف خدا قدرت دارد تا دژها را منهدم سازد.



مخصوصاُ در چه مواردی به قدرت الهی احتیاج داریم؟ (کارهای رسوالن )۳۳ :۴
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ب) محبت
محبت مهمترین نشانه ایمان و مهمترین خصوصیت ایماندار است.
یوحنا ۳۵-۳۴ :۱۳

 :به شما فرمان تازهای می دهم :یکدیگر را دوست بدارید ،همانطور که من شما را دوست داشتهام شما نیز یکدیگر را
دوست بدارید .اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید ،همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید.



قدرت درست داشتن همدیگر را از که دریافت کرده ایم؟

ج) خود داری
در دوم تیموتائوس  ۷ :۱کلمه «خودداری» یا «انظباط » خیلی از زمینه های زندگی مان را می تواند رهبری کند .برای پیروی صادقانه از
خداوند و جذب دیگران به مسیحیت به انضباط احتیاج داریم.
اول قرنتیان ۲۷ -۲۶ :۹


 :بنابراین من میدوم ولی نه بدون هدف ،من مشت میزنم اما نه مثل کسی که به هوا مشت میزند.

به عنوان یک مسیحی چرا باید سعیکنیم که در انضباط زندگی کنیم؟
د) ثمره

نتیجه زندگی روحان میوه است .این خصوصیت را عیسی به ما داده است.
یوحنا ۱۶ :۱۵

 :شما مرا برنگزیدهاید بلکه من شما را برگزیدهام و مأمور کردهام که بروید و میوه بیاورید ،میوهای که دایمی باشد تا
هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید.

باید سعی کنیم که میوه های روح مرتباُ در زندگی مان دیده شود .این نشان دهنده یک زندگی روحانی است و تا ابد ماندگار است.
غالطیان ۲۳ -۲۲ :۵

 :اما ثمرهای که روحالقدس به بار می آورد :محبت ،خوشی ،آرامش ،بردباری ،مهربانی ،خیرخواهی ،وفاداری ،فروتنی و
خویشتنداری است که هیچ قانونی که برخالف چنین کارها باشد ،وجود ندارد.

ممکن است در زندگی با عیسی بعضی مواقع شکست بخوریم .اما یک ایماندار در این مواقع باید بداند چگونه رفتار کرده و دوباره یک
زندگی روحانی را با قدرت روحالقدس شروع نماید .پس این آیه برای ما نیز گفته شده
مزامیر ۷ :۸۴

 :هرقدر بیشتر میروند ،زیادتر قوت می گیرند و خدای خدایان را در صهیون زیارت میکنند.
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سواالت تمرینی
 -۱یوحنا  ۳۹ -۳۸ :۷را ازبر بنویس.
 -۲دو شرط یک زندگی پیروزمندانه را بنویس.
 -۳زندگی با قدرت روحالقدس بر گناه پیروز است با توجه به این نکته اگر دچار گناه شدیم چگونه باید رفتار نمائیم؟
 -۴چه کسی می تواند یک زندگی پیروزمندانه داشته باشد؟
 -۵بدون دریافت روحالقدس زندگی بدون گناه امکان پذیر نیست .چه زمانی روحالقدس را دریافت می کنیم؟
 -۶هر شخصی که روحالقدس را دریافت کرده پر از روحالقدس باید باشد .کدام آیه از کتاب مقدس ما را دعوت به پری از روحالقدس
میکند؟
 -۷در کارهای رسوالن  ۳۱ :۴پر شدن ایمانداران از روحالقدس را می خوانیم .برای این چه کاری کردند؟
 -۸چند شرط که الزمه پر شدن از روحالقدس بطور مرتب است بنویس.
 -۹چرا یک مسیحی پر از روحالقدس است؟
 -۱۰زندگی پر از روحالقدس چه نتایجی در بردارد؟
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انسان بودن به شکلی که خدا میخواهد
در نیم قرن گذشته  charles A. Lindbergبا هواپیمای کوچک در ارتفاع  ۱۲۰۰کیلومتر و با سرعت  km ۱۶۰از رو اقیانوس اطلس
با سرعت گذشت .امروزه این پرواز با سرعتی  km ۱۰۰۰و بیشتر انجام می شود .در عصر فضا و کامپیوتر و ارتباطات زندگی میکنیم.
این پیشرفت ما را بلند کرده؟! جامعه امروزه چگونه دیده میشود؟
خیلی از خانواده ها بهم خورده ،افسردگی ها ،بیماریها ،ناهنج اریها و وحشت روز به روز بیشتر میشود .آیا این زندگی ای است که خدا
برای ما میخواست؟
-

انشان کیست؟

-

 -از کجا می آئیم؟

-

 -برای چه زندگی می کنیم؟

-

 -به کجا میرویم؟

این سوالهای پایه ای هر روزه موجود است.
هر وسیله ای برای یک هدف مخصوص تولید میشود .اطالعاتی که برای کاربرد آن وسیله الزم است را فقط تولید کننده میتواند بدهد .به
این دلیل است که در زمان فروش یک وسیله یک کتابچه که نشان دهنده کاربرد آن است نیز داده میشود .اگر درست استفاده نشود خراب
شده و به دردی نخواهد خورد .ما انسان ها نیز دقیقاُ این طور هستیم خدا ما را برای هدفی مشخص آفرید .اگر می خواهیم بدانیم که این
زندگی را چگونه باید استفاده کنیم باید از کتاب راهنما آگاهی داشته باشیم .و کتاب مقدس را بشناسیم .پس کنون باید این سوال را
بپرسیم ،در کتاب مقدس در مورد انسان چه اطالعاتی موجود است؟

انسان بودن به شکلی
که خدا میخواهد
سرچشمه انسان
بودن

معنای انسان بودن

شکست انسان
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شخصیت انسان

آینده انسان

 .۱سرچشمه انسان
کتاب مقدس به ما اطالعی دقیق در مورد بوجود آمدن انسان میدهد .در کتاب مقدس نوشته شده است که خدا ما را آفریده است.
 :پس خدا انسان را شبیه خود آفرید .ایشان را زن و مرد آفرید.

آفرینش ۲۷ :۱

الف) اطالعاتی در مورد آفرینش
آفرینش در کتاب مقدس یک تسوری نیست بلکه یک علم است .خدا چون ما را می خواست که باشیم آفریده است.
 :بعد از آن خدا فرمود :اینک انسان را بسازیم .ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و

آفرینش ۲۶ :۱

همه حیوانات اهلی و وحشی ،بزرگ و کوچک و بر تمام زمین حکومت کنند.


این آگاهی از آفرینش برای انسان بودنمان چه مفهومی دارد؟

مزامیر ۱۳-۱۶ :۱۳۹

 -۱خالق کیست؟
آفرینش انسان و دنیا یک سرنوشت یا اتفاق طبیعی نیست .بلکه دنیا و انسان طبق یک طرح عالی از طرف یک خالق پر محبت آفریده
شد.
 :در ابتدا ،خدا آسمانها و زمین را آفرید.

آفرینش ۱ :۱
آفرینش محصول کارخداست.
آفرینش ۲:۱
آفرینش ۲۶:۱


عیسی میسح در آفرینش چه سهمی داشت؟ (یوحنا ۳ :۱و  ۱۴کولیان  ۱۵-۱۶ :۱عبرانیان )۲:۱

 -۲خدا ما را چگونه آفرید؟
آفرینش ۷ :۲

 :پس از آن خداوند مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود
زنده گردید.

خدا ما را به مشکل خارق العاده ای و با قدرت ما فوق طبیعی آفرید و در ما روح حیات را دمید.
درک آفرینش به شکل ما فوقطبیعی چرا برای یک مسیحی نباید سخت باشد؟
آفرینش ۱۷ :۱

مزامیر ۳ : ۱۱۵

 -۳آفرینش چه مدت زمانی طول کشید؟
آفرینش ۱ :۳۱

 :خدا از دیدن تمام کارهایی که انجام شده بود ،بسیار خشنود گشت .شب گذشت و صبح فرا رسید .این بود روز ششم.
به این ترتیب تمام آسمانها و زمین تمام گردید.
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آفرینش ۱۱ : ۲۰

 :ابراهیم جواب داد« :من فکر کردم در اینجا کسی از خدا نمیترسد و مرا خواهند کشت تا زن مرا بگیرند.

در کتاب مقدس نوشته شده است که خدا دنیا و هر آنچه در آن است را در  ۶روز آفرید .بعضی اشخاص این سوال را مطرح می کنند.
روزهای آفرینش منظور یک روز است یا یک دوره طوالنی است؟
در کتاب مقدس بطور مشخص از یک دوره طوالنی مطرح نشده بلکه منظور یک روز معمولی است:
 -۱کلمه یوم .در زمان غبرانی به معنای روز است.
 -۲با استفاده از کلمه شب و روز به طور مشخص نشان دهنده گردش دنیا در  ۲۴ساعت است.
 -۳اگر روزهای طوالنی بوده است شبها نیز طوالنی بوده و در نتیجه گیاهان چه میشدند؟ و یا آدم در زمان اولین گناه چند ساله بوده
است؟
 -۴اگر روزهای آفرینش طوالنی بودند روز سبت در زمان خروج نیز بی معنا بود.
 -۵آفرینش به قدرت بی انتهای خدا اشاره میکند (رومیان )۲۰ :۱
خدا برای معجزه کردن احتیاج به یک زمان طوالنی ندارد .به معجزه های عیسی نیز فکر کنیم.
-

تبدیل آب به شراب

-

معجزه  ۵نان و  ۲ماهی

خیلی از دانشمندان ایماندار معتقدند که دنیا خیلی جوان بوده و فلسفه آفرینش هیچ تضادی با تحقیقات علمی ندارد .آگر ایمان داریم که
خدا قادر به انجام هر کاری است .پس نباید شکی در مورد آفرینش داشته باشیم.
مزامیر ۹ :۳۳

 :با کالم او دنیا آفریده شد و به امر او هستی بوجود آمد.

ب) تئوری تکامل
کتاب مقدس تئوری تکامل را رد میکند .طبق تئوری تکامل آفریدگاری وجود نداشته و حیات بر اثر یک تصادف و در طول یک دوره
طوالنی بوجود آمده است.
با تحقیقات بیشتر دانشمندان مشخص شده که این تئوری نمی تواند درست باشد .با چند سوال این موضوع را می توان روشن کرد.
-

انرژی اولیه اولین ذره از کجا بوجود آمد؟

-

چگونه توسعه یافت؟

-

مرحله تبدیل حیوان به انسان در چه زمانی انجام شد؟

-

چرا اکنون در طبیعت تبدیل انجام نمی گیرد؟

-

تکامل چرا توقف کرد؟

-

قانون دوم  Termodinamikدانش دما پویائی چگونه با تکامل همراه میشود؟

-

ارزشهای اخالقی انسان از کجا می آید؟

-

آگاهی انسان از وجود خدا از کجا می آید؟
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مقایسه آفرینش با تئوری تکامل
تکامل

آفرینش
-

از هیچی

 -از یک ماده اولیه

-

در مدتی کوتاه

 -در مدتی خیلی طوالنی

-

با قدرت خدا

 -تصادف

-

با کالم خدا

 -با تبدیل

-

با علم خدا

 -پیشرفت

-

با اراده خدا

 -یک تقسیم بندی خودبخود

 با طرح خاص

بدون برنامه

 با هدف

بیهدف

 با معنا

بیمعنا

 .۲مفهوم انسان بودن
مشکل بیشتر انسان ها نفهمیدن معنای زندگی است .چون تئوری تکامل وجود خدا را انکار میکند ،زندگی نیز در بیمعنا و بدون هدف به
نظر میرسد.
بدون شناخت خدا نمی توان یک زندگی با معنا داشت.
یوحنا ۳ :۱۷

 :این است حیات جاودان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده توست بشناسد.

فهمیدن دلیل آفرینش خیلی سخت است .اما جواب آن به روشنی به ما نشان داده شده است.
رومیان ۳۶ :۱۱

 :زیرا سرچشمه و وسیله  .مقصد همه چیز خداست .به او تا ابد جالل باد ،آمین.

کولسیان ۱۶ :۱

 :زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است ،دیدنیها و نادیدنیها ،پادشاهان ،حکمرانان و اولیای امور آفریده
شدند ،آری تمام موجودات به وسیله او وبرای او آفریده شدند.

مفهوم انسان بودن در چیست؟ خدا چرا ما را آفرید؟
جواب این سواالت را در  ۲قسمت اولیه کتاب مقدس می بینیم.
اگر به  ۵نکته زیر فکر کنیم به جوابهای بیشتری دست می یابیم.
الف) برای همراه بودن با خدا
مهم ترین جواب دلیل آفرینش در این نکته نهفته است .خدا ما را برای خودش آُرید .او خواهان مشارکت با ماست.
آفرینش ۲۷ :۱


 :پس خدا انسان را شبیه خود آفرید .ایشان را زن و مرد آفرید.

بعد از آفرینش ،در دوره بهشت ،رابطه خدا با انسان چگونه بود؟
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انسان چون همراهی با خدا را از دست داد ،زندگی نیز برای او بی مفهوم شد .و بعد از آن احساس تهی بودن و نیاز به خدا انسان را پر
کرد.
مزامیر ۳-۲ :۴۲

 :جان من تشنه خداست ،تشنه خدای زنده! چه وقت میتوانم به پیشگاه تو بیایم و تو را پرستش کنم؟ روز و شب
گریه میکنم و اشکهایم تنها خوراک من هستند ،دشمنانم همواره از من میپرسند: :خدای تو کجاست؟»



همراه بودن با خدا چگونه است؟ چه خصوصیاتی دارد؟

افسسیان ۶ :۱
افسسیان ۱۲ :۱
غالطیان ۲۰ :۲
ب) برای اتحاد انسانها
آفرینش ۱۸ :۲

 :خداوند خدا فرمود« :خوب نیست که آدم تنها زندگی کند .بهتر است یک همدم مناسب برای او بسازم تا او را کمک
کند».

انسان برای یک زندگی اجتماعی آفریده شد .به این دلیل خدا خانواده را ایجااد کرد.
شکل های دیگیری از جامعه نیز وجود دارد مانند جمع ایمانداران یعنی کلیسا.


یک اتحاد واقعی بر چه پایه ای ممکن است؟

(اول یوحنا )۱ :۷



دنیای درونی یک ایماندار چگونه است؟

( مزامیر ( )۷-۶ : ۶۸

ج) برای حکمرانی
آفرینش ۲۸ :۱

 :آنها را برکت داد و فرمود « :باور و کثیر شوید .نسل شما در تمام زمین زندگی کند و آن را تحت تسلط خود درآورد.
من شما را بر ماهیان و پرندگان و تمام حیوانات وحشی می گمارم.

انسان باید حاکم بر همه چیز می بود .اما متاسفانه سریعا به اسارت درآمده و در تعاقب آن شکست های دیگر نیز خورد ( جنگ -ضرر
زدن به طبیعت -سیگار – الکل -طمع -حرس -عدم کنترل)....
در نتیجه حکمرانی که خدا برایش برنامه ریزی کرده بود از دس ت داد به این دلیل است که نیازمند آزادی است که عیسی مسیح به ارمغان
آورد( .غالطیان )۱۳ :۵


چه اسارتهائی در زنذگی گذشته داشتیم؟ رومیان  ۷-۶ :۶و ۱۲

د) برا خدمت
آفرینش ۱۵ :۲

 :سپس خداوند آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن زراعت کند و آن را نگهداری نماید.

آفرینش ۲۰ :۲
وظیفه ای که خدا به انسان داد باعث پیشرفت و رشد او شد .عیسی مسیح یک نمونه برای خدمت کردن است( .مرقس )۴۵ :۱۰
خدمت به خداوند باید چگونه باشد؟ (مزامیر )۲ :۱۰۰
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ه) برای زندگی ابدی
 :اما هرگز از میوه درخت شناخت خوب و بد نخور زیرا اگر از آن بخوری در همان روز خواهی مرد.

آفرینش ۱۷ :۲

خدا انسان را برای یک زنگی ابدی آفرید .اما او گناه کرد و این حق را از دست داد.
و فقط از طریق عیسی مسیح می تواند به طرح اولیه خدا بازگشت نماید.
شخصی که به زندگی ابدی ایمان دارد .باید یک زندگی ثابت و آرام داشته باشد.


ایمان درونی انسان به زندگی ابدی از کجا می آید؟ (جامعه )۱۱ :۳

 .۳شکست انسان (افتادن به گناه)
بزرگترین فالکت انسانی افتادن به گناه استو نتایج آن زندگی همه مان را تحت تأثیر قرار داد.
الف) زندگی قبل از گناه
خدا انسان را برای یک هدف عالی آُفرید ودلیلی برای عدم اطاعت از فرمان خدا وجود نداشت.شرایطی که آدم و حوا در آن بودن نیز
خیلی خوب بود.
اولین انسانها در چه شرایطی زندگی میکردند؟
-

دارای یک آفرینش کامل بودند( .آفرینش )۳۱:۱

-

ضاحب یک محیط عالی و کامل بودند( .آفرینش )۱۵ :۲

-

یک وظیفه با معنا داشتند( .آفرینش )۱۵ :۲

-

خدا به آنها هشدار داده بود( .آفرینش )۱۶-۱۵ :۲

-

با خدا همراه بودند.



فقط در چه موردی امکان انجام گناه بود؟

(آفرینش )۱۶-۱۵ :۲
آفرینش ۱۷ :۲

ب) امتحان
روش شیطان برای جدایی انسان از خدا ایجاد عدم تفاهم است و تا امروزه نیز ادامه دارد در نتیجه میتوان از گذشته درس گرفت.
شکست در امتحان به گناه افتادن از سر مرحله میگذرد.
 -۱آفرینش ۱ :۳

......................................................................................... .... :

 -۲آفرینش ۵-۴ :۳

............................................................................................. :

 -۳آفرینش ۶ :۳

............................................................................................. :



در زمان امتحان باید چگونه باید رفتار کرد؟

دوم تیموتائوس ۲۲ :۲
یعقوب ۷ :۴
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ج) نتایج افتادن به گناه
نتایج به گناه افتادن انسان در آفرینش  ۷-۱۹ :۳به روشنی دیده می شود



-

چشمان انسان باز شد .آفرینش ۷ :۳

-

ترس و نگرتانی بوجود آمد .آفرینش ۱۰ :۳

-

رابطه خدا با انسان صدمه دید آفرینش ۹-۱۳ :۳

-

انسان از بهشت رانده شد .آفرینش ۲۳ :۳

-

عاقبت خاص مار .آفرینش ۱۴-۱۵ :۳

-

عاقبت خاص زن .آفرینش ۱۶ :۳

-

عاقبت خاص مرد .آفرینش ۱۷-۱۹ :۳

نتایج اولین گناه چه تأثیری در ما داشته است؟

د) گناه کار بودن انسان
با گناه اولیه نه تنها رابطه انسان با خدا صدمه دید بلکه طبیعت انسان نیز آسیب دیده و در کشید .ذات هر انسانی گناه کار است.
دو مفهوم گناه و گناهان را باید از هم جدا کرد.
 -۱گناه
گناه از طریق آدم وارد دنیا شد و مرگ نتیجه آن بود( .رومیان  )۱۲ :۵به این دلیل هر انسانی که تولد تازه را ندارد روحاً مرده است.
(رومیان ۱۴ :۵

افسسیان ۱-۵ :۲

کولسیان )۱۳ :۲

همه کسانی که از نسل آدم آمده اند دارای ذات گناه آلود هستند حتی اگر هیچ گناهی انجام نداده باشند (رومیان )۱۲ :۵
رومیان ۱۸ :۷

 :می دانم که در من یعنی طبیعت نفسانی من جایی برای نیکویی نیست ،زیرا اگرچه میل به نیکی کردن در من هست
ولی قدرت انجام آن را ندارم.

مزامیر ۷ :۵۱
گناه:
-

دشمنی با خداست (رومیان )۱ :۵

-

بزرگ بینی است (اشعیا )۱۳-۱۴ :۱۴

-

بیقانونی است (دوم تسالونیکیان )۸ :۲

-

قدرتی است درون انسان که او را از خدا دور می سازد (اول قرنتیان )۲ :۱۲

 -۲گناهانمان (جرم)
فرق بین گناه (ذات گناه آلود انسان) و گناهانمان:
-

گناه ریشه ،گناهان میوه است

-

گناه دلیل ،گناهان نتیجه است

-

گناه نقطه مرکزی ،گناهان دایرهای است که او را احاطه کرده است.

-

گناهانمان نتیجه زیر پا گذاشتن اوامر کتاب مقدس است و به شکل های مختلف دیده می شود( .اول قرنتیان )۹-۱۰ :۶
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شکلهای مختلف گناه را می توان اینگونه توضیح داد:



-

فساد ،بندهای اسارت انسان (امثال )۲۲ :۵

-

بیماریها (اشعیا )۴-۶ :۱

-

راه را گم کردن ،اشتباه رفتن (اشعیا )۶ :۵۳

-

مقابله کردن (رومیان )۱۵ :۴

به انسانی که بدلیل عدم اطاعت از اوامر خدا در حال رنج کشیدن است چگونه می توان کمک کرد؟ هدیه انجیل از بقیه راه حل ها
چگونه جدا می شوند؟

 .۴شخصیت انسان
شخصیت انسان دارای  ۳خصوصیت است :روح ،جان و بدن
اگر این سه مشخصه را از هم جدا کنیم باز هم این سه کامالً بهم وابسته هستند .کتاب مقدس در مورد این سه مورد توضیح زیادی نمی
دهد .کلمه جان و روح را بعضی مواقع بجای هم استفاده میکند به این دلیل درک مفهوم آنها سخت است .این سه تعریف را می توان برای
درک این سه کلمه به ذهن سپرد.


روحمان آگاهی از خدا ،جانمان آگاهی از وجودمان و بدنمان آگاهی از دنیا را برایمان فراهم میسازد.

الف) روح
وقتی در کتاب مقدس از کلمه روح استفاده می شود باید بررسی کنیم از کدام روح صحبت می کند:
-

روحالقدس

-

روح بد (تاریکی)

-

روح انسان

در این قسمت از روح انسان صحبت می کنیم:
اول قرنتیان ۱ :۲


 :ای برادران ،من وقتی برای اعالم اسرار الهی نزد شما آمدم ،با فصاحت و فلسفه انسانی نیامدم.

روح انسان چه وظایفی داشته و چه عملکردهایی دارد؟
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روح به ما امکان زندگی کردن میدهد
زنده بودن فقط از طریق روحی که در ماست امکان پذیر است .وقتی روحمان ما را ترک کند می میریم .اما روح انسان نمی میرد و دارای
زندگی ابدی است.
یعقوب ۲۶ :۲
مزامیر ۶ :۳۱


 :ایمان بیعمل مانند بدن بی روح ،مرده است.
و  ۴ :۱۴۶جامعه ۷ :۱۲

لوقا ۴۶ :۲۳

کارهای رسوالن  ۵ :۵و ۵۹ :۷

چه فرقی بین روح انسانی که تولید دوباره دارد و انسانی که به خدا برگشت نکرده است؟

 -۱روح با خدا رابطه برقرار می سازد
بوسیله روحمان است که می توانیم با خدا رابطه برقرار نماییم .خدا نیز از طریق روحش با ما صحبت می کند.
عزرا ۵ :۱

 :آن وقت سران وطایفه های یهودا و بنیامین به همراه کاهنان و الویان و تمام کسانی که خداوند دلهایشان را
برانگیخته بود ،حاضر شدند به اورشلیم بروند و معبد بزرگ را در آنجا بسازند.

رومیان ۱۶ :۸
حقی ۱۴ :۱

 :روح خدا با روح ما باهم شهادت میدهند که ما فرزندان خدا هستیم.
مرقس ۸ :۲

غالطیان ۸ :۶

افسسیان ۲۳ :۴

دوم تیموتائوس ۳۲ :۴

تا زمانی که تولد دوباره نداشته باشیم از نظر روحانی مرده ایم.
افسسیان ۱ :۲
انسانی که با عیسی رابطهای ندارد با خدا نیز نمیتواند رابطهای داشته باشد .و نیروهای تاریکی در او ساکن شده و بر او حاکم میشوند .با
ایمان به عیسی مسیح و تولد دوباره یک زندگی روحانی واقعی شروع شده و نیروهای تاریکی ما را ترک کرده روحالقدس در ما ساکن می
شود.


بیماری از نظر روحانی به چه معناست؟
شخص چگونه میتواند از نظر روحانی سالمت باشد؟

 -۲تبدیل شدن – حس کردن – خواستن
این سه خصوصیت اصلی انسان همانطور که برای روح مهم است برای جان نیز اهمیت دارد.
در زندگی روحانی مان رابطه مان با خدا خیلی مهم است .یک زندگی روحانی ضعیف و صدمه دیده نیز بر روی جان و بدنمان تأثیرات
مهمی دارد.
قسمتهایی از کتاب مقدس در مورد عملکرد روح:
الف) فکر کردن:
مزامیر ۷ :۷۷

 « :آیا خداوند ما را برای همیشه ترک خواهد کرد؟ آیا هرگز از ما راضی نخواهد شد؟»

خزقیال ۵ :۱۱

 :آنگاه روح خدا بر من آمد و فرمود که بگو خداوند چنین میفرماید« :ای قوم اسرائیل ،این سخنی است که میگویید،

تثنیه ۲۸ :۲۸

اما من میدانم که چه میاندیشید.
اول قرنتیان ۱۱ :۲
اشعیا ۲۴ :۲۹

ب) حس کردن:
اول قرنتیان ۱۸ :۱۶
آفرینش ۸ :۴۱

 :و نیروی تازهای به روح من و همچنین به روح شما بخشیدند .از چنین اشخاصی باید قدردانی کرد.
پادشاهان ۵ :۲۱

مزامیر ۴ :۱۴۲

اشعیا  ۱۵-۱۶ :۵۷و ۳ :۶۱
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ج) خواستن
 :بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید ،روح مایل است اما جسم ناتوان.

متی ۴۱ :۲۶
مزامیر ۲ :۳۲

خرقیان ۳ :۱۳

ب) جان
 :پس از آن خداوند مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک

آفرینش ۷ :۲

موجود زنده گردید.
انسان دارای دو جنبه مادی و غیر مادی است .جان انسان با ترکیب «خاک و روح» بوجود آمد .به این صورت جان رابطه ای است بین روح
و بدن در نتیجه بدن ،روح و جان انسان از هم جدا نمی شود چون به معنی مرگ اوست.
جان یعنی چه؟
 :جان هر موجود زندهای در خودن اوست و من آن را به شما داده ام که برای کفاره گناهان خود در قربانگاه بریزید تا

الویان ۱۱ :۱۷

گناهان شما پاک گردد .خونی که در آن حیات است ،گناهان را پاک میکند.
جان وصل شدن به زندگی است.
عملکردهای جان چیست؟
 -۱جان اسم شخصیت است
کلمه جان کلمه پرمعنایی است در بعضی جاها به معنای کل شخصیت استفاده میشود.
 :اینها پسرانی هستند که لیه عالوه بر دخترش دینه ،برای یعقوب در فدان آرام به دنیا آورد و تعدادشان سی و سه نفر

آفرینش ۱۵ :۴۶

بود.
کارهای رسوالن ۴۱ :۲

 :پس کسانی که او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به ایشان پیوستند.

 -۲شخصیت در جان نفوذ می کند (خودشناسی)
چون شخصیت در جان نفوذ می کند تأثیر زیادی بر روی شخصیت و احساساتمان دارد .جنبههای مثبت یا منفی زندگی و آزمایشها بر
روی آن تأثیر گذاشته و اثرات آن باقی می ماند .یک زندگی روحانی قومی می تواند تأثیرات و صدمههای گذشته بر روی جان را از بین
ببرد ۳ .عملکردی که در رابطه بین شکل گرفتن شخصیت و روح در جان نیز موثر است.
الف) فکر کردن
 :کسب حکمت نیز برای جان تو شیرین خواهد بود.

امثال سلیمان ۱۴ :۲۴
مزامیر ۳ :۱۳

و ۱-۳ :۲

و ۱۴ :۱۳۶
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ب) حس کردن
 :و به آنان گفت« :دراینجا بنشینید ،من برای دعا به آنجا میروم».

متی ۳۸ :۲۶

مزامیر ۲-۳ :۴۲

اول سموئیل ۶ :۳۰

و۳ :۸۴

ج) خواستن
 :برای خوردن این گونه غذاها اشتها ندارم و از هرچیزی که میخورم حالم به هم میخورد.

ایوب ۷ :۶
لوقا ۴۶-۴۷ :۱


و ۱۹ :۱۲

از لحاظ درونی بیماری به چه معناست؟ چگونه می توان یک زندگی سالم درونی داشت؟

 -۳جان به مفهوم زندگی درونی است
تثنیه ۵ :۶

 :من خداوند خدای تو هستم که تو را از مصر و از بردگی آزاد کردم.

متی ۲۶ :۱۶

 :برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد ،اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی
نمیتواند آن را باز یابد.

کلمه دیگری که برای زندگی درونی استفاده می شود کلمه دل است.
اول سموئیل ۷ :۱۶

 :اما خداوند به سموئیل فرمود :تو نباید از روی قد و چهره او قضاوت کنی ،من او را انتخاب نکردهام .من مانند انسان
به کسی نگاه نمیکنم .انسان به ظاهر نگاه میکند ،اما من به دل.



با توجه به این کلمه وجدان به چه معناست؟
اول سموئیل ۶ :۲۴
عبرانیان ۱۴ :۹

ج) بدن
کتاب مقدس دو مفهوم «بدن» و «گوشت» را از هم جدا کرده است.
 .۱بدن
کلمه بدن برای قسمت مادی وجودمان استفاده شده است و اطرافمان را با پنج حس بینایی ،شنوایی ،چشایی ،بویایی و لمسی میشناسیم
بدنمان به یک ظرف خاکی تشبیه شده است.
دوم قرنتیان ۷ :۴

 :با وجود این ،ما چنین گنجی در کوزههای سفالین داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست ،بلکه از آن
خداست.

ایمانداری که تولد تازه را دارد بدنش معبد روحالقدس است برای خدمت به خدا.
اول قرنتیان ۱۹-۲۰ :۶
رومیان ۱ :۱۲

 :بنابراین ای برادران من ،با توجه به این رحمتهای الهی،از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی
زنده و مقدس که پسندیده خداست ،به او تقدیم کنید .عبادت روحانی و معقول شما همین است.



چگونه می توانیم از بدنمان به شکل درستی استفاده نمائیم؟ (خوردن ،نوشیدن ،لذت بردن از مادیات ،پوشاک و کار ،خواب و )...
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 -۲گوشت
کلمه گوشت مشخصه بدن می باشد .اما ای ن کلمه بارها به معنای نقطه ضعف های جسمی و طبیعت گناه آلود نفس استفاده شده است.
 :زیرا تمایالت نفسانی برخالف روحالقدس به سر ببرید به هیچوجه خواهشهای نفس را ارضا نخواهید کرد.

غالطیان ۱۷ :۵
رومیان ۱۸ :۷
اول پطرس ۱۱ :۲


داشتن یک زندگی جسمانی به چه معناست؟



چگونه می توانیم یک زندگی در روح داشته باشیم؟

رومیان ۸-۹ :۸
غالطیان ۱۶ :۵

 .۵آینده انسان
الف) آینده انسانی که به سوی خدا بازگشت نکرده:
کسانی که عیسی را نپذیرفتهاند در حکمرانی شیطان به سر میبرند و مورد غضب خدا قرار خواند گرفت.
یوحنا ۳۶ :۳
بعد از داوری دچار لعنت ابدی خواهند شد.
دوم تسالونیکیان ۸-۹ :۱

 :در آتشی فروزان ظهور کند ،انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد
میکنند ،کسفر خواهد داد.

ب) آینده انسانی که به سوی خدا برگشته است
خدا ما را در مورد آینده بی خبر نمی کذارد  .برای یک آینده عالی باید شادی کنیم .شخصی که به عیسی متعلق است در زندگی و بعد از
مرگ مورد لطف خدا قرار خواهد گرفت.
مکاشفه ۱ :۲۱
یوحنا ۲-۳ :۱۴

و ۵ :۲۲
 :در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست .اگر چنین نبود ،به شما میگفتم .من میروم تا مکانی برای شما آماده
سازم.



کتاب مقدس در مورد آینده چه قومی به ما می دهد؟
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سواالت تمرینی
 -۱آفرینش  ۲۷ :۱را ازبر بنویسید

 -۲چه سواالت پایهای در مورد زندگی فکر انسان را مشغول میسازد؟

 -۳در مورد سرچشمه انسان از کجا اطالعات دقیق می توانیم بدست آوریم؟

 -۴معنای زندگی در چیست؟

 -۵شیطان با فکر انسان اولیه را به گناه انداخت از چه تاکتیکی استفاده کرد؟

 -۶مفهوم گناه برای همه قابل درک نیست .این کلمه را برای شخص غیر ایماندار چگونه توضیح میدهد؟

 -۷کتاب مقدس شخصیت انسان را به سه قسمت بدن ،جان و روح جدا می کند .عملکرد روح انسان چیست؟

 -۸جان به چه معناست؟

 -۹یک زندگی جسمانی داشتن به چه معناست؟

 -۱۰کتاب مقدس در مورد آینده ما را در تاریکی قرار نمی دهد .در این مورد چرا باید شادی نمائیم؟
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شهادت دادن (شاهد عیسی بودن)
با بازگشت به سوی خدا و تولد تازه یک رابطه شخصی با خدا داریم .زندگیمان از پایه عوض شده و عیسی خداوند و نجات دهندهمان
شده است با خدا آشتی کرده و دارای زندگی جاوید شده ایم .اما اینها به تنهایی برای خشنود بودن از زندگی کافی نیست و آرزوی بزرگمان
این است که دیگران نیز عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده بپذیرند .به این دلیل باید رابطهمان با عیسی مسیح را به آنها توضیح دهیم.
بهترین کاری که می توانیم برای آنها انجام دهیم این است که در مورد عیسی به آنها شهادت دهیم.

شهادت دادن در مورد عیسی

چه کسی شاهد
عیسی است؟

چرا باید در مورد عیسی
شهادت دهیم؟

شرایط الزم شهادت را چگونه
حاضر نمایم
چیست؟

چگونه شهادت
دهم

 .۱چه کسی شاهد عیسی است؟
الف) شاهد
شاهد کسی است که حقیقت را درک کرده و به شکل مناسب به دیگران انتقال می دهد
متی ۱۶ :۱۸

 :و اگر به سخن تو گوش ندهند ،یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع را تأیید شود.

متی ۶۰ :۲۶

 :اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادتهای دروغ دادند شورا نتوانست دلیلی پیدا کند .سرانجام دو نفر برخاستند.

متی ۶۵ :۲۶
کارهای رسوالن ۱۳ :۶
کارهای رسوالن ۵۸ :۷
اول تیموتائوس ۱۹ :۵


مسئولیت شاهد چیست؟
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 -۲مفهوم آن در بشارت دادن
معنای شاهد در بشارت شخصی است که مسیح را به عنوان نجات دهنده قبول کرده و در این مورد شهادت می دهد.
رسوالن در چه مواردی مکرراً شهادت می دادند؟
کارهای رسوالن ۳۳ :۴
کارهای رسوالن ۲۵ :۸
کارهای رسوالن ۴۲-۴۳ :۱
کارهای رسوالن ۵ :۱۸
کارهای رسوالن ۲۱ :۲۰
کارهای رسوالن ۲۴ :۲۰
کارهای رسوالن ۲۳ :۲۸


چه واقعیتی را باید مکرراً شهادت دهیم



اول تیموتئوس ۶ :۲

ب) شهادت
 -۱معنای عمومی
شهادت ،اعتراف به یک حقیقتی که تجربه کرده ایم است
متی ۵۹ :۲۶

 :سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی می کردند دلیلی علیه عیسی پیدا کند تا براساس آن او را به قتل برسانند.

مرقس ۱۱ :۶
مرقس ۲۶ :۱۴
یوحنا ۳۹ :۵
یوحنا ۱۷ :۸
یوحنا ۲۵ :۱۰
یوحنا ۱۷ :۱۲
سوم یوحنا ۱۲
 -۲شهادت ایماندار
شهادت به معنای بشارت ،تعریف رابطه شخصی مان با عیسی است.
پولس چه اتفاقاتی را در زندگی اش مکرراً شهادت می داد؟
کارهای رسوالن ۱۴-۱۵ :۲۲
کارهای رسوالن ۱۶ :۲۶


به نحوه بیان شهادت دقت کن!

مثالً اگر شخصی به یک دوست ایماندار خود بگوید :می خواهم در مورد عیسی شهادت بدهم ۳ ،دقیقه وقت دارید؟
-

دوستش این سوال را می فهمد؟

-

کلمه شهادت را چگونه میتوان توضیح داد؟

-

برای صحبت چگونه می توان یک شروع مناسب کرد؟
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 .۲چرا باید در مورد عیسی شهادت بدهیم؟
الف) چون عیسی این وظیفه را به ما داده است.
لوقا ۴۶-۴۸ :۲۴

 :و فرمود« :این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او
توبه و آمرزش گناهان به همه ملتها اعالم گردد و شروع آن از اورشلیم باشد.

وظیفه بزرگی را که عیسی بعهده مان گذاشته در  ۴انجیل پیدا کنید:
متی ۱۸-۲۰ :۲۸
مرقس ۱۵-۱۶ :۱۶
لوقا ۴۶-۴۸ :۲۴
یوحنا ۲۱-۲۳ :۲۰


آیا وظیفه ای که عیسی به عهده مان گذشته را جدی میگیریم؟

ب) چون انسانهای بدون عیسی گمشده هستند.
اول قرنتیان ۱۸ :۱

 :پیام صلیب برای آنانی که در راه هالکت هستند ،پوچ و بی معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم ،قدرت
خداست.

متی ۴۱-۴۳ :۱۳
متی ۴۹-۵۱
لوقا ۱۹-۳۱ :۱۶
یوحنا ۳۶ :۳
دوم تسالونیکیان ۱۰-۶ :۱


وقتی به نابود شدن انسانها میاندیشید چه حسی به شما دست می دهد.

ج) محبتمان به مسیح ما را به انجام این کار مجبور می سازد
دوم قرنتیان ۱۴ :۵

 :زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و کارهای ماست چون می دانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسانها مرد ،مسلم
است که همه در مرگ او مردند.

متی ۳۴ :۱۲
خدای پدر به خاطر محبتی که ما داشت پسرش را بدنیا فرستاد( .یوحنا )۱۶ :۳


عیسی وقتی شلوغی را دید چه کسی به او دست داد؟ متی ۳۶ :۹

د) چون روحالقدس این قابلیت را به ما می دهد؟
کارهای رسوالن ۸ :۱

 :اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتادهترین
نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.



از روحالقدس پر شدن چه تأثیری بر ما دارد؟ (کارهای رسوالن ۱۳ :۴



در خدمت بشارت کلمه های قدس ،یهودیه و سامریه چه مفهومی دارند؟

117

متی )۲۰ :۱۰

ه) چون یک هدف عالی به ما نشان می دهد
دوم تیموتائوس ۷-۸ :۴

 :من در مسابقه نهایت کوشش خود را نمودهام و دوره خود را تمام نمودهام ،ایمانم را حفظ کردهام.

یوحنا ۲۴-۲۵ :۱۲

 .۲شرایط الزم
شرط اساسی برای شهادت در مورد عیسی داشتن تولد تازه است .فقط شخصی که عیسی را به عنوان نجات دهنده پذیرفته است می
تواند شهادت بدهد .هر لحظه باید برای شهادت دادن حاضر باشیم.
برای موثر بودن شهادتمان این  ۵نکته را باید در نظر داشته باشیم.
الف) کالم خدا را بدانیم
افسسیان ۱۷ :۶

 :و کالهخود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روحالقدس یعنی کالم خدا را بردارید.

برای جذب انسانها به مسیح باید کالم خدا را عمیقاً بشناسیم و آیات الزم را با آدرسش را ازبر بدانیم تا بتوانیم مفید باشیم


اما شمشیر روح برای بحث با انسانهای غیر قابل درک به شما داده نشده است .چگونه می توانیم آن را به شکلی درست و با معنا
استفاده کنیم؟

ب) از گناه پاک شدن
برای پر شدن از روحالقدس باید از گناه پاک شویم .در این صورت می توانیم در زمینه روحانی خدمات نماییم .پرسیدن این سوال از
خودمان مفید است.
آیا گناهی هست در زندگی مان که باید به آن اعتراف کرده و آن را اصالح نماییم .اگر جوابمان مثبت است اعتراف کرده و طبق آیه یوحنا
 ۹ :۱طلب بخشش نماییم.
ج) دعا
اگر خدا با ما نباشد در زندگی روحانی مان هیچ موفقیتی نخواهیم داشت
در خدمت به خدا ضروری است .وقتی خدا به ما پعده کمک می دهد چرا باید فرمانش را با قدرت خودمان انجام دهیم.
کارهای رسوالن ۲۹ :۴


 :اکنون ای خداوند تهدیدات آنان را مالحظه فرما و بندگانت راتوانا گردان تا پیام تو را با شهامت بیان کنند.

نتیجه دعای ایمانداران چه شد؟ (آیه )۳۳
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د) دوست داشتن گمشدهها
محبتی که پولس را به حرکت آورد مخصوصاً از فداکاریهایش مشخص میشود.
رومیان ۱-۵ :۹


مفهوم محبت در زندگی عیسی چیست؟
مفهوم محبت در زندگی ما چیست؟

ه) حاضر نمودن شهادتمان
اگر شهادتمان را از قبل حاضر کنیم تعریف آن در هر لحظه آسان تر خواهد بود.

 .۴چگونه شهادتمان را حاضر نمائیم؟
در زمان بشارت تعریف شهادتمان برای قبول دعا و هدایت خدا مفید است .اما موضوع مهم این است که شخصی را که با او صحبت می
کنیم دارای تولد تازه باشد .بنابراین موضوعی را که باید بر آن تاکید داشته باشیم این است که چگونه ایمان آورده ایم و باز کردن تولد
تازهمان در کارهای رسوالن ایمان آودرن پولس  ۳مرتبه تعریف می شود.
کارهای رسوالن ۱-۱۹ :۹
کارهای رسوالن ۱-۲۲ :۲۲
کارهای رسوالن ۱-۲۳ :۲۶
از توضیحات پولس در مورد زندگی اش چه یاد می گیرید؟
الف) شهادت پولس
کارهای رسوالن  ۱-۲۲ :۲۲را بخوانید و برای این  ۳قسمت  ۳کلمه مناسب بنویس:
آیات ۳-۵

................................................................................................ :

آیات ۶-۱۶

................................................................................................ :

آیات ۱۷-۲۱

................................................................................................ :

 -۱شروع ۱-۳
-

صدا کردن

-

دعوت به گوش کردن

-

شهادت

 -۲زندگی گذشته پولس ۳-۵
-

پرورش

-

آموزش

-

تالش هایش

-

اعمالش
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 -۳بازگشت به خدا ۶-۱۶
-

در کجا

-

در چه زمان

-

چه اتفاقی افتاد؟

-

خدا چگونه با او سخن گفت

-

دعوتی که از او شد

-

دعا و تعمید

 -۴زندگی جدید ۱۷-۱۲
-

زتدگی اش با خداوند

-

هدایت خداوند

 -۵تأثیری که شهادتش داشت ۲۲



-

فریاد شنوندگان

-

خواستند او را بکشند

شهادت پولس بر روی آگریپاس پادشاه چه بود؟ پولس چه گونه رفتار کرد؟

ب) شهادت من
شهادتمان را با توجه به وضعیت به شکل های مختلف توضیح دهیم .فقط باید نکته های مهم را نوشته و کل شهادتمان را فرموله نمائیم.
این نکته ها کمکتان خواهد کرد:
مقدمه:
-

برای شروع یک نکته جالب توجه پیدا کن

-

شنونده باید فکر کند که این نکته برای او نیز مهم است

 -۱زندگی گذشته ام
-

خواسته ها و اهدافم

-

توضیح چند کار خاص

-

مشکل هایم

-

خدا چگونه شروع به تأثیر گذاشتن بر زندگی ام کرده است

 -۲بازگشتم به سوی خدا
-

چرا؟

-

چه زمانی؟

-

کجا؟

-

چگونه؟
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 -۳زندگی جدیدم
-

در زندگیام چه عوض شده؟

-

توضیح چند کار خاص

-

چگونه با مشکالت روبرو می شوم؟

-

خواسته ها و اهدافم

نتیجه:
-

یک دعوت برای شنونده

-

یا یک آرزو برای او

ج) تمرین
 -۱اول گروهی را که می خواهی بشارت دهی مشخص کن .شهادت را با چه وسیلهای می خواهی بنویسی؟
 -۲یک سرفصل جالب انتخاب کن
 -۳بازگشت را به سوی خدا به طور مشخص برای آنها تعریف کن .شخص مقابل باید حس کند که او نیز می تواند این تجربه را داشته
باشد
 -۴یک زبان روحانی استفاده کن
کلماتی مانند (نابود شده – گمشده – نجات – گناه – قاطع بودن نجات) باید تک تک توضیح داده شود.
 -۵تا جایی که ممکن است از آیات استفاده کن
 -۶گفته هایت در مورد زندگی باهم تطابق داشته باشند
 -۷شهادت را یک بار به طور کامل بنویس
 -۸تمرین کن تا بتوانی شهادتت را در  ۳دقیقه تعریف کرده خالصه نمایی
 -۹دقت کن که شهادتت یک درس نبوده بلکه تجربه است.
 -۱۰شهادتت را با یک دعوت تمام کن

 .۵شهادتم را چگونه میتوانم بیان نمایم
الف) صحبت شخصی
در زندگی روزانه فرصتهای مناسبی پیش می آید که در رابطه های شخصی می توانی شهادتت را بیان کنی .یک وعظ بشارتی زیاد
معنایی ندارد اما در رابطه های شخصی طرف مقابل یک شهادت کوتاه را با عالقه گوش خواهد کرد
فلیپس به چه کسی یک شهادت شخصی داد؟
یوحنا ۴۵-۴۹ :۱
زن سامرهای صحبتی را که با عیسی داشت به چه کسانی بیان کرد؟
یوحنا ۲۸-۴۲ :۴
مرد کوری که چشمانش باز شد برای چه کسانی تعریف کرد؟
یوحنا ۲۴-۳۴ :۹
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برای اینکه شهادتمان مناسب وضعیت باشد باید به شکل های متفاوت تعریف کرد.




در صحبت های شخصی مان با گروه های زیر به چه نکاتی باید توجه داشت؟
-

اعضای خانواده

-

فامیل

-

آشنایان

-

اشخاصی که آگاهی ندارند

-

اشخاص مشکوک

-

بی خدایان

-

اشخاصی که کنجکاو نیستند

-

اشخاص کنجکاو

از کجا بفهمیم فرصت شهادت دادن بوجودآمده است؟

ب) بشارت دادن
هر صحبت بشارتی ،بشارت دادن است فقط باید بدانیم که کدام حرکت بشارتی مناسب شهادتمان است .چند فرصت:



-

جلسه های بشارتی

-

جلسه های آزاد

-

مهمانی رفتن

-

روشهای مناسب رسانهای نوشتاری یا مصاحبه ای

کدامیک از روشهای بشارتی مناسب من است؟

ج) بعنوان یک مسیحی در زندگیام
بشارت فقط نباید به چند شکل خاص انجام شود بلکه بعنوان یک مسیحی باید در زندگی روزمره مان شاهدان عیسی باشیم .در دو شکل
می توانیم شاهد عیسی باشیم:
 -۱در کالممان
کارهای رسوالن ۲۰ :۴

 :اما ما نمیتوانیم از گفتن آنچه دیدهایم و شنیدهایم ،دست برداریم.

 -۲در زندگی مان
اول پطرس ۱۲ :۲

 :بلکه چنان در میان مردم خداناشناس با راستی و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال حاضر شما را متهم به
بدکاری می کنند ،با دیدن کارهای نیک شما ،خدا را در روز باز پسین تمجید نمایند.



در تمام زندگی مان باید شاهدان عیسی باشیم .یک شخص غیر ایماندار باید چگونه عیسی را در ما ببیند؟
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سواالت تمرینی
 -۱کارهای رسوالن  ۸ :۱را ازبر بنویسید:

 -۲چه حقایقی را رسوالن مکرراً شهادت میدادند؟

 -۳چه نوع شهادتی بشارتی است؟

 -۴چرا الزم است که شاهدان عیسی باشیم؟

 -۵شرایط الزم برای شاهدان عیسی بودن چیست؟

 -۶یک شهادت بشارتی خوب چگونه حاضر میشود؟

 -۷نکته های مهم یک شهادت بشارتی چیست؟

 -۸چرا توضیح اینکه بعد از بازگشت به خدا چه اتفاقی برایمان می افتد مهم است؟

 -۹چگونه میتوانیم مطمئن باشیم که شهادتمان تأثیرگذار است؟

 -۱۰به چه روشی می توانم شهادت دهم؟
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بشارت شخصی
متأسفانه به وظیفه بشارت شخصی زیاد اهمیت داده نمی شود.
 J.G Beelettدر آخر زندگی خود می گوید :اگر دوباره شانس بدنیا آمدن داشته باشم تمام زندگی ام را صرف مژده شخصی می نمایم
همچنان که عیسی در شهر سوخار انجام می داد .شخصی که یک نفر را به مسیح میآورد از شادی حاصل باید سخن بگوید.
 C. H. Spurgeonمی گوید :اگر آنقدر خودخواه بودم که فقط به فکر شادی خودم بودم .شادی را انتخاب می کردم که باعث نجات یک
شخص شدهام چرا که هیچ شادیای بزرگتر و جالبتر از این شادی نمیشناسم.
میخواهید این شادی را حس کنید؟ پس شروع به بشارت شخصی کن!

بشارت شخصی

بشارت شخصی چیست؟

جنبه های مفید بشارت
شخصی

صحبت کردن در جهت
بشارت

 .۱بشارت شخصی چیست؟
الف) شناخت
بشارت شخصی طریق بیان نجات یک کسیحی به شکلی که قابل درک طرف مقابل است میباشد.
ب) نکتههایی که باید دقت کرد
بشارت شخصی روشی است که در کتاب مقدس دیده می شود.
میبینیم که عیسی در صحبتهای شخصیاش بشارت میدهد( .یوحنا ۴۶-۵۱ :۱
۳۵-۳۸


)۱۷-۴۵ :۱۱

عیسی با چه کسانی شخصی صحبت میکرد؟ در چه موردی؟
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۱-۴۲ :۴ ۱-۲۱ :۳

:۹ ۱۰-۱۱ :۸

رسوالن در مورد انجیل صحبتهای شخصی می کردند .کارهای رسوالن ۲۶-۳۹ :۸
ایمانداران وقتی در اورشلیم تحت فشار قرار گرفتند به کشورهای اطراف مهاجرت کرده و مژده انجیل را پخش کردند.
کارهای رسوالن ۱-۴ :۸
امروز نیز مسیحیان باید مژده انجیل را پخش نمایند.


چه چیزی باعث می شود که در مورد عیسی با همه صحبت کنیم؟

ج) محتوا
 ۵نکته را در مورد زمان صحبت در ورد مژده انجیل باید مشخص کرد .اما برای این موضوع معموالً باید بیشتر سخن گفت.


برای هر نکته یک آیه مناسب پیدا کن.

 -۱مشکل چیست؟
از دست دادن موقعیت:
 -۲چه کسی می تواند به او کمک کند:
عیسی مسیح او را می شنود و نجات می دهد:
 -۳چه باید انجام دهد؟
عیسی را قبول کند:
 -۴بعد از آن چه خواهد شد؟
برای او یک زندگی تازه شروع خواهد شد
د) مواردی که برای یک خدمت موفق الزم است
 -۱دعا کردن
کارهای رسوالن ۲۹ :۴

 :اکنون ای خداوند تهدیدات آنان را مالحظه فرما و بندگانت راتوانا گردان تا پیام تو را با شهامت بیان

کنند.
برای موفق بودن در بشارت شخصی باید از خدا بخواهیم تا به ما جسارت بخشیده تا کالمش را با شجاعت و راستی بیان نمائیم و
التماس نمائیم تا درهایی تازه برویمان باز کند .کولسیان ۳ :۴
 -۲قدم برداشتن برای هدفمان
برای موفق بودن در این خدمت فقط اشتیاق کافی نیست و نباید خواسته هایمان ما را هدایت نماید.
اول قرنتیان ۵۸ :۱۵

 :بنابراین ای برادران عزیز من ،پابرجا و استوار بمانید .همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید ،زیرا میدانید که
زحمات شما در خدمت او بینتیجه نخواهد بود.
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 -۳ازبر کردن آیات کتاب مقدس
افسسیان ۱۷ :۶

 :و کالهخود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روحالقدس یعنی کالم خدا را بردارید.

بشارتتان باید بر مبنای کالم مقدس باشد .رومیان ۱۷ :۱۰
و قادر است تولد تازه را ممکن سازد .اول پطرس  ۲۳ :۱یعقوب  ۱۸ :۱ازبر کردن آیات سخت است اما ارزش دارد.


فایده های ازبر کردن آیات کتاب مقدس را بنویسید:

آیا راهی باری ساده کردن لزبر کردن کالم موجود است؟
 -۴پراتیک بودن
اگر بشارت شخصی ندهیم هرآنچه یاد گرفته ایم به صورت تئوری خواهد ماند بهنترین راه یاد گرفتن عمل کردن است .اگر پیانو ننوازید
یاد نخواهید گرفت و اگر دعا نکنید دعا کردن را یاد نخواهید گرفت.

 .۲جنبههای مفید بشارت شخصی
الف) مستقیماً در صحبت هستیم
شخصی می گفت :فرق بین وعظ و بشارت شخصی مانند فرق بین درو و دکتری است که معاینه می کند و بیماری را تشخیص می دهد.


چرا صحبت کردن با شخصی که بدنبال حقیقت بوده و سواالتی دارد مهم است؟

ب) همیشه میشود انجام داد
وعظ فقط در زمان و مکان مشخص امکان دارد اما بشارت شخصی را در زمانهای مختلف می توانیم انجام دهیم.


چه فرصتهایی برای شهادت در مورد عیسی مفید است؟

در بشارت شخصی است نزد انسانها در مکانهای مختلف میرویم عیسی فرمود نه تنها باید انسانها را به کلیسا دعوت نماییم بلکه ما نیز
باید نزد آنها برویم.
مرقس ۱۵ :۱۶

 :پس به ایشان فرمود« :به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعالم کنید.

در بخش انجیل خیلی کوتاهی شده است .اگر مسیحیان شخصاً به مکان های دور از دسترس نروند گروهی از شنیدن مژده انجیل محروم
خوانند ماند .این گروه ها کدامند؟
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 .۳صحبت در جهت بشارت
الف) نمونه ای که عیسی ارائه نمود
زمانی که در کنار چشمه یعقوب با زن سامرهای صحبت کرد
 -۱برقرار کردن رابطه :آیات ۵-۹


عیسی چگونه صحبت را آغاز می کند؟



زن سامرهای چرا تعجب کرد؟

 -۲جلب دقت و عالقه :آیات ۱۰-۱۲


عیسی چگونه توجه او را جلب کرد



صحبت اولیه او اعتماد برانگیز و روشن بود؟

 -۳توضیح دادن مژده آیات ۱۳-۱۵


عیسی به زن چه وعده ای داد؟



عیسی جرا در نخست از بخشش گناهان و فرزند خواندگی خدا و زندگی جاودان سخن نگفت؟

 -۴صحبت کردن در مورد مشکالت آیات ۱۶-۱۸


عیسی زندگی خصوصی او را از کجا می دانست؟



چرا از ازدواج سخن گفت؟

 -۵وسیع شدن اطالعات آیات ۱۹-۲۶


زن سامرهای چه چیزی را فهمید؟



عیسی به چه نکته ای توجه او را جلب کرد؟



زن ایمان آورد



شهادت که داد چه اتفاقی افتاد؟

آیات  ۱۹و ۲۵

آیات ۲۷-۴۲

ب) یک راهنمای عملی
هر بشارت شخصی به شکل متفاوتی پیش می رود اما معموالً این  ۷قدم را باید انجام داد:
 -۱برقرار کردن ارتباط
 -۲جلب اعتماد
 -۳شهادت دادن در مورد عیسی
 -۴جواب دادن به سواالت
 -۵دعوت کردن به ایمان مسیحی
 -۶دعا
 -۷ادامه دادن
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 -۱برقرار کردن ارتباط
با فرصتهای زیادی برای بیان مژده انجیل روبرو می شویم .آغاز صحبت به نظر مشکل می رسد .به این دلیل دعا کردن و حرکت با یک
احساسات منترل شده خیلی مهم است .موارد زیر می تواند به شما برای شروع کمک کند .اما بعد از انجام چند مزده هر کس روش
خاص خود را بدست میآورد.
الف) برنامه ریزی کردن برای صحبت
در خدمت روحانی و یا برخوردهای کوتاه مدت شروع صحبت بدون آمادگی قبلی ممکن است با سواالتی ساده مانند آیا مسیحی
هستید؟ یا آیا می دانید بعد از مرگ به کجا خواهید رفت؟ می توان مستقیماً صحبت را شروع کرد .و بر اساس یک سوال ساده می توان
یک صحیت خوب را ادامه داد .اگر شخصی تمایل به صحبت داشته باشد و در مورد مسیحیت صحبت می کنیم سوال چه مدت است که
مس یحی هستید برای شروع مفید است .سواالت دیگری که در بشارت می تواند به ما کمک نماید:


رابطه تان با عیسی مسیح چگونه است؟



در مورد خدا چه فکر می کنیم؟ آیا به خدا ایمان دارید؟



کتاب مقدس برای شما چه مفهومی دارد؟



در چه زمینه هایی مفهوم زندگی را درک می کنید؟



به نظر شما عیسی مسیح کیست؟



در مورد زندگی بعد از مرگ چه فکری می کنید؟



آیا می دانید بعد از مرگ به کجا خواهید رفت؟



یک مسیحی به نظر شما چه کسی است؟



انسان برای بدست آوردن زندگی جاودان چه باید انجام دهد؟



فرق بین مسیحی و غیر میسحی را آیا می توانم با یک نمونه کوچک توضیح دهیم؟



آیا در مورد این کتاب کوچک به نام « ۴قانون روحانی» که در مورد قوانین اولیه خدا در مورد زندگی گناه آلود است می توانیم یک
توضیح موتاه بدهیم؟



بری شروع صحبت کدامیک از سواالت فوق را انتخاب میکردید؟

ب) پیشبرد صحبت های روزانه
در زندگی روزمره تان هر زمان باید در مورد مسائلی مانند ایمان حاضر باشیم و در طی صحبت جوابهای ساده و روشن بدهیم .برای
هدایت صحبت های روزانه به ارزشهای روحانی باید دارای هنر گوش دادن و تجربه باشیم و همچنین روش صحبتمان ساده و قابل درک
باشد .صحبت عیسی باز ن سامرهای نمونه مناسبی است .یوحنا ۱-۴۲ :۴


چگونه موفق شدید یک صحبت روزانه را به سمت یک صحبت روحانی هدایت کنید؟
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ج) خوبی کردن به یک شخص
نیکی کردن به شخص مقابلمان معموالً برای شروع به ما کمک می کند .هر زمان حاضر بودن به نیکویی مقاومت را نرم کرده و باعث
گوش کردن شخص به سخنانمان می شود.
رومیان ۲۰ :۱۲

 :بله اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده ،زیرا کار تو او را شرمنده میسازد.

مثالً اگر از کودکان یک زن نگهداری کنید او می تواند در یک جلسه بشارتی شرکت کند.


چگونه می توان به دیگران نیکی کرد؟

د) از یک شخص درخواست خوی کردن؟
خیلی از افراد برای خوبی کردن به دیگران ارزش قائل هستند .این باعث اعتما و رو راستی می شود .برای تشکر کردن از یک خوبی می
توان یک کتاب دینی هدیه نمود .عیسی نیز از زن سامرهای کمک خواست .یوحنا ۷ :۴


برای شروع یک صحبت خوب چه راههای دیگری موجود است؟ شما برای شروع مژده چگونه صحبت را آغار می کنید؟

 -۲جلب اعتماد
جلب اعتماد همه صحبتمان را همراهی می کند .بدون اعتماد نمی توان یک صحبت در مورد رابطه مان با خدا داشته باشیم .باید از
خودمان این سواالت را بپرسیم:



-

آیا احیای می کنید که می خواهیم به او کمک کنیم؟ اگر جواب مثبت است آیا او از این موضوع خشنود است؟

-

به شخص مقابلم چه می خواهم بدهم؟ مثالً محبت؟ سرگرمی؟ امنیت؟ آرامش؟ شادی؟ دوستی و ...

چگونه میتوانم اعتماد به دیگران را عمیقتر نمایم؟

 -۳شهادت دادن در مورد عیسی
شهادت دادن شخصی مان تاییدی محتشم برای بشارتمان است .اگر روشهای دیگر بشارت تأثیری نداشته است شهادتمان نقش مهمی
دارد برای تشویق و زنده شدن افکار جدید در طرف مقابلمان.
در یک شهادت بشارتی این نکته باد موجود باشد.
 -۱قبل از بازگشت به سوی خدا زندگی مان چگونه بوده است؟
 -۲چگونه به شوی خدا بازگشتیم؟
 -۳امروزه زندگی مان چگونه است؟


در چه مواردی شهادت دادن مناسب است؟
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 .۴جواب دادن سواالت
بیشتر مواقع موانع منطقی باعث عدم ایمان آوردن اشخاص می شود .وقتی این موانع برطرف می شود راحت تر به عیسی ایمان می آورند.
به این سبب باید همیشه برای جواب دادن به این سواالت حاضر باشیم .باید دقت کنیم که شخصی فقط برای تأیید افکارش سوال می
پرسد یا واقعاً بدنبال حقیقت می باشد؟


در زمان بشارت بیشتر به چه سواالتی روبرو می شویم:

 -۵دعوت به ایمان مسیحی
همانطور که زمانی عیسی ما را دعوت نموده است اکنون از طریق ما دیگران را نیز دعوت میکند .در این مرحله باید انجیل و نجات را
برای شخص مقابلمان توضیح داده و او را به ایمان مسیحی دعوت نماییم .شخص شنونده اگر مفهوم مژده را درک کرده است میتوانیم او
را به قبول عیسی مسیح دعوت کنیم .عیسی برای تو به صلیب رفت! اکنون او را بعنوان منجی قبول کن.


چرا دعوت انسانها به قبول عیسی برای ما مشکل است؟



برای توضیح دادن راه نجات از چه ابزار آالتی میتوانیم استفاده نماییم؟

 -۶دعا
یک دعای کوچک بیشتر زمانها مفید است .بیشتر مسیحیان بعد از پایان بشارت فایده یک دعای کوچک را تجربه کرده اند .اگر طرف
مقابل قبول کند می توان برای مشارکت شکر گذاری کرده و برای برکت بطلبیم .اگر شخصی برای قبول عیسی آماده است می توانیم به
او در دعا کمک کنیم.


در بشارت با دعا چه تجربه هایی دارید؟

 -۷ادامه دادن
الف) راهنمایی نمودن شخصی که بدنبال حقیقت است
بعد از اتمام صحبت دوستانه شخص را به شناخت عیسی مسیح تشویق کرده و منابع الزمه را در اختیارش می گذاریم:
-

انجیل

-

کتابهایی در مورد مژده

-

راهنماهای دستی

-

سی دی

-

مجالت مسیحی
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-

کالسهای را دور کتاب مقدس

-

کاربرد انجیل

-

انجام کارهای گروهی

-

جلسات دعا

-

جلسات بشارتی

-

ازالعات در مورد کانالهای تلویزیونی مسیحی

ارتباط مان را حفظ کرده و در طول این مدت مرتباً در دعا بودن مفید است.


رابطه مان با شخصی که در مورد ایمان با او صحبت نموده ایم چگونه پیش رفته است؟

ب) راهنمایی نمودن شخصی که به سوی خدا بازگشت نموده است
اگر شخص مقابل عیسی را پذیرفته است یک زندگی تازه شروع می شود .بعنوان یک دانشآموز مسیح پایه های اولیه ایمانش برای یک
زندگی پیروزمندانه در مسیح مهم بوده و باید آماده شود برای اقرار به مسیحی بودن در نزد دیگران.
برای ما نیز این شروع یک شاگردسازی بوده و با کلمات وظیفه آموزه جمع ایمانداران و دعا می شود تمام نمود.
آموزش
برای اینکه مسیحی نو ایمان افکارش مشوش نشود یادگیری کامل کتاب مقدس از هر چیز مهم تر است .نکته های اساسی کتاب مقدس
را باید کامالً درک کرده و یاد بگیرد .از قبیل :بازگشت به سوی خدا – تولد تازه – کلیسا – دعا – اطاعت – خدا کیست؟ عیسی مسیح
کیست؟ کالسهای زندگی تازه با میسح نیز مفید است.
همه این مطالب جدا جدا به نو امان آموزش داده شده و فرصت مناسبی است برای مالقات یکدیگر.
کلیسا – جمع ایمانداران
رشد روحانی فقط با آموزش کامل نمی شود کلیسا نیز نقش مهمی دارد .شخصی می گوید« :کلمات یاد می دهند اما نمونه ها بدنبال می
کشند» یک نو ایمان فقط از گفته هایمان نمی آموزد بلکه از رفتارمان تقلید می کند .بنابراین مشارکت شخصی خیلی مهم است .زندگی
مسیحی فقط گفتن نیست بلکه با اعمالمان می توانیم یک نمونه خوب باشیم.
دعا
نوایمان نیز برای کسانی که آموزش آنها را بعهده گرفته و آنها را رهبری میکنند باید همیشه برای دعا حاضر باشند .دعا کلیدی است برای
یک رشد پر برکت .پولس رسول ،یک نمودنه خوب است :فیلیپیان ۳-۵ :۱
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سواالت تمرینی
 -۱کارهای رسوالن  ۱-۱۲ :۴را ازبر ینویسید:

 -۲بشارت شخصی به چه معناست؟

 -۳سه نمونه از کتاب مقدس در مورد بشارت شخصی بنویسید:

 -۴در بشارت شخصی با چه موضوعاتی مکرراً روبرو میشوید؟

 -۵در مقایسه بین بشارت شخصی و وعظ ،بشارت از چه جهاتی مفیدتر است؟

 -۶به کسی که می خواهد مژده را پخش کند اما نمی داند چگونه شروع کند چه می توانید یاد دهید؟

 -۷صحبت عیسی با زن سامرهای نمونه ای خوب برای بشارت شخصی است چه نکاتی از آن یاد گرفتهاید؟

 -۸شروع و ادامه صحبت بشارتی بیشتر وقتها سخت به نظر می رسد .چند نمونه درست و مفید بنویسید:

 -۹برای شروع صحبت ،اعتماد نکته مهمی است .برای ایجاد آن چه میتواند کرد؟

 -۱۰بعد از یک صحبت بشارتی شخص مقابل را برای ادامه زندگی با عیسی مسیح می خواهم تشویق کنم چه وسایلی الزم است؟
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آشنا کردن انسانها با مسیح
هدف یک بشارت دهنده ،انسانها را با مسیح آشنا کردن است .در عین حال گفتن به یک شخص که آیا می خواهی مسیح را به عنوان نجات
دهن ده قبول کنی؟ زیاد آسان نیست .بیشتر مسیحیان در چنین زمانی نمی دانند چگونه رفتار نمایند .ترجیح می دهند که این سوال را نپرسند
چون از اشتباه کردن می ترسند .اما برای رساندن مژده عیسی به دیگران به بشارت دهنده یزادی نیازمند است .آیا می خواهی یکی از آنها
باشی؟

آشنا کردن انسانها با مسیح
چرا انسانها را با مسیح آشنا
مینمائیم؟

روشهای متفاوت

قدمهای عملی

 .۱چرا انسانها را با مسیح آشنا مینمائیم؟
برای ایمان آوردن انسانها به عیسی مهم است که به آنها نشان دهیم چگونه می توانند عیسی را قبول نمایند و یاد بدهیم که با یک توبه
واقعی دوباره متولد شوند.
اما چرا باید انسانها را با عیسی آشنا نمائیم؟
الف) انجیل از ما خواسته است که این کار را انجام دهیم
یوحنا ۷ :۳

 :تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند.

یوحنا ۳۵ :۶

 :عیسی به آنها گفت « :من نان حیات هستم .هر که نزد من بیاید ،هرگز گرسنه نخواهد شد و هرکه به من ایمان
بیاورد ،هرگز تشنه نخواهد گردید.

انجیل شخص را مجبور به:
-

باور کردن عیسی یا باور کردن

-

توبه کردن یا به زندگی گذشته ادامه دادن

-

در راه عیسی قدم گذاشتن یا به اه گذشته خود ادامه دادن

می کند
کارهای رسوالن ۳۰ :۱۷


 :خدا دوران جهالت را نادیده گرفت ،اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه میفرماید.

بشارت دعوت انسانها به تصمیم گرفتن در مورد عیسی است؟
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ب) چون عیسی از انسانها دعوت بعمل آورده است
عیسی  ۱۲شاگردش را دعوت به پیروی از راه او میکند
متی ۱۹ :۴
متی ۹ :۹
مرقس ۱۳-۱۴ :۲
عالوه بر این ،شاگردان را دعوت به توبه نموده و می گوید مژده ایمان آورید.
مرقس ۱۵ :۱


 :ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است .توبه کنید و به این مژده ایمان آورید.

عیسی برای چه آمد؟ لوقا ۳۲ :۵

ج) چون مسیحیان اولیه این چنین نمودند
بیشتر مسیحیان اولیه کوشش می کردند انسانهای زیادی را دعوت به ایمان مسیح کنند.
کارهای رسوالن ۳۸ :۲

و۱۹ :۳

کارهای رسوالن ۲۱ :۱۱

 :قدرت خداوند با ایشان بود و عده زیادی ایمان آورده به خداوند روی آوردند.



و ۱۸-۲۰ :۲۶

و  ۱۵ :۱۴و ۳ :۱۵

اول پطرس ۲۵ :۲

مسیحیان اولیه برای دعوت انسانها به ایمان مسیح چه انجام دادند؟ کارهای رسوالن ۳۸ :۲

د) چون رسوالن مسیح هستیم
وظی فه ما نیز است که انسانها را به سوی مسیح دعوت نمایم
دوم قرنتیان ۲۰ :۵

 :پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را میخواند  .پس ما به عنوان سفیران مسیح

از شما التماس میکنیم :با خدا مصالحه کنید.



یک رسول چه وظایفی دارد؟



آیا وظیفه مان فقط به اشتراک گذاشتن مژده است یا باید سعی نمائیم که انسانها را به سوی مسیح جلب نمائیم؟ دوم قرنتیان ۱۱ :۵
کارهای رسوالن ۳۱ :۲۰

و ۲۸-۲۹ :۲۶

 .۲روشهای متفاوت
روش های مختلف به ما کمک می کند که راه نجات را به شکل قابل درکی به انسانها نشان دهیم شخص مقابل وقتی مژده را خوب
بفهمد راحت تر تصمیم می گیرد برای انتخاب مسیح برنامه ریزی کمک بزرگی است اما نباید بصورت یک قانون ثابت درآید .بعد از
چند تجربه شخصی می توانید بهترین راه بشارت مناسب خود را انتخاب نمائید .چون اهمیت ایمان به مسیح را می دانیم ممکن است
ع صبانی شویم .پس بهتر است که قبالً بدانیم که مژده را چگونه تعریف نمائیم.
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الف) کتاب بدون نوشتار
برای اینکه بچه ها انجیل (مژده) را بهتر درک نمایند کتاب بدون نوشتار وسیله مفیدی است می توانیم با کاغذ های رنگی درست نمائیم و
سپس معنای هر صفحه را گفته و از آیات کتاب مقدس برای توضیح بیشتر استفاده نمائیم
-

صفحه طالیی :خدا :محبت ،قدوسیت ،پاکی
آسمان :وجود خدا ،شادی ،پادشاهی ،جالل

-

صفحه سیاه:

-

صفحه قرمز:

خون عیسی :مرگ و قیام ،بدل گناهانمان را داد

-

صفجه سفید:

قبول کردن عیسی :بخشش گناهان ،پاک شدن

-

صفحه سبز (جلد) یک زندگی تازه با عیسی ،رشد مسیحی (مثل یک گیاه)

سمبل گناه :دروغ ،دزدی ،نفرت ،عدم محبت ،خودخواهی
آسمان :در آسمان گناه وجود ندارد

فق به این صورت می توانیم به بهشت برویم

ب)  ۴قانون روحانی
 ۴قانون روحانی کتاب کوچکی است که می توانید با شخصی که بدنبال حقیقت است بخوانید طرح های آن را باید توضیح دهید .این
کتاب فرصتی است برای توضیح تمام حقایق انجیل .در این روش باید سعی کنید با مثالهای اضافی افکار شخص مقابل مغشوش نشود.
بعضی از قسمتهای مناسب:
-

محبت خدا نسبت به ما

-

چون گناه ماریم الیق محبت خدا نیستیم

رومیان ۲۳ :۳

-

جریمه گناهانمان را عیسی داد

اشعیاء ۴-۶ :۵۳

-

برای فرزند خدا شدن باید عیسی را قبول نمائیم

یوحنا ۱۲ :۱

-

برای نجات باید شکرگزاری نماسیم

مزامیر ۲۳ :۵۰

یوحنا ۱۶ :۳
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قسمتهای مختلف کتاب مقدس را در آن واحد کار کردن قابل درک نبوده بهتر است که یک قسمت را کار کرد .مثالً برای توضیح نجات
می توان قسمت یوحنا یا رومیان را کار کرد.


برای توضیح نجات از کتاب یوحنا و یا رومیان آیات مناسب پیدا کنید

 .۳قدمهای عملی
برای آشنا کردن انسانها با مسیح  ۳مرحله اساسی را باید طی کرد
الف) توضیح دادن راه نجات
ب) دعا ی توبه
ج) ادامه دادن
اکنون برای بررسی دقیقتر ،نمایی از راه باریک و راه فراخ را توضیح میدهیم .در توضیحات زیر برای صحبت کردن مهمترین نکتهها داده
شده و چند جمله مناسب برای شروع نوشته شده است .آیه های داده شده برای آماده شدن به شما کمک کرده به آیههای بیشتر نیازی
نیست.
الف) توضیح دادن راه نجات
 -۱متی  ۱۳-۱۴ :۷را بخوانید
این آیهها به زبان ساده برای نجات چه باید کرد را توضیح میدهید .این آیات را با یکدیگر بخوانیم .میگوید :از در تنگ وارد شوید زیرا
دری که بزرگ و وسیع است به هالکت منتهی میشود و کسانی که این راه را میپیماید ،بسیارند .اما دری که به حیات منتهی میشود تنگ
و راهش دشوار است و یابندگان آن نیز کم هستند.
 -۲فقط  ۲راه وجود دارد
کتاب مقدس می گوید فقط  ۲راه وجود دارد .این را با این خطوط نشان می دهیم که نشان دهنده راه وسیع و راه تنگ است.
انسانها به دو دسته تقسیم می شوند .یعنی یک شخص یا در راه تنگ است یا در راه وسیع.
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 -۳خدا کیست؟
اکنون بر روی طرح یک مثلث میگذاریم که سمبل خداست مثلث نشان دهنده پدر ،پسر ،روحالقدس می باشد که خیلی از اشخاص برای
خدا از این سمبل استفاده می نماید .برای رابطه داشتن با خدا باید او را بشناسیم .این در کتاب مقدس چگونه توضیح داده میشود؟
-

فقط یک خدا وجود دارد
اول تیموتائوس  : ۵ :۲زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان ،یعنی شخص عیسی مسیح

-

خدا قادر متعال است
مزامیر ۱ :۹۱

-

 :کسی که به خدا پناه می برد و زیر سایه رحمت قادر متعال زندگی می کند.

خدا مقدس است
اشعیاء ۳ :۶

 :آنها به یکدیگر میگفتند« :قدوس ،قدوس ،قدوس! خداوند متعال که جاللش جهان را پر ساخته است».

-

خدا عادل است

دوم قرنتیان ۹ :۹

دوم تیموتائوس ۸ :۴

-

خدا محبت است

یوحنا ۱۶ :۳

اول یوحنا ۱۶ :۴

 -۴انسان کیست؟
خدا برای اینکه با ما در صلح و آرامش زندگی کند آفرید .اما انسانها او را ترک کردند.
این فلشها تک تک انسانها را نشان میدهد که به راه خود ادامه داده از خدا دور میشوند .اشعیاء  ۶ :۵۳می گوید:
همه ما مانند گوسفندان گمشده بودیم و هر یک از ما به راه خود میرفت .چون به خدا پشت کرده ایم هر انسان گناهکار می باشد به این
دلیل در این طرح می توانیم همانطور که حقیقت دارد فلش های بسیاری کشید.
مزامیر ۵ :۵۱

 :من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم ،از همان لحظهای که نطفهام در رحم مادرم بسته شد ،به گناه آلوده بودم.

رومیان ۱۲-۱۹ :۵
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 -۵به دلیل گناهانمان از خدا جدا شدیم
 :فکر نکنید که خداوند آنقدر ضعیف است که نمی تواند شما را نجات دهد یا آنقدر کر است که فریاد شما را برای

اشعیاء ۱-۲ :۵۹

کمک نمی شنود .به خاطر گناهان شماست که او حرف شما را نمی شنود .این گناهان شماست که بین شما و خدا
حتی در وقتی که میخواهید او را پرستش کنید جدایی ایجاد کرده است.
یوحنا ۲۴ :۸
رومیان ۲۳ :۳
رومیان ۲۳ :۶
اول قرنتیان ۹-۱۰ :۶
 -۶راهی که به مرگ منتهی میشود
کتاب مقدس میگوید که بیشتر انسانها به راه وسیع میروند و هر چه در راه هود پیش رقته از خدا دورتر میشوند .بعضیها گناه بزرگی
نکردهاند و برخی جرم بزرگی بر دوش دارند اما در نتیجه همه گناهآلود هستند .بعضیها گاهی گناه میکنند و بعضیها هر روزه .این زیاد
مهم نیست .مشکل این است که همه اینها در راه خود یعنی راه وسیح پیش میروند.
مزامیر ۱-۳ :۱۴
 :وقتی بوی خوش قربانی به پیشگاه خداوند رسید ،خداوند با خود گفت « :بعد از این  ،دیگر زمین را به خاطر انسان

آفرینش ۲۱ :۸

لعنت نخواهم کرد .زیرا خیال دل انسان حتی از زمان کودکی بد است .دیگر همه حیوانات را هالک نمیکنم ،چنانچه
کردم.
رومیان ۱۰-۱۲ :۳
رومیان ۲۳ :۳
غالطیان ۱۹-۲۱ :۵
 -۷بعد از مرگ داوری هست
شخصی زمانی که از خط مرگ می گذرد زندگی اش به پایان نمی رسد ،نوبت تماییم اما مجبورم که بگویم کتاب مقدس در این مورد چه
میگوید:
آنهایی که راه فراخ را انتخاب می کنند بعد از مرگ چه چیزی شامل حالشان می شود؟
متی ۳۱-۴۶ :۲۵
دوم تسالونیکیان ۹-۲۷ :۱
عبرانیان ۲۷ :۹
مکاشفه ۱۵ :۲۰

 :و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود ،به درون آن افکنده شد.
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 -۸تمام سعی و کوشش شخصی مان برای صلح با خدا بیهوده است
الف) زندگی منظم
لوقا ۹-۱۴ :۱۸
اشعیاء ۶ :۶۴

 :م ا همه گناهکاریم و حتی بهترین کارهای ما سرتاسر پاک است .به خاطر گناهانمان ما مانند برگهای پژمرده ای
هستیم که باد آنها را پراکنده می کند.

ب) کارهای نیکو
یوحنا ۲۹ :۶

 :آن کاری که خدا از شما می خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید

رومیان ۴-۵ :۴
افسسیان ۸-۹ :۲
ج) یک زندگی مذهبی
متی ۱۶-۲۲ :۱۹
یوحنا ۱-۳ :۳
فیلیپیان ۷-۹ :۳
د) آیا راه دیگری برای نجات وجود دارد؟
یوحنا ۶ :۱۴
کارهای رسوالن ۱۲ :۴
 -۹چون خدا محبت است برای نجاتمان فرزند یگانه خود را بدنیا فرستاد
الف) عیسی برای نجات ما بدنیا آمده است
متی ۲۱ :۱

 :او پسری بدنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.

لوقا ۱۰ :۱۹
ب) برای گناهان ما به صلیب کشیده شد
رومیان ۱۰ :۵
اول قرنتیان ۳ :۱۵
اول یوحنا ۷ :۱
کولسیان ۲۱-۲۲ :۱

 :شما زمانی از خدا دور بودید و با کارها و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید ،اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی
مسیح شما را با خود متحد ساخته تا شما را پاک ،عیب و بی آالیش به حضور خود بیاورد.

ج) عیسی از مرگ زنده شد
کارهای رسوالن ۳ :۱۷
اول قرنتیان ۲۰ :۱۵
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د) اکنون ما را به خدا وصل می کند
یوحنا ۹ :۱۰
اول تیموتائوس ۵ :۲
 -۱۰برای نجان باید توبه کرد
کارهای رسوالن ۱۹ :۳

 :پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما آمرزیده شود.

الف) متوجه وضعیت گناه آلود خود میشود
مزامیر ۷ :۵۱
امثال ۱۳ :۲۸

 :هر که گناه خود را بپوشاند ،هرگز کامیاب نمیشود ; اما کسی که به گناه خود اعتراف کند و از آن دست بکشد ،خدا
بر او رحم میکند.

ب) به گناهان خود اعتراف می کند
مزامیر ۵ :۳۲

 :سپس گناهان خود را نزد تو اعتراف نمودم و خطاهای خود را پنهان نساختم و گفتم « :من در حضور خداوند به
گاهان خود اعتراف میکنم» آنگاه تو گناهان مرا بخشیدی.

یوحنا ۱:۹ :۱
ج) عیسی را قبول میکند
یوحنا ۱۲ :۱

 :اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند ،این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند.

مکاشفه ۲۰ :۳
د) به عیسی ایمان می آورد
کارهای رسوالن ۲۱ :۱۱

 :قدرت خداوند با ایشان بود و عده زیادی ایمان آورده به خداوند روی آوردند.

یوحنا ۱۶ :۳
ه) برای نجات از عیسی تشکر می کند
افسسیان ۲۰ :۵

 :به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید.

اول پطرس ۳ :۱
 -۱۱شخصی که توبه می کند با تولد تازه صاحب یک زندگی تازه می شود
اگر قبول کنی که گناهکار هستی و در راه وسیعی که تو را به مرگ سرد بسر می بری با آمدن نزد عیسی بخشیده خواهی شد و عیسی وارد
زندگی ات خواهد شد .او گناهت را بخشیده و فرزند خدا خواهی شد چون قول داده است .صاحب یک زندگی تازه می شوی کتاب
مقدس این مراحل را تولد تازه می نامد .اکنون صاحت تولد تازه هستی
در نتیجه از در تنگ به بقیه خواهی پیوست
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یوحنا ۱۳ :۱

 :نه مانند یک تولد معمولی و نه در اثر تمایالت نفسانی یک پدر جسمانی ،بلکه از خدا تولد یافتند.

دوم قرنتیان ۱۷ :۵

 :کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد .هر آنچه کهنه بود در گذشت اینک زندگی نو شروع شده است.

اول پطرس ۲۳ :۱
ب) دعای تسلیم شدن به عیسی
بعد از توضیح دادن راه نجات بلکه زمان قبول کردن عیسی آمده است و شخص مقابل قبول کرده است که کامالً معنای توبه را فهمیده
است .در این لحظه چند سوال باید بپرسید .مثالً:
-

این مادهای سمبلی را فهمیده ای

-

اکنون دقیقاً در کجا قرار گرفته ای

-

می خواهی به کجا بروی

-

برای رسیدن به آنجا الزم است چه انجام دهی

-

واقعاً می خواهی زندگی ات را به عیسی سپرده و کنترل را به او واگذار نمائی؟

اگر حاضر است عیسی را بپذیرد،قدم هایی را که باید بردارد برایش توضیح بده.
اکنون بوسیله دعا می توانی نزد عیسی بیایی دعا کردن به معنای صحبت با خداست .عیسی این جایت و تو را می شنود .به حضور عیسی
برویم و با درباره ایم مطالب صحبت کنیم:
-

می خواهی نزد او بروی

-

قبول داری که تنها راه رسیدن به خدای پدر عیسی است

-

تا حال بدون او زندگی کرده ای

-

نزد خدا گناه آلود هستی

-

و از گناهانت پشیمان بوده ای

-

و اکنون عیسی را قبول می کنی

-

شیطان را رد کرده و دیگر نمی خواهی در خدمت او باشی

-

اکنون با قوت تمام به عیسی ایمان داری

-

می خواهی که متعلق به او بوده و او را تعقیب نمایی

-

و برای نجات او را شکرگذار می باشی.

شاید تا کنون هیچ دعا نکرده ای و نمی دانی چگونه دعا کنی من با خوشی ها به تو کمک می کنم .اکنون دعای توبه را می خوانم اگر
قبول کردی تکرار کن و اگر نمی خواهی فقط دعا کن.
کسانی که می خواهند توبه کنند نمی دانند چگونه دعا نمایند بنابراین باید دعای توبه را بدانیم و با کلمات شاده و قابل درک خوانده بعد
از هر جمله مکث تنماییم تا شخص تکرار نماید.
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بعد از اینکه او زندگی اش را به عیسی هدیه نمود تو نیز دعا کرده برای هدیه نجات شکرگزاری کن و برای نوایمان توضیح بده که در
زندگی اش چه اتفاقی افتاده:
عیسی تمام گناهان او را بخشیده و فرزند خدا نموده است پس باید شکرگزار باشد .برای دریافت فیض خداوند که اکنون شامل حالش
شده او را تشویق کن که به زبان خود شکرگزاری نماید.
ج) ادامه دادن
توبه کننده در ایمان یک شخص تازه است و احتیاج به رشد دارد و برای قوی شدن در ایمان این مطالب را باید بداند
 -۱ممکن است دوباره گناه کنیم
تصور اینکه یک شخصی مسیحی دیگر هیچ گناهی کند نمی کند اشتباه است .چون در دنیای گناه آلود زندگی می کنیم و هر روزه با گناه
رو در رو قرار می گیریم و وقتی دچار گناه می شویم توقف مرده در ایمان رشد نمی کنیم.
 :او خود آن نور نبود ،بلکه آمد تا برآن نور شهادت دهد.

اول یوحنا ۸ :۱
بعقوب ۲ :۳
 -۲دوباره بخشیده می شویم

اگر متوجه گناهمان شده و اعتراف نمائیم عیسی ما را می بخشد و مانع برداشته شده می توانیم با عیسی به راهمان ادامه دهیم.
اول یوحنا ۷ :۱

 :او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا به وسیه او همه ایمان بیاورند.

 -۳سه پایه اصلی رشد روحانی
برای اینکه در ایمان رشد نمائیم باید این سه موضوع را که می توان به ستون تشبیه کرد در نظر داشته باشیم
الف) کالم خدا
کارهای رسوالن ۱۱ :۱۷

 :یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی روشنفکرتر بودند .آنها با اشتیاق کامل به پیام پولس و سیالس گوش می
دادند و هر روز کتاب مقدس را مطالعه میکردند تا ببینند آیا آن سخنان با کتب سازگار است یا خیر.

ب) دعا
یوحنا ۱۳ :۱۴

 :آنگاه کاهن پرستشگاه مشتری که پرستشگاهش در خارج از شهر واقع بود گاوانی با حلقههای گل به دروازه شهر
آورد و میخواست به اتفاق جماعت گاوان را قربانی کند.

ح) اتحاد
عبرانیان ۲۵ :۱۰

 :از جمع شدن با یکدیگر در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم چنانکه بعضیها به این عادت کردهاند; بلکه باید یکدیگر
را بیشتر تشویق نماییم ،مخصوصاً در این زمان که روز خداوند نزدیک میشود.
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سواالت تمرینی
 -۱متی  ۱۳-۱۴ :۷را ازبر بنویسید:

 -۲شخصی را با مسیح آشنا کردن به چه معنی است؟

 -۳چرا باید انسانها را با مسیح آشنا نمائیم؟

 -۴روشهای مختلف چه فایده هایی دارد؟

 -۵اگر بخواهیم برای شخصی نجات را توضیح دهیم از کتاب مقدس از چه آیه هایی استفاده می کردیم؟

 -۶سه قدم اصلی برای آشنا کردن شخص با مسیح چیست؟

 -۷به شخصی که می خواهد توبه کند چگونه توضیح می دهید که تمام انسانها گناهکارها بوده و در راه وسیع قرار دارند؟

 -۸چرا عیسی تنها راه نجات است؟

 -۹راه عملی قبول کردن عیسی چیست؟

 -۱۰به شخصی که تازه توبه کرده است برای کمک به ادامه زندگی جدید چه باید بگوییم؟
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شاگردی
آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود :تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده
است .پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روحالقدس تعمید دهید و تعلیم
دهید که همه چیزهایی را که به ش ما گفته ام ،انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم.
(متی )۱۸-۲۰ :۲۸
عیسی به ما فرموده که تمام ملتها را شاگرد سازیم .اما شاگرد عیسی بودن به چه معناست؟
طبق خواست عیسی شاگرد بودن سخت است .آیا حاضرید بدون هیچ قید و شرطی عیسی را تعقیب نمایید .اگر این طور است شما واقعاً
نور دنیا و نمک جهان هستید.

شاگردی

شاگرد کیست؟

نشانههای
شاگردی

شرط های
شاگردی

وعده هایی که به
شاگردان داده شده است

وظایف شاگردی

 .۱شاگرد کیست؟
الف) مشخص کردن مفهوم
شخصی که عیسی را انتخاب نموده و رابطه ای عمیق با او داشته و او را اطاعت می کند شاگرد عیسی می باشد
کلمه شاگرد یک معنای وسیعی دارد
شاگرد = پیرو = طرفدار = دانشآموز
کتاب مقدس از انواع گوناگون شاگرد صحبت می کند .اما مهم این است که این اشخاص عیسی مسیح را بعنوان استاد و معلم پذیرفته
اند.


کلمه شاگرد را که می شنوید اولین چیزی که به فکرتان میرسد چیست؟
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ب) گروه های مختلف
انجیل غیر از شاگردان عیسی از شاگردان دیگر نیز صحبت میکند:
 -۱شاگردان موسی
یوحنا ۲۸ :۹

 :پس به او دشنام دادند و گفتند « :خودت شاگرد او هستی ،ما شاگرد موسی هستیم».

فریسیان شاگردان قاونو مقدس بودند و در ظاهر معتمد روحانی بودنشان را براساس شاگردی موسی بوجود آورده بودند
 -۲شاگدان یحیی
یوحنا ۳۵ :۱

 :روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود.

شاگردان یحیی تعمید دهنده او را تعقیب کرده و از او می آموختند( .لوقا  )۱ :۱۱با یهودیان مجادله نموده (یوحنا  )۲۵ :۳و در مدتی که
یحیی در زندان بود به او صادق ماندند (متی  )۲ :۱۱و بعد از مرگش او را به خاک سپردند (متی )۱۲ :۱۴


چه خصوصیت شاگردان یحی را از دیگران جدا می کرد؟
لوقا ۳۳ :۵
متی ۱۴ :۹

 -۳شاگردان فریسیان
متی ۱۵-۱۶ :۲۲

 :آنگاه فریسیان نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیندازند .آنها چند نفر از پیروان خود را به
اتفاق عدهای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند «:ای استاد ،ما میدانیم که تو مرد راستگویی هستی.
چون به ظاهر انسان توچهی نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از انسان ،با راستی تعلیم میدهی

شاگردان فریسیان بیشتر اطالعات موجود در عهد عتیق و آداب و رسوم اجدادشان را می آموختند.
 -۴شاگردان عیسی
شاگردان عیسی کسانی بودند که خود او آنها را دعوت کرد که بدنبالش بروند .فقط آموزه هایش را نه بلکه باید خودش را می پذیرفتند.
یک اطاعت کامل خواسته و به آنها خدمت نمودن و در راه او مردن را نیز می آموخت .این شاگردی کامالً اساسی بوده و هیچ شباهتی به
دیگران اداشت .شاگردان عیسی به  ۴گروه تقسیم می شوند.
الف)  ۱۲شاگرد عیسی
مرقس ۱۴ :۳

 :او دوازده نفر را تعیین کرد تا نزد او باشند و تا آنها را برای اعالم پیام خود بفرستند.

 ۱۲شاگرد عیسی نزدیک ترین کسان به او بودند به آنها حواریون نیز می گویند و یا به عبارت دیگر  ۱۲نفر (مرقس  )۱۴ :۱۰می گویند.
همه آنها بغیر از یهودا اسخریوطی تا به آخر به او صادق ماندند (لوقا )۳.۲۸ :۲۲
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ب)  ۷۲شاگرد عیسی
 ۷۲شاگرد عیسی بعد از  ۱۲شاگرد در اطراف عیسی نزدیکان او بودند .در بعضی جاها تعداد آنها  ۷۰گفته می شودو زمانی که عیسی آنها
را برای پخش مژده عیسی می فرستند همان اقتداری را به آنها می دهد که به  ۱۲شاگرد داده بود( .متی  ۱-۱۵ :۱۰لوا ۱-۵ :۹
۱-۱۲

و :۱۰

و )۱۷-۲۰

ج) شاگردان مختلف عیسی
لوقا ۱۷ :۶

 :عیسی با آنان از کوه پایین آمد و در زمین همواری ایستاد .اجتماع بزرگی از شاگردان او و گروه کثیری از تمام یهودیه
و اورشلیم و اطراف صور و صیدون حضور داشتند.

یوسف رامهای نیز یکی از شاگردان او بود یوحنا ۳۸ :۱۹
خیلی از آنها او را ترک نمودند


چرا خیلی از شاگردان او را ترک نمودند؟
متی ۲۱ :۸
یوحنا ۶-۶۶ :۶

د) شاگردانی که در کارهای رسوالن گفته می شود
در کارهای رسوالن به تمام کسانی که به عیسی ایمان می آورند شاگردان گفته می شود
کارهای رسوالن ۱ :۶

 :در آن زمان که تعداد شاگردان زیادتر می شد یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شکایت کردند که در

کارهای رسوالن ۱۹ :۹

تقسیم خوراک روزانه ،بیوه زنهای یونانی زبان از نظر دور میمانند.
 :بعد از آن غذا خورد و قوت گرفت.

کارهای رسوالن ۳۶ :۹

 :در یافا یکی از ایمانداران که زنی به نام طبیتا بود زندگی میکرد .این زن بسیار نیکوکار و بخشنده بود.



چه زمانی به شاگردان برای اولین بار مسیحی گفته می شود؟
کارهای رسوالن ۲۶ :۱۱

کلمه شاگرد در  ۴انجیل  ۲۳۸بار استفاده شده است در کارهای رسوالن  ۳۰دفعه و در نامه ها هیچ استفاده نشده است .عدم استفاده کلمه
به ایت دلیل است که یک معنای همگانی در بر دارد.


به جای کبمه شاگردان از چه کلمه هایی استفاده می شود؟

رومیان ۷ :۱
اول قرنتیان  ۲ :۱و ۱۰
اول قرنتیان ۱ :۲
اول قرنتیان ۱ :۳
اول قرنتیان ۱ :۴
اول قرنتیان ۶ :۴
با اینکه کلمه شاگرد فقط در متی،مرقس،لوقا ،یوحنا و کارهای رسوالن استفاده شده ،یک جنبه مهم مسیحیت را نشان می دهد .کلمه
شاگرد همیشه شاخص وجود یک معلم می باشد .به این دلیل یک شاگرد واقعی شخصی است که بدنبال عیسی رفته و از او حاضر به
یادگیری می باشد.


آیا من برای شاگرد عیسی ودن و از او یاد گرفتن حاضر می باشم؟
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 .۲شروط شاگردی
خداوندمان انتظار دارد که شاگردان به طور منظم او را تعقیب نمایند و شرط هایی را که برای شاگردی الزم است را مشخص می کند.


اولین شرایطی که به فکرت می رسد؟

شرایط پیروی از عیسی را یک یک از آات کتاب مقدس کمک گرفته بنویسید:
الف – متی ۱۸-۲۲ :۸
شرط

مفهوم آن برای ما

ب -متی ۳۴-۳۸ :۱۰
شرط

مفهوم آن برای ما

ج) متی ۲۴-۲۶ :۱۶
شرط



مفهوم آن برای ما

در قسمتهای دیگر از چه شرط هایی صحبت میکند
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 .۳وظایف شاگردی
برای یادگیری شرز های شاگردی و وظایف آن باید  ۱۴انجیل را کامالً یاد بگیریم چون کلمه شاگرد بیشتر درآنها استفاده شده است.
فقط وظایف  ۱۲شاگرد را باید از شاگردان معمولی جدا کرد.
با استفاده از آیاتی از کتاب مقدس وظایف شاگردی را پیدا کرده بنویسید .وظایف مهم شاگردی کدام است؟
الف – متی ۱۹ :۴
وظیفه

مفهوم آن برای ما

ب -متی ۱۳-۱۴ :۵
وظیفه

مفهوم آن برای ما

ج) متی ۵-۸ :۱۰
وظیفه

مفهوم آن برای ما
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د) متی ۱۶-۲۰ :۲۸
وظیفه



مفهوم آن برای ما

در قسمتهای دیگر از چه وظایف صحبت می کنند؟

 .۴نشانه های شاگردی
هر مسیحی که شاگرد عیسی نامیده می شود یک شاگرد کامل و وفادار نیست .چه چیزی مشخص کننده کامل بودن یک شاگرد است؟
الف – پیروی از مسیح
متی ۱۹ :۴


 :عیسی به ایشان فرمود« :دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم».

پیروی از عیسی با چه شروع می شود؟ (یوحنا )۱۲ :۱

ب) یک دانشآموز کتاب مقدس است
متی ۲۹ :۱۱


 :یوغ مرا به گردن گیرد و از من تعلیم یابد ،زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت.

یهیودیان بیرید رابطه شان با کتاب مقدس چگونه بود؟ (کارهای رسوالن )۱۱ :۱۷

ج) شخصی است که در دعاست
لوقا ۱ :۱۱

 :روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود .وقتی از دعا فراغت یافت یکی از شاگردان به او گفت« :خداوندا ،همانطور
که یحیی به شاگردان خود یاد داده است ،تو هم دعا کردن را به ما یاد بده».



در چه وضعیتهایی مخوصاً باید با خواهش دعا نماسیم؟

د) در کارهای کلیسا شرکت می کند.
اول پطرس ۱۰ :۴

 :به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است ،استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرید.



گایوس شخصی بود که به برادران ایمانی خود خدمت می کرد .چه وظیفه ای را بر عهده گرفته بود؟



در جمع ایمانداران چه وظایفی را می توانیم بعهده بگیریم؟
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سوم یوحنا ۵

ه) یک مسیحی اطاعت کار است
یوحنا ۳۱-۳۲ :۸

 :سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت« :اگر مزابق تعالیم من عمل کنید ،در واقع شاگردان من
خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد».



عیسی از ما چگونه اطاعتی انتظار دارد؟

و) یک مسیحی پر از روح می باشد
 :مست شراب نشوید ،زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت میکشاند ،بلکه از روحالقدس پر شوید.

افسسیان ۱۸ :۵


چگونه مشخص می شود یک مسیحی پر از روح می باشد (غالطیان )۲۲ :۵

ز) یک مسیحی پر از محبت است
 نسبت به یکدیگر محبت داشتنیوحنا ۳۵ :۱۳
غالطیان ۱۰ :۶
 نسبت به گمشدگان محبت داشتناول تسالونیکیان ۱۲ :۳
دوم قرنتیان ۴-۶ :۶
ح) شاهد عیسی می باشد
کارهای رسوالن ۸ :۱

 :اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورافتادهترین
نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.



یونس چه مطلبی را مکرراً شهادت می داد؟ کارهای رسوالن ۲۲-۲۳ :۲۶

ط) حاضر است تا انسانها را با عیسی آشنا نماید
دوم قرنتیان ۲۰ :۵

 :پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را میخواند .پس ما بعنوان سفیران مسیح از
شما التماس میکنیم :با خدا مصالحه کنید.



آیا هر مسیحی باید همیشه برای آشنا کردن دیگران با مسیح حاضر باشد؟

ی) حاضر است که نوایمان را راهنمایی نماید
دوم تیموتائوس ۲ :۲

 :و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیاری از من شنیدهای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر بع تعلیم دیگران

باشند.
پولس به تیموتائوس درس داده و راهنمایی کرد و کمک نمود در ایمان رشد نماید
در نتیجه تیموتائوس نیز حاضر شد تا مژده انجیل را بدیگران داده و نقش مهمی در کلیسا بدست آورد.


قانون اولیه ای که در دوم تیموتائوس  ۲ :۲صحبت شده را چگونه می توانیم عمالً انجام دهیم؟
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 .۵وعده هایی که به شاگردان داده شده است
در شاگردی فقط شرط ها ،وظایف و خواسته ها موجود نمی باشد بلکه عیسی به شاگردانی که او را پیروی می کنند وعده های عظیمی
داده است .در نتیجه ارزش دارد که شاگرد مسیح باشیم .با استفاده از آیات انجیل وعده های عیسی را به شاگردان بنویسید.
الف – متی  ۱۹-۲۰ :۱۰و ۳۲
قولی که داده شده

مفهوم آن برای ما

ب – مرقس ۲۸-۳۱ :۱۰
وظیفه

مفهوم آن برای ما

ج -لوقا ۲۰-۲۳ :۶
وظیفه

مفهوم آن برای ما

د) لوقا ۲۰ :۱۰
وظیفه

مفهوم آن برای ما

ه) یوحنا ۱۶ :۱۵
وظیفه

مفهوم آن برای ما

برای شاگردان عیسی که همیشه حاضر به انجام وظایف خود هستند بدون شرط وعده های بیشتری دده شده است .پولس با شادمانی بدل
شاگردی عیسی را قبول کرده بود به همین دلیل در دوم تیموتائوس  ۷-۸ :۴اینگونه گفته می شود:
من در مسابقه نهایت کوشش خود را نمودهام و دوره خود را تمام نمودهام ،ایمانم را حفظ کردهام .اکنون تاج پیروزی در انتظار من است ،همان
تاج نیکی مطلق که خداوند ،یعنی آن داور عادل در روز بازپسین به من خواهد داد و آن را نه تنها به من ،بلکه به همه آنانی که مشتاق ظهور
او بودهاند ،عنایت خواهد فرمود.
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سواالت تمرینی
 -۱یوحنا  ۳۱-۳۲ :۸را ازبر بنویسید:

 -۲شاگرد به چه معناست؟

 -۳چه خصوصیتی شاگردان یحیی را از دیگران جدا می کرد؟

 -۴کبمه شاگرد در کارهای رسوالن چگونه استفاده می شود؟

 -۵سه شرط شاگردی را بنویسید:

 -۶مهمترین وظیفه شاگرد عیسی چیست؟

 -۷خصوصیتی که شاگردی عیسی را از دیگران جدا میسازد چیست؟

 -۸گایوس یک شاگرد صادق و موثر بود .چه وظیفه ای را خوب درک کرده و انجام می داد؟

 -۹چگونه می توان فهمید یک مسیحی از روح پر است؟

 -۱۰شاگردی فقط شامل شرط ها و وظایف نیست بلکه وعده های خدا را نیز در بر دارد .یکی از وعده های خدا را برای شاگردان
بنویسید:
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دریافت ارمغانهای روحالقدس و استفاده آن
شاگرد عیسی کسی است که متعلق به او بوده ،از او پیروی کرده ،از او آموخته و به او خدمت میکند .عیسی از ما انتظار انجام هر کاری را
ندارد .به ما توانائیهای متفاوت بخشیده است .وظایفمان نیز بستگی به توانائی های روحانیمان دارد .هر چه بیشتر ارمغان دریافت کردهایم
به همان اندازه نیز مسئولیتمان بیشتر میشود .به این دلیل الزم است که ارمغانهایی را که خدا به ما بخشیده است با صداقت از آن استفاده
نمائیم.
« به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران بکار گیرید».
اول پطرس ۴:۱۰

دریافت ارمغانهای روحانی و استفاده آن
ارمغانها
چه هستند؟

اهداف
ارمغانها

چه کسی
ارمغانهای
روحانی را صاحب
است.

ارمغانهای
روحانی ،رشد
روحانی

شناخت عطایای
روح ،کشف
ارمغانهای
روحانی

تک تک
عطایای روح

چند تا ارمغان
روحانی وجود
دارد.

 .۱ارمغانها چه هستند؟
معموالُ ارمغان هدیهای است بالعوض که از دیران دریافت می نمائیم .در این بخش موضوع اصلی هدایایی است که روح القدس میدهد.
اما  ۲گروه از ارمغانهایی که با ارمغانهای روح متفاوت است را نیز بررسی میکنیم.
الف) ارمغانهای روح القدس
ارمغانهای روح القدس استعدادهای خاصی است که روح القدس به ایمانداران میبخشید تا برای خیریت ایمانداران استفاده نماید.
اسمهای دیگری نیز برای ارمغانهای روح القدس استفاده میشود:
عطایای روح القدس استعدادها فیضها-ارمغانها
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 -۱ارمغانهای روحانی
اول قرنتیان ۱:۱۲

 :و اما درباره عطایای روح القدس :ای برادران من ،من نمی خواهم در این خصوص بی اطالع باشید.

اول قرنتیان ۱ :۱۴

 :پس همیشه در پی محبت باشید و در عین حال مشتاق کسب عطایای روخالقدس و مخصوصاً عطیه نبوت باشید.

کلمه  Penumatikosدر زبان یونانی قدیم را به چیزهای روحانی می توان ترجمه کرد .در انجیل نیز به جای کلمه ارمغانهای روحانی
استفاده شده است.


 Penumatikosبه ما در مورد ارمغانهای روحانی و اینکه از کجا آمده است چه میگوید؟

 -۲استعدادها
برای اینکه میتوانیم آیات اول قرنتیان باب  ۱۲آیات  ۳۱ ،۳۰ ،۲۸ ،۹را نشان دهیم.
رومیان ۶:۱۲

 :بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود به ما داده است بکار ببریم :اگر عطیه ما اعالم
کالم خداست ،باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم.

اول قرنتیان ۷ :۷
اول قرنتیان ۱۲ :۴
اول قرنتیان ۳۱ ، ۳۰ ،۲۸ ،۹ :۱۲
اول تیموتائوس ۱۴ :۴
اول تیموتائوس ۶ :۱
اول پطرس ۱۰ :۴
در یونانی قدیم کلمه  Karizmaاز کلمه « »Karisکه به معنی فیض میباشد گرفته شده است که به معنای فیضهای داده شده میباشد.
در نتیجه میفهمیم که دادههای مختلف هدیه خدا میباشد.
 -۳ارمغانها (عطایا)
در زبان یونانی قدیم کلمه ( )domaبه معنای «عطیه داده شده» میباشد .که در فارسی بعضی زمانها کلمه بخشش و بعضی زمانها عطایا
استفاده میشود در افسسیان باب  ۴میبینیم .موضوع فیض (آیه  )۷و عطایای روحانی (آیه  )۱۱میباشد .کلیمه عطیه در برگیرنده خدمت
نبوده و به معناهای دیگر نیز استفاده شده است.
متی ۱۱ :۷
فلیپیان ۱۷ :۴
ب) ارمفانهای طبیعی
ارمغانهای طبیعی استعدادهای متفاوتی است که در اندازههای مختلف به همه اشخاص داده میشود .که با استفاده کردن و تمرین کردن و
تشویق شدن مشخصتر میشوند.
برای نمونه :شعر گفتن و خواندن ،نویسندگی ،نقاشی ،کارهای دستی ،شنوندگی ،نگهداری از کودکان و جوانان و سالمندان هر یک
ارمغانهای طبیعی می باشند.
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چون خدا آفرینندهمان است می توانیم مطمئن باشیم که همه استعدادهایمان را او به ما بخشیده است.
مزمور ۱۴ :۱۳۹

 :من تو را میستایم ،زیرا مرا به گونهای عجیب ساختهای ،تمام کارهای تو بسیار شگفتانگیز است.

خیلی مهم است که استعدادهایمان را آگاهانه برای پیشبرد پا دشاهی خدا استفاده کرده و او را جالل داده همیشه شکر گذار باشیم.
فکر کن :اگر تایپ کردن ،رانندگی یا عکاسی و خیلی از چیزهای دیگر را نمیدانستیم چگونه میتوانستیم به خدا خدمت نمائیم؟


خدا چه ارمغانهای دروغین

متی ۲۳ :۷ـ۲۲

 :وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت« :خداوندا ،خداوندا ،آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو
دیوها را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه آشکارا به آنان خواهم گفت :من هرگز شما را
نشناختم .از من دور شوید ،ای بدکاران.

متی ۲۴ :۲۴

 :زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند ،مسیح با نبی هستند و نشانهها و عجایب بزرگی
انجام خواهند داد به طوری که اگر ممکن بود ،حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه میکردند.

شیطان تقلید کننده خداست .او میتواند خیلی از ارمغانهای روح را تقلید نماید .پس هشیار باشیم و ارمغانها را بررسی نمائیم.
چگونه میتوانیم بفهمیم که ارمغانها را بررسی نمائیم.
چگونه میتوانیم بفهمیم که ارمغانها واقعاً از طرف روح القدس میباشد؟
 -۱شخصی که ارمغان را گرفته باید تولد تازه داشته باشد( .یوحنا)۷-۳ :۳ :
 -۲گفتههایش طبق کتاب مقدس باشد( .اول قرنتیان)۳ :۱۲ :
۳ـ گفته هایش طبق ارمغان در خدمت کلیسا باشد .اول قرنتیان  ۷:۱۲و  ۱۲:۱۴و ۲۶
 -۲اهداف ارمغانها
الف) برای خیریت همه
اول قرنتیان ۱۲ :۷

 :به دیگران میگویم :اگر مردی مسیحی ،زنی بی ایمان داشته باشد و آن زن زاضی به زندگی با او باشد ،مرد نباید او
را طالق دهد.

رومیان ۱۲ :۵

 :گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه ،مرگ را به همراه آورد .در نتیجه ،چون همه گناه کردند مرگ
همه را دربر گرفت.

اول پطرس ۱۰ :۴

 :محبتی که من از آن سخن میگویم ،محبت ما نسبت به خدا نیست ،بلکه محبت خدا نسبت به ماست .محبتی که
باعث شد او پسر خود را بعنوان کفاره گناهان ما به جهان بفرستد.

همه ارمغان هایی که خدا به ما داده است برای خدمت به ایمانداران است.


آیا کسب هر چه بیشتر ارمغانهای روحانی ارزش سعی و کوشش دارد؟
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ب) برای توسعه کلیسا
اول قرنتیان ۱۲ :۱۴

 :چون شما اشتیاق دارید صاحب عطایای روح باشید .بکوشید بیشتر عطایایی را کسب کنید که باعث تقویت و پیشرفت
کلیسا می باشد.

اول قرنتیان  ۵ :۱۴و ۲۶
برای اینکه ارمغان ها به رشد کلیساها کمک کند باید در کلیسا از آنها استفاده نمود.


چه ارمغان هایی مخصوصاً برای رشد کلیساها مفید است؟ (افسسیان )۱۱-۱۲ :۴

ج) سبب نفاق نشود
اول قرنتیان ۱۰ :۱

 :ای برداران من ،به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می کنم که همه شما در آنچه که میگویید توافق
داشته باشید و دیگر بین شما اختالف و نفاقی نباشد بلکه با یک فکر و یک هدف کامالً متحد باشید.

کلیسای قرنتیان دارای ارمغانهای زیادی بود (اول قرنتیان  )۷ :۱اما بین آنها جدایی و بحث و جدل موجود بود (اول قرنتیان )۱۱-۱۳ :۱
اگر عطایای روح برای خیریت کلیسا استفاده نشود باعث بحث و جدل میشود.
مهم :کتاب مقدس اطالعاتی وسیع و دقیق از عطایای روحانی به ما میدهد .بنابراین مشکالت را به طور مطلق از اهداف ارمغانهای
روحانی باید شناخت و شخصی کردن ارمغانهای روحانی باشد (غالطیان )۲۲-۲۳ :۵


برای اینکه ارمغانهای روحانی در کلیسا سبب مجادله نشود چه میتوانیم انجام دهیم؟

 .۳چه کسی صاحب ارمغانهای روحانی است
الف) اشخاصی که تولد تازه دارند
در هر ایمانداری که تولد تازه دارد روحالقدس ساکن است.
رومیان ۱۰-۱۱ :۸
رومیان ۱۴-۱۵ :۸
اول قرنتیان ۱۶ :۳
اول قرنتیان ۱۹ :۶
روحالقدس به همه ایمانداران ارمغان میبخشد و می توانیم بگوئیم هر ایماندار حداقل یک ارمغان روح دارد
اول قرنتیان ۷ :۱۲

 :در هر فرد ،روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی میکند.

اول قرنتیان ۱۱ :۱۲

 :اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق اراده خود به هر کس عطا میفرماید.

اول پطرس ۱۰ :۴

 :به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است ،استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران بکار ببرید.



اینکه از خدا یک دریافت کننده هستم برای من چه مفهومی در بر دارد؟
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ب) مسیحیان آماده خدمت
عطایای روح برای خدمت داده شده است .بنابراین فقط مسیحیان آماده خدمت عطایای روح را دریافت کرده و می توانند استفاده کنند.
زمانی که خدا به ما وظایف تازه ای می دهد می توانیم عطایای جدید نیز دریافت نماییم.
اول قرنتیان ۳۱ :۱۲

 :پس با اشتیاق خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون بهترین راه را به شما نشان خواهیم داد.

اول قرنتیان ۱ :۱۴
اول قرنتیان ۱۲ :۱۴
از طرف دیگر اگر عطایای روح را استفاده نکنیم به مرور آنها را از دست می دیهیم

 .۴ارمغانهای روحانی و رشد روحانی
ثمرات روح نتیجه یک رشد سالم روحانی می باشد و نشانه آن به کمال رسیدن می باشد .ار مغان های روح استعدادهایی است که برای
خدمت داده می شود به ان دلیل برای استفاده آنها رشد کامل روحانی شرط نیست .تمرات روح و عطایای روح متفاوت بوده و باید آنها
را بررسی کرد.
ثمرات روح

عطایای روح
-

هدیه ای است از لطف خدا

-

نتیجه سالم روحانی است

-

نسشان دهنده مسیحی بودن است

-

نشان دهنده چگونگی مسیح است

-

می توان کسف نمود

-

باید به چشم دیده شود

-

به شکل های متفاوت تقسیم می شود

-

باید کامل باشد

-

بدون ثمره معنایی ندارند

-

شرط الزم استفاده موفقیت آمیز عطایا می باشد

-

برای خدمت نمودن است

-

مشخصه شخصیتمان می باشد

-

موقتی است

-

همیشگی است

غالطیان ۲۲-۲۳ :۵

 :اما ثمرهای که روحالقدس به بار میآورد :محبت ،خوشی ،آرامش ،بردباری ،مهربانی ،خیرخواهی ،وفاداری ،فروتنی و
خویشتنداری است و هیچ قانونی که برخالف چنین کارها باشد ،وجود ندارد.



برای دیده شدن ثمرات روح در زندگی روزمره مان چه می توانیم انجام دهیم
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 . ۵شناخت عطایای روح = کشف ارمغانهای روحانی
برای استفاده نمودن از استعدادهایمان برای عیسی اول باید کسف نمائیم که خدا چه ارمغانهای به ما بخشیده است
در کتاب مقدس اشاره ای به گچونگی کشف استعدادهایمان نشده است به این دلیل چند توصیه که نتیجه تجربیات شدید می باشد می
دهیم.
ایمان  -اطالعات – دعا – استفاده – تایید
الف – ایمان
خدا هر انسان را به طور خاص و با استعدادهای متفاوت آفرسده است .در بدن هر عضوی وظیفه خاص خود را دارد .در بدن عیسی نیز
چنین می باشد .خدا به هر ایماندار استعدادی بخشیده است .کسی که به این ایمان ندارد نمی تواند استعدادهای خود را کشف نماید.


از کجا می داینم که خدا ما را مجهز به استعدادهای خاص نموده است؟
اول قرنتیان ۷ :۱۲
اول پطرس ۱۰ :۴

ب – اطالعات
برای کشف نمودن ارمغانهایمان خوب است بدانیم که چه ارمغانیهایی وجود دارد.
بررسی این آیات کتاب مقدس می تواند به ما کمک نماید
-

رومیان ۶-۸ :۱۲

-

اول قرنتیان ۸-۱۰ :۱۲

-

اول قرنتیان ۲۶-۳۱ :۱۲

-

افسسیان ۱۱ :۴

ج – دعا
برای اینکه خدا به ما یاری دهد تا درک نمائیم که چه ارمغانهایی را دریافت نموده ایم باید دعا نمائیم .البته باید دقت نمائیم که هدفمان با
نیست نیک همراه باشد .آیا ارمغانهایمان را برای بهبود دادن به وضعیت خودمان می خواهیم؟! یا برای جالل دادن نام خدا؟!
برای درک اینکه در چه زمینه ای می توانیم خدمت کنیم نیز باید دعا کرد.


چرا می خواهیم ارمغانهایم را بشناسم؟

د -استفاده
معموالً شخص در خدمت ارمغانهای خود را کشف می نماید .پس از وظیفه ای که مقابلت است شروع کن.


خواسته هایم در چه زمینه می باشد؟ چه استعداد خاصی دارم؟

ه) تأیید
در این مورد با دیگران ایمانداران صحبت نمودن مفید است .آیا آنها نیز ارمغانهایی را که صاحب هستم تایید می کنند؟


در چه وظیفهه ای موفق هستم؟ در چه زمینه هایی به کمک من نیاز می باشد؟
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 .۶استفاده نمودن عطایای روح
اول قرنتیان ۱-۲ :۴


 :شما باید ما را خادمان مسیح و مباشرین حقایق اسرارآمیز الهی بدانید .مسلماً یک مباشر باید قابل اعتماد باشد.

در مورد استفاده از عطایای روح خدا از ما چه انتظاری دارد؟

برای اینکه در زمان استفاده از عطایای روح خدا را جال دهیم باید با احتیاط و هشیار بوده و همه چیز را در نظر داشته باشیم .در نتیجه
باید در این  ۴جهت آنها را استفاده کرد.
الف – عطایا را بعنوان وظیفه دیدن
فقط شخصی که حاضر است تا وظایفی را که خدا به عهده اش گذاشته انجام دهد باید از عطایا استفاده کند .عطایا برای خدمت بخشیده
می شود.
اول پطرس ۱۰ :۴


 :به عنوان کسی که ب رکات گوناگون خدا را یافته است ،استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرید.

چه وظایفی را حاضر به انجام آن هستم؟

ب – حاضر بودن برای هر وظیفه ای
هر مسیحی همیشه باید برای هر وظیفه ای آماده باشد .لزومی ندارد که حتما در آن مورد عطایایی داشته باشیم .مثالً:
-

مسیحیان کمی عطیه بشارت انجیل را دارند اما همه مسیحیان همیشه باید حاضر باشند در مورد عیسی صحبت کرده و در
مورد او شهادت دهند (کارهای رسوالن )۸ :۱



-

تعداد خیلی کمی از مسیحیان عطیه خدمت را دارند .اما باید همیشه حاضر به خدمت باشند (غالطیان )۱۳ :۵

-

تعداد خی لی کمی از مسیحیان عطیه مرحمت را دارند .اما همیشه حاضر باشند برای انجام آن (یعقوب )۳ :۲

این مورد را ادامه بده!

ج – مشخص نمودن عطایای مهم
وظایفمان وابسته به عطایای روح می باشد .در هر زمینه ای که مستعدتریم باید خدمت نمائیم


شناخت ارمغانهایی که داریم چه کمکی به ما می کند تا درک کنیم خدا در زندگی از ما چه می خواهد؟

د -به هیچ کس باری مافوق توانش ندهیم
اشخاصی که دارای ارمغانهای روح هستند ممکن است از دیگران نیز انتظاراتی داشته باشند مافوق توانشان به این دلیل باید دقت کنند که
وظایفی سنگین بر دوش دیگران نگذارنند.


آیا مقایسه استعدادهایمان با دیگران مفید است؟
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 .۷چند تا ارمغان روح وجود دارد؟
 ۴عطایای مهم روح را در این آیه ها می بینیم:
رومیان ۶-۸ :۱۲
اول قرنتیان ۸-۱۰ :۱۲
اول قرنتیان ۲۸-۳۱ :۱۲
افسسیان ۱۱ :۴
این آیه ها را تک تک بخوان و عطایایی را که در آن نوشته بنویس
-۱۱

رومیان ۶-۸ :۱۲
-۱

-۱۲

-۲

-۱۳

-۳

-۱۴

-۴

-۱۵
اول قرنتطیان ۲۸-۳۱ :۱۲

-۵
-۶

-۱۶

-۷

-۱۷
اول قرنتیان ۸-۱۰ :۱۲

-۱۸
افسسیان ۱۱ :۴

-۸
-۹

-۱۹

-۱۰

-۲۰

عطایای ممکن دیگر:
بدون شک خدا غیر از عطایای مشخص استعدادهای دیگری را نیز جهت خدمت به مسیحیان می بخشد .بعضی از متخصصان انجیل این
استعدادها را به عطایای روح اضافه نموده اند:
 -۱دور نمودن جن

مرقس ۱۷-۱۸ :۱۶

 -۲مجردی

اول قرنتیان ۷-۸ :۷

 -۳فقر خودخواسته

اول قرنطیان ۱-۳ :۱۳

 -۴حاضر بودن برای درد کشیدن

اول قرنطیان ۱-۳ :۱۳

 -۵موزیک

اول قرنطیان ۲۶ :۱۴

 -۶بشارت داد

افسسیان ۷ :۳

 -۷دعا – واسطه شدن

فیلیپیان ۳-۵ :۱

 -۸مهمان نوازی

اول پطرس ۱-۹ :۴

 -۹هنرهای دستی

خروج ۱-۵ :۳۱
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 .۸تک تک عطایای روح
در کتاب مقدس عطایا به معنای وسیع توضیح داده شده است .در عین حال برای درک بهتر عطایا قسمتهای مختلفی از کتاب مقدس را
که در مورد آنها صحبت شده است باید بررسی نمائیم .در زیر برای شناخت تک تک عطایا یک بررسی به انجام میرسد.
 -۱نبوت
عطیه نبوت ،گفتن کالم خدا در وضعیت های خاص و یا مستقمیاً استعداد بیان یک وحی از طرف خدا میباشد.
(اول قرنطیان  ۱۰ :۱۲و ۳-۲۹ :۱۴

افسسیان ۲۰ :۲

و ۵ :۳

خروج )۱-۲ :۷

 -۲خدمت
عطیه خدمت ،برطرف نمودن احتیاجات کلیسا و استعداد کمک نمودن به اشخاصی که به کمک نیازمندند می باشد.
(رومیان ۷ :۱۲

کارهای رسوالن )۱-۷ :۶

و  ۲ :۱۵و ۱-۲ :۱۶مرقس ۴۵ :۱۰

 -۳معلمی (یاد دادن)
عطیه معلمی ،استعداد درک مطالب مهم کتاب مقدس و آنها را بطور ساده به دیگران یاد دادن می باشد.
(افسسیان ۱۱ :۴

متی ۲۴ :۱۷ ۱۱ :۹

۲۰ :۲۸

و کارهای رسوالن ۲ :۴

)۳۵ :۱۵

۲۱ :۵

 -۴پند و اندرز (نصیحت)
عطیه پند و اندرز (استعداد درک مسیحیانی که احتیاج به تشویق ،تسلی و نصیحت دارند و آنها را در آن جهت کمک نمودن می باشد)
(رومیان ۷-۸ :۱۲

و کارهای رسوالن ۳۶ :۴

۲۱-۲۲ :۱۴

و کولسیان )۱۶ :۳

 -۵بخشیدن (به اشتراک گذاشتن داشتهها)
عطیه بخشش استعداد بخشیدن دارایی و با شادی از آن برای پیشبرد پادشاهی خداوند استفاده نمودن می باشد.
(رومیان ۶-۸ :۱۲

و لوقا ۳۸ :۶

کارهای رسوالن ۳۵ :۲۰
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فیلیپیان ۱۴-۱۶ :۴

مالکی )۱۰ :۳

 -۶رهبری استعداد
عطیه رهبری درک وظایف و اهداف کلیسا و هدایت اعضا در جهت آن و با شادی همکاری کردن می باشد
(رومیان ۸ :۱۲

اول تسالونیکیان ۱۲ :۵

اول تیموتائوس  ۵ :۳و )۱۷-۱۲-۵-۴ :۵

 -۷مرحمت
عطیه مرحمت استعداد همدردی و کمک به کسانی که مشکلی ندارند و در دردها و شادی های آنها شریک شدن می باشد
(رومیان ۶-۸ :۱۲

لوقا ۲۹-۳۷ :۱۰ ۲۶ :۶

متی ۷ :۵

اول پطرس )۸ :۳

 -۸حکمت بیان (صحبت کردن با حکمت)
عطیه حکمت بیان ،استعداد پند دادن بد استفاده از کالم خدا در جهت راستی میباشد.
(اول قرنتیان  ۸ :۱۲و  ۱۹-۲۰ :۱و ۲۲

یعقوب  ۱۳ :۱و  ۱۷و  ۱۳ :۳کارهای رسوالن  ۳ :۶و )۱۰

 -۹معرفت بیان
عطیه معرفت بیان استعداد شناخت پیامهای نهفته انجیل ،انتقال آن به اعضای کلیسا و در جهت خیریت کلیسا افکار و طرح های تازه
ریختن می باشد.
(اول قرنتیان ۵ :۱ ۸ :۱۲

۷ :۸

۲-۸ :۱۳

کولسیان ۹ :۱

کارهای رسوالن )۱۳-۱۸ :۱۵

 -۱۰ایمان
عطیه ایمان استعداد مشخص کردن هدف های بزرگ و کشف راه رسیدن به آنها و امید به کارهای عظیم خدا می باشد.
(اول قرنتیان  ۲-۱۳ :۱۳ ۹ :۱۲کارهای رسوالن ۱۶ :۳

۵ :۶

)۲۴ :۱۱

 -۱۱شفا
عطیه شفا استعداد معالجه بیماران بدون استفاده از دارو و دکتر می باشد
(اول قرنطیان  ۹ :۱۲مرقس ۳۴ :۱

متی  ۱۰:۱کارهای رسوالن ۶-۸ :۳

)۱۲-۱۶ :۵

 -۱۲انجام معجزه ها
عطیه معجزه استعداد انجام کارهای مافوق طبیعت با قدرت خدا می باشد
(اول قرنتیان  ۱۰ :۱۲خروج ۲۱ :۴

یوحنا  ۵-۱۴ :۶کارهای رسوالن ۴۳ :۲
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)۳۰ :۴

 -۱۳تشخیص ارواح
عطیه تشخیص ارواح استعداد درک یک اتفاق یا رفتار که آیا خدایی ،انسانی و یا شیطانی است؟
(اول قرنطیان  ۱۰ :۱۲متی ۲۳ :۱۶

کارهای رسوالن ۱-۱۰ :۵

 ۱۸-۲۳ :۸اول یوحنا )۲-۳ :۴

 -۱۴صحبت به زبانها
عطیه تکلم به زبان استعداد صحبت به زبانهای ناشناخته که شامل دعا و یا یک پیغام الهی است
(اول قرنتیان ۱۰ :۱

مرقس ۱۷ :۱۶

کارهای رسوالن ۱-۱۳ :۲

۴۵-۴۶ :۱۰

اول قرن )۲-۳ :۱۴

 -۱۵ترجمه زبانها
عطیه ترجمه زبانها استعداد ترجمه کردن «پیامی که به زبانهای ناشناخته داده شده» می باشد
(اول قرنتیان )۲۹-۲۶-۱۳ :۱۴ ۱۰ :۱۲
 -۱۶رسالت
عطیه رسالت استعداد « رفتن به مکانهای دیگر برای پخش مژده انجیل و یا یک کار تازه شروع کرده با اقتدار به پیشرفت پادشاهی خدا
کمک نمودن» می باشد
(اول قرنتیان ۸-۲۹ :۱۲

افسسیان ۱۱ :۴

کارهای رسوالن ۱-۳ :۱۳

رومیان )۱۸-۲۰ :۱۵

 -۱۷یاری نمودن (کمک به دیگران)
عطیه ک مک نمودن استعداد کشف ایماندارانی که نیاز به کمک دارند و تشویق آنها برای استفاده از ارمغانهایی که دارند می باشد.
(اول قرنتیان  ۲۸ :۱۲مرقس ۱-۱۲ :۱۲

کارهای رسوالن ۲۶-۲۸ :۱۸

رومیان )۳۰ :۱۵

 -۱۸برنامه ریزی و هدایت (کارگردانی)
عطیه کارگردانی استعداد «درک وظایف و اهداف کلیسا و تنظیم خدمات متفاوت در جهت این اهداف و برنامه ریزی می باشد.
(اول قرنتیان ۲۸ :۱۲

کارهای رسوالن ۱۱ :۲۷

مکاشفه ۱۷ :۱۸
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خروج )۱۳-۲۷ :۱۸

 -۱۹بشارت
عطیه بشارت استعداد «پخش انجیل به غیز مسیحیان و کمک به آنها برای درک معنای انجیل و ایمان به مسیح و تبدیل آنها به یک فرد
مسئول در بدن مسیح» می باشد.
(افسسیان ۱۱ :۴

اعمل رسوالن  ۴ :۸و ۵ :۱۴

و ۸ :۲۱

دوم تیموتائوس  ۵ :۴متی )۱۸-۲۰ :۲۸

 -۲۰شبانی
عطیه شبانی استعداد «قبول کردن مسسولیت رهبری روحانی یک گروه ایماندار بمدت طوالنی» می باشد
افسسیان ۱۱ :۴

نوامیر ۱-۳ :۲۳

کارهای رسوالن ۲۸ :۲۰

یوحنا ۱-۲۸ :۱۰

اول پطرس )۱-۳ :۵

کاربرد
اگر از استعدادهایی که به خدا به ما داده است درست استفاده نمائیم زندگی مان مفهون پیدا کرده و اطرافیانمان تقدیس خواهند شد .اگر
عطایا و استعدادهایمان را نشناسیم در وظایف نامربوط بیهوده تالش خواهیم کرد اما اگر آنها را بشناسیم درک وظیفه مان برای پیشبرد
پادشاهی خدا نیز آسان می شود .چون خدا به ما استعدادها بخشیده است پس وظایفی نیز داریم! برای کاربرد عملی این موضوع به  ۳سوال
زیر جواب بده و سپس با یکی از مسئوالن کلیسا در این باره مشورت کن!
 -۱برای کشف ارمغانها و استفاده از آنها این سواالت را دارم:

 -۲حس میکنم که خدا این ارمغانها را به من بخشیده است:

 -۳فکر میکنم از ارمغانهایی که خدا به من داده است در این زمینهها به نفع کلیسا میتوانم استفاده نمایم:
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سواالت تمرینی
 -۱اول پطرس  ۱۰ :۴را ازبر بنویسید:

 -۲ارمغانهای روح چه چیزهایی هستند؟

 -۳از کجا میفهمیم بعضی از عطایا دروغین میباشند؟

 -۴چه کسی میتواند صاحب عطایای روح باشد؟

 -۵معنای عطایای روح برای کلیسا چیست؟

 -۶آیا روحانی بودن نشانه عطایای روحالقدس است؟

 -۷شخصی که میخواهد برای کلیسا کار کند چگونه میتواند بفهمد چه ارمغانهایی دارد؟

 -۸مهمترین  ۴فهرست ارمغانهای روح در چه قسمتی از کتاب مقدس نوشته شده است؟

 -۹چند ارمغان روح وجود دارد؟

 -۱۰در استفاده از ارمغانهای روح به چه موضوعی باید دقت نماییم.
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ثمره دادن = رشد روحانی
« در من بمانید و من در شما ،همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند،
شما نیز نم توانید ثمر بیاورید ،مگر در من بمانید .من تاک هیتم و شما شاخه های آن هستید هر که در من بماند و
من در او میوه بسیاری می آورد .چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید»
(یوحنا )۴-۵ :۱۵
هر مسیحی در وضعیتی است که می تواند یک زندگی پرثمر داشته باشد .اما به تنهایی نمی تواند کاری کرد .فقط اگر یک رابطه مستحکم
با عیسی داشته باشیم ،می توانیم یک زندگی پرثمر داشته باشیم و این باید خواست هر روزه ما باشد.

ثمره داد

ثمره به چه
معناست؟

چرا باید ثمره داشته
باشیم

ثمرات روح
القدس

ثمرات مختلف

چگونه می توانم
ثمره بدهم

 .۱ثمره دادن به چه معناست؟
الف) در زمینه طبیعی
در طبیعت ،میوه دادن ،باالترین مرحله رشد گیاهان می باشد .در میوه استعدادی وجود دارد که می تواند نوع خود را دوباره تولید نماید.
میوههای زمینی برای انسانها و حیوانات موجود می باشند.
آفرینش ۲۹ :۱

 :هر نوع گیاهی که غالت و دانه بیاورد و هر نوع گیاهی که میوه بیاورد برای شما آماده کردهام تا بخورد.

میوه های زمینی و داشتن خوراک به اندازه کافی از برکات خدا می باشد.
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ب) در زمینه روحانی
ثمره ،در زندگی روحانی سمبل برکت در زندگی روحانی مان می باشد و در زندگی شخصی اش را تسلیم خدا کرده است ،دیده می شود.
مثالً محبت نیکوی وفاداری (غالطیان )۲۲-۲۳ :۵
عیسی ما را برای میوه دادن انتخاب نموده است .به این دلیل هر ایماندار شرایط ثمره دادن را صاخب می باشد .ثمراتمان باید تا ابدیت
ماندگار باشد (یوحنا )۱۶ :۱۵


شرایط الزم برای ثمره دادن یک گیاه چه می باشد؟



شرایط الزم برای ثمره دادن یک ایماندار چیست؟

 .۲چرا باید ثمره بدهیم؟
الف) چون برای آن دعوت شده ایم
یوحنا ۱۶ :۱۵

 :شما مرا برنگزیدهاید بلکه من شما را برگزیدهام و مأمور کردهام که بروید و میوه بیاورید ،میوهای که دایمی باشد تا
هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید.

از تاک انتظار داریم که انگور بدهد ،اگر میوه ندهد برای باغبان ارزشی ندارد .عیسی نیز ما را برای ثمره دادن انتخاب نموده است و اگر
میوه ندهیم ،وظیفه ای را که برای آن انتخاب شده ایم از دست می دهیم (یوحنا )۸-۷-۲ :۱۵
ب) نشانه مسیحی بودن ثمره داشتن است
متی ۳۳ :۱۲

 :اگر میوه خوب می خواهید ،درخت شما باید خوب باشد ،زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد آورد .چونکه درخت را از
میوهاش میشناسند.

همانطور که درخت را از میوه اش می شناسیم ،یک مسیحی یا پیغمبر دروغین را نیز از میوه هایشان می شناسیم (متی )۱۵-۲۰ :۷


ثمراتی را که یک مسیحی را می توان شناخت چیست؟
لوقا ۵-۴۲ :۶
یوحنا ۳۵ :۱۳

ج) چون خدا را اینگونه جالل می دهیم
یوحنا ۸ :۱۵

 :جالل پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود.

فوق مشخصه یک مسیحی و یک فرد معمولی ثمرات روحانی اوست .به این دلیل با میوه زیاد دادن خدا را جالل می دهیم.


قبل از هر چیزی برای چه ثمره میدهیم؟ (رومیان )۴ :۷
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 .۳ثمره روحالقدس
غالطیان ۲۲-۲۳ :۵

 :اما ثمرهای که روالقدس به بار میآورد :محبت ،خوشی ،آرامش ،بردباری ،مهربانی ،خیرخواهی ،وفاداری ،فرپتنی و
خویشتنداری است که هیچ قانونی که برخالف چنین کارها باشد ،وجود ندارد.

ثمره روح را نباید با عطایای روح یکی دانست
-

عطایای روحالقدس ،استعدادهایی است که روحالقدس به همه مسیحیان تک تک می بخشد.

-

ثمره روح خصوصیاتی است که باید در هر ایماندار دیده شود .ثمره روح مشخصه مهم یک ایماندار می باشد .زندگی در روح
و زندگی در جسم کامالً ضد هم می باشند .در غالطیان  ۱۶-۲۶ :۵ثمره روح و کارهای جسم در مقابل هم گذاشته شده اند.



کارهای جسم چیست؟ غالطیان ۱۹-۲۱ :۵

زندگی مان هر روزه باید با ثمره روحالقدس پر شده و معنا داشته باشد.
الف) محبت
محبت خصوصیت مهم یک ایماندار است .محبت بالعوض بوده ،فداکار و بخشنده است همه قوانین مقدس را می توان در محبت
خالصه نمود (متی )۳۷-۴۰ :۲۲
بعضی از مفسران کتاب مقدس می گویند در غالطیان  ۲۲ :۵بعد از کلمه محبت از  ...استفاده شده که به این معناست .محبت سرچشمه
تمام ارمغانهای روح می باشد .و بقیه خصوصیات فقط جزءهایی از محبت می باشدو ثمرات روحالقدس تک تک از طریق محبت شکل
گرفته و متحداً دیده می شوند.
در غالطیان  ۲ :۵از کلمه «آگاپه» به جای محبت استفاده شده است که نشان دهنده محبت بدون شرط و بخشنده خدا نسبت به ماست.
یوحنا ۱۶ :۳

 :زیرا خدا جهانیان را آن قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هالک نگردد ،بلکه
صاحب حیات جاودان شود.

اول یوحنا ۹-۱۰ :۴
محبت خدا گونه به بهترین شکل در اول قرنتیان  ۱-۸ :۱۳توضیح داده شده است.


چه فرقی میان محبت معمولی یک دوست و محبت عمیق و غیر قابل درک خدا وجود دارد؟
اول یوحنا ۱۶-۱۷ :۳
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ب) شادی
کلمه  Charaدر زبان یونانی به معنای خوشحالی و شادی می باشد.
 :اکنون به خانه هایتان بروید و جشن بگیرید .غذا و شراب خود را با کسانی که به اندازه کافی ندارند قسمت کنید.

نحمیا ۱۰ :۸

امروز روز مقدسی برای خداوند است،غمگین نباشید .شادمانی که خداوند به شما میدهد ،شما را نیرومند خواهد ساخت.
شادی در خداوند ما را از شادی های دنیوی جدا ساخته ،حتی در سختیها و مشکالت زندگی می توانیم شاد باشیم


چه زمانی باید شاد باشیم؟ (فیلیپیان )۴ :۴

ج) آرامش
در زبان یونانی کلمه  Eiraenaeبه معنای آرامش استفاده شده است و معنای خود را خوب حس کردن و داشتن یک آرامش چه درونی
و چه دنیای را در بر دارد.
یک آرامش واقعی را فقط عیسی خداوند آرامش می تواند به ما ببخشد.
هر انسان به «صلح خداوند» (رومیان  )۱ :۵و «آرامش خداوند» (فیلیپیان  )۷ :۴نیازمند است.



برای اینکه ایجاد کننده صلح باشیم چه باید بکنیم؟
متی ۹ :۵

کارهای رسوالن ۳۶ :۱۰ :

رومیان ۱۹ :۱۴

د) صبر
در زبان یونانی کلمه  Makrothymiaبه معنای صبر و تحمل استفاده شده است .صبر یک خصوصیت مهم خداست.
رومیان ۴ :۲

 :آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را
به توبه راهنمایی فرماید؟

مخصوصاً به صبر و بردباری در زمان مشکالت دعوت شده ایم (دوم قرنتیان )۶ :۱
و برای اینکه خواسته خداوند را به جا آوریم احتیاج به قدرت تحمل داریم( .عبرانیان )۳۶ :۱۰


ابراهیم بخاطر صبری که داشت به چه چیزی دست یافت؟ (عبرانیان )۱۵ :۶

ه) مهربانی – شفقت
در زبان یونانی کلمه  Khrestotesبه معنای مهربانی ،نیکویی ،نرم خوئی استفاده شده است خدا آنقدر نسبت به ما مهربان است (تیتوس
۴-۶ :۳

اول پطرس  ) ۳ :۲که ما نیز باید شفقت را مانند یک لباس برتن نمائیم.

کولسیان ۱۲ :۳

 :پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید ،خود را به دلسوزی مهربانی ،فروتنی ،مالیمتو بردباری ملبس
سازید.

با شفقت است که نشان میدهیم خادمین خدا هستیم (دوم قرنتیان )۴-۶ :۶


شفقت در چه زمینه هایی به طور عملی نشان داده می شود؟ (افسسیان )۳۲ :۴
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و) نیکوئی
در زبان یونانی کلمه  Agathosyneبه معنای نیکوئی ،عدالت ،پرفیض مکمل آمده است .خالصه تمام خوبیها می باشد .فقط یک نیکوی
واقعی وجود دارد آنهم خداست (متی  )۱۷ :۱۹در مزامیر مرتباً به نیکویی خدا اشاره شده است.
مزامیر ۶ :۳۶

 :نیکوکاری تو مانند کوههای سر به فلک کشیده و عدالت تو همچنانان دریاها عمیق است ،ای خداوند ،انسانها و
حیوانات تحت مراقبت تو میباشند.

نیکوئی ثمره نور نیز میباشد (افسسیان )۹ :۵
باید با تمام انسانها به نیکی رفتار نموده و احترام بگذاریم (فیلیپیان  ۵ :۴و تیتوس )۲ :۳



پولس می دانست که همه ایمانداران روم مردمان نیکویی بودند .در زندگی ما نیکویی از کجا مشخص میشود؟

ز) وفاداری
در زبان یونانی کلمه  Pistisبه معنای صداقت ،ایمان ،معتمد بودن ،اعتماد ،باور داشتن آمده است. .فاداری ما به خدا متکی به وفاداری
خدا نسبت به ما می باشد (اول قرنتیان  ۱۳ :۱۰و دوم تسالونیکیان  ۳ :۳و دوم تیموتائوس )۱۳ :۲
خدا از ما انتظار دارد نسبت به او وفادار باشیم (نحمیا )۸ :۱
کسانی که به خدا اهانت نمایند محکوم خواهند گردید (فرامیر )۲۷ :۷۳
مسیحیان با نشان دادن وفاداری نسبت به خدا مشخص می شوند که خادمین او هستند.



-

کسانی که بر ضد خدا هستند:

اول تائوس  ۱۲ :۵و سوم یوحنا ۳

-

کسانی که در خدمت او هستند:

تیموتائوس ۱۰ :۲

از خادمین مسیح چه خواسته می شود؟ چرا؟
اول قرنتیان ۱-۲ :۴
لوقا ۱۰ :۱۶

ح) مالیمت = نرمخوئی
در زبان یونانی کلمه  Praytesبه معنای نرم خوئی آمده است و مرحمت ،مالیمت و یک دوستی با شفقت و هم خوئی را نیز در بر دارد.
نرم خوئی مشخصه خداوندمان عیسی است.
متی ۲۹ :۱۱
متی ۵ :۲۱
دوم قرنتیان ۱ :۱۰
ما نیز باید با تمام انسانها با مالیمت رفتار نمائیم( .تیتوس )۳ :۳
خداوند به نرمخویان یک وعده خاص داده است (متی  ) ۵ :۵نرم خوئی نشان دهنده حکمت و درک دیگران می باشد (یعقوب )۱۳ :۳
مخصوصاً به همین دلیل باید سعی کنیم مالیم باشیم( .اول تیموتائوس  ۱۱ :۶و کولیسان ۱۲ :۳


در چه زمینههایی دعوت به نرم خوئی شدهایم؟

غالطیان  ۱ :۶و دوم تیموتائوس ۲۵ :۲
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افسسیان )۳ :۴

ط)خویشتنداری
در زبان یونانی کلمه  Enkrateiaخویشتنداری به معنای پاکی ،متانت ،صبر و بردباری آمده است .این مفهوم در عهد جدید خیلی کم
استفاده شده است و از ما می خواهد از یک زندگی بی معنا و زیاده رو و آشوبگر و ضد ارزشهای اخالقی دوری نمائیم.
کارهای رسوالن ۲۵ :۲۴
اول قرنتیان ۵-۹ :۷
تیطس ۸ :۱
اما کلمه خویشتنداری در زمینه های دیگر زندگی نیز استفاده می شود( .اول قرنتیان ۲۵ :۹



-

از چیزهایی که ممنوع است

-

از چیزهایی که مانع خدمت به عیسی می شود.

-

ما باید از خودخواهی هایی که باعث سقوط مان می شود دوری نمائیم.

و دوم پطرس )۶ :۱

ما به تنهایی نمی توانیم موفق به خویشتنداری شویم این قدرت را از کجا بدست می آوریم؟

 .۴ثمرات متفاوت
در کتاب مقدس کلمه میوه در خیلی جاها به معنای طبیعی آن استفاده شده است .مثالً :میوه های درختان (آفرینش ۲ :۳ ۱۱ :۱
خروج ۱۵ :۱۰

 )۱۶ :۲۳فرزندان نیز ثمره بدن نامیده میشوند( .آفرینش ۲ :۳۰

۲ :۴

تثنیه  ۴-۱۱ :۲۸و  ۱۸لوقا )۴۲ :۱

در خیلی جاها هم کلمه میوه به معنای مجازی استفاده شده است
الف) ثمره اعمال
ارمیا ۱۰ :۱۷

 :من خداوند فکر و دل انسانها را تفحص می کنم و با هر کس طبق طرز زندگی و کارهای او رفتار می کنم.

عواقب کارها و اعمالمان و طرز زندگی مان نیز میوه نامیده می شود (امثال ۳۱ :۱
۱۳ :۷

ارمیا ۱۰ :۱۷

۱۴ :۲۱

۱۹ :۳۲

میکا

کولسیان )۱۰ :۱

ثمرات کارهایتان می تواند خوب یابد باشد .چون انسان هرچه بکارد آن را درو می کند (غالطیان ۷ :۶
اعمال (نمونه)

ثمرات

خیانت و آزار رساندن

انتقام – حسادت

خشونت

مقابله با خشونت – زخم دل

حسادت

بهم خوردن روابط – عدم اعتماد

امثال )۸ :۲۲

ب) میوه عدالت
دوم قرنتیان ۱۰ :۹

 :خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم میسازد ،بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر
خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد.



عدالت چه محصوالتی به بار می آورد؟ (امثال ۳۰ :۱۱

اشعیا ۱۷ :۳۲

)۱۸
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عاموس ۱۲ :۶

فلیپیان  ۱۱ :۱یعقوب :۳

ج) میوه زبان
 :پیوسته خدا را به وسیله عیی حمد گوییم و با صداهای خود نام او را تمجید نماییم ،این است قربانی ما به درگاه خدا.

عبرانیان ۱۵ :۱۳


میوههای زبان چیست؟
امثال سلیمان ۱۴ :۱۲

۲ :۱۳

اشعیا ۱۹ :۵۷
هوشع ۳ :۱۴
د) میوه انجیل
 :و این انجیل همانطوری که به شما رسید ،به تمام جهان ثمر آورده ،رشد و نمو میکند در میان شما نیز از همان

کولسیان ۶ :۱

روزی که از فیض خدا باخبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید ،عمل کرده است.
رومیان ۱۳ :۱


فیلیپیان ۲۲ :۱

متی ۸ :۳

لوقا ۸ :۳

کالم خدا چه چیزها را سبب می شود؟

ه) میوه نور
افسسیان ۹ :۵


به عنوان فرزندان نور چگونه باید زندگی نمائیم؟ افسسیان ۸-۱۴ :۵

 .۵چگونه می توانیم میوه بدهیم
میوه هایی که نامبرده شد در زندگی تان دیده می شود؟ آیا می خواهید بیشتر شبیه عیسی شد؟ او در یوحنا  ۱-۸ :۱۵به شما نشان می
دهد چگونه می توانید شبیه او شوید .ما به تنهایی نمی توانیم میوه بدهیم .همانگونه که ناک تا زمانی که به شاخه انگور وصل است می
تواند میوه دهد ما نیز تا زمانی که در عیسی هستیم می توانیم ثمره به بار آوریم.
راه رسیدن به یک زندگی پر ثمر ساده است .تا زمانی که عیسی در زندگی مان ساکن است .میوه های روحالقدس از زندگی مان کم نمی
شود.
الف) ضعف هایمان را بشناسیم
یوحنا ۴ :۱۵

 :در من بمانید و من در شما ،همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک
بماند ،شما نیز نم توانید ثمر بیاورید ،مگر در من بمانید .من تاک هستم و شما شاخههای آن هستید هر که در من
بماند و من در او میوه بسیاری میآورد.

ب) در عیسی نمائیم
یوحنا ۵ :۱۵

 :در من بماند و من در او میوه بسیاری میآورد .چون شما نمیتوانید جدا از من کاری انجام دهید.

ج) میوه بدهیم
یوحنا  ۸ :۱۵و ۱۶

 :جالل پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود... .
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سواالت تمرینی
 .۱غالطیان  ۲۲-۲۳ :۵را ازبر بنویسید:

 .۲معنای روحانی «میوه دادن» چیست؟

 .۳چرا باید میوه دهیم؟

 .۴میوه های اصلی که مشخصه مسیحی است چه چیزهایی هستند؟

 . ۵ثمرات روح و عطایای روح چه فرقی باهم دارند؟

 . ۶هر شخصی که به عیسی ایمان دارد در آرامش زندگی میکند .کلمه آرامش خدا که در فیلیپیان  ۷ :۴آمده به چه معنایی است؟

 .۷مخصوصاً در چه زمانی باید صبور باشیم؟

 .۸خویشتنداری به چه معنایی است؟

 .۹میوه انجیل چگونه شناخته میشود؟

 . ۱۰برای اینکه ثمره زیادی داشته باشیم چه کارهایی باید بکنیم؟
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کتاب مقدس
شکل گرفتن – انتقال – مکاشفه = وحی شدن کتاب مقدس
«من همیشه از شریعت تو اطاعت خواهم کرد .تا ابداالباد با آزادی کامل زندگی بیان خواهم کرد .از انجام
احکام تو شادمانم چون آنها را دوست دارم .اوامر تو را دوست دارم و به آنها احترام می گذارم».
مزامیر ۴۴-۴۸ :۱۱۹
بیشتر از  ۳۰۰۰سال است که انسانها از وعده هایی که خدا در کتاب مقدس داده است جسارت پیدا می کنند .کتاب مقدس کامالً قابل
اعتماد بوده و یک دستورالعمل برای زندگی مان می باشد و به ما نشان می دهد که خدا کیست و چگونه با او زندگی نمائیم.

کتاب مقدس

کتاب مقدس
چیست؟

بی نظیر بودن کتاب
مقدس

شکل گرفتن کتاب
مقدس

انتقال کتاب مقدس
به نسلهای بعدی

وحی شدن کتاب
مقدس

 .۱کتاب مقدس چیست؟
کتاب مقدس در طول  ۱۶۰۰سال از طرف  ۴۰نویسنده نوشته شده و شامل  ۶۶کتاب می باشد .از طرف روحالقدس وحی شده و پیغام
خدا را به رهبران و انسانها رسانده است .پایه اصلی رابطه مان با خدا و زندگی مسیحیمان می باشد


به عنوان یک مسیحی کتاب مقدس چه مفهومی برایمان دارد؟
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الف) نامهای کتاب مقدس
 -۱کتاب مقدس
مسیحیان اولیه در جشم هایشان به کتاب یونانی که استفاده می کردند  Bibliaمی گفتند .این کلمه جمه کلمه کتاب می باشد .اما بعدها
در زبان غربی معنای مفرد گرفت .کتاب مقدس ترکی نیز معنای مفرد گرفت .به این شکل اتحاد و بی نظیر بودن او را اعالم می نمائیم.
 -۲نوشته های مقدس
در چند آیه از عهد عتیق از آن به عنوان نوشته های مقدس صحبت شده است.
رومیان ۲ :۱

 :خدا انجیل را مدتها پیش به وسیله انبیای خود در کتاب مقدس وعده داد.

دوم تیموتائوس ۱۵ :۳
امروزه به تمام کتاب مقدس نوشته های مقدس می گوئیم.
 -۳نام های دیگر
در تمام کتاب مقدس چه نام های دیگری به کتاب مقدس داده شده است؟
دانیال ۹؛ ۲
متی ۴۲ :۲۱
لوقا ۴۴ :۲۴
کارهای رسوالن ۱۵ :۱۳
رومیان ۲۶ :۱۶
ب) تقسیم بندی کتاب مقدس
تمام کتاب مقدس که شامل  ۶۶کتاب می باشد به دو قسمت عمده تقسیم شده است
-

عهد قدیم

 ۳۹کتاب

-

عهد جدید

 ۲۷کتای

کتابهای عهد قدیم و عهد جدید شامل:
-

متابهای تاریخی

-

کتابهای آموزشی

-

کتابهای نبوتی (در عهد جدید فقط یک کتاب موجود است) می باشد

آیا می دانید؟
-

در کتاب مقدس  ۱۱۸۹قسمت وجود دارد.

-

کتاب مقدس از اول تاآخر مطالعه آن  ۸۰تا  ۱۰۰ساعت طول می کشد.

-

اگر هر روز  ۴قسمت از کتاب مقدس را بخوانید  ۱سال طول می کشد.
175

ج) زبان اصلی کتاب مقدس
 -۱زبانهای عهد عتیق
قسمت های زیادی از عهد عتیق به زبان عبرانی نوشته شده است .تا زمانی که نبوکه نصر قدس را خراب کرد قوم اسرائیل به زبان عبرانی
صحبت می کرد.


به زبان عبرانی اسمهای دیگری نیز داده شده است .این آیات را ببینید:
اشعیا ۱۸ :۱۹
اشعیا ۱۳ :۳۶

در دورانی که به بابل تعبید شدند و سپس به سرزمین کنعان رفتند زبان آرامی بتدریج جایگزین عبرانی شد .و بعد از تغییر زبان مردم
فلسطین عبرانی شد.
و به این دلیل است که بعضی از قسمتها به زبان آرامی نوشته شده است.
 ۶-۸ :۴و ۱۸

غررا

 ۱۲-۲۶ :۷دانیال  ۴-۷ :۲و  ۲۸ارمیا ۱۱ :۱۰

 -۲زبانهای عهد جدید
عهد جدید به زبان یونانی قدیم نوشته شده است .بعد از پیروی اسکندر و سفرهای او به دریای مدیترانه بود که زبان یونانی در آن منطقه
حاکم شد.

 .۲بی نظیر بودن کتاب مقدس
وقتی کتاب مقدس را با دیگر اثرات ادبی جهان مقایسه می کنیم متوجه می شویم که از هر جهت کتاب مقدس بی نظیر است.
الف) بی نظیر بودن شکل گرفتن آن
کتاب مقدس در طول  ۱۵۰۰سال
-

بیشتر از  ۶۰نسل

-

از طرف  ۴۰نیسنده که متعلق به طبقات مختلف جامعه بودند

-

به سه زبان متفاوت

اما در کل کامالً به شکل پکپارچه نوشته شده است.
ب) بی نظیر بودن انتقال آن به نسلهای بعد
قبل از اختراع صنعت چاپ کتاب مقدس دستنویس بود .با اینهمه با دقت فراوان نسل به نسل منتقل شد .بیشتر از  ۱۵۰۰نسخه دستنویس
از کتاب مقدس موجود است که وقتی آنها را با ه م مقایسه می کنند با اینکه در مناطق مختلفی نوشته است هیچ تفاوتی باهم ندارند و در
اعصار اولیه هیچ کتابی پیدا نمی شود که اینگونه بی نقص و بی نظیر باشد.
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ج) بی نظیر بودن بخش آن
هیچ کتابی به اندازه کتاب مقدس پخش نشده و به اندازه آن کپی نشده است .در مورد چاپ قسمتهای آن نیز همینگونه است .تا سال
 ۱۹۸۶کتاب مقدس به  ۳۰زبان ،عهد جدید به  ۶۳۴زبان ترجمه شده است قسمتهای متفاوت کتاب مقدس به  ۹۱۳زبان ترجمه شده
است.
د) بی نظیر بودن تأثیر گذاری آن
کتاب مقدس تأثیر زیادی بر روی تمدن مان داشته است
-

زندگی

-

اصول دوستی های متقابل

-

احترام به شخص

تأثیرات زیادی نیز بر روی فرهنگمان داشته است
-

ادبیات – هنر

-

رسد جامعه

ه) بی نظیر بودن پیغام آن
کتاب مقدس از همه کتابهای دیگر موضوعاتی بیشتر در مورد وعظ مباحث آموزه ها و هنر در بر دارد .پیغام کتاب مقدس برای خوانندگان
و شنوندگان آن یک دعوت است.
یوحنا ۲۴ :۵

 :یقین بدانید ،هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد ،حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد،

بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است.
کتاب مقدس برای کسانی که حاضر به قبول پیغام کتاب مقدس هستند چه تأثیری دارد؟
کارهای رسوالن ۲۷ :۲
اول پطرس ۲۳ :۱
رومیان ۱۷ :۱۰
اول یوحنا ۱۳ :۵
مزامیر ۱۶۲ :۱۱۹
یوحنا ۱۷ :۱۷
افسسیان ۱۷ :۶

 .۳شکل گرفتن کتاب مقدس
الف) نویسندگان
کتاب مقدس از طرف  ۴۰نویسنده نوشته شده است
نویسندگان آن پادشاهان ،مأموران دولت ،متخصصان قوامین مقدس ،شاعران ،چوپانها ،ماهیگیران می باشند و در مکانهای مختلف مثل
زندان ،قصر و در طول سفرها نوشته شده است.
در حالتهای روحی متفاوت نوشته شده است.


نام چند نویسنده به همراه شغل او و مکانی که نوشته را بنویسید.
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ب) وسایل نوشتن
 -۱سنگ
نوشتههای قدیمی در مصر ،فلسطین و بابل بر روی سنگ نوشته شده است.
خروج ۱۸ :۳۱
خروج ۱-۲۸ :۳۴
تثنیه ۲-۳ :۲۷
یوشع ۳۲-۳۰ :۸
 -۲خاک رس
در بابل و آشور کتابخانه های بزرگی از تخته های گلی پیدا شده است
خزقیان در شهر قدس یک امر از خدا بر روی آجر میگیرد (خرقیان )۱ :۴
 -۳چرم (پوست)
در سال  ۱۹۴۷کتیبه های اشعیاء نبی که متعلق به  ۱۵۰-۲۰۰سال قبل از میالد می باشد در کومران پیدا شده است که شامل  ۱۷صفحه چرم
که بهم دوخته شده بود میباشد.
 -۴پاپیروس
در مصر  ۳۵۰۰سال قبل از میالد از پاپیروس برای نوشتن استفاده می کردند .طبقه های نازکی از این گیاه کنده و به هم می چسباندند و به
شکل ورق در می آوردند .طبقه دوم به شکل مورب بر روی طبقه اول گذاشته شده با فشار و نم بهم وصل می شدند .برای متن های
طوالنی تعداد بیشتری از ورق ها را بهم وصل کرده و تشکیل طومار می دادند.
بعدها پاپیروس کودکس چایگزین طومار پاپیروس شد .که می توان با کتابهای امروز مقایسه نمود.
 )۵پارشمن
پارشمن از پوست خشک شده حیوان درست می شد .پوست حیوان را از دو طرف کشیده با سنگ له کرده بهشکل یک ورق نازک و نرمی
در می آوردند و از پاپیروس خیلی مقاوم تر بود .از قرن  ۴میالدی تا قرون وسطی کالم خدا را بر روی پارشمن می نوستند.
ج) کانن کتاب مقدس
 -۱کانن به چه معناست
کلمه کانن در زبان یونانی قدیم به معنای عصا و نی استفاده می شده است .چون عصا وسیله ای بود برای اندازه گیری درازا ،معنای کانن
نیز در این جا معیار یا قان ون یا فرمول می باشد .در نتیجه محتوای کتاب مقدس معیار ها و قوانین اعتقاداتمان می باشد.
در زمان عهد عتیق و عهد جدید کتابهای دیگری در مورد اعتقادات مسیحی نوشته شد که در کتاب مقدس جا نگرفتند به این دلیل می
توان پرسید چه کتابهایی از طرف خدا وحی شده و فرمول اعتقادادمان می باشد؟  .چه کتابهای کانن می باشند.
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کتابها چون در زمان طوالنی نوشته شده اند .کانن کتاب مقدس نیز یواش یواش شکل گرفت.
کتابها از طرف هیچ شورای مسیحی یا یهودی قانونی نشده است و در ذات الهی می باشند .با تأثیر روحالقدس جمع شده و همه مسیحیان
مورد تایید قرار داده اند .متون عهد عتیق  ۹۰سال بعد از میالد در شورای یامین مورد تایید قرار گرفت .متون عهد جدید  ۳۹۳سال بعد از
میالد در شورای کاراتاجا از طرف پدران کلیسا مورد تایید قرار گرفت.
معیارهایی که برای قبول یک کتاب الزم است:
-

کتاب یک قدرت الهی دارد؟

-

از طرف یک مرد خدا نوشته شده است؟

-

از نظر تاریخی و طبیعی قابل اعتماد است؟

-

از نظر روحانی زندگی ها را تبدیل می سازد؟

-

از طرف ایمانداران به خدا قابل قبول می باشد؟

 -۲کانن عهد عتیق
کانن عهد عتیق  ۴سال قبل از میالد بسته شده بود از  ۲۴۶تا  ۲۸۵سال قبل از میالد شکل گرفته بود .در اولین ترجمه یونانی
 Septugintaتمام عهد عتیق موجود است که امروزه بدست ما رسیده است .عیسی نیز او را شناخته و استفاده نموده است.
لوقا ۴۴ :۲۴
یوحنا ۳۴-۳۶ :۱۰
لوقا ۴۹-۵۱ :۱۱
متی ۱۰ :۱۱
متی ۴۲ :۲۱
 -۳کانن عهد جدید
مسیحیان هر یکشنبه دور هم جمع شده و پیغام های رسوالن عیسی و نوشته های پیغمبران را مطالعه می کردند .در سال دوم بعد از عیسی
به ما از طرف شهید  Justinاطالع داده میشود .متون عهد جدید در یک مکان جمع آوری نشده به این دلیل شکل گرفتن کانن عهد جدید
زمانی طوالنی برده است .با اینکه کتابهای دینی زیادی موجود بود جوامع مسیحی فقط  ۲۷کتابی را که امروز نیز در دستمان است پذیرفتند.
کانن عهد جدید در قرن  ۴میالدی بسته شده و از طرف همه گروههای مسیحی مورد تأیید قرار گرفت.
پولس همانطور که نوشته های عهد عتیق را قبول کرده بود متون عهد جدید را نیز قبول کرد.
اول تیموتائوس ۱۸ :۵
پطرس نیز نوشته های پولس را مورد تایید قرار داد.
دوم پزرس ۱۵-۱۶ :۳
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 .۴انتقال کتاب مقدس به نسل های بعدی
بدون شک در قرن اول هیچ کتابی مانند کتاب مقدس کلمه به کلمه منتقل نشده است.
الف) قوانین کپی کردن یهیودیان
در قوانین مقدس یهودیان  Talmudقوانین سختی موجود بود که همه نویسندگان کتاب مقدس باید تابع آن می بودند .هیچ کلمه یا
حرفی حق اضافه کردن نداشتند.
کپی باید طبق اصل نوشته شده و مورد تایید قرار می گرفت .اگر یکی از نشخه ها کهنه شده و در مراسم قابل استفاده نبود با یک احترام
خاص زیر خاک دفن میشد .مراسم باشکوه دفن کتاب مقدس از طرف یهودیان نشانه احترام به نوشته های آن بود.
ب) متخصصان یهودی قوانین مقدس Masoretler
 Masoretlerمتخصصان یهودی قوانن مقدس با دقت فراوان وظیفه کپی کردن کتاب مقدس را بعهده گرفته بودند .در سالهای قرن پنج
بعد از میالد تا قرن دهم بعد از میالد برای اینکه تغییری در کتاب مقدس بوجود نیامده و کلمه به کلمه مثل هم باشند در کنارهای کتابها
توضیحات اضافه میکردند .کلمه  Masoretبه معنای توضیحات کنار صفحه می باشند .در زبان عبرانی حرف بی ضدا وجود نداشت.
یهودیان که به مرور زمان با ملیت های دیگر در هم آمیختند در خواندن نوشته های خود با سختی روبرو شدند .اما برای اینکه در متون
هیچ تغییری ندهند بر روی حرف های بیصدا اشاره های کوچک یا نقطه می گذاشتند تا راحتتر بتوانند بخوانندو غیر از این همه حرفهای
کتاب مقدس را شمرده و آیه وسط عهد عتیق را پیدا کردند در نتیجه از انتقال کلمه به کلمه کتاب مقدس مطمئن شدند.
مثالً:
-

در عهد عتیق حرف آلفا  ۴۲۳۷۷مرتبه استفاده شده است.

-

حرف بتا  ۳۸۲۱۸مرتبه استفاده شده است.

-

آیه وسط کتاب مقدس عبرانی آیه باب  ۶ارمیا می باشد.

ج) نوشتههای مهم
تعداد زیادی کتاب مقدس درست نویس وجود دارد .در این جا مهم ترین آنها را بررسی می کنیم:
 -۱سینا (آلفا) کودکسی
کپدکس سینا در دامنه های کوه سنا در ماناستر عزیزه کاترینا توسط استاد الهیات  Constantin V. Tischendorfدر سال  ۱۸۴۴تا
 ۱۸۵۹پیدا شده است .از سال  ۱۹۳۳در موزه بریتیش لندرا می باشد .این کدکس در سال  ۳۵۰بعد از عیسی نوشته شده و یک سوم عهد
عتیق و تمام عهد جدید را در بر دارد.
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 -۲کودکس واتیکان (بتا)
این کدکس از سال  ۱۴۸۱در واتیکان موجود می باشد ۳۵۰ .سال بعد از عیسی به زبان یونانی نوشته شده است .همه عهد عتیق و جدید را
تقریباً شامل م شود .از  ۶۱۷صفحه عهد عتیق  ۵۸۶صفحه آن را و از  ۱۶۲صفجه عهد جدید  ۱۴۲صفحجه آن را در بر دارد.
 -۳کودکس اسکندریه (آلفا)
کودکس اسکندریه در موزه بریتانیای لندن موجود می باشد .در سال  ۱۶۲۷از طرف  Cyrillucarکه یکی از مقامات اصلی کلیسای روم
بود به پادشاه انگلیس چارل اول هدیه شده است .یکی از  ۳دست نویس مهمی که پیدا شده است می باشد .از قرن  ۵بعد از عیسی باقی
مانده است .شامل عهد عتیق و جدید به زبان یونانی بوده ،بعضی از قسمتهای آن ضرر دیده است.
 -۴نوشتههایی که در غار کومران نزدیکی اولو دنیز پیدا شده است
در سال  ۱۹۴۷توسط یک چوپان که بدنبال گوسفند گمشده خود می گشتدر یک غار تومارهایی دست نویس بر روی چرم در یک خمره
پیدا کرد .بعد از آن در آن اطراف  ۳۵۰عدد نوشته دیگر کشف شد .بیشتر این نوشته ها متلق به یک فرقه یهودی به نام  Esseniبود .در
میان آنها مهمترین تومار تومار اشعیاء بود که در سال  ۱۵۰-۲۰۰قبل از عیسی نوشته شده بود .این تومار از نوشته های که تا آن زمان به
زبان عبرانی پیدا شده بود تقریباً  ۱۰۰۰سال قدیمی تر بود و نکته ای که باید به آن دقت کرد این بود که هیچ فرقی با دست نوشته هایی
که بعد از آن پیدا شده بود نداشت .به این دلیل ثابت شد که متن های عبرانی با یک دقت خاصی کپی شده است.

 .۵وحی شدن کتاب مقدس
الف) وحی چیست؟
دوم تیموتائوس ۱۶ :۳

 :تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت ،سرزنش خطا ،اصالح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق
مفید است.

کلمه یونانی ( Theopeutosوحی شده) از طرف خدا تلقین شده یا از طرف خدا در روح دمیده شده می باشد.
از وحی شدن کتاب مقدس چه درکی داریم؟ دستونیس های اورژینا ل کتاب مقدس یک پیغام مکمل از طرف خدا به انسانهاست که
تحت تأثیر روحالقدس با هدایت خدا نوشته شده است.
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ب) تأیید شدن وحی بودن آن
 -۱تأیید عیسی
عیسی با استفاده کردن از آیات عهد عتیق در گفته هایش حقیقت آن را تأیید کرده است( .متی ۱۸ :۵و  ۴ :۱۹و  ۴۲ :۲۱و )۲۹ :۲۲
عیسی تأیید کرده است که حرفهایش کالم مورد اعتماد خداست.
یوحنا ۶۳ :۶
یوحنا ۱۶ :۷
یوحنا ۸-۱۴ :۱۷
متی ۳۴ :۲۴
شاگردان را که برای پخش کالم فرستاده گفت :که از طرف روحالقدس هدایت خواهید شد.
متی ۲۰ :۲۸
یوحنا ۲۶ :۱۴
یوحنا ۱۳-۱۴ :۱۶
 -۲تأیید رسوالن
رسوالن عهد عتیق را کامالً کالم خدا بوده با استفاده از آیات آن در نوشته هایشان تأیید نموده اند( .کارهای رسوالن ۱۴ :۲۴
 ۱۷غالطیان ۸ :۳

یعقوب ۵ :۴

رومیان :۹

عبرانیان )۵-۸ :۱

راست بودن پیامی را که اعالم می نمودند تأیید می کردند.
یوحنا ۳۵ :۱۹
پیامها یک آموزه انسانی نبوده بلکه وحی شده از طرف خداست.
اول قرنتیان ۱۰ :۲

 :خدا این همه را به وسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است ،زیرا روحالقدس همه چیز حتی عمق نیات
الهی را کشف میکند.

رسوالن آگاه بودند که یک پیام واقعی الهی را ترویج میدهند.
دوم قرنتیان ۱۷ :۲

 :ما کالم خدا را دستفروشی نمیکنیم ،چنانکه بسیاری میکنند ،بلکه ما آن را با صمیمیت ،مانند کسانی که از جانب
خود خدا مأمور شدهاند و در حضور او خدمت میکنند و با مسیح متحدند ،بیان میکنیم.

غالطیان ۱۱-۱۲ :۱
اول پطرس ۲۳-۲۴ :۱
دوم پطرس ۱-۲ :۳
مکاشفه ۱-۲ :۱


تسالونیکیان گفته های پولس را به چه نامی قبول کردند؟ (اول تسالونیکیان  )۱۳ :۲به اینگونه جمع ایمانداران به مسیح بر پایه آموزه
های رسوالن و پیغمبران شکل گرفت.

افسسیان ۱۹-۲۰ :۲

 :پس شما غیر یهودیان ،دیگر غریب و بیگانه نیستند بلکه ب مقدسین خدا هموطن و اعضاء خانواده خدا هستید .شما
بر شالودهای که به دست رسوالن و انبیا نهاده شده است ،بنا شدهاید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است.



با توجه به این مطلب چه هشدار و و عده هایی وحی را باید مد نظر داشت؟

مکاشفه ۱۸-۱۹ :۲۲
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 -۳دفاع کتاب مقدس
کتاب مقدس بر روی حقیقت بودن خود و خدا تأکید می کند
مزامیر ۱۶۰ :۱۱۹

 :تمام احکام تو حق و عدالت تو ابدی است.

دوم پطرس ۲۰-۲۱ :۱

 :اما بیش از همه چیز ،این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمیتواند به تنهایی پیشگوییهای از روی نقشه و
خواسته انسان به وجود نیامده است ،بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس ،کالم خدا را بیان نمودند.

در عهد عتیق  ۳۸۰۸مرتبه تکرار می کند ،خدا می گوید :و به این وسیله واقعیت بودن خود را ثابت می کند.
ج) تأثیرات روحی
بدلیل اینکه کتاب مقدس از طرف روحالقدس وحی شده است معیاری الهی است .برای یک زندگی ایمانی در خداوند.
-６
مزامیر ۴ :۳۳


چون کتاب مقدس کالم خداست می توانیم به آن اعتماد نمائیم
 :زیرا کالم خداوند حق ،و تمام کارهایش قابل اعتماد است.

وعده های خدا در زندگی شخصی مان چه مفهومی دارد؟ آیا به واقعی بودن کالم خدا ایمان داریم؟

 -۲چون کتاب مقدس کالم خداست می توانیم قبول کنیم که ما را تبدیل نماید.
یوحنا ۱۷ :۱۷

 :آنان را به وسیله راستی خود نقدیس نما ،کالم تو راستی است.

عبرانیان ۱۲ :۴


کتاب مقدس چه هدفی در زندگی مان دارد؟

 -۳چون کتاب مقدس کالم خداست او را دوست داشته و از آن استفاده می کنیم.
مزامیر ۱۵۹ :۱۱۹

 :خداوندا ،ببین که به تعالیم تو چقدر عالقه دارم

افسسیان ۱۷ :۶
اگر کالم خدا را بدانیم تحت اراده کامل خدا می توانیم یک زندگی پر معنا داشته در مقابل حمالت دشمن مقاومت کنیم .زندگی مان
مفهوم پیدا کرده و مژده را به دیگران انتقال خواهیم داد.

183

سواالت تمرینی
 -۱دوم تیموتائوس  ۱۶ :۳را ازبر بنویسید:

 -۲کتاب مقدس به چه زبانهایی نوشته شده است؟

 -۳کتاب مقدس از چه نظر بینظیر است؟

 -۴زمانی که به قبول پیام کالم خدا حاضر شویم کتاب مقدس چه تأثیری در زندگیمان دارد؟

 -۵برای انتقال کتاب مقدس به نسل های بعد از چه لوازمی استفاده شده است؟

 -۶کانن کتاب مقدس چیست؟

 Masoret -۷ها چه کسانی بودند؟

 -۸در کپی کردن کتاق مقدس کدام دست نویس ها به طور خاص مهم هستند؟

 -۹وحی بودن کتاب مقدس به چه معناست؟

 -۱۰وحی بودن کتاب مقدس در رابطه با ما چه مفهومی دارد؟
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چگونگی بکار گیری کتاب مقدس
«کتاب تورات را همیشه در نظر داشته باش آن را بخوان و در باره آن شب و روز فکر کن تا بتوانی دستوراتی که در آن
نوشته شده ،پیروی و اطاعت نمایی آنگاه موفق و کامیاب خواهی شد»
یوشع ۸ :۱
-

کتاب مقدس یک کتاب بی نظیری است .اگر بخواهیم این خزینه با ارزش را کامالً بشناسیم باید سعی و کوشش فراوان نمائیم.
یک خواندن سطحی نمی تواند کاری مفید باشد .برای بررسی جدی آن باید خیلی سعی کنیم .این خداست تا خوب یاد گرفته
که با قدرت او یک زندگی روحانی قوی داشته باشیم.

چگونگی بکارگیری کتاب مقدس

چرا مطالعه و تحقیق کتاب مقدس
مهم است؟

نکات مهم را بر روی کتاب مقدس
یادداشت کردن

ازبر کردن آیات

متن ها ،موضوعات و داستانهای
کتاب مقدس را مرحله به مرحله
بررسی کردن

حاضر شدن برای کار کردن کتاب
مقدس

به واقعیت پیوستن کار کردن بر
روی کتاب مقدس

 .۱چرا مطالعه و تحقیق کتاب مقدس مهم است؟
اگر کتاب مقدس فقط در کتابخانه مان موجود بوده و آن را به کار نمی بریم برای ما هیچ فایده ای ندارد .واقعیت های با ارزشی که برای
زندگی مان الزم است را نمی توان با یک مطالعه سطحی کتاب مقدس کشف نمائیم.
خدا می خواهد که کتاب مقدس را بررسی کرده بر روی آن بیاندیشیم و در زندگی روزمره مان استفاده نماسیم.
مزامیر ۸ :۴۰


 :ای خدای من ،چقدر دوست دارم که اراده تو را بجا آورم.

چرا یک بررسی اساسی کتاب مقدس باید بر ایمان مهم باشد؟
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الف) برای خوب یاد گرفتن کتاب مقدس
کارهای رسوالن ۱۱ :۱۷

 :یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی روشنفکرتر بودند .آنها با اشتیاق کامل به پیام پولس و سیالس گوش می
دادند و هر روز کتاب مقدس را مطالعه میکردند تا ببینند آیا آن سخنان با کتب سازگار است یا خیر.

کتاب مقدس معیار ایمانمان و رهبر زندگی مان است به این دلیل یادگیری عمیق آن خیلی مهم است .برای مقابله با آموزه های اشتباه و
منحرف باید کالم خدا را به طور کامل یاد بگیریم.


دانستن کالم خدا در چه زمینه هایی از ما محافظت می کند؟ (افسسیان )۱۴ :۴

ب) برای شناختن بهتر خدا
یوحنا ۳۹ :۵

 :کتاب مقدس را مطالعه نمایید ،چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت .در حالیکه کتاب درباره

من شهادت میدهد.
در عهد عتیق اطالعاتی در مورد عیسی مسیح و وقایع عهد جدید داده شده است یعنی پیش گویی شده است .اگر کتاب مقدس را با دقت
بررسی نماسیم از رفتار و خصوصیات خدا آگاه شده و رندگی مان عوض شده به خدا عتقادمان قوی تر خواهد شد.
ج) برای درک بهتر خواست خدا
میکا ۸ :۶

 :نی ،خداوند به ما گفته است که نیکویی چیست و چیزی که از ما می خواهد این است که عدالت را بجا آوریم و
محبت پایدار داشته باشیم و با مشارکتی فروتنانه با خدای خود زندگی کنیم.

کتاب مقدس خواست خدا را برای چگونه زندگی کردن بر ایمان آشکار میسازد و نشان می دهد چگونه نجات را دریافت کرده در ایمان
رشد نماسیم و چگونه در قدوسیت زندگی کنیم.


برادران مرد ثروتمند را زندگی را به چه وسیله ای باید پیدا کنند؟ (لوقا )۲۷-۳۱ :۱۶

د) برای انتقال کالم به دیگران به همانگونه که هست
دوم تیموتائوس  ۲و ۵

:

وظیفه هر ایماندار انتقال کالم خدا به دیگران است .اما اگر کتاب مقدس را خوب نشناسیم خودمان را ضعیف حس می کنیم .برای جلب
انسانها به سوی عیسی مسیح دانستن کامل کتاب مقدس مهم است.
ه) برای یک زندگی کامل روحانی داشتن
یوحنا ۶۳ :۶

:

کسی می تواند یک زندگی در روح داشته باشد که خواست خدا را برای ز ندگی اش بداند و این فقط از طریق دانستن کتاب مقدس
ممکن است.


به کسانی که طبق خواست خدا زندگی می کنند چه وعده هایی داده شده است؟

یوشع ۸ :۱
مزامیر ۱-۳ :۱
یوحنا ۲۴ :۵
دوم تیموتائوس ۱۶-۱۷ :۳
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 .۲یادداشت کردن بر روی کتاب مقدس
در مطالعه کتاب مقدس یادداشت افکارمان در کتاب می تواند مفید باشد .به اینگونه با توضیحات بیشتر کتاب مقدسمان مفیدتر میشود.
یادداشت کردن راه های مختلفی دارد .مثالً:
الف -خط کشیدن زیر مطالب مهم
آیه هایی که به نظرمان مهم می آیند با مداد رنگی خط بکشیم .برای مطالب مختلف رنگهای متفاوت استفاده کردن مفید است .اما استفاده
زیاد رنگها نیز باعث اغتشاش می شود .فقط برای دسته بندی مطالب اصلی از رنگها استفاده نمائیم .مثالً:
آبی:

برای نکات منفی و هشدارهایی مثل گناه

قرمز:

برای نکات مثبت ،وعده ها ،پیروزی ها و ثمرات روح

سبز:

برای درک بهتر ارتباط موضوع ها ،اسم مکانها و کلمات کلیدی

زرد:

برای خدا ،عیسی مسیح ،روحالقدس و خصوصیات خدا و نام های او

ب -نشانه گذاری در حاشیه
برای مطالبی که کم استفاده شده و توضیح زیادی داده نشده است کناره ها را نشانه گذاشتن مناسب است .بدینگونه این موضوعات را
راحت پیدا کرده و در صحبت ه ایمان از آن استفاده می کنیم .برای موضوعات مهم می توانیم از یک نشانه استفاده نمائیم .مثالً
توبه

برگشت دوباره عیسی

بهشت

تولد تازه

ملک

جهنم

تعمید

ازدواج

حیات ابدی

اوامر

نبوت هایی که بوقوع پیسته اند

و غیره

ج -آیاتی که معنایی مشترک دارند و یادداشت ها
در کتاب مقدس مفهوم آیات در جایی دیگر توضیح داده شده است .به این دلیل این آیاتی که توضیح آیات دیگر هستند را اگر در کنار
آن یادداشت نمائیم مفید است مالً برای توضیح راه نجات ،تمام آیاتی را که در این مورد است پیدا کرده در یک جا یادداشت نمائیم تا در
زمان توضیح آن از این آیه به آیه دیگر مراجعه کردن راحت شود.
یادداشتهای دیگری که می توان نوشت:
-

ترجمه های متفاوت

-

معنای کلمات

-

یک قسمت را به چند قسمت کوچک جدا کردن

-

تجربه های شخصی در مورد عضی آیات

اگر یادداشت ها در کناره های کت اب نمی گنجد می توان کاغذهای اضافی بین ورق های کتاب مقدس گذاشت
-

توضیحات بیشتر

-

نقشه ها

-

تحلیل های شخصی

-

توضیحات شبانان و ایماندارانی که با تجربه ترن.
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 .۳ازبر کردن آیات
ازبر کردن آیات فقط وظیفه بچه ها نیست .باید ازبر کردن آیات را تبدیل به یک عادت روزانه نماییم .تا به این ترتیب:
-

اعتمادمان به خدا قوی می شود

-

نشان می دهد چگپنه زندگی نمائیم

-

در صحبت های بشارتی بتوانیم از آیات الزم استفاده نمائیم

الف) چرا باید آیات را ازبر کنیم؟
 -۱خدا می خواهد که کالمش را بشناسیم
امثال سلیمان ۲-۳ :۷

 :هرچه میگویم انجام بده تا زنده بمانی .تعالیم مرا مانند چشم خودت محافظت کن .آنها را حفظ کن و بر قلبت
بنویس.

 -۲کالم خدا ما را پاک ساخته تقدیس می نماید
یوحنا ۱۷ :۱۷

 :آنان را به وسیله راستی خود نقدیس نما ،کالم تو راستی است.

 -۳کالم خدا خوراک روحانی است
 :عیسی در جواب گفت« :کتاب مقدس می فرماید :زندگی انسان فقط بسته به نان نیست ،بلکه به هر کلمهای که خدا

متی ۴ :۴

میفرماید».
 -۴کالم خدا شمشیر روح است
افسسیان ۱۷ :۶

 :و کالهخود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روحالقدس یعنی کالم خدا را بردارید.

 -۵آیات کتاب مقدس برای داشتن یک زندگی پیروزمندانه به ما کمک می کند
مزامیر ۱۱ :۱۱۹

 :کالم تو را در دل نگاه میدارم تا مرتکب گناه نشوم.

ب) آیات را چگونه ازبر نمائیم
برای ازبر کردن آیات بهتر است فقط از یک کتاب مقدس استفاده نمائیم تا چشممان به آن عادت کرده در فکرمان جایگزین می شود تا
دفعات بعد آن را براحتی پیدا کنیم.
آیات را در کارت های کوچک نوشته و روزانه تکرار کردن نیز مفید است .آیاتی را که خوب ازبر کردم،آیات جدید را نوشته ازبر کنیم.
اگر این نکته ها را در نظر بگیریم از بر کردن آسان تر می شود.
-

این آیه چه می گوید؟

-

چه مفهومی دارد؟

-

برای من چه معنایی دارد؟

-

در ادامه اش چیست؟

-

خداوند به من در این آیه چه می گوید؟
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 .۴متن ها و موضوعات کتاب مقدس را مرحله به مرحله بررسی کردن
 ۳مرحله مهم برای بررسی کتاب مقدس الزم است
-

بررسی یک متن موضوع یا داستان یک زندگی

-

آماده شدن برای شروع بررسی

-

به انجام رساندن کار بر روی کتاب مقدس

نکته دیگر این است که در مرجله آماده شدن موضوعی را که انتخاب کرده ایم شخصاً بخوبی درک نمائیم.
الف) بررسی یک متن در کتاب مقدس
در بررسی شخصی ،این مرحله ها وجود دارد
-

یک تصویر کلی داشتن

-

بررسی همه نکته ها

-

گذشتن به حاضر شدن برای کار کردن کتاب مقدس

 -۱یک تصویر کلی داشتن
بعد از انتخاب قسمتی که می خواهیم بررسی کنیم دعا نموده یک نگاه کلی به آن می اندازیم تا یک فکر کلی نسبت به آن به دست
آوریم .عمالً چگونه است؟
-

متن را جند بار خوانده سعی کنیم از بر نگاه کنیم

-

از زاویه های مختلف به موضوع نگاه کنیم

-

زمینه تاریخی متن را به خوبی یاد بگیریم

برای این موضوع بهتر است این سواالت را مطرح نمائیم:
-

نویسنده این متن کیست؟

-

این متن در آن زمان برای چه کسی نوشته شده است

-

در این جا نام چه کسانی برده شده است؟

-

نام چه مکانهایی برده شده است

کتابهایی که برای کار کردن الزم است:
-

کتاب مقدس

-

فرهنگ لغت کتاب مقدس

-

نقشه ها

-

تفسیرها

 -۲بررسی حزئیات و نکتهها
بعد از اینکه یک فکر کلی از متن بدست آوردیم نوبت به بررسی جزئیات میرسد.
الف -بهترین ترجمه را پیدا کردن
کتاب مقدس چون به زبان فارسی نوشته شده است یک کلمه به شکل های مختلف ترجمه می شود .به اسن دلیل برای بدست آوردن
بهترین مفهوم ترجمه های مختلف را با هم مقاسه کنید .لغتنامه می تواند به ما کمک کند.

189

ب -توضیح مفهومهای مشکل
برای درک بهتر تک تک کلمات ،یک لغتنامه می تواند به ما کمک کند تا ببینیم این کلمه در چه معناهایی استفاده می شود .بهترین را توضیح
دادن استفاده از خود کتاب مقدس است که بررسی نمائیم این کلمه در چه جاهای دیگر استفاده شده است.
ج -جواب دادن به سواالت مشکل
اگر متنی که می خوانیم سواالت سختی بوجود می آورد بهترین راه مقایسه کردن با قسمت های دیگر است .کتابهای تفسیری و یا زمینه
فرهنگی آن می تواند به ما کمک کند.
د -حاضر کردن قسمت بندی
قسمت بندی متن ها در بررسی کتاب مقدس خیلی مفید است .قدم اول این است که برای هر آیه یک فکر اصلی نوشتن است
 -۳شروع مرحله حاضر کردن کاربرد کتاب مقدس
الف -یک متن را شکل دادن
بعد از بررسی عمیق متنی که بر روی آن کار می کنیم می توانیم یک خالصه تاز آن را بنویسیم
موضوع باید تا حد امکان کوتاه بوده که در یاد بماند خیلی هم نباید معنایی عمومی داشته باشد و پیام متن را بطور مشخص بیان نماید.
ب -قسمتبندی
متن را به قسمت های کوچک تقسیم کردن تحت عنوان های کوچک و به خاطر ماندنی باید باشد .تا حد امکان از جمالت مشابه استفاده
نمائیم .مثالً می تواند به شکل امری یا سوالی باشد .مثال:



-

بخشیدن یکدیگر

-

مجبوریت یکدیگر را بخشیدن آیات ۲۱-۲۲

متی ۲۱-۳۵ :۱۸

-

سوال پطرس

آیه ۲۱

-

جواب عیسی

آیه ۲۲

-

وضعیت سوال در این زمان

-

نمونه ای از بخشیدن

آیه های ۲۳-۲۷

-

نمونه ای از بخشیدن

آیه های ۲۸-۳۴

-

دعوت به بخشیدن یکدیگر

آیه ۳۵

فیلیپیان  ۱۲-۱۷ :۳را طبق نمونه باال تقسیمبندی کنید

ج -حاضر نمودن زمینههای الزم برای بررسی کتاب مقدس
بعد از تقسیم بندی اسکلتی که بوجود آمده را باید بنا کرد وسعت دهیم .متن را باید به وضوح توضیح دهیم تا شنونده را هدایت نماید (با
کار کردن بر روی کتاب مقدس مقایسه نماید)
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ب) بررسی کردن یک موضوع از کتاب مقدس
روش دیگر کار کردن کتاب مقدس برسی یک موضوع میباشد .برای توضیح موضوع از تمام کتاب مقدس آیات متفاوت انتخاب می کنیم.
در این رابطه سواالت زیادی را تحقیق کرده جواب پیدا میکنیم .اما این روش خطر این را دارد که آیاتی که انتخاب کرده ایم از معنای
اصلی اش دور شود .این روش بررسی موضوعات کتاب مقدس جالب است باید خیلی دفت کرده و عمیقاً بررسی نمائیم
برای بررسی موضوع چه ها الزم است؟
-

جمع آوری لوازم

-

تحقیق کردن جزئیات

-

قسمت بندی

 .۱جمع آوری لوازم
بعد از انتخاب موضوع باید درباره آن تا حد امکان اطالعات جمع آوری کنیم.
الف -به چه سواالتی باید جواب داد؟
اول در مورد موضوع و سواالت الزم خوب فکر کرده یادداشت کن
مثال :اگر موضوع دعا را می خواهیم بررسی کنیم باید به این سواالت توجه نمائیم.
-

دعا چیست؟

-

چرا دعا کردن ملزم است؟

-

چه کسانی می توانند دعا نمایند؟

-

کجا می توانیم دعا کنیم؟

-

در چه فاصله ها باید دعا کنیم؟

-

محتوای دعا باید چه باشد؟

-

برای قبول دعاهایمان چه چیزهایی الزم است؟

-

چه چیزهایی مانع دعاهایمان می شود؟

-

به چه نتایج دعا می توانیم اعتماد داشته باشیم؟

ب -کتاب مقدس درباره آن موضوع چه میگوید؟
اکنون تمام آیاتی را که در مورد آن موضوع است پیدا کرده بخوان .در این مورد لغتنامه کتاب مقدس می تواند کمک بزرگی باشد.
مثال:
کلمههای کلیدی را در لغتنامه پیدا کرده و بخوان .کلماتی مثل :دعا ،دعا کردن ،پرستش ،ستایش و...
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وقتی کتاب مقدس را در رابطه با آن موضوع مطالعه می کنیم ،نکات دیگر را نیز کسف کرده یاد داشت نمائیم .حتی اگر بعد از همه آنها
استفاده نکنیم باز هم خیلی یادداشت کردن مفید است.
 -۲تحقیق کردن جزئیات
این کلمه با بررسی کردن تک تک متن ها فرقی ندارد
-

معنای کلی و کوتاه موضوعات را خوب یاد بگیر

-

کلماتی را که در متن هستند در قسمتهای دیگر کتاب مقدس پدا نموده و مفهوم آن را بخوبی درک کن

-

به سواالت مسکلی که در متن بر می خوری با استفاده از خود کتاب مقدس با تفسیر کتاب مقدس جواب بده.

 -۳قسمت بندی
بعد از جمع آوری لوازم و جواب دادن به سواالت یک دید کلی نسبت به موضوع بدست می آوریم .اکنون نوبت این است که مطالب
کتاب مقدس در مورد این موضوع را بدقت دسته بندی کرده به نوبت یادداشت نمائیم.
اگر می خواهیم این کار را بطور گروهی انجام دهیم از حد الزم به نکات بیشتری دست خواهیم یافت در نتیجه باید تعدادی از آنها را
انتخاب کنیم.
اکنون یک قسمت بندی منطقی و در یاد ماندنی انجام بده.
مثال :موضوع :دعا
 -۱دعا چیست؟
 -۲چرا دعا می کنیم؟
-

برای همراه بودن با خدا

-

برای شاد بودن

-

مقابله با مشکالت

 -۳محتوای دعا
-

پرستش

-

اعتراف به گناهان

بعد از قسمت بندی برای کار بر روی کتاب مقدس حاضر هستیم برای هر نکته یک قسمت داده می شود .موضوعات وسعت داده شده و
اگر الزم است طرح ها کشیده می شود و با توجه به وضعیت شنونده تحلیل می شود.


برای شروع ،یک موضوع انتخاب کن و طبق نمونه باال قدم به قدم عمل کن( .مرحمت – نرم خوئی)
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ج) بررسی یک داشتان زندگی
کتاب مقدس برای جالل دادن نام خدا از زندگی مردان و زنان زیادی صحبت می کند .فقط چنبه های قوی آنها را توضیح نمیدهد .بلکه
از مشکالت و شکستهای آنان نیز سخن میگوید .داستان زندگی آنها شبیه زندگیهای ما نیز هست.
به این دلیل اندیشیدن به آنها ارزش هر زحمتی را دارد .البته نباید به خودمان فشار بیاوریم تا مثل آنها عمل کنیم .اما اگر کتاب مقدس را
به خوبی درک کنیم می توانیم از این داستانها آموزه های مفیدی بدست آوریم.
برای بررسی یک شخصیت  ۳مرحله الزم است:
-

جمع آوری لوازم

-

تخقیق جزئیات

-

تقسیم بندی

 .۱جمعآوری لوازم
اگر شخصی را در کتاب مقدس می خواهیم خوب بشناسیم باید تمام آیاتی را که در مورد اوست پیدا کرده بدقت بخوانیم .برای بهتر پیدا
کردن تمام قسمتها می توان از لغتنامه کتاب مقدس استفاده نمود.
مثال :در لغتنامه کتاب مقدس این آیات را که در مورد برنابای رسول است پیدا می کنیم:
کارهای رسوالن ۳۶ :۴

و  ۲۷ :۹و ۲۵ :۱۱و ۳۰

۲۵ :۱۲

۱ :۱۳و۲و۷و۴۳و۴۶و۵۰

۱۳-۹-۱ :۲

کولسیان ۱۰ :۴
 -۲تحقیق کردن جزئیات
بعد از پیدا کردن قسمتهایی که در مورد آن شخصیت است به دقت خواند و از زاویه های مختلف بررسی می کنیم:
-

در مورد زندگی آن شخص نکته های مختلف را یادداشت کن

-

مفهوم های مهم را باز کن – «الویانی» کارهای رسوالن ۳۶ .۴

-

تمام سواالت مشکل را به روشنی پاسخ بده

 -۳تقسیم بندی
بعد از بررسی کامل شخصیت می توانیم تقسیم بندی را شروع کنیم .این قسمت بندی باید روشن ،کوتاه و در خاطر ماندنی باشد .به
موضوع اصلی و پیامی که دارد باید بیشتر اهمیت داد.
مثال :موضوع – برنابا شاگردان دیگر را به جسور بودن دعوت می کند
 .۱معنای اسمش (جسارت دهنده) است

کارهای رسوالن  ۴و ۳۶

 .۲برنابای سخاوتنمند

کارهای رسوالن ۳۷ :۴

 . ۳به اشخاصی که دیر قبول می کردند جسارت می داد

کارهای رسوالن ۲۶-۲۷ :۹

 .۴برنابا به عنوان یک شبان

کارهای رسوالن ۲۹-۳۰ :۱۱

 .۵برنابا رسول می شود

کارهای رسوالن ۳۵-۱۵-۱ :۱۳

 .۶برنابا به یوحنا و مارکوس جسارت می دهد

کارهای رسوالن ۳۶-۴۱ :۱۵

 .۷برنابا اشتباه می کند

غالطیان ۱۱-۱۳ :۲
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 .۵آماده شدن برای کار بر روی کتاب مقدس
الف) پیش مطالعه
برای یک کار خوب بر روی کتاب مقدس الزم است که با نظم و ترتیب آماده شویم.
برای آماده شدن بر روی متنی که از کتاب مقدس انتخاب کردیم باید این مراحل را طی کنیم:
-

دعا کردن (چه متنی را باید انتخاب کرد و چگونه باید ترتیب داد)

-

انتخاب کردن کتن یا موضوع یا تصویر

-

بررسی کردن متن یا موضوع یا تصویر

-

قسمت بندی کردن متن یا موضوع یا تصویر

در کار بر روی کتاب مقدس به مسائل روحانی توجه داریم در نتیجه برای آمادگی نیز باید از لوازم روحانی استفاده کنیم (دعا ،محبت،
فداکاری) یک برنامه ریزی خوب را اگر خداوند تقدیس نکند،کارمان بی ارزش می شود.
یوحنا ۵ :۱۵

 :من تاک هستم و شما شاخههای آن هستید .هر که در من بماند و من در او ،میوه بسیار میآورد چون شما نمیتوانید
چدا از من کاری انجام دهید.



پولس قبل از بشارت درخواست چه دعایی می کند؟ افسسیان ۱۸-۱۹ :۶

ب -ساختار کار بر روی کتاب مقدس
 -۱مقدمه
یک شروع خوب باید دقت شنونده ها را جلب نماید .حتی یک شنونده بی عالقه نیز باید بفهمد که موضوع برای او خیلی مهم است.
بنابراین بر روی آغاز باید بخوبی اندیشیده و جاذب باشد .راههای متفاوت برای شروع
-

یک مثال

-

یک تجربه شخصی

-

یک سوال به روز (تازه)

-

یک وضعیت تازه

-

یم دید کلی نسبت به موضوع

 -۲قسمت اصلی
در این قسمت موضوع باید مرحله به مرحله کار شود .برای اینکه شنونده موضوع را به خوبی درک کند باید به این نکته ها دقت کنید.
الف -حقیقت کتاب مقدس را به وقوع پیوستن و باز کردن
سرفصل هر قسمت باید به موضوع روشنی ببخشد .هر نکته باید بر واقعیت های کتاب مقدس تأکید کند .نکته های اصلی اگر بصورت
تز بیان شود بیشتر به یاد می ماند.
پیام اصلی متن اول باید گفته شود و با توجه به شکل گرفتن حقیقت آن توضیح داده شود .متن کامل باز شده و وسعت داده شود .اگر
الزم است برای قوت بخشیدن به پیام از آیات مشابه در قسمت های دیگر کتاب مقدس استفاده شود.
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ب) واقعیت کتاب مقدس را با وضعیت خودمان تطبیق دادن
آموزه کتاب مقدس نباید فقط خاص ضخصیت های کتاب مقدس بماند باید با وضعیت روزانه شنونده تطبیق دهیم این کار را می توانیم با
یک سوال یا نمونه یا یک دعوت عملی نمائیم.


آیه  ۲۵ :۴در افسسیان« :به این دلیل دروغ را ترک کنید» را چکونه می توانیم با وضعیت شاگردان ،تاجران ،روزنامه نگاران تطبیق
دهیم؟

ج) واقعیت کتاب مقدسی را با نمونه های عملی روشن کردن
در کار کردن بر روی کتاب مقدس از مثال ها استفاده میشود .چه در شروع چه در پیام اصلی چه در نتیجه .زیرا متنی را که خوانده میشود
باز میکند و بهتر به یاد مانده افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .مثال ها باید کوتاه قانع کننده و موثر باشد.
 -۳نتیجه
در آخر کار نکته های مهم یک بار دیگر خالصه می شود .در این قسمت معموالً یا شنونده را پعوت به یک دفتار درست می شود یا یک
نمونه ای که پیام اصلی را در بر دارد داده می شود.
نتیجه نیز باید کوتاه و موثر باشد.

 .۶به واقعیت پیوستن کار بر روی کتاب مقدس
کار بر روی کتاب مقدس روش های متفاوتی دارد ۲ .راه آن عبارتست از:
-

وعظ

-

صحبت کردن گروهی

اگر کار بر روی کتاب وقدس را بصورت گروهی کوچک می خواهیم انجام دهیم باید این نکته ها را در نظر داشته باشیم:
-

صحبت باید از کتاب مقدس الهام گرفته شده باشد

-

با موضوع تطابق داشته باشد.

-

بتوان با بله یا نه جواب داد

-

با سوالهایی از قبیل کجا چرا چگونه شروع شود

-

مخاطب سوالهای روزانه شرکت کنندگان باشد

یک صحبت خوب گروهی با شرکت همه مشخص می شود .متن به طور جزء به جزء کار شود و با زندگی روزانه تطبیق داده شود .اداره
کننده گروه جواب ها را خالصه کرده و به قسمت بعدی وصل می کند .شروع با اوست و در خاتمه نیز او صحبت را تمام می کند .مهم
این است که مژده با ارزشمان را بطور زنده با محبت و ایمان به دیگران منتقل نموده آنها را به همکاری دعوت نمائیم.

195

سواالت تمرینی
 .۱عزرا  ۱۰ :۷را ازبر بنویسید:

 .۲چرا باید خواستار تحقیق کتاب مقدس بطور دقیق باشیم؟

 . ۳سه نکته اصلی کار کردن بر روی یک متن کتاب مقدس چیست؟

 . ۴بهترین راه بدست آوردن یک فکر کلی در ورد یک متن کتاب مقدس چیست؟

 . ۵چندکتابی که برای کار بر روی کتاب مقدس از آن استفاده میکنیم را بنویسید:

 .۶معنای درست مطالب را از کجا میتوانیم پیدا کنیم؟

 . ۷بطور کوتاه و مختصر مراحل کار بر روی یک موضوع کتاب مقدس را بنویسید:

 . ۸در قسمت بندی به چه نکاتی باید دقت کنیم؟

 .۹بررسی کردن شخصیتهای کتاب مقدس چرا مفید است؟

 . ۱۰سه عنصر الزم برای هر عبارت یا هر کار کردن بر روی کتاب مقدس چیست؟
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شام خداند (عشاء ربانی)
عیسی قبل از به ص لیب کشیده شدن ،با شاگردان خود را دور هم جمع شده و شام خوردند .شاگردان را قبالً فرستاده بود تا شام را حاضر
نمایند .بر سر سفره گفت که :یهودا او را به دشمن تسلیم خواهد کرد و این آخرین باری بود که باهم بودند.
«چون هنوز مشغول خوردن بودند عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود:
بگیرید و بخورید این است بدن من .سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت :همه
شما از این بنوشید .این است خون من برای عهد جدید که به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته میشود».
متی ۲۶-۲۸ :۲۶

شام خداوند
شام خداوند
چیست؟

چرا شام خداوند را
برگزار میکنیم؟

سمبلهای
شام خداوند

چه معنایی در شام
خداوند نهفته است؟

جشن گرفتن شام خداوند

 .۱شام خداوند چیست؟
الف) شام آخر
 -۱روشن کردن مفهوم آن
شام آخر مراسمی است که ایمانداران به مسیح برای یاد بود به صلیب کشیده شدن عیسی برای گناهان ما برگزار میشود.
عیسی قبل از به صلیب کشیدن برای آخرین بار با شاگردانش برای شام آماده شد آن شب عید فطر بود .برای نان شکر کرده بین شاگردان
تقسیم کرد .سپس برای جام شکر کرده داد به شاگردان تا بنوشند به این وسیله عیسی به نان و شراب مفهوم تازهای بخشید.
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 -۲قسمتهای مهم در کتاب مقدس
در آیات زیر در مورد شام آخر و مفهوم و یادبود آن بحث شده است:
متی ۱۷-۳۰ :۲۶
مرقس ۱۲-۲۶ :۱۴
لوقا ۷-۲۳ :۲۲
اول قرنتیان ۱۶-۱۷ :۱۰
اول قرنتیان ۲۰-۳۴ :۱۱
ب) تکه تکه نمودن نان
برای شام خداوند در کتاب مقدس از کلمات متفاوت استفاده شده است که هرکدام از جهتی معنای آن را مشخص میکند .مسیحیان اولیه
از آن به عنوان قسمت کردن نان صحبت میکنند.
 :آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسوالن و مشارکت ایمانداران و پاره کردن نان و دعا

کارهای رسوالن ۴۲ :۲
میگذرانیدند.
کارهای رسوالن ۴۶ :۲
کارهای رسوالن ۷ :۲۰
اول قرنتیان ۱۶ :۱۰


قسمت کردن نان مشخص کننده کدام سمبل است؟

ج) شام خداوند
شام خداوند برای آخرین غذای شب فقط در یک جا استفاده شده است.
اول قرنتیان ۲۰ :۱۱

 :وقتی دور هم جمع میشوید ،برای خوردن شام خداوند نیست.

اول قرنتیان ۲۱ :۱۰


این مطلب مشخص کننده کدام معنای شام خداوند است؟

 .۲چرا مراسم شام خداوند را اجراء میکنیم؟
الف) چون عیسی فرموده است
خواست خداوندمان عیسی است که این مراسم را برگزار کنیم.
لوقا ۲۲؛ ۱۹-۲۰

 :همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنان داد و فرمود« :این بدن من است که برای
شما تسلیم میشود .این کار را به یادبود من انجام دهید ».به همین ترتیب بعد از شام پیالهای را به آنان داد و فرمود
با خون خود که برای شما ریخته میشود پیمان تازهای بستهام و این پیاله نشانه آن است.



آیا می توانیم قبول کنیم که مراسم شام خداوند یک امر است؟
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ب) یادبود نجاتمان توسط عیسی است
اول قرنتیان ۲۵ :۱۱

 :همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت« :این پیاله همان پیمان تازهای است که با خون بسته میشود هرگاه
این را می نوشید بیاد من بنوشید».

لوقا ۱۹ :۲۲
در برگزاری مراسم شام خداوند زجر کشیدن و مرگ عیسی را به خاطر میآوریم و به این خاطر باید از شکرگزاری برای نجات لبریز
شده و او را پرستش نمائیم.
ج) چون مسیحیان اولیه نیز انجام میدادند
کارهای رسوالن ۷ :۲۰

 :در شب یکشنبه وقتی ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جمع شدیم ،پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر
بود به تقصیل برای آنان صحبت کرد و تا نصفه شب به سخنان خود ادامه داد.

کارهای رسوالن ۴۲ :۲
کارهای رسوالن۴۶ :۲
مسیحیان اولیه شام خداوند را هر یکشنبه اجرا میکردند .کتاب مقدس به ما نگفته که چه زمان هایی این مراسم را اجرا کنیم مهم این است
که به طور مرتب و با صحبت انجام شود.


در چه زمانهایی در شام خداوند شرکت میکنیم؟

 .۳سمبلهای شام خداوند
الف) نان
در شام آخر عیسی نان را برداشته قسمت نموده به شاگردان اد( .متی  ۲۶ :۲۶مرقس ۲۲ :۱۴

لوقا )۱۹ :۲۲

مسیحیان اولیه نیز برای یادبود شام خداوند از نان استفاده میکردند( .کارهای رسوالن  ۷ :۲۰اول قرنتیان  ۱۷ :۱۰اوب قرنتیان -۲۴ :۱۱
)۲۳
شام خداوند قبل از هر چیز سمبل نجاتمان بوده برای سیر شدن نیست (اول قرنطیان )۲۰-۲۲ :۱۱
ب) جام
عیسی به شاگردان پس از خوردن نان جام را داد (متی ۲۷ :۲۶
محتوای جام محصولی از انگور بود (متی ۲۹ :۲۶

مرقس ۲۳ :۱۴

لوقا )۲۰ :۲۲

مرقس  )۲۵ :۱۴مهم نیست که عیسی از شراب یا شربت انگور استفاده کرده است.

برای ما مهم این است که توسط این جام عیسی با ما عهد جدیدی بسته و با خودنش بهای گناهانمان را داده است( .متی  ۲۸ :۲۶مرقس
۲۴ :۱۴

لوقا ۲۰ :۲۲

اول قرنتیان )۲۵-۲۶ :۱۱
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ج) مراسم شام خداوند به عنوان یک مراسم سمبلیک
می توان گفت شام خداوند یک مراسم سبلیک است .چون اشیائی که استفاده می شود مثل نان  ,و قدح به ترتتیب سمبل بدن عیسی و
خون عیسی هستند.
اینکه شام خداوند گناهان را می بخشد پایه و اساس کتاب مقدسی ندارد .بلکه این مرگ عیسی است که گناهانمان توسط آن بخشیده
میشود .شام خداوند نیز یادبود آن قضیه است( .متی )۲۸ :۲۶
با شرکت در مراسم شام خداوند گناهانمان بخشیده نمی شود .کتاب مقدس یک راه دیگر برای بخشیده شدن گناهانمان و دست یابی به
حیات جاودان نشان می دهد:
اول یوحنا ۹ :۱
کارهای رسوالن ۱۹ :۳
یوحنا ۱۶ :۳
یوحنا ۱۲ :۱
از ط ریق شام خداوند گناهانمان بخشیده نمی شود بلکه شام خداوند برای کسانی است که گناهانشان بخشیده شده است .بنابراین قبل از
شام خداوند باید از خودمان بپرسیم آیا الیق آن هستیم؟ (اول قرنتیان )۲۷-۲۹ :۱۱
همانطور که قربانی در عید فسخ یاد بود نجات از ده بال در مصر بوده شام خداوند نیز یادبود قربانی شدن سیح برای گناهان ما می باشد


نقطههای مشترک عید فسخ و شام خداوند چیست؟

 .۴مفهومی که در شام خداوند پنهان شده است چیست؟
الف -وسیله ای است برای به یاد آوردن
شام خداوند یا بود دنجی است که عیسی بر صلیب برای گناهان ما کشیده است
لوقا ۱۹ :۲۲
اول قرنتیان ۲۴-۲۵ :۱۱
نان به ما یاد آور بدن شکنجه دیده عیسی است و جام نیز یادآور خون ریخته شده او برای گناهانمان است .هدف اصلی شام خداوند باید
شکرگزاری برای نجاتمان باشد.
ب -راهی است برای بشارت
اول قرنتیان ۲۶ :۱۱

 :زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید ،مرگ او را اعالم میکنید.

در هر اجرای مراسم شام خداوند ،از نجاتمان توسط عیسی صحبت می کنیم و ب ا شرکت در این مراسم بطور شخصی اعالن می کنیم که
عیسی بخاطر گناهان ما فدا شد.


برای کسانی که هنوز به عیسی ایمان نیاورده اند شام خداوند چه معنایی دارد؟
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ج) شکلی از امیدوار بودن
اول قرنتیان ۲۶ :۱۱

 :زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید ،مرگ او را اعالم میکنید.

متی ۲۹ :۲۶
مرقس ۲۵ :۱۴
زمانی که عیسی برای اولین بار مراسم شام خداوند را اجرا کرده گفت :که در پادشاهی خدای پدر بار دیگر باهم از محصول آسمانی
خواهیم نوشید .به این دلیل می توانیم شاد باشیم که در پادشاهی بی نهایت خداوند همان با او خواهیم بود.


برای اینکه امید به زندگی ابدی داشته باشیم چه الزم داریم؟

اول پطرس ۳ :۱

د) وسیلهای است برای اینکه خودمان را بیازمائیم.
اول قرنتیان ۲۸-۲۷ :۱۱

 :باری ،شما جمعاً بدن مسیح و همه عضوی از اعضای بدن او هستید .مقصودم این است که خدا در کلیسا اشخاص
معینی را به شرح زیر قرار داده است :اول رسوالن ،دوم انبیا ،سوم معلمین و بعد از اینها معجزهکنندگان و شفادهندگان
و مددکاران و مدیران و آنانی که به زبانهای مختلف سخن میگویند.

برای اینکه الیق به شرکت در شام خداوند باشیم باید مسیح را به عنوان نجات دهنده پذیرفته و در صلح با خداوند زندگی کنیم .در زندگی
مان نباید مرتکب هیچ گناهی بطور آگاهانه شویم .به گناهانمان اعتراف کرده با ایمان طلب بخشش نمائیم( .اول یوحنا) ۹:۱ :
اگر بدون الیق بودن در شام خداوند شرکت کنیم چه نتایجی به بار می آورد؟ (اول قرنتیان )۳۰-۲۹ :۱۱
ه) نشانه اتحاد است.
 -۱اتحاد با مسیح
اول قرنتیان ۱۶ :۱۰

 :آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن سپاس می گوییم ،سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ و
آیا وقتی نان را پاره کرده می خوریم ،آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟

در شام خداوند اتحادمان را با مسیح با سمبل های نان و شراب اعالم می کنیم .در رنجهایش شریک شده و به خاطر فداکاری که به خاطر
ما کرده شکرگزاری می کنیم.


چگونه می توانیم متشکر بودنمان را برای نجاتی که مسیح به ما هدیه کرده نشان دهیم؟
متی ۳۰ :۲۶

 -۲اتحاد با دیگر مسیحیان
اول قرنتیان ۱۷ :۱۰

 :همانطوریکه یک نان وجود دارد ،ما نیز اگرچه بسیاریم ،یک بدن هستیم زیرا همه مادر خوردن یک نان شریکیم.

نانی که در شام خداوند بعنوان بدن مسیح استفاده میشود سمبل اتحاد مسیحیان در یک بدن (کلیسا) می باشد .هر شخصی که در شام
خداوند شرکت می کند نشان میدهد که متعلق به کلیسا می باشد.


اتحاد ایمانداران به طور مشخص در چه دیده میشود؟
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 .۵جشن گرفتن شام خداوند
الف) چه کسانی در شام خداوند شرکت میکنند؟
شخصی که می خواهد در شام خداوند شرکت کند باید ایمان داشته باشد که عیسی به خاطر گناهان ما قربانی شده است .شام خداوند برای
کسانی است که به سوی خدا بازگشت نموده و تولد تازه دارند .شخصی که درشام خداوند شرکت می کند نباید در رابطه اش با خدا و
دیگر ایماندارن مشکلی داشته باشد( .اول قرنتیان  ۲۹-۲۸ :۱۱اول یوحنا )۱۰-۵ :۱


چه شرایطی برای شرکت در شام خداوند مناسب نیست؟ (اول قرنتیان )۲۹ :۱۱

ب) شام خداوند را در کجا برگزار می کنیم؟
معموالً در جلسه های کلیسایی انجام میشود.
کارهای رسوالن ۴۲-۴۱ :۲
کارهای رسوالن ۴۶ :۲
کارهای رسوالن ۷ :۲۰
زمانی که شام خداوند در خانه ها انجام میشود با رهبری کلیسا هماهنگ شود تا مفهوم اتحاد در بدن عیسی را از دست ندهد( .اول
قرنتیان)۱۷ :۱۰ :
ج) مراسم شام خداوند چگونه است؟
مراسم را می توان به شکل های مختلف اجرا نمو د .کتاب مقدس در این مورد یک قانون خاص به ما نمی دهد .اما می توان از عهد
جدید به عنوان الگو استفاده نمود:
 -۱یک آموزه کوتاه درباره مفهوم شام خداوند
اول قرنتیام ۳۰-۲۳ :۱۱
 -۲شکر گذاری برای نان و جام
اول قرنتیان ۲۵-۲۳ :۱۱
 -۳تقسیم کردن نان و شراب
متی ۲۷-۲۶ :۲۶
 -۴پرستش
متی ۳۰ :۲۶
در مراسم شام خداوند به یاد می آوریم که عیسی برای اینکه ما یک زندگی با صلح و آرامش با خداوند دشاته باشیم خود را فدا کرده به
این دلیل مراسم خداوند باید نشان دهنده شکر گذاری و شادی مان برای نجات باشد.
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سواالت تمرینی
 -۱اول قرنتیان  ۲۵-۲۳ :۱۱را ازبر بنویسید.

 -۲دو نام دیگر برای شام خداوند بنویس.

 -۳چرا شام خداوند را جشن میگیریم؟

 -۴عیسی چه معنایی سمبلی به نان داد؟

 -۵عیسی چه معنای سمبلی به جام داد؟

 -۶اگر کسی فکر می کند با شرکت در شام خداوند گناهانش بخشیده میشود به او چه می گفتند؟

 -۷چه مفهومی در شام خداوند مخفی است؟

 -۸مراسم شام خداوند نشان دهنده اتحاد کلیسا می باشد .مسیحیان در طی اجرای این مراسم بیشتر باید چه را نشان دهند؟

 -۹مسیحیان اولیه شام خداوند را درکجا برگزار کردند؟

 -۱۰در مراسم شام خداوند چه نکته هائی را باید دقت کرد؟
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تعمید
عیسی قبل از ترک دنیا به شاگردانش فرمود :خبر خوش انجیل را به همه برسانید و تعمید دهید.
پس بروید و همه قومها را شاگرد سازید و آنها را به نام پدر ،پیر ،روحالقدس تعمید دهید
متی ۱۹ :۲۸

تعمید
تعمید به چه تعمیدهای متفاوت
معناست؟
در عهد جدید

چرا تعمید می
دهیم

مفهوم تعمید

چه کسانی باید
تعمید شوند؟

 .۱تعمید به چه معناست؟
تعمید یک عمل سمبلی است که شخصی که تولد تازه را دارد بنا بر خواست خودش انجام می دهد .شخصی که تعمید می شود اعالم
می کند که با مسیح مرده و با او زنده شده و یک زندگی تازه با او شروع می کند .کلمه تعمید از کلمه یونانی  Vaptizoگرفته شده است
که بع معنای فرورفتن و یا زیر آب رفتن رفتن می باشد.
در کتاب مقدس تعمید به معنای در آب فرورفتن استفاده شده است .به این دلیل یحیی تعمید دهنده و شاگردان در جاهایی که آب به
اندازه کافی وجود داشت تعمید می دادند.
یوحنا ۲۳ :۳

 :یحیی نیز در عینون ،نزدیک سالیم ،به تعمید دادن مشغول بود در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن
تعمید میآمدند.

متی ۵ :۳و ۶و ۱۶
کارهای رسوالن ۳۶ :۸
قسمت های مهم درباره تعمید ایمانداران:
متی ۱۹ :۲۸
مرقس ۱۶ :۱۶
کارهای رسوالن ۳۸ :۲
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کارهای رسوالن ۴۱ :۲
کارهای رسوالن ۱۲-۱۳ :۸
کارهای رسوالن ۱۶ :۸
کارهای رسوالن ۳۶-۳۸ :۸
کارهای رسوالن ۱۹ :۹
کارهای رسوالن ۴۷-۴۸ :۱۰
کارهای رسوالن ۱۵ :۱۶
کارهای رسوالن ۸ :۱۸
کارهای رسوالن ۵ :۱۹
کارهای رسوالن ۱۶ :۲۲
رومیان ۳-۴ :۶
اول قرنتیان ۱۳-۱۷ :۱
غالطیان ۲۷ :۳
افسسیان ۵ :۴
کولسیان ۱۲ :۲
اول پطرس ۲۱ :۳
عبرانیان ۲ :۶

 .۲تعمیدهای متفاوت در عهد جدید
در عهد جدید از چند تعمید کامالً متفاوت ایمانداران صحبت می کند.
هیچ تعمیدی را در عهد عتیق نمی توان با تعمید در عهد جدید مقایسه کرد .اما شستشوی مذهبی وجود داشت .مثالً (الویان  ۸ :۱۴و :۱۷
۱۵-۱۶

و خروج )۴ :۲۹

کبمه تعمید در عهد جدید مفهوم یافت.
الف -تعمید یحیی
یحیی تعمید دهنده قبل از عیسی آمده و راه او را هموار کرد (متی  ) ۳:۳و مردم را دعوت به توبه و اعتراف گناه می کرد و آنها را در
رودخانه اردن تعمید می داد( .متی ۱-۱۲ :۳
مرقس ۴-۵ :۱

مرقس ۱-۸ :۱

لوقا ۱-۱۸ :۳

یوحنا )۱۹-۲۸ :۱

 :یحیای تعمید دهن ده در بیابان ظاهر شد و اعالم کرد که مردم برای آمرزش گناهان ،باید توبه کنند و تعمید بگیرند.
مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم نزد او می رفتند و به اعتراف به گناهان خود در رود اردن به وسیله او
تعمید میگرفتند.

برای بخشیده شدن گناهان یک توبه واقعی و در ادامه بازگشت بهسوی خدا در این دوره خیلی مهم بود (کارهای رسوالن  )۱۹ :۳اما
بخشیده شدن گناهان با یک مراسم مذهبی تعمید انجام نمی گرفت .تعمید شکل ظاهری یک توبه باطنی بود.


تعمید یحیی را چگونه می توانیم توضیح دهیم؟
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ب) تعمید شدن عیسی در رود اردن
عیسی با اینکه هیچ گناهی نکرده بود و احتیاج به توبه نداشت توسط یحی تعمید شد( .متی  ۳-۱۷ :۳مرقس  ۹-۱۱ :۱لوقا )۲۱-۲۲ :۳
وظیفه خود را برای مردم روشن ساخت و گفته شد که پسر خداست.
متی ۱۷ :۳

 :و صدایی ار آسمان شنیده شد که میگفت« :این است پسر عزیز من که از او خشنودم».

و با تعمید شدنش نشان داد که با ما انسانها برابر است.


عیسی چه دلیلی برای تعمیدش آورد؟ (متی )۱۵ :۳

ج) تعمید عیسی با سختی
لوقا ۴۹-۵۰ :۱۲

« :من آمدهام تا بر روی زمین آتشی روشن کنم و ایکاش زودتر از این روشن میشد .من تعمیدی دارم که باید بگیرم
و تا زمان انجام آن چقدر تحت فشارم!»

رنج کشیدن عیسی و مرگ او بر صلیب به خاطر گناهان ما نیز نوعی تعمید است.
مرقس (  ۳۹-۳۹ :۱۰لوقا )۵۰ :۱۲


تعمید ایمانداران چه نقطه مشترکی با تعمید خداوندمان عیسی دارد؟ (رومیان )۳ :۶

د) تعمید کردن شاگردان عیسی
فریسیان شنیدند که عیسی بی ش از یحیی شاگرد ساخته و تعمید می دهد .در واقع این شاگردان بودند که تعمید می دادند .عیسی وقتی
این را شنید یهودیه را ترک کرده به جلیله رفت( .یوحنا  )۱-۳ :۴مفهوم این تعمید با تعمید یحیی یکی بود.


مژده ای که عیسی میداد با دعوت یحیی تطبیق داشت محتوای آن چه بود؟ (متی ۲ :۳

)۱۷ :۴

ه) تعمید با روحالقدس
یحیی در تعمیدهایش مرتباً اعالم می کرد که عیسی با آتش و روحالقدس تعمید خواهد داد( .متی  ۱۱ :۳مرقس  ۸ :۱لوقا  ۱۶ :۳یوحنا
)۳۳ :۱
عیسی نیز از ریختن روحالقدس قبل از آن صحبت کرده بود( .یوحنا  ۲۶ :۱۵و  ۷ :۱۶و لوقا ۴۹ :۲۴

کارهای رسوالن )۵ :۱

در روز پنتیکاست رسوالن یک تعمید عالی از طرف روحالقدس را دریافت کردند (کارهای رسوالن )۱-۱۳ :۲
از آن زمان به بعد تمام ایمانداران بعد از تسلیم زندگی شان به مسیح مرتباً با روحالقدس تعمید می شوند.
کارهای رسوالن ۱۵-۱۶ :۱۱


در زمان تعمید با روحالقدس چه اتفاق دیگری افتاد؟ (اول قرنتیان )۱۳ :۱۲
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 .۳چرا تعمید می شویم
الف) چون عیسی اینگونه یاد داده است
اوامری که عیسی در مورد تعمید داده کامالً روشن است و جای هیچ شکی به جا نمی گذارد به این دلیل کسانی که به او ایمان می آورند
الزم است که از امر تعمید اطاعت نمایند.
متی ۱۹-۲۰ :۲۸

 :پس بروید و همه ملت ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روحالقدس تعمید دهید و تعلیم دهید که
همه چیزهایی را که به شما گفتهام ،انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم.



اشخاص چه زمانی باید تعمید شوند؟ قبل از تعمید باید چه کارهایی انجام دهند؟ (مرقس )۱۵-۱۶ :۱۶

ب) رسوالن اینگونه آموختهاند
کارهای رسوالن ۳۸ :۲

 :پطرس به ایشان گفت « :توبه کنید و هریک از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غشل تعمید بگیرید
که روحالقدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت».

کارهای رسوالن ۴۷-۴۸ :۱۰

 :آیا کسی می تواند مانع از تعمید این اشخاص در آب بشود؟ مگر نه این است که ایشان همانند ما روحالقدس را
یافتهاند؟» پس دستور داد ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند .سپس آنها از پطرس تقاضا کردند چند روزی نزد
ایشان بماند.

آموزه تعمید جزئی از کار بشارتی رسوالن بود.
کارهای رسوالن ۱۲ :۸
کارهای رسوالن ۳۳ :۱۶
کارهای رسوالن ۸ :۱۸
کارهای رسوالن ۵ :۱۹
کارهای رسوالن ۱۶ :۲۲
شخصی که بعد از ایمان به عیسی مسیح تعمید می شود طبق دستورات کتاب مقدس رفتار نموده و از خداوندمان عیسی مسیح اطاعت می
کند.
ج) مسیحیان اولیه نیز تعمید می شدند
کارهای رسوالن ۴۱ :۲

 :پس کسانی که پیان او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به ایشان پیوستند.

کارهای رسوالن ۱۸-۱۹ :۹

 :در همان لحظه چیزی مانند پوسته از چشمان شائول افتاد و بینایی خود را باز یافت و برخاسته تعمید گرفت .بعد از
آن غذا خورد و قوت گرفت.

در کارهای رسوالن از اشخاص زیادی که بعد از ایمان تعمید شده اند نام بده است.
کارهای رسوالن ۴۱ :۲

و  ۱۲ :۸و  ۱۳و  ۱۶و  ۳۶-۳۸و  ۱۹ :۹و  ۴۷-۴۸ :۱۰و ۱۵-۳۲ :۱۶

الزم است قبول کنی م در عهد جدید شخص ایمانداری که تعمید نشده باشد وجود ندارد.
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و ۵ :۱۹ ۸ :۱۸

 .۴مفهوم تعمید
در عهد جدید یک رابطه قوی بین ایمان و تعمید وجورد دارد .آنطور که هر دو همدیگر را کامل می کنند( .مقایسه کن :کارهای رسوالن
)۳۸ :۲
به این دلیل تعمید را باید وابسته به ایمان دانست و آنها را نباید از یکدیگر جدا نمائیم.
برداشت های اشتباه:
-

با تعمید نجات را دریافت نمی کنیم یا برای نجات احتیاج به تعمید نیست.

-

وسیله ای برای بخشیدن گناهان نیست

الف -سمبل های مدفون شدن و زنده شدن
کولسیان ۱۲ :۲

 :وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از
مرگ زنده گردانید با او قیام کردید.

رومیان ۱-۶ :۶
با بازگشت به سوی خدا طبیعت گناهکار گذشته مان می میرد .برای اینکه به آن خدمت نکنیم نسبت به گناه میمیریم (رومیان  .)۶ :۶آب
تعمید سمبل مزار می باشد .محض با فرو رفتن در آب نشان میدهد که الزم است شخصیت قبلی اش بمیرد .زمانی که از آب بیرون می
آید نشان می دهد که با مسیح زنده شده و با او به زندگی ادامه خواهد داد.


بین مراسم دفن و تعمید چه فرقی وجود دارد؟ رومیان ۴ :۶

ب -سمبل پاک شدن
کارهای رسوالن ۱۶ :۲۲

 :حاال چرا معطل هستی؟ برخیز ،تعمید بگیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو.

اول پطرس ۲۱ :۳
در عهد عتیق نیز برای پاک شدن الزم بود که شستشوشوند الویان ۸-۹ :۱۴
اگر گناه را با کثیفی مقایسه نمائیم برای پاک شدن از گناه نیز می توانیم از کلمه شستشو استفاده نمائیم.
اشعیا ۱۶ :۱

 :خود را بشوئید و پاک شوید .از شرارت دست بردارید .آری ،از کارهای شرارت آمیز دست بردارید.

مهم است که در نظر داشته باشیم پاک شدن از گناهان از طریق قلب و روح امکانپذیر است( .مزامیر ۵ :۳۲


در عهدعتیق شخص برای پاک شدن باید چه می کرد؟ (کارهای رسوالن )۱۹ :۳
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اول یوحنا )۹ :۱

ج -مشخصه ایمان آوردن به مسیح
غالطیان ۲۶-۲۷ :۳

 :زیرا ایمان باعث شد که همه شما در اتحا با مسیح عیسی قرزندان خدا باشید .شما که در اتحاد با مسیح تعمید
گرفتید هم فکر او شدهاید.

در این جا از لباس عوض کردن صحبت می کند .در بازگشت به سوی خدا لبای کهنه و کثیف را بدر آورده و لباس نو نجات و راستی را
می پوشیم .با تعمید این را نشان داده و خودمان را وقف یک زندگی برای جالل دادن مسیح می کنیم.


برای زندگی روزانه ام این لباس تازه چه مفهومی دارد؟ (اشعیاء )۱۰ :۶۱

د -مسئولیت
رومیان ۴ :۶

 :پس با تعمید خ و با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همانطوریکه مسیح بوسیلهقدرت پرشکوه ودر پس
ا مرگ زنده شد ،ما در زندگی تازهای بسر بریم.

با تعمی د نشان می دهیم که با مسیح مرده و زنده می شویم و می خواهیم که با او یک زندگی تازه داشته باشیم .تعمید معموالً در جمع
ایمان داران بوده و هر کس می تواند شرکت کند .با توجه به این شخص با تعمید شدن مسئول می شود در قبال انسانها و دنیای نادیده یک
زندگی مقدس با مسیح داشته باشد.


بعد از تعمید الزم است به چه چیزی وابسته بوده و دقت نمائیم؟ (رومیان )۱۱-۱۲ :۶

ه -قدم اصلی ،اطاعت است
تعمید نش ان دهنده اطاعت است .چون کتاب مقدس به طور روشن و بدون هیچ شک و تردیدی اعالم می کند که شخصی که ایمان می
آورد باید تعمید شود.
متی ۱۹ :۲۸
مرقس ۱۶ :۱۶
تعمید شدن شخصی که تولد تازه را دارد یک مسئله قابل بحث نیست و نشان دهنده اطاعت از عیسی می باشد زیرا عیسی می گوید:
یوحنا ۱۵ :۱۴

« :اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد».

به این دلیل تهمید نشان دهنده محبتمان به عیسی است.
یوحنا ۲۱ :۱۴

 « :هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر
من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته و خود را بر او ظاهر خواهم ساخت.

یوحنا ۹-۱۰ :۱۵

 :همانطور که پدر مرا دوست داشته است من هم شما را دوست داشتهام .در محبت من بمانید.
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 .۵چه کسانی باید تهمید شوند
الف) فقط کسانی که به عیسی ایمان دارند.
مرقس ۱۵-۱۶ :۱۶

 :پس به ایشان فرمود « :به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعالم کنید کسی که ایمان میآورد و
تعمید می گیرد نجات خواهد یافت ،اما کسی که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد».

طبق فرمودههای عیسی شخص قبل از تعمید باید:
-

مژده را شنیده باشد

-

به عیسی ایمان آورده باشد.

در عهد جدید در تعمیدهای مختلف نیز به این گونه توضیح داده شده است:
کارهای رسوالن ۴۱ :۲

 :پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به ایشان پیوستند.

کارهای رسوالن ۱۲ :۸

 :اما وقتی به مزده فیلیپس در باره پادشاهس خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند مردها و زنها تعمید یافتند.

کارهای رسوالن ۸ :۱۸

 :کرسپس که سرپرست کنیسه بود در این موقع با تمام اهل خانهاش به خداوند ایمان آورد .بعالوه بسیاری از اهالی
قرنتس که به پیام خدا گوش میدادند ،ایمان آوردند و تعمید گرفتند.

کارهای رسوالن  ۳۶-۳۸ :۸و  ۱۴-۱۵ :۱۶و  ۳۰-۴۰و  ۴-۵ :۱۹و ۱۶ :۲۲
در کتاب مقدس تعمید وابسته به بازگشت به سوی خداست و کسانی که به عیسی ایمان آورده و تولد تازه یافته اند می توانند تعمید
شوند وگرنه تعمید هیچ مهنایی ندارد.
کتاب مقدس در مورد تعمید کودکان هیچ نکته ای بیان نکرده است.
تعمید کودکان از قرن دوم شروع شده و تا به امروز ادامه دارد.
ب) تمام کسانی که به عیسی ایمان دارند
یک نوایمان هرچه زودتر باید تعمید شود.
کارهای رسوالن ۳۶-۳۸ :۸

 :همانطور که میرفتند به آبی رسیدند خواجه سرا گفت« :نگاه کن ،در اینجا آب هست ،چه چیزی مانع تعمید
گرفتن من است؟» فیلیپس گفت« :اگر با تمام دل ایمان آوری هیچ مانعی وجود ندارد ».خواجهسرا پاسخ داد« :من
ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست».

کارهای رسوالن ۳۰-۳۴ :۱۶
وقتی کارهای رسوالن را مطالعه می کنیم می بینیم که اشخاص بعد از ایمان به عیسی فوراً تعمید می شوند .در نامه هایی که به کلیسا ها
نوشته شده هم می فهمیم که این اشخاص همه تعمید شده اند (رومیان )۳ :۶
کولسیان ۱۲ :۲

 :وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از
مرگ زنده گردانید با او قیام کردید.

در کتاب مقدس هیچ نکته ای در مورد سن تعمید یا رشد روحانی الزم بیان نشده است .هر ایماندار در نام عیسی باید تعمید شود.
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سواالت تمرینی
 -۱رومیان  ۳-۴ :۶را ازبر بنویسید

 -۲کلمه تعمید به چه معناست؟

 -۳یحیی تعمید دهنده مردم را در کجا و چگونه تعمید میکرد؟

 -۴عیسی چرا می خواست تعمید شویم؟

 -۵شخص در چه زمانی باید تعمید شود؟

 -۶سه قسمت از کتاب مقدس که می گوید هر شخص که به عیسی ایمان دارد باید تعمید شود بنویسید:

 -۷مفهمومی که در تعمید مخفی است چیست؟

 -۸مسئولیت شخصی که تعمید می شود چیست؟

 -۹چرا تعمید نشان دهنده محبتمان به عیسی است؟

 -۱۰یک آیه از کتاب مقدس که می گوید شخصی که ایمان آورده باید زودتر تعمید شود بنویسید:
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درک اراده و خواست خدا
طبق خواست خداوند زندگی کردن زیباست .کتاب مقدس در مورد زندگی کسانی که زندگی خود را وقف خدا کرده و پر از روحالقدس
می باشند خیلی صحبت می کند .اگر با عیسی زندگی می کنیم باید خواهان آن باشیم که طبق خواست او زندگی نمائیم .مطمئن باشیم که
هرگز پشیمان نخواهیم شد.
«عیسی به ایشان گفت :خوراک من این است که اراده فرستنده خود را به جا آوردم و کار او را به کمال برسانم»
یوحنا ۳۴ :۴

درک اراده و خواست خدا

چرا دانستن خواست خدا
مهم است؟

درخواست خدا
در چیست؟

در تصمیمات مهم خواست چگونه می توان همیشه طبق
اراده خدا زندگی کرد؟
خدا را چگونه می فهمیم

 .۱چرا دانستن خواست خدا مهم است؟
مخصوصاً جوانان در زندگیشان مرتباً در لحظه هایی قرار می گیرند که باید در مورد آینده شان تصمیمات مهم بگیرند .قبل از این تصمیمات
مهم برای هدایت خدا باید خیلی دعا کرد.
الف) برای اینکه به راههای استباه نرویم
کسی که می خواهد خودش کنترل زندگی اش را در دست داشته باشد ،اشتباه خواهد کرد
چون نمی توانیم فقط با قدرت خودمان تشکیل یک ندگی با مفهوم بدهیم
ارمیا ۲۳ :۱۰

 :ای خداوند ،من میدانم که سرنوشتمان در دست خودمان نیست ،و هیچ کدام از ما قادر به تغییر زندگیمان نیستیم.

اشعیاء ۶ :۵۳
برای شکل دادن به آینده مان نباید هدف های خودمان در درجه اول باشد
بلکه باید به خداوند اعتماد نمائیم (امثال ۷ :۳


و  ۲۶ :۲۸اول قرنتیان )۱۸-۲۰ :۳

چگونه می توان به راه های اشتباه نرفت؟
افسسیان ۱۱-۱۴ :۴
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ب) برای اینکه آینده مان را فقط خدا می داند
اشعیاء ۱۰ :۴۶

 :از ابتدا نتیجه کار را پیشگویی کردم ،و از زمانهای پیش شما را از آنچه واقع میشود خبر کردم .گفتم که
نقشههای من هیچگاه خنثی نخواهد شد و تمام آنچه را خواستهام به وقوع خواهد پیوست.

چون خدا از آینده مان آگاه است نباید نگران باشیم فقط باید در نظر داشته باشیم آیا یک رابطه محکم و قوی با خدا داریم؟


خدا چگوه به آینده مان فکر می کند؟ (ارمیا )۱۱ :۲۹

ج) برای اینکه خدا برایمان طرحی دارد
چون خدا برای آینده مان افکار نیکویی دارد درک خواست او و طبق آن زندگی کردن خوب است برای ساختن یک خانه قبالً زرح آن
حاضر می شود و یا برای مسافرت رفتن قبالً به نقشه ها نگاه می کنیم .پس بهتر است برای کنترل زندگی مان خواست خدا را بفهمیم.
امثال سلیمان ۳ :۱۶

 :نقشههای خود را به دست خداوند بسپار ،آنگاهدر کارهایت موفق خواهی شد.

طرح خدا برای زندگی مان چگونه است؟
 -۱طرح خدا خوب است
رومیان ۲ :۱۲

 :همشکل این جهان نشوید بلکه به وسیله تجدید افکار ،وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص
بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است ،بشناسید.

مزامیر ۳ :۲۳
امثال ۱۹ :۱۵


زمانی که مجبور به گذشتن از سختی ها و مشکالت هستیم به چه باید اعتماد کنیم؟ رومیان ۲۸ :۸

 -۲طرح خدا روشن و مشخص است
مزامیر ۱۲ :۲۵

 :کسانی که برای خداوند احترام قائلند راهی را که باید بروند ،از او خواهند آموخت.

مزامیر ۱۵-۱۶ :۱۳۹


مزامیر  ۸ :۳۲در مورد هدایت خدا در زندگی روزانه به ما چه می آموزد؟

 -۳طرح خدا کامل است
مزامیر ۹-۱۰ :۳۲

 :مانند اسب و قاطر ،نادان و بیشعور نباشید که با افسار و لگام هدایت میشوند و مطیع میگردند.

ممکن است که انسان با خواست خدا مقابله کرده و طبق میل خود به زندگی ادامه دهد به این دلیل نکته های مهمی را از دست می دهد.
اما تمام زندگی اش بر باد نمی رود.
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عیسی او را دعوت به توبه و برگشت به سوی خدا می کند .شخص می تواند از نو زندگی اش را به خدا بسپارد .طرح های خدا برای
زندگی مان کامل بوده و ادامه دارد.


برای شخصی که از راه درست منحرف شده چه می توانیم انجام دهیم؟
غالطیان ۱ :۶

د) چون انجام خواست خدا با ارزش است
 -۱برای بندگی مان
شخصی که طبق خواست زندگی اش را برنامه ریزی می کند می تواند مطمئن باشد که تمام وعده های کتاب مقدس شامل حالش خواهد
شد .کسانی که از عیسی اطاعت می کنند این حقیقت بر آنها آشکار می شود« :راه رقتن با خدا با ارزش است!»
یوحنا ۱۶-۱۷ :۷

 :عیسی در جواب ایشان گفت« :آنچه من تعلیم میدهم از خود من نیست  ،بلکه از طرف فرستنده من است .کسی
که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن میگویم.

مزامیر ۴ :۳۷
اول یوحنا ۱۴-۱۵ :۵


چند نمونه از کتاب مقدس که طبق خواست خدا زندگی کرده اند بنویس:

چه وعده هایی در زندگی شان به حقیقت پیوسته است؟
 -۲برای زندگی آینده مان
دوم تیموتائوس ۷-۸ :۴

 :من در مسابقه نهایت کوشش خود را نمودهام و دوره خود را تمام نمودهام ،ایمانم را حفظ کردهام.

پولس می دانست که به او تاج حقیقت هدیه خواهد شد .به این دلیل همیشه حاضر بود برای ترک این دنیا و پیوستن به مسیح حتی مرگ
برای او یک هدیه محسوب میشد.


آیا برای ما نیز مرگ یک هدیه می باشد؟ برای زندگی آینده چه وعده هایی به ما داده شده اند؟

 .۲خواست خدا در چیست؟
در بعضی از وضعیت ها درک اراده خدا آسان نیست .در این رابطه در کتاب مقدس در رابطه با اراده خدا راهنماهایی موجود است .کسی
که می گوید حاضر به انجام خواست خداست می داند که در کالمش بوده و باید حاضر به اطاعت از کتاب مقدس نیز باشد .این نکته ها
به طور مشخص با خواست خدا تطبیق دارد.
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الف) نجات
تیموتائوس ۳-۴ :۲

 :بعنوان سرباز خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش .هیچ سربازی خود را گرفتار امور غیرنظامی نمیکند ،زیرا
هدف او جلب رضایت فرماندهش میباشد.

خواست خدا این است که تمام انسانها به حقیقت دست یافته و نجات یابند ولی این به این معنی نیست که همه انسانها خود بخود نجات
خواهند یافت .با اینکه خدا انسانها را خیلی دوست داشته و آنها را به توبه دعوت می کند اما هر شخص باید خودش تصمیم گرفته و
عیسی را بپذیرد.
کارهای رسوالن ۱۹ :۳


حقیقت نجات برای زندگی مسیحی مان چه مفهومی دارد؟ (اول تیموتائوس )۱-۲ :۳

ب) دوری کردن از گناه به طور آگاهانه
اول تسالونیکیان ۳ :۴

 :خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی نامشروع بپرهیزید.

کلمه «مقدس» به معنای خدا بوده از چیزها یی که به آن عادت کرده ایم می باشد .در کتاب مقدس تقدس به معنایدوری کردن از چیزهای
بد و پاک شدن می باشد .خدا مقدس است پس ما نیز باید مقدس باشیم.
اول پطرس ۱۶-۱۷ :۱
خدا ما را بعنوان فرزندانش قبول کرده و در نتیجه از گناه پاک شده ایم به این دلیل می توان ما را مدس نامید .اول پطرس ۹ :۲


چون مقدس نامیده می شویم باید در تقدس زندگی کنیم .به طور مشخص به چه معناست؟ اول تسالونیکیان ۷۳ :۴

ج) شادی – دعا – شکرگزاری
اول تسالونیکیان ۱۶-۱۸ :۵

 :همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید برای هرچه که پیش میآید خدا را شکر کنید زیرا خدا در مسیح عیسی از
شما همین انتظار را دارد.

شادی ،ثمره روحالقدس بوده و به این دلیل باید نشانه ماندگار شخصیتمان باشد( .غالطیان )۲۲ :۵
اگر مرتب در دعا و شکرگزاری باشیم مشکالت روزانه زندگی را راحتتر می توانیم بگذرانیم.
اول پطرس ۷ :۵


یک زندگی پر از شکرگزاری چگونه مشخص می شود؟

د) کارهای نیکو
اول پطرس ۱۵ :۲

 :ا راده خدا این است که شما با کارهای نیک خود جلوی سخنان جاهالنه مردمان احمق را بگیرید.

هرچند که کارهای نیکو نمی تواند باعث نجاتمان شود ،باید بعد از نجات اعمال نیکو انجام دهیم .تیتوس ۱۴ :۲


اعمال نیکو چه مفهومی برای انسانهای دیگر دارد؟
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و ۸ :۳

ه) به خاطر عیسی عذاب کشیدن
اول پطرس ۱۹ :۴

 :بنابراین ،اگر کسی مطابق اراده خدا ،دچار رنج و زحمت شده است ،باید با نیکوکاری جان خود را به دست آفریدگاری
که همیشه به وعدههای خود وفا میکند بسپارد.

هر چند خدا نیکویی ما را می خواهد ،اما بعضی مواقع رنج بردن می تواند طبق خواست خدا باشد.
چون در این دنیا بیگانه هستیم از طریق فشارهای بیرونی در عذاب می باشیم.
مسیح نیز رنج و عذاب دید (متی  ۲۱ :۱۶کارهای رسوالن  ۳ :۱اول پطرس ۳ :۳

فیلیپیان ۲۹ :۱

کولسیان  ۲۴ :۱اول

تسالونیکیان )۲ :۲
به این دلیل در مشکالت باید قوی بوده و بدن شکایت مقاومت نمائیم حتی باید شادی نمائیم (متی  ۴ :۵دوم قرنتیان  ۶ :۱افسسیان :۳
 ۱۳کولسیان  ۲۴ :۱دوم تیموتائوس ۱۲ :۳ ۸ :۱

و ۵ :۴

اول پطرس  ۱۳ :۴عبرانیان )۷ :۱۲

در زمان سختیها مخصوصاً به دعا دعوت میشویم (یعقوب )۱۳ :۵


به عنوان مسیحیان چه مشکالتی خواهیم داشت؟ اول پطرس ۱۲-۱۶ :۴

 . ۳در زمان تصمیمات مهم چگونه می توان خواست و اراده خدا را فهمید؟
معموالً بیشتر مواقع چون خواست خدا را درک نمی کنیم در مقابل مشکالت بی قرار مینمائیم .نکتههای اولیهای که به ما کمک میکند در
مقابل مشکالت درست تصمیمگیری نمائیم در زیر آمده است.


در چه تصمیماتی به طور خاص احتیاج به هدایت خدا داریم

الف -چهار اصل را انجام بده
 -۱حاضر به انجام خواست خدا بودن
زمانی که ما اعالم می کنیم حاضر هستیم تا خواست خدا را انجام دهیم ،خواست خدا برایمان مکشوف میشود .طبق آنچه که از کتاب
مقدس میدانیم وقتی برای انجام خواست خدا حاضر شویم او به ما یک نشانه میدهد.
مزامیر ۸ :۴۰


 :ای خدای من ،چقدر دوست دارم که اراده تو را بجا آورم.

چه می تواند ما را هدایت کند که قبالً خوایت خدا را انجام دهیم؟ (مزامیر ۴-۵ :۳۷

یوحنا )۳۴ :۴

 -۲خواندن کالم خدا
کالم خدا رهبر زندگی مسیحی مان است و اگر مرتباً او را مطالعه نماییم به خیلی از جوابها دست مییابیم زیرا خدا از طریق کتاب مقدس
با ما سخن میگوید.
مزامیر ۱۰۵ :۱۱۹


 :کالم تو برای پاهای من چراغ ،و برای راههای من نور است.

کالم خدا را چگونه باید بخوانیم؟ (مزامیر )۱۱ :۸۶
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 -۳دعا کردن
در زمان تصمیمات مهم زندگی مان باید مرتباً در دعا باشیم .خدا می خواهد که ما همیشه هدایت او را بطلبیم .او به ما قول داده است که
به دعا هایمان گوش می کند.
نحمیا :۱۱ :۱

« :اکنون ای خداوند ،دعای من و بندگان دیگرت را می خواهند تو را تکریم کنند ،بشنو امروز مرا کامیاب فرما و
شاهنشاه را نسبت به من مهربان گردان ».در ان زمان من ساقی شاهنشاه بودم.

نحمیا ۵-۴ :۲

 :شاهنشاه پرسید« :درخواست تو چیست؟» آنگاه به خدای آسمان دعا کردند سپس به شاهنشاه گفتم«:اگر مورد لطف
و خرسندی اعالء حضرت هستم و ایشان در نظر دارد درخواست مرا اجابت کنند ،تقاضا دارم که مرا به سرزمین یهودا
به شهری که آرامگاه نیاکان من در آن قرار دارد ،بفرستند تا آن را بازسازی کنم.

مطابق تعقوب  ۵ :۱چه آرزوهایی می توانیم داشته باشیم؟
 -۴عضو یک کلیسا بودن
خدا به جمع ایمانداران وعده های خاصی داده است( .متی  )۲۰-۱۹ :۱۸او میخواهد که در جمع ایمانداران با ما صحبت کند و مژده دهد.
کولسیان ۱۶ :۳

 :اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پری آن سرتاسر وجود شما را فرا گیرد .یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند
دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور ،تسبیحات  .سرودهای روحانی برای خدا بخوانید.



جنبه مثبت عضوی از جمع ایمانداران بودن  ،زمانی که میخواهیم خواست خدا را بفهمیم چیست؟

ب) چهار نکته مهم را در نظر داشته باشید.
هدایت خدا پر صدا و هیاهو نیست بلکه بی سر وصدا اینجام میشود .خدا بعضی مواقع از ما می خواهد با ایمان جسارت داشته باشیم۴ .
نکته زیر عمالً مفید می باشد .اگر این نکته ها را دقت کنیم می توانیم مطمئن باشیم که قرارمان طبق خواست خدا می باشد.
 -۱کالم خدا
تصمیمی که می خواهید بگیرد آیا با کالم خدا مطابقت دارد؟
با عنوان ایماندار کارهای زیادی است که نمی توانیم اینجام دهیم چون هیچ هماهنگی با خواست خدا طبق کالمش ندارد .اما می دانیم که
بعضی چیزها بطور روشن و مشخص با خواست خدا هماهنگی داشته و به راحتی می توانیم انجام دهیم( .مزامیر  ۱۰۵ :۱۱۹دوم تیمونائوس
)۱۶ :۳
 -۲شرایط خارجی
تصمیمی ک ه می خواهیم بگیریم مفهومی دارد؟ آیا شرایط برای انجام آن مناسب است؟
خدا با بستن بعضی از درها ما را به راه درست هدایت میکند و از طرف دیگر در دیگری برویمان باز می کند که میتوانیم به راحتی از آن
بگذریم( .رومیان  ۲۸ :۸دوم قرنتیان )۱۳-۱۲ :۲
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 -۳پندهای مسیحیان دیگر
آیا مسیحیان ایمانداری که به آنها اعتماد داریم .تصمیمی را که می خواهیم بگیریم تایید می کنند؟
امثال سلیمان ۲۲ :۱۵

 :نقشهای که بدون مشورت کشیده شود ،با شکست مواجه می گردد ،اما مشورت زیاد باعث موفقیت میشود.

خوب است که به نصیحت های بقیه ایمانداران گوش بدهیم .خدا شاید برای فهماندن اراده اش از آنها استفاده بکند .در این مرحله است
که می فهمیم وابسته بودن به یک کلیسا چقدر مهم و با ارزش است .کارهای رسوالن ۲ :۱۳
 -۴آرامش درونی
آیا تصمیمی که می خواهید بگیرید به شما آرامش میدهد؟
فیلیپیان ۷ :۴

 :و آرامش الهی که باالتر از فهم بشر است ،دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.

این آیه خیلی پر معناست .در همه تصمیماتی که میگیریم باید آرامش خدا را در قلبمان حس کنیم .دلهره و نگرانی نشانه ای است بر این
که تصمیمات طبق خواست خدا نیست .اما آرامش درونی تایید است بر تصمیمی که گرفتهایم.

 .۴چگونه میتوان همیشه طبق خواست خدا زندگی کرد؟
هر روز تصمیمات زیادی باید بگیریم .آیا می توانیم همیشه مطمئن باشیم که با اراده خدا هماهنگی دارد؟
امثال سلیمان ۶-۵ :۳

 :با دل و جان بر خداوند توکل کن .بر عقل خود تکیه مکن .در تمام کارها خداوند را بخاطر داشته باش .او راه راست
را به تو نشان خواهد داد.

در این آیه سلیمان از  ۳شرط صحبت می کند.
-

با تمامی قلبت به خدا اعتماد کن

-

به فکر خودمان اعتماد نکنیم

-

همیشه به خدا فکر کنیم

همه این شرط ها را میتوانیم عملی کنیم چون خدا می خواهد که ما راه درست را انتخاب کنیم .مخصوصاً می توانیم مطمئن باشیم که بطور
مشخص به هدایت خدا در زندگی مان نیازمندیم.
اشعیا ۱۷ :۴۸

 :خدای قدوس اسرائیل ،خداوندی که منجی توست میگوید« :من خداوند ،خدای تو هستم ،خدایی که میخواهد خیر
و صالح خودت را به تو بیاموزد و تو را به راهی که میباید بروی ،رهبری میکند.

پیدا کردن یک راه درست خیلی مشکل نیست .هر روز صبح دعا کنیم که خدا ما را به راه درست هدایت نموده و اراده اش را به ما مکشوف
سازد و همیشه حاضر باشیم تا خواسته هایش را عملی ساخته و اراده اش را بطلبیم .یک زندگی در ایمان با توبه آغاز میشود.
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سواالت تمرینی
 -۱امثال  ۶-۵ :۳را ازبر بنویسید؟

 -۲چرا مهم است که اراده خدا را بدانیم؟

 -۳میدانیم که خدا برای هر یک از ما یک طرحی دارد ،برای این کتاب مقدس چه دلیلی دارد؟

 -۴خواست خدا برای ما خوبی است ،اما همیشه بدون سختی و مشکل بسر نمیبریم در این زمانها از چه چیزی می توانیم اطمینان داشته
باشیم؟

 -۵اگر از راه درست منحرف شویم چه اتفاقی می افتد؟ همه زندگی مان بر باد رفته است؟

 -۶چرا انجام خواست خدا با ارزش است؟ یک دلیل بنویسید.

 -۷در کتاب مقدس خواست خدا را در زمینه های مختلف زندگی مان توضیح داده شده است.چند نمونه بنویسید.

 ۴ -۸شرطی که الزمه حاضر بودن برای درک خواست خداست بنویسید.

 ۴ -۹نکته الزم که برای تصمیم قطعی گرفتن باید در نظر داشته باشیم چیست؟

 -۱۰برای اینکه همیش ه یک زندگی طبق خواست خدا داشته باشیم چه نکته مهمی باید در نظر داشته باشیم؟
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پایه و اساس ایمان
روزی یک مسیحی جوانی به دیدن من آمد .این فرد ،نیمه شب مرا بیدار کرد و با
یک خلوص تمام در کنار تختم نشسته و در مورد زندگی و عیسی با من سخن گفت.
از تغییر کردنش و پیدا کردن مفهوم زندگی برای من صحبت کرد .فقط اینها نبود،
ادامه داشت :چنانچه او ادعا میکرد من گناهکار بودهام و به این دلیل بود که از
خدا فاصله گرفته بوده ام .کمبود من ،بخشش گناهانم و ایمان داشتن به اینکه
با واسطه عیسی راه نجات را خواهم یافت بود.
مشغله و ایده آل های زیادی داشتم .اما اعتماد بنفس و آزادگی که در این فرد بود
هرگز در من وجود نداشت .با جسارت تمام مرا بیدار کرد و ادعا میکرد جواب تمام
سواالتی که در ذهن دارم را سراغ دارد .گفت :عیسی مسیح .لحظهای مکث کردم.
آیا آن فرد را باید طرد میکردم یا حرفهایش را میپذیرفتم؟
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